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САРСУХАН 

 

     Ҳар кӣ н-омӯхт аз гузашти рӯзгор, 

     Низ н-омӯзад зи хеҷ омӯзгор. 

                                        (Абӯабдуллоҳӣ  Рӯдакӣ) 

 

Таърих илмест, ки дар он ҳодисаҳои гузаштаи дуру наздик ва имрӯзаи 

халқу миллатҳо инъикос меёбад. Таърихи халқи тоҷик илмест, ки ҳодисаҳои 

гузашта ва имрӯзаи халқи тоҷикро меомӯзад. 

Таърих гузашти рӯзгор аст. Ҳар як халқ онро ба тарзи гуногун, бо пастию 

баландиҳои зиёд аз сар гузаронидааст. Халқи тоҷик ҳам ин раванди таърихиро 

дар муборизаҳо бо аҷнабиён ва дар набардҳо сипарӣ намудааст. 

Миллати тоҷик ҳамчун як узви мардуми ориёӣ, яке аз халқҳои қадимтарини 

ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, ин халқ таърихи бисёрҳазорсоларо дорост, ки 

он аз саҳифаҳои дурахшони қахрамонию мардонагӣ ва таназзулу фоҷиаҳо 

саршор  мебошад. 

Мо саҳифаҳои дурахшони таърихи аҷдодони хешро дар муборизаи онҳо 

баҳри муҳофизати ватани худ бар зидди аҷнабиёни юнону мақдунӣ, арабҳо, 

муғулҳо, туркҳо ва  Русияи подшоҳӣ мебинем. Таърих гувоҳ аст, ки 

гузаштагони мо на бо ҷангу ҷидолҳо, балки бо инкишофи кишоварзӣ, бунёду 

ободии шаҳрҳои бостонӣ, ба монанди Самарқанду Бухоро, Хӯҷанду Ҳирот, 

офаридани яке аз қадимтарин китобҳои муқаддаси ҷаҳонӣ – «Авеста», бо 

фарзандони баруманд, ба монанди Абу Ҳанифаю Имом ал-Бухорӣ, 

Абӯабдуллоҳи Рӯдакию Абӯ Алӣ ибни Сино, Абулқосим Фирдавсию Умари 

Хайём, Саъдии Шерозию Ҳофизи Шерозӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Балхию 

Камоли Хуҷандӣ, Абдураҳмони Ҷомию  Камолиддин Беҳзод, Садриддин Айнию 

Бобоҷон Ғафуров ва дигарон ном баровардааст. 

Халқи тоҷик махсусан, дар замони ҳуҷумҳои забткоронаи аҷнабиёни муғул, 

таҳди сахти нестшавии ҷисмониро аз сар гузаронид, ки садҳо ҳазор нафар 

фарзандонашро сар бурида, шаҳру деҳаҳои обод намудаашро ба харобазор 

табдил доданд. Туркпарастони аввали асри ХХ низ тоҷиконро аз ҷиҳати 

маънавӣ нест карданӣ шуданд. Вале халқи тоҷик нест нашуд, ҳар бор ба 

захмҳои бадани худ даво ёфта, қувват мегирифт. 

Миллати мо ба муқобили душман дар баробари сипар, фарҳанги худро пеш 

гузошт, ба онҳо иттифоқ, ҳамзистию ҳамкориро пешниҳод кард. Худ, ки 

маърифатноку маорифпарвар буд, ба аҷнабиёни кӯчӣ бартарии илму 

маърифатро исбот намуд, онҳоро низ ба ҳамин роҳ ҳидоят сохт. 

Тоҷикон тавонистанд нисбат ба ҳамсоягони худ хеле  пештар, дар тӯли аз 

аҳди Сосон то Оли Сомон нишонаҳои қабилавиро паси сар карда, ба халқи 

ягона муттаҳид гарданд. Вале онҳо ин пешравиро минбаъд идома дода 

натавониста, ба бемории дигар – маҳалгароӣ гирифтор шуданд. Фоҷиаи ин 

беморӣ дар он буд, ки вай халқи тоҷикро ҳеҷ нагузошт ва ҳанӯз ҳам 
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намегузорад, то худро миллати ягона ҳисобад. Ҳамин беморӣ халқи тоҷикро 

намегузошт, ки баъди аз байн рафтани давлатдории Сомониён, ба ҷуз давлатҳои 

нисбатан хурди Ғӯриён, Куртҳои Ҳирот, Сарбадорони Сабзавор ва ғайра, дигар 

давлати бузурги муттамарказонидашудаи худро эҳё кунад. Зеро, ин беморӣ дар 

ҳар гуна ҳолат халқи тоҷикро пароканда нигоҳ медошт. Баръакс он ба халқҳои 

дигар, аз ҷумла қабилаҳои кӯчиёни аҷнабӣ, ки нисбат ба тоҷикон иттифоқтар 

буданд, имконият дод дар ин сарзамин давлатдории худро барқарор намоянд. 

Халқи тоҷик ба монанди амир Исмоили Сомонӣ сарвари бузургро офарид, 

ки пойдории давлати хешро на дар ҷангҳои ғоратгаронаю зулму истибдод, 

балки дар ақлу заковат, созандагию бунёдкорӣ медид. Вале давлати 

пойдорнамудаи ӯро бемории дигар - рақобати мансабии ворисони Сомонӣ заиф 

гардонид ва ниҳоят барои аз байн рафтанаш яке аз сабабҳои асосӣ шуд. 

Бемории рақобати мансабӣ танҳо мансуби мардуми мо нест. Баръакс дар 

арсаи таърихӣ бисёр давлатҳои ҷаҳонӣ маҳз дар натиҷаи авҷ гирифтани чунин 

рақобат заиф гардида, ниҳоят мулкашон луқмаи давлатҳои пурқуввати давр 

гардидааст. 

Албатта омӯхтани чунин саҳифаҳои таърихи, пастию баландиҳо, 

қаҳрамонию нокомиҳои гузаштагони халқи тоҷик барои ташаккули шахсияти 

ҳар як ҷавони имрӯза дар руҳияи ватанпарастӣ аҳамияти махсус дорад. 

Илми таърих бо бисёр илмҳои дигари ҷомеъашиносӣ, аз ҷумла фалсафа, 

сиёсатшиносӣ, иқтисодиёт, ҳуқуқ, адабиёт ва ғайра пайванди ногусастани 

дорад. Ҳини тавсифи ин ва ё он давлат таърихи сиёсӣ, иқтисодиёт ва тиҷорат, 

фарҳанг, адабиёт ва санъати он баён карда мешавад. Зиёда аз ин ҳамаи илмҳои 

дақиқ таърихи пайдоиши худро доранд ва таърихи илм як шохаи илми 

ҷомеъашиносӣ мебошад. Бостоншиносӣ, сиккашиносӣ ва мардумшиносӣ 

шоҳаҳои илми таърих буда, дар бораи маданияти моддӣ ва санъат, сиккасозӣ ва 

муомилоти пулӣ, урфу одат ва маросимҳо маълумоте медиҳад, ки дар 

сарчашмаҳои хаттӣ вуҷуд надоранд.  

Марҳилаҳои асосии таърихи халқи тоҷик: асри санг (800ҳ. - 3ҳ.п.м.), 

асри биринҷ (3ҳ. – 1000 – 900 с.п.м), давраи қадим (1000/900 с.п.м. – а.V м.), 

асрҳои миёна (а.V м. – солҳои 60-уми асри ХIХ), давраи нав (аз – солҳои 60- 

уми асри ХIХ то соли 1917), давраи шӯравӣ (с.1917 – 1991) ва давраи 

истиқлолият (аз с.1991 инҷониб) – ро дар бар мегирад. Асри санг ва аввали асри 

биринҷ ба давраи ҷамъияти обшинаи ибтидоӣ рост меояд. Дар охири асри 

биринҷ ҷамъияти синфӣ ба вуҷуд меояд ва минбаъд дар давраи қадим такмил 

меёбад ва ҷамъият ғуломдорӣ ба вуҷуд меояд. Дар асрҳои миёна муносибатҳои 

феодалӣ инкишоф меёбанд, ҷамъият ба заминдорон (феодалон) ва кишоварзон 

(деҳқонон) тақсим мешавад. Дар давраи нав дар Осиёи Миёна баъзе унсурҳои 

сохти сармоядорӣ пайдо шуда, инкишоф ёфтанд. Дар давраи шӯравӣ сохти 

сотсиалистӣ ҳукмрон буд. Дар давраи истиқлолият сохти ҷамъияти сармоядорӣ 

аз сари нав пайдо шудааст. Ҳозир дар аксар кишварҳои ҷаҳон сохти сармоядорӣ 

ҳукмрон аст. 
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Сарчашмаҳои асосӣ барои омӯзиши таърихи халқи тоҷик дар асри санг ва 

биринҷ маводҳои бостоншиносӣ, барои охири асри биринҷ ягона сарчашмаи 

хаттӣ, китоби муқаддаси дини зардуштӣ «Авесто» мебошад. Барои давраи 

қадим ва аввали асрҳои миёна маводи бостоншиносӣ аҳамияти худро нигоҳ 

медорад, аммо мавқеи сарчашмаҳои хаттӣ, аз ҷумла сарчашмаҳои юнонӣ, хитоӣ 

ва ғайра торафт бештар мегардадю Барои омӯзиши таърихи асрҳои миёна 

асарҳои таърихӣ ва ҷуғрофии муаллифони тоҷику – эронӣ ва араб Табарӣ, 

Нархашӣ, Ибн Ҳавқал, Ибн Хурдодбек, Истахрӣ, Белозурӣ, Байҳақӣ, Гардезӣ, 

Ҷувайнӣ, Рашид – ад – Дин, Утбӣ, Фирдавсӣ, Шараф ад – Дини Яздӣ, Мирхонд, 

Хондамир ва даҳҳо муаррихони дигар ҳамчун сарчашма асос шудаанд. 

Сарчашмаи ёридиҳанда ва иловагӣ маводи сиккашиносӣ, забоншиносӣ, 

мардумшиносӣ, катибашиносӣ, номшиносӣ (топонимика), симошиносӣ 

(антропология) ва ғайра мебошад. Оиди давраи мустамликавӣ ва шӯравӣ 

маводҳои бойгонӣ, хотираҳо, тадқиқотҳои зиёди олимон мавҷуданд. Аммо оиди 

замони истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз тадқиқотҳо, ба ҷуз 

мақолаю китобҳои алоҳида, тадқиқотҳои мукаммали таърихӣ вуҷуд надоранд. 

Оиди омӯзиши ҳамаи давраҳои таърихи халқамон асари бисёрҷилдаи 

«Таърихи халқи тоҷик» ва асарҳои Президенти ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон 

аҳамияти махсус доранд. 

То тақсимоти ҳудуди миллии соли 1924 сарнавишти таърихи халқҳои 

Осиёи Миёна ягона буд ва онҳо талхию шириниҳои замонҳои гузаштаро  якҷоя 

чашидаанд. Аз ин рӯ барои такмили таърихи халқи тоҷик омӯхтани таърихи ин 

халқҳо низ аз аҳамият холӣ нест. 

Бо сабаби он, ки фанни таълимии мо «таърихи халқи тоҷик» ном дорад, 

зарур аст сараввал ба маънои калимаи «тоҷик» аҳамият диҳем. Дар байни 

олимон оиди ин масъала андешаҳои гуногун вуҷуд доранд, ки хулосааш чунин 

аст: 

1). Калимаи «тоҷик» гӯё аз калимаи «тоҷ» гирифта шудааст. Зеро, ҳанӯз 

падари таърих Ҳеродод (дар асри Y то милод) таъкид карда буд, ки дар болооби 

дарёи Окс (Аму) одамон ба сар кулоҳи нугтези тоҷдор мепӯшанд. Аз ҳамин 

калимаи «тоҷ» минбаъд гӯё номи «тоҷик» таркиб ёфтааст; 

2). То асри IV – VI милодӣ аҷдодони моро «ориёиҳо» меномиданд, ки 

маънояш «тоза» мебошад. Баробари аз истифода баромадани калимаи «ориёӣ» 

он гӯё ҷойи худро ба маънояш «тоза» додааст. Минбаъд калимаи «тоза» гӯё ба 

«тоҷик» табдил ёфтааст; 

3). Калимаи «тоҷик» гӯё аз «тат»-и туркӣ гирифта шудааст. Зеро, аз асри VI 

милодӣ, вақте қабилаҳои туркӣ ба Мовароуннаҳру Хуросон кӯчида омада 

муқимӣ гардиданд, онҳо мардуми таҳҷоиро «тат»-ҳо меномиданд, ки маънои 

«таҳҷоӣ», «муқимӣ»-ро дорад; 

4). Калимаи «тоҷик» гӯё аз калимаи «тоҷир» гирифта шудааст. Зеро, 

аҷдодони мо, махсусан суғдиҳо аз замонҳои қадим бо тиҷорат бештар машғул 
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шуда, дар ташаккули Шоҳроҳи бузурги абрешим ҳиссаи бузург гузоштаанд. 

Ҳамин касби тоҷирӣ минбаъд гӯё асоси номи халқамон гардидааст. 

Ба ақидаи мо ҳамаи ин андешаҳо ба ҳақиқат наздиканд. Аммо андешае, ки 

гӯё номи халқи тоҷик аз номи қабилаи арабии «той» гирифта шуда бошад, ҳеҷ 

асосе надорад. Зеро, халқи тоҷик аз рӯи ташаккули худ ба қабилаҳои араб ҳеҷ 

муносибате надорад. 

Калима ё худ номи «тоҷик» ҳанӯз дар сарчашмаҳои хаттии тибетӣ соли 792 

дучор меояд, ки ин то ба имрӯз қадимтарин акси ин ном дар сарчашмаҳо 

мебошад. Умед аст, ки минбаъд номи «тоҷик» дар сарчашмаҳои аз ин ҳам 

қадимтар пайдо мешавад. Аз асри ХI калимаи «тоҷик» дар сарчашмаҳои хаттӣ 

бештар дучор меояд. 

Китоби дарсии «Таърихи халқи тоҷик», ки Шумо дар даст доред, аз тарафи 

муаллифони зерин навишта шудааст: Бобҳои I, II, III, қисмҳои 1 – 7 – и боби IV 

аз тарафи доктори илмҳои таърих Давлатхоӣа Довудӣ;, бобҳои V – VI аз тарафи 

номзади илмҳои таърих, дотсент Маъруфҷон Исоматов; бобҳои VII – VIII аз 

тарафи номзади илмҳои таърих, дотсент Сайфуллоҷон Муллоҷонов, сарсухан, 

қисми 8 – и боби IV, бобҳои IX – XXII аз тарафи доктори илмҳои таърих, 

профессор Намоз Ҳотамов иҷро гардидааст. 

Бо сабаби он, ки муаллифони номбурда кӯшиши аввалини ба тарзи 

мухтасар навиштани таърихи халқи тоҷикро (барои ихтисосҳои ғайритаърих) 

пеша кардаанд, аз ин лиҳоз китоби мазкур аз камбудиҳо холӣ нест. Бинобар ин 

муаллифони китоб фикру андешаҳо ва дархостҳои хонандагонро оид ба китоби 

дарсӣ бо мамнуният қабул менамоянд.    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚИСМИ I 
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ФАСЛИ I. ҶАМЪИЯТИ ИБТИДОӢ ДАР ОСИЁИ МИЁНА 

 

БОБИ I. Асри санг    

 

Ҷамъияти ибтидоӣ қадимтарин сохти иҷтимоӣ-иқтисодии инсоният 

мебошад. Он аз пайдоиши аввалин одамҳо (2 миллиону 600 ҳазор сол аз ин пеш) 

то пайдоиши синфҳо  (9-7 ҳазор сол пеш аз милод) идома ёфта буд. Аз рӯи 

даврабандии бостоншиносӣ ҷамъияти ибтидоӣ асри сангро дар бар мегирад. 

Нишонаҳои асосии ҷамъияти ибтидоӣ инҳоянд: сатҳи пасти тараққиёти 

қувваҳои истеҳсолкунанда, хусусияти ҷамоатӣ доштани меҳнат, моликияти 

ҷамъиятӣ будани воситаҳои истеҳсолот ва набудани моликияти хусусӣ, 

тақсимоти баробарии маҳсулот, набудани синфҳо ва давлат. Дар ҷамъият 

баробарӣ ҳукмфармо буд, бой ва камбағал набуд. Одамон танҳо дар минтақаҳои 

гарм – Африка, ҷануби Осиё ва Аврупо зиндагӣ мекарданд. Машғулияти асосии 

одамони ибтидоӣ шикор ва ҷамъоварии гиёҳҳои худрӯй буд. Яроқи асосӣ 

найзаҳои нӯгашон сангӣ, калтак ва дигар асбобҳои сангӣ буданд, аз оташи 

табии истифода мебурданд.  
Инсоният то ба тамаддунҳои пешрафта расидан роҳи дуру дарози 

тараққиётро тай кардааст. Аввалин махлуқҳои одамшакл, ки дар илм онҳоро 

австролопитек меноманд 5 млн. сол пеш аз ин ба вуҷуд омаданд. Аз ин зот 

тақрибан 2 миллиону 600 ҳазор сол пеш аз замони мо «ҳомо габилис» – (одами 

кордон) пайдо шуд. Ин аввалин одам буд, ки аз санг асбоби меҳнат сохтанро ёд 

гирифт.  Аз ҳамон вақт ва то  истеҳсоли аввалин асбобҳои фулузӣ дар 

ҳазорсолаҳои 9-7 п.м., яъне дар давоми 2 миллиону 591 ҳазор сол одамон дар 

асри санг зиндагӣ мекарданд ва ин дарозтарин давраи таърихӣ мебошад. Ин 

давраро барои он асри санг меноманд, ки одамон тамоми олоту асбоби худро 

танҳо аз санг месохтанд ва истеҳсолу коркарди фулузотро ҳанӯз намедонистанд.  

Асри санг се давраро дар бар мегирад: палеолит (юнонӣ: палайос= қадим ва 

литос = санг, яъне асри санги қадим), мезолит (асри санги миёна) ва неолит 

(асри санги нав). Палеолит дар навбати худ ба се марҳила тақсим мешавад: 

палеолити аввал,  миёна ва  охир. Марҳилаҳо аз якдигар аз рӯи намуди олоти 

сангӣ ва ҷойгиршавӣ дар қабатҳои мутаносиби геологӣ фарқ мекунанд. 

 

§1. Палеолит 

 

Палеолити аввал (800-200 ҳазор сол пеш аз милод). Давраи аз ҳама 

қадими асри сангро палеолити аввал меноманд. Дар Осиёи Миёна ин давра 800- 

200 ҳазор сол пеш аз замони моро дар бар мегирад. Дар ин давра намудҳои хоси 

олоти сангӣ ва усули коркард ва истеҳсоли онҳо вуҷуд доштанд. Дар Осиёи 

Миёна қадимтарин бошишгоҳи ин давра Кулдара  мебошад. Он дар ноҳияи 

Ховалинги Тоҷикистон ҷойгир буда, аз ҷониби бостоншиноси шинохтаи 

тоҷикистонӣ  В.А. Ранов кашф шудааст. 
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Аз ин бошишгоҳ  маснуот ва олоти сангии хеле оддӣ ёфт шуданд. Онҳо 

оддӣ бошанд ҳам қадимтарин далели дар Осиёи Миёна пайдо шудани одами 

ибтидоӣ мебошанд. Дар наздикии бошишгоҳ устухонпораҳои ҳайвонҳои 

бузургҷӯсса ва хурд - филҳои қадим, каркадан, уштур, юз, шағол, гург ёфт 

шудаанд.  

Дар ҷануби Тоҷикистон боз се бошишгоҳҳои калон - Қаратов, Лоҳутӣ (500 

ҳ.с.п.м.), Оби Мазор (390-410 ҳ.с.п.м.) ва 29 мавзеъи бозёфти олоти сангӣ, аз 

ҷумла Хонақои Ховалинг, Қарамайдони Файзобод ба палеолити аввал мансуб 

мебошанд. 

Дар бошишгоҳи Қаратов (Ёвон)  1000 маснуот ва олоти  сангӣ ёфт шудааст. 

Олоти асосӣ  чопперҳо ва чоппингҳо (сангобиҳои кулулаи аз як тарафашон 

шикаста теғадор шуда) буданд. Онҳоро барои бурридан, тарошидан, харошидан, 

кӯфтан ва ғайра истифода мебурданд. Машғулияти асосии сокинони ин 

бошишгоҳҳо шикор ва гиёҳғундорӣ буд. Одамони давраи аввали палеолитро 

олимон питекантроп номидаанд, ки маънояш «одами ростроҳгарданда» 

мебошад. 

Палеолити миёна (200-35 ҳазор сол пеш аз милод). Дар ин давра 

намудҳои нав ва мукаммалтари асбобу афзори сангӣ - корд, белча, нӯги найза, 

синон пайдо мешаванд. Дар водиҳо ва кӯҳистони Осиёи Миёна як қатор 

бошишгоҳҳо ва ғорҳои ин давра кашф шудаанд. Қадимтарин бошишгоҳи ин 

давра дар Тоҷикистон Хонақои III дар Ховалинг мебошад, ки умри 200 

ҳазорсола дорад. Аз он кордчаҳо ва белчаҳои сангӣ ва олоти дигар ёфт шудааст.  

Ғори Оғзикичики Данғара (60-40 ҳ.с.п.м.) муҳимтарин ёдгории ин давра дар 

Осиёи Миёна мебошад. Дар қабатҳои мадании он 10 ҳазор маснуоти сангӣ, 

оташдонҳо, устухонҳои 17 намуд ҳайвонҳо (гусфанд, буз, асп, хар, оҳу, гург, 

гуроз, хирс, ҷайра, қашқалдоқ, каркадан ва ғайра) ва 12 ҳазор пораи устухони 

сангпушти даштӣ, боқимондаҳои растаниҳо (бед, арча, санҷид, санавбар) ёфт 

шудаанд.  

Дар ғори Оғзикичик дар дохили ду нимҳалқа сар ва шохҳои бузи куҳӣ 

ҷойгиранд. Дар гирди он маросими ибодат сурат мегирифт. Ин аввалин 

нишонаҳои эътиқодоти динӣ мебошанд. 

Бошишгоҳҳои ин давра боз дар 20 мавзеъҳои дигари ҷануби Тоҷикистон 

ёфт шудаанд. Дар Тоҷикистони Шимолӣ ба ин давра бошишгоҳи Ҷарқутан 

(назди Шаҳристон), Гургдара ва 31 мавзеъ дар байни Хуҷанду Конибодом 

мансубанд. 

Одами неандерталӣ. Одамони ибтидоиеро, ки дар давраи палеолити миёна 

зиндагӣ мекарданд дар илм неандертал меноманд.  Он аз номи мавзеъе дар 

Олмон гирифта шудааст, ки устухонҳои ин одами ибтидоӣ бори нахуст дар он 

ҷо ёфт шуда буданд. Неандертал аз нигоҳи физиологӣ нисбат ба пешгузаштаи 

худ питекантроп хеле пеш рафта буд. Ҳаҷми мағзи сари ӯ ба дараҷаи мағзи сари 

одамони имрӯза расида, қадаш 1,55 – 1,65 м ва дарозии умраш 30 сол, баъзан то 

50 сол буд. Неандерталҳо пешгузаштагони  бевоситаи одамони имрӯза буданд. 
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Дар Осиёи Миёна ягона ёдгорие, ки дар он устухонҳои одами неандерталӣ ёфт 

шудаанд ин ғори Тешиктош дар кӯҳҳои Бойсун, наздикии шаҳри Термиз 

мебошад, ки ба ҳазорсолаҳои 50 - 40 пеш аз милод тааллуқ дорад.  Онро 

бостоншиноси маъруфи шӯравӣ А. П. Окладников с. 1939 кашф кардааст. Дар 

ғор гӯри писарбачаи 8-9 солаи неандерталӣ, 2859 маснуот ва олоти сангӣ ёфт 

шуданд. Дар гирди ҷасад шохҳои бузи кӯҳӣ  гузошта шудаанд, ки бо маросими 

динӣ ва парастиш алоқаманд мебошанд. 

Одами неандерталӣ ба воситаи соиш додан ҳосил кардани оташро ёд 

гирифт.  Ин дастоварди муҳим имконият дод, ки одамони ибтидоӣ оташро 

барои гарм кардани манзил ва пухтани хӯрок васеъ истифода баранд. 

Истеъмоли хӯроки пухта умри одамони ибтидоиро нисбатан дароз карда, 

инкишофи ҷисмонӣ ва ақлонии онҳоро беҳтар гардонд.  

Инкишофи шикорчигӣ. Дар ин давра дар баробари ҷамъоварии гиёҳҳои 

худрӯй шикор яке аз манбаъҳои асосии ба даст овардани ғизо буд. Одамони 

ибтидоӣ дастҷамъона ҳайвонҳоро ҳай карда ба ҷариҳо ва чоҳҳо афтонда 

мекуштанд ва гӯшти онҳоро истеъмол мекарданд. Дар ин давра найза ва синони 

нӯгашон сангӣ ихтироъ карда шуданд. Ин дастоварди муҳим буда, шикорро 

осонтар ва  сермаҳсултар гардонд. Неандерталҳо ҳайвонҳои гуногунро ба мисли 

буз, гусфанди кӯҳӣ, хирс, оҳу, барзагов, гург ва гавазнҳои бузургҷуссаи 

шимолӣ, паланг, кабк, кафтар, мурғобӣ  ва баъзе ҳайвонҳои дигарро  шикор 

мекарданд. Бошандагони лаби баҳрҳои Каспӣ (Хазар) ва  Арал бо моҳидорӣ 

машғул буданд. 

Дар Палеолити миёна тақсимоти меҳнат байни зану мард ба амал омад – 

занҳо ба кори хона ва  ҷамъоварии гиёҳҳо, мардҳо бо шикор машғул буданд.  

Палеолити охир (35-12 ҳазор сол пеш аз милод). Дар палеолити охир 

шумораи бошишгоҳҳо дар Осиёи Миёна хеле коҳиш меёбад. Сабаби ин дар 

номусоидии иқлим буд. Дар байни ҳазорсолаҳои 25-15 пеш аз милод дар курраи 

замин охирин яхбандӣ рух медиҳад. Дар Осиёи Миёна ҷангалзорҳо ба биёбону 

дашт табдил ёфта, иқлим хунуктар, зимистон хунуки сахт мешавад, хоктӯфонҳо 

ва гардшинӣ зиёд мешавад. Ҳамаи ин тағйиротҳои табии одамони ибтидоиро 

маҷбур месозад, ки ин минтақаҳоро тарк намоянд. Баъди ба охир расидани 

яхбандӣ ва муътадил шудани иқлим дар байни ҳазорсолаҳои 14-10 афзоиши 

босуръати аҳолӣ ба амал меояд. 

Дар ин давра ташаккулёбии дурударози табии инсон (эволютсия) ба охир 

расида, ҷои неандерталро одами оқил (ҳомо сапиенс) мегирад. Дар илм онро 

«одамони кроманён» меноманд, чунки бори аввал устухонҳои ин намуди одам 

дар бошишгоҳи Кроманёни Франсия ёфт шуда буданд. Одами кроманён аз рӯи 

сифатҳои ҷисмонӣ ва имконоти  ақлонӣ аз одами имрӯза фарқ надошт.  

Дар ин давра одамони ибтидоӣ сохтани хонаҳои одии каппамонандро ёд 

гирифтанд. Сохти иҷтимоӣ низ пеш рафт, ба ҷои тӯдаҳои ибтидоӣ авлоди 

модаршоҳӣ ташаккул меёбад. Ғундоштани гиёҳҳои худрӯй дар хоҷагӣ мавқеъи 

муҳимро ишғол мекард ва ба ин кор занҳо машғул буданд. Алоқаҳои ҷинсӣ 
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хусусияти гурӯҳӣ доштанд, як гурӯҳ мардон шавҳарҳои як гурӯҳ занҳо буданд 

ва бинобар ин мансубияти фарзандон аз рӯи модар муайян карда мешуд. Ин 

гуна авлодҳоро модаршоҳӣ меноманд ва дар онҳо занҳо мавқеи асосиро ишғол 

мекарданд.  

Баробари такомули хоҷагидорӣ ва сохти иҷтимоӣ тафаккур ва шуурнокии 

одамони ибтидоӣ низ инкишоф меёбад. Дар палеолити охир нахустин намудҳои 

санъати тасвирӣ- пайкара созӣ, мусаввараҳои ғорӣ ва ақоиди динӣ пайдо 

мешаванд.  

Дар ҷануби Тоҷикистон се бошишгоҳи ин давра кашф шудааст, ки ба 

ҳазорсолаҳои 30-14 мансубанд – Шуғнов дар Ховалинг, Харкуш дар Ҳисор ва 

Чилондара дар Данғара. Муҳимтарини онҳо бошишгоҳи Шуғнов мебошад. Он 

дар баландии 2 ҳазор метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда, баландтарин бошишгоҳи 

палеолитӣ дар ҷаҳон мебошад. Дар натиҷаи ҳафриёт аз қабатҳои он 4700 

маснуоти сангӣ, аз ҷумла варақаҳои махрутшакли  калон ва нуклеусҳои 

махрутшакл, варақаҳои секунҷа ва баргмонанди калон, варақаҳои хурд ва 

калони кордмонанд ёфт шуданд. Онҳо аз санги самоқи сабзча ва кабудча, 

оҳаксанги чахмоқдор ва варақсанги чахмоқдор сохта шудаанд. Ин маснуотро ба 

дастаҳои чӯбӣ ва ё устухонӣ васл карда, олот ва яроқи гуногун месохтанд. 

Кроманёнҳои Шуғнов аспҳои ваҳшӣ, барзагов, говҳои ёбоӣ (бизон), гӯсфанд, 

буз, суғур ва ғайраро шикор мекарданд. Осори манзил ёфт нашудааст. Шуғнов 

бошишгоҳи мавсимӣ – тобистона буд. Аксари олоти палеолити охири 

Тоҷикистон бо баҳри Миёназамин ва Аврупо ва баъзе бозёфтҳои қисмати шарқӣ 

бо Сибир алоқаманд мебошанд.  

  

§2. Мезолит (10 – 6 ҳазор сол пеш аз милод) 

 

Мезолит ё асри санги миёна давраеро меноманд, ки баъди палеолит сар 

шуда, ҳазорсолаҳои 10-6 пеш аз милодро дар бар мегирад. Ин давра ба анҷоми 

яхбандиҳо ва гарму хушк шудани иқлим дар Осиёи Миёна рост меояд. Дар ин 

давра олоти сангӣ такмил ёфта шаклҳои нави он - микролитҳои ҳандасавӣ 

(варақаҳои хурди росткунҷа, секунҷа, доирашакл ва ғайра) пайдо мешаванд. 

Маданияти микролитҳои ҳандасавӣ дар Аврупо, кишварҳои атрофи баҳри 

Миёназамин, Шарқи Наздик, Осиёи Марказӣ, Ҳиндустон паҳн шуда буд.  
Дар Тоҷикистон бошишгоҳҳои мезолитӣ аз ҳама бештар дар ҷануб, дар 

Данғара (Тутқавул, Сайсайёд, Чилондара, Кӯли Сӯфиён, Даҳана ва Дараи Шӯр),  

Шаҳртуз (Чилучорчашма) ва Обикиик ёфт шудаанд. Ин қабилаҳо бо Шарқи 

Наздик ва Шимоли Эрон алоқа доштанд.  

Дар Тоҷикистони Шимолӣ танҳо як бошишгоҳи мезолитӣ пайдо карда 

шудааст - Ғори Оқтанги дар Ӯротеппа  (8-7 ҳ.с. п.м.). Дар ду қабати поёнии он 

микролитҳои ҳандасавӣ ёфт шудаанд.  

Мезолит ва эпипалеолит. Дар ин давра бошишгоҳое низ ҳастанд, ки дар 

онҳо олоти микролити ҳандасавӣ вуҷуд надоранд ва бошандагони онҳо танҳо аз 
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олоти сангиобӣ истифода мебурданд. В.А. Ранов онҳоро маданияти 

эпипалеолитӣ номида, ба мардуми маҳаллӣ нисбат медиҳад. Ба маданияти 

эпипалеолитӣ бошишгоҳҳои Бешкент (11-7,5 ҳ.c.п.м.), Сайсайёди Данғара (10-9 

ҳ.c.п.м.), Учкули Шӯрообод дохил мешаванд.  

Мезолити Помири Шарқӣ (ҳ. 8-5 п.м.) Дар ин давра одамони ибтидоӣ на 

танҳо дар водиҳо ва доманакӯҳҳо, балки дар минтақаҳои баландкӯҳ низ зиндагӣ 

мекарданд. Дар Помири Шарқӣ  50 бошишгоҳи кушода ва ду бошишгоҳи ғорӣ 

ёфт шудаанд, ки ба ҳазорсолаҳои 8-5 п.м. мансуб буда, баландтарин 

бошишгоҳҳои одамони ибтидоӣ дар ҷаҳон мебошанд. Онҳоро маданияти 

маркансуй меноманд. Калонтарини онҳо бошишгоҳи Ошхона мебошад. Дар он 

10 ҳ. маснуоти сангӣ (белчаҳо, пайконҳо ва ғайра), мӯҳраи устухонӣ, 

устухонпораҳо, доғҳои оташ ва пайи оташдонҳо ёфт шудаанд. Устухонҳо ба 

гусфанд, буз, ғурм (гӯсфанди кӯҳӣ), нахчир, хирс, рӯбоҳ, сағур, парандаҳо 

тааллуқ доранд. 

Қадимтарин тасвирҳои ғорӣ. Дар марҳилаи охири мезолит ва аввали 

неолит тасаввуроти бадеъӣ ва эҳсосоти зебопарастии одамони ибтидоӣ низ 

инкишоф меёбад. Дар ин бора суратҳои дар деворҳои ғорҳо мавҷуд буда, 

шаҳодат медиҳанд. Қадимтарин  суратҳои ранга дар Осиёи Миёна дар ғори 

Шахта, ки дар Помири Шарқӣ дар баландии 4200 м. аз сатҳи баҳр ҷойгир аст, 

пайдо карда шудаанд. Дар деворҳои ин ғор шикорчиён, парандаҳо, гурозҳо, 

хирс, қутос ва тирҳои пайкон бо ранги сурхча тасвир карда шудаанд. Дар 

наздикии он дар калп боз як мусаввараи бо ранги сурхча кашида шуда ёфт 

шудааст. Дар он нахчирҳо ва як одам тасвир шудаанд. Ин суратҳо бо маданияти 

маркансуй ҳамзамон буда ба ҳазорсолаи 8 п.м. тааллуқ доранд.  

 

§3. Неолит (ҳазорсолаи 6 – 3 п. м.) 

 

 Неолит  охирин марҳилаи  асри санг мебошад. Дар ин давра дар Осиёи 

Миёна се навъи маданияти неолитӣ – ҷайтун, калтаманор ва ҳисор паҳн шуда 

буданд. Онҳо хусусият ва доираи густариши худро доштанд. 

Маданияти Ҳисор (6 –3 ҳ.с. п.м.) дар кӯҳистони шарқии Осиёи Миёна, 

асосан дар ҷануби Тоҷикистон паҳн шуда буд. Дар ин ҷо зиёда аз 100 мавзеъb 

осори ин маданият пайдо карда шудааст. Дар шимолу шарқи Афғонистон низ 

бошишгоҳи маданияти ҳисор кашф  шудааст. Ин маданият ба сокинони маҳаллӣ 

тааллуқ дошт. Онро барои он ҳисорӣ меноманд, ки бори нахуст бошишгоҳи он 

дар ноҳияи Ҳисор ёфт шуда буд. Ба ин маданият олоти сангиобии дағал ва 

калон (чоппер ва чоппингҳо) хос мебошад. Олоти сангичахмоқии хурд 

(микролитҳо) низ ҳастанд, аммо хеле кам. Ҳисориҳо зарфи сафолӣ истеҳсол 

намекарданд ё онро хеле кам истифода мебурданд, дар каппаҳои хурди хаспӯши 

сангфарш зиндагӣ мекарданд, табарҳои суфта, корд, дарафш, парма ва белчаҳои 

сангиро истифода мебурданд, бо найза ва синони нӯгашон сангӣ шикор 

мекарданд. 
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Дар маданияти Ҳисор оддитарин шаклҳои зироаткорӣ ва чорводорӣ  ба 

вуҷуд омада буданд, аммо шикор ва ғундоштани гиёҳҳои худрӯй низ дар хоҷагӣ 

ҳанӯз мавқеъи муҳимро ишғол мекарданд. Ҳисориҳо иттиҳоди этникӣ ва 

эҳтимол ориёӣ буданд.  

Ба маданияти Ҳисор бошишгоҳҳои Тутқавул, Сайёд, Булёни Поён, 

Кангурттут, Кӯи Булён дар Данғара, Теппаи Ғозиёни, Кунчӣ, Кӯҳнабой дар 

Ҳисор, Сангиуғур ва Даҳана дар соҳили Ёхсу ва як қатор бошишгоҳҳои хурд 

дохил мешаванд.  

Пайдоиши зироаткорӣ ва чорводорӣ ҳодисаи муҳим дар зиндагии 

одамони ибтидоӣ буд. Дар Осиёи Миёна дар ҳазорсолаи 6 п.м. гузариш аз 

хоҷагидории истеъмолкунанда ба истеҳсолкунанда ба амал меояд. Одами 

ибтидоӣ аз ҷамъоварии гиёҳҳои худрӯй ба кишту кори зироат, яъне истеҳсоли 

ғалладона мегузарад. Зироаткорони аввалин дар Осиёи Миёна бошандагони 

деҳкадаҳои ҷануби Туркманистон ва шимолу шарқи Эрон буданд. Дар ин 

минтақа 13 деҳкада ҳаф`рӣ шудааст, ки ба зироаткорон ва чорводорон тааллуқ 

доштанд. Калонтарини онҳо деҳкадаи Ҷайтун буд. Дар он ғалладонаҳои сӯхта, 

досҳои сангӣ ва далясангҳо ёфт шудаанд, ки далели қотеъи мавҷудияти 

зироаткорӣ мебошанд. Ҷайтуниҳо заминро бо каланди сангӣ шудгор карда, ҷав 

ва гандум кишт мекарданд ва ҳосилро бо доси сангӣ медаравиданд. Онҳо барои 

майда кардани ғалладона аз далясангҳо истифода мебурданд. Дар Ҷайтун 

ҳамчунин, олоти гуногуни сангичахмоқии хурд (микролитҳо), зарфҳои сафолии 

бо ранги сурх наққоши шуда, пайкараҳои гилини одамон ва ҳайвонҳо, ки 

шоҳиди пайдо шудани тасаввуротҳои динӣ мебошанд, ёфт шудаанд. Ҷайтуниҳо 

дар деҳкадаҳои начандон калони иборат аз хонаҳои лоини якҳуҷрагӣ зиндагӣ 

мекарданд. Масалан, деҳкадаи Ҷайтун  40 хона дошт. 

Дигар дастоварди муҳим дар хоҷагидории ин давра ба вуҷуд омадани 

чорводорӣ буд. Одамон ҳайвонҳои ярадорро нигоҳубин карда, дарк намуданд, 

ки якчанд намуди онҳоро ром ва парвариш кардан мумкин аст. Сокинони Осиёи 

Миёна дар ҳазорсолаҳои 5-4 п.м. буз, гӯсфанд ва говро ром ва парвариш 

мекарданд. То ин вақт манбаи асосии ба даст даровардани гӯшт шикор буд, ки 

маҳсулнокиаш чандон зиёд набуд. Парвариши чорво имконият дод, ки 

маҳсулоти гӯштӣ ба миқдори зиёд истеҳсол карда шавад. Бори аввал одамони 

ибтидоӣ имконият пайдо карданд, ки ширро истеъмол кунанд ва аз он 

маҳсулоти гуногун созанд. Афзоиши миқдор, сифат ва анвои хӯрокворӣ 

саломатии одамонро хуб карда, некуаҳволии онҳоро баланд бардошт, умри 

инсонро дароз кард ва барои пешрафти соҳаҳои гуногуни ҳаёт ба таври назаррас 

мусоидат намуд. 

Шикорчигӣ ва моҳидорӣ. Дар соҳилҳои баҳрҳои Каспӣ, Арал, поёноби 

Амударё ва Сирдарё қабилаҳое зиндагӣ меарданд, ки машғулияти асосиашон 

шикор ва моҳидорӣ буд. Ин маданиятро аз номи яке аз бошишгоҳо калтаманорӣ 

номидаанд ва он ба ҳазорсолаҳои 4-3 п. м. мансуб аст. Калтаманориҳо 

пайконҳои сангии дудамаи баргмонандро ихтироъ карданд, ки боиси афзудани 
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самаранокии шикор гардид. Барои моҳигирӣ аз чангакҳои устухонӣ истифода 

мебурданд. Онҳо дар каппа ва нимзаминканҳо зиндагӣ мекарданд, зарфҳои 

сафолинашон мунаққаши дастсоз буда, таги тухмшакл ё нугтез доштанд.  

Кулолгарӣ  низ дар давраи неолит ба вуҷуд омадааст. Дар ибтидо зарфҳоро 

занҳо дастӣ месохтанд. Ин ихтироъ имконият дод, ки одамони ибтидоӣ хӯроки 

пухта шударо, ки барои саломатӣ ва инкишофи ҷисм хеле фоидаовар аст, 

истеъмол кунанд. Зарфҳо имконият медоданд, ки  маҳсулоти озуқаворӣ тоза ва 

ба мӯҳлати дароз нигоҳ дошта шаванд.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОБИ II. Энеолит ва асри биринҷ 

 

§1. Кашфи мисгудозӣ 

 

Энеолит давраи таърихиеро меноманд, ки дар он одамони ибтидоӣ бори 

аввал бо фулуз - маъдани мис шинос шуданд, аммо олоти сангӣ дар зиндагии 

онҳо чун пештара мақоми асосиро ишғол мекард. Онҳо пораҳои хурди маъдани 
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мисро аз рӯи замин ҷамъ карда, бо усули  хушккӯби зеварҳои хурд ва асбоби 

корӣ месохтанд. Аммо мис нарм буда, ҷои сангро гирифта наметавонист. Аз 

тарафи дигар одамон ҳанӯз истеҳсоли маъдани мис ва гудохтани онро 

намедонистанд, яъне имконият надоштанд, ки онро васеъ истифода баранд.  

Дар байни сангҳое, ки аз онҳо оташдон месохтанд маъдани мис низ 

меафтид ва аз гармии оташ об мешуд. Одамони ибтидоӣ ин ҳодисаро мушоҳида 

карда, гудохтани мисро ёд гирифтанд ва аввалин кӯрраҳои оддиро сохтанд. 

Қадимтарин асбобҳои аз миси гудохта сохта шуда, дар ҳазорсолаҳои VII–VI п.м. 

дар Осиёи Хурд пайдо шуданд. Кашфи фулузгудозӣ барои аз ҳолати ибтидоӣ 

баромадан ва рӯ ба тараққиёти басуръат ниҳодани ҷамъияти инсонӣ такони 

бузурге дод. Асбобҳои фулузӣ бартарии зиёд дошта, ба зуди ҷои асбобҳои 

сангиро ишғол карданд.   

Кашфи биринҷ. Биринҷ аз омехтаи мис (75-90%) ва қалъагӣ (25-10%) 

ҳосил карда мешавад. Биринҷ нисбат ба мис чандин маротиба  сахттар буда, 

барои сохтани асбобҳои корӣ мувофиқтар аст. Аввалин асбобҳои биринҷӣ дар 

Кавказ дар ҳазорсолаҳои V – IV п.м. пайдо шуда буданд. Аммо ба таври васеъ 

истеҳсол ва коркарди биринҷ дар Осиёи Миёна, Эрон, Шарқи Наздик ва Аврупо 

ба ҳазорсолаи III п.м. рост меояд. 

  

§2. Энеолит ва асри биринҷи Тоҷикистон 

 

Саразм. Яке аз ёдгориҳои қадимтарини давраи энеолит ва аввали асри 

биринҷи Осиёи Миёна шаҳркадаи Саразм мебошад. Он дар Тоҷикистон 15 км  

ғарбтар аз шаҳри Панҷакент ҷойгир буда, 100 гектарро дар бар мегирад ва ба 

солҳои 3400 – 2000 п.м. мансуб аст. Шаҳри Саразм дорои қаср ва маъбад, 

маҳаллаҳо ва кӯчаҳо буд. Саразмиҳо бо кишоварзӣ ва чорвопарварии хонагӣ 

машғул буданд. Истеҳсол ва коркарди фулузот низ хеле инкишоф ёфта буд, 

маъданро аз конҳои гирду атроф мегирифтанд. Ҳини ҳафриёт кӯрраҳои 

фулузгудозӣ, хумдонҳои сафолпазӣ ва 150 намуд ашёҳои биринҷӣ ба монанди 

корд, ханҷар, табарзин, нӯги найза, мӯҳри сурбӣ, ашёҳои тиллоӣ ва нуқрагӣ ёфт 

шудаанд. Заргарӣ, чармгарӣ, ресандагӣ, бофандагӣ ва соҳаҳои дигар низ тараққӣ 

карда буд. Саразмиҳо бо  сокинони ҷанубу шарқии Туркманистон, шимоли 

Эрон ва Балуҷистону Сиистон иртиботи фарҳангӣ доштанд.  

Асри биринҷи водиҳои Кӯлоб, Вахш ва Ҳисор. Асри биринҷ дар ҷануби 

Тоҷикистон дар охири ҳазорсолаи II п.м. сар шудааст. Дар Хатлон чор деҳкадаи 

асри биринҷ ёфт шудааст: Кангурттут, Баракиқуруқ ва Тегузак дар ноҳияи 

Данғара ва Даҳана дар ш. Норак. Ҳамаи онҳо дар шароити якхелаи табиӣ – 

адирҳои доманакӯҳ, ки барои чорводорӣ ва зироаткории лалмӣ хеле 

мувофиқанд, ҷойгиранд. Сокинони ин деҳаҳо дар каппаҳо ва хонаҳои хурду 

калони таҳкурсии сангин, оташдон ва чоҳҳои ғалла дошта, зиндагӣ мекарданд. 

Онҳо бо зироаткории лалмӣ машғул буда, ҷав ва гандум мекоштанд. Чорводорӣ 

низ инкишоф ёфта буд, гов, буз ва гӯсфандро парвариш мекарданд, асп, хар ва 
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саг низ доштанд. Кулолгарӣ низ инкишоф ёфта буд. Урфияти хоси гӯркунӣ 

доштанд - дар қабрҳо зарфҳои сафолӣ ва ашёи дигар ҳастанд, аммо устухони 

мурдаҳо нестанд. Сабаби ин маълум нест.  

Дар охири асри биринҷ дар поёноби Вахш, Қизилсу ва дар Бешкент 

чорводорони маҳаллӣ – бохтарӣ зиндагӣ мекарданд ва аз худ якчанд гӯристон 

боқӣ гузоштаанд. Гӯрҳо лаҳадӣ, буда мурдаҳоро якпаҳлу чангак мехобонданд ва 

дар паҳлуяш зарф, корд ва оинаҳои биринҷӣ ва дигар ашёҳоро мегузоштанд. 

Расми оташафрӯзӣ, мурдасузӣ ва гӯштро аз устухон тоза карда, пасон дар лаҳад, 

дар чуқуричаи сангӣ гузоштан мушоҳида карда мешавад. Гӯрҳои зарфдор, аммо 

бе ҷасад (кенотаф) бисёранд.   

Дар водии Ҳисор кишоварзони маҳаллӣ, яъне бохтариҳо ва шумораи 

начандон зиёди ориёиҳои саҳронишини андроновӣ зиндагӣ мекарданд, ки аз худ 

се гӯристони ба асри XII – XI п.м.тааллуқ доштаро, боқӣ гузоштаанд. Дар 

паҳлуи мурдаҳо зарфҳои сафолӣ, ашёҳои биринҷӣ, аз ҷумла мӯҳра ва гӯшворҳо 

гузошта шудаанд. 

Аксарияти сокинони ҷануби Тоҷикистонро дар охири асри биринҷ (а. XII – 

X п.м.) ориёиҳои маҳаллӣ, яъне бохтариён ва қисми камтарашро ориёиҳои 

саҳронишини андроновии аз ҷануби Урал ва Сибири ғарбӣ омада ташкил 

мекарданд.  

Асри биринҷи Помир. Дар Помири Шарқӣ дар охири ҳазорсолаи II п.м. 

ориёиҳои саҳронишини федоровӣ - андроновӣ зиндагӣ мекарданд. Онҳо аз худ 

калпҳо, қӯрғонҳо ва гӯристонҳо боқӣ гузоштаанд. Бештар бо чорводории 

мавсимӣ, ҳамчунин бо зироаткорӣ ва шикор, кулолгарӣ ва бофандагӣ машғул 

буданд. Мурдаҳояшонро дар хок гӯр мекарданд ё месӯзонданд.  

Асри биринҷи шимоли Тоҷикистон. Дар соҳилҳои Сирдарё дар минтақаи 

Қайроқум дар ҳазорсолаи II п.м. мардумони маҳаллӣ ва ориёиҳои саҳронишини 

андроновӣ зиндагӣ мекарданд. Осори бошишгоҳои онҳо дар 70 мавзеъ кашф 

шудаанд. Онҳо дар хонаҳои қамишӣ-чӯбии лойандова зиндагӣ мекарданд. 

Бештар бо чорводорӣ машғул буданд, зироаткорӣ низ мавқеъи муҳим дошт, 

моҳигирӣ низ мекарданд. Ресандагӣ ва бофандагӣ низ вуҷуд дошт. Истеҳсол ва 

коркарди биринҷро хуб медонистанд. Кордҳои якдама ва дудама, дастмона, 

гушвор, ангуштаринҳои биринҷӣ месохтанд.  

Дар пастиҳои шимоли Панҷакент дар асри XIII – XII п.м. ориёиҳои 

саҳронишини андроновии аз ҷануби Урал ва Сибири ғарбӣ омада, зиндагӣ 

мекарданд. Онҳо аз худ гӯристони Зардча Халифаро боқӣ гузоштаанд. Гӯрҳо 

лаҳадӣ буда, оташ дар маросими дафн аҳмияти калон дошт. Дар гӯрҳо зарф ва 

асбоби ороишӣ – мӯҳра, дастмона ва ғайра ёфт шудаанд. 

 
§3. Энеолит ва асри биринҷ дар дигар минтақаҳои Осиёи Миёна 

 

Ҷануби Туркманистон. Дар охири ҳазорсолаи V п.м. ба Туркманистони 

Ҷанубӣ, ба доманаҳои кӯҳи Копетдоғ аз Эрони Марказӣ ва Шимолӣ қабилаҳое 
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омаданд, ки маданияти хос ва пешрафта доштанд. Ин маданиятро аз номи 

аввалин деҳкадаи тадқиқшуда Анау номидаанд.  Қабилаҳои омада нахустин 

шуда дар Осиёи Миёна аз мис сохтани асбобу олот, дар сохтмон истифода 

бурдани хишти хом, бо тартиби муайян сохтани деҳа ва шаҳракҳо, чархи 

кулолгарӣ ва ҳунари бофандагиро ҷорӣ намуданд. Ихтирои хумдонҳои 

дутабақа, кӯрраҳои фулузгудозӣ ва устохонаҳо навоварии муҳим буд.  

Машғулияти асосии онҳо зироаткории обёришаванда ва чорводории 

хонагӣ-девлохӣ (айлоқӣ) буд. Дар ин давра аввалин иншоотҳои оддии 

обёрикунӣ ва обанборҳои хурд сохта мешаванд. Зироати асосӣ ҷав ва гандум 

буд.  Буз, гӯсфанд ва говро парвариш мекарданд. Анагуиҳо чандин шаҳру 

шаҳрак сохтанд, ки хеле обод буданд. Дар нимаи дуюми ҳазорсолаи II п.м. 

шаҳрҳои ҷануби Туркманистон рӯ ба харобӣ мениҳанд.  

Воҳаи Марғинону Бохтар. Дар нимаи дуюми ҳазорсолаи II п.м. дар воҳаи 

Марғинон (Марв) ва Бохтари Ғарбӣ дар натиҷаи тағйир ёфтани иқлим барои 

кишоварзии обёришаванда ва чорводорӣ шароити мусоид фароҳам меояд. 

Аҳолии ин минтақа босуръат афзуда дар ин ҷо зиёда аз 200 шаҳру шаҳрак 

(Гонур, Ҷарқутан ва ғайра) бунёд карда мешавад, ки маданияти ба худ хос ва 

хеле пешрафта доштанд. Дар Тоголок, Дашлӣ ва Ҷарқутан  маъбадҳои 

бошукӯҳи оташ кушода шуданд, ки бо дини зардуштӣ  ва Авесто алоқаманд 

мебошанд. Соҳаҳои гуногуни ҳунармандӣ - фулузгудозӣ, кулолгарӣ, мисгарӣ, 

заргарӣ, мӯҳрсозӣ, санъати тасвирӣ инкишоф ёфта буданд. 

Хоразм. Дар асри XV п.м. дар Хоразм ориёиҳои аз ҷануби Урал омада ва 

бо аҳолии маҳаллӣ омехта шуда, зиндагӣ мекарданд. Осори онҳо дар Тозабоғоб 

ва дигар мавзеъҳо ёфт шудаанд. Онҳо бештар бо зироаткории обёришаванда ва 

чорводории мавсимӣ машғул буданд. Дар заминканҳои каппамонанд зиндагӣ 

мекарданд. Устохонаҳои мисгарӣ ва биринҷгудозӣ доштанд.   

Бухоро. Дар воҳаи Бухоро дар нимаи аввали ҳазорсолаи II п.м. қабилаҳои 

саҳронишин, ки бо сокинони Саразм ва Бохтару Марв қаробат доштанд, зиндагӣ 

мекарданд. Осори онҳо дар мавзеъи Замонбобо кашф шудааст. Ин қабилаҳо дар 

заминканҳои каппагӣ зиндагӣ мекарданд, таги зарфҳояшон тухмшакл буд, 

аксарияташ дастӣ ва камаш дар чархи кулолӣ сохта шудаанд. 

Суғд. Дар поёноби Зарафшон ва Қашқадарё дар нимаи дуюм ва охири 

ҳазорсолаи II п.м. ориёиҳои саҳронишини андроновӣ зиндагӣ мекарданд. Дар ин 

ҷо 30 ёдгории онҳо кашф шудааст. Машғулияти асосиашон чорводорӣ ва каму 

беш зироаткорӣ буд. Зарфҳояшон нақшҳои ҳандасавии қолабӣ – морак, секунҷа 

ва ғайра доранд.  Дар Самарқанд низ дар асри XII – XI п.м. ҳамин қабилаҳо 

зиндагӣ мекарданд. 

Пайдоиши падаршоҳӣ. Ихтирои биринҷгудозӣ ва аз биринҷ  сохтани 

асбобу олоти меҳнат боиси инкишоф ёфтани зироаткорӣ ва васеъ шудани 

майдонҳои кишт гардид. Барои пеш бурдани зироаткорӣ қувваи зиёд лозим буд 

ва аз ин рӯ онро мардҳо иҷро мекарданд. Зироаткорӣ ба соҳаи асосии 

иқтисодиёт табдил ёфт. Машғулияти занҳо, ки аз ғундоштани гиёҳҳои худрӯй 
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иборат буд, аҳмияти худро гум кард. Ба мардҳо гузаштани мавқеъи асосӣ дар 

иқтисодиёт мавқеъи иҷтимоии онҳоро низ баланд бардошт. Ҳамзамон никоҳи 

яккаҷуфтӣ ва оилаҳои хурду калоне пайдо шуданд, ки дар онҳо мардҳо сардор 

ба шумор мерафтанд ва авлод аз рӯи падар муайян карда мешуд ва занҳо ба 

авлоди мардҳо мегузаштанд. Дар натиҷаи ин тағйиротҳо сохти иҷтимоии 

модаршоҳӣ аз байн рафта, ҷои онро сохти падаршоҳӣ гирифт. 

Тақсимоти якуми калони ҷамъиятии меҳнат. Дар натиҷаи мукаммал 

шудани асбобу олоти меҳнат ва инкишоф ёфтани малакаи хоҷагидорӣ дар асри 

биринҷ шумораи аҳолӣ зиёд шуда, талабот ба озуқаворӣ меафзояд. Барои бо 

миқдори зарурии озуқа таъмин кардани аҳолӣ зиёд кардани заминҳои кишт, 

мукаммалтар намудани воситаҳо ва усулҳои истеҳсолот зарур буд. Ҳамаи ин 

махсусгардонии соҳаҳои гуногуни хоҷагтдориро талаб мекард. Яъне гурӯҳҳои 

алоҳидаи аҳолӣ бояд бо як соҳаи хоҷагӣ машғул мешуданд. Дар баробари ин 

шароити табии минтақаҳои гуногун барои инкишофи соҳаи муайяни хоҷагӣ 

мувофиқ буданд. Водиҳо барои инкишофи зироаткории обёришаванда ва 

доманакӯҳҳо барои кишти лалмӣ мувофиқ буданд. Дашту биёбонҳо барои 

чорводории мутаҳаррик, яъне кӯчӣ мутобиқ буданд. Бинобар сабабҳои 

номбаршуда дар асри биринҷ тақсимоти якуми калони ҷамъиятии меҳнат ба 

амал омада, зироаткорӣ аз чорводорӣ ҷудо шуд. Сокинони водиҳо, доманакӯҳҳо 

ва кӯҳистони Осиёи Миёна бо зироаткорӣ ва сокинони дашту биёбонҳои 

шимоли ин минтақа бо чорводории кӯчӣ машғул шуданд. Дар хоҷагии 

зироаткорон чорводорӣ низ боқӣ монд, аммо он аҳмияти дуюмдараҷа ва 

хусусияти хонагӣ – девлохӣ (айлоқӣ) дошт. 

Махсусшавии ин ду соҳаи асосии кишоварзӣ боиси афзудани маҳсулнокии 

меҳнат ва баланд шудани некуаҳволии ҷомеъа гардид. Байни зироаткорони 

муқимнишин ва кӯчманчиёни чорводор доду гирифти доимӣ ва мутақобилан 

фоидаовар вуҷуд дошт. Кӯчманчиён аз шаҳрҳо маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ 

ва ҳунармандӣ, кишоварзон аз кӯчманчиён ашёи хом мехариданд. 

Тақсимоти дуюми калони ҷамъиятии меҳнат. Ихтирои мис ва 

биринҷгудозӣ барои инкишофи ҳунармандӣ заминаи боэътимод гузошт. Дар 

ибтидо бинобар кам ва оддӣ будани маҳсулоти ҳунармандӣ бо ин кор 

кишоварзон машғул мешуданд ва ин машғулияти иловагӣ ва амалан ройгони 

онҳо ба нафъи ҷамоат буд. Аммо бо мурури замон намуд ва миқдори маҳсулоти 

ҳунармандӣ афзуда, истифодаи усулҳои нав ва нисбатан мураккаб ва малакаи 

баланди соҳавиро талаб мекард ва зарурате ба миён омад, ки бо ин кор одамони 

махсус машғул шаванд. Дар натиҷа тақсимоти дуюми калони ҷамъиятии меҳнат 

ба амал омада, ҳунармандӣ аз зироаткорӣ ва чорводорӣ ҷудо шуд. Акнун 

ҳунармандон танҳо бо касби худ машғул буданд. Дар сохти иҷтимоӣ низ 

тағйирот ба вуҷуд омад ва ҳунармандон ҳамчун табақаи мустақил арзи вуҷуд 

намуданд. Гуфтаҳои болоро бозёфтҳои бостоншиносӣ тасдиқ менамоянд. 

Масалан, дар шаҳркадаи Саразм, ки ба ҳазорсолаҳои IV-III п.м. тааллуқ дорад 

150 намуд маҳсулоти гуногуни ҳунармандӣ, аз ҷумла шумораи зиёди асбобу 
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олоти меҳнат, аслиҳа ва ороишоти биринҷӣ, устохонаҳои биринҷгудозӣ, дажғол, 

хумдонҳо ва дигар осори ҳунармандӣ ёфт шудаанд. Дар шаҳрҳои воҳаи 

Марғинон ва Бохтари ғарбӣ, ки ба ҳазорсолаи II п.м. тааллуқ доранд низ 

шумораи зиёди асбобу олоти биринҷӣ, ороишот, мӯҳрҳо ва ғайра ёфт шудаанд. 

Дар Осиёи Миёна дар гӯрҳои ориёиҳои саҳронишини андроновӣ низ шумораи 

зиёди асбобу ашёҳои биринҷӣ ёфт шудаанд. Аён аст, ки ин миқдор асбобу ашёи 

гуногуннамуд ва  баландсифатро танҳо устоҳои касбӣ метавонистанд созанд. 

Дар асоси санаи мавҷудияти ёдгориҳои номбаршуда гуфтан мумкин аст, ки 

тақсимоти дуюми калони ҷамъиятии меҳнат дар ҳудуди ҳазорсолаи II п.м. ба 

амал омада буд.    
Оғози асри оҳан. Ихтирои оҳангудозӣ ва пайдо шудани оҳангарӣ дар ҳаёти 

инсоният падидаи бениҳоят муҳим буд. Оҳан нисбат ба мис ва биринҷ даҳо 

маротиба мустаҳкамтар буда, барои сохтани асбобу олоти меҳнат хеле мувофиқ 

буд. Ба ғайр аз ин маъдани оҳан дар табиат нисбат ба мис хеле зиёдтар дучор 

мешавад ва ин имконият медод, ки он дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт, аз 

ҷумла кишоварзӣ, сохтмон, аслиҳасозӣ, нақлиёт, рӯзгор ва ғайра васеъ истифода 

бурда шавад. Намудҳои нав ва баландсифати асбобу олоти корӣ пайдо шуда ба 

тараққиёти иқтисодиёт такони калон доданд. Ҳамчунин намудҳои нави 

ҷангафзорҳо сохта шуданд, ки қобилияти мудофиавии кишварҳоро зиёд 

намуданд. Ихтирои оҳан ва ба таври васеъ истифода бурдани он дар Осиёи 

Миёна дар аввали ҳазорсолаи I п.м. ба амал омад. 

 

 

 

§4.Таърихи пайдоиш ва муҳоҷирати ориёиҳо 

 

Ориёиҳо аҷдоди қадими тоҷикон, эрониён, курдҳо, осетинҳо, паштуҳо ва 

баъзе халқҳои дигари эронизабон мебошанд. Мутобиқи маълумоти дақиқи 

сарчашмаҳои хаттӣ дар асрҳои IX – VIII п.м. ориёиҳо  тақрибан дар нисфи 

қитъаи Осиё аз сарҳади Байнаннаҳрайн то шимоли Ҳиндустон ва аз Аврупои 

Шарқӣ – Ҷанубӣ то Олтойу Сибири Ғарбӣ зиндагӣ мекарданд. Ба қатори 

халқҳои ориёии ин давра бохтариҳо, суғдҳо, хоразмиҳо, портҳо, модҳо, 

форсҳо, халқҳои саҳронишин сакоиҳо - скифҳо, сарматҳо, массагетҳо ва 

халқҳои дигар дохил мешуданд. Аммо таърихи қадимтари ориёиҳо, алалхусус 

дар асри биринҷ дар ҳазорсолаи II п.м. ва пештар аз он, бинобар набудани 

маълумоти хаттӣ чандон равшан нест. Яъне дақиқ маълум нест, ки дар 

минтақаҳои номбаршуда ориёиҳо аз кай боз истиқомат доштанд. Дар бораи ин 

давра танҳо бостоншиносӣ маълумот медиҳад, аммо дар асоси он муайян 

кардани мансубияти этникӣ кори душвор ва бештар қиёсӣ аст. 

Барои таърихи қадимтарини ориёиҳо сарчашмаи хеле муҳим китобҳои 

муқаддаси дини зардуштӣ Авесто ва дини ҳиндуӣ Ведҳо мебошанд. Ин китобҳо 

барои он муҳиманд, ки офарандагони онҳо худро ориёӣ номидаанд ва ин 
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қадимтарин маълумоти хаттӣ дар бораи ин халқ мебошад. Яъне агар мо кай ва 

дар кадом кишвар таълиф шудани ин китобҳоро муайян кунем, пас дақиқ  гуфта 

метавонем, ки дар он ҷо дар замони офаридани ин китобҳо ориёиҳо зиндагӣ 

мекарданд. Аммо санаи таълифи ин китобҳо дақиқ маълум нест ва дар ин бора 

ақидаҳои гуногун вуҷуд доранд. Ба ақидаи аксари олимон Ригведа, яке аз 

қадимтарин китоби Ведҳо на дертар аз а. XII – X п.м. дар шимоли Ҳиндустон 

таълиф шудааст. Ақидаҳое низ ҳастанд, ки Ригведаро ба давраҳои қадимтар, 

ҳатто ба ҳазорсолаи III п.м. нисбат медиҳанд. Аксари муҳаққиқон Авесторо ба 

нимаи аввали ҳазорсолаи якум ё саршавии он, яъне ба а. X – IX п.м. нисбат 

медиҳанд. Аммо маълумоте низ ҳастанд, ки дар бораи дар а. XIII п.м. таълиф 

шудани Авесто гувоҳӣ медиҳанд. Тамоми кишварҳои дар Авесто номбар шуда 

ва кишварҳои ориёӣ номида шуда дар ҳудуди Осиёи Миёна ва Эрони Шарқӣ 

ҷойгиранд. Дар ин асос ҳамаи олимон мӯътақиданд, ки Авесто дар Осиёи Миёна 

таълиф шудааст. Мо бо боварии том гуфта метавонем, ки на дертар аз а. X – IX 

п.м. аҳолии Осиёи Миёна ва Эрони Шарқиро яқинан ориёиҳои авестоӣ ва на 

дертар аз а. XII – X п.м. аҳолии Ҳиндустонро ориёиҳои ведоӣ ташкил 

мекарданд. Санадҳое низ ҳастанд, ки дар бораи аз ин ҳам барвақттар дар Осиёи 

Миёна ҳузур доштани ориёиҳо шаҳодат медиҳанд. Бостоншинос В.М. Массон 

маданияти кишоварзии ҳазорсолаҳои  V – III п.м. ҷануби Туркманистонро ба 

ориёиҳо нисбат медиҳад. Ақидае низ ҳаст, ки дар ҳазорсолаҳои III – II п.м. ҳам 

зироаткорон ва ҳам чорводорони Осиёи Миёна ориёиҳо буданд. В.И. Сарианиди 

маданияти бохтарӣ-марғинонии ҳазорсолаи II п. м., ки маъбадҳои мӯҳташами 

оташ ва нишонаҳои парастиши хаома дорад, ба ориёиҳо нисбат медиҳад. Ҳамаи 

ин фикрҳои мухталиф далели хос ва ҳақи мавҷудият доранд. 

Офарандагони Ведҳо ва Авесто худро як хел «аря», яъне «ориёӣ» 

номидаанд.  Онҳо аз лиҳози забон, ақоиди динӣ, асотир, урфу одат, сохти 

иҷтимоию сиёсӣ низ бо ҳам хеле наздик буданд. Дар ин асос олимон ба хулосае 

омадаанд, ки дар қадим аҷдоди ориёиҳои авестоӣ ва ведоӣ ҷамъияти ягонаи 

этникиро ташкил мекарданд, яъне як халқ буданд, бо як забон гап мезаданд ва 

дар як кишвар  зиндагӣ мекарданд. Тақрибан дар а. XX- XV п.м. онҳо ба ду 

шоха тақсим шуданд, ки яке аз онҳо ба Ҳиндустон кӯчида дар онҷо Ведҳоро 

таълиф карданд. Гурӯҳи дуюм дар Осиёи Миёна ва Эрони Шарқӣ зиндагӣ 

мекарданд ва Авесторо офариданд. Ин ҷо саволе ба миён меояд, ки ин ду халқи 

ориёӣ пеш аз ҷудо шуданашон дар кадом минтақа зиндагонӣ мекарданд, кай ва 

бо кадом роҳ ориёиҳои ведоӣ ба Ҳиндустон ва авестоӣ ба Осиёи Миёна ва 

Эрони Шарқӣ омада буданд. Дар ин бора фикрҳои гуногун вуҷуд доранд. Аммо 

аксари олимон бар он ақидаанд, ки то аз ҳам ҷудо шудан ориёиҳои авестоӣ ва 

ведоӣ дар Осиёи Миёна ва минтақаҳои ҳамҷавори он зиндагӣ мекарданд. Баъди 

ин дар а. XX- XV п.м. як гурӯҳи онҳо ба Ҳиндустон ва Шимоли Байнаннаҳрайн 

ва қисми дигарашон, аҷдодони модҳо ва форсҳо ба Эрони Ғарбӣ муҳоҷират 

карданд ва қисми зиёдашон дар макони пешинаи худ, яъне дар Осиёи Миёна ва 

Эрони Шарқӣ монданд. 
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Е.Е.Кузмина ва баъзе бостоншиносони дигар ориёиҳоро бо қабилаҳои 

чорводору саҳронишини андроновӣ, ки дар ҷануби Урал ва Сибири Ғарбӣ 

зиндагӣ мекарданд ва дар а. XII-XI п.м. ба Осиёи Миёна омада буданд, як 

медонанд. Гӯё аҳолии маҳаллӣ забони ин қабилаҳоро қабул карда, ориёӣ 

шуданд. Аммо қисме аз ориёшиносон ин ақидаро қабул надоранд ва тавре, ки 

мо дар боло ёдовар шудем, ҳузури ориёиҳоро дар Осиёи Миёна ва шимолу – 

шарқи Эрон ба давраҳои хеле қадимтар, ба ҳазорсолаҳои V-III п.м. нисбат 

медиҳанд. Ба ақидаи онҳо ориёиҳои саҳронишини андроновӣ дар Осиёи Миёна 

бо ҳамқавмон ва ҳамзабонони кишоварз ва чорводори худ, ки хеле пештар аз 

онҳо ба ин минтақа омада буданд, рӯ ба рӯ шуданд. 

Ақидае низ ҳаст, ки мутобиқи он то омадани ориёиҳои саҳронишини 

андроновӣ дар Осиёи Миёна дравидҳо  (ҳиндунажодони сиёҳпуст) зиндагӣ 

мекарданд, аммо ягон осори ҳузури онҳо мавҷуд нест. Андеша дар бораи ба 

пешҳиндуаврупоиён мансуб будани аҳолии Осиёи Миёна то омадани ориёиҳои 

саҳронишини андроновӣ ҷолиб аст, аммо он низ далели қотеъ надорад. 

Аз таҳлили ақоиди мавҷуда чунин хулоса бармеояд: 1). Ориёиҳо дар 

давраҳои хеле қадим, тақрибан дар ҳазорсолаҳои VII-V п.м. дар ҷанубу – шарқӣ 

Аврупо зиндагӣ мекарданд; 2). Офарандагони қадимтарин тамаддунҳои 

кишоварзӣ дар Осиёи Миёна (маданияти Ҷайтун) ва Хуросон (маданияти 

марғинонӣ-бохтарӣ), ки мутаносибан ба ҳазорсолаҳои VI-III ва II п.м. тааллуқ 

доранд, ориёиҳо буданд ва онҳо аз шимолу-ғарбӣ Эрон ва Байнаннаҳрайн омада 

бо аҳолии маҳаллӣ омехта шудаанд; 3). Тақрибан дар ҳазорсолаи III п.м. 

ориёиҳои саҳронишин аз ҷанубу – шарқии Аврупо ба воситаи  шимоли баҳрҳои 

Сиёҳ ва Каспӣ ба Урал, Сибири ғарбӣ, Олтой ва Осиёи Миёна омаданд; 4). 

Ориёиҳои Осиёи Миёна ва минтақаҳои атрофи он тақрибан дар охири 

ҳазорсолаи III п.м. ба ду шоха ҷудо шуда, як қисмашон ба Ҳиндустон рафтанд 

ва қисми дигарашон дар Осиёи Миёна монданд ва қисман ба Эрони ғарбӣ 

рафтанд; 5). Осиёи Миёна ва Хуросон аз ҳазорсолаи VI п.м. маркази асосии 

ташаккулёбии тамаддуни ориёӣ будааст ва дар давраҳои минбаъда низ 

тамаддуни ориёиасл дар ин ҷо боқӣ монд, дар ҳоле, ки дар бисёр минтақаҳои 

дигар (ҷанубу –шарқии Аврупо, шимоли баҳри Сиёҳ ва то Урали ҷанубӣ, 

Сибири ғарбӣ ва Олтой) ин тамаддун бо дигар тамаддунҳо омехта шуда, амалан 

аз байн рафт; 6). Тамаддуни авестоӣ, ки дастоварди муҳими башарӣ мебошад, 

тақрибан дар нимаи дуюми ҳазорсолаи II п.м. ё аз он ҳам барвақттар дар Осиёи 

Миёна ва Хуросон ташаккул ёфтааст ва офарандагони он худро ориёӣ 

номидаанд. Яъне ин тамаддунро аҷдодони тоҷикон ва эрониёни имрӯза 

офаридаанд. 

Масъалаи дигаре, ки бо ориёиҳо иртибот дорад, ин ҷамъияти этникии 

ҳиндуаврупоӣ мебошад. Забоншиносон дар асоси усулҳои муқоисавӣ – таърихӣ 

муайян намуданд, ки аксарияти забонҳои аврупоӣ - славянӣ, германӣ, романӣ, 

юнонӣ ва як забони осиёгӣ – форсӣ аз як реша пайдо шудаанд ва дар давраҳои 

хеле қадим қабилаҳое, ки бо ин забонҳо гуфтугӯ мекарданд дар як кишвар 
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зиндагӣ мекарданд, бо як забон гап мезаданд, яъне як халқ буданд. Олимон ин 

халқро шартан ҳиндуаврупоӣ номиданд. Тақрибан дар ҳазорсолаи V п.м. забони 

ягонаи ҳиндуаврупоӣ ба чанд забони мустақил, ки мо онҳоро дар боло номбар 

кардем тақсим мешавад ва халқҳои соҳибзабон ба ватанҳои таърихиашон 

мераванд. Ин ҷо саволе ба миён меояд, ки то аз ҳам ҷудо шудани  иттиҳоди 

этникии ҳиндуаврупоӣ дар куҷо зиндагӣ мекарданд, яъне нахустватани 

муштараки онҳо дар куҷо ҷойгир буд? Олимон қариб 200 сол боз дар ин хусус 

баҳс мекунанд ва ҳоло ҳам ба як ақида наомадаанд. Доир ба ин масъала 

андешаҳои гуногун вуҷуд доранд. Аммо аксари донишмандон нахустватани 

ҳиндуориёиҳоро дар яке аз ин кишварҳо ҷой медиҳанд: Аврупои Марказӣ, 

Балкан ва ҳавзаи Днепр, шимоли баҳри Сиёҳ. Ориёиҳо дар қисми шарқии 

нахустватани иттиҳоди этникии ҳиндуаврупоиён сукунат доштанд ва аз он ҷо ба 

шарқ ва баъд ба ҷануб ҳаракат карда, ба Осиёи Миёна ва баъд аз ин ҷо ба 

Ҳиндустону  Эрон рафтанд.  

Дар аввали солҳои 1970 олимони шӯравӣ Т.В. Гамкрелидзе ва В.В. Иванов 

дар асоси маълумоти забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ ақидаи комилан навро 

пешниҳод карданд. Мувофиқи он нахустватани ҳиндуаврупоиён Осиёи Хурд 

буд ва онҳо аз он ҷо ба воситаи шимоли Эрон ба Осиёи Миёна ва аз ин ҷо ба 

воситаи шимоли баҳри Каспӣ ва баҳри Сиёҳ ба Аврупо рафтаанд. Баъзе 

қабилаҳо шояд ба воситаи Кавказ ба Аврупо рафта бошанд. Аммо гумон аст, ки 

чандин халқ муташаккилона ҳаракат карда, пароканда нашуда, дар роҳи 

ҳаракати худ танҳо ориёиҳоро гузошта, гирдогашт то Аврупо рафта бошанд. 

Баръакс ҳузури аксари халқҳои ҳиндуаврупоӣ дар қитъаи Аврупо далели 

қавиест ба фоидаи ақидаи дар ин минтақа ҷойгир будани нахустватани онҳо.        

Аз рӯи бозёфтҳои бостоншиносӣ дар давраҳои неолит, энеолит ва аввали 

биринҷ (ҳазорсолаҳои V – III п.м.) муҳоҷирати қабилаҳо аз Эрони Ғарбӣ ва 

Байнаннаҳрайн  ба Осиёи Миёна  мушоҳида мешавад. Як қисми бостоншиносон 

ин қабилаҳоро ориёӣ  мешуморанд, ки ба ҳақиқат наздик аст. 

Бостоншиноси тоҷик Ю. Яъқубов ба нуқтаи назари Т.В. Гамкрелидзе ва 

В.В. Иванов такя карда Осиёи Хурдро нахустватани на ҳиндуаврупоиён балки 

ориёиҳо мешуморад. Ба фикри ӯ ориёиҳо аз он ҷо бо ду роҳ ба самти шарқ 

ҳаракат карданд. Як гурӯҳи онҳо ба воситаи шимоли Эрон ба Осиёи Миёна ва 

гурӯҳи дигар, ки минбаъд саҳронишин шуда, бо чорводорӣ машғул шуданд, ба 

воситаи шимоли баҳри Сиёҳ ва баҳри Каспӣ ба ҷануби Урал,  Сибири Ғарбӣ ва 

Олтой рафтаанд.  Ин ақида хеле ҷолиб аст, аммо осори ориёӣ ба он андозае, ки 

дар Осиёи Миёна мавҷуд аст, дар Осиёи Хурд нест. Академик Н. Неъматов 

Осиёи Миёнаро нахустватани ҳиндуаврупоиён мешуморад. Аммо дар ин ҷо 

ягон нишонаи ҳузури дигар халқҳои ҳиндуаврупоӣ ба ғайр аз ориёиҳо пайдо 

карда нашудааст.  
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ФАСЛИ II. АҶДОДОНИ ТОҶИКОН ДАР ДАВРАИ ҒУЛОМДОРӢ  

 

БОБИ III. Пайдоиши ҷамъияти синфӣ ва аввалин давлатдории ориёӣ 

 

§1. Пайдоиши синфҳо 

 

Пайдо шудани хоҷагии истеҳсолкунанда, яъне зироаткорӣ ва чорводорӣ, 

тақсимоти ҷамъиятии меҳнат, ба соҳаи мустақил табдил ёфтани ҳунармандӣ 

маҳсулнокии меҳнатро зиёд карда, барои пайдо шудани моликияти хусусӣ 

шароит муҳайё месозад. Шарти асосии пайдо шудани синфҳо пайдо шудани 

моликияти хусусӣ мебошад. Дар ҷамъияти ибтидоӣ замин, воситаҳои 

истеҳсолот ва чорво моликияти умумии ҷамоа буданд. Бо пайдо шудани 

оилаҳои ҷудогонаи яккаҷуфтӣ ин моликият дар байни онҳо тақсим шуда, ба 

моликияти хусусӣ табдил меёбад. Пешвоёни авлодҳо қисми зиёди моликияти 

ҷамоаро аз худ карда ба табақаи сарватманд табдил меёбанд. Дар ҷамъият 

нобаробарии молу мулкӣ ва синфҳо, яъне бойу камбағал пайдо мешаванд. Синф 

гуфта, гурӯҳҳои иҷтимоиеро меноманд, ки онҳо аз якдигар бо молу мулкӣ ва 

мақоми иҷтимоӣ фарқ мекунанд. Дар он давра ҷамъият ба ду синфи асосӣ – 

заминдорону чорводорон ва кишоварзони безамину камзамин тақсим мешуд, 

баъдтар, ғуломон пайдо мешаванд. Дар Осиёи Миёна ғуломдорӣ бештар 

хусусияти хонаводагӣ дошта, ғуломон дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ саҳми ночиз 

доштанд. Дар асоси ин як қисми олимон мавҷудияти сохти иҷтимоӣ-иқтисодии 
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ғуломдориро дар Осиёи Миёна инкор карда, онро «тарзи осиёгии истеҳсолот» 

меноманд, ки бо феодализм шабоҳат дошт. 

Дар ҷамъияти синфӣ оддитарин ташкилотҳои сиёсӣ дар шакли демократияи 

ҳарбӣ ва дар заминаи онҳо оддитарин шаклҳои давлат ба вуҷуд меоянд. Давлат 

ин ташкилоти сиёсиест, ки ҷамъиятро ба воситаи сохторҳои махсуси маъмурӣ 

ва низомӣ идора мекунад.  Иттиҳоди қабилаҳои бо ҳам хеш мустаҳкам шуда 

халқиятҳо, ки забон ва фарҳанги ягона доштанд, ба вуҷуд меоянд. 

Муносибатҳои иҷтимоӣ мукаммал шуда, меъёрҳои ҳуқуқӣ ташаккул меёбанд, 

одитарин тасаввуротҳои динӣ пайдо шуда, бутҳо ва худоҳо мавриди парастиш 

қарор мегиранд. Одамон истеҳсол кардани фулузот ва аз он сохтани асбобҳои 

гуногунро ёд мегиранд.  

 

§2.  Қадимтарин давлатҳои ориёиҳо 

 

Барои омӯзиши таърихи қадимтарин давлатҳои ориёӣ китоби Авеста ягона 

сарчашмаи хаттӣ мебошад. Дар ин китоб таърих дар шакли ривоят ва устура 

баён шудааст. Дар ривоятҳои таърихӣ танҳо ҳодисаҳои муҳим ва шоҳони 

барҷаста инъикос меёбанд. Дар онҳо ҳодисаҳои воқеъӣ ва бофтаву хаёлӣ омехта 

тасвир шудаанд.  

Давлати Пешдодиён. Таърихи қадимтарини ориёиҳо дар китоби Авеста, 

адабиёти зардуштӣ ва таърихҳои асримиёнагӣ аз қабили «Таърихи Табарӣ», 

«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Форснома»-и Ибни Балхӣ ва ғайра сабт гардидааст. 

Мутобиқи ин сарчашмаҳо аввалин ва қадимтарин сулолаи ориёӣ Пешдодиён 

буд.  

Шоҳони  сулолаи Пешдодиён инҳо буданд: 1. Каюмарс, 2. Ҳушанг 

3.Таҳмурас, 4. Ҷамшед, 5. Заҳҳок, 6. Фаридун, 7. Манучеҳр, 8. Шаҳриромон, 9. 

Афросиёб, 10. Зобзу, 11. Гаршасп.  

Нахустин шоҳи ин сулола Каюмарс аввалин одам дар ҷаҳон буд. Ӯ умри 

дароз дида 40 сол ҳукмронӣ кард, шаҳрҳои Дамованд ва Истахрро бунёд намуд. 

Ӯ шахси воқеъӣ набуда, образи ҷамъбастии  аввалин одамони рӯи замин 

мебошад. Мутобиқи ривоятҳо пешдодиён 2468 сол ҳукмронӣ кардаанд. Аён аст, 

ки дар ин муддати тулони на 11 шоҳ, балки шумораи зиёд ҳукмронӣ кардаанд, 

аммо дар хотири мардум танҳо машҳуртарини онҳо боқӣ мондааст. Дар асотир 

муҳимтарин марҳилаҳои тараққиёти қавму қабилаҳои ориёӣ инъикос шудааст. 

Дар бораи Каюмарс гуфта мешавад, ки «умри ӯ дароз буд, аммо ҳама бо дуруст 

кардани аҳволи ҷаҳон ва тартиби ҷаҳониён машғул буд». Ин суханон ба 

марҳилаи аввал ва дуру дарози тараққиёти  ҷамъияти ибтидоӣ рост меоянд. 

Ҳушанг аввалин касе буд, ки миёни одамон додварӣ, ҳукм ва адлро ҷорӣ 

кард ва барои ҳамин ба ӯ Пешдод лақаб ниҳоданд. Дар давраи ӯ одамон 

истеҳсоли биринҷ ва аз он асбобҳои гуногун, аз чӯбу гил хона ва аз чӯбу биринҷ 

аслиҳа сохтанро ёд гирифтанд, гову гӯсфандро ром карда, бо чорводорӣ, 
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кишоварзӣ ва обёрӣ машғул шуданд, аввалин ибодатгоҳҳоро сохтанд, расми 

подшоҳӣ ва тоҷгузорӣ падид омад, ш. Бобул ва Шуш бино шуд.  

Дар давраи Таҳмурас хатти форсӣ, аспсаворӣ ва боркашӣ ба воситаи 

чаҳорпоён, аз пашм ҷома ва фарш сохтан пайдо шуд. Куҳандизи Марв ва ду 

бино дар Исфаҳон сохта мешаванд. Бутпарастӣ ва рӯзагирӣ, ки сабабаш 

хушксолӣ буд, пайдо мешаванд. 

Дар давраи Ҷамшед шамшер ва ҷавшани пӯлодӣ, абрешим, қаз,  катони 

ранга ва фарш ихтироъ карда мешаванд.  

Дар давраи Ҷамшед мардум аз конҳо берун овардани мис, қалъагӣ, сурб ва 

дигар фулузот; аз таги баҳр берун кашидани ҷавоҳирот; тайёр кардани атру 

дору ва рангҳои табиӣ, сохтани биноҳои бузург ва гармобаҳоро расм мекунанд. 

Пойтахти Ҷамшед ш. Истахр буд. Оини ҷашн гирифтани Наврӯзро ӯ ҷорӣ кард 

ва дар он рӯз ба тахти подшоҳӣ нишаст. 

Ҷамшед аз мувафақиятҳои худ мағрур шуд ва даъвои худоӣ кард. Мардум 

аз ӯ рӯй гардонданд ва фарру шукӯҳи шоҳӣ аз ӯ бирафт ва подшоҳӣ рӯ ба 

харобӣ ниҳод. Дар ин миён Заҳҳок хурӯҷ намуд ва Ҷамшедро шикаст дода, 

ҳалок кард ва худаш подшоҳ шуд. Дар давраи ҳукмронии ӯ дар ҷаҳон адлу 

инсоф намонд, раият дар шиканҷа афтод ва мулк хароб гардид, мардумони 

зиёде ба ҳалокат расиданд. Ӯро Заҳҳоки Морон мегуфтанд, барои он ки аз ду 

китфи ӯ ду мор баромада буд ва қасди хӯрдани мағзи сари ӯро доштанд. Заҳҳок 

фармон дод, ки ҳар рӯз ду ҷавонро кушта, мағзи сари онҳоро ба морон диҳанд, 

то онҳо ором шаванд ва қасди ҷони ӯ накунанд.Ҷавонони зиёде тӯъмаи морони 

Заҳҳок шуданд. Мардум ба танг омаданд ва Коваи оҳангар пешбанди пӯстии 

худро ба сари чӯбе дирафш карда, бар зиддӣ Заҳҳоки хунхор шӯриш бардошт. 

Мардуми зиёде ба ӯ пайвастанд ва Заҳҳок бигурехт. Ва мардум яке аз 

фарзандони Ҷамшед Фаридунро ба тахти подшоҳӣ шинонданд. 

Морони китфони Заҳҳок албатта хаёлӣ буда, барои баръало нишон додани 

зулму беадолатии беандозаи ӯ бофта бароварда шуда буданд. Ин мавзӯъ дар 

адабиёт ва санъати тасвирии халқи тоҷик васеъ паҳн шуда, мазмуни иҷтимоӣ – 

муборизаи қувваҳои некӣ ва бадиро гирифтааст. Намунаи барҷастаи он 

«Шоҳномаи» Фирдавсӣ мебошад. Саҳнаҳо аз ин достон дар болодарии қасри 

шоҳони Истаравшан низ тасвир шудааст. 

Фаридун гурзи  сиёҳранги говсар дошт. Илми тиб дар замони ӯ пайдо 

мешавад, фалсафа ва нуҷум инкишоф  меёбанд, оини ҷашнгирии Меҳргон ҷорӣ 

мешавад, хачир пайдо мешавад. Фаридун се писар дошт: Тур, Эраҷ ва Салм. 

Падар ба Салм Руму Мағриб, ба Тур Туркистону Син ва ба Эраҷ Ироқ, Хуросон 

ва Ҳиндустонро медиҳад. Кишвари Эраҷ минбаъд номи Эрон ва кишвари Тур 

номи Туронро мегиранд ва дар ҳардуи ин кишвар ориёиҳо зиндагӣ мекарданд. 

Дар давраи Манучеҳр боғдорӣ ба вуҷуд меояд, асбобҳои ҷангӣ, хандақи 

мудофиавӣ пайдо мешаванд, аз Фурот наҳрҳо мебароранд, деҳқонон, яъне 

сардорони деҳаҳо ва раисони шаҳрҳо пайдо мешаванд. Дар ин давра Афросиёб 
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хурӯҷ намуда Эронро забт мекунад ва 12 сол ҳукм меронад, Ироқу Бобулро 

хароб мекунад. 

Дар давраи Зӯи Таҳмасп дар Ироқ ду наҳр бароварданд, дег ва хӯрокҳои 

гуногун ихтироъ карда шуданд. Охирин шоҳи Пешдодиён Гаршасп (Виштасп) 

буд. 

Дар ин ривоятҳо ҳодисаҳои таърихӣ ва тахаюлӣ омехта баён шудаанд,   

пайдарҳамии ҳодисаҳо қатъӣ риоя  нашудааст. Як қисм дастовардҳои муҳим, ки 

дар давраҳои баъд ба амал омада буданд ба давраҳои хеле қадим нисбат дода 

шудаанд. Бовуҷуди ҳамаи ин рафти умумии тараққиёти қабоили ориёӣ ва 

муҳимтарин дастовардҳои онҳо нишон дода шудаанд. Давлати Пешдодиёнро 

нимасотирӣ номидан мумкин аст. Он дар асри биринҷ, тақрибан дар 

ҳазорсолаҳои V-III п.м. вуҷуд дошт. 

Давлати Каёниён. Дуюмин давлати қадими ориёиҳо давлати Каёниён буд. 

Мутобиқи ривоятҳо Каёниён 738 сол ҳукмронӣ кардаанд. Номи 9 шоҳи ин 

сулола то ба мо омада расидааст. Охирин шоҳи каёнӣ, ки дар Авеста номбар 

шудааст Виштасп мебошад. Аммо муаллифони баъдина чор шоҳи 

Ҳахоманишро низ ба ҳамин сулола дохил кардаанд.  

Шоҳони сулолаи Каёниён инҳо буданд: 1.Кайқубод, 2.Кайковус, 

3.Кайхусрав, 4. Луҳрасп, 5. Виштасп, 6. Баҳман (Ҳахоманиш), 7. Ҳамонӣ,  

8.Дорои I,  9. Дорои II.     

Аввалин шоҳи Каёниён Кайқубод тақсимоти маъмурӣ – ҳудудӣ гузаронда 

подшоҳии худро ба кутҳо (вилоятҳо), ноҳияҳо ва шаҳристонҳо тақсим кард ва 

барои таъмини лашкар андози даҳякро ҷорӣ кард. Дар ин давра шаҳрсозӣ хеле 

ривоҷ меёбад. Пойтахти Каёниён ш. Балх буд. 

Дар давраи Кайковус ва баъди ӯ дар байни Каёниён ва авлодони Афросиёб, 

ки пойтахташон Самарқанд буд, ҷангҳои зиёд рух медиҳанд. Писари Кайковус 

Сиёвуш бинобар ихтилоф бо падараш ба назди Афросиёб фирор мекунад ва 

духтари ӯро ба занӣ мегирад. Аммо Афросиёб хиёнат карда, Сиёвушро ба 

ҳалокат мерасонад. Кайковус лашкари азимеро бо сардории Рустам барои 

қасоси хуни писарашро гирифтан бар зидди Афросиёб равон мекунад. Каёниён 

дар ин ҷанг ғолиб омада, писари Сиёвуш ва модари ӯ духтари Афросиёбро ба 

Балх меоранд. 

Дар давраи Кайковус душманони зиёде аз ҳар ҷониб ба Эронзамин ҳуҷум 

мекунанд. Кайковус бар зидди онҳо пайваста меҷангид, гоҳе пирӯз мешуд ва 

гоҳе шикаст мехӯрд. Дар ҷанги Яман ӯ ба асири меафтад ва  Рустами паҳлавон 

ӯро озод менамояд. Барои ин ва дигар хизматҳояш Кайковус Рустамро ҳокими 

Сиистон ва Зобулистон таъин мекунад. Кайковус подшоҳиро ба писари Сиёвуш 

Кайхусрави набераи Афросиёб супурд. Ин санад ишораест дар бораи ягонагии 

этникии суғдиён ва бохтариён, турониён ва эрониён. 

Кайхусрав чор бор ба Турон лашкар мекашад ва дар се ҷанг пирӯз мешавад, 

дар ҷанги охирин Афросиёб кушта мешавад. Дар Турон баъди Афросиёб 

бародараш Кайшавасп ва баъди ӯ писараш Харҷасп подшоҳӣ кардаанд. Тавре, 
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ки мебинем Афросиёб ва бародарони ӯ номҳои эронӣ доштанд, яъне онҳо ва 

умуман турониён эронинажод буданд.  

Лӯҳрасп Қасри шоҳӣ сохт ва тахти заррин дар он гузошт, гирди шаҳри 

Балхро девор кашид, девони лашкар (вазорати ҳарбӣ) ташкил кард. Ӯ ҷаҳонро 

гирифт ва аз Рум то Син (Хитой) ва Ҳинд ба ӯ хироҷ месупориданд. 

Давлати Каёниён дар давраи Виштасп хеле нашъунамо меёбад. Онро 

подшоҳии Бохтар меномиданд ва бо эҳтимоли зиёд Суғд низ ба ҳайати он дохил 

мешуд. Ин шоҳ сохтори маъмурӣ – идоравиро такмил дода, девонҳои нав кушод 

ва вазифаи вазирро ҷорӣ кард.  

Пайдоиши девонҳо аз он далолат мекунад, ки дар Бохтар дар замони 

Виштасп давлати нисбатан мутамарказ ва тараққӣ карда ташкил шуда буд. 

Дигар падидаи муҳими ин замон ба вуҷуд омадани дини зардуштӣ буд. 

 

 

 

 

§3. Пайдоиши дини зардуштӣ ва Авесто 

 

Макон ва замони пайдоиши дини зардуштӣ. Асосгузори дини зардуштӣ 

пайғамбар Зардушт писари Гистасп буд. Ба андешаи аксарияти донишмандон ин 

дин дар байни асрҳои X – VII п.м. дар Бохтар (Балхи асримиёнагӣ) пайдо шуда 

буд. Аз рӯи ривоятҳо Зардушт баъди аз худои олӣ Аҳура Маздо паём гирифтан 

ба назди шоҳи Бохтар Виштасп омада, ӯро ба дини нав даъват мекунад. 

Виштасп дини Зардуштро пазируфта мардумро ба он даъват мекунад. Баъзе 

олимон Хоразмро ватани Виштасп мешуморанд. 

Пеш аз паёми Зардушт дар байни ориёиҳо бисёрхудоӣ ҳукмфармо буд. 

Бештари ин худоҳо таҷассуми неруҳои гуногуни табиат – об, оташ, бод, офтоб, 

моҳтоб ва ғайра буданд ва парастиши онҳо дар давраҳои хеле қадим пайдо шуда 

буд. Худоҳои қадимаи ориёиён ба ду гурӯҳ – аҳуроӣ (яъне худоҳои некӣ) ва 

девӣ (яъне худоҳои бадӣ) тақсим шуда буданд. Мардум низ ба ду гурӯҳи ба ҳам 

мухолиф ҷудо шуда буданд. Бисёрхудоӣ боиси парокандагии маънавӣ ва 

бархӯрдҳои ғоявии мардумони ориёӣ ва садди роҳи муттаҳидшавии онҳо гашта 

буд. Дар Авесто ин чиз хуб инъикос ёфтааст. Зардушт мегӯяд: «Кай эй Маздо 

ҳамроҳи Ростӣ (яъне дини яккахудоӣ) ва Хшатра (подшоҳӣ) оромии ҳаётбахшу 

чарогоҳдиҳанда меояд…. Бигзор бадкирдорон аз кирдорҳои неки шоҳ ба дод 

оянд. Бигзор қавмҳои муқимнишин оромона зиндагӣ кунанд». Барои аз ин варта 

раҳонидани ориёиҳо Зардушт онҳоро ба дини ягонаи яккахудоӣ, ба парастиши 

Аҳура Маздо даъват кард. Виштасп аҳмияти дини навро барои муттаҳид 

кардани ориёиҳо ва ташкил кардани давлати калони мутамарказ фаҳмида, онро 

қабул кард ва густариш дод. Бо пазируфтани дини нав эронинажодон ба 

марҳилаи нави таърихӣ, ба офаридани тамаддун ва давлати ягона қадам 



 27 

гузоштанд. Дини нав роҳи инкишофи минбаъдаи онҳоро ҳамвор сохт. Дар ҳаёти 

эронинажодон ин воқеъан падидаи инқилобӣ буд. 

Авесто. Китоби муқаддаси дини зардуштӣ Авесто ва худои олии он Аҳура 

Маздо мебошанд. Ба ақидаи аксарияти донишмандон матнҳои Авесто аз даҳон 

ба даҳон аз насл ба насл мегузаштанд. Ривояте ҳаст, ки  бо фармони шоҳи 

Бохтар Виштасп матнҳои Авесторо дар чанд ҳазор пусти гов бо оби тилло 

навиштанд ва онҳо то давраи Ҳахоманишиён буданд ва онҳоро Искандари 

Македонӣ сӯзонд. Муҳаққиқон ин ривоятро бофта ва дур аз ҳақиқат 

мешуморанд. Бовуҷуди ин будани нусхаҳои хатии Авесто дар давраҳои қадим, 

алалхусус дар давраи Ҳахоманишиён аз имконият дур нест. Аз рӯи ахбори 

китоби зардуштӣ Динкарт, ки ба забони паҳлавӣ навишта шудааст, бо фармони 

шоҳи Ашкониён (парфиягиҳо) Валахш (а. I п.м.) матнҳои парокандаи Авесторо 

дар як китоб гирд оварданд. Авестои то ба имрӯз омада расида, тақрибан аз се 

як қисми Авестои қадим буда,  дар давраи Сосониён, бо алифбои махсуси барои 

он ихтироъ карда шуда, навишта шудааст. Ин Авесто аз чор қисм иборат аст: 1) 

Ясно – дуоҳои ба худоҳо бахшида шуда ва Готҳо, ки қадимтарин бахши Авесто 

буда, аз ҷониби худи Зардушт баён шудаанд; 2) Виспарат – иловаҳо ба Ясно; 3) 

Видевдат – қонуни зиддӣ девҳо. Дар ин бахш қоидаҳои иҷрои маросимҳои 

динӣ, таҳорату намоз, номгӯи гуноҳҳо, баъзе қонунҳои мулкӣ ва ҷиноятӣ баён 

шудаанд. Баъзе бандҳои Видевдат хеле баъдтар аз давраи Зардушт ба вуҷуд 

омадаанд ва бандҳои қадимаи он тағйир дода шудаанд; 4) Яштҳо – дуоҳҳои 

суннатӣ. 

Мувофиқи Авесто замин куррашакл буда, аз ҳафт иқлим, яъне карашвар 

(кишвар) иборат аст. Иқлими марказӣ Хванираса ном дошт ва нахустватани 

ориёиҳо Арянем Вайҷаҳ дар он ҷойгир буд. Дар Авесто 16 кишвари ориёӣ, ки 

Аҳура Маздо офарида буд, номбар шудаанд: 1. Арянем Вайҷаҳ, 2. Суғд, 3. 

Марв, 4. Бохтар, 5. Нисайа, 6. Харайва (Ҳирот), 7. Вайкэрэта, 8. Урва, 9. Хнанта 

(Гургон), 10. Ҳарахвати (Арахосия), 11. Ҳайтумант (Ҳилманд), 12. Рага (Рай), 

13. Чахра, 14. Варан, 15. Ҳапта Ҳенду, 16. Рӯди Рангҳа.                              

Аксарияти кишварҳои дар Авесто номбар шуда, дар Осиёи Миёна ва 

Хуросон ҷойгиранд, пас шубҳае нест, ки ин китоби муқаддас дар ҳамин минтақа 

аз ҷониби аҷдодони тоҷикон, яъне ориёиҳо офарида шудааст. 

Ақоиди зардуштӣ. Асоси таълимоти дини зардуштиро эътиқод ва 

парастиши худои якка ва ягона, офаридгори одаму олам Аҳура Маздо ва 

худоҳои дигар ташкил мекунад. Баъди Аҳура Маздо шаш Амеша Спанта 

(Муқаддасоти абадӣ) меистанд, ки ёварони Аҳура Маздо буда, бо сарварии ӯ 

ҳафт офаридаи нек – одам, чорво, оташ, замин, осмон, об ва растаниҳоро 

пуштибони мекунанд. Баъди Амеша Спента яздон (шакли танҳояш эзад) 

меистанд, ки шумораашон хеле зиёд аст – Миҳр (Митро), Рашну (додвар), Атар 

(Оташ), Апо (об), Анаҳито (серҳосилӣ), Моҳ, Вао (бод), Ардохша (фаровонӣ), 

Веретрагна (ҷанговарӣ), Шаҳревар (шоҳӣ, сарварӣ) ва ғайра. 
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Ҷавҳари таълимоти дини зардуштиро дугунавият (дуализм), яъне 

муборизаи бадӣ ва некӣ ташкил мекунад. Дар баробари худоҳои некӣ бо 

сардории Аҳура Маздо худоҳои бадӣ бо сардории Аҳриман низ вуҷуд доштанд. 

Ҳар як пайрави дини зардуштӣ бояд пайваста ва босуботона бар зидди қувваҳои 

бадӣ ва барои дар ҷаҳон ҳукмрон шудани қувваҳои некӣ мубориза барад. Дар 

набарди бадӣ ва некӣ, ки ҳазорсолаҳо идома меёбад, билохира неруҳои некӣ 

пирӯз мешаванд. 

Аввалин мавҷудоти зиндае, ки Аҳура Маздо офарид Говмард (Гайамартан-

Каюмарс) буд. Аммо Аҳриман ҳайвоноти зарароварро офарида, обҳоро ифлос 

ва растаниҳоро заҳролуд карда, оқибат Каюмарсро ба ҳалокат мерасонад. Аз 

Каюмарс нуфта боқӣ монд ва аз он як марду як зан – Маши ва Машоя ва аз 

онҳо насли одами пайдо шуд. Аз нуфтаи гов ҳайвонҳо пайдо шуданд. 

Мувофиқи таълимоти Авеста мақсади офариниш ва зиндагии инсон некӣ 

кардан ва бар зидди бадӣ мубориза бурдан аст. Инсони покдин бояд «андешаи 

нек, гуфтори нек ва кирдори нек» дошта, душманӣ, дурӯғгӯӣ ва бадкирдорӣ 

накунад. Инсони Авестаӣ фаъол буда, барои пирӯзии некӣ пайваста саъю талош 

мекунад, фаъолона бо зироаткорӣ ва чорводорӣ машғул мешавад. Ростқавлӣ ва 

саховатмандӣ сифатҳои беҳтарини инсони покдин мебошанд. Ӯ бояд ба оташ, 

об ва замин боэҳтиром муносибат кунад. Ҷолиби диққат аст, ки эҳтиром ба 

оташу об дар байни тоҷикон то имрӯз боқӣ мондааст. 

Сохти ҷамъиятие, ки дар Авеста тасвир шудааст, падаршоҳӣ буд. Сардори 

хонаводаро «нманопати» ва зани калонии ӯро «нманопатни» меномиданд. 

Хонаводаҳо калон буда аз якчанд оилаи хурд иборат буданд. Дар хонаводаҳо 

дар баробари оилаҳои комилҳуқуқ, аъзоёни ғайрикомилҳуқуқ низ буданд. 

якчанд оилаи падаршоҳӣ «нафа», яъне қавмро ва якчанд қавм авлодро ташкил 

мекарданд. Дар Авеста «даҳю» «вилоят» ва «даҳюсасти» «иттиҳоди вилоятҳо» 

ёд шудаанд, ки  аввалин шаклҳои давлат  буданд. 

 

§4. Аз Элам то Бохтари қадим 

 

Элам. Яке аз қадимтарин давлатҳо Элам буд. Он дар ҷанубу - ғарби Эрон 

(Хузистони имрӯза) ҷойгир буд. Дар ин минтақа ҳанӯз дар аввали ҳазорсолаи IV 

п.м. шаҳраку шаҳрҳо пайдо шуда, иқтисодиёт ва дигар соҳаҳо тараққӣ 

мекунанд. Дар пойтахти он ш. Шуш биноҳои боҳашамат, истеҳсоли фулузот, 

чархи кулолгарӣ, мӯҳрҳо ва хат пайдо мешаванд. Дар а. XXVII – XXVI п.м. дар 

Элам аввалин иттиҳодияи сиёсӣ, яъне давлат ташкил мешавад. Минбаъд ва то 

охири ҳазорсолаи II п.м. Элам дар нашъунамо буд, бо Шумеру Аккад ва Бобул 

рақобат ва ҷанг мекард, баъзан минтақаҳои ҳамсарҳадро ишғол менамуд. Дар 

Элам савдо, заминдорӣ, чорводорӣ, ҳуҷҷатгузорӣ, маъмурият инкишоф ёфта 

буд. 

Митан. Дар асри XVI п.м. дар саргаҳи дарёҳои Даҷла ва Фурот давлати 

Митан ташкил мешавад, ки сулолаи ҳукмрони он ва қисми зиёди аҳолиаш 
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ориёиҳо буданд. Дар ин давлат асппарварӣ хеле тараққӣ карда буд, доир ба ин 

соҳа рисолаҳои махсус мавҷуд буданд. Худоҳои ориёӣ - Индра ва ғайраро 

парастиш мекарданд. 

Мана яке аз вилоятҳои қадими ориёиҳо дар шимолу-шарқи Эрон буд. 

Шоҳони Ассирия дар асри IX п.м. чандин маротиба ба ин вилоят ҳуҷум карда, 

онро ғорат мекунанд, аммо ишғол карда наметавонанд. Мана дар асри VIII п.м. 

як қатор вилоятҳои ҳамсояро ишғол карда, ба подшоҳии нисбатан калон табдил 

меёбад. Дар назди шоҳ шӯро амал мекард, ки аз хешовандони ӯ ва ашрофон 

иборат буд. Дар идораи давлат авлодони шоҳ, ашрофон, сарлашкарон, 

сардорони қалъаҳо мавқеъи асосиро ишғол мекарданд. Соҳаи асосии 

иқтисодиёт зироаткорӣ ва чорводорӣ, аз ҷумла асппарварӣ буд. Ғуломон 

буданд, аммо дар иқтисодиёт мавқеъи асосиро истеҳсолкунандагони озод ишғол 

мекарданд. Маданият ва санъат тараққӣ карда буданд, хат ва дабирони касбӣ 

вуҷуд доштанд.  

Хоразми Бузург. Хоразм ҳамчун яке аз кишварҳои ориёӣ дар Авесто ёд 

шудааст. Баъзе муҳаққиқон давлати Каёниёнро дар Хоразм ҷой медиҳанд. 

Мутобиқи ахбори Ҳеродот водии дарёи Акес (Ҳерируд ва Теҷен) ба хоразмиён 

тааллуқ дошт. Дар ин асос муҳаққиқони муосир фарзияе пешниҳод карданд, ки 

пеш аз давлати Мод иттиҳоди «Хоразми Бузург» вуҷуд дошт, ки қисми зиёди 

Осиёи Миёна, аз ҷумла Суғдро низ дар бар мегирифт ва маркази он дар 

минтақаи Марв ва Ҳирот ҷойгир буд. Аммо ин фарзияро бе чунучаро қабул 

кардан мумкин нест, он санад ва тадқиқоти иловагиро талаб мекунад. 

Суғд ҳамчун дуюмин кишвари ориёӣ дар Авесто ёд шудааст. Мувофиқи 

ахбори «Таърихи Табарӣ» ва «Форснома» пойтахти шоҳи Тӯрон Афросиёб ш. 

Самарқанд буд. Бунёди Бухоро ба домоди Афросиёб, ки писари шоҳи Эрон 

Кайхусрав буд, нисбат дода мешавад. Дар сарчашмаҳои хаттӣ то давраи 

Ҳахоманишиён Суғд ёд нашудааст. Муҳаққиқон фарз мекунанд, ки он ба ҳайати 

Подшоҳии Бохтар ё иттиҳоди Хоразми Бузург дохил мешуд. 

Подшоҳии Бохтар. Номи Бохтар «бо парчамҳои барафрӯхта» ҳамчун яке 

аз кишварҳои ориёӣ дар Авеста ёд шудааст. Мувофиқи ахбори «Таърихи 

Табарӣ» ва «Форснома» пойтахти давлати Кайёниён Бохтар (Балх) буд. Дар 

бораи мавҷудияти давлат дар Бохтар дар асри IX – VIII п.м. ахбори 

таърихнависони Юнони қадим гувоҳӣ  медиҳанд. Аз рӯи ин ахбор шоҳи 

Ассирия Нина барои ба Бохтар ҳуҷум кардан лашкари азимро гирд меоварад, 

чунки ӯ медонист, ки ин кишвар дорои шаҳрҳои зиёд, қалъаҳои мустаҳкам ва 

халқи сершумору мубориз мебошад. Шоҳи Бохтар Оксиарт низ лашкар ҷамъ 

карда, ба мудофиа омодагӣ мебинад. Нина қалъаҳои ҷудогонаро ишғол карда, 

ба ш. Бохтар мерасад, вале онро гирифта наметавонад. Танҳо баъди омадани 

ҳамсари ӯ  Семирамида бо дастаҳои иловагии ҷанговарон ба ассириягиҳо пас аз 

кӯшишҳои зиёд муяссар шуд, ки шаҳрро ишғол намоянд. Хазинаи пур аз симу 

зари Оксиарт ба дасти Нина афтид.  
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Дар бораи давлати пуриқтидор будани Бохтар маълумоти дигар низ 

ҳастанд. Мувофиқи ахбори Ктесий лашкари сершумор ва пурзӯри Бохтар  якҷоя 

бо Мод бар зидди Ассирия меҷангад. Ктесий бори дигар халқи Бохтарро, ки дар 

пеши роҳи лашкаркашиҳои Куруши Кабир меистод, номбар мекунад. Дар асоси 

ин ахбор ба хулосае омадан мумкин аст, ки Бохтар дар асрҳои IX – VI п.м. 

давлати ба дараҷаи кофӣ мустаҳкам ва инкишофёфта буд. 

 

§5. Давлати Мод (715-550 п.м.) 

 

Дар асрҳои XV-X п.м. дар шимолу ғарби Эрон қабилаҳои ориёӣ зиндагӣ 

мекарданд. Ба ақидаи аксари олимон онҳо ба ин ҷо аз Осиёи Миёна омада 

буданд. Дар навиштаҷоти ошурӣ (ассириягӣ) ва бобулӣ онҳоро мадая 

меномиданд. Дар асрҳои IX-VIII п.м. Ошур панҷ маротиба ба сарзамини 

мадайҳо ҳуҷум карда, онро талаву тороҷ намуд. Мувофиқи ахбори Ҳеродот яке 

аз пешвоёни мадайҳо Дейок (шакли эрониаш Даҳюк) қабилаҳои пароканда ва бо 

ҳам мухолифро муттаҳид карда, давлати  Модро (Мидия) ташкил мекунад. 

Пойтахти он ш. Ҳангматана (Ҳамадон, шакли юнониаш Экбатана) буд. Ин 

ҳодиса тақрибан дар соли 715 п.м. рух додааст. Модҳо батадриҷ нерӯманд шуда, 

давлати худро васеъ мекунанд. Соли 672 п.м. шоҳи Мод Каштарити ба Ошур 

ҳуҷум карда, қалъаҳои Хархор ва Кишесуро муҳосира мекунад. Шоҳи дигари 

Мод Фраорт (Фраварташ) дар байни солҳои 647-625 п.м. вилояти Форс, Мана  

ва Урартуро забт мекунад. Шоҳи Мод Хувахшатра (Киаксар, соли 625-585) 

артиши касбии доимамалкунандаро ташкил карда, с. 614 п.м. ба Ошур ҳуҷум 

мекунад ва с. 612 п.м. пойтахти он ш. Ниневияро ишғол менамояд. Соли 605 

модҳо дар якҷоягӣ бо бобулиҳо охирин қароргоҳи шоҳи Ошур ш. Каркамишро 

дар ҷануби ин кишвар ишғол карда, ин давлати як вақтҳо хеле пурзӯру тавоноро 

аз байн бурданд. Баъди ин ба Лидия ҳуҷум мекунанд, аммо ҷанги панҷсолаи 

онҳо соли 584 бо сулҳ ва духтари шоҳи Лидияро ба зани гирифтани писари 

шоҳи Мод ба анҷом мерасад. Соли 570 п.м. мадайҳо барои ба баҳри 

Миёназамин ва баҳри Сиёҳ роҳ ёфтан ба Осиёи Хурд ҳуҷум карда, 

Каппадокияро ишғол менамоянд. 

Ҳамин тавр Мод дар қатори Бобул ва Миср ба яке аз давлатҳои тавонои 

замони худ табдил меёбад. Ба ҳайати он тамоми Эрон, дар шарқ Порт, 

Гиркания, Арейя ва Дрангиана, дар ғарб Мана, Урарту (Арманистон), 

Каппадокия, шимоли Байнаннаҳрайн ва як қисми Шом (Сирия) дохил 

мешуданд. 

Сардори давлат дар Мод подшоҳ буд. Зинаи дуюми ҳокимиятро вазир 

ишғол мекард. Шӯрои дарборӣ ваколати машваратӣ дошт. Ба гуфти Ҳеродот 

шоҳ дар асоси қонун амал мекард ва ҳукм мебаровард. Лашкар касбӣ ва 

доимоамалкунанда буд. Ҳуҷҷатҳо бо хати мехӣ ва забонҳои ориёӣ ва аккадӣ 

навишта мешуданд. 
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Сохти иҷтимоии мадайҳо табақавӣ буд, гарчанде, ки муносибатҳои авлодӣ-

қабилавӣ эҳтимол ҳанӯз пурра аз байн нарафта буданд. Ашрофон, сипоҳиён ва 

рӯҳониён табақаи олӣ ва кишоварзону ҳунармандон табақаи миёнаро ташкил 

мекарданд.  

Шоҳ, дарбориён ва мардуми Мод пайрави дини зардуштӣ буданд. Дар ин 

бора ёд шудани номи Аҳура Маздо дар навиштаҷоти ошурӣ, ахбори Ҳерадот 

дар бораи қабилаи муғон (рӯҳониёни зардуштӣ) дар Мод ва маросими гӯркунии 

форсҳо ва мадайҳо, ки мисли маросими зардуштиён аст, номҳои шахсӣ, ки дар 

таркибашон номи худоҳои Авестоӣ доранд, шаҳодат медиҳанд.   

Муғон дар ҷомеъа ва умури идорӣ нуфузи калон доштанд. Ҳеродот мегӯяд, 

ки дар дарбори шоҳи Мод шӯрои муғон амал карда, муҳимтарин масъалаҳои 

давлатиро ҳал мекард. 

Шаҳру қалъасозӣ дар Мод хеле инкишоф ёфта буд. Ба қавли Ҳеродот 

қалъаи ш. Ҳангматана ҳафт девори мудаввари дарун ба дарун дошт. 

Бостоншиносон боқимондаҳои чандин шаҳрҳои мадайҳоро, ки дорои деворҳои 

мустаҳками мудофиавӣ бо бурҷҳо, толорҳои бошукӯҳи сутундор, биноҳои 

истиқоматӣ ва дигар сохтмонҳо буданд, ҳаффорӣ кардаанд. Дар катибаҳои 

ошурӣ аз 1200 қалъаҳои мадайҳо ёд мешавад. Дар ин катибаҳо тасвири қалъаҳо 

низ дучор мешавад, ки хеле мустаҳкам ва дастнорас буданд. 

Охирин шоҳи Мод Астиаг (с.585-550) буд. Аз гуфтаҳои Ҳеродот бармеояд, 

ки ӯ шахси золим буда, ҳатто ба наздиконаш раҳм намекардааст. Дар байни ӯ ва 

вазираш Гарпаг, ки хеши наздики ӯ буд, ихтилоф ба амал меояд ва ӯ барои 

танбеҳ додани вазир писари ӯро ба қатл мерасонад. Дарбориёни аз сиёсати 

Астиаг норозӣ буда, дар атрофи рақиби бонуфузи ӯ Гарпаг муттаҳид мешаванд 

ва барои аз тахт сарнагун кардани ӯ фурсат мепоянд. Аз ин шоҳи Форс Куруш  

истифода бурда соли 550 Модро ишғол менамояд ва ба мавҷудияти ин давлат 

хотима мебахшад. 

Ташкил шудани давлати Мод дар таърихи халқҳои ориёӣ марҳилаи муҳим 

буд. Эрониҳо дар Шарқи Наздик ва Миёна ба қувваи пешбари сиёсӣ табдил 

ёфтанд. Бори нахуст эрониёни ғарбӣ (мадайҳо ва форсҳо ва ғайра) бо қисми 

калони эрониёни шарқӣ (портҳо, гиркониҳо, арейягиҳо ва ғайра) дар ҳайати як 

давлат муттаҳид шуда, барои инкишофи тамаддуни ягонаи умумиэронӣ  ва 

ташкил шудани империяи пуриқтидори Ҳахоманишиён заминаи боэътимод 

муҳайё сохтанд. 

 

§6. Империяи Ҳахоманишиён (550 – 331п.м.) 

 

Дар солҳои 550 пурзӯршавии вилояти Форс ба амал меояд ва шоҳи он 

Куруш лашкари бузурге ҷамъ карда, аз итоат ба шоҳи Мод Астиаг сар мепечад. 

Астиаг бар зидди Куруш бо сардории Гарпаг лашкар мефиристад. Аммо Гарпаг 

аз фурсат истифода бурда, барои интиқоми писарашро аз Астиаг гирифтан, бо 

қисми зиёди лашкар ба тарафи Куруш мегузарад. Боқимондаи лашкари Мод ба 
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шикаст дучор мешавад. Астиаг дуюмбора лашкар ҷамъ карда, худаш бар зидди 

Куруш ба ҷанг меравад, аммо ин дафъа низ шикаст мехӯрад ва ба асирӣ 

меафтад. Куруш пойтахти Мод ш. Ҳангматанаро ишғол карда, худро шоҳи Форс 

ва Мод эълон мекунад. Мувофиқи баъзе ахбор Куруш набераи Астиаг буд.     

Ҳамин тавр, давлати Ҳахоманишиён соли 550 п.м. ташкил шуд. Асосгузори 

он шоҳи Форс Куруши II (550-530 п.м.) мебошад. Номи сулола аз номи 

саравлоди он Ҳахоман, ки дар солҳои 700- 675 п.м. шоҳи Форс буд, гирифта 

шудааст. Пас аз шоҳи Мод ва Форс эълон шудани Куруш кишварҳое, ки тобеъи 

Мод буданд, ба итоати ӯ медароянд. Аммо Арманистон ва Каппадокия аз итоат 

кардан ба ӯ сарпечӣ мекунанд ва ӯ маҷбур мешавад бо зӯри силоҳ онҳоро аз нав 

ба худ тобеъ намояд. Лидия, ки яке аз давлатҳои бонфузи он замон буд, аз 

пурзӯршавии форсҳо ба ҳарос афтода, соли 547 ба Каппадокия, ки тобеъи 

форсҳо буд ҳуҷум карда, онро ишғол менамояд. Куруш бар зидди шоҳи Лидия 

Крез баромада, дар ду муҳориба ӯро шикаст дод ва Лидияро ба итоати худ 

даровард. Соли 538 Куруш Бобулро низ забт кард.  

Таърихнигорони Юнони қадим дар бораи чӣ тавр Осиёи Миёнаро ишғол 

кардани Куруш маълумоти кам додаанд. Ба қавли онҳо Куруш баъди ишғол 

кардани Бобул ба Осиёи Миёна лашкар мекашад ва халқҳои онро пай дар пай ба 

итоати худ медарорад. Ктесий мегӯяд, ки Куруш бо бохтариҳо ҷангид, аммо 

пирӯз нашуд. Бохтариҳо танҳо баъди фаҳмидани он, ки шоҳи Мод Астиаг 

Курушро вориси қонунии худ эълон кардааст, муқобилиятро бас карда, ба 

итоати ӯ даромаданд. Баъди ин Куруш Суғдро ишғол карда, бо сакоиҳои он 

тарафи Сирдарё ҷангид ва онҳоро мағлуб ва мутеъи худ гардонд. Куруш ҳудуди 

Истаравшанро забт карда, дар он ҷо шаҳри Киропол (Курушкада), ки 

таърихнависони юнонии замони Искандари Македонӣ ёдовар шудаанд, месозад. 

Мавзеъи имрӯзаи Куркат, эҳтимол шакли кутоҳшудаи Курушкадаи қадим 

бошад.  

Куруш ва Томирис. Охирин ҷанги Куруш дар Осиёи Миёна бо массагетҳо 

буд. Таърихнависони Юнони қадим дар бораи он маълумоти муфассал додаанд. 

Куруш бо лашкараш аз дарёи Аракс гузашта, ба сарзамини массагетҳо дохил 

мешавад. Массагетҳо бо сардории шоҳбонуи худ Томирис ба дарунтари даштҳо 

қафо мераванд. Куруш барои ба ҷанг кашидани онҳо макру ҳиларо ба кор 

мебарад. Ӯ дар лашкаргоҳ ҷанговарони камшуморро бо шароби зиёд гузошта, 

қафонишиниро вонамуд мекунад. Массагетҳо аз ин огоҳ шуда, ба лашкаргоҳи 

форсҳо ҳуҷум мекунанд ва онҳоро ба осони шикаст медиҳанд. Массагетҳо ба 

муносибати ғалаба базм ороста, шароби дар он ҷо бударо нӯшида, маст 

мешаванд. Куруш бо лашкари асосиаш шабохун зада, массагетҳоро тору мор 

мекунад. Дар ин ҷанг писари Томирис ба ҳалокат мерасад. Томирис аз ин 

ҳодиса огоҳ шуда, қасам ёд мекунад, ки қасоси хуни писарашро аз Куруш хоҳад 

гирифт. Массагетҳо низ макру ҳиларо ба кор бурда, камин мегиранд ва  

лашкари форсро ба дом афтонда, несту нобуд мекунанд. Дар ин муҳориба 
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Куруши Кабир ба ҳалокат мерасад. Ин задухӯрд дар резишгоҳи Сирдарё соли 

530 п.м. рух дода буд.  

Ҳуҷуми Камбуҷия (Камбиз) ба Миср. Ҳалокати Куруш вориси тахт 

Камбуҷияро (530-522 п.м.) маҷбур месозад, ки ҳуҷумро ба Миср ба таъхир 

гузошта, бар зидди массагетҳо чораҳои фаврӣ андешад. Дар навиштаҷоти Дорои 

I дар Беҳистун дар қатори халқҳои ба Ҳахоманишиён тобеъ сакоиҳо низ номбар 

шудаанд. Аз ин бармеояд, ки ба Камбуҷия муяссар шудааст, то массагетҳоро, ки 

яке аз қабилаҳои  сакоӣ буданд, ба итоати худ дарорад. 

Дар соли 526 п.м. Камбуҷия Миср ва Ҳабашистонро забт менамояд. Ӯ чор 

сол дар Миср монд. Аз ин истифода бурда, моҳи марти соли 522 п.м. мӯъбад 

Гаумата худро бародари Камбуҷия Бардия эълон карда, шӯриш мебардорад ва 

ҳокимиятро ба даст мегирад. Дар асл Камбуҷия пинҳонӣ бародарашро кушта 

буд, аммо аз ин ҳодиса касе огоҳ набуд. Камбуҷия аз шӯриши Бардия огоҳ 

шуда, ба сӯи Эрон раҳсипор мешавад, аммо дар роҳ ногаҳон бо сабаби 

номаълум вафот мекунад. Бардияи дурӯғин аз ин огоҳ шуда, худро шоҳ эълон 

мекунад. Барои дастгири пайдо кардан, ӯ аҳолиро аз хироҷи се сола ва аз 

хизмати ҳатмии ҳарбӣ озод менамояд. 

Баромади Дорои I бар зидди Гаумата. Як гурӯҳ аъёну ашрофи 

баландмақоми форс бо сардории Дорои I (522-486 п.м.)  бар зидди Гаумата 

баромада, ӯро ба қатл мерасонанд. Дорои I, ки аз хонаводаи Ҳахоманишиён буд, 

ба тахт менишинад. Ин ва дигар ҳодисаҳои дар солҳои аввали ҳукмронии ӯ рух 

дода, дар навиштаҷоти кӯҳи Беҳистун аз забони худи ӯ нақл шудаанд. Дар 

навиштаҷот аз ҷумла омадааст: «…Вақте ки ман дар Бобул будам, вилоятҳои 

Форс, Элам, Мод, Ошур, Миср, Порт, Марғиён (Марв), Саттагидия ва саккоиҳо 

аз итоат баромаданд. Бо мадади Аҳура Маздо дар давоми як сол ман корҳои 

зеринро иҷро кардам. Баъди шоҳ шуданам ман 19 бор задухӯрд кардам. Бо 

мадади Аҳура Маздо душманонро шикаст дода, 9 шоҳро ба асири гирифтам…».  

Ҷолиби диққат аст, ки ин 9 шоҳи асир ва Дорои I дар паҳлуи навиштаҷот тасвир 

шудаанд.  

Ислоҳотҳои Дорои I. Вақте, ки Дорои I ба тахт нишаст, як қатор кишварҳо  

шӯриш бардошта аз итоати ӯ баромаданд ва ӯ ҷангҳои зиёд карда, бо мушкилот 

ин шӯришҳоро пахш кард. Ин ҳодисаҳо то андозае сустии сохти сиёсӣ-

маъмурии империяро нишон доданд ва Дороро водор сохтанд, ки ислоҳоти 

зерини маъмурӣ – молиявро гузаронад: 1)  Империя ба ҳавзаҳои маъмурӣ-

хироҷпардозӣ, ки сатрапия ( шакли эронии қадимаш хшатрап) ном доштанд, 

тақсим карда шуд. Ҳокимони ин воҳидҳоро сатрап (хшатрапаван - нигоҳбони 

мамлакат) меномиданд; 2) Дар сатрапҳо ҳокимияти мулкӣ ва низомӣ аз ҳам 

ҷудо карда шуданд. Сатрап бо масъалаҳои идораи мулкӣ машғул буд. 

Масъалаҳои ҳарбиро сарлашкари сатрапия, ки бевосита ба шоҳ итоат мекард, 

ҳал менамуд. Ба вазифаи  сатрап форсҳоро таъин мекарданд. Баъди Доро ин 

тақсимоти ҳокимият дар сатрапияҳо на ҳама вақт риоя карда мешуд; 3) 

Дабирхонаи шоҳӣ ташкил карда шуд, ки тамоми ҳуҷҷатгузории давлатиро иҷро 
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мекард. 4) Идораи маъмурӣ- назоратӣ ва хадамоти махфӣ ташкил карда шуд, ки 

аз болои сатрапҳо назорат мебурд; 5) Идораи ахбору номафиристӣ ташкил 

карда шуд; 6) Сохтори артиш мукаммал карда шуд; 7) Забони оромӣ ба сифати 

воситаи асосии ҳуҷҷатгузории давлатӣ муқаррар гардид; 8) Барои ҳар сатрапия 

маблағи хироҷ бо нуқра муайян карда шуд; 9) Низоми ягонаи пулӣ бо 

истифодаи дарикҳои тиллоӣ ва сиклҳои нуқрагин  ҷорӣ карда шуд. 

Дар давраи Дорои I империяи Ҳахоманишиён дар се қитъаи ҷаҳон  

густариш меёбад. Ба ҳайати он қисми калони қитъаи Осиё - Эрон, Осиёи Миёна 

то сарҳади Хитой ва Ҳинд, Бобул, Ошур, Финикия, Фаластин, Осиёи Хурд, як 

қисми Кавказ, дар Африқо Миср, Либия ва шимоли Ҳабашистон, дар Аврупо 

Фракия ва Македония дохил мешуданд. 

Ҷанги Форсу Юнон. Дорои I соли 490 бо 600 киштӣ ба восита баҳри Эгей 

ба Юнон ҳуҷум кард, аммо дар муҳорибаи назди шаҳри Марафон шикаст хӯрд 

ва ба Эрон баргашт. Писари Дорои I Хшоёршоҳ соли 480 бо 1 миллиону 700 

ҳазор ҷанговарони пиёдагард, 80 ҳазор ҷанговарони савора ва 1207 киштӣ, ба 

воситаи соҳили шимоли баҳри Эгей, ба Юнон ҳуҷум карда Афинаро ишғол 

кард. Аммо тӯфон қисми калони киштиҳои форсҳоро нобуд сохта, сабаби дар ду 

муҳорибаи баҳрӣ шикаст хӯрдани онҳо гардид. Қатъият зоҳир накардани 

Хшоёршоҳ, бартарии юнониҳо дар баҳр ва баъзе сабабҳои дигар боиси он 

шуданд, ки дар ду муҳорибаи охир эрониён шикаст хӯрда, ба ватан баргаштанд. 

Сохтори сиёсӣ. Дар империяи Ҳахоманишиён ҳокимият мутлақо 

мутамарказонида шуда буд. Ҳукми охиринро дар ҳалли масъалаҳои муҳими 

давлатӣ (эълони ҷанг, таъини вориси тахт ва ғайра) шоҳ мебаровард ва ҳукми ӯ 

қонун ва тағйирнопазир буд. Шӯрои дарборӣ, ки аз 9 нафар ашрофи 

баландмақоми форс иборат буд, танҳо ҳуқуқи машваратӣ дошт.  

Идораи маъмурӣ аз се девон иборат буд: девони молия (хазинаи подшоҳӣ), 

девони додбарӣ (суд) ва девони артиш. Сардорони девонҳоро шоҳ аз миёни 

ашрофон таъин мекард. Артиш касбӣ ва доимамалкнанда буда, асоси онро 

дастаи шоҳӣ иборат аз саворагони ашрофзода ва 10 ҳазор пиёдагард ташкил 

мекард. Дар вақти ҷанг ихтиёриён ва дастаҳои сипоҳиёни вилоятҳо ба он зам 

мешуданд. Ба лашкар ва ҷузву томҳои он форсҳо сарварӣ мекарданд. Империя 

ба ҳафт минтақаи ҳарбӣ тақсим шуда буд, ки сарлашкарони онҳоро шоҳ таъин 

мекард ва онҳо танҳо ба ӯ итоат мекарданд. 

Дар масъалаҳои ҳарбӣ сатрап ба сарлашкари минтақавӣ итоат мекард. Шоҳ 

ҳар сол як бор тайёрии лашкарро месанҷид.   

Сатрапияҳо. Империяи Ҳахоманишиён ба 20 воҳиди маъмурӣ-

хироҷпардозӣ, яъне сатрапия тақсим шуда буд. Сардорони онҳоро  сатрап 

меномиданд, онҳоро шоҳ таъин мекард ва онҳо бевосита ба шоҳ итоат 

мекарданд. Корҳои дохилиро сатрап мустақилона ҳал мекард. Осиёи Миёна ба 

чор сатрапия тақсим шуда буд: Бохтар (12-ум), Суғд, Хоразм ва Порт (16-ум), 

сакоиҳо (15-ум) ва саккоиҳои соҳили баҳри Каспӣ (11-ум). Маркази сиёсии 
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қисмати шарқии империяи Ҳахоманишиён Бохтар буд, дар ин ҷо шоҳзодагонро 

ҳоким таъин мекарданд. 

Тиҷорат инкишоф ёфта буд. Шоҳроҳи тиҷорат тамоми минтақаҳои 

империяро бо ҳам пайваст мекард. Он аз соҳили ғарбии Осиёи Хурд сар шуда, 

дар самти ғарб то Юнон ва дигар кишварҳои Аврупо ва дар самти шарқ то 

Бобул, аз он ҷо ба воситаи шимоли Эрон то Бохтару Суғд ва аз он ҷо то Хитойу 

Ҳинд мерафт. Шоҳроҳ аҳмияти сиёсӣ, ҳарбӣ ва тиҷоратӣ дошт. Дар байни 

фосилаҳои муайяни роҳ посбонгоҳҳо ва корвонсаройҳо сохта шуда буданд. 

Муомилоти пулӣ низ инкишоф ёфта буд. Сиккаҳои тиллоӣ (дарик) ва 

нуқрагин (сикл) ба миқдори зиёд бароварда шуданд ва дар сартосари империя, 

аз ҷумла дар Осиёи Миёна роиҷ буданд. Дар рӯи ин сиккаҳо шаҳаншоҳи 

Ҳахоманишӣ бо тоҷ ва тиру камон тасвир шуда буд. 

Дар ин давра дар Осиёи Миёна вазъияти сиёсӣ мӯътадил буда, зироаткорӣ, 

чорводории муқимӣ, сохтмони иншоотҳои обёрӣ, ҳунармандӣ ва тиҷорат хеле 

инкишоф ёфта буданд. Бештари истеҳсолкунандагон кишоварзон ва 

ҳунармандони озод буданд, ҳиссаи ғуломон дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ хеле 

ночиз буд. 

Шаҳрҳо дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодии империяи Ҳахоманишиён 

мавқеъи муҳимро ишғол мекарданд. Онҳо марказҳои сиёсӣ-маъмурӣ ва 

ҳунармандӣ-тиҷоратӣ буданд. Пойтахти империя ш. Персепол (Порс) буд.  

Харобаҳои он  50 км дуртар аз ш. Шероз воқеъ гардида, бо номи Тахти Ҷамшед 

маъруфанд. Ин шаҳр 135000 метри мурабаъ масоҳат дошта, дар болои 

таҳкурсии сангини баландиаш 13 м сохта шудааст. Баландии девори 

мудофиавии он 11,5 - 15 м ва ғафсиаш 4,5-5,5 м мебошад. Шаҳр аз қасрҳои 

боҳашамати Дорои I, Хшоёршоҳ, хазина, толори бонувон, биноҳои истиқоматӣ 

ва сохтмонҳои дигар иборат буд. Қасри Хшоёршоҳ 72 сутуни сангӣ дошт, ки 

баландии онҳо 10 м буд. Деворҳо бо мусаввараҳои боҳашамат оро дода шуда,  

сарсутунҳо дар шакли сари гов сохта шуда буданд. Персепол бо тамоми симои 

худ бузурги ва ҳашамати империяи Ҳахоманишиёнро таҷассум  мекард. 

Харобаҳои он бо сутуниҳои сангини осмонбус имрӯз ҳам бинандаро ба ҳайрат 

мегузоранд. 

Пойтахти тиҷоратӣ-иқтисодии империяи Ҳахоманишиён ш. Шуш буд. 

Шаҳрҳои Бобул, Ҳангматана, Рага (Рай) дар ғарб ва Бохтар, Самарқанд ва  Марв 

дар шарқи империя ба қатори шаҳрҳои калон ва инкишофёфта дохил мешуданд. 

Дар ҳудуди Тоҷикистон шаҳрҳои Кӯлоб, Киропол ва Хуҷанд буданд. 

Санъати тасвирӣ ва заргарӣ инкишоф ёфта буд. Беҳтарин намунаҳои он 

дар 180 ашёҳои (пайкаракҳо, дастмонаҳо, мӯҳрҳо) тиллоӣ ва нуқрагӣ ва 700 

сиккаи тиллоӣ ва нуқрагии Ганҷинаи Амударё, ки дар ноҳияи Қубодиёни 

Тоҷикистон ёфт шудааст, баръало таҷассум ёфтаанд. Ҳахоманишиён аз 

дастовардҳои Ошур, Бобул ва дигар ҳамсояҳои худ эҷодкорона истфода бурда, 

тамаддуни хосеро офариданд, ки назир надошт ва барои бисёр давлатҳои 

минбаъд ба вуҷуд омада, намуна ва манбаи пайравӣ буд.  
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Забони давлатӣ порсӣ буд. Дар ҳуҷҷатнигорӣ забони оромиро васеъ 

истифода мебурданд. Сангнавиштаҳо бо хати мехӣ ва забони порсӣ иҷро 

шудаанд ва дар паҳлуяшон тарҷумаи онҳо бо забонҳои эламӣ ва бобулӣ ҷой 

дода шудааст.  

Дини давлатӣ зардуштӣ буд. Шоҳон ва мардуми эронӣ Аҳура Маздоро 

парастиш мекарданд. Дорои I дар навиштаҷоти Беҳистун мегӯяд, ки бо мадади 

Аҳура Маздо бар душманони худ пирӯз шудам. Хшоёршоҳ (Ксеркс) барои 

мустаҳкам кардани ин дин «Қонуни зидди девон»-ро мебарорад ва 

бисёрхудоиро қатъиян маҳкум ва манъ мекунад. 

Сабабҳои таназзули империяи Ҳахоманишиён. Дар миёнаҳои а. IV п.м. 

империяи Ҳахоманишиён рӯ ба таназзул ниҳода буд. Ҳокимияти марказӣ суст 

шуда, шаҳаншоҳон ба бозичаи дасти дарбориёни бонуфӯз табдил ёфта буданд. 

Хоҷасаройи бонуфуз Багой бо ихтиёри худ шоҳонро паи ҳам иваз мекард. Соли 

333 п.м. ӯ Дорои III-ро ба тахт мешинонад. Ин шоҳ пешдастӣ карда Багойро 

заҳр дода мекушад ва аз ӯ халос мешавад. Бо вуҷуди ин Дорои III натавонист 

империяро аз ҳолати инқирози сиёсӣ бароварда, артишро мустаҳкам кунад. 

Лашкари форсҳо сершумор ва хуб мусаллаҳ буд, аммо муташаккилона ва бо 

истифодаи усулҳои  самараноки ҳарбӣ амал намекард. Зиёда аз ин Дорои III 

ҷасорат ва истеъдоди кофии сарлашкарӣ надошт. Бинобар ин ва дигар сабабҳо 

Дорои III натавонист лашкарро барои баргардондани ҳуҷуми юнониён бо 

сардории Искандари Македонӣ хуб тайёр кунад.  

Давлати Ҳахоманишиён аввалин ва бузургтарин империяи дунёи қадим буд 

ва онро мардумони эронинажод сохта буданд. Он 220 сол, аз соли 550 то 330 

п.м., то истилои Искандари Македонӣ вуҷуд дошт. Дастовардҳои онро 

давлатҳои минбаъда васеъ истифода бурдаанд. 

 

§7. Ҳуҷуми Искандари Македонӣ ба Осиё 

 

Ҷангҳои Искандар дар Осиёи Хурд ва Эрон. Дар давраи ҳукмронии шоҳи 

Македония Филиппи II (с.359-336 п.м.) пурзӯршавии ин вилоят, ки дар шимоли 

Юнон ҷойгир буд, ба амал меояд. Сокинони Македония юнонинажод буданд. 

Филиппи II артиши хуб мусаллаҳшуда ва машқдидаро ташкил карда, аввал 

Македонияро муттаҳид месозад ва баъди ин с.338 п.м. афинагиҳо ва 

иттифоқчиёни онҳоро шикаст дода, Юнонро ба давлати худ ҳамроҳ мекунад.   

Доираҳои ҳукмрони Юнон кайҳо боз орзӯи ба Эрон ҳуҷум карданро 

доштанд. Ин орзӯи онҳоро Филиппи II амалӣ кард. Ӯ соли 336 п.м. бо лашкари 

муттаҳидаи македониҳо ва юнониён аз гулугоҳи Дарданел гузашта, ба Осиёи 

Хурд, ки ҷузъи давлати Ҳахоманишиён буд, ҳуҷум мекунад. Аммо ҳанӯз дар 

оғози ин ҳуҷум Филиппи II дар натиҷаи як сӯиқасд кушта мешавад. Баъди ин 

писари 20 солаи ӯ Искандар (336-323 п.м.) ба тахт менишинад. Ӯ иқдоми 

падарашро идома дода, баъди тайёрии ҳамаҷониба с. 334 п.м. бо 5 ҳазор 

ҷанговари савора ва 30 ҳазор пиёдагард ба Осиёи Хурд ҳуҷум менамояд.  
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Юнониҳо дар ду муҳорибаи асосӣ – с. 334 дар назди дарёи Граник ва с. 333 

дар назди ш. Иса эрониёнро шикаст доданд. Баъди ин Искандар ба пойтахти 

Ҳахоманишиён ш. Персепол ҳуҷум накарда, аввал Шом, Фаластин, Финикия ва 

Мисрро ишғол менамояд. Сабаби ин амалиёти ҳарбии ӯ маълум нест. Аз Миср ӯ 

бо лашкараш ба қафо баргашта, аз Шом ба шимоли Байнаннаҳрайн ворид 

мешавад ва ба ҷануб ба тарафи Бобул ҳаракат мекунад. Дорои III лашкари 

калонеро гирд оварда, ба муқобили юнониён мебарояд. Дар ин лашкар дар 

баробари форсҳо, модҳо, бохтариҳо, суғдиҳо ва сакоиҳо мавқеъи муҳимро 

ишғол мекарданд. Муҳорибаи ҳалкунанда 1 октябри с. 331 дар шимоли 

Байнаннаҳрайн, дар назди деҳаи Гавгамел ба амал омад. Дар ин муҳорибаи 

хунин гоҳ юнониён ва гоҳ эрониён пеш мерафтанд. Аммо Дорои III аз пешравии 

юнониён дар баъзе аз қитъаҳои ҷабҳа ба ҳарос афтода, буздилона майдони 

муҳорибаро тарк кард. Хабари аз майдони ҷанг гурехтани шоҳ сафҳои лашкари 

эрониёнро вайрон карда, рӯҳияи ҷангии онҳоро шикаст ва онҳо бетартибона 

қафонишини карда, ба шикаст дучор шуданд. Баъди ин Искандар анқариб бе 

мамонияти ҷиддӣ шаҳрҳои Бобул, Шуш, Пасаргад ва пойтахти империяи 

Ҳахоманишиён Персеполро ишғол намуд ва онро оташ зада, вайрону валангор 

кард. Дорои III ба Ҳангматана, аз онҷо ба Роғ (Рай) ва аз онҷо ба Марв гурехт. 

Искандар беист аз пайи ӯ ҳаракат мекард. Аз беҷуръатии Дорои III сарлашкарон 

норозӣ шуда, бар зидди ӯ шӯриш бардошта ӯро ба қатл расонданд ва сатрапи 

Бохтар Бессро, ки хеши ӯ буд, шаҳаншоҳ эълон карданд. Бесс бар хилофи 

ваъдаҳояш натавонист ба юнониён муқобилияти ҷиддӣ нишон диҳад. Искандар 

Гургонро бо душвори ишғол намуд, шоҳи Порт бе ҷанг ба ӯ таслим шуд. Баъди 

ин ӯ Арея, Дрангиана, Гедросия ва Арахосияро (Кобул)  ишғол намуд.  Баъди ин 

ӯ ба Бохтар ҳуҷум кард. Бесс, ки дар ихтиёраш 7 ҳазор ҷанговари савора дошт, 

тарсончакӣ ва кутоҳандешӣ зоҳир карда, бо юнониён ба ҷанг надаромад ва роҳи 

гурезро пеш гирифта, ҳамроҳи сарлашкарон Оксиарт ва Спитамен ба он тарафи 

Амударё гузашт.  Ҷанговарони бохтарӣ ҳамроҳи ӯ нарафта, ба хонаҳояшон 

баргаштанд. Искандар муқобилияти ҷиддӣ надида Бохтарро ишғол кард ва 

Бессро таъқибкунон бо лашкараш ба соҳили   Амударё омад. Сарлашкарон 

Бесси бе лашкар мондаро ба бефаъолиятӣ ва тарсончакӣ айбдор карда, ба ҳабс 

гирифтанд ва ба Искандар супориданд. 

Ҳуҷуми Искандар ба Осиёи Миёна. Искандар с. 329 дар наздикии Келиф 

аз Амударё гузашта, ба Суғд ворид шуд. Муҳорибаи якум бо суғдиён дар 

Навтак ба амал омад. Худи ҳамон сол Искандар пойтахти Суғд  ш. Самарқандро 

ишғол карда, деҳаҳои атрофи онро оташ зада, харобу валангор намуд. Баъди ин 

Искандар ҳудуди Истаравшанро забт карда, ба соҳили Сирдарё мебарояд. 

Сакоиҳои он тарафи Сирдарё қосид фиристода, бо Искндар сулҳ мебанданд. 

Дар ҳамин вақт дар панҷ шаҳри ҳудуди Истаравшан шӯриши калони халқӣ бар 

зидди юнониёни истилогар сар мезанад. Маркази шӯришгарон ш. Киропол буд.  

Шӯришгарон пойгоҳҳои низомии юнониёнро нест карда, дар қалъаҳо истеҳком 

мегиранд. Искандар тамоми лашкари азими худро барои пахш кардани ин 
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шӯриш равона мекунад. Шӯришгарон муқовимати сахт нишон доданд. 

Юнониён бо мушкилот ва талафоти зиёд шӯришро пахш намуданд. Аз 30 ҳазор 

шӯришгар 22 ҳазори он қаҳрамонона ҳалок шуданд.  

Искандар дар соҳили Сирдарё дар ҳудуди ш. Хуҷанд шаҳреро бунёд 

намуда, ҷанговарони худро дар он ҷойгир кард. Баъди ин ӯ ба он тарафи дарё 

гузашта, саккоиҳоро шикаст дод. Зимистони с. 329-328-ро Искандар дар Бохтар 

гузаронд. 

 

§8. Муборизаи суғдиҳо бо сардории Спитамен бар зидди истилогарони 

юнонӣ- македонӣ 

 

Оғози муборизаи суғдиён бо сарварии Спитамен. Суғдиён, аз он ҷумла 

ҷанговарони сарлашкари далер ва ватандӯст Спитамен пайваста бар зидди 

истилогарони Юнонӣ - Македонӣ мубориза мебурданд. Баҳори с. 328 дастаҳои 

Спитамен ба Самарқанд ҳуҷум карда, онро ишғол намуданд ва қасрро, ки 

ҷанговарони юнонӣ дар он истеҳком гирифта буданд, муҳосира намуданд. 

Искандар аз ин ҳодиса бохабар шуда, ба таҳлука афтод ва дастаи ҷанговарони 

юнониро бо сардории Фарнух ба ёрии юнониҳои дар муҳосира монда фиристод. 

Барои ҷудо кардани дастаҳои юнонӣ Спитамен муҳосираро бас карда, ба самти 

даштҳои массагетҳо, ки яке аз қабилаҳои сакоӣ буданд, ақибнишини кард. 

Юнониён онҳоро таъқиб карданд. Спитамен фурсати муносибро мепоист, то ба 

ҳуҷум гузарад. Дар сарҳади даштҳои массагетҳо ҷанговарони Спитамен ба 

ҳуҷум гузашта, пиёдагардони юнониёнро тирборон намуданд. Саворагони 

юнонӣ чанд бор  ҳуҷум карданд, аммо шикаст хӯрда, ба қафо баргаштанд. 

Ҷанговарони Спитамен дастаи юнониҳоро аз ду соҳили дарёи Зарафшон  танг 

карда, несту нобуд карданд. Қисми дигари юнониҳоро сакоиҳо, ки дар парадиз 

камин гирифта буданд, нобуд карданд. Ин якумин шикасти дастаҳои юнонӣ 

буда, афсонаи мағлубнашавандагии онҳоро аз байн бурд ва рӯҳияи ҷангии 

суғдиёноро баланд бардошт.   

Баъди ин ҳодиса Спитамен баргашта дуюмбора Самарқандро муҳосира 

намуд. Искандар сахт ба изтироб афтода, худаш бо лашкар ба Самарқанд 

раҳсипор шуд. Спитамен аз ин огоҳ шуда муҳосираро қатъ кард ва бо роҳи 

пешина ба ҷониби даштҳои массагетҳо равон шуд. Искандар аз хавфи дар 

даштҳои беоб ба шикаст дучор нашудан, онҳоро таъқиб накарда, лашкари худро 

ба куштори оммавии сокинони осоишта раҳнамоӣ кард. Ба қавли таърихнавис 

Диодор «Искандар шӯриши суғдиҳоро пахш карда, 120 ҳазор одамро кушт». Аз 

ин бармеояд, ки Искандар на танҳо сарлашкари боистеъдод, балки бераҳму 

қотил низ будааст.  

Ба бераҳмӣ ва кушторҳои оммавии Искандар нигоҳ накарда,  суғдиён ва 

бохтариҳо муборизаро бар зидди истилогарони юнонӣ идома доданд. Искандар 

як қисми лашкарашро бо сардории Кратер барои пахш кардани шӯришҳо дар 

Бохтар монда, худаш бо қисми дигари лашкар барои пахш кардани шӯриш ба 
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Суғд меравад. Дар роҳ дастаҳои юнонӣ қалъаҳои шӯришгаронро тасхир карда, 

ба Самарқанд наздик мешаванд.  

Ҳуҷуми Спитамен ба Бохтар. Дар ҳоле, ки Искандар пайдо шудани 

дастаҳои Спитаменро дар Суғд интизор буд, ӯ ногаҳон ба Бохтар ҳуҷум карда, 

як қалъаро фатҳ намуд ва  ба пойтахти он шаҳри Зариасп наздик шуд. Дар ин ҷо 

ӯ як дастаи ҷанговарони юнониро несту нобуд кард. Ҳамроҳи Спитамен 600 

сарбози массагетӣ омада буданд. Бар зидди Спитамен дастаҳои Кратер сафарбар 

шуданд. Ӯ аз муҳорибаи кушод худдорӣ карда, қафонишинӣ намуд. Дастаҳои 

Кратер онҳоро дунболгирӣ карда, ба онҳо расиданд ва муҳорибаи сахт ба амал 

омад, Спитамен маҷбур шуд ба даруни даштҳои сакоиҳо қафонишинӣ кунад. 

Дастаҳои Кратер ҷуръат накарданд, ки онҳоро дар даштҳо дунболгирӣ намоянд. 

Дар ҳамин вақт дар вилояти Ксениппуи (Нахшеб) Бохтар низ шӯриш сар 

мезанад. Шӯришгарон 2,5 ҳ ҷанговари савора доштанд. Байни онҳо ва юнониён 

ҷанги сахт ба амал омад. Бохтариҳо далерона ҷангиданд, аммо бо сабаби 

нобаробарии қувваҳо шикаст хӯрданд, юнониён низ талафоти калон доданд.   

Ҷанги охирини Спитамен. Соли 328 п.м. Спитамен ҷанговарони суғдӣ ва 

бохтариро дар назди қалъаи Бага, ки дар сарҳади Суғд ва даштҳои массагетҳо 

ҷойгир буд, ҷамъ карда, барои зарба задан ба юнониён тайёрӣ мебинад. Се ҳазор 

саворагони массагетӣ низ ба ӯ ҳамроҳ мешаванд. Юнониён ба муқобили ӯ 

лашкари калон мефиристанд. Байни онҳо муҳорибаи шадид ба амал меояд. 

Суғдиҳо мардонавор ҷангиданд, аммо бо сабаби нобаробарии қувваҳо шикаст 

хӯрданд. Онҳо 800 ҷанговари худро талаф дода, маҷбур шуданд қафонишинӣ 

кунанд. Баъди ин муҳориба бисёр ҷанговарони Суғд муборизаи минбаъдаро бар 

зидди юнониён бефоида шуморида, ба хонаҳояшон баргаштанд. Массагетҳо 

озуқаворӣ ва дигар чизу чораи дастаи Спитаменро ғорат карда, ба даштҳои худ 

баргаштанд. Спитамен ва наздиконаш низ ба даштҳои массагетҳо рафтанд. Ба 

қавли таърихнигор Арриан массагетҳо овозаи ба даштҳои онҳо омада истодани 

лашкари Искандари Македониро шунида, барои пешгирӣ кардани ин кор 

Спитаменро хоинона куштанд ва сарашро ба Искандар фиристоданд. Ба гуфти 

Курсий Руф Спитаменро занаш кушта, сарашро ба Искандар бурда додааст. 

Муборизаи Спитамен намунаи барҷастаи матонат ва ватандӯстӣ мебошад. 

Шӯришҳои пай дар пайи суғдиён ва бохтариён Искандарро водор намуданд, ки 

зимистони солҳои 328-327-ро дар ҷануби Суғд дар Навтоғ гузаронад. 

Муборизони қалъаҳои кӯҳии Суғд ва Бохтар. Баҳори соли 327 п.м. 

суғдиҳо ва бохтариҳо бо сардорони худ Оксиарт ва Сисимитр қалъаҳои кӯҳи 

Суғд, Харена ва як чанд қалъаҳои дигари дастнораси кӯҳистонро ишғол карда, 

бар зидди юнониён шӯриш бардоштанд. Искандар баҳори соли 327 тамоми 

лашкари худро барои пахш карадани ин шӯриш сафарбар намуда, бо мушкилии 

зиёд ва макру ҳилла қалъаҳоро ишғол менамояд.  

Шӯриши Катан ва Австан. Ба шӯриши бохтариён бар зидди истилогарони 

юнонӣ, ки соли 327 рух дод, Катан ва Австан роҳбарӣ мекарданд. Байни 

шӯришгарон ва лашкари юнониён задухӯрди хунин ба амал меояд. Аммо 
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қувваҳо нобаробар буданд. Дар ин ҷанг 120 ҷанговари савора, 1500 пиёдагард ва 

сардори шӯриш Катан ба ҳалокат мерасанд. 

Бохтариён ва суғдиёни шуҷоъ бо мақсади аз кишвари худ берун рондани 

истилогарони юнонӣ дар давоми дувуним сол (329-327 п.м.) бар зидди лашкари 

азим, машқдида ва хеле хуб мусаллаҳи Искандар далерона мубориза бурданд. 

Аммо қувваҳо аз ҳад зиёд нобаробар буданд ва аз ин рӯ онҳо ба мақсади худ 

ноил шуда натавонистанд. 

Тағйирот дар сиёсати Искандар. Муборизаҳои далерона ва 

хомушнашавандаи суғдиён ва бохтариён Искандари ҷаҳонгирро маҷбур сохт, ки 

сиёсати худро нисбат ба аҳолии маҳаллӣ тағйир дода, роҳи бо онҳо муросо 

кардан ва наздик шуданро ҷӯяд. Бо ин мақсад ӯ баъди ишғол кардани қалъаҳои 

дастнораси кӯҳии Суғду Бохтар сардорони шӯришгаронро на танҳо ҷазо надод, 

балки хуш пазируфт ва дар вилотҳои худашон ё дар вилоятҳои дигар ҳоким 

таъин кард. Зиёда аз ин ӯ духтари Оксиарт Рухшонаро, ки ба қавли сарбозони 

юнонӣ баъди зани Дорои III зеботарин зани Осиё буд, ба зани гирифт ва бо ин 

васила бо ашрофони маҳаллӣ иртиботи хешу таборӣ пайдо кард. Бо ин корҳо ӯ 

тавонист ашрофони маҳаллиро ба худ моил намуда, то андозае пеши роҳи сар 

задании шӯришҳои навро гирад. 

Ҳуҷуми Искандар ба Ҳинд. Соли 327 Искандар дар Осиёи Миёна 

пойгоҳҳои низомиёни худро гузошта аз Амударё гузашт ва ба самти Ҳиндустон 

равон гардид. Тобистони ҳамон сол юнониён Кобулро ишғол карда, ба 

Ҳиндустон ҳуҷум карданд. Искандар як сол ба муқобили халқҳои озодидӯсти 

кӯҳистони шимолу-ғарби Ҳиндустон ҷангида, бо мушкилот ва талафоти зиёд ин 

минтақаро забт намуд ва пас аз ин баҳори соли 326 ба водии дарёи Ҳинд ҳуҷум 

кард. Ҳиндуҳо бо сардории шоҳи худ Пор муқобилияти сахт нишон доданд ва 

юнониён қариб ду сол дар ин ҷо ҷангиданд. Муҳорибаи ҳалкунанда дар назди 

дарёи Гидасп (Ҷелам) рух дод. Дар ин муҳорибаи хунин юнониён ғалаба 

карданд, аммо талафоти калон доданд.  

Ҷанги Искандар дар Осиё 10 сол давом кард. Ҷанговарони юнонӣ, ки аз 

ҷанг хаста шуда буданд ва аз боронҳои беисти тропикӣ  азият мекашиданд, 

талаб карданд, ки онҳоро ба Юнон ба хонаҳояшон баргардонанд. Декабри соли 

325 п.м. аз назди ш. Қарочи бозгашти лашкари фотеҳи юнониён ва македониҳо 

ба ватан оғоз шуд. Лашкар ба ду қисм ҷудо шуда, як қисмаш бо сардории Неарх 

ба воситаи баҳри Ҳинд ва қисми дигараш бо сардории Искандар бо роҳи хушкӣ 

бо ҷануби Эрон ба Бобул баргаштанд. Аввали соли 324 п.м. аввалин  

ҷанговарони юнонӣ ба Бобул расиданд.  

Дар давоми 10 сол Искандар қариб тамоми он кишварҳоеро, ки дар ҳайати 

империяи Ҳахоманишиён буданд, забт намуд.  Ӯ Бобулро пойтахти империяи 

худ эълон кард. Аммо ба шоҳи ҷавон тақдир фурсат надод, ки давлати бо чунин 

машаққат сохтаашро, мустаҳкам кунад.Ӯ дар айни камолот, дар сини 33 солагӣ 

13 июни соли 323 баъди касалии кутоҳмуддат дар Бобул вафот кард. Бо ҳамин 

қиссаи Искандари ҷаҳонгир ба охир расид ва қиссаи ворисони ӯ оғоз шуд. 
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§9. Ба давлатҳои ҷудогона тақсим шудани империяи Искандар  

 

Давлати Селевкиён (солҳои 312-256 п.м.). Искандар фарзанди баркамол 

надошт ва пеш аз вафоташ касеро вориси худ таъин накард. Дар ташкил 

кардани империя саҳми асосиро Искандар ва сарлашкарони ӯ гузошта буданд. 

Бинобар ин, баъди марги Искандар дар байни сарлашкарони ӯ барои соҳиби 

тахт шудан муборизаи шадид сар мешавад. Соли 323 п.м. сарлашкарон дар 

Бобул анҷуман гузаронда, Пердикаи македониро сардори империя интихоб 

мекунанд. Бовуҷуди ин қарор мубориза байни сарлашкарон идома меёбад. Дар 

анҷумани дуюми сарлашкарон, ки соли 321п.м. дар Трапарадиз баргузор шуд, 

Антигон шоҳи тамоми Осиё, Селевк шоҳи Бобул, Филипп сатрапи Порт ва 

Стасанори кипрӣ сатрапи Бохтару Суғд таъин шуданд.  

Соли 315 п.м. Антигон Селевкро аз ҳокимият барканор мекунад. Аммо соли 

312 Селевк бо ёрии ҳарбии шоҳи Миср Птоломей ба Бобул ҳуҷум карда, онро 

ишғол менамояд. Сатрапи Мод Никанор бо ӯ ҷанг мекунад, вале шикаст 

мехӯрад. Баъди ин Селевк ба шарқ лашкар кашида Гиркония, Порт, Бохтар ва 

Суғдро ишғол менамояд. Аммо ҳуҷуми ӯ ба Ҳиндустон бемувафаққиятона ба 

анҷом мерасад. Ҳаминтавр соли 312 давлати Селевкиён ташкил мешавад. Ба 

ҳайати он Бобул, як қисми Сурия, Эрон ва Осиёи Миёна дохил мешуданд.  Бо 

ҳамин калонтарин қисми империяи Искандар ба дасти Селевк гузашт. 

Задухӯрди ҳалкунанда байни сарлашкарони Искандар соли 301 дар назди 

Ипса дар Фригия ба амал омад. Дар он Селевк ғолиб баромада, Антигон шикаст 

хӯрд ва ба ҳалокат расид. Баъди ин задухӯрд империяи Искандар ба се давлати 

мустақил тақсим шуд: Македония ва Юнон, Мисри Птоломейҳо ва давлати 

Селевкиён. Пойтахти Селевкиён аввал ш. Бобул, баъд ш. Селевкияи соҳили 

Даҷла ва дар охир Антиохия дар Оронти Сурияи лабибаҳрӣ буд. Баъди Селевки 

I (312-280 п.м.) писари ӯ Антиохи I (280-260п.м.), ки модараш Апама - духтари 

Спитамени суғдӣ буд, ба тахт менишинад. Дар давраи ҳукмронии Антиохи II 

(260-246 п.м.) Селевкиён қисмати калони мулкҳои шарқии худ – Порт, Бохтар, 

Суғд ва Эронро аз даст медиҳанд ва дар ин ҷо давлатҳои мустақил ташкил 

шуданд. 

Давлати Порт (256 п.м.-224 м.). Вилояти Порт (Парфия) дар шимолу 

шарқи Хуросон, дар байни Гиркония (Гургони асримиёнагӣ) ва Марғиён (Марв) 

ҷойгир буд. Пойтахти он шаҳри Нисо буд, ки харобаҳои он дар 18 км ш. 

Ашхобод ҷойгиранд. Ин вилоят бо номи Насай дар Авеста ёд шудааст. Он ба 

ҳайати давлатҳои Мод, Ҳахоманишиён, Искандари Македонӣ ва Селевкиён 

дохил мешуд. Соли 256 п.м. сатрапи ин вилоят Андрагори юнонӣ аз итоати 

Селевкиён баромада, аз номи худ сиккаҳои нуқрагин мебарорад. Тақрибан соли 

247 п.м. қабилаҳои парнҳо ва дахиҳои Парфия бо сардории бародарон Аршак ва 

Тиридат бар зидди истилогарони юнонӣ шӯриш бардошта, Андрагорро сарнагун 

карданд. Ба тахт бародари калони Аршак нишаст. Дар таърихҳои форсӣ-
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тоҷикии асримиёнагӣ Аршакро Ашк ва ин сулоларо Ашкониён номидаанд. 

Сазовори ёдоварист, ки портиҳо аввалин шуда қисми зиёди Эронзаминро аз 

асорати истилогарони юнонӣ озод намуданд. 

Баъди марги Аршак бародараш Тиридат ба тахти шоҳӣ менишинад. Ӯ 

Гирконияро, ки вилояти бой буд, забт карда ба давлати худ ҳамроҳ мекунад ва 

аз неруи иқтисодӣ ва инсонии он барои мустаҳкам кардани артиш ва давлати 

худ истифода мебарад. 

Соли 237 п.м. Селевки II ба Порт ҳуҷум мекунад. Тиридат муқовимат 

нишон дода натавоиста ба шимол, ба даштҳои қабилаҳои бодиянишин 

апасиакҳо (сакоиҳои назди об), ки дар соҳилҳои баҳрҳои Каспӣ ва Хоразм 

зиндагӣ мекарданд, қафо нишаст. Ӯ дар он ҷо бо ёрии апасиакҳо ва хоразмиён 

лашкари худро зиёд ва мустаҳкам намуда, ба Селевки II ҳуҷум кард ва ӯро 

шикаст дода аз Парфия берун ронд. Ин ғалаба мавқеъи сиёсии Пафияро 

мустаҳкам кард. Тиридат пойтахтро аз Нисо ба самти ғарб ба шаҳри Гекатомпил 

(наздикии Астаробод дар шимолу-шарқи Эрон) кӯчонд. Дар вилояти 

Апартикена шаҳре бунёд кард бо номи Дара. Писари ӯ шоҳ Артабони I (солҳои 

211-196 п.м.) пойтахти Мидия  ш. Ҳангматанаро (Ҳамадон) ишғол кард. Шоҳи 

Селевкиён Антиохи III ба изтироб афтода бо 100 ҳазор лашкар ба ҳуҷум 

мегузарад ва аввал Артабони I-ро аз Ҳангматана ва баъд аз пойтахташ ш. 

Гекатампил берун мекунад. Артабон бо боқимондаи лашкараш ба шимоли 

Парфия меравад ва маҷбур мешавад ҳокимияти олии Селевкиёнро шиносад. 

Миҳрдоди I (Митридат) (солҳои 171-138 п.м.) Марвро, ки тобеъи давлати 

Юнонӣ-Бохтарӣ буд, забт мекунад.  Ӯ ба самти ғарб лашкар кашида вилоятҳои 

Мод, Элам, Форс, Бобул ва Селевкияи соҳили Даҷларо ишғол менамояд. 

Баъдтар Порт кишварҳои Сурия, Фаластин ва як қисми  Кавказ ва Осиёи Хурдро 

низ забт менамояд ва ба яке аз давлатҳои пуриқтидори замони худ табдил 

меёбад. Пойтахти он аввал ба ш. Ҳангматана ва баъд ба ш. Ктесифон (Мадоин) 

мекӯчад. 

Соли 140 п.м. шоҳи Селевкиён Деметрий II ба Порт ҳуҷум карда, якчанд 

ғалаба ба даст даровард. Аммо соли 139 п.м. дар муҳорибаи ҳалкунанда ӯ 

шикасти сахт хӯрда, ба асорат афтод. 

Бори сеюм шоҳи Селевкиён Антиохи VII соли 131 п.м. ба Порт ҳуҷум 

карда, Бобул, Мод, Гиркония ва Портро ишғол менамояд ва зимистонро он ҷо 

мегузаронад. Портиҳо қисми асосии лашкари худро нигоҳ дошта буданд ва дар 

даштҳои шимоли кишварашон қувва ҷамъ карда, барои ба ҳуҷуми ҷавоби 

гузаштан фурсати муносибро интизор буданд. Зулму ситами сарбозони селевкӣ 

норозигии аҳолии маҳалиро ба вуҷуд оварданд ва якбора дар чанд шаҳр шӯриш 

сар зад. Шӯришгарон қароргоҳои дастаҳои селевкиро муҳосира карданд. Дар 

ҳамин вақт  ҷанговарони портӣ ба ёрии онҳо омада  ба селевкиён ҳуҷум карданд 

ва онҳоро шикаст доданд. Дар задухӯрди ҳалкунанда Антиохи  VII ба ҳалокат 

расид.  
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Дар асри I п.м. Рум пурқувват гардида ба Осиё ҳуҷум менамояд. Портиҳо 

пеши роҳи онҳоро мегиранд. Соли 65 п.м. аввалин задухӯрд байни онҳо ба амал 

меояд. Ин оғози ҷанги дуру дароз дар байни ин ду давлати абарқудрати он 

замон буд. Дар яке аз ин ҷангҳо, ки соли 53 п.м. ба амал омад, румиҳо мағлуб 

шуда 20 ҳазор сарбозашонро талаф доданд ва сарлашкари онҳо Публий Красс ба 

асирӣ афтод. Дар ҷанги  соли 38 п.м. портиҳо шикаст хӯрда Сурия, Фаластин ва 

як қисми Осиёи Хурдро аз даст медиҳанд. Соли 36 п.м. румиҳо ба воситаи 

Арманистон ва Отарпатакон ба Мод ҳуҷум карданд, аммо комёб нашуданд.  

Соли 20 п.м. байни Порт ва Рум шартномаи сулҳ баста шуда, дарёи Фурот 

сарҳади байни онҳо муқаррар карда шуд.  

Дар давоми асри I-II м. Рум чандин бор кӯшиш кард, ки ба Эронзамин зада 

дарояд, аммо портиҳо чун сади оҳанини рахнанопазир ба ин монеъ шуданд ва 

нагузоштанд, ки пои ягон румӣ ба хоки муқаддаси Эронзамин гузошта шавад. 

Дар доираҳои ҳукмрон байни қувваҳои ватанхоҳ ва қувваҳои румигаро ҳамеша 

мубориза мерафт ва дар аксар маврид ҷонибдорони истиқлолияти давлатӣ ва 

фарҳанги миллӣ ғолиб мебаромаданд. 

Вазъи давлатдорӣ. Дар дарбори шоҳи Порт ду шӯро амал мекард. Шӯрои 

якум аз хешовандони наздики шоҳ ва шӯрои дуюм аз ашрофон ва мӯбадон 

иборат буданд. Сардори сарбозони шоҳӣ ҳазорпат дар идораи давлат нақши 

муасир дошт. Дар вилоятҳои ғарбии давлати Порт муносибатҳои ғуломдорӣ 

бештар тараққӣ карда буданд, гарчанде, ки дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ мавқеъи 

асосиро кишоварзон ва ҳунармандони озод ишғол мекарданд. Дар Эрон ва 

Осиёи Миёна сохти табақавӣ бештар инкишоф ёфта буд ва дар он 

истеҳсолкунандагони озод мавқеъи асосиро ишғол мекарданд. Ҷамъият ба 

озодагон (ашрофон), ҷанговарон, кишоварзон ва ҳунармандон тақсим шуда буд.  

Забони расмии Порт забони портӣ буд, ки ба гурӯҳи шимолӣ – ғарбии 

забонҳои эронӣ дохил мешавад. Дар харобаҳои Нисо бостоншиносон зиёда аз ду 

ҳазор ҳуҷҷатҳои портӣ, ки дар сафолпораҳо бо ранги сиёҳ навишта шудаанд, 

ёфтанд. Сангнавиштаҳои аввалин шоҳони сосонӣ бо ду забон – паҳлавӣ ва 

портӣ нигошта шудаанд. Дар Бобул ва Сурия забони юнонӣ низ интишор ёфта 

буд, дар сиккаҳо навиштаҷот бо ҳамин забон буданд ва танҳо дар асри I м. ҷои 

онҳоро навиштаҷоти портӣ мегиранд. 

Шаҳрсозӣ ва маданияти шаҳрӣ хеле инкишоф ёфта буд. Шаҳрҳои 

Ктесифон, Нисо, Марв, Ҳангматана (Ҳамадон - Экбатана), Шуш (Суз), 

Селевкияи соҳили Фурот, Дура-Европос марказҳои муҳими сиёсӣ, иқтисодӣ ва 

фарҳангӣ буданд. 

Савдои дохилӣ ва хориҷӣ инкишоф ёфта буд. Қисми зиёди роҳи абрешим 

аз дохили давлати Порт мегузашт ва зери назорати қатъии онҳо  буд. Ҳар сол аз 

Хитой ба Порт аз 5 то 12 корвони савдогарон меомаданд. Тиҷорат ба воситаи 

дарёҳо низ инкишоф ёфта буд. Ҳини ҳафориҳо ашёҳои ороишӣ ва маишии 

хориҷӣ ба миқдори зиёд ёфт шудаанд, ки шоҳиди ривоҷ доштани савдои 

байналмилалӣ мебошанд. 
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Сиккасозӣ ривоҷ ёфта буд. Тамоми 32 шоҳи портӣ ба миқдори зиёд аз 

нуқра сикка мебароварданд. Дар рӯи онҳо нимрухи шоҳ ва дар пушташон шоҳи 

камондор дар тахт тасвир шудааст. Онҳо дар сартосари кишвар гардиш 

доштанд. 

Дини расмии Порт зардуштӣ буд. Дар ин бора далелҳои зерин шаҳодат 

медиҳанд. Дар асри I п.м. бо дастури шоҳ Валахш дар асоси матнҳои пароканда 

матни ягона ва таҳриршудаи Авесто тартиб дода шуд. Аз ахбори Юстин 

бармеояд, ки портиҳо устухонҳои мурдаҳояшонро бо расми зардуштӣ баъди аз 

гушт тоза кардан дар наусҳо мегузоштаанд. Дар ш. Нисо ибодатгоҳи худоӣ 

зардуштӣ Митро амал мекард. Номи бисёр шоҳони портӣ зардуштӣ буд. Онҳо 

сиёсати динпазироиро пеш гирифта ба пайравони динҳои дигар низ озодии 

эътиқод дода буданд. 

Дар давлати Порт маданият ва санъат тараққӣ карда буданд. 

Бостоншиносон дар харобаҳои шаҳрҳои ин давра қаср ва ибодатгоҳҳои 

боҳашамат, пайкарак ва пайкараҳои биринҷӣ, мармарӣ ва гилини худоҳо ва 

шоҳонро, ки бо сабки юнонӣ ва портӣ сохта шудаанд, ёфтаанд. Аз ш. Нисо 

ҷомҳои мусаввари устухонӣ ёфтаанд, ки хеле санъаткорона сохта шудаанд. 

Давлати Порт аз соли 247 п.м. то соли 224 м., яъне 471 сол вуҷуд дошт. Он 

дар барқароркунии истиқлолияти сиёсӣ ва фарҳанги миллии мардумони 

эронинажод баъди истилои Искандари Македонӣ саҳми калон гузоштааст.  

Баъди портиҳо дар Эрон Сосониён ба сари қудрат омаданд. 

Давлати Юнонӣ-Бохтарӣ (256-141/128 п.м.). Мамлакати Бохтар дар ду 

соҳили болооб ва миёнаоби Амударё ҷойгир буда, ҳудуди имрӯзаи шимоли 

Афғонистон, ҷануби Тоҷикистон ва ҷануби Узбекистонро дар бар мегирифт. 

Пойтахти он ш. Бохтар (Балхи асримиёнагӣ) буд. Бохтар ба ҳайати империяи 

Искандари Македонӣ ва баъди он ба ҳайати давлати Селевкиён дохил мешуд. 

Сатрапи Бохтар Диодоти юнонинажод буд. Соли 256 п.м. ӯ бар зидди ҳомиёни 

худ Селевкиён шӯриш бардошта, Бохтарро давлати мустақил ва худашро шоҳи 

он эълон мекунад. Дар ин шӯриш аъёну ашроф ва сипоҳиёни бохтарӣ низ 

иштирок карда буданд. Таърихнависони юнонӣ-румӣ ин давлатро Бохтар 

меномиданд. Номи Юнонӣ-Бохтариро ба он олимон дар асри XIX  ба хотири  

юнонӣ будани  сулолаи ҳукмрони он ва дар тамаддунаш зиёд будани омилҳои 

юнонӣ, додаанд.  

Соли 230 п.м. яке аз сарлашкарони Бохтар бо номи Евтидем ба муқобили 

Диодоти II шӯриш бардошта, ӯро ба қатл мерасонад ва худаш подшоҳи Бохтар 

мешавад. Соли 208 п.м. шоҳи селевкиён Антиохи III баъди гирифтани Порт ба 

Бохтар ҳуҷум мекунад. Дар бораи ҷанги Антиохи III бо Евтидем таърихнигори 

юнонӣ Полибий маълумоти муфассал додааст. Мувофиқи нақли ӯ Евтидем 10 ҳ 

ҷанговари савораи бохтариро барои пеши роҳи лашкари Антиохи III –ро 

гирифтан дар лаби дарё ҷо мекунад. Аммо шабона Антиохи III бохтариёнро ба 

ғафлат гузошта, лашкарашро аз дарё мегузаронад. Субҳидам саворагони 

бохтарӣ аз ин воқиф шуда, бо селевкиён ба ҷанг медароянд. Задухӯрди сахт ба 
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амал меояд ва ҳарду ҷониб талафоти калон медиҳанд. Бохтариҳо мардонавор 

ҷангиданд, аммо аз сабаби нобаробар будани қувваҳо ва сари вақт ба ёрии онҳо 

наомадани Евтидем бо қувваҳои асосӣ маҷбур мешаванд қафонишинӣ кунанд ва 

ба ш. Бохтар даромада, мавқеъи мудофиавиро ишғол намоянд.  

Антиохи III ду сол ш. Бохтарро дар муҳосира нигоҳ дошт, аммо ишғол 

карда натавонист. Ӯ беҳуда будани муҳосираро фаҳмида, маҷбур шуд бо 

Евтидем ба гуфтушунид дарояд. Яке аз шартҳои Евтидем барои бастани сулҳ 

чун шоҳи Бохтар боқӣ мондани ӯ буд. Ӯ ба қосидони Антиохи III ёдрас кард, ки 

дар сарҳади Бохтар кӯчманчиён қарор доранд ва ҳар лаҳза метавонанд ба ҳуҷум 

гузаранд. Евтидем барои бастани сулҳ ба назди Антиохи III писараш 

Деметрийро, ки вориси тахт буд, мефиристад. Ба қавли Полибий Антиохи III 

Деметрийро хуш пазируфт ва дарёфт, ки ӯ ҳам ба сурат ва ҳам ба сират сазовори 

тахт аст. Ӯ шартҳои сулҳро қабул кард ва ваъда дод, ки духтарашро ба 

Деметрий ба занӣ медиҳад. Антиохи III тӯҳфаи фаровон ва филҳои ҷангии 

Евтидемро гирифта, ба ҷониби Ҳиндустон равон шуд. 

Дар давраи ҳукмронии Евтидем давлати Юнонӣ – Бохтарӣ дар ҳолати 

густариш ва нашъунамо буд. Ба ҳайати он ба ғайр аз худи Бохтар, Арея, 

Марғиён, Суғд ва шояд як қисми Фарғона низ дохил мешуданд. Евтидем ба 

шимоли Ҳиндустон лашкар кашида, як қисми онро ишғол менамояд. Забти 

Ҳиндустонро писараш Деметрий давом медиҳад. Беҳуда нест, ки Юстин 

Деметрийро «шоҳи ҳиндуён» номидааст. Деметрий як қатор вилоятҳои нав – 

Арахосия (Қандаҳор), Дрангиана (Сиистон) ва як қисми шимолу – ғарби 

Ҳиндустонро то Синд забт намуда, ба Бохтар ҳамроҳ мекунад.  

Дар вақти дар Ҳиндустон будани Деметрий тақрибан дар соли 170 п.м. яке 

аз сарлашкарон бо номи Евкратид шӯриш бардошта, ҳокимиятро дар Бохтар ба 

дасти худ мегирад. Деметрий аз ин огоҳ шуда, зуд ба Бохтар бармегардад, аммо 

дар задухӯрд бо Евкратид шикаст хӯрда, ҳалок мегардад. Ба гуфти Помпей Трог 

дар ин вақт суғдиҳо, арахосиягиҳо ва баъзе халқҳои дигар бар зидди Евкратид 

шӯриш мебардоранд. Евкратид кӯшиш мекунад, ки ин вилоятҳоро аз нав ба 

итоати худ дарорад, аммо ба ин мувафақ намешавад. Аз вазъияти барои Бохтар 

номусоид истифода бурда, шоҳи Порт Митридати I Марғиёнро ишғол 

менамояд. Барои ҷуброни ин талафотҳоро баровардан Евкратид ба Ҳиндустон 

ҳуҷум карда, чандин вилоятҳои онро забт мекунад. Соли 155 п.м. вақти аз 

Ҳиндустон баргаштани Евкратид писараш Ҳелиокл хоинона ӯро ба қатл 

расонда, ҷасадашро ба кӯча мепартояд. Сабаби чунин рафтори густохона 

маълум нест. Ҳелиокл охирин шоҳи давлати Юнонӣ – Бохтарӣ буд. Дар давраи 

ҳукмронии ӯ Суғд, Арея, Дрангиана ва баъзе вилоятҳои дигар аз ҳайати Бохтар 

баромада, пурра мустақил мешаванд. 

Антимах ва Агафокл низ шоҳони мустақил буданд ва аз номи худ сикка 

мебароварданд, аммо дар кадом минтақаи Бохтар ва вилоятҳои тобеъи он шоҳ 

будани онҳо маълум нест. Аз рӯи як фарзия Антимах шоҳи  Суғд буд. 
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Забони сокинони маҳаллӣ бохтарӣ ва забони истилогарон юнонӣ буд. 

Забони давлатӣ, ҳуҷҷатгузорӣ ва сиккаҳо низ юнонӣ буд. 

Лашкар аз юнониён ва бохтариён иборат буд. Ба он саворагони 

ашрофзода, гардунасаворон, филҳои ҷангӣ ва пиёдагардони камонвар дохил 

мешуданд. Силоҳи ҷанговарон аз тиру камон, найза, синон, шамшер, ханҷар, 

сипар ва либосашон аз худ ва ҷавшан иборат буд. Сарлашкарон ва сипоҳиён дар 

давлат мавқеи муҳимро ишғол мекарданд. Евтидем ва Евкратид сарлашкар 

буданд ва бо роҳи шӯриш ба сари ҳокимият омаданд. Деметрий ва Евкратид дар 

сиккаҳо бо кулоҳҳои ҷангӣ тасвир шудаанд.  

Дар давраи юнонӣ-бохтарӣ дар сохти иҷтимоӣ ягон тағйироти ҷиддӣ ба 

амал намеояд. Қисми асосии истеҳсолкунандагони неъматҳои моддиро мисли 

пештара кишоварзон ва ҳунармандони озод ташкил мекарданд. Ғуломдорӣ 

бештар хусусияти маишӣ – хонаводагӣ дошт ва саҳми ғуломон дар истеҳсолоти 

ҷамъиятӣ хеле ночиз буд. 

Сокинони Бохтар бо кишоварзӣ машғул буда, ғалладона, аз ҷумла шолӣ, 

ангур ва меваҷот парвариш мекарданд. Як қисми заминҳо чарогоҳ буданд, 

асппарварӣ хеле инкишоф ёфта буд. Заминҳои корамро ба воситаи ҷӯй ва 

корезҳо, осорашон то имрӯз боқӣ мондааст, обёрӣ мекарданд. Суғд дашту 

биёбон бештар дошт, аммо  заминҳои ҳосилхез низ зиёд буданд. Дар Марғиён 

ангурпарварӣ ва шаробкашӣ инкишоф  ёфта буд. 

Истеҳсоли канданиҳои фоиданок инкишоф ёфта буд. Диодор дар бораи 

истеҳсоли тилло ва хазинаҳои бои тилло ва нуқраи Бохтар хабар додааст. 

Ашёҳои тиллоӣ ва нуқрагини Хазинаи Амударёи дар Қубодиён ёфт шуда низ 

дар ин бора шаҳодат медиҳанд. 

Шаҳрсозӣ низ дар ин давра тараққӣ карда буд. Юстин Диодотро «шоҳи 

ҳазор шаҳри Бохтар» номидааст. Калонтарин шаҳр пойтахти он Бохтар буда 120 

гектарро  дар бар мегирифт ва аз қалъа, бозорҳо, маъбади оташ, маъбади 

Аноҳито ва гузару маҳаллаҳо иборат буд. Мароканда (Самарқанд) низ биноҳои 

бошукӯҳ дошт. Шаҳрҳо зиёд буданд ва дар ин бора харобаҳои Тахти Сангин, 

Қалъаи Мир ва Кайқубодшоҳ дар ноҳияи Қубодиён, Кӯҳнақалъа дар Вахш, 

Саксанохур дар ноҳияи Фархор, Шаҳринав, Душанбеи қадим шаҳодат 

медиҳанд. Номҳои қадимаи ин шаҳрҳо маълум нестанд. Дар натиҷаи ҳафриёт 

дар ин шаҳрҳо осори меъмории боҳашамат, хонаҳои истиқоматӣ, пайкаракҳои 

оинӣ, осори санъати тасвирӣ, зарфҳои сафолӣ, маҳсулоти заргарӣ ва ашёҳои 

дигар пайдо шуданд, ки дар бораи дараҷаи баланди тараққиёти маданияти 

бохтариҳо ва суғдиҳо шаҳодат медиҳанд.  

Санъати амалӣ ва ҳунармандӣ низ инкишоф ёфта буд. Дар Қалъаи Мир 

устохонаи оҳангудозӣ ва асбобсозӣ кушода шуд. Шумораи зиёди зерсутунҳои 

сангии мунаққаш аз ҳунари сангтарошӣ ва меъморӣ гувоҳӣ медиҳанд. 

Пайконҳои оҳанӣ, ханҷар ва дигар аслиҳаҳои ҷангӣ ёфт шудаанд. 

Маданияти ин замонаи Бохтарро дар илм «эллинӣ», яъне «юнонӣ» 

меноманд. Онро истилогарони юнонӣ оварданд ва он чун маданияти ғолибон ва 
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сулолаи ҳукмрон хеле интишор ёфт, махсусан дар шаҳрҳо. Аммо дар баробари 

он маданияти маҳаллӣ низ арзи вуҷуд дошт. Аз ҷониби дигар дар осори санъати 

тасвирии эллинии Бохтар сабк ва унсурҳои маҳаллӣ баръало эҳсос карда 

мешуданд. 

Тиҷорати байналмилалӣ ва дохилӣ инкишоф ёфта буд. Маркази асосии 

тиҷорат шаҳрҳо буданд. Мусофирони хориҷӣ бохтариёнро «тоҷирони 

бомаҳорат» номидаанд. Саёҳони хитоӣ навиштаанд, ки дар ш. Бохтар бозори 

калон вуҷуд дошт. 

Сиккасозӣ ва муомилоти пулӣ тараққӣ карда буд. Тамоми шоҳони юнонӣ-

бохтарӣ мунтазам ва ба миқдори зиёд аз номи худ сиккаҳои тиллоӣ (статер), 

нуқрагин (драхма - 4,2г; тетрадрахма – 16 - 17г; обол - 0,7г) ва мисин 

баровардаанд. Дар рӯи сиккаҳо нимрухи шоҳ ва дар пушти онҳо худоҳои 

гуногуни юнонӣ – Зевс, Аппалон, Гермес, Ҳеракл, Диоскурҳо ва ғайра тасвир 

шуда буданд. Сиккаҳои юнонӣ-бохтарӣ дар Тоҷикистон ба миқдори зиёд ёфт 

шудаанд. Аз ҷумла, сиккаҳои мисини Диодот дар Данғара ва Тахти Сангин, 

тетрадрахмаҳои Евтидеми II ва Евкратид дар Данғара, драхмаи Евтидем дар 

Файзобод, тетрадрахмаи Антимах дар Панҷакент ёфт шудаанд. 

Давлати Юнонӣ-Бохтарӣ анқариб 120 сол вуҷуд дошт. Дар байни солҳои 

141-128 п.м. қабилаҳои саҳронишини эронӣ (юэҷҳо - кушониён) аз шимолу 

шарқи Осиёи Миёна омада, Бохтарро ишғол намуда ба ҳукмронии юнониён дар 

ин минтақа хотима бахшиданд. 

 

§10. Давлати Кушониён  (солҳои 141/128 п.м. - асри IV/Vм) 

Дар байни солҳои 141-128 п. м. қабилаҳои кӯчманчии эронинажод 

(сакоиҳо, массагетҳо) аз шимолу – шарқи Тяншон ба Осиёи Миёна ҳуҷум карда, 

аз Фарғона гузашта Бохтар ва пойтахти он ш. Ланширо ишғол менамоянд. 

Қисми дигари онҳо Кошғар ва Ёркандро забт мекунанд. Дар ин бора 

солномаҳои хитоӣ хабар дода, ин қабилаҳоро  «юэҷ»  номидаанд. Дар бораи 

эронинажод будани кушониён ҳамчунин забони онҳо, навиштаҷоти сиккаҳо, 

тасвири шоҳон дар сиккаҳо, муҷассамаҳои шоҳон, сохт ва қиёфаи 

устухонҷусаҳои гӯристонҳо ва маводи дигар шаҳодат медиҳанд. 

Юэҷҳо-кушониён дар Бохтар ба панҷ қисм ҷудо шуда, панҷ мулки 

мустақил ташкил карданд, ки дар ҳар кадомаш як қабила ҳукмронӣ мекард. 

Солномаи хитоӣ Хоу Хан Шу марҳилаи аввали ҳукмронии ин қабилаҳоро сарфи 

назар карда, якбора дар бораи ташкил шудани давлати Кушониёни Бузург 

маълумот додаст. Мувофиқи он «шоҳи кушонӣ Куҷула Кадфиз чор мулки 

дигарро ба худ тобеъ карда, худро шоҳаншоҳ эълон намуд, подшоҳии ӯ Кушонӣ 

ном дошт. Ӯ бо Порт ҷангид, Кобулро ишғол кард, баъд Арахосия ва Кашмирро 

мағлуб карда, ба мулкҳои худ ҳамроҳ кард». Тобеъияти Бохтари Шимолӣ ба ин 

шоҳ маълум нест, чунки сиккаҳои он дар ин ҷо ёфт нашудаанд, ҳол он ки 

сиккаҳои дигар шоҳони кушонӣ дар Бохтари Шимолӣ ба миқдори зиёд ёфт 

шудаанд. Куҷула Кадфиз тақрибан дар солҳои 20-уми п.м. – аввали асри I м 
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ҳукмронӣ кардааст. Ӯ асосгузори давлати Кушониён ба ҳисоб меравад. Баъди 

Куҷула Кадфиз писараш Вима Такту (тақрибан солҳои 35-65) подшоҳи давлати 

Кушониён мешавад. Номи ӯ дар  яке аз сангнавиштаҳои  Канишка ёд шудааст. 

Сиккаҳои ин шоҳ бо унвони Сотер Мегас аз шимоли Ҳиндустон то Тошканд 

ёфт шудаанд ва дар бораи густариши ҳудуди давлати Кушониён дар давраи 

ҳукмронии ӯ шаҳодат медиҳанд. 

Баъди Вима Такту писараш Вима Кадфиз (тақрибан солҳои 65-105) ба тахт 

менишинад. Ӯ ноҳияҳои марказии Ҳиндустон ва Тибетро забт карда, қаламрави 

давлати Кушониёнро васеъ мекунад. Вима Кадфиз ислоҳоти пулӣ гузаронда, 

сиккаҳои тиллоии 8 граммаро, ки динор ном доштанд, ба муомилот мебарорад. 

Сиккаҳои ду динора ва ним динора низ бароварда мешуданд. Дар мубодилаи 

ҳамарӯза сиккаҳои мисин низ васеъ дар истифода буданд. Дар рӯи онҳо шоҳ дар 

назди оташдони зардуштӣ ва дар пушташон Шива тасвир шудаанд. Суратҳои 

сиккаҳои ин шоҳ бо сабки миллӣ иҷро шудаанд.  

Дар давраи ҳукмронии Вима Кадфиз муносибати Кушониён бо Хитой 

тезутунд мешавад. Дар солҳои 70-80-ум хитоиҳо ба самти ғарб лашкар кашида, 

Турфан ва Кошғарро забт мекунанд. Кушониён ба ин на танҳо монеъа 

нашуданд, балки мусоидат ҳам карданд. Эҳтимол онҳо мехостанд барои 

таъмини бехатарии сарҳадҳои шарқии давлати худ бо ин ҳамсояи абарқудрат 

муносибатҳои дӯстона дошта бошанд. Аммо хитоиҳо ба ин моил набуданд ва 

сафирони кушониро барқасдона ба ҳабс гирифтанд. Солҳои 90-91 кушониён бо 

лашкари азими 70 ҳ. нафара ба Кошғар ҳуҷум менамоянд, аммо бинобар 

надоштани озуқавории кофӣ ба гуруснагӣ дучор шуда, бе ҷанг ба қафо 

бармегарданд. Баъдтар ба кушониён муйяссар шуд, ки ба тахти Кошғар 

гумоштаи худ Чен Панро шинонанд. Аммо соли 125 м. хитоиҳо Кошғарро аз 

нав забт карданд. 

Баъди Вима Кадфиз писараш Канишка (тақрибан с. 105-128) ба тахт 

менишинад. Ӯ яке аз машҳуртарин шоҳони кушонӣ буд. Канишка пойтахтро ба 

шимолу-шарқи Ҳиндустон ба Пешовар мекӯчонад. Дар давраи подшоҳии ӯ 

Бохтар, қисми зиёди Осиёи Миёна, аз ҷумла Хоразм, Ҳиндустони шимолӣ ва 

марказӣ дар ҳайати давлати Кушониён буданд. Дар аҳди ӯ дини зардуштӣ дар 

Бохтару Суғд ва динҳои буддоӣ ва шивопарастӣ дар Ҳиндустон хеле ривоҷ ёфта 

буданд. Дар ин бора маъбадҳои ин динҳо, ки бо фармони ӯ сохта шуда буданд, 

сиккаҳо ва сарчашмаҳои хаттӣ шаҳодат медиҳанд. Аз ҷумла, дар Сурхқӯтал ва 

Работаки шимоли Афғонистон маъбадҳои зардуштӣ сохта шуданд, ки дар ин 

бора сангнавиштаҳои Канишка шаҳодат медиҳанд. 

Дар бораи вазъияти давлати Кушониён баъди Канишка сарчашмаҳои хаттӣ 

маълумоти дақиқ надодаанд. Аммо аз сиккаҳо бармеояд, ки баъди ӯ Хувишка 

(тақрибан солҳои 132-164), Канишкаи II (солҳои 164-184) ва Васудева (тақрибан 

солҳои 184-218) ҳукмронӣ кардаанд. Дар навиштаҷоти кушонӣ номи шоҳ 

Васишка низ зикр шудааст, вале сиккаҳо бо номи ин шоҳ ёфт нашудаанд.  
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Бо ташкил шудани давлати Сосониён (соли 224 м) Кушониён дар ғарб 

рақиби нав пайдо мекунанд. Барои пешгирӣ кардани ҳуҷуми Сосониён 

Кушониён ба шоҳи Арманистон дар муборизааш бо Эрон ёрии ҳарбӣ 

мерасонанд, аммо дар ин ҷанг Арманистон шикаст мехӯрад. Кушониён барои 

бастани шартномаи дӯсти бо Хитой 5 январи соли 230 сафорати худро ба ин 

мамлакат мефиристанд. Вале  кӯшишҳои Кушониён натиҷаи дилхоҳ надоданд. 

Солҳои 242-243 Сосониён Кушониёнро шикаст дода, як қисми сарзаминҳои 

ғарбии онро ишғол карданд.  

Дар нимаи дуюми асри III Кушониён Хоразм ва ноҳияҳои марказии 

Ҳиндустонро низ аз даст медиҳанд. Бо вуҷуди ин талафот Кушониён ҳанӯз ҳам 

нерӯманд буданд ва ба вориси тахти Сосониён Баҳроми II барои ба шоҳаншоҳи 

Эрон шудан ёрӣ расонданд. Кушониён бо Рум, ки  рақиби  Сосониён буд, 

муносибатҳои дӯстона барқарор карданд. Сосониён кӯшиш мекарданд бо 

Кушониён муносибатҳои дӯстона дошта бошанд. Бо ин мақсад шоҳаншоҳи 

сосонӣ Ҳурмузи II (солҳои 301- 309) духтари шоҳи Кобулро ба занӣ мегирад. 

Дар охирҳои ҳукмронии Шоҳпури II (солҳои 309-379) Сосониён ба 

Кушониён якчанд зарба заданд. Аммо Кушониён ҳанӯз ҳам неруманд буданд. 

Шоҳи онҳо Кидара Балхро аз нав ба итоати худ дароварда, пойтахтро аз 

Юнланши ба ин шаҳр кӯчонд. Баъдтар ӯ аз кӯҳҳои Ҳиндукуш гузашта, панҷ 

вилояти шимоли Ҳиндустонро забт намуд.  

Дар давлати Кушониён шаҳрсозӣ ва маданияти шаҳрӣ хеле инкишоф ёфта 

буд. Бостоншиносон дар Қубодиёну Шаҳритуз димнаҳои  Қалъаи Мир, 

Кайқубодшоҳ, Мунчактеппа ва Теппаи Шоҳ, дар водии Вахш - Кӯҳна Қалъа ва 

Қумтеппа, дар водии Бешкент - Оқтеппа, дар Ёвон - Гаравқалъа, дар Ғозималик 

- Ҳалқаҷар, дар Фархор - Саксанохур, димнаҳои Душанбе ва Шаҳринав, дар 

водии Сурхандарё - Тирмиз, Зартеппа ва Хайрободтеппа, дар Сари Осиё - 

Халчиён, дар Самарқанд – Афросиёб, дар назди Кобул – Багром, дар назди 

Қундуз Сурхкӯтал, дар шимоли Ҳиндустон Каписо ва Таксила ва дар дигар 

минтақаҳо даҳо шаҳру қалъаҳоро кашф карда, мавриди тадқиқ қарор додаанд. 

Шаҳрҳо аз қаср, биноҳои боҳашамати ашрофон, гузарҳои ҳунармандон, кӯчаҳо, 

девор ва бурҷҳои мудофиавӣ ва дигар сохтмонҳо иборат буданд. Масолеҳи 

асосии сохтмон хишти хом, похса, чӯб ва дар кӯҳистон ҳамчунин санг буд. 

Шаҳрҳо ба воситаи шабакаҳои лӯлаҳои сафолини обкашӣ бо оби нӯшидани 

таъмин карда мешуданд.  

Соҳаҳои гуногуни ҳунармандӣ – кулолгарӣ, оҳангарӣ, шишасозӣ, 

аслиҳасозӣ, заргарӣ инкишоф ёфта буданд. Дар ин бора бозёфти хумдонҳо дар 

Афросиёб, Қаротеппаи Тирмиз, Мунчактеппаи Бекобод, корхонаи маъдангудозӣ 

ва устохонаи оҳангарӣ дар Тирмиз, зарфҳои гуногуни сафолӣ, аз ҷумла, ҷомҳои 

поядор ва лаъличаҳои сурхранги нафис, зарфу мӯҳраҳои шишагӣ, зару зеварҳо 

аз қабили дастмона ва гушворҳои тиллоӣ, гарданбандҳо ва ашёҳои дигари дар  

ёдгориҳои ин давра ёфт шуда, шаҳодат медиҳанд. 
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Савдои дохилӣ ва хориҷӣ инкишоф ёфта буд. Қисмати калони Роҳи 

Абрешим, ки мамолики Шарқ ва Ғарбро бо ҳам мепайваст, аз ҳудуди давлати 

Кушониён мегузашт. Солномаҳои хитоӣ дар бораи корвонҳои тиҷоратӣ, ки ҳар 

сол аз Хитой ба воситаи Осиёи Миёна ба Ғарб мерафтанд, хабар додаанд. Дар 

тиҷорати кушониён роҳи баҳрӣ, ки аз Ҳиндустони ғарбӣ то бандари ш. 

Искандарияи Миср мерафт, нақши калон дошт. Ба бандарҳои Ҳиндустон аз 

Бохтар, Суғд ва Хитой молҳои гуногун оварда мешуданд. Бозёфти шумораи 

зиёди сиккаҳои мисин дар шаҳрҳои замони кушониён аз инкишофи тиҷорати 

дохилӣ ва бозёфти сиккаҳои тиллоӣ аз инкишофи савдои калони яклухт 

шаҳодат медиҳанд. Дар сиккаҳо сурати шоҳон ва худоҳои зардуштӣ ва камтар 

худоҳои ҳиндӣ - Шива ва Будда тасвир шудаанд. Навиштаҷоти сиккаҳо бо хати 

юнониасоси кушонӣ ва забони бохтарӣ иҷро шудаанд.  

Дини шоҳони кушонӣ ва аҳолии Бохтару Суғд зардуштӣ буд. Дар ин бора 

тасвири худоҳои зардуштӣ ва маросими саҷдаи шоҳони кушонӣ дар назди 

оташдони муқаддас, катибаҳои Канишка, маъбадҳои оташ шаҳодат медиҳанд. 

Дар Ҳиндустон дини шивопарастӣ ва буддоӣ роиҷ буданд. Кушониён сиёсати 

таҳаммулпазироии диниро пеш гирифта, аз ҳамаи динҳои дар қаламрави 

давлаташон роиҷ буда, баробар пуштибонӣ мекарданд. 

Дар охири асри IV ё аввали аасри V Бохтарро хионҳо, баъди он сосониён ва 

дар миёнаи асри V яфталҳо (ҳайталиён) ишғол карда, ба мавҷудияти давлати 

Кушониён хотима бахшиданд. 

 

§ 11. Ташаккули Роҳи бузурги абрешим 

Сабаби ном ва воситаи асосии нақлиёт. Ташаккулёбии Роҳи бузурги 

абрешим асосан ба асри II пеш аз милод рост меояд. Чунин ном рамзӣ аст. Ин 

мафҳум роҳҳои гуногуни тиҷоратиеро, ки ҳанӯз дар замонҳои қадим ва асрҳои 

миёна аз мулкҳои ҷудогонаи Чину Ҳиндустон то мулкҳои Аврупои Ғарбию 

Африқои Шимолӣ тӯл кашида буд, ифода мекунад. Он роҳҳо аз кӯҳзорҳо, 

майдонҳои зироатӣ ва биёбонҳо гузашта, алоқаи байни мардуми машғули касбу 

кори гуногун: зироаткор, чорводор ва косибу ҳунармандони на танҳо як мулки 

муайян, балки мулкҳо - давлатҳои гуногунро ҷорӣ ва инкишоф медод. 

Барои инкишофи алоқаҳои тиҷоратии байни Чину мамлакатҳои Осиёи 

Марказӣ сафари сайёҳони чинӣ Чжан Сзян ва Ган ин, инчунин сафари сайёҳи 

македонӣ Майк Татсианӣ, дар бисёр мамлакатҳои Осиёт Марказӣ, ки дар ҳамин 

асрҳо ба вуқӯъ омадааст, такони ҷиддӣ додааст.  

Бо сабаби он ки яке аз молҳои асосии тоҷирон – ин матоъҳои абрешими 

чинӣ, махсусан атлас, ё худ шоҳӣ буд, бинобар ин он роҳҳо минбаъд аз тарафи 

тадқиқотчиён номи «Роҳи бузурги абрешим»-ро гирифт. Воситаи асосии 

нақлиёт, ки ба воситаи онҳо молҳои тоҷирон ба нуқтаҳои нисбатан дур 

кашонида мешуд, шутурҳо ба ҳисоб мерафтанд. Дар баъзе самтҳо тоҷирон аз 

асп, фил, хар, қутос ва ғайра истифода мебурданд. 
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Роҳи бузурги абрешим ҳанӯз дар ҳамон давр натанҳо роҳхои гуногуни 

хушкигард, балки роҳҳои обиро низ дар бар мегирифт. Аз ҷумла яке аз роҳхои 

асосии обӣ ба воситаи уқёнуси Ором аз Ҳиндустон ба халиҷи Форс тӯл кашида 

буд. 

Заминаҳои ташаккулёбии Роҳи бузурги абрешим. Роҳи бузурги абрешим 

албатта яку якбора ташаккул наёфтааст. Ба он алоқаҳои тиҷоратие, ки ҳанӯз пеш 

дар байни мамлакатҳо ва халқҳои гуногуни ҳамсоя вуҷуд дошт, асос шудаанд. 

Маҳз ҳамон гуна муносибатҳои тиҷоратии ҳамсоягӣ инкишоф ёфта, оҳиста – 

оҳиста ҳанӯз дар замони дунёи қадим халқҳои се қитъаҳои олам Осиё, Аврупо 

ва Африқоро бо ҳам пайвастааст. Масалан, оғози алоқаи тиҷоратии байни 

мулкҳои Осиёи Миёна бо Байнаннаҳрайн (мулкҳои дар маҷрои миёна ва поении 

дарёҳои Фурот ва Даҷла воқеъ бударо дар бар мегирифт), ба ҳазорсолаи сеюми 

пеш аз милод рост меояд. Маҳз дар ҳамин давр лаъли Бадахшон дар 

Байнаннаҳрайн аллакай шӯҳрат пайдо карда буд. 

Дар ҳазорсолаи II пеш аз милод (эҳтимол дар замони болоравии давлати 

Бобулистон) роҳҳои тиҷоратӣ аллакай аз шаҳрҳои Байнаннаҳрайн, ба воситаи 

мулкҳои Эрон, Туркманистони ҷанубӣ то Фарғона расида буд. Роҳи дигар аз 

Фарғона ба воситаи дигар мулкҳои Қаротегину Олой ба сӯи Чин мегузашт. 

Дар он давр молҳое, ки тоҷирон барои муомилот мекашонидаанд сангҳои 

қимматбаҳо (махсусан лаъли Бадахшон), устухони фил, ҷавоҳирот, асбобҳои 

оҳанӣ, ғалла, чорвои хурд ва ғайра буданд. Тахмин меравад, ки  дар он давра 

сангҳои қимматбаҳо (асосан лаъли Бадахшон), асбобҳои оҳанӣ, чорвои хурд дар 

тиҷорат ҳамчун эквиваленти мол хизмат мекарданд. Аз нимаи дуюми 

ҳазорсолаи якум сар карда (аз замони ҳукумронии Ҳахоманишиҳо) чун 

эквиваленти мол – пул – танга мақоми асосиро ишғол намуд. 

Инкишофи роҳҳои тиҷоратӣ. Дар замони ташаккулёбӣ роҳи тиҷоратӣ   аз 

шаҳри Сиани Чин оғоз гардида, ба воситаи Ланчжоу ба Дун Хуан расида, аз он 

ҷо ба ду самт – шимолӣ ва ҷанубӣ тақсим мешуд. Роҳи самти шимолӣ, аз 

Турфон ва Помир гузашта, ба Фарғона ва Дашти казоқ мерасид. Роҳи самти 

ҷанубӣ аз шафати кӯли Лабнор, аз қисми чанубии биёбони Такламакон гузашта, 

ба воситаи Ёркент ва Помир ба Порт (Парфия ё худ давлати Аршакиён), 

Ҳиндустон ва то Шарқи Наздик тӯл мекашид. 

Асри I милодӣ нуқтаи баландтарини инкишофи ин роҳҳо дар замони дунёи 

қадим ба ҳисоб меравад. Дар ин давр маҳз ба шарофати роҳҳои номбурда 

алоқаи тиҷоратии байни империяи Рим, давлати Парфия (Империяи Аршакиҳо), 

подшоҳии Кӯшон, давлати Чин (Империяи Ханҳо), ки давлатҳои бузургтарин ва 

аз ҷиҳати иқтисодию сиёсӣ, инчунин маданӣ тараққикардатарин давлатҳои 

ҳамон давраи дунёи қадим ба ҳисоб мерафтанд, инкишоф ёфт. Маҳз алоқаи 

тиҷоратии байни ин мамлакатҳо ҳанӯз дар ҳамон давр қитъаҳои Осиёю Аврупо 

ва Африқоро бо ҳам пайваст. 

Маълумотҳои дастрасшуда боз аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки ҳанӯз аз 

замонҳои қадим матоъҳоеро (махсусан шоҳии чиниро) дар Рим пайдо кардан 



 52 

мумкин буд, ки он молҳо асосан аз Чини шимолӣ – ғарбӣ, ба воситаи сарзамини 

Бохтар (водиҳои Олою Қаротегин, Ҳисору Вахш ва Афғонистон) ба сарзамини 

имрӯзаи Эрон мегузаштанд. Тоҷирони бохтарӣ бошанд, ба ғайр аз сарзамини 

Бохтару Суғд ва дигар мулкҳои атроф, ҳатто дар Искандарияи Миср низ бо 

тоҷирӣ машғул шудаанд. Тоҷирони  империяи Рими қадим бошанд, дар 

мулкҳои гуногуни Осиёи Марказӣ тиҷорат кардаанд. Яъне, барои тоҷирон 

ҳангоми оромии байни давлатҳо ягон хел маҳдудияти сарҳадӣ  вуҷуд надошт. 

Бинобар ин тоҷирон ҳар ҷое, ки моли барои харидор мақбул пайдо мекарданд, ё 

худ мавҷуд будани харидори зиёдро пай мебурданд, ба он нуқта сафар 

мекарданд. Дар натиҷаи ин ҳама Роҳи бузурги абрешим боз ҳам васеътар 

мегардид. 

Барои равшантар гардидани аҳамияти Роҳи бузурги абрешим ба нуқтаҳо ё 

худ роҳҳои асосии тиҷоратии танҳо қисми шимолии мулкҳои Тахористон назар 

мекунем. Нуқтаи асосии тиҷорат дар ин мулк шаҳри Термиз ба ҳисоб мерафт. 

Он аз ҳар ҷиҳат мустаҳкам ва сераҳолӣ, махсусан дорои зиёди нуқтаҳои 

тиҷоратӣ буд. Дар шаҳр дӯконҳои тоҷирон аз ноҳияҳои гуногуни 

Мовароуннаҳр, Ҳиндустон ва Чин дида мешуд. Ба ғайр аз ин Термиз яке аз 

марказҳои дини буддоӣ ҳисоб мешуд ва ин сифат ҳам барои инкишофи корҳои 

тиҷоратӣ гӯё такон медод. Дар худи Термиз собун ва ширеши часпак (клей) 

истеҳсол карда мешуд ва ин  маҳсулотҳоро тоҷирони беруна бо рағбати  зиёд 

харид мекарданд. 

Дар наздикии Термиз, аз шаҳри Чармингон роҳҳои тиҷоратӣ ба се самт 

тақсим мешуд. Яке ба воситаи дарёи Шеробод, маҳалҳои Кофиён, Босанд ва 

Дарбанд ба сӯи сарзамини Суғд мебурд. Роҳи дуюм, ба воситаи болооби дарёи 

Аму ба Қубодиён, роҳи сеюм, ба сӯи Ҳошимгард ва Сағониён мебурд. Дар 

Сағониён бозорҳои зиёде мавҷуд буд, ки дар онҳо ба миқдори хеле зиёд гӯшт, 

ғалла, заъфарон, намад, чакманҳои пашмин ва ғайра фурӯхта мешуд. Заъфарон 

ва дигар маҳсулотҳои номбурда инчунин дар тамоми шаҳрҳои Чағониён, 

Аҳорун, Шумон ва Вашгирд фурӯхта мешуд. Дар шаҳрҳои Зинур, Буроб, 

Рагдашт (Регар, ҳозира Турсунзода), Ҳамварон  (Шаҳринав)  қароргоҳи 

корвонҳои тоҷирон таваққуф ва истироҳат намуда, молҳои худро фурӯхта, 

маҳсулотҳои ба худ заруриро мехариданд. Аз Шумон роҳи тиҷоратӣ боз ба ду 

самт: яке бо соҳилҳои Кофарниҳон ба Қубодиён ва Вахш, дигаре ба сӯи 

Душанбе, Андигон ва ниҳоят то ба Вашгирд  мебурд.  

Душанбе ҳамчун шаҳр дар замони мавҷудияти давлати Юнону Бохтар, дар 

қади роҳи тиҷоратӣ ба вуҷуд омадааст. Аз Вашгирд  роҳ ба ду самти мувофиқ 

тақсим мешуд: яке ба сӯи Хатлон , дигаре ба сӯи водии Олой ва Кашғар. Аз 

ҷумла роҳе, ки ба сӯи Хатлон мерафт, ба воситаи Пули Сангин, аз болои дарёи 

Вахш, ва шаҳрҳои Тамилот, Мунк, Ҳулбук, Андичароғ, Фархор, Ковбанич, баъд 

ба воситаи истгоҳи оби Орхон, ба сӯи Бадахшон мегузашт. 

Маълум аст, ки роҳи тиҷоратии аксар  ноҳияҳои Бохтари қадим, аз ҷумла 

сарзамини имрӯзаи Тоҷикистони  ҷанубӣ, бо шаҳрҳои қадимаи Суғд – 
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Самарқанд ва Бухоро маҳз аз даштҳои беканори қисми чанубии Суғд, ки ҳавзаи 

Қашқадарё меноманд, мегузашт. Пас дар шароити беобӣ ин ҳавза роҳҳои 

тиҷоратӣ ба кадом ҳолат ташкил меёфт? Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки дар 

чунин ҳолат низ роҳҳои тиҷоратӣ аксар аз соҳилҳои дарёҳо ва ҳавзаҳои обдор 

(сойҳо) мегузаштанд. Албатта ҳангоми интихоби ин ё он роҳ, мавсими сол, 

вазъи сиёсию ҷамъиятӣ, ҳолати хоҷагию иқтисодии ноҳия ва ғайраҳоро ба 

инобат гирифта, худи тоҷирон барояшон роҳеро интихоб менамуданд. 

Барои ҳавзаи Қашқадарё роҳи аз ҳама қулайтаре, ки ин ҳавзаро бо водии 

Зарафшон мепайваст, ин роҳ аз Термиз, бо соҳили Сурхандарё ва шохаи он 

Тӯфлангсой, ба воситаи ағбаи Тошқӯрғон, ба соҳили Қизилдарё (Сурхоб), ки 

баробари ба водӣ баромадан номи дигар – дарёи Яккабоғро мегирад, мегузашт. 

Аз ҳамин ҷо, яъне баробари ба водӣ, ё худ қисми Яккабоғ баромадан роҳ ба 

самтҳои Ғарб ва Шарқ тӯл мекашид. Ба сӯи Шарқ, ба воситаи Кеш (Шаҳрисабз) 

ба Самарқанд, ё худ ба воситаи роҳи ғарбӣ, ба воситаи Насаф (Қаршии ҳозира) 

ба Бухоро ва Самарқанд рафтан мумкин буд.     

Дар фасли тобистон, яъне ҳангоме, ки аз ағбаҳо беягон хавфу хатар 

гузаштан мумкин буд, роҳҳои бо соҳили дарёи Ғузор , Лангар, Танхез вуҷуд 

доштаро истифода мебурданд. Дар ин фасл гузаргоҳи Амударёро аз Зам – Каркӣ 

истифода бурда, баъд рост ба сӯи Насаф (Қаршӣ) ҳаракат мекарданд. Аз Насаф 

роҳи тобистонӣ ба се тараф тақсим мешуд: роҳи ғарбӣ – ба сӯи Бухоро, шимолӣ 

ба воситаи Ҷом ба Самарқанд ва роҳи шарқӣ ба Кеш (Шаҳрисабз) мебурд. Аз 

шаҳрҳои номбурда, роҳҳо боз ба нуқтаҳои мухталиф вуҷуд доштанд.  

Бозёфтҳои бостоншиносон  нишон дод, ки барои бехатарии роҳҳои 

тиҷоратӣ, махсусан бехатарии худи тоҷирон ва молҳои онҳо, дар саргоҳ, ё худ 

саршавии ин ё он водӣ қалъаҳои махсус вуҷуд доштанд. Аз ҷумлаи чунин 

қалъаҳо, ё худ маҳалҳои мустаҳкамкардашуда, ба монанди: Ҳусейнтеппа 

хангоми баромадан аз соҳили дарёи Сурхоб, Бобуртеппа, ҳангоми баромадан аз 

дарёи Лангар ва ғайраҳо ба ҳисоб мерафтанд. Ҳеҷ ҷойи шубҳа нест, ки чунин 

шаҳрҳои номии ҳавза – Кеш ва Насаф дар роҳҳои қулайи тиҷоратӣ, яъне 

чорроҳаҳо ба вуҷуд омадаанд. 

Албатта ҳангоми интихоби роҳ тоҷирон дар ин ҳавзаи нисбатан камоб ва 

камаҳолӣ, махсусан аҳмияти иқтисодии ин ноҳияҳоро ба назар мегирифтанд. 

Зеро, ҳанӯз аз ҳамон давр водии дарёи Лангар бо намаки хушсифат, Сурхоб, 

Танхоз, Оқсу ва ғайра бо маъданҳо, аз ҷумла сурма, симоб (махсусан аз 

соҳилҳои Оқсу), атрофи Қаршӣ ва Ғузор бо графит машҳур буданд. 

Чуноне таъкид намудем, Роҳи бузурги абрешим дар давраҳои гуногун 

ташкил ёфта, инкишоф ёфтааст. Бинобар ҳамин ҳам ҳар як давлате, ки дар хатти 

ин самтҳо вуҷуд дошт, дар ташаккулу инкишофи он ҳиссаи худро гузоштааст. 

Ҷойи шубҳа нест, ки дар замони қадим, ташаккул ва инкишофи Роҳи бузурги 

абрешим ба давраи болоравии давлати Кушониён вобастагӣ дорад. Соли 99-и 

милодӣ дар шаҳри Рим шудани сафири кӯшонӣ далели он аст, ки сарварони ин 

давлат хоҳони инкишоф додани муносибатҳои дипломатию тиҷоратиро на 
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танҳо бо давлатҳои ҳамсоя, балки бо мамлакатҳои хеле дур ҳам доштаанд. Дар 

давлатҳо ва шаҳрҳои ҷудогона, ки Роҳи бузурги абрешим аз онҳо мегузашт, 

нуқтаҳои иваз намудани асъор низ  вуҷуд доштанд. Аз ҷумла дар Рими қадим 

шахсони махсус дар нуқтаҳои сераҳолӣ, пеш аз ҳама бозорҳо курсӣ гузошта, бо 

чунин фаъолият машғул мешуданд. Курсӣ бо забони итолиёвӣ «банко» 

мебошад. Минбаъд ҳамон «курсӣ» то ба бонки имрӯза сабзида расид ва калимаи 

«бонк» аз тарафи тамоми халқҳои ҷаҳон қабул гардид. 

Аҳамияти таърихии роҳ. Бояд ба инобат гирифта, ки Роҳи бузурги 

абрешим бегуфтугӯ барои инкишофи иқтисодиёти мамлакатҳои ба доираи худ 

гирифта, такони бузург медод. Мардуми мамлакатҳои гуногун ба воситаи 

тоҷирон на танҳо бо молҳои гуногун шинос мешуданд, балки бештар дар асоси 

он молҳо ба такмил додани молҳои худ, ё худ  дар асоси он истеҳсол намудани 

моли нав  мекӯшиданд. 

Барои мисол ба истеҳсоли шиша аҳамият медиҳем. Маълум аст, ки дар 

замони қадим Миср, Рим, Ҳиндустон, Эрон ва дигар мулкҳо бо истеҳсоли шиша 

шӯҳрат  пайдо карда буданд. Албатта тоҷироне, ки аз мулкҳои зиёде 

мегузаштанд, дар қатори маҳсулотҳои гуногун, инчунин  шишаро низ барои 

фурӯш ба нуқтаҳои дигар мебурданд. Ин аз як тараф ба истеҳсолкунандагони 

шиша имконият медод, ки аз маҳсулотҳои якдигар шинос шаванд. Аз тарфи 

дигар, ҳар як истеҳсолкунандаи шиша бо чунин шиносшавӣ дар кӯшиши боз 

ҳам беҳтар намудани сифати маҳсулоти худ мешуд. Эҳтимол дар Бохтар 

истеҳсоли шиша нисбатан дертар оғоз гардидааст. Вале он сифатан, бо таркиби 

кимиёвии ба ин мулк хос, аз шишаи бисёр мулкҳои дигар ҷиддан фарқ 

мекардааст. Бостоншиносон аз мулкҳои ба давраи Аршакиён (Парфия), Бохтари 

қадим ва Хоразми қадим хокпораи шишаҳоро пайдо намудаанд, ки торкиби 

кимиёвиашон ба шишаҳои истеҳсоли Рими қадим хеле наздик аст. Инчунин аз 

ҳудуди Бохтари қадим пораҳои шишаҳоро низ пайдо намудаанд, ки онҳо ба 

шишаҳои Ҳиндустони қадим низ наздикӣ доранд. Дар навбати худ аз ҳудуди 

Ҳиндустон бошад шишаҳоеро пайдо намудаанд, ки онҳо ба шишаи истеҳсоли 

Осиёи Миёнаги хеле шабоҳат доранд. 

Ё худ дар замони Аршакиён (Парфия) аз ҳудуди 19-сатрапиҳои он Роҳи 

бузурги абрешим мегузоштааст. Миқдори шаҳрҳои хурду калони он қариб ба 

100-адад мерасидааст. Он ҳама барои инкишофи ҳунармандӣ ва тиҷорат хеле 

қулай буд. Дар асри V – и милодӣ кирмакпарварӣ аз Чин то Марв расид ва дар 

нимаи дуюми  асри VI то ба Византия паҳн гардид. Барои паҳн шудани 

кирмакпарварӣ дар мулкҳои нав Осиёи Миёна роли миёнаравиро бозидааст. 

Шаҳрҳои Марв, Самарқанд, Гургон ба марказҳои нави кирмакпарварӣ табдил 

ёфта буданд.   

Ҳукуматдорон ҳама вақт тоҷирони худро дастгирӣ менамуданд. Ҷойи 

шубҳа нест, ки тоҷирон низ дар сиёсати дохилӣ ва беруна аксари давлатҳои дар 

Роҳи бузурги абрешим ҷой гирифта, нуфузи зиёд доштанд. Зеро, ҳукуматдорон 

низ ба хубӣ медонистанд, ки обрӯ ва эътибори эшон на танҳо дар байни 
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мамлакатҳои ҳамсоя, балки дар дохили мулкашон ҳам бештар аз мавқеъи 

тоҷиронаш вобастагӣ дорад. Бинобар ҳамин ҳам онҳо барои тоҷиронашон 

шароити мусоидро муҳайё менамуданд. 

Ҳангоми инкишофи муносибатҳои тиҷоратии тарафайн, баъзан тарафҳо 

кӯшиш мекарданд, ки барои боз ҳам инкишофёбии он норасоиҳои мавҷударо, 

агар чанде онҳо ҷузъӣ бошанд ҳам, зудтар бартараф намоянд. Масалан, 

ҳукумати Сензян (Чин) дар асрҳои VI-YIII  мелодӣ кӯшидааст, ки тангаҳоро ба 

ду забон: чинӣ ва суғдӣ барорад. Хукумати Суғд бошад, шакли тангаҳоро худро 

ба тангҳаҳои чинӣ монанд, яъне доирашакли дар марказаш шикофии 

чоркунҷадор сикка зананд. 

Чунин факт аз он далолат медиҳад, ки ҳукуматдорони ҳар ду тараф ҳам 

барои инкишофи тиҷорати тарафайн ҳавасманд будаанд. Бинобар ҳамин ҳам 

онҳо барои ба ҳар ду тараф қулай ва фаҳмо гардонидани воситаи асосии 

муомилот-пул-тангаҳои худ тағйиротҳои ҷиддӣ дохил намудаанд.     

    

 

ФАСЛИ III. ХАЛҚИ ТОҶИК ДАР ДАВРАИ ҶАМЪИЯТИ ФЕОДАЛӢ 

 

БОБИ IV. Аҷдодони тоҷикон дар давраи  бавуҷудоии муносибатҳои 

феодалӣ. 

§1. Ташаккулёбии муносибатҳои феодалӣ дар Осиёи Миёна 
 



 56 

Дар асрҳои IY-YIII муносибатҳои феодалӣ дар Варазрӯд, яъне Осиёи 

Миёнаи имрӯза тадриҷан ташаккул ёфтанд. Минбаъд заминдорони калон 

(феадалҳо) ва деҳқонон синфҳои асосии ҷамъият ба ҳисоб мерафтанд. Деҳқонон 

акнун аз ғуломони собиқ фарқи куллӣ доштанд. Онҳо акнун соҳиби парчаи 

замин ба ҳисоб мерафтанд.  

Таърихи иҷтимоию сиёсии ин давраи Осиёи Миёна аз таърихи Эрони 

Сосонӣ фарқ мекунад. Агар дар Эрон феодализм дар шароити марказиятноку 

нерӯманд шудани шоҳаншоҳии Сосониён ва тавсеа ёфтани иттиҳоди сиёсию 

миллии халқияти эронӣ ташаккул ёфта бошад, дар Варазрӯд ин раванд дар 

ҳолати парокандагии сиёсӣ, тез-тез иваз шудани салтанатҳои ҳукмрон, бархӯрду 

омезиш ёфтани халқияти муқимӣ бо қавмҳои кӯчӣ ва дар фазои чандандешии 

динӣ ҷараён гирифтааст. Табиист, ки ин ҳолат ба ниҳодҳои сиёсию иҷтимоӣ ва 

фарҳангии ҷомеа таъсир расонида, боиси зуд-зуд тағйир ёфтани авзои ҳарбию 

сиёсӣ гардида, дар дарку фаҳмиши равандҳои таърихи номуназзамиҳои зиёдеро 

ба вуҷуд овард. Таърихи иҷтимоию сиёсии ин давраро мураттабу комилан саҳеҳ 

баён кардан мушкил аст. Зеро дар шарҳу баёни рӯйдоду падидаҳои таърихӣ аз 

тафсири матни манбаъҳои хаттӣ ва пажӯҳишгоҳи бунёдии илмӣ, фарзияву 

тахминҳои муҳаққиқон зиёд аст. 

Тадриҷан ташаккул ёфтани муносибатҳои феодалӣ, суст гардидани 

иқтидори ҳарбию сиёсии давлати Ҳайтолиён ва Ҳоқонии Ғарбии Турк боиси аз 

ҳам дур шудан ва ба парокандагии сиёсӣ гирифтор шудани Варазрӯд гардид. 

Дар натиҷа дар асрҳои V-VIII дар ин ҷо тақрибан  15 мулкият – давлатҳои хурди 

феодалӣ ба вуҷуд омаданд, ки аксари онҳо дар гирду атрофи шаҳру навоҳии 

калон зуҳур карда буданд. Дар мулк – давлатҳои нисбатан калони ин давра 

намояндагони хонадонҳои ҳукуматгари маҳаллӣ ба тарзи суннатӣ бо унвони 

махсус ҳукмронӣ мекарданд.  Масалан, дар Суғду Фарғона-ихшид, Тахористон-

ябғу, Хоразм-хоразмшоҳ, Чочу Илок-будун ва деҳқон Устурушана-афшин, 

Чағониён-чағонхудот, Хуросон-марзбон ва ғайра. 

Ҳарчанд ин давлатҳои хурди феодалӣ аз лиҳози сиёсӣ аввал ба  Ҳайтолиён 

ва баъд ба Ҳоқонии Ғарбии Турк тобеъ доштанд ҳам, вале ҳам эфталитҳо ва ҳам 

туркҳо аксаран ба корҳои идорию молиявии онҳо дахолат намекарданд. Зеро ин 

мулк-давлатҳо ба ҳокимияти марказӣ боҷу хироҷ ва дар ҳолатҳои зарурӣ аскари 

ҷангӣ супорида, аз ҷиҳоби иқтисодӣ то дараҷае истиқлолияти худро ҳифз 

мекарданд.  

 

§2. Шоҳаншоҳии Сосониён (224-651) 

 

Ташкилёбии шоҳаншоҳии Сосониён. Ардашери Бобакон. Сосониён охирин 

сулолаи эронии тоисломӣ буда, аз соли 224 то 651-уми мелодӣ, яъне 427 сол дар 

Шарқи Наздику Миёна ҳукмронӣ кардаанд. Онҳо аз ҳавзаи таърихии Форс 

бархоста, худро вориси бевоситаи сулолаи Ҳахоманишиҳо муаррифӣ намуда, ба 
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ин васила пайванди ногусастании Эрони қадимро бо Эрони ибтидои 

асримиёнагӣ ба вуҷуд оварданд. Дар замони Сосониён ваҳдати сиёсии Эрон 

таъмин гардида, якчанд равандҳои ҷолибе зуҳур карданд, ки онҳо таърихи ин 

давраро хеле пурҷило менамоянд. 

Номи сулола ва давлати Сосониён аз исми ниёии хонадон Сосон, ки мубади 

оташкада (маъбад)-и Анаҳито (Ноҳид) дар Истахр маҳсуб мешуд, бармеояд. Ба 

давлат набераи ӯ Ардашери (I) Бобакон, асос гузошт. Ӯ аз нуфузи рӯзафзуни 

рӯҳониёни зардуштӣ, муқовимати хонадонҳои ҳукуматгари маҳаллӣ, ашрофону 

заминдорони Форс, инчунин аз сустшавии иқтидори ҳокимияти марказӣ 

истифода карда, артиши шоҳи Ашкониён Артабони V-ро соли 224 шикаст дода, 

худи Артабони V-ро кушт. Бо марги ӯ  шоҳаншоҳии Ашкониён аз байн рафт ва 

дар харобаҳои он шаҳаншоҳии Сосониён ташкил ёфт. Ардашери I бо духтари 

Артабони V издивоҷ намуда, аз лиҳози ҳуқуқӣ ҳокимияти хешро қонунӣ 

гардонида, баҳори соли 227 дар маъбади Анаҳито (Ноҳид) дар Истахр маросими 

тоҷгузорӣ доир кард ва худро «шоҳаншоҳи Эрон» эълон намуд. Ҳамзамон ба 

мақсади ташкили давлат ва нуфузи қудрат дар ҳудуди шоҳаншоҳии 

Ҳахоманишиҳо ҷаҳду xадал намуда, қисмати шимолии Байнаннаҳрайн, 

Каппадокия, Сурия, Арманистон, Сакистон ва қисман Хуросонро тасхир карда, 

то соли 241 саросари сарзамини Эронро ба ҳайати шоҳаншоҳии навташкили 

Сосониён дохил намуд. 

Шоҳаншоҳии Сосониён дар замони Шопури I ва Шопури II. Шопури I 

(241-272) бо Кушониён ҷангида ҳудуди шоҳаншоҳии Сосониёнро васеъ намуд. 

Махсусан, чангҳои Шопури I бо римиҳо ҷолиб аст, зеро сиёсати забткоронаи ӯ 

дар Ғарб боиси ҷангҳои дуру дароз бо империяи Рим гардид. Соли 260 дар яке 

аз ҷангҳо дар назди Эдесса император Валериан (253-260) бо аҳли оилааш, 

якчанд нафар сенатору донишмандон ва 70 ҳазор нафар аскарони римӣ ба 

асорат афтиданд, инчунин ислоҳоти мубад Картирро бо мақсади таҳияву 

талқини дини расмии зардуштӣ ҷонибдорӣ карда, дар сарзаминҳои 

тасарруфшуда онро маҷбуран ҷорӣ кард. Шопури I дар маросими тоҷгузорӣ 

худро «шоҳаншоҳи Эрон ва ан-Эрон», яъне «шоҳаншоҳи Эрон ва ғайри Эрон» 

эълон кард, подшоҳони пасини Сосонӣ ҳам то ба охир ҳамин унвонро қабул 

намуданд. 

Шоҳаншоҳ Шопури II (309-379) дар натиҷаи ҷангҳои тӯлонӣ солҳои 40-60-

уми асри IV ҳокимони музофотҳои марказгурезро зери итоат дароварда, аввал 

ба арабҳои Баҳрайн зарба зада, амнияти марзҳои ҷанубии давлатро таъмин 

намуд; дуюм, ба Хуросон ҳамла карда, ҳуҷуми қавми Хиёниёнро боз пас 

гардонида, бо онҳо иттифоқи ҳарбӣ баст; сеюм, дар ҷангҳо бо империяи Рим 

ғолиб омада, дар асоси шартномаи соли 363 бисёр вилоятҳои аздастрафтаи 

Байнаннаҳрайн, аз 3/4 қисми Арманистон ва минтақаҳои назди Кавказро ба 

Эрон шомил карда, ҳудуди пештараи шоҳаншоҳии Сосониёнро барқарор кард. 

Дар ин ҷанг, яъне соли 363, дар яке аз муҳорибаҳо императори Рим - Юлиан 

(361 - 363) аз тарафи нерӯи қӯшунҳои  Сосониён кушта мешавад. Ҳамзамон 
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Шопури II охири солҳои 60 - аввали 70-ум муҷаддадан ба Шарқ лашкар кашида, 

то ба Тирмиз ҳама сарзаминҳоро тасхир карда, давлати Кушониёнро пурра 

барҳам дод.Соли 387 байни Рим ва Эрон муоҳидаи нав баста мешавад, ки дар 

натиҷа Арманистони Ғарбӣ ва Гурҷистони Ғарбӣ (Лазика) бо империяи Рим, 

қисми зиёди Арманистон (Персармения), Гурҷистони Шарқӣ (Картли) ва 

Албания ба ихтиёри Сосониён гузашт.  

Баъди Шопури II шоҳаншоҳии Сосониёнро якчанд подшоҳони сустирода 

идора карданд, Яздигурди I (389-421) дар эътимод ба нуфузи насрониён то 

дараҷае иқтидори ҳокимияти марказиро устувор карда, нисбати империяи Рум 

(Византия) сиёсати мусолиматомезро пеш гирифта, таъсири ашрофону 

рӯҳониёни зардуштиро то андозае суст намуд, вале тартиботи бераҳмонаи 

Сосониён дар минтақаҳои назди Кавказ боиси эътирози сахти халқҳои зердаст 

гардид.  

Дар асри V тамоми нерӯи аскарии Сосониён ба ду самт: ба шимолу ғарб ва 

шарқ равона карда шуд. Сосониён дар шимол барои баргардонидани таҷовузи 

қабилаҳои бадавӣ, дар ғарб барои пахш кардани қиёмҳои озодихоҳонаи арманҳо 

ва дар шарқ бошад, аввал бо Хиёниён ва баъд бо Ҳайтолиён мубориза бурданд. 

Муборизаҳо бо Ҳайтолиён, ки тақрибан як аср давом кард бо шикасти Сосониён 

ва ба марги шоҳаншоҳ Пирӯз (459-484) анҷом ёфт. Тамоми музофотҳои қисмати 

шарқи Марв ба ихтиёри Ҳайтолиён гузашт, инчунин Сосониён ӯҳдадор шуданд, 

ки ба Ҳайтолиён ҳар сол андози калоне диҳанд ва ин тартибот то солҳои 50-уми 

асри VI давом кард.  

Шоҳаншоҳии Сосониён дар замони Хусрави (I) Анӯшервон (531-579) ба 

авҷи иқтидори худ расид. Хусрави I ҷангҳои пай дар паи мақсаднок карда, ҳатто 

мулки Яманро дар нимҷазираи Арабистон тасхир намуд, бо туркҳо иттифоқи 

ҳарбию сиёсӣ баста, солҳои 563-567 давлати Ҳайтолиёнро шикаст дода, 

қисматҳои ҷанубии Варазрӯд, яъне Осиёи Миёнаи имрӯза, аз ҷумла ҳудуди 

имрӯзаи ҷануби Тоҷикистон, вилояти Сурхандарёи Узбекистон ва 

Туркманистонро ба ҳайати шоҳаншоҳии Сосониён хамроҳ кард. Ӯ як силсила 

ислоҳот гузаронида, сохтори ҳудудию идорӣ, низоми ҳарбӣ, системаи молиявӣ 

ва андоз, инчунин вазъи динии ҷомеаи Сосониро ба тартиб оварда, мақоми 

ҳокимияти марказиро ниҳоят баланд бардошт. 

Вале сиёсати пешгирифтаи Ҳурмузди IV (579-590), ки аз таъқиби сахти 

ашрофони олӣ, рӯҳониёни зардуштӣ ва ба фоидаи аскарони оддӣ мусодира 

кардани молу мулки онҳо иборат буд, ҷараёни ба ҳаёт татбиқшавии ислоҳоти 

Хусрави I ва мӯътадилшавии вазъи сиёсию иҷтимоии ҷомеаи Сосониро 

халалдор сохт. Солҳои 589-590 баъд аз ҷанги Эрон бо туркон, ки бо ғалабаи 

нерӯи аскарии Сосониён анҷом ёфт, дар Хуросон исёни қудратталабонаи 

сипаҳсолор Баҳроми Чӯбина сар зад, аъёну ашроф ва рӯҳониён аз мавҷи шӯриш 

ба ҳарос афтида, Ҳурмузди IV–ро сарнагун сохта, Хусрави (II) Парвиз (591-

628)-ро ба тахт нишонданд. Баҳроми Чӯбина ҳам ба пойтахти шоҳаншоҳӣ – 

Тайсафун (Мадоин) лашкар кашида, ҳокимиятро ғасб намуда, як сол (590-591) 



 59 

ҳукмронӣ кард. Шоҳаншоҳии Сосониён то соли 622 дар сиёсати хориҷии худ, 

ки сиёсати забткорона ҳам буд, муваффақиятҳои беназир ба даст овард. 

Махсусан ҷангҳои Сосониён бо империяи Рум (Византия) дар солҳои 604-622 

муваффақона гузашта, музаффарияти ҳарбию сиёсии Эронро таъмин намуд, 

вале солҳои 622-628 бошад, дар муҳорибаҳои ҷангӣ румиҳо пурра дастболо 

гардиданд. Дар яке аз ҷангҳо шоҳаншоҳ Хусрави II шикаст хӯрда, ногаҳон аз 

майдони муҳориба фирор кард. Ҷанг ба фоидаи румиҳо анҷом ёфта, аксари 

музофотҳои ҷанубу ғарбии Эрон ба империяи Рум (Византия) гузашт. Дар 

натиҷа, Хусрави II аз тахт сарнагун карда шуда, Эронро бӯҳрони амиқи 

ҳокимият фаро гирифт. Солҳои 628-632, яъне дар муддати чор сол, бештар аз 11 

нафар подшоҳ ба тахти шоҳаншоҳии Сосониён нишаст. Ахиран Яздигурди III 

(632-651) кӯшиш намуд, ки нуфузи қувваҳои марказгурезро суст карда, Эронро 

аз хавфи парокандагӣ раҳо намояд, вале ҷангҳои дуру дароз ба румиҳо ва 

иттифоқчиёни онҳо, туркҳо ва хазарҳо, инчунин бархӯрдҳо бо арабҳои бадавӣ, 

муқовимати табақавию сулолавӣ барои соҳиб шудан ба ҳокимият, зулму ситами 

иҷтимоию динӣ иқтидори мудофиавию сиёсӣ ва иқтисодии Эронро суст 

гардонида, шоҳаншоҳии Сосониёнро ба ҳолати нестшавӣ оварда расониданд. Аз 

ин сабаб, эрониён ҳамлаҳои муташаккилонаи арабҳоро боздошта натавонистанд 

ва дар натиҷа шоҳаншоҳии Сосониён аз байн рафт.  

Сохтори идории шоҳаншоҳии Сосониён ба зиндагии муназзами 

табақавии эрониён иртибот дошт. Эрониён аз замонҳои қадим ба се табақаи 

суннатии иҷтимоӣ: рӯҳониён, сипоҳиён ва кишоварзон тақсим мешуданд. Дар 

замони Сосониён бо назардошти рушди иқтисод, ин табақабандӣ вусъат ёфта, 

ба он боз табақаи иҷтимоии «дабирон» илова гардид, ки он котибону ходимони 

дарбор, ашрофону мансабдорони давлатӣ, табибону олимон ва ромишгаронро 

дар бар мегирифт.  

Ҳар яке аз ин табақаҳо дар навбати худ ба зертабақа ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ 

ҷудо гардида, сарвари доимии хешро ҳам дошт. Сарварии ташкилоти марказӣ, 

яъне мақомоти олии иҷроияи шоҳаншоҳиро вузург - фрамодор, яъне сарвазир ба 

ӯҳда дошт. Ӯ баъд аз шоҳаншоҳ симои дуюми давлатӣ маҳсуб шуда, амалан 

зимоми қудратро дар даст дошт. Вузург-фрамодор дар набудани шоҳаншоҳ 

иҷрокунандаи вазифаи ӯ буд. Дар давлати Сосониён низоми навшаклгирифтаи 

девонсолорӣ амал мекард. Пас аз вузург-фрамодор дар сохтори ҳокимият шахси 

сеюм сарвари рӯҳониён, яъне мубадон мубад буд. Ҳалли масъалаҳои 

мушкилоти динӣ, идораи мазҳабӣ, ҷараёнҳои сиёсию динӣ, вазъи оташкадаҳо, 

маърифатнокии мардум, вазъи додгустарӣ, ҷорӣ намудани адолат дар кишвар 

бар ӯҳдаи ӯ буд. Теъдоди сершумори рӯҳониён ба умури рӯзгордории мардум 

дахолат намуда, зиндагии ҳамарӯзаи онҳоро назорат мекарданд.  

Иқтисоди шоҳаншоҳии Сосониён бештар ба кишоварзӣ ва бозаргонӣ асос 

ёфта буд. Дар ин давра, ки худ ба айёми ташаккули муносибатҳои феодалӣ рост 

меояд, халқҳои эронӣ дар ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 

муваффақиятҳои беназире ба даст оварданд.  
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Аз миёнаҳои асри III сар карда, дар Эроншаҳр раванди тақсимшавии фонди 

замин вусъат ёфт. Заминҳои подшоҳ, хонадони шоҳаншоҳӣ, ки баъдтар қисмати 

азими давлатро фаро гирифт, аз ҳисоби забт намудани амволу заминҳои 

намояндагони сулолаи Ашкониён ва дигар хонадонҳои ҳукуматгари эронӣ, ки 

бо Сосониён дар мухолифат  буданд,хеле афзуд.  

Дар ихтиёри ҷамоаҳо як қисми замин, чорво моликияти умумӣ бошад ҳам, 

замин асосан ба хонаводаҳои  алоҳида, ки мустақилона хоҷагидорӣ мекарданд, 

тааллуқ дошт. Дар асрҳои VI-VII табақаи нави заминдорон - деҳқонони озод 

пайдо шуданд, ки аъзоёни оддии ҷамоаро истисмор мекарданд. Ҷараёни 

озодшавии ғуломон, барзгарони озодгаштаи аъзоёни ҷамоа шаклгирии 

заминдорони хурду миёна авҷ гирифт. Барзгарон баробари андози сершумор ва 

андоз аз замин ӯҳдадориҳои зиёдеро иҷро мекарданд.  

Тангаҳои Сосонӣ аз тиллову нуқра ва мису биринҷӣ сикка зада шуда, 

хариду фурӯши маҳсулот, умуман муомилот бештар ба сиккаҳои нуқрагин 

сурат мегирифт. Воҳиди асосии пулии шоҳаншоҳӣ дирҳам ном дошт. Як дирҳам 

ба 3, 36 ё 4 грамм нуқра баробар буд. Тангаҳои мисину биринҷӣ ҳам бештар 

гардиш мекарданд, вале онҳо вазни муайян надоштанд. Дар ин давра рушди 

тиҷорат, барот, яъне векселҳоро ба миён оварда, фаъолияти бонкдориро дар 

Эрони Сосонӣ ташаккул доданд. 

Тиҷорати дохилӣ дар тамоми  шаҳру вилоят, минтақа ва рустоҳои 

шоҳаншоҳӣ, тиҷорати хориҷӣ бошад, дар масири шоҳроҳи умумии «Роҳи 

бузурги абрешим», ки кишварҳои Шарқро бо Ғарб мепайваст, сурат мегирифт. 

Худи Эроншаҳр  ҳам васлгару ҳамгункунандаи тамаддуни Шарқ бо Ғарб буд.  

Тиҷорати байналмилалӣ ҳамоно аҳамияти калон дошта, аксаран таввасути 

«Роҳи бузурги абрешим» сурат мегирифт. Дар рушди тиҷорат мавқеи 

ҷуғрофии Эрони Сосонӣ нақши азим дошт. Аксари ҷангҳои Сосониён бо 

давлатҳои Кушону Ҳайтолиён ва Ҳоқонии ғарбии турк барои вусъат бахшидани 

нуфуз ва комилан соҳиб шудан ба «Роҳи бузурги абрешим» буд. Равобити 

тиҷоратӣ тавассути «Роҳи шоҳаншоҳӣ», ки аз соҳилҳои ҷанубу шарқии Баҳри 

Миёназамину Баҳри Сурх аз сарзаминҳои Финикия, Либия, шаҳри Вустати 

Миср, Байтулмуқаддас, Сурия ва Тасвини Бобулистон то ҳавзаи Нисибин 

мерасид, сурат мегирифт. Аз Нисибин як роҳи калон кад-қади соҳили рости 

рeди Даҷла то Ктесифон, аз он ҷо ба сӯи Ҳамадон, Рай, Нишопур, Марв, Омул, 

Бухоро, Самарқанд, Уструшана, Чоч, Тироз, Балосағун, Суйёб ва бо соҳили 

ҷанубии Иссиқкӯл ба Чин пайваст мешуд. Дар фосилаи роҳҳои транзитӣ аз як 

тараф, шаҳру рустоҳои саноатӣ, аз тарафи дигар, бозорҳои зиёде пайдо шуданд, 

ки колоҳову  маснуоти бисёре аз кишварҳои гуногун ба ҳамин бозорҳо интиқол 

мегардид  

Шаҳрсозӣ. Тавриҷи тадриҷии муносибатҳои феодалӣ ба ташаккулли 

маданияти шаҳрсозӣ ва шаҳрдорӣ дар Эроншаҳр заминаи мусоид фароҳам 

овард. Шаҳрҳои замони Сосониён аксаран дар хавзаҳои истилошуда ва дар 

масири шоҳроҳи магистралии «Роҳи бузурги абрешим» бино шуда, маъмулан 
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маркази маъмурӣ, макони ҳунармандию тиҷорат ва табодули фарҳангӣ маҳсуб 

меёфтанд.  

Бузургтарин шаҳрҳое, ки Сосониён таъмиру эҳё  ва бунёд намудаанд, 

Ктесифон, яъне маҷмӯи Беҳ-Ардашер, Ардашер-Хурра, Бишопур, Апаршаҳр, 

Доробгирд, Антокия, Истахр, Пирӯзгирд, Ром-Ардашер, Ҳурмуздгирд, Марв 

мебошад. Шумораи ин шаҳрҳо зиёда аз 250 адад аст, ки онҳо бешак аз 

маданияти баланди шаҳрсозӣ  ва шаҳрдории Сосониён шаҳодат медиҳад. 

Тамаддуни Сосонӣ. Чунон ки зикр ёфт, ҷомеаи Сосонӣ як навъ омезиши 

ду ҷамъияти пешина- Ашконӣ ва Ҳахоманишӣ буд. Системаи давлатдорӣ, 

қудрати бузурги шоҳаншоҳ, нақши дин, мураккабии дастгоҳи давлатӣ ва 

вобастагӣ ба анъанаҳои дерини мардумӣ, замони шоҳони Ҳахоманиширо нисбат 

ба зимомдорони ҳукумати Ашконӣ бештар ба ёд меовард. Дар дин ва фарҳанги 

давраи Ашконӣ таъсири зиёди давраи эллинӣ мушоҳида мешуд. Истеҳсолоти 

хоҷагии қишлоқ, ба вуҷуд омадани мубодилаи васеи кишоварзон, шаҳрсозӣ ва 

ғайра, ки дар давраи Ашкониён оғоз шуда буд, дар давраи Сосониён ба авҷи 

камолот расид. Яктопарастӣ дар саросари сарзамини Варазрӯду Хуросон ва 

Эрон интишор ёфт. 

Дар натиҷаи таъсири мутақобила ва мубодилаи фарҳангии халқҳо, афкору 

ақидаҳои зиёди адабию ахлоқӣ ва фалсафӣ пайдо шуданд. Дар ин вақт 

зардуштия бо динҳои яҳудӣ, буддоӣ, масеҳӣ бархӯрд намуда, аз як тараф, 

рукнҳои асосии илоҳиёти худро такмил дод в-аз тарафи дигар, шароити худро 

ба тартибу низоми нави ҷамъиятӣ мутобиқ намуд.  

Дар фосилаи чор асри салтанати Сосониён китоби муқаддаси зардуштиён - 

"Авесто" чанд маротиба таҳриру тадвин шудааст. Бо дархости шоҳаншоҳ 

Хусрави I Анӯшервон барои мустаҳкам намудани дини давлатӣ як қатор 

чорабиниҳои амалӣ андешида шуд. Бо амри ӯ мураттаб кардани китоби 

муқаддаси зардуштӣ оғоз ёфта, ҳар нуктае, ки барои ғояи ваҳдатовари динии 

замони Сосонӣ мувофиқат намекард, ихтисор карда шуд ва ба ҷои он  

масъалаҳои тозаи марбут ба аҳкому ахлоқи динӣ ҳамроҳ гардиданд. Ҳамин 

масъаларо дар назар дошта, таърихнависи асримиёнагӣ- Масъудӣ насиҳати 

Ардашери Бобаконро ба писараш Шопур чунин овардааст: "Бидон, ки дину 

имон ва подшоҳӣ ҳарду бародаранд ва бидуни якдигар вуҷуд дошта 

наметавонанд. Дин асосии давлат аст ва давлат онро ҳимоя мекунад". "Авесто"-

и давраи Сосонӣ аз 348 фасл ва 21 наск, яъне китоб иборат буд. 

Монӣ ва ойини ӯ. Дар замони Сосониён паёмбар Монӣ зуҳур карду дини 

монавияро ба вуҷуд овард. Шопури I ба мисли Ардашери I дар танзими сохтори 

ҳудудию идорӣ, мураттаб намудани идораи қӯшун ва баланд бардоштани 

нуфузи сиёсии ҳокимияти марказии Сосониён ба рӯҳониёни зардуштӣ эътимод 

намуда, кӯшиш кард, ки дар сиёсати динӣ ҳам баъзе тағйирот дарорад. Ба ин 

мақсад ӯ аввал фаъолияти паёмбар Мониро дар тарғиби дини нави монавия дар 

Эрон дастгирӣ намуд, вале баъдтар онро манъ кард 
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Монавия, чун таълимоти динӣ, ки дар худ унсурҳои зардуштия ва 

масеҳиятро пайваст мекард, аслан дар замони салтанати Шопури I (241-272) дар 

Эроншаҳр пайдо шуд. Пайравони монавия батезӣ дар Варазрӯду Хуросон, 

умуман Шарқи Наздик пайдо шуда, ба афкори иҷтимоию динӣ ва фарҳангии 

мардум таъсир расонданд. Аз рӯи таълимоти Монӣ, дар олам аз азал ду қувваи 

ба ҳам зид – нуру зулмот, хайру шар вуҷуд дорад. Дар олами нур- худою 

фариштаҳо, дар олами зулмот- деву иблисҳо ҳукмронӣ мекунанд. Рӯҳ- самараи 

нур, мабдаи некӣ, ҷисм (модда) – самараи зулмот, мабдаи бадӣ аст, аз ин рӯ, рӯҳ 

асири ҷисм мебошад. Монӣ зуҳду тақво ва беникоҳиро тарғиб намуда, фиреб, 

дуздӣ, сарватмандӣ ва моликияти хусусиро маҳкум мекард. Таълимоти Монӣ як 

навъ эътирози иҷтимоӣ буд, вале Монӣ оммаи халқро на ба муборизаи фаъол, 

балки ба гӯшанишинӣ даъват мекард. 

Монӣ, бино ба ривоятҳо, соли 216 таваллуд шуда, соли 277 дар асари азобу 

шиканҷаҳо бо фармони шоҳаншоҳ Баҳроми II (276-293) кушта шуд, вале оини 

монавия дар инкишофи ҷомеаи суннатӣ, муносибатҳои анъанавӣ ва афкори 

иҷтимоию адабии Эроншаҳр таъсири калон гузошт.  

Яке аз рӯҳониёне, ки барои мақоми давлатӣ гирифтани дини зардуштӣ дар 

замони Сосониён ниҳоят нақши муҳим дорад, Картир аст. Ӯ зиёда аз 40 сол 

вазифаи олии диниро дар давраи шаш подшоҳи Сосонӣ - Ардашери I, Шопури I, 

Ҳурмузи I (272-273), Баҳроми I (273-276), Баҳроми II (276-293) ва Нарсӣ (293-

302) ба ӯҳда дошт. Сабаби асосии соҳиби обрӯву эътибор шудани Картир 

пирӯзии ӯ дар мубориза ба муқобили Монӣ ва пайравони ӯ, инчунин бартараф 

намудани нуфузи рӯзафзуни буддоия дар қисми шарқӣ ва масеҳият дар қисми 

ғарбии Эроншаҳр буд. Картир монавияро нисбат ба зардуштия як равияи 

бидъатомез эълон карда, бо дигар ҷараёнҳои ихтилофомез муборизаи беамон 

бурд ва дар ин соҳа ба пирӯзӣ ноил шуд. 

Маздакия - бузургтарин неҳзати иҷтимоии замони Сосониён аст, ки 

хусусияти возеҳи динӣ дошт. Неҳзати Маздак охири асри V сар зада, то соли 

529 давом кард. Дар аввал Маздакия ҳамчун фирқаи монавия пайдо шуда, 

ғояҳои демократии ин таълимотро инкишоф дод. Мисли зардуштия ва монавия 

таълимоти маздакия ҳам робитаи азалии ду мабдаи қадим,- хайру шарро ба асос 

мегирифт. Мувофиқи таълимоти иҷтимоии Маздак ҳама одамон баробар 

офарида шудаанд, аз ин сабаб тақсими нобаробари давлату сарват, инчунин 

бисёрзании табақаҳои ашроф ва безании табақаҳои поёнии ҷомеа беадолатии 

маҳз аст. Сабаби мухолифат: кину адоват, нобаробарии одамон дар ҷамъият 

мебошад. Бинобар ин бояд нобаробарӣ ва кину адоват аз байн 

бардошта,баробари иҷтимоӣ барқарор гардад. Барои ба амал баровардани он дар 

ҷамъият тамоми сарватҳои моддӣ бояд ҷамъиятӣ бошад, то ин ки ҳама аъзоёни 

ҷамъият имконияти истифодаи баробари онҳоро пайдо кунанд. Мувофиқи 

таълимоти Маздак, сарватмандон зӯран, хилофи адолат сарвати оламро аз худ 

кардаанд, дар сурате ки бенавоён низ баробари онҳо ба сарвати моддӣ ҳуқуқ 

доранд. Баҳри тантанаи баробарӣ ва адолати иҷтимоӣ моликияти 
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сарватмандонро тороҷ ва байни омма аз рӯи адлу инсоф тақсим кардан зарур 

аст. Моликият ҳам бояд мисли обу оташ ва чарогоҳҳо дастраси умум бошад. 

Дар аввал бо назардошти вазъи вазнини моливию хоҷагӣ шоҳаншоҳ Қубод 

низ исёнгаронро ҷонибдорӣ карда, ба таъсири Маздак афтид. Аз ин аҳли 

дарбору мансабдорони давлатӣ, рӯҳониёни воломақоми зардуштӣ ба изтироб 

омада, Қубод (496)-ро аз тахт сарнагун карда, бародараш Ҷамосп (496-498)-ро 

ба тахти шоҳаншоҳӣ нишонданд, вале ҳаракат қатъ нагардида, баръакс дар 

тамоми Эроншаҳр реша давонд. Қубод бо ёрии нерӯи аскарии Ҳайтолиён 

муҷаддадан ба тахти шоҳаншоҳӣ нишаст, вале ин навбат байни маздакиён ва ӯ 

мухолифати назарӣ ба амал омад, бо розигии ӯ ва бо пофишории рӯҳониёни 

зардуштӣ  дар фосилаи солҳои 528-529 шоҳзода Хусрави Анушервон пайравони 

Маздакро гурӯҳ-гурӯҳ ба муколама бархонда, ба қатл расонид. Ғояҳои Маздак 

ба афкори иҷтимоию сиёсии Эроншаҳр таъсири калон расонд,зеро он ба таври 

воқеӣ хусусияти прогрессивӣ дошт. Неҳзат раванди ба табақаҳо ҷудошавии 

аҳолиро тезонида, ба суръати инкишофи муносибатҳои феодалӣ вусъат бахшид. 

Ҳамин тавр, Эрони Сосонӣ дар эҷоди дини расмии давлатӣ ба бархӯрдҳои 

шадиди иҷтимоию мазҳабӣ рӯ ба рӯ гардида, зина ба зина ҳам иттиҳоди сиёсӣ 

ва ҳам ваҳдати диниро ба даст овард. 

Фарҳанг ва маънавиёти ҷомеа. Замони Сосониён давраи шукуфоӣ ва 

симои хосаи миллӣ пайдо кардани фарҳанги Варазруду Хуросон аст. Тадриҷан 

тарвиҷ ёфтани ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ, дигаргун шудани афкору ҷаҳоншиносии 

мардум, инкишофи дин ва неҳзатҳои динӣ, муколамаю мубодилаи 

байниҳамдигарии халқҳо дар дохили шоҳаншоҳӣ ва қад-қади «Роҳи бузурги 

абрешим», инчунин бархӯрди ҳасанаи тамаддуни Риму Ҳинд, Варазрӯд ва Эрон 

боиси рушди фарҳанг ва маънавиёти ҷомеаи Сосонӣ гардиданд ва ҳама 

ҷабҳаҳои фарҳанг: маорифу маърифат, илму адабиёт, санъати меъморию 

мусаввирӣ, кандакорию ороишӣ, шарҳрсозӣ ва мусиқӣ вусъат ёфта, рӯҳияи 

созанда касб карданд. 

Як қатор шаҳрҳои замони Сосониён – Антокия, Беҳ - Ардашер, Рухо, 

Нисибин, Ҳаррон, Эдесса, Аҳвоз, Марв, Истахр ва албатта, тахтгоҳи шоҳаншоҳӣ 

- Ктесифон марказҳои бузурги илму фарҳанг маҳсуб мешуданд. Шоҳаншоҳони 

Сосонӣ аз кишварҳои тасхиршуда ҳунармандону табибон ва донишмандони 

маъруфро ҳамроҳ гирифта оварда, дар ин шаҳрҳо фавқузикр ҷой медоданд. 

Донишмандони румиву юнонӣ, суриёниву ҳиндӣ, дар муҳиту ҳавзаҳои илмию 

фарҳангии Эроншаҳр нуфузи беандоза бузург доштанд. Дар шаҳри Аҳвоз бо 

фармони Шопури II аввалин мактаби олӣ-Фарҳангистони Гунди Шопур 

кушода шуда буд, ки он баъдтар ба Донишгоҳи бузурги тиббӣ табдил ёфт. Дар 

он донишмандону табибон ва дорусозони эронӣ бо ҳамкории пайваста бо 

олимони суриёнӣ, румиву юнонӣ ва ҳиндӣ корҳои таълимию илмӣ ва пизишкӣ 

мебурданд. Ҳатто баъзе қисмҳои «Авесто», ки аз тиббу табобат баҳс мекард, бо 

дастурҳои мундариҷаи пизишкӣ доштаи Буқрот ҳамгун карда шуд. Вазири 

Сосониён Бузургмеҳр аз забони ҳиндӣ китоби «Калила ва Димна»-ро ба паҳлавӣ 
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баргардон намуд. Дар асрҳои V-VI донишҳои тиббӣ, ҷуғрофӣ, риёзӣ ва 

ахтаршиносии эрониён хеле тарвиҷ ёфт.  

Ду зинаи мактаб-дабистон, яъне мактаби ибтидоӣ, таълимгоҳи оташкадаҳо 

ва дабиристон, яъне мактаби олӣ амал мекарданд, ки намунаи беҳтарини 

мактаби олӣ ҳамоно фарҳангистони Гунди Шопур буд. Дар дабистонҳо 

наврасон аз 7 то 15-солагӣ таҳсил карда, аз русумоти ҳарбӣ: аспсаворӣ, 

камонкашӣ, тирандозӣ, шамшерзанӣ, аз фанҳои амалӣ: ҷуғрофия, риёзиёт, 

навиштану хондан, русумоти давлатдорӣ, ҷаҳонгардиву бозургонӣ ва аз дарси 

одобу ибодати динӣ таълим мегирифтанд.  

Дар рушди маънавиёти ҷомеа одату ҷашнҳои суннатӣ: Сада, Наврӯз ва 

Меҳргон, ки мувофиқи тақвими эронӣ баргузор мешуданд, нақши муассир 

доштанд. Ҷашнҳои мазкур рӯзгори ҳамешагӣ, фалсафаи ҳаёт, афкору 

ҷаҳонбинӣ, ҷаҳоншиносӣ ва хислатҳои равонии ҷомеаи сосониро таҷассум 

карда, ҳар яке дар мавсимҳои дигаргуншавии табиат, ки бо зиндагии созандаи 

кишоварзон иртибот дорад, ҷашн гирифта мешуд. Наврӯз- рӯзи нав, яъне 

фарорасии соли нав, ки дар рӯзи якуми моҳи фарвардин, (мутобиқ ба 21-22-уми 

март); Меҳргон- мавсими ҷамъоварии ҳосил, ки дар рӯзҳои 16-21-уми Меҳрмоҳ, 

(мутобиқ ба рӯзҳои 23-уми сентябр – 25-уми октябр) ва ниҳоят, Сада мавсими 

омодагӣ ба кишту кор, ки дар рӯзи даҳуми Баҳманмоҳ, (мутобиқ ба 30-31-уми 

январ) доир шуда, бо хусусиятҳои аз ҳамфарқкунанда, бо суруру нишот ва 

шодмонӣ ҷашн гирифта мешуд. 

Дар зиндагии ҳамарӯзаи қавмҳои эронӣ, мусиқӣ мақоми махсус дошт. Дар 

ҷашну маросимҳо тӯю сӯгвориҳо ромишгарону оҳангсозон ва ҳофизон сурудҳо 

мехонданд. Асосгузори мактаби мусиқии форсу тоҷик – Борбади Марвазӣ 

(585–630), ки соли 1989 аҳли Тоҷикистон 1400-солагии зодрӯзашро ҷашн 

гирифтанд, дар дарбори Хусрави Парвиз зиндагию эҷод кардааст. Борбад ба ҳар 

рӯзи моҳ як мақоме меофарид, аз ин рӯ ба ӯ офаридани 365 лаҳн, яъне оҳанг - 

таронаро нисбат медиҳанд. Мактаби мусиқии Сосонӣ ба ғайр аз Борбад боз 

номҳои мутрибону қавволони дигар: Бомшод, Гесӯи Навогар, Накисои Чангӣ, 

Саркаб, Саркаш, Ромтин ва Фитна, ҳамзамон асбоби олотҳои мусиқӣ – тор, уд, 

чанг, арғун, карнай, даф, бук, қӯшнай, най, ғижжак, камонча, танбӯр, дутор, 

доира, нақора, таблак ва ғайраро медонад.  

Салтанати Кидориён ва Хиёниён. Таърихи охири асри III-IV-и Варазрӯду 

Хуросон, аз як тараф, ба бархӯрдҳои Сосониёну Кушониён ва аз тарафи дигар 

ба пайдоишу истиқрор ва завол ёфтани салтанати Кидориёну Хиёниён 

вобастагӣ дорад. Аз маълумоти парокандаи сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд, ки 

сулолаҳои Кидориёну Хиёниён ба қавмҳои кӯчии эронӣ мансуб буда, ба якдигар 

ҳамгуну ҳамнажоданд ва дар фосилаи охири асрҳои III-IV дар харобаҳои 

давлати Кушон ҳукмронӣ кардаанд. Хронологияи воқеияти сиёсӣ, сарҳад ва 

ҳудуди ҷуғрофии қаламрави салтанати Кидориёну Хиёиён чандон муайян нест. 

Маълум аст, ки дар давраҳои афзудани нуфузи ҳарбию сиёсии Сосониён дар 

Хуросону Варазрӯд, яъне дар охири асри Ш дар харобаҳои императории Кушон, 
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дар шимолу ҷануби Ҳиндукуш Кидориён пайдо шуда, бо сарварии пешвояшон 

Кидоро ва пайравонаш Пиру ва Варахрон қисман дар Хуросон, аз ҷумла 

музофотҳои Бохтар (Балх)-у паҳнои Ҳиндукӯш то рӯди Ҷайҳун, салтанат 

рондаанд. Кидориёнро дар таърих Кушониёни кӯчак ҳам меноманд. Салтанати 

онҳо дар нимаи дуюми асри IV аввали қарни V истиқрор меёбад. Сосониён 

маҷбур мешаванд, ки барои пурра соҳиб шудан ба Хуросону Варазрӯд бо 

Кидориҳо чандин бор ҷанг кунанд. Солҳои 412-437, 456, 464 байни Кидориён ва 

Эрон ҷангҳои тӯлонӣ рӯй дода, Сосониён нуфузи ҳарбию сиёсӣ ва идории 

хешро дар Кобулу Зобулистон Бохтару Сакистон қисман аз даст дода, ба онҳо 

сулҳ мебандад. Мувофиқи муоҳидаи ба тасвиб расида, тарафайн ӯҳдадор 

мешаванд, ки дар сурати ба сарзамини яке аз онҳо пайдо шудани таҳдиди 

бегона, якҷоя амалиёти озодибахши ҷангӣ мебаранд. Дар асоси ин моҳида 

Кидориҳо Сосониёнро чандин бор дар ҷангҳои зидди императории Рим ёрӣ 

додаанд. Вале Сосониён баъд аз музафариятҳо аз болои римиён, дар замони 

Шопури П (309-379) муҷаддан ба Шарқ то ба Тирмиз ҳамла оварда, нахуст 

императории Кушонро комилан барҳам медиҳанд, дуюм ба мавқеи Кидориёну 

Хиёниҳо зарбаи сахт мезананд. Раванди ба Ҳид ҳиҷрату ҳамла овардани 

Кидоиён аз соли 324 оғоз шуда, то соли 477 давом мекунад. Дар ин фосила 

Кидориён қисматҳои шимолу ғарбии Ҳиндро тасхир карда, соли 477 аз 

Гандхара ба Чин ҳайати сафорат мефиристонанд. 

Хиёниён асосан бошандагони воҳаҳои Сайҳунруд ва соҳилҳои Баҳри Арал 

буда, дар миёнаҳои асри Ш-IV дар қисматҳои шимолии рӯди Ҷайҳун ба якин 

дар канораҳои ҳавзаҳои Амударё то Сирдарё зиёда аз 120 сол салтанат 

рондаанд. Ба акидаи таърихнависи арман Фаветос Бузанд солҳои 356-358, 369-

370, 374-377 ҳини футуҳоти шарқӣ шоҳаншоҳ Шопури П ду маротиба ба сари 

«Кушониён, ки тахтгоҳи эшон шаҳри Балх буд», лашкар кашид ва ҳар ду 

навбат»… нерӯи аскарии Кушониён лашкари форсҳоро нагунсар ва аксарияти 

ҷанговарони онҳоро аз дами теғ гузаронидаанд». Инчунин таърихнависи 

суриёни Амиан Мартеелин хабар медиҳад, ки Шопури П зимистони соли 357-

358-ро дар мубориза ба муқобили «Хиёниҳои размхоҳ», ки аз «халқҳои 

дурдаст» буданд, гузаронид. Аз ин бармеояд, ки ҳам Хиёниҳо ва ҳам Кидориён 

барои ҳукумати Сосониёг салтанатҳои хатаровар буданд. Муҳаққиқон 

Хиёниёну Ҳайтолиёнро ирқан ҳамчун ҳамзабону ҳамдин ва то андозае ба ҳам 

махлут шуморида, равандҳои иҷтимоию сиёсӣ ва этникии ин давраро ба 

салтанати якҷояи «Хиёниёну Ҳайтолиён» нисбат медиҳанд. 

 

§3. Давлати Ҳайтолиён (асрҳои IV-VI). 

 

Ташкилёбӣ ва пурзӯршавии давлати Ҳайтолиён. Яке аз давлатҳое, ки 

дар таърихи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва муҳимтар аз ҳама раванди этникии Варазрӯду 

Хуросон нақши муҳим бозидааст, давлатдории Ҳайтолиён ба ҳисоб меравад. Ба 
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арсаи ҳокимияти сиёсӣ омадани ҳайтолиён ба харитаи геополитикии Хуросону 

Варазрӯд тағйироти ҷиддӣ даровард. 

Ҳайтолиён дар солҳои 80-уми асри IV Бадахшону Тахористони Шарқӣ, 

солҳои 40-уми асри V Балху Тахористон ва Ғарҷистонро тобеъ намуда, 

заминаҳои ҳарбию сиёсӣ ташаккули давлати мустақилро фароҳам меоранд. 

Соли 428 Ҳайтолиён барои тавсеаи ҳудуд ва баланд бардоштани нуфузи ҳарбию 

сиёсии хеш ба сарзаминҳои хуросонии Сосониён ҳамла меоваранд, ки ин ҷанг 

бо шикасти онҳо ва бо муқаррар намудани марзҳои сарҳади байни Сосониён ва 

Ҳайтолиён анҷом меёбад. Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» ва Балъамӣ дар тарҷумаи 

«Таърихи Табарӣ» футуҳоти шарқии шоҳаншоҳ Варахрони V (421-439), ки бо 

номи ҷанги Баҳроми Гӯр машҳур аст, нақл карда, Ҳайтолиёнро бо истилоҳи 

«турк» тасвир кардааст. 

Яқинан, «турк»-они сарчашмаҳои хаттӣ, аз ҷумла «Шоҳнома», 

анахронизми этноними «ҳайтол» аст. Агар «турк»-они сарчашмаҳои хаттиро 

чун анахронизми вожаи «ҳайтол» қабул кунем, пас маълум мешавад, ки 

ҳангоми ҷанги Баҳроми Гӯр, қисмати ҷанубии Варазрӯд ба ҳайати иттиҳоди 

сиёсӣ ва баъд давлати навбунёди Ҳайтолиён дохил мегардид. Ба шаҳодати 

Фирдавсӣ музаффарияти Баҳроми Гӯр дар ин ҷанг «бузургон, родмардон ва 

мӯбадони Балху Ғарҷистон, Хатлону Ҷағониён ва Бухороро боҷу хироҷгузорӣ 

Сосониён мегардонад».  

Ҳайтолиён ба Хуросон аз Варазрӯд ҳамла карданд. Ҳокимияти онҳо дар ин 

ҷо истиқрор ёфта, барои устувор кардани нуфуз ва ташкили давлат кӯшидаанд. 

Аз рӯи он ки дар манбаъҳо Ҳайтолиён ҳама вақт дар вобастагӣ бо Марву 

Марваррӯд, Боғдису, Бомиён, Ҳироту Ғарҷистон, Кобулу Зобулистон, Балху 

Бухоро, Хатлону Бадахшон ва Чағониён тавсиф шудаанд, мо метавонем онҳоро 

сулола ва қавми ориёӣ, яъне ниёкони тоҷикони имрӯза гӯем. Онҳо мардуми 

бумии Бадахшону Тахористон мебошанд, яъне онҳо пасмондагони тахориёни 

эронинажоданд.  

Ҷангҳои байни Ҳайтолиёну Сосониён ва оқибатҳои он. Дар ин фосила, 

яъне аз солҳои 50-уми асри IV то солҳои 40-уми асри V Ҳайтолиён шимолу 

ғарби Ҳиндустон ва баъзе воҳаҳои Туркистони Шарқиро тобеъ намуда, ба 

императории абарқудрат асос мегузоранд. Яздигурди П (439-457) дар шимолу 

шарқи Эрон бо Ҳайтолиён вориди ҷанг гашта буд. Ӯ солҳои 442-449, 450-451, 

451-454 се маротиба ба қисматҳои шимолу шарқии шоҳаншоҳӣ барои дафъ 

намудани таҳдиди қавмҳои бодиянишин лашкар кашида, ду навбат бо Кидориён 

ҷангида, Хуросонро қисаман тасхир карда, ба муваффақият ҳам ноил шуда, 

салтанати  Кирдориҳоро дар Хуросону Варазрӯд комилан сарнагун намудааст, 

вале  ҳангоми футуҳоти сеюм, ки ба солҳои 452-454 рост меояд, Сосониён аз 

нерӯи аскарии Ҳайтолиён шикаст хурда, вилоятҳои Висагирду Тирмизро ба 

онҳо боз мегардонанд.  

Дар «Шоҳнома» доир ба се «ҷанги шарқӣ»-и шоҳаншоҳ Пирӯзи Сосонӣ 

(459-484) ба муқобили Ҳайтолиҳо маълумоти қобили мулоҳизае зикр шудааст. 



 67 

Дар тасвири сарчашмаҳо Пирӯз бо мақсади ишғолт Варазрӯд футӯҳот карда, бо 

сипоҳиёни Сосонӣ дар ҷанги якум шикаст хурда, дар бораи халалдор накардани 

сарҳади давлатӣ бо Ҳайтолиён аҳднома мебандад. Дар ҷанги дуюм, ки солҳои 

479-480 бар хилофи қарордод бо ибтикори Сосониҳо ба вуқӯъ  мепайвандад, 

Пирӯз бо аскаронаш ба дасти Ҳайтолиён ба асирӣ меафтад. Баъд аз додани 

ғаромату фидяи зиёд, ки ба андозаи 30 хачир дирҳами нуқрагин буд, 

императори Византия Зенон (474-491) ҷони Пирӯзу сипоҳиёни Сосониро аз 

асорат бозмехарад, вале шоҳзода Қубод дар асорат мемонад. Ниҳоят, дар ҷанги 

сеюм, ки соли 484 рӯй додааст, худи Пирӯзу сипоҳиёнаш ба чоҳ афтида, ба 

ҳалокат мерасанд. Дар натиҷа Эрони Сосонӣ, шаҳри стратегии Марвро аз даст 

дода, боҷу хироҷгузории давлати Ҳайтолиён мегардад. 

Муваффақиятҳои ҷангӣ Ҳайтолиёнро хеле нерӯманд сохт. Акнун ба онҳо 

танҳо императории Чин дар Шарқ ва Византия дар Ғарб ҳамвазн шуда 

метавонистанд. Сосониён бошанд, ба бозичаи дасти Ҳайтолиён  табдил ёфтанд, 

акунун шоҳаншоҳи Сосон на ба русумоти суннатӣ, балки бо раъйи онҳо подшоҳ 

интихоб мешуд. Чунин ҳолат дар салтанати ду навбатаи Қубод (488-496; 499-

531), Ҷомосп (496-498) ва пештар бо Билош (484-488) рӯй дода, Сосониён аз 

лиҳози сиёсию иқтисодӣ нисбат ба Ҳайтолиён мавқеи васалитет, яъне тобеиятро 

касб кард. Аз ин истифода карда, Ҳайтолиён аз вилоятҳои Сакистону Ҳилманд, 

Синду Рухоҷ (Арахозия) Сосониёнро берун кашида, ба Ҳинд ҳуҷум оварда, аз 

соли 460 то 530 Қандаҳору Синд, Панҷобу Раҷистон, водии Гангу Ҷамна ва 

қисматҳои ҷануби Ҳиндукушро то Сиёлкот (Сагала) тасхир намуда, салтанати 

мустақили Ҳайтолиён Ҳиндро барпо карданд. Ҳамзамон то соли 509 ба Қашғару 

Турфон, Хутану воҳаҳои ғарбии Туркистони Шарқй, навоҳии ҷанубии назди 

Помир ҳамла оварда, тақрибан 30 мулкият, яъне давлатҷаҳон мустақилро тасхир 

карданд, ки ин нуфузи ҳарбию сиёсии онҳоро афзун намуд. Тахтгоҳи Ҳайтолиён 

шаҳри Бомиён, наздкии шаҳри имрӯзаи Қундузи Афғонистон ва пойтахти 

салтанати Ҳайтолиёни Ҳинд – шаҳри Сиёлкот (Сагала) буд. 

Ҳайтолиён ба муддати кӯтоҳ бошад ҳам, ба кӯшишҳои пайвастаи Сосониён, 

ки мехостанд Хуросону Варазрӯдро пурра ба тасарруфи худ дароранд, хотима 

гузошта, раванди мустақилонаи инкишофи муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ 

ва сиёсии ин ду кишвари тоҷикнишинро таъмин намуданд. Ба таъбири 

Фирдавсӣ, ба ҳайати давлати Ҳайтолиён дар ин давра «Балху Шукнон, Омӯю 

Зам, Ғарҷистону Хуталон, Тирмизу Висагирд, Чочу Маймурғ, Самарқанду 

Бухоро то сарҳадоти Чин», дохил мегардид. 

Сустшавӣ ва аз байн рафтани давлати Ҳайтолиён. Сосониён ба василаи 

ислоҳоти гуногунҷабҳаи Хусрави 1 Анушервон (531-579) ба таҳаввулоти азими 

ҳарбию сиёсӣ ва иқтисодӣ расид, Ҳайтолиён бошанд, дар натиҷаи муборизаҳои 

озодихоҳонаи ҳиндувон аз аксар сарзаминҳои худ дар шимолу ғарбии 

Ҳиндустон маҳрум шуданд. Дар чунин вазъияти тақдирсоз, солҳои асри VI 

Ҳайтолиён ба ду душмани абадқудрат Сосониён ва Ҳоқонии Турк рӯ ба рӯ 

шуданд. Сосониён аз солҳои 40-уми асри VI сар карда, аз пардохти хироҷ ба 
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Ҳайтолиён раҳо ёфта буданд. Ҳоконии Турк баъзе сарзаминҳои Варазрӯдро то 

Чоч тасхир намуда буд. Инчунин Ҳоқонии Турк нахуст бо мақсади зарба задан 

ба аварҳои Кавкази Шимолӣ бо Эрону Византия равобити ҳасана пайдо карда, 

ба тазйиқу таҳдиди Ҳайтолиён шурӯъ менамоянд. Чағониён ва Кобулу 

Зобулистонро аз Ҳайтолиён боз пас мегиранд. 

Хусрави Анӯшервон бо Ҳоқонии Турк аҳднома баста, иттиҳоди ҳарбию 

сиёсиро, ки амалан ба нест кардани давлати Ҳайтолиён нигаронида шуда буд, 

созмон медиҳад. Подшоҳи Ҳайтолиён Ғотифар аз мақсади ҳадафноки 

иттифоқчиён хабардор шуда, иқтидори мудофиавии давлатро ҷоннок намуда, ба 

ҷамъ кардани сипоҳ шурӯъ мекунад. 

Дар ин фосила Ғотифар аз шаҳру воҳаҳои дар «Шоҳнома» зикр шуда, сипоҳ 

ҷамъ оварда, бо лашкари муназзаме дар атрофи Бухоро камин мегирад. Ниҳоят, 

ҷанги тақдирсози Ҳайтолиёну «иттиҳоди Сосониёну Туркон» дар атрофи 

Бухоро ба вукӯъ пайваст, зеро 

 

Бухоро пур аз гурзу кӯпол буд, 

Ки лашкаргаҳи шоҳи Ҳайтол буд. 

Бишуд Ғотифар бо сипоҳе чу кӯҳ, 

Зи ҳайтал гирд овардӣ гурӯҳ. 

Ба ҷанг андаромад зи ҳар сӯ сипоҳ, 

Зи тангӣ бубастанд бар бод роҳ. 

 

Инак, дар муҳорибаи нобаробари ҳаштрӯза, ки Фирдавсӣ мушаххасан нақл 

кардааст, Ҳайтолиён аз нерӯи аскарии «иттиҳоди Сосонӣ ӯ Туркон», шикаст 

мехӯрданд. Бо ҳамин давлати Ҳайтолиён ҳудуди солҳои 563-567 расман аз байн 

меравад.  

Ҳудуди давлати Ҳайтолиён дар байни қудратҳои ғолиб тақсим карда шуд. 

Ҷанубтарин навоҳии Варазрӯд, аз ҷумла ҳудудҳои имрӯзаи ҷануби Тоҷикистон, 

вилояти Сурхандарёи Узбекистон ва Туркманистон ба ҳайати шоҳаншоҳии 

Сосониён ва воҳаҳои шимоли Варазрӯд то Баҳри Хазар дар ихтиёри Ҳоқонии 

Турк монд, вале салтанати Ҳайтолиён комилан аз байн нарафт. 

Ҳайтолиён аз лиҳози сиёсӣ халқиятҳои гуногунро дар як империя ба ҳам 

муттаҳид карда, нахустин давлати феодалиро созмон доданд. Гарчанде ин 

давлат аз лиҳози сиёсӣ монанди империяи Кушониён он қадар пуриқтидор 

набошад ҳам, вале аз ҷиҳати тавсеаи ҳудуд хеле калон буд. Ва он зиёда аз 

якуним аср авзои ҳарбию сиёсӣ ва иҷтимоии минтақаро мӯътадил нигоҳ дошта, 

барои тадриҷан инкишоф ёфтани муносибатҳои иқтисодию тиҷоратӣ, табодули 

фарҳангӣ ва вусъат гирифтани раванди шаклгирии халқи воҳиди тоҷик заминаи 

мусоидеро фароҳам овард. 

 

§4. Таъсиси Ҳоқонии Ғарбии Турк (солҳои 551-744). 
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Оғози ба сарзамини Осиёи Марказӣ кӯчидани қабилаҳои туркӣ. Асри 

VI дар Олтой ва Сибири ҷанубӣ бо номи Ҳоқонии Турк (551-744) иттиҳоди 

давлатие пайдо шуд, ки баъдтар дар тақдири таърихии халқҳои Варазрӯд нақши 

муҳим бозид. Ҳарчанд, ки туркҳо дар манбаъҳои хаттӣ бо номҳои гуногун зикр 

мешаванд, вале онҳо ба ҳамдигар иртиботи қавӣ доранд. Онҳо худро «тюрк» ва 

суғдиёну форсҳо бошанд, эшонро  «турк» мегуфтанд. Соли 551 сарвари 

иттиҳоди туркҳо Бумин унвони «ҳоқон» яъне ҳоким, ҳукмдорро гирифта, дар 

Осиёи Марказӣ империяи нав – Ҳоқонати Туркро бо тахтгоҳаш Олтой асос 

мегузорад. Дар як муддати кӯтоҳ қабилаҳои турк бо ҳам муттаҳид шуда, дар 

тасхири сарзаминҳо шурӯъ намуда, дар ғарб бо Баҳри Сиёҳ рафта мерасанд. Дар 

натиҷа дар харитаи геополитикии ҷаҳони ибтидои асримиёнагӣ империяи 

бениҳоят калони кӯчманчиён пайдо мешавад, ки аз худи Корея то соҳили Баҳри 

сиёҳ масоҳати азимеро фаро мегирифт. Чин аз сарзаминҳои шимолии хеш 

маҳрум шуда, амалан вассали (тобеи) туркҳо гардида, ҳар сол ба онҳо ба 

андозаи сад ҳазор тӯп матои шоҳӣ хироҷ пардохт мекард, империяи муқтадири 

Византия ва Сосониён аз мавҷи туркон ба ҳарос афтида, ба тавофуқи тарафайн 

расиданд. 

Пурқувват гаштани таъсири Ҳоқонии Турк. То соли 555 туркҳо қисми 

зиёди воҳаҳои Туркистони Шарқӣ, шаҳрҳои пурсарвати соҳили Сайҳунрӯд ва 

соҳили баҳри Аралро забт карда, ба Ҳайтолиён рӯ ба рӯ шуданд. Онҳо ҳавзаҳои 

муҳими стратегии Варазрӯд – Ҳафтрӯду Хоразм, Чочу Кеш ва Нахшабро тасхир 

намуда, дар иттиҳоди ҳарбӣ ба Сосониён дар солҳои 563-567 давлати 

Ҳайтолиёнро барҳам дода, ба ҳокимияти сиёсии Варазрӯд соҳиб мешаванд. 

Бо заволи давлати Ҳайтолиён на танҳо вазъи ҳарбию сиёсӣ, балки 

муносибатҳои фарҳангӣ ва таркиби этникии мардуми Варазрӯд тағйир ёфт. 

Сосониён аз вазъияти мувофиқ истифода карда, сарҳадоти хешро дар шимолу 

шарқ тавсеа дод ва ҳамзамон аз худи рӯди Ҷайҳун то Сурия (Шом) нозири 

ҳақиқии шоҳроҳи магистралии «Роҳи бузурги абрешим» гардид. Ба ин васила 

қисмати калони роҳи магистралӣ таҳти назорат даромада, ташаббусу табодули 

тиҷорат ба дасти шоҳаншоҳии Сосониён гузашт. Туркҳо бошанд, назорати роҳи 

корвонгузарро аз Шарқи Дур то сарҳадоти Эрони Сосонӣ ба даст гирифта, 

тавассути Эрон бо Византия равобити тиҷоратӣ барқарор карданӣ шуданд, ки 

ин дар навбати худ  низову бархӯрдҳои доимии Эрону Ҳоқонии Туркро ба миён 

овард. 

Ҳанӯз аз давраи Кушониён ба воситаи Варазрӯд шоҳроҳи магистралии 

«Роҳи бузурги абрешим» мегузашт, ки Осиёи Марказиро бо Рум бо ҳам 

мепайваст. Ба абрешиме, ки ба Византия ва Рим мерафт, тоҷирони Форс 

миёнрав буданд. Онҳо аз ин кор фоидаи калон ба даст оварда, роҳ намедоданд, 

ки Византия бевосита ба фурӯшандагони абрешим тартиботи ҳасана дошта 

бошад. 

Суғдиён дар навбати худ манфиатдор буданд, ки ба воситаи роҳи тиҷортӣ, 

ки тавассути Эрон мегузашт, бевосита ба Византия тиҷорат кунанд. Бо 
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ташаббуси сугдиён барои ба воситаи Эрон барқарор кардани тиҷорат ба Эрон 

сафорат фиристода шуд, аммо кори ин сафорат барор нагирифт.  

Дар рафти гуфтушунид байни Ҳоқони Турк ва Византия, соли 568 ба 

муқобили Эрони Сосонӣ муоҳидаи ҳарбӣ баста шуд. Худи ҳамон сол ҳамроҳи 

сафорати Ҳоқони Турк сафорати ҷавобии императори Византия ба роҳбарии 

Земарх ба Варазрӯд омад. Сафорати Византияро Ҳоқон дар қароргоҳи хеш – 

Тиёншон қабул намуд. Ин сафоратҳо ба иттифоқи ҳарбию сиёсии Византия ва 

Туркҳо ибтидо гузошта, минбаъд боз чандин ҳайати сафоратҳо ба Византия 

фиристода шуданд.  

Соли 581 ҳайтолиёни Тахористон бар зидди Туркҳо шӯриш бардоштанд. 

Ҳамзамон Туркҳо вазъияти дар қаламрави Сосониён ба амаломадаро истифода 

бурдани шуда хостанд, давлати буферии байни онҳо ва Эрон будаи 

Ҳайтолиёнро ба мулки худ ҳамроҳ кунанд. Ин давлат, ки дар Тахористон вуҷуд 

дошт, охири солҳои 70-ум ва аввали солҳои 80-уми асри VI тақрибан мустақил 

шуда буд.  

Соли 589 нерӯи аскарии туркҳо бо сардории Совашоҳ ба мулкҳои 

хуросонии Сосониён зада даромаданд. Лашкари Туркҳо аз рӯди Чайҳун 

гузашта, Тахористонро қисман ишғол карда, ба ғарб рафта, то ба Ҳирот Балх ва 

Бодғис расиданд. Дар муҳорибае, ки Баҳроми Чӯбина бо дастаи худ ба 

қароргоҳи лашкари туркҳо даромада, лашкари шоҳи Турконро ба хок яксон 

кард. Туркҳо роҳи гурезро пеш гирифтанд.  

Ҳоқонати Турк аз сабаби давлати  хеле калони номутамарказ буданаш соли 

603 амалан ба ду давлати мустақил – Ҳоқонии Шарқии Турк ва Ҳоқони Ғарбии 

Турк тақсим шуда, Варазрӯд Ҷунгария ва як қисми Туркистони Шарқӣ ба 

ҳайати Ҳоқонии Ғарбии Турк дохил шуд. Ҳоқон Туншаху (618-630) соли 618 

ислоҳоти идорӣ гузаронида, ба тамоми ҳокимон унвони ябғу дод. Барои назорат 

дар назди ҳокимони маҳаллӣ намояндаи вижаи худро таъин кард. Ҳоқон ба 

қувваи ҳарбии худ такя карда, бисёр ҳокимони воҳаҳои марказии Варазрӯдро ба 

худ тобеъ намуд. Дар баробари зӯрӣ бо роҳҳои дигар низ Ҳоқон қудрати худро 

аз болои ҳокимон ҷорӣ кард. Масалан, ҳокими тавоно, ихшиди Самарқандро ба 

худ домод карда, ҳукмронии сиёсии худро дар ин ҷо таъмин кард. 

Муборизаҳои дохилӣ рафта-рафта Ҳоқонии Туркро хароб гардонданд. 

Қабилаҳои турк ба воҳаҳои Варазрӯд сар дароварда, қисман муқимӣ гаштанд, 

қисми дигарашон бошад, тарзи пештараи ҳаёти чорводориро дар воҳаҳои 

кӯҳистон давом доданд. Як қисми туркҳо дар шаҳрҳо сокин гаштанд. Дар ин 

давра дар аксари вилоятҳо волиёни турк ё худ туркнажод ҳукмронӣ мекарданд. 

Туркҳо ба Варазрӯд сар дароварда, ба ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодии 

халқҳои маскуни ин сарзамин таъсир расонданд. Чунон, ки таъкид шуд, 

Ҳоқонии Турк бо вуҷуди масоҳати беандоза калон доштанаш давлати 

марказиятноки неруманд набуд. Асоси онро иттифоқи ҳарбии туркӣ, ки аз 

халқиятҳои зердасти муқимӣ, сатҳи зиндагӣ ва фарҳангиашон хеле паст буд, 

ташкил медод. Номувозинатии сатҳи зиндагӣ, фарҳангу маънавиёт, ҷангҳои пай 
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дар пай Ҳоқони Туркро суст карда, Варазрӯдро ба парокандагии сиёсӣ оварда 

расонд. 

 

§5. Осиёи Миёна (Варазруд) дар давраи парокандагии феодалии 

асрҳои VI-VII. 

 

Мулк-давлатҳои Осиёи Миёна. Бо сабаби он ки дар асрҳои VI-VII дар 

ҳудуди Осиёи Миёна давлатҳои хурд-хурд хеле бисёр буданд, бинобар ин онҳо 

дар сарчашмаю адабиётҳо баъзан мулк-давлатҳо ном бурда мешавад. Дар бораи 

мулкҳои ҷудогонаи Тахористон – Ҳуттал, Вахон, Шуғнон, Чағониён, Шумон 

сайёҳ ва зоири дигар буддоӣ Хой-Чао, ки соли 726 ба Варазрӯд омада буд, 

маълумот медиҳад. Тахористон навоҳии имрӯзаи ҷанубии Тоҷикистону вилояти 

Сурхандарёи Узбекистон ва қисматҳои шимолии Афғонистонро дар бар 

мегирифт. Ин давлат аз ҷиҳати масоҳат ба Бохтари қалим шабоҳат дошт. 

Яке аз мулкҳои пуриқтидори Тахористон-Хуттал, яъне Хатлон буд. Дар 

Хатлон асрҳои VII-VIII намояндагони ашрофони маҳаллӣ ҳумкронӣ 

мекараданд. Номи яке аз шоҳон, ба ризояти Табарӣ, Ассабол будааст, ки шояд 

номи туркӣ бошад. Он дар сарчашмаҳои ҷиноӣ дар шакли Шаболо омадааст. Аз 

маълумоти маъхазҳои таърихӣ бармеояд, ки волии Хатлон то 50 ҳазор лашкар 

доштааст. Чунин миқдори лашкарро ҳокимони Шумон, Қубодиён, Шуғнону 

Вахон низ доштаанд. 

Дар сарчашмаҳо аз таърихи сиёсии мулки дигар Чағониён чунин маълумот 

дарёфт кардан мумкин аст. Чағониён сараввал тобеи давлати Ҳайтолиён буд. 

Дар ибтидои асри VII, соли 719 малики Чағониён Тиши Якчашма ном шахс 

будааст, ки дар як вақт ябғуи Тахористон ҳам маҳсуб мешуд. Унвони волии 

Чағониён-чағонхудот буд. 

Тахористон ҳарчанд кишвари калону фарох ба ҳисоб равад ҳам, вале аз 

нигоҳи сиёсӣ мамлакати номутамарказу пароканда буд. Дар сари ҳар як мулк як 

волӣ ё малики мустақил меистад. Ба таври дигар Тахористонро конфедератсияи 

номуназзам ё иттиҳоди мулк-давлатҳои соҳибихтиёр гуфтан мумкин аст. 

Номи Суғд такрибан дар ҳама сарчашмаҳо зикр ёфтааст. Мувофиқи 

маълумоти Сюан-Сзан дар асри VII Суғд кишваре будааст, ки байни дарёи Чу 

дар шимолу шарқ ва дарвозаи Бойсун дар ҷануби ғарб тӯл доштааст. Маълум, 

ки ин масоҳат ҳудуди сиёсию ҷуғрофӣ набуда, балки макони зиндагии суғдиён 

маҳсуб мешуд. Аз маъхазҳои арабу форсизабони асрҳои X-XIII ба чунин хулоса 

омадан мумкин аст, ки Суғд маъмулан ба ду маъно фаҳмида мешуд. Суғд ба 

маънои васеъ тамоми водии Зарафшону водии Қашқадарёро дар бар мегирифт, 

ба маънои маҳдуд танҳо навоҳии Самарқандро фаро мегирад ва маркази Суғд 

шаҳри Самарқанд буд. 

Дар ибтидои асри VII дар Суғди Самарқанд намояндагони ашрофони 

маҳаллӣ ҳукмронӣ мекарданд. Ба Суғди Самарқанд мулкҳои Маймурғ, 

Иштиҳон ва Кушония, навоҳии қисмати шарқии Бухоро, Нахшаб барин ҳашт 
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вилоят тобеъ буданд. Унвони малики Бухоро-чжаоу буда, пасон дар чоряки 

дуюми асри VII шакли Бухорхурдотро гирифтааст. 

Панҷакент мулки мустақил буд. Ба ҳайати он ба ғайр аз ноҳияи имрӯзаи 

Панҷакент дар ибтидои асри VIII воҳаҳои атрофи болооби Зарафшон ҳам дохил 

мешуданд. Дар асоси ҳуҷҷатҳои суғдӣ, ки аз қалъаи кӯҳи Муғ ёфт шудаанд, 

маълум мешавад, ки дар болооби Зарафшон – Моғиён, Паргор, Киштут, 

Мартушкат ном мулкҳо вуҷуд доштанд, ки ба ҳайати Панҷакент дохил 

мешуданд.  

Ихшиди Суғд ба дигар вилоятҳои Варазрӯд робитаҳои тиҷоратӣ ва 

дипломатӣ дошта, ба дигар кишварҳо ҳатто ба Чин ҳайати сафорат фиристода, 

сафоратҳоро қабул мекард. Суғд конфедератсияи мулкҳои нисбатан мустақил ба 

шумор рафта, 2 вилоят, 5 шаҳр-округ ва 14 рустои водиҳои Зарафшону 

Қашқадарёро дар бар мегирифт. 

Дар водии Фарғона низ иттиҳоди сиёсӣ ё давлати феодалии Фарғона вуҷуд 

дошт. Дар қадим ин мамлакатро Даван, Бохан, Паханна ва Фрагана, 

подшоҳонашро бошад, «ихшид» меномиданд. Пойтахти он дар шаҳри Ахсикат 

ҷой гирифта буд. Даван дар шимол бо Ҳафтрӯд дар ғарб бо Чочу Илок, дар 

ҷанубу ғарб бо Суғд, дар ҷануб бо Тахористон ва дар шарқ бо воҳаҳои 

Туркистони Шарқӣ ҳамсарҳад буд.  

Дар асрҳои VI-VIII дар Фарғона деҳқонӣ, чорводорӣ ва ҳунармандӣ, 

инчунин тиҷорати дохилию хориҷӣ ривоҷ ёфта, пояҳои мустаҳками иқтисодӣ 

дошт. Дар ин айём Фарғона мулк давлати нисбатан пуриқтидор маҳсуб шуда, 

дар ҳаёти сиёсии Варазрӯд нақши калон мебозид. Дар он аксаран халқияти 

эронинажоди суғдӣ, ки пасон асоси халқи тоҷикро ташкил намуданд, сукунат 

доштанд. 

Дар асрҳои V-VIII мулкҳои Чоч ва Илок низ муҳим буданд. Пойтахти Чоч – 

шаҳри Бинокат буда, подшоҳи онро «тудун» мегуфтанд. Пойтахти Илок-Тункат 

буда, ҳокими онро «деҳқон» мегуфтанд. Дар асрҳои V-VI вилояти Чоч ба 

давлати Ҳайтолиён, дар нимаи дуюми асри VI-VII бошад, ба Ҳоқонии Туркони 

Ғарбӣ тобеъ буд. Дар ибтидои асри VIII Чочу Илок аз лиҳози сиёсӣ муттаҳид 

шуда, ба давлати ягона табдил ёфта, истиқлолияти худро барқарор намуданд.  

Дар асрҳои III-IV бо сабаби суст шудани давлати Кушон-Хоразм аввалин 

шуда аз ҳайати он баромад. Ин давлатро хоразмшоҳиён, ки ба сулолаи маҳаллии 

африғиҳо (фариғуниён) мансуб буданд, идора мекарданд. Ба Хоразми ин давраи 

инкишофи шаҳрсозӣ, ҳунармандӣ ва бозургонӣ хос аст. Хоразм асрҳои IV-VI 

аввал ба ҳайати иттиҳоди хиёниҳо баъд ба тобеияти давлати Ҳайтолиён ва дар 

нимаи дуюми асри VI-VII бошад, ба васалияти Ҳоқонии Ғарбии Турк даромад. 

Ҳавзаҳои дигари таърихию фарҳангии Варазрӯд – Устуршана, Ҳафтрӯд ва 

водии Талас ғолибан таҳти нуфузи Суғд ва тамаддуни суғдӣ қарор доштанд. 

Тахтгоҳу афшинҳои Уструшана шаҳри Бунҷикат маҳсуб мешуд. Дар Уструшана 

шаҳру деҳоти калон, ба монанди Дизак (Ҷиззахи имрӯза), Харкана, Катвондиз, 
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Хуҷкат, Зомин, Ваҷкат, Куркат ва ғ. мавҷуд буданд, ки онҳо дар тарвиҷи ҳаёти 

шаҳрӣ, тараққиёти ҳунармандӣ ва тиҷорат нақши муҳим мебозиданд. 

Яке аз вилоятҳои калони таърихию ҷуғрофии Варазрӯд – Ҳафтрӯд буд. 

Ҳафтрӯд дар шимол бо кӯли Балхаш, дар шимолу шарқ бо Сасиқкӯл ва 

Аллоқул, дар ҷанубу шарқ бо қаторкӯҳҳои Алатови Ҷунгаристон дар ҷануб бо 

қаторкӯҳҳои Тиёншон ҳамсарҳад буд. Дар Ҳафтрӯди давраи қадим қабилаҳои 

эронии сакоӣ маскан гирифта, дар ибтидои асри миёна ба ин ҷо як гурӯҳи 

калони суғдиён ҳиҷрат намуда, касабаҳои хешро бунёд карда, ин вилоятро ба 

васояти Суғд дароварданд.  

Ҳама мулк – давлатҳои феодалии Варазрӯд тақрибан низоми сунатӣ ва 

сохтори устувори ҳарбию идорӣ, сиёсӣ надошта, аз ҳамдигар дур буданд. 

Набудани низоми ягонаи идорӣ, барпо накардани муносибатҳои судманди 

ҳарбию сиёсӣ ва иқтисодӣ, сар задани ҷангҳои доимӣ байни ин мулк – давлатҳо 

боиси парокандагии сиёсии Варазрӯд гардид. 

Сохти иҷтимоию иқтисодии Варазрӯд. Ҷамъияти ин давраи Варазрӯд 

маъмулан аз се табақа ашрофон, тоҷирон ва коркунон, яъне зироаткорон ва 

ҳунармандон иборат будааст. Инчунин аз ҳуҷҷатҳо маълум мешавад, ки дар 

асри VII ибтидои асри VIII дар Суғд чанд табақаи ғуломон-ғуломони 

муқарраррӣ, ғуломони гаравӣ, асирони ғуломшуда мавҷуд буданд. Ба шумораи 

зиёди ғуломон нигоҳ накарда, қувваи асосии истеҳсолкунандаро на ғуломон, 

балки табақаҳои дигари меҳнаткаши шаҳру деҳот ташкил медоданд. Табақаи 

деҳқонон, ки корҳои гуногунро иҷро мекарданд, бо номи «мардум» маълум 

буданд. Гурӯҳи дигари аҳли меҳнатро «маҷбуран коркунанда» меномиданд. Ин 

ду деҳқонон бе музд кор мекарданд. Ба ғайри ин ду гурӯҳ табақаи деҳқонон низ 

буданд, ки бо музди муайян кор мекарданд. Ҷамоати деҳотин дар сарчашмаҳо 

бо номи «мардум» ва «кишвар» ёд шуда ба тоифаи хокпошон – китиҷкорон, 

кашоварзон ва кадиварон ҷудо мешуданд. 

Зисту зиндагонии табақаҳои гуногуни он давраи ҷамъият аз дигар фарқ 

мекард. Дар тасвирҳои Афросиёб, Аҷинатеппа ва Панҷакент зиндагии 

бофароғати ашрофон, айшу нӯши сарватмандон, ҳамзамон зиндагии қашоқона 

бенавоён тасвир ёфтааст. Ҳаёти он замони ҷомеа мавзӯи ҳунари мусаввирӣ 

ҳисоб мерафт. 

Дар асрҳои V-VIII  шаҳрҳо ва ҳаёти шаҳрӣ хеле равнақ ёфта буд, шаҳрҳо – 

маркази косибию тичорат, илму фарҳанг ва маркази маъмурияти феодалӣ ба 

ҳисоб мерафтанд. Ба ин Панҷакент, Пайканд, Самарқанд, Балх, Чоч, Бухоро, 

Тирмиз, Ахсикат, Бинҷикат, Бухоро ва ғ. мисол шуда метавонанд. 

Вилояти Самарқанд ба дараҷае ободу шодоб, сердарахту  фаровонҳосил 

буд, ки волиёни нахустини араб онро «равзат-ул-амир ал-мӯъминин», яъне 

«боғи халифа» номида буданд. Дар Суғд, Фарғона ва Хуталон асппарварӣ 

мақоми хоса дошт. Дар фосилаи солҳои 624-750 барои фурӯш галаи аспҳои 

хушзоти суғдӣ мунтазам бурда мешуданд. Дар ҳуҷҷатҳои Қалъаи Муғ гову 
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гӯсфанд, буз, аспу хар ва хаҷир зикр шудааст. Дар Суғду Тахористон ва 

Фарғона кирмакпарварӣ ҳам равнақ ёфта буд. 

Дар баробари хоҷагӣ, ҳамзамон ҳунармандӣ ҳам яке аз машғулиятҳои 

асосии он давраи мардуми Тахористону Суғд, Фарғона, Хоразм ва Чочу Илок ба 

ҳисоб мерафт. Дар Тахористон коркарди канданиҳои фоиданок хеле ривоҷ ёфта 

сангҳои қимматбаҳо, пеш аз ҳама лаъли Бадахшону лоҷувард ва дигар сангҳо 

истихроҷ мешуд. Дар асоси маълумотҳо гуфтан мумкин аст, ки дар Тахористон 

аз тилло сар карда, то оҳан васеъ истифода бурда мешуд. Аз тилло ашёи 

заргарӣ, зебу зинат, ҳайкалу муҷассамаҳо месохтанд. Аз оҳан асбобу анҷоми 

рӯзгор, яроқу аслиҳа месохтанд.  

Ҳунари бофандагии халқиятҳои Варазрӯд ба дараҷаи камолот расид. 

Газворҳои пашмию пахтагӣ ва сару либоси аъёну ашроф, ки хеле мураккаб 

дӯхта шуда буданд аз ҳунари баланди бофандагон шаҳодат медиҳанд. 

Бозёфтҳои бостоншиносон имконият медиҳанд, ки дар бораи се навъи матоъ-

газвори пашмини рах-рах, газвори пашмини гулдор ва газвори шоҳӣ маълумот 

гирем. 

Ҳунармандии суғдиён низ аз дигар халқиятҳои Варазрӯд мондани надошт. 

Миқдори зиёди маъдан пеш аз ҳама, эҳтиёҷоти дохилиро қонеъ мегардонд, пас 

аз он қисман ба содирот бароварда мешуд. Аз ҳафриёти Панҷакент дар бораи 

ашёи оҳан маводи зиёде ба даст оварда шудаанд.  

Афзалияти аслиҳаи суғдиён дар шакли зебову мукаммали зоҳирии он буд. 

Ба ғайр аз яроқсозӣ дар Суғд ҳунари заргарӣ ва бофандагӣ шӯҳрат пайдо карда 

буданд. Бисёр ашёи заргарӣ – гушворҳои тиллоӣ, ақиқсанги фирӯзачашми 

марвориднигон, ангуштаринҳои нигинашон аз сангҳои қиматбаҳо ёфт шудаанд. 

Дар Қалъаи Муғ қариб 150 намуди матоъ ёфт шуд. Мувофиқи тадқиқоти 

олимон аз 135 намуди матоъ 90-тоаш пахтагин, 44-тоаш абрешим ва фақат 1-

тоаш пашмин аст. 

Вусъати ҳунармандӣ, танҳо хоси Суғду Тахористон набуда, балки тамоми 

Варазрӯдро фаро мегирифт. Аз Тахорисутону Суғд бисёр навъҳои дору ҳам ба 

фурӯш мерафт. Пайдо шудани тангаҳои суғдӣ дар Тахористон ва тахористӣ дар 

Суғд аз ривоҷи тиҷорати дохилӣ ва тарвиҷи муомилоти пулии ин ҳавзаҳои 

таърихӣ шаҳодат медиҳанд. Тиҷорати хориҷӣ ба мамлакатҳои Шарқу Ғарб ва 

аҳолии даштҳои Шимол ривоҷ ёфта буд. Масалан, мулк-давлатҳои Варазрӯд бо 

Византия муомилот мекарданд, ки он ба воситаи Эрон ва минтақаи Моварои 

Кавказ бурда мешуд. Аз Византия ба Суғд шоҳӣ меоварданд. Дар Суғд аз рӯи 

намудҳои онҳо шоҳӣ бофта, ба мамлакатҳои Ғарб ба фурӯш мебурданд. Дар 

баробари тиҷорати хориҷӣ тавассути «Роҳи бузурги абрешим, тиҷорати дохилӣ 

ҳам ривоҷ меёфт. 

Тамаддуни аҷдодони тоҷикон дар асрҳои VI-VIII. Тамаддуни тоҷикон 

дар замони муносибатҳои феодалӣ тадриҷан ривоҷ ёфта, дар заминаи бархӯрду 

табодули фарҳангии қавму халқиятҳои эронии Тоҷикистони таърихӣ мазмуну 

рӯҳияи созанда касб кардааст. Агар тамаддуни Эрон дар  он давра дар ҳолати 
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марказиятнокиву иқтидормандӣ, ваҳдати сиёсиву фарҳангии Сосониён нумӯъ 

карда бошад, тамаддуни Варазруд дар ҳолати бархурди тадриҷии халқиятҳои 

бумӣ бо қавмҳои кучӣ, омезишёфтани фарҳанги эронӣ бо унсурҳои мадании 

туркон, ниҳоят дар вазъияти парокандагии сиёсӣ рушду нумӯъ кардааст, ки ин 

ҳолат албатта аломатҳои фарқкунандаи дин, афкори иҷтимоию сиёсӣ ва 

тамаддунро ба вуҷуд овардааст. 

Дар асрҳои VI-VIII равобити тиҷоратӣ асосан ба василаи «Роҳи бузурги 

абрешим» сурат гирифта, алоқаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии Варазрӯдро 

бо Чину Ҳиндустон ва Эрону Византия хеле васеъ намуд. Таъсири 

байниҳамдигарии фарҳанги мардуми муқимӣ ва кӯчиро пурзӯр кард. Халқияти 

Варазрӯд ба ҷараёни таърихи ҷаҳонӣ кашида шуда, дар ин ҷо фарҳанги 

ғайратманди хосе, ки симои баргузидаи эронӣ дошт тарвиҷ ёфт.   

Аз намунаи осори хаттии суғдӣ, ки то ба замони мо расидаанд: маҷмӯи 

ҳуҷҷатҳои қалъаи кӯҳи Муғ, катибаҳои Панҷакент ва Чилҳуҷра аз Тоҷикистон, 

номаҳои қадими суғдӣ аз Турфони Туркистони Шарқӣ, ҷамъи катибаҳои Синд 

аз Покистони шимолӣ, катибаи Бугут ва Қаробалосағун аз Муғулистон, катибаи 

Лодак аз Тибет, катибаҳои Макшуф аз Қирғизистон ва деворнигораҳои 

харобаҳои Афросиёби Самарқанд ёдгориҳои нодиру нотакрор маҳсуб 

мешаванд. Осори номбаршуда аз он шаҳодат медиҳад, ки забону хатти суғдӣ на 

танҳо дар сиккаю ҳуҷҷатҳои ҳукмронони Суғд, балки дар асноди расмӣ ва 

номаҳо низ ба кор рафта дар минтақаи паҳновари Осиёи Марказӣ ба унвони 

забони миёнҷӣ (Linena Franka) аз асри IV то VIII маъмул ба кор мерафт.  

Тахтаи машқи алифбои суғдӣ, ки аз Панҷакент ёфт шудааст, матни 

машқҳои котибон, ки дар сафолпораҳои Марв дарёфт гардид, аз он шаҳодат 

медиҳанд, ки дар Суғди ибтидои асримиёнгаӣ мактабҳои саводомӯзӣ ва санъати 

котибӣ амал мекарданд. Дар аксари ҳуҷҷатҳои Қалъаи Муғ котибони чирадасти 

суғдӣ: номи Ромтиш, Вғашфағн, Ваченок ва Саймич, Тишич зикр шудаанд, ки 

ин албатта аз тарвиҷи мактаби хату хаттотии Суғд шаҳодат медиҳад ва аз он 

гувоҳӣ медиҳад, ки дар Суғд хату савод хеле пеш рафта будааст.  

Дар кори тарғиби хат ва саводнок шудани халқҳои Осиёи Марказӣ ва эҷоди 

хатти худӣ хатти суғдӣ нақши муҳим дошт. Дар асоси хатти суғдӣ алифбои 

уйғурӣ ба вуҷуд омад. Баъд дар асоси алифбои уйғурӣ хатти муғулию манҷурӣ 

пайдо шудааст, ки ин воқеаи ногузир буд. Чунки дар асрҳои V-VIII дар Осиёи 

Марказӣ, бахусус дар Ҳафтруд ва Туркистони шарқӣ забони суғдӣ васеъ 

истифода бурда мешуд. Дар ин ҷо аҳолӣ бештар бо забони суғдӣ ва қисман ба 

туркӣ ҳарф мезаданд. Дар шаҳрҳо, хусусан ду забонӣ васеъ паҳн шуда, дар 

байни ашрофони босаводи Ҳоқонии Ғарбии Турк донандагони забони суғдӣ 

бисёр буданд.  

Эҳтимол меравад, ки хату забони суғдӣ, аз ҷумла турку уйғурҳо пасон 

расму хатти қадимаи руниро эҷод карда бошанд, зеро асоси ин хат ҳам алифбои 

суғдӣ ва оромӣ буда, алифбои фонетикаи забони туркиро ташкил медод. Ин 



 76 

навъи алифбои туркӣ аз 38 то 40 ҳарф иборат буда, паси ҳамдигар рӯи сангу чӯб 

навишта мешуд.  

Ҳамзамон бо хату забони суғдӣ – забони бохтарӣ ҳам, ки забони расмии 

Тахористон буд, дар ташаккулу тарбиҷи тамаддуни тоҷикон нақши муҳим 

бозидааст. Ба шаҳодати сайёҳи ҷиноӣ Сюан-Сзан алифбои забони бохтарӣ аз 25 

ҳарф иборат буда, дар заминаи расмулхати юнонӣ асос ёфтааст, он аз чап ба 

рост хонда мешудааст. Осори хаттӣ ба забони бохтарӣ аз маъбади Сурхкӯтал, 

маҳалли Работаки Афғонистон, аз дайри буддоии Қаротеппаи Узбекистон ва аз 

навиштаҳои рӯи тангаҳо, мӯҳрҳои шоҳони кушониву ҳайтолӣ, аз ҳамдафну 

сафолпораҳо кашф шудаанд. 

Дар асрҳои IV-VIII аҳолии Варазрӯд маъмулан  ба дину ойинҳои зардуштӣ, 

буддоӣ, массеҳӣ ва монавӣ эътиқод доштанд. Вале зардушгтия дар Хоразму 

Суғд ва Чоч хеле зиёд паҳн шуда буд. Онҳоеро, ки зардуштии мазҳаб буданду 

дар оташкадаҳо русумотии диниро мекарданд, баъдтар арабҳо  маҷус ё маҷусӣ 

номиданд. Тақрибан дар ҳама шаҳрҳои хурду калони Варазрӯд оташкадаҳои 

зардуштиён мавҷуд буданд. Оташи муқаддас озархурро номида шуда, дар 

оташкада шабу рӯз ҳамвора фурӯзон меистод.  

Аз манбаҳои хаттӣ ва ковишҳои бостоншиносоӣ маълум мешавад, ки дар 

асрҳои VI-VIII талқини дини буддоӣ на танҳо дар Тахористон, балки дар Суғду 

Фарғона ва Туркистони Шарқӣ низ пурзӯр гашта, тарғибгарони он тавассути 

Чочу Фарғона ва Ҳафтрӯд ва Туркистони Шарқӣ, ҳатто ба вилоятҳои дохили 

Чин мерафтанд. Дар боби тарҷумаи матнҳои динии буддоӣ аз забони санскрит 

ба забонҳои бохтарию суғдӣ ва аз он ба забонҳои чиноӣ ва туркӣ рохибону 

фозилон ва муболиғони суғдию тахористонӣ ва марвӣ саҳми калон доштанд. Ба 

туфайли китобҳои динӣ ақидаҳои буддоӣ дар бораи покизагии рӯҳу ҷисм, 

растагорию росткорӣ ва камолоти рӯҳӣ тарғиб гардида, дуздӣ, дурӯғгӯӣ, 

бадахлоқй ва сармастӣ сарзаниш карда мешуд. Имрӯз як силсила иботахона, 

яъне дайраҳои буддоӣ, ки маркази таҳвилкунандаи афкору ақида ва ойини 

Буддо буданд, харобаҳои Аҷинатеппа, Кофарқалъа, Қаротеппа ва Зангтеппа дар 

ҳудуди Тахористони қадиму ибтидоӣ асримиёнагӣ кашфу ҳафр шудаанд. 

Суғдиён ҳам дар тарғибу талқини дин ойин нақши созгор гузоштаанд. Имрӯз 

чанд теъдод осори суғдии буддоӣ, аз қабили «Вассантра статакӣ», «Достони 

мавлуди Буддо» ва «Сутуройи иллат ва маълул» ёфт шудаанд, ки аз забони 

санскрит ё ҷиноӣ ба забони суғдӣ тарҷумаю тафсир шудаанд. 

Аз маълумоти манбаъҳо бармеояд, ки дар Варазрӯд ба ғайр аз зардуштиёну 

буддоиён боз пайравони таълимоти мазҳаби несториании дини масеҳӣ ҳам кам 

набуданд. Ноҳияи Ургути Самарқанд на фақат барои Суғд, балки барои тамоми 

Варазрӯд маркази паҳнкунандаи ойини масеҳӣ маҳсуб мешуд. Тахмин меравад, 

ки дини насронӣ ба Суғд дар асрҳои V-VI ворид шуда бошад, дар ибтидои асри 

VI дар Самарқанд эпископ, дар асри VIII  бошад, митрополит ва дигар 

пешвоёни олимақоми динӣ ба ҷамоаҳои насронӣ раҳнамоӣ мекарданд.  
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Дар асрҳои IV-VIII дар шаҳрҳои Варазрӯд баробари ҳунармандӣ ва 

меъморӣ, соҳаҳои гуногуни ҳунар, мусаввирӣ ва ҳайкалтарошӣ ривоҷ ёфтааст, 

ки тасвиру гаҷкориҳо, деворнигораҳои қасру кӯшкҳо, гаҷию сафолии ҳайкалҳои 

ибодатхонаҳо, маъбудаҳо, санамҳои аз чуб офаридашуда, рамзу симоҳои дар 

тангаҳо акс ёфта, аз намунаҳои нодири он ҳунар ҳастанд. Онҳо бешубҳа, 

дигаргуниҳои ичтимоӣ, тарвиҷи иқтисодӣ ва муносибатҳои сиёсии он замонро 

дар худ таҷассум намуданд. Дар харобаҳои Балаликтеппа, Панҷакент, Чилҳуҷра, 

Варахша ва Афросиёб, ёдгориҳои шаҳри Кува мусаввараю ҳайкалҳо ва нақшҳое 

ёфт шуданд, ки асарҳои беназири  ҳунари он замон ба ҳисоб мераванд. Зиёда аз 

60 тасвираҳои ҷолиби деворӣ харобаҳои Панҷакент ёфт гардида ҳам, мазмунана 

бойу рангин ҳастанд. Дар байни онҳо манзараи ҳаракати аскарон достонҳои 

қадимаи суғдиён, маросими динӣ ва маросими кишти ҳосилро мушоҳида кардан 

мумкин аст.  

Тасвир ва деворнигораҳои Афросиёб хусусияту мундариҷаи хос доранд. 

Дар он манзараи як маҷлиси мутантан тасвир ёфтааст. Дар сафи пеш фили 

сафед меравад ва дар таҳти равони болои фил як бонуи сарватманде 

нишастааст, ки эҳтимол, шоҳдухтар ё малика бошад. Дар сағрии фил, дар пушти 

тахти равон канизи шоҳдухтар тасвир ёфтааст. Аз паси фил се бонуи аспсавор 

менамоянд. Дар дасти яке аз онҳо ба забони суғдӣ чунин ибораи мухтасар сабт 

шудааст: «ақрабои малика». Аз паси онҳо ду марди мусаллаҳи уштурсавор 

мераванд, ки дар даст чӯбдасти салтанат доранд, боз чор паррандаи сафед 

инъикос шудааст, ки онҳоро ду марди даҳонбаста гирифта мераванд ва ниҳоят 

боз як саворе ба назар мерасад, ки нисбат ба дигарон ду баробар калонтар 

кашида шудааст. Шояд ки ин маросими арӯсбиёрони сафир бошаду эҳтимол 

духтари филсавор арӯси марди аз ҳама калон тавиршуда, сардори сафорат 

бошад. Дар девори ғарбии хона бошад, одамони либоси шоҳона ба бар бо 

тӯҳфаҳои қиматбаҳо тасвир ёфтаанд, ки ин лавҳаи қабули сафирон аз ҷониби 

ихшиди Суғд Вархуман мебошад.  

Дар ҳунари мусаввирии арсҳои IV-VIII ҳайкалтарошӣ мавқеи калон дошт. 

Дар боби инкишофи он таъсири мазҳаби зурвонии  зардуштӣ ва дини буддоӣ 

зиёд аст. Одатан дар буткадаҳо ҳайкали хурду калони буддо ва коҳинонро аз 

лою гаҷу лой ва санг сохта мегузоштанд. Ҳайкалҳои мӯҳташами буддоии Қува 

водии Фарғона ва Аҷинатеппаи назди Қурғонтеппа ёфта, омӯхта шуданд. 

Дарозии ҳайкали буддоие, ки аз Аҷинатеппа ёфта шуд, қарибан 12 метр аст. 

Дар он давра санъати кандакорӣ ривоҷ ёфт. Пораҳои боқимонда ва мисли 

ангишт сӯхтаҳои ҳайкали чӯбин, нақшҳои гуногуни табиат, ҷонзодҳою 

ҳайвонот, ҳокиме дар сари тахт, ки аз Афросиёб ва Панҷакент  ёфт шудаанд, аз 

тарвиҷи кандакорӣ далолат медиҳанд. Дар байни онҳо ҳайкали ҷозибаноки 

раққоса ҷолиби диққт аст. Раққоса дасти чапро ба миён монда, пои ростро қат 

карда, ҳангоми ҳаракат намудан тасвир ёфтааст, ки он шаддаву шалдори 

аҷоибдӯхти раққосаи қоматаш нозукро дақиқ таҷассум медиҳад. 
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Манбаъҳои ҷиноӣ шаҳодат медиҳанд, ки дар асрҳои IV-VIII дар Варазрӯд 

ҳунари мусиқӣ, рақс, сарояндагӣ, мутобагӯӣ ва дорбозӣ равнақ ёфта буданд. 

Бухоро бо санъаткорон, Самарқанд бо найнавозон, Чоч бо раққосону 

раққосагон, Хутан бо сурнайнавозон, Куча бо бастакорони бо маҳорати худ 

шӯҳрат ёфта буданд. Дар фосилаи асри V-VIII аз Чочу Самарқанд, Кешу 

Маймурғ ҳайати раққосон, аз Хуттал бошад, гурӯҳ-гурӯҳ занони мақомчии ба 

қасри императорони Чин барои ҳунармандӣ ва омӯзондани фиристоданд. 

Хулоса, дар асрҳои IV-VIII фарҳангу маънавиёти ҷомеа махсусан меъморӣ, 

хату савод, эътиқоди динӣ, ҳунари мусаввирӣ ва мусиқӣ ривоҷ ёфта, равобити 

фарҳангии мулк- давлатҳои Варазрӯд тарвиҷ мекунад. Дар натиҷа фарҳанги 

хосу ғановатманде офарида мешавад, ки пешрафти маънавиёти ҷомеаро дар худ 

таҷассум менамуд. 

 

 

БОБИ V.  Аҷдодони тоҷик дар замони ҳукуматдории Хилофати Араб.  

 

§1. Забти Хуросону Мовароуннаҳр аз тарафи забткорони араб. 

 

Ташаккулёбии дини ислом ва Хилофати Араб. Зуҳури дини ислом, ки 

пасон сабаби ташкили давлати муттаҳидаи арабҳо, - Хилофати Араб (622-1258) 

сабаб гардид, дар тақдиру сарнавишти бисёр халқҳои Шарқ, аз ҷумла тоҷикон 

нақши муҳим бозид. 

Ислом, ки ба маънӣ-итоат, тавозӯъ, фармонбардорӣ аст, яке аз динҳои 

яктопарастии ҷаҳонӣ буда, дар асри VII дар нимҷазираи Арабистон дар муҳити 

қабилаҳои араб пайдо шудааст. Асосгузори он Муҳаммад ибни Абдуллоҳ (570-

632), яъне Муҳаммад пайғамбар шуморида мешавад. Азбаски дар исломи 

ибтидоӣ ғояҳои иҷтимоии бародарӣ, баробарӣ, накӯкорӣ, адолатпарварӣ, 

шафқату эҳтиром ба якдигар тарғибу талқин шуда, зулму тааддӣ, риёкорӣ, 

дурӯғгӯӣ, ришвахӯрӣ ба зери тозиёнаи танқид афтида буд, мардуми нимҷазираи 

Арабистон ва баъдтар қавмҳои эронӣ ҳам онро писандида қабул карданд. 

Манбаъҳои ғоявии ислом, қабл аз ҳама дини яҳудӣ, масеҳӣ, динҳои қадимаи 

қабилаҳои араб, зардуштия ва монавия мебошад. Асоси таълимоти дини 

исломро китоби «Қуръон» ташкил медиҳад. «Қуръон» аз 114 сура (боб) иборат 

буда, барои мусулмонон китоби муқаддас маҳсуб шуда, пояи асосии дини 

ислом аст. 

Ҳуҷумҳои истилогаронаи арабҳо асосан пас аз даргузашти Муҳаммад 

пайғамбар дар соли 632 ва баъди пуриқтидор гардидани давлати теократии 

Хилофати Араб сар зад. Давлати навтаъсисро нахуст, халифаҳо, яъне 

ҷонишинони паёмбар, - «хулафои рошиддин»: Абӯбакри  Сиддиқ (632-634), 

Умар ал-Хаттоб (634-644), Усмон ибни Аффон (644-656), Алӣ ибни Абутолиб 

(656-661), намояндагони сулолаҳои Уммавиён (661-750), Аббосиён (750-1258) 

идора карданд. Ташаккули Хилофати Араб аслан дар замони салтанати 
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«хулафои рошиддин» анҷом  ёфта, сарзаминҳои Шому Фаластин, Мисру Эрон 

ҳам асосан аз ҷониби арабҳо дар ҳамин давра тасхир карда шуд. 

Ҳуҷуми арабҳо ба мулкҳои Аҷам. Арабҳо дар зери ливои дини ислом ба 

муқобили мардуми ғайримусулмон, яъне кофирон ҷангҳои муқаддас эълон 

намуда, дар як вақт ба муқобили ду давлати пурқудрати он давра: империяи 

Византия (Рум) ва шоҳаншоҳии Сосониён ба ҷанг даромаданд. Охирин 

шоҳаншоҳи Сосониён Яздигурди Ш (632-651) бо вуҷуди кӯшишу талошҳои 

фаровон мардуми Эронро ба муқобили нерӯи ҷангии арабҳо бархезонда 

натавонист. Дар натиҷаи дар якчанд муҳорибаҳои тақдирсоз, махсусан дар 

ҷангҳои Қодиисия (дар соли 637), Ҳулвон (дар соли 637), Наҳованд (дар соли 

642) ва Кирмон (дар соли 649) арабҳо тамоми нерӯи муттаҳидаи ҷангии 

Сосониёнро торумор карда, соли 651 маркази Хуросон – шаҳри Марвро тасхир 

намуданд, ки ин амалан маънии забти ҳама сарзамини Сосониёнро дошт. 

Ниҳоят, соли 651 бо марги шоҳаншоҳ Язигурди Ш давлати Сосониён ҳам 

расман барҳам хӯрд ва арабҳо ба марзи Осиёи Миёна наздик шуда, барои 

тасхири ин сарзамин омодагӣ гирифтанд, вале ҷангҳои дохилӣ дар Хилофати 

Араб, ки ахиран сулолаи Уммавиёнро ба сари ҳокимият овард, раванди забти ин 

сарзаминро андаке ба таъхир андохт. 

Марҳилаҳои асосии забти сарзаминҳои тоҷикон. Бархӯрду амалиётҳои 

ҷангии арабҳоро дар Хуросону Мовароуннаҳр аз рӯи мақсад, нақша ва рафт ба 

се марҳила тақсим кардан мумкин аст: 

1. Марҳилаи якум, - солҳои 644-704-умро дар бар мегирад. Дар ин фосила 

арабҳо аввал, Хуросонро пурра тасхир намуда, ба мулк-давлатҳои ҷудгонаи 

Мовароуннаҳр якчанд ҳамлаҳои ғоратгарона мекунанд, вале ин ҷангҳо бештар 

хусусияти иктишофӣ (разведкавӣ) ва ғоратгаронаро доштанд.  

2. Марҳилаи дуюм, - солҳои 705-715-умро дар бар мегирад. Ин давра ба 

ҷангҳои пуршиддати арабҳо ва муқовимати сахти мулк-давлатҳои ҷудогона ва 

ниҳоят ба  забти мақсадноки сарзамини Мовароуннаҳр аз ҷониби арабҳо рост 

меояд; 

3. Марҳилаи сеюм, - солҳои 715-821-умро фаро мегирад. Ин марҳила дар 

навбати худ боз ба якчанд давраҳо ҷудо мешавад. Ин замони паҳншавии дини 

ислом, шиддат ёфтани сиёсати мустамликавии арабҳо, муқовимати  сахти 

халқҳои Мовароуннаҳру Хуросон алайҳи истилогарони араб, ниҳоят таъсиси 

давлатҳои миллӣ ва истиқлолият пайдо кардани халқҳои ин сарзамин аст. 

Ҳамзамон раванди муҳоҷирати қабилаҳои фотеҳи араб ба сарзаминҳои 

тасхиршуда шурӯъ шуд. Дар соли 671-672 таҳти васояти сарлашкар ар-Рабиъ 

ибни Зиёд (671-673) панҷоҳ ҳазор марди ҷангии араб бо хонаводаҳои хеш, ки 

ниме бошандагони Басра ва ними дигар сокинони Куфа буданд, ба Хуросон 

омаданд. Агар шумораи ҷангиён панҷоҳ ҳазор бошад, аз эҳтимол дур нест, ки 

теъдоди афроди ғайриҷангӣ – занону кӯдакон, хидматгорону роҳбаладон ва ғ. 

ҳади ақал ба се баробари ин рақам рост ояд. Аз ин рӯ, шумораи арабоне, ки дар 

ин кӯчбандии бузург иштирок доштанд, дусад ҳазор нафарро ташкил мекард.  
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Муҳоҷирони араб гурӯҳ-гурӯҳ ва қабила ба қабила дар шаҳру минтақаҳои 

алоҳидаи Хуросон маскан мегирифтанд. Масалан, муҳоҷирони қабилаи бани 

бакр ва бани тамим дар қисмати шарқии Хуросон ва Сиистон, қабилаи бани 

қайс дар қисмати ғарбии Хуросон ва Қумис: қабилаи банӣ азд ва гурӯҳи 

қабилаҳои арабии аднонӣ ва қаҳтонӣ дар ҳама воҳаҳои Хуросон маскан 

гирифта, мақому манзалати хоса пайдо карда дар якҷоягӣ бо маволӣ (асирони 

озодшуда) барои тасхири Мовароуннаҳр омодагии ҷангӣ мегирифтанд. Маволӣ 

аслан мардуми ғайри арабе буданд, ки  дини исломро қабул карда, ба ҳокимияти 

арабҳо ба итоат омада буданд. Табиист, ки ҳама мардумони эронинажоде, ки 

тобеъи арабҳо шудани дини исломро қабул карданд – мавло, яъне маволӣ 

шуданд. 

Аслан истилои ниҳоии якчанд шаҳру минтақаҳои Хуросон – Балху 

Марваррӯд, Ҳироту Бодғис, Бомиёну Фориёб, Сарахсу Ҷузҷон, ҳамзамон 

ҳуҷумҳои Уммавиён ва комилан истиқрор ёфтани Хилофати Араб сурат гирифт. 

Соли 673 сарлашкари араб Убайдуллоҳ ибни Зиёд (673-675) аз рӯди Ҷайҳун 

гузашта, ба сӯи Бухоро ҳуҷум намуд. Шаҳрҳои Пайканду Роментанро забту 

ғорат карда, ба муҳосира шаҳри Бухоро шурӯъ мекунад, лашкари муттаҳидаи 

суғдиёни Бухоро ва туркҳо дар ин ҷанг бо арабҳо бархӯрд карда, онҳоро қисман 

шикаст доданд. Ба сабаби он ки шаҳзодаи Бухоро кӯдак буд, модари ӯ малика 

Хутак-Хотун дар тахти Бухоро нишаста ҳукм меронд. Ӯ бар ивази додани сад 

ҳазор дирҳам бо арабҳо сулҳ мекунад. Арабҳо ғайр ба боҷи зиёд, алиҳаву либос, 

тиллову нуқра ва боз дигар сарватҳоро ҳамроҳи чор ҳазор нафар асир гирифта, 

ба Марв бармегарданд. 

Соли 676, яъне пас аз се сол, амири нави Хуросон Саид ибни Усмон (675-

677) бо қушӯнҳои худ боз ба Бухоро ҳамла меорад. Маликаи Бухоро ба як саду 

бист ҳазор нафар қувваи ҳарбӣ, ки аз мулкҳои Суғди Самарқанд, Кеш ва 

Нахшаб ба ёрӣ омада буданд, эътимод карда, барои ҷанг бо арабҳо лашкари 

худро равона мекунад, вале иттифоқчиён ба воҳима афтида, Бухороро ба 

тақдири худ монда, аз майдони муҳориба мебароянд. Дар натиҷа, малика 

маҷбур мешавад, ки боз боҷи зиёд дода, бист нафар маликзодагону деҳқонони 

асилзодаро ба асирӣ супорида, бо арабҳо сулҳ бандад. Дар соли 680 амири нави 

Хуросон Салм ибни Зиёд (680-683) ба Хоразм, Суғди Самарқанд, Бухоро ва 

Хуҷанд ҳамла оварда, ин мулк-давлатҳоро тасхиру ғорат карда, бо ғаниматҳои 

зиёд ва асирони сершуморе аз Мовароуннаҳр баромада рафт.  

Ҳокимони Суғди Самарқанд, Бухоро, Кешу Нахшаб, Хатлону Чағониён ва 

Чоч барои пурқувват гардондани ҳокимияти мутлақи худ аз арабҳо ёрӣ ҷустанд, 

ки ин кори арабҳоро дар забти Мовароуннаҳр осон гардонд.  

Агар таърихро бо рақам баён намоем, дар ин марҳила, сипоҳиёни араб 

солҳои 654, 667, 673, 676, 680, 691, 699-702, 703 - 704, яъне зиёда аз ҳафт 

маротиба рӯди Ҷайҳунро убур карда, шаҳру вилоятҳои чудогонаи 

Мовароуннаҳрро ғорат намуда, ҳаёти осоиштаро комилан вайрон намуда, 

одамонро асир гирифта, ба боигарии зиёде соҳиб шуда, ба Марв баргаштанд. 
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Дар рафти амалиётҳои ибтидоӣ арабҳо аввал, аз парокандагии сиёсию 

ноиттифоқии ҳокимони мулк-давлатҳои маҳаллӣ, дуюм, аз топография ва 

маҳалли дақиқи ҷойгиршавӣ ва тарзи фатҳи шаҳру вилоятҳо ва сеюм, аз 

боигарии ҳайратангези Мовароуннаҳр пурра хабардор шуда, тамоми нерӯи 

ҷангии хешро барои тасхир кардани ин сарзамин омода карданд. Аз ин рӯ, 

марҳилаи аввали ҳуҷумҳои арабҳо дар Мовароуннаҳр бештар характери 

иктишофӣ (разведкавӣ), номунтазам, стихиявӣ ва ғоратгарона дошт. Дар ин 

марҳила ҳадафи асосии арабҳо шинос шудан ба ин сарзамин буд. 

Амалиёти забткоронаи Қутайба ибни Муслим. Марҳилаи дуюми 

ҳуҷумҳои арабҳо ба Мовароуннаҳр аз соли 705 сар шуда, то соли 715 давом 

мекунад, дар ин давра ин сарзамин пурра забт карда мешавад. Соли 705 яке аз 

сарлашкарони шуҷоъ, серғайрат ва маккори араб Қутайба ибни Муслим (704-

715) амири Хуросон таъин мешавад. Қутайба соли 705 ба забти вилояти Балх 

шурӯъ кард. Дар ин фосила вилояти Чағониён хам бе ҷанг ба арабҳо таслим 

шуд. Бо ҳамин давраи дуюми забкориҳои арабҳо дар Мовароуннаҳр оғоз ёфт. 

Соли 706 Қутайба бо лашкари бисёре аз рӯди Ҷайҳун гузашта, ба Бухоро 

ҳамла овард. Дар ин ҳамла қувваҳои ҳарбии арабҳоро ба ғайр аз маволиёни 

эронӣ боз дастаҳои ҳарбии ҳокимони Балху Чағониён ҳамроҳӣ мекарданд. 

Қутайба аввал шаҳри қадимаи ободи Мовароуннаҳр-Пайкандро ба муҳосира 

гирифт. Пайкандиҳо дар якҷоягӣ бо нерӯи ҳарбии Суғд ва дигар вилоятҳо, ки ба 

ёрӣ омада буданд, ба муқобили арабҳо сахт ҷангида, қаҳрамонӣ зоҳир карданд. 

Муҳосираи Пайканд панҷоҳ рӯз давом кард. Арабҳо девори мудофиавии шаҳрро 

рахна карда, ба дохили шаҳр даромада, аҳолии шаҳрро нобуд карда, Пайкандро 

ба даст дароварданд. Аҳли Пайканд ба Қутайба ибни Муслим бар ивази 

пардохти боҷи зиёде муоҳида бастанд. Қутайба яке аз ҳамқавмони хеш – Варқаъ 

ибни Насрро волии Пайканд таъин карда, худ ба тарафи Бухоро лашкар кашид, 

вале лашкари араб ҳанӯз панҷ фарсах (30 км) дур нарафта, аҳли Пайканд шӯриш 

карданд ва арабҳои дар он ҷо истодаро ба қатл расониданд. Қутайба аз роҳ 

баргашта Пайкандро дубора ишғол карда, онро тамоми ба харобазор мубаддал 

гардонда, ҳама мардони ҳозирбударо кушта, занону кӯдаконро ба ғуломӣ дод. 

Арабҳо дар ин ҷо ҳамон қадар сарвату боигарӣ ба даст дароварданд, ки то ин 

вақт дар ҳеҷ ҷо ин миқдор ғанимат насиби онҳо нагардида буд. Пайканд бошад, 

ба харобазор табдил меёбад. 

Неруи ҷангандагии арабҳо соли 705-708 Боғдису Толиқон, соли 706-707 

Чағониёну Шумонро бо аксари воҳаҳои Тахористон комилан тасхир намуд. 

Солҳои 707-709 бошад, Қутайба боз ба Бухоро ба музофотҳои атрофиён се бор 

ҳуҷум карда, қалъаҳои зиёд: воҳаҳо ва заминҳои ободро забту ғорат кард. Ӯ 

Бухорхудот-Туғшода (708-739)-ро волии Бухоро ва яке аз наздикони хешро 

амири он таъин кард. Мувофиқи муоҳидае, ки Бухорхудот бо Қутайба дар соли 

709 ба тасвиб расонда буд, мардуми Бухоро бояд ҳар сол ба хазинаи Хилофат ба 

миқдори муайяне боҷ супорида, ба ғайр аз ин ними ҳавлӣ ва манзилашонро ба 

аскарон ва муҳоҷирони араб холӣ карда медоданд. 
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Соли 710 Қутайба-Шумону Аҳорун  ва Нахшабу Кешро забт карда, барои 

ҳуҷум ба Суғди Самарқанд омодагии ҳарбӣ гирифт, вале фурсати муносибе 

барои тасхири Хоразм ба вуҷуд омад. Қутайба бо баҳонаи кӯмак расонидан ба 

Хоразмшоҳ Хорамзро забт карда, исёни халқиро фурӯ нишонда, бародари 

хоразмшоҳ Ҳурзодро ба қатл мерасонад. Аз ин ёрӣ Хоразмшоҳ ҳеҷ бурде 

намекунад. Баръакс, ӯ истиқлолияти давлати Хорамзро аз даст медиҳад ва 

Хоразм ба яке аз вилоятҳои боҷдиҳандаи Хилофати Араб мубаддал мешавад, 

зеро мувофиқи муоҳидаи сулҳ – Хоразмшоҳ муаззаф шуда буд, ки ба тариқи 

подош даҳ ҳазор сар чорво ба арабҳо диҳад ва дар ҳамлаҳои ҷангӣ ба Қутайба 

аскар равона кунад. 

Ниҳоят, соли 712 Қутайба бо лашкари муттаҳидаи арабҳо ва қушунҳои 

маликони Бухоро ва Хоразм ба Суғди Самарқанд ҳуҷум мекунанд. Дар ин давра 

ихшид Тархун бо сабаби ба арабҳо дар иттифоқ шуданаш аз тахт дур карда 

шуда, ба ҷои он Ғурак (709-738) «ихшиди Суғд ва афшини Самарқанд» шуда 

буд. Ҳаракати вай дар таърихи муборизаи ҳифозатхонаҳонаи суғдиён воқеъаи 

муҳим ба шумор мерафт, зеро Ғурак арбоби машҳури давлатӣ, сиёсатмадор ва 

ватанпарасти замони худ буд, ҳарчанд муборизаи ӯ баҳри ҳифозати Суғд 

характери умумихалқиро нагирифт, вале ӯ тавонист, ки дар лаҳзаҳои муайян ба 

муқобили арабҳо муташаккилона ҷангад. Ғурак  ба ҳокими Чоч, ҳоқони Турк ва 

ихшиди Фарғона сафир фиристода, аз онҳо ёрӣ мепурсад. Ҳоқони Турк нерӯи 

ҳарбии худро, ки аз саворагони тирандоз иборат буданд, бо роҳбарии писараш 

Инал-ҳоқон ба ёрӣ мефиристад, вале Қутайба аз омадани саворагони турк 

хабардор шуда, ба муқобили онҳо қушӯни баргузидаеро мефиристад, ки қушун 

турконро торумор менамояд.  

Сугдиён як моҳ шаҳрро қаҳрамонона мудофиа караданд. Аз камон тир холӣ 

карда, аз шаҳр берун баромада, беамон ҷангида, ба арабҳо талафоти калон 

мерасонанд, вале ахиран, Самарқанд таслим мешавад. Байни суғдиён ва арабҳо 

муоҳидаи сулҳ баста шуд, ки онро ихшид Ғурак бо сарлашкар Қутайба имзо 

карданд. Мувофиқи муоҳидаи сулҳ ихшид Ғурак бояд ба арабҳо якбора ду ҳазор 

дирҳам, ҳар сол бошад, дусад ҳазор дирҳам, илова бар ин сӣ ҳазор ғулом дода, 

дар шахр як нафар сарбоз нигох надошта, шаҳристонро холӣ карда, дар он ҷо ба 

ҷои оташкадаи зардуштиён масҷиди ҷомеъи мусулмонӣ бунёд намуда, бутҳои 

зарринро хам бояд ба арабхо месупорид. Бар ивази ҳамаи ин Қутайба Ғуракро 

ихшиди Самарқанду Кеш ва Нахшаб таъин менамояд. Ғурак амалан вассал, яъне 

тобеъи арабхо мешавад.  

Соли 713 водии Чоч хам бо пойтахташ шахри Бинокат забт карда мешавад. 

Қутайба дар водии Уструшана ҷангҳо карда, Хуҷанду Канд ва Косонро забт 

менамояд. Соли 714 ӯ бо мақсади ҷудо сохтани нерӯи ҷангии ҳокими Чоч ва 

Хоқони Турк ба Исфичоб лашкар кашида, он ҷоро низ забт мекунад, ва то 

Кошғар мерасад. Ниҳоят, соли 715 ба Фарғона ҳамла оварда, ин водиро низ 

пурра тасхир мекунад. Бо забти Фарғона - мархилаи дуюми ҳуҷумхои 

истилогаронаи арабҳо анчом ёфт. Дар ин мархила, дар фосилаи дах сол арабхо 
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бо сарварии Қутайба ибни Муслим аввал, хама мулк - давлатхои 

Мовароуннаҳрро пурра забт карданд, дуюм, муҳоҷирон ва аскарони арабро, 

ахли хонаводаашон ба ин сарзамин кӯч баста буданд, дар шахрхои марказии 

Мовароуннаҳр дар хонаводаи мардуми маҳалли чой карданд, сеюм, арабхо 

шаҳру воҳаҳои ободу хуррами Мовароуннахро ғорату вайрон карда, ба 

харобазор табдил дода, одамонро асир гирифта, ба ғуломӣ гирифтор карда, ба 

бойгарии ҳайратангези ин сарзамин соҳиб шуданд ва ниҳоят, арабҳо дар 

сарзаминхои тасхиркарда ба тарзи қатъӣ ба паҳн кардани дини ислом шурӯъ 

карданд.  

Соли 725 амири нави Хуросон Асад ибни Абдуллоҳ (724-728; 735) ба 

мукобили Хатлон амалиёти ҷиддии ҳарбӣ сар мекунад. Арабҳо аз мулки Балх ба 

Хатлон гузашта, ба қувваи муттаҳидаи ҳокими Хатлон ва Хоқони турк рӯ ба рӯ 

мешаванд. Дар натиҷа арабҳо шикаст хурда ба Балх бармегарданд. Мардуми 

Балх дар хаққи онхо тамасхуромезона сурудаи зеринро мегуянд: 

Аз Хутталон омадия, 

Ба рӯ табоҳ омадия, 

Овора боз омадия, 

Хушку низор омадия. 

 

Арабҳо дар муҳорибаи Хатлон чунон сахт шикаст хӯрда буданд, ки дар 

муддати даҳ сол ишғол кардани онро ҳатто ба гӯшаи хотир ҳам наоварданд. 

Танхо дар соли 737 арабҳо бори охирон ба Хатлон ҳуҷум оварданд. Ин навбат 

неруи ҷангандаги Хоқони турк аз муборизаи минбаъда даст кашид. Ҳокими 

Хатлон - Бадр-Тархон бо сарбозонаш ҳарчанд дар муҳосира афтода бошанд хам 

ба аскарони араб ҷангро давом медоданд. Азбаски қуввахо нобаробар буд, онҳо 

маҷбур шуданд, ки ба арабҳо гуфтушунид карда, сулх банданд. Арабхо ваъда 

доданд, ки ба Бадр-Тархон осебе намерасонанд, вале ваъдахилофӣ карда, ӯро 

ҳам мисли Деваштич аҳдшиканона ба қатл расониданд. Баъди ин арабҳо 

Хатлонро хам ба тасарруфи худ дароварданд, ягона нуктае, ки арабхо дертар 

забт карданд, вилояти Уструшана буд. Афшинҳои Уструшана ба тарафдории 

деҳқонон, яъне мулкдорони хурд, махсусан, ба хайрхоҳӣ ва муборизаи фаъоли 

заминдорони озодихоҳ такя карда, истилогарони арабро то охири асри VIII ба 

қаламрави худ роҳ надоданд. 

 

§2. Муборизаи халқҳои Осиёи Марказӣ ба мукобили зулму  

истибдоди аҷнабиён 

 

Ба вуҷуд омадани иттиҳоди ҳарбию сиёсӣ. Амалиётхои ҷангии арабхо то 

андозае хокимони мулк-давлатхои Хуросону Мовароуннаҳрро муттахид кард. 

Дар Хуросон - иттиҳоди ҳарбию сиёсии маликони Деҳистон, Гургон, Бодғис, 

Балху Тахористон ва дар Мовароуннаҳр бошад, аввал, дар солхои 712-713 

иттиҳоди сиёсии се мулк-давлати калон: Суғд. Чоч ва Фарғона, инчунин 
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пайвастагии онхо ба Хоқони Турк ба амал омад. Ин иттифоқҳо ҳарчанд барои 

озодӣ ва нигоҳ доштани истиқлолияти давлатии хеш аз арабҳо ташкил ёфта 

бошад хам, вале ба нерӯи ҷангандагии Қутайба ибни Муслим тоб оварда 

натавониста, оқибат шикаст хӯрданд. Бо вуҷуди ин, пас аз вафоти сарлашкар 

Қутайба ибни Муслим ҷараёни муқовимати халқӣ дар Мовароуннаҳр характери 

бонизом ва мақсаднокро гирифт.  

Шӯриши суғдиён (720-722). Солҳои 719-720, 720-722 Суғд ва тамоми 

Мовароуннаҳрро мавҷи муқовимати зидди арабӣ фаро гирифт, маркази ин 

муқовимат хамоно Суғд буд. Мардуми Суғд монанди дигар хамқавмони худ дар 

Хуросону Мовароуннаҳр дар натичаи сиёсати истилогарони арабхо аз фарханги 

миллӣ, аз дин ва урфу одат, хамзамон аз ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандӣ маҳрум 

шуда, аз тарафи арабҳо зулми беҳад медиданд, ки ин албатта, норозигиҳоро ба 

вуҷуд меовард. Яке аз халифахои араб Умар ибни Абдулазиз (717-720) вазъияти 

беандоза ихтилофомези Хуросону Мовароуннаҳрро ҳис карда, нисбати онҳо 

сиёсати мусолиматомезонаро пеш гирифта дар бораи аз андози ҷизя комилан 

озод кардани мусулмонони ғайриараб фармон дод.  

Соли 718 халифаи араб Абдураҳмон ибни Нуъаймро амири Хуросон таъин 

мекунад, дар ин вақт ихшиди Суғд Ғурак бо Хоқони Турк иттифоқи ҳарбию 

сиёсӣ баста, ба муқобили арабҳо ба мубориза бармехезад, ки ин норозигии 

халифаро нисбати Ғурак ба вуҷуд меорад. Арабҳо аз ихтилофи дарбори суғдиён 

истифода карда, Ғуракро аз тахт сарнагун намуда, ба ҷои ӯ ҳокими Панҷакент - 

Деваштичро "ихшиди Суғд ва афшини Самарқанд" таъин мекунанд, ки ин амал 

дар Суғд ду хокимиятиро ба вучуд меорад. Вале хам Ғурак ва хам Деваштич дар 

алохидагӣ ба муқобили арабҳо меҷангиданд. 

Деваштич низ баъди ихшиди Суғд шуданаш ба вилоятҳои гуногуни 

Мовароуннаҳр - Хатлон, Чоч, Уструшана, Фарғона ва Ҳоқони Турк мактубхои 

имдодӣ навишта, онҳоро барои муборизаи муттаҳидона ба муқобили арабҳо ба 

ҷанг даъват намуд. Дар натиҷа дар солҳои 719-720 дар Суғд ду лагери зидди 

арабӣ: яке бо сардории ихшид Ғурак, ки аз назари арабҳо ҳокимияташ 

ғайриконунӣ буд ва дигаре бо сарварии Деваштич ташкил ёфт. Ғурак аслан дар 

ноҳияҳои марказии Суғди Самарқанд ва Деваштич бошад, дар кӯҳистони Суғд, 

асосан дар водии Зарафшон ба ҷанги зидди арабҳо омодагӣ медиданд. 

Соли 720 аҳолии минтақаҳои марказии Суғд бо якҷоягии нерӯи ҷангандаи 

туркҳо арабҳоро аз Самарқанд ронданд. Кӯшиши арабҳо дар хусуси аз сари нав 

соҳиб шудан ба Самарқанд натиҷае надод. Он гоҳ халифаи араб яке аз 

сарлашкарони машҳур Саид ал-Харроширо, ки дар пахш  кардани шӯриши 

мардуми Ироқ шӯҳрат ёфта буд, амири Хуросон таъин кард. Ӯ бо исёнгарони 

Самарқанд фавран ба музокира нишаста, қисме аз аъёну ашрофи суғдиро ба 

тарафи арабхо моил сохт. Дар ин миён ихшиди Суғд - Ғурак аз тарси эътибори 

рузафзуни Деваштич хиёнаткорона ба тарафи арабҳо гузашта, ҳамрохи онҳо бар 

зидди раияти худ ҷангида, ҳамзамон ба арабҳо пардохтани андозро ваъда кард, 

вале ин қалби исёнгарони суғдиро пурра нашикаст. Исёнгарони суғдӣ бо 
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сарварии пешвоёнаш Корзанч, Чаванч, Моҳун, Собит ва ғайра аз ихшиди 

Фаргона Алутар ёрӣ ва паногоҳ пурсиданд. Алутар ба суғдиён паногоҳ ва ҳимоя 

ваъда дод.  

Қисми зиёди суғдихо бо сарварии Карзанч рохи Фарғонаро пеш гирифтанд, 

вале ихшиди Фарғона тавассути бародараш Нилон амири Хуросон Саид ал-

Ҳарроширо аз омадани исёнгарон ба Хуҷанд хабардор кард. Арабҳо аз ин 

истифода карда, маҳалли исёнгарони суғдиро ба муҳосира гирифтанд. Ҷанги 

арабу суғдихо дар Хуҷанд руй дод, ки дар натича хам суғдихо ва хам арабҳо ба 

талафоти зиёде рӯ ба рӯ шуданд. Дар байни суғдиён чорсад нафар тоҷирони 

чиноӣ низ буданд, ки онҳо баъд аз шикаст хӯрдан молу амволи худро ба арабхо 

дода, наҷот ёфтанд. Арабҳо ҳафт ҳазор аҳолиро кушта, шаҳру деҳоти атрофро 

харобу ғорат карда, бо ғанимати зиёде ба Марв баргаштанд. Дар як вақт ба 

муқобили гурӯҳи дигари исёнгарон бо роҳбарии Сулаймон ибни Абусури 

отряди арабҳо фиристода шуд. Ба ин лагери зидди арабӣ ҳокими Панҷакент ва 

ихшиди Суғд Деваштич роҳбарӣ мекард. Деваштич ба қувваҳои зиддиарабӣ дар 

Панҷакенту Бутам (болооби Зарафшон) роҳбарӣ мекард. Деваштич бо роҳи 

ағбаи Шаҳристон, ҳангоми ба Хуҷанд рафтан, дар назди деҳаи Куми ноҳияи 

имрӯзаи Айнӣ аз тарафи лашкари арабҳо ба муҳосира гирифта мешавад.  

Пайравони Деваштич ба арабҳо мукобилияти сахт карда, ба тарафи калъаи 

Кӯҳи Муғ, ки дар он чо хуҷҷатхои суғдӣ ёфт шудаанд, ақибнишинӣ карданд. 

Онҳо дар дохили девори калъа чойгир шуда, муборизаро давом доданд, вале 

арабҳо роҳи даромади калъаро гирифтанд. Муҳосираи калъа ва муқовимати 

суғдиёнро се - чор моҳ давом кард, охиран захираи обу  хӯроки муҳосирони 

суғдӣ тамом шуд. Ҳамчунин фасли сармо фаро расид ва онҳо маҷбуран бо 

арабҳо сулҳ бастанд. Мувофики муоҳида суғдиён розӣ шуданд, ки дар сурати ба 

ҳаёти сад нафар исёнгарон ва ахли оилаи онхо аз чумла, худи Деваштич 

кафолати амният додан, ба арабҳо таслим мешаванд. Ин шарт табиист, ки аз 

чониби арабҳо риоя нашуд, ба он далел, ки сарвари мудофиёни суғдӣ 

Деваштичро арабҳо тирамоҳи соли 723 дар маҳалли Рабинҷон ваҳшиёна ба қатл 

расонида, сарашро ба Ироқу дасти чапашро ба амири Хуросон Сулаймон ибни 

Абусури, ки дар Тахористон иқомат дошт, фиристоданд. Бо ҳамин, тақдири 

харакати муқовимати суғдиён, ки хусусияти возеҳи истиқлолхоҳона дошт, ҳал 

шуд. Аммо муборизаҳо минбаъд хам давом карданд. Масалан, муборизаи 

мардуми Суғди Самарканд дар солҳои 725-730, ки дар якчоягӣ бо қувваи ҳарбии 

ҳокимони Нахшаб, Чоч, Уструшана ва Фарғона руй дод. Дар ин мухорибаҳо дар 

якчоягӣ бо суғдиён туркон низ ба муқобили арабҳо меҷангиданд.  

Чунон ки зикр шуд солҳои 728-730; 736-737 аҳолии Тахористон ва Суғд дар 

якҷоягӣ бо қувваи ҳарбии Хоқони Турк  бар зидди истилогарони араб ба 

муқовимат бархостанд. Исёни онҳо, ки характери возеҳи иҷтимоию иқтисодӣ ва 

динӣ дошт, хеле вусъат ёфта, натанҳо Суғди Самарқанду Дабусия, балки 

тамоми Мовароуннаҳрро фаро гирифт. Ниҳоят, амири нави Хуросон Наср ибни 

Сайер (738-748) кӯшишҳои зиёде карда, дар сохтори идории давлат ислоҳот 
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гузаронида, баробари ин солхои 738-739 ба Мовароуннахр се маротиба лашкар 

кашида, исёни аҳолии Суғди Самарқанд, Чоч ва Фориёбро фурӯ нишонд.  

Неҳзати Абумуслим ва ба сари ҳокимият омадани сулолаи Аббосиён. 
Ба ноустувор шудани Хилофати Араб на танхо муборизахои халкҳои ғайри 

араб, балки муборизаи дохилии хилофат низ сабаб буданд. Аз сиёсати 

халифахои Уммавӣ, ки ҳимоятгари манфиатҳои аъёну ашроф буданд, на танхо 

халқҳои ба зери зулми арабҳо дучор шуда, балки аҳолии араб низ норозӣ 

буданд. Ин мубориза дар замони халифа Марвони II (744-750) боз ҳам пурзӯр 

гардид 

Ба муқобили сиёсати Уммавиҳо ду гурӯҳи калони феодалӣ мубориза 

мебурд. Ба гурӯҳи якум - табақаҳое дохил мешуданд, ки аз баланд шудани 

мартабаи ашрофи араб норозӣ буданд. Ба гурухи дигар тарафдорони Алӣ 

(амакзода ва домоди Хазрати Муҳаммад, шавҳари Фотима) буданд, ки  

ташкилоти худ, яъне ҳизб (шиа)-ро ташкил доданд, дохил мешуданд. Ин гурӯҳ 

усули мероси будани тахти хилофатро ҷонибдорӣ карда, фақат авлоди Алиро 

ворисони хақиқӣ медонистанд. Дар чунин шароит гурӯҳи дигари ашрофони 

араб - сулолаи Аббосиён дар солхои 30-уми асри VIII бар зидди Уммавиён 

муборизаро сар карданд. Тақрибан аз соли 718 сар карда, авлоди Аббос (амаки 

Муҳаммад) тарғиботи зидди Уммавиҳо сар карданд. Дар тарғиботи Аббосиён 

дар Хуросон саҳми Абумуслим хеле зиёд буд. Шӯриш бо роҳбарии Абумуслим 

дар солхои 744-748 тамоми аҳолиро фаро гирифт.  

Абумуслим зодаи Марв ё Нишопур буд. Вай яке аз муборизони фаъоли 

зидди Уммавиён мегардад. Ӯ аз Иброҳим писари Алии Мухаммади Аббос 

дастури рохбарии Хуросонро гирифта, ба Марв меояд ва бар зидди Уммавиён 

ба мубориза медарояд.   

Азбаски ранги сиёҳ нишони беадолатӣ ва бешафқатии Уммавиён маҳсуб 

мешуд, Абумуслим парчами худро сиёҳ ва гурзро бошад, нимсиёх мекунад. 

Барои мардумони зердасти Уммавиҳо ранги сиёх - нишонаи ҷабру ситам ва 

қувваи бадӣ буд ва мардуми ситамдида дар атрофи Абумуслим муттаҳид шуда, 

ба мубориза бархостанд. Аҳолӣ пиёдаву савора бо яроқу қисман бесилох ба 

қароргохи Абумуслим ҳаракат карда, ба тазоҳурот хестанд. Неҳзати Абумуслим 

аз тарафи ҳама табақаҳои иҷтомоии ҷомеа, ҳатто аз чониби арабҳо низ дастгирӣ 

меёбад. Абумуслим соли 748 маркази Хуросон шаҳри Марвро ишғол карда, 

қароргоҳи амирони араби Хуросонро забт мекунад. Амири Хуросон Наср ибни 

Сайёр аз исёнгарон шикаст хурда, фирор мекунад. Соли 749 пайравони 

Абумуслим қисматхои ғарбии Хилофати Арабро забт карда, соли 750 пойтахти 

хилофат шаҳри Димишқро ишғол менамоянд, халифа Марвони II аз тахт 

сарнагун карда шуда, намояндаи хонадони Аббосиён Абу-л-Аббос ас-Саффоҳ 

(750-754) ба тахти хилофат менишинад. 

Абумуслим амири Хуросон таъин мешавад. Ӯ мардуми Хуросон ва 

Мовароуннахрро муттахид намуда, аз эътирози онҳо ба муқобили ашрофони 

араб ва табақаҳои мулкдори маҳаллӣ истифода карда, дар байни мардум 
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эътибори калоне пайдо кард, вале ӯ ҳам монанди Аббосиҳо барои иҷрои 

ваъдаҳои худ дар бобати беҳбудии аҳволи халқ чорае наандешид.  

Абумуслим бештар барои вусъати дини ислом ва ба ислом гаравидани 

мардуми Хуросону Мовароуннаҳр саъй карда, аз андозхои тоқатфарсо ва зуран 

ба кор сафарбар намудан мардумро озод карда натавонист. Дар натиҷа зулми 

дутарафа яке истисмори хонадони Аббосиҳо ва дигаре зулми феодалони 

маҳаллӣ ба сари халқ бор шуд. Ин аҳволи вазнин боиси афзудани нафрат ва 

норозигии халқ ба сулолаи Аббосиҳо гардид. Дар натича соли 750-751 дар 

Бухоро шӯриши зидди арабӣ бо сарвари Шарик ибни Шайх ал-Муҳрӣ 

(ваф.751) сар зад. Шӯришгарон бо даъвати он, ки Аббосиён аз хилофат дур 

карда ба ҷои у аз авлоди Муҳаммад паёмбар ва домоди ӯ Алӣ ибни Абутолиб ба 

тахти хилофат оянд, баромад карда ба муваффакиятхо ноил шуданд. Абумуслим 

ҳанӯз ба Аббосиён бовар мекард ва интиқоли қудрат ба Алавиёнро намехост. Аз 

ин рӯ ба мукобили исёнгарони Бухоро неруи ҷангии даҳ ҳазор нафараро 

фиристод. Ҷанг бо исёнгарон сию хафт рӯз давом кард. Сарвари исён Шарик 

ибни Шайх ҳалок шуд. Нерӯи ҷангии Абумуслим баъди Бухороро гирифтан 

шаҳрро оташ зад. 

Соли 751 лашкари императори Чин аз зиддиятҳои дохилии хилофати араб 

истифода карда, ба Мовароуннаҳр ҳамла овард. Дар натиҷа байни лашкари 

Абумуслим ва чиниён дар Ҳафтруд дар водии Талас ҷанги хунине руй дод, ки 

дар он панчох хазор чиниён кушта ва бист хазор нафар асир афтиданд. Ин 

шикасти катъӣ ба қувваи харбии императори Чин чунон таъсир расонд, ки онҳо 

дубора ёди ҳуҷуми Мовароуннаҳр накарданд.  

Шӯришҳои халқӣ. Ҳарчанд Абумуслим барои мустаҳкам ва пойдор 

намудани сиёсати Аббосиҳо, паҳн кардани дини ислом, рафъ кардани 

шӯришхои халқӣ ва баргардонидани ҳамлаҳои душманони хориҷӣ содиқона 

хизмат мекард, вале аз назари халифахои аббосӣ ӯ душмани асосии онхо маҳсуб 

мешуд. Аз ин рӯ, соли 755 халифа Абуҷаъфар ал-Мансур (754-775) бо роҳи 

фиреб Абумуслимро ба Бағдод даъват карда, ба катл мерасонад. Қатли 

Абумуслим боиси авҷи ҳаракатхои халқӣ дар Мовароуннахру Хуросон 

мегардад, ки яке аз онхо соли 755 дар Нишопур тахти роҳбарии Сумбоди Мӯғ, 

ки номи аслиаш Фируз-Испаҳбад аст, руй дод. Исёнгарон барои гирифтани 

қасоси хуни Абумуслим ба мукобили Аббосиён тазохурот карданд. Сумбоди 

Муғ аз пайравони Абумуслим, ки дар Рай, Қумис, Табаристон ва Нишопур чой 

гирифта буданд, кувваҳои ҳарбӣ ташкил карда ба муқобили сарбозони араб ба 

ҷанг шуд. Халифа ба муқобили исёнгарон бо сарварии сарлашкар Ҷахвар ибни 

Марарр (747-756) қувваи ҳарбии даҳ ҳазор нафараро сафарбар кард. Дар натиҷа 

байни онҳо дар биёбони Ҳамадону Рай ҷанги хунине сурат гирифт, ки он 

ҳафтод рӯз давом кард. Нихоят, пайравони Сумбоди Муғ шикаст хурданд ва 

худи ӯ ба катл расонда шуд. Вале бо ин мавҷи ҳаракати халқӣ паст нашуда, 

тадриҷан авҷ гирифт. 
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Арабҳо ҳанӯз шӯриши Сумбодро фаромӯш накарда буданд, ки соли 755 дар 

гирду атрофи Ҳирот шӯриши дигаре бо роҳбарии Устод Сис (Азиз) сар зад, ки 

боиси нигаронии Аббосиён шуд ва бо кӯшишҳои зиёд пахш гардид.  

Исёни Муқаннаъ. Тадриҷан афзудани бедодгариҳои арабҳо мардумро ба 

маҳрумӣ дучор гардонд, ки дар натиҷа ҳисси бадбинии аҳолии заҳматкаш ва 

ҳама табақаҳои иҷтимоии Хуросону Мовароуннаҳр нисбат ба Хилофати 

Аббосиён боло гирифт, ва он сабаби сар задани ҷунбиши халқӣ гардид. Ин 

ҷунбиши халқӣ солхои 70-80-уми асри VIII дар Мовароуннаҳр руй дод ва он дар 

таърих бо номи "исёни Муқаннаъ" машҳур аст. Сарвари исёнро Муқаннаъ ба 

ӯҳда дошт. Муқаннаъ дар дехаи Козаи наздикии шахри Марв зиндагӣ мекард. 

Номи аслии у Ҳошим ибни Ҳаким (776-780) ва Муқаннаъ бошад, лақаби ӯст. 

Худи калимаи "муқаннаъ" арабӣ буда, маъниаш чодарпӯш ва ё ниқобдор аст. Ин 

лақаб ба иллати он, ки Муқаннаъ ҳама вакт ба рӯяш чодари сабз пӯшида 

мегашт, ба ӯ дода шудааст. Исёни Муқаннаъро таърихнависон бештар шӯриши 

сафедҷомагон мегӯянд. Ӯ дар лашкари Абумуслим мансаби сарҳанг, яъне 

рохбари дастаи ҳарбиро иҷро мекард. 

Муқаннаъ дар солҳои 50-уми асри VIII ба тарғиботи ақидаҳои маздакиён 

дар хусуси баробарии иҷтимоӣ ва ҳаёти озодонаи шахрвандон шурӯъ карда, 

барои барқарор кардани ин ғояҳо одамонро ба муборизаи фаъол даъват намуд. 

Барои чунин ташфиқот дар солхои 60-уми асри VIII ҳукуматдорони Хилофати 

Араб ӯро дар маҳбасхонаи Бағдод бандӣ карданд. Баъди чанд соли ба ҳабс 

афтидан Муқаннаъ аз зиндон гурехта, ба Марв омад ва ба муборизаи ҷиддӣ 

шурӯъ кард.  Вай соли 766 ба ноҳияҳои гуногуни Мовароуннаҳр барои ба исён 

бархезондани мардум пайравони худро фиристод. Тарафдорони Муқаннаъ ба 

водии Қашқадарё, махсусан ба Кешу Нахшаб ва атрофи Бухоро ҷамъ омаданд. 

Маркази тарғиботии онҳо деҳаи Субҳ дар Кеш буд.  

Барзгарону хунармандон, кадеварону деҳқонони мулкдор ва қисман аҳолии 

бенавою миёнаҳол ба даъватҳои Муқаннаъ гаравида, ӯро пайравӣ мекунанд. Дар 

як муддати кӯтоҳ водии Қашкадарё ба дасти пайравони Муқаннаъ гузашта, 

ҳаракати сафедҷомагон васеъ паҳн шуда ба шӯриши бениҳоят калони халқӣ 

табдил меёбад. Ин исён дар қисматҳои марказии Мовароуннаҳр, махсусан дар 

Суғд, водии Чоч ва Илок пайравони зиёде пайдо карда, ба табақаҳои гуногуни 

ҷомеа таъсир мерасонад. Ҳар як гурӯҳ ва табақаи иҷтимоӣ дар исёни Муқаннаъ 

манфиатхои худро медиданд. Агар халқи оддию меҳнаткаш барои халос шудан 

аз зулму истисмор ва нобаробарии иҷтимоию иқтисодӣ ба шӯриш гаравад, 

табақаи сарватманди ҷомеа бо мақсади хокимиятро аз дасти арабҳо пурра 

гирифтан, ба исён гаравида, онро ҷонибдорӣ мекард. Мақсади умумии 

исёнгарон дар маҷмӯъ озод кардани Ватан, яъне Мовароуннаҳру Хуросон аз 

зулму истибдоди истилогарони араб ва ташкил кардани давлати мустақил буд.  

Соли 775 пайравони Муқаннаъ дар дехаи Нумиҷкати Бухоро чой гирифта, 

шаб ба масҷиди он чо даромада, муаззин ва понздаҳ нафари дигарро кушта, 

мулки феодалон ва руҳониёнро мусодира карданд, инчунин заминҳои вақфро 
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низ ба даст дароварданд. Ин вокеъа ба шӯриши умумӣ як ишорае шуд ва исён 

дар як муддати кӯтоҳ ба тамоми Мовароуннаҳр пахн шуд. Ситоди исёнгарон 

деҳаи Наршахи наздикии Бухоро буд. Дар ин марҳила ба исён туркон низ 

ҳамроҳ шуданд. Соли 776 дар назди деҳаи Наршах байни қувваи ҳарбии арабҳо 

ва пайравони Муқаннаъ муҳорибаи хунине ба миён омад, ки дар он исёнгарон 

шикаст хӯрда, хафтсад нафар аз пайравони Муқаннаъ сари худро дар роҳи 

талаби озодӣ курбон карданд. Вале ин ғалабаи арабхо вазъияти харбию сиёсиро 

тагйир дода натавонист. Арабҳо исёни сафедчомагонро дар Наршах суст карда, 

барои мубориза бурдан бо пайравони онҳо ба Самарқанду Кеш кувваи харбӣ 

сафарбар карданд.  

Халифаи араб ал-Маҳдӣ (775-785) Саид-ал-Харроширо амири Хуросон 

таъин карда, тамоми кувваи ҳарбии арабҳоро барои пахш кардани исёни 

сафедҷомагон ва асир гирифтани Муқаннаъ сафарбар кард. Сафедҷомагон дар 

якҷоягӣ бо туркон дар Самарқанд ба муқобили арабҳо ду сол ҷангиданд ва 

азбаски қувваҳои ҷангӣ нобаробар буд, пайравони Муқаннаъ шикаст хӯрда, 

Самарқандро ба арабҳо таслим карданд. Пас аз ин нерӯи ҷангии арабҳо бо 

сарварии Саид ал-Ҳаррошӣ барои саркӯб кардани сафедҷомагон ба водии 

Қашқардарё, яъне шаҳри Кеш ҳуҷум карданд. Дар марҳилаи охирини 

задухӯрдҳо дар водии Кеш пайравони Муқаннаъ дар кӯҳҳо ва гирду атрофи 

қалъаи Сиём муттаҳид шуда, ба муқобили арабҳо ҷангиданд. Марҳилаи нави 

бархӯрдҳоро дар Кеш амири нави Хуросон Мусайяб ибни Зуҳар (780-783) 

сарварӣ кард. Пайравони Муқаннаъ аз ҷониби арабҳо ба муҳосира гирифта 

мешаванд. Баъди муҳосираи дарозмуддат ва ҷангҳои тӯлонӣ арабҳо, ки қувваи 

бениҳоят зиёд доштанд, қалъаи дастнорас, яъне қароргоҳи Муқаннаъро ишғол 

намуда, исёнро шикаст медиҳанд. Бародари Муқаннаъ Қабзам бо се ҳазор 

нафар, фармондеҳи мудофеони қалъаи Сиём  Сармоҳа бо се ҳазору сесад нафар 

исёнгарон ба сарлашкари араб Саид ал-Ҳаррошӣ таслим мешавад, вале 

Муқаннаъ ба душман зинда таслим шудан нахоста, худро ба оташи танӯри 

фурӯзон партофта, ба ҳалокат мерасад. Ҳамин тавр ин шӯриш соли 783 пахш 

карда мешавад, вале пайравони Муқаннаъ то муддатҳои тӯлонӣ зингдагӣ 

мекарданд ва номи пешвои худро низ зинда нигоҳ медоштанд. 

Оқибати забткориҳои Хилофати араб дар Осиёи Марказӣ. Сабаби 

асосии ғалабаи арабхо дар Хуросону Мовароуннаҳр парокандагии сиёсии ин 

сарзамин гардид. Сарлашкарони араб вазъияти  ноиттифоқонаи байни ҳокимони 

мулк-давлатҳои Хуросону Мовароуннаҳро моҳирона ба манфиати 

истилогаронаи худ истифода бурда тавонистанд. Ё худ арабҳо ба воситаи нерӯи 

аскарии ҳокимони маҳаллӣ дигар мулк-давлатҳои Мовароуннаҳрро забт 

мекарданд. Масалан, ҳангоми забти Бухоро нерӯи аскарии Чағон-худот ва 

хокими Балх, ҳини мухосираи Самарқанд, қувваи аскарии ҳокимони Бухоро, 

Хоразм ва Чағониён сафарбар карда шуданд.  

Ҳамзамон арабҳо аз як тараф аз низоъҳои байниҳамдигарии ҳокимони 

мулк-давлатҳо ва ихтилофу нифоқи онҳо бо туркони бодиянишин истифода 
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бурда тавонистанд. Ба ғайр аз ин дар Мовароуннаҳр ва Хуросон системаи 

ягонаи динӣ вучуд надошт, ки ин албатта, ба парокандагии сиёсии ин сарзамин 

мусоидат кард. Дар натича Хуросону Мовароуннаҳр аз тарафи арабҳо комилан 

забт гардида, чузъи Хилофати Араб гардид. Арабҳо барои идора кардани ин 

сарзаминҳо воҳиди ҳудудию маъмурии Хуросонро бо марказаш Марв созмон 

доданд, ки роҳбари онро халифаи бо фармони худ таъин ва аз кор озод мекард. 

Раванди паҳншавии дини ислом ва мусулмоншавии аҳолии эронинажоди 

Хуросону Мовароуннахр кариб дусад сол давом кард. Умуман, паҳншавии дини 

ислом ва ба хайати Хилофати Араб ҳамрох шудани Хуросону Мовароуннаҳр 

дар мархилаҳои аввал, натиҷаҳои манфӣ дошта бошад ҳам, вале аз нуқтаи 

назари пешомади таърихӣ ба суръат ёфтани раванди инкишофи муносибатҳои 

феодалӣ, ҳамгироии халқиятҳои эронии Хуросону Мовароуннаҳр, суст 

гардидани унсурҳои парокандагии сиёсӣ ба пайдоиши давлатхои марказиятнок 

мусоидат намуд. Дар ин замина баъдтар дар Эрон, Хуросон ва Мовароуннахр 

давлатхои маҳаллии Тоҳириён, Саффориён, Сомониён ва Бувайҳиён ба вуҷуд 

омаданд; илова ба ин ҳарчанд ҷараёни футуҳоти арабҳо дар аввал ба 

иқтисодиёт, сохторҳои иҷтимоии ҷомеа ва фарҳанги мардуми маҳаллӣ зарари 

бениҳоят калон расонида бошад ҳам, баъдҳо ба равнақи васеи равобити байни 

халқҳои гуногун боис гардид, ки тавассути он синтези бузурги фарҳангии 

Осиёи Миёна ва тамоми Шарки Наздику Миёнаи асрҳои IX-XI ба вуқӯъ 

пайвастааст. 

Ислом дар миёни мардумони Хуросону Мовароуннаҳр яку якбора ҷорӣ 

нагардида, марҳилаи тӯлониеро фаро мегирад ва барои ҷалби ислом арабҳо аз 

усулу равишҳои мухталиф истифода мекарданд. Аз ҷумла фотеҳи 

Мовароуннаҳр Қутайба оташкадаи зардуштиёнро, ки дар маркази шаҳри 

Бухуоро қомат афрохта буд, ба масҷиди ҷомеаи мусулмонӣ табдил дода, осори 

дар Дарвозаи нави Бухоро ҳаққокӣ шударо, ки мазмуну мундариҷаи динӣ 

дошта, бо хату забони суғдӣ таълиф шуда буд, комилан нобуд мекунад. Ӯ 

инчунин ба аҳолии маҳаллие, ки ба масҷид рафта,  таълимоти диниро адо 

мекарданд, ду дирҳамӣ ҳадя дода, ба ин васила онҳоро ба дини ислом 

мегаравонад. Ин тарзи паҳн намудани ислом, ки ба ҳама ду дирҳамӣ ато карда 

мешуд, байни бенавоёну камбағалон ҳавасмандони зиёдеро ба вуҷуд овард. 

Қуръонро аҳолии Бухоро дар ибтидо ба забони форсии тоҷикӣ мехонданд ва 

ҳангоми хондани намоз низ як нафар ҳамаи амалиёти намозро бо забони 

маҳаллӣ тарҷума мекард.  

Дар қатори шахсиятҳои бузурги ҷаҳони ислом, ки барои ривоҷи ин дин 

кӯшидаанд, ному ёдгори чеҳраи дурахшони Абӯҳанифа – Нӯъмон ибни Собит 

(699-767), ки бо лақаби Имоми Аъзам машҳур аст, низ бузург мебошад. Ин 

фарзанди тоҷик, зодаву парвардаи Хуросон буда, дар ҷавонӣ ба таҳсили илм 

мепардозад ва солҳо барои фаро гирифтани илму дониш сафар менамояд. 

Абӯҳанифа дар замони ниҳоят душвори хилофат, гузаштани қудрат аз 

Уммавиён ба Аббосиён зиндагӣ карда, бештари умри худро дар Кӯфаи Ироқ 
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сипарӣ кардааст. Зиндагонӣ дар ин шаҳр дар ташаккули ҷаҳонбнии ӯ саҳми 

муҳим бозидааст. Ӯ аз маҳзари донишмандони зиёде илм омӯхтааст, вале 

Ҳаммод ибни Абусулаймонро устоди аслии хеш меҳисобид. Абӯҳанифа худ низ 

шогирдони зиёдро парвариш карда, назарияи фиқҳии хешро ба миён мегузорад 

ва пайравони вайро асҳоби раъй меномиданд. 

Машҳуртарин асари мансуб ба Абуҳанифа «Фиқҳи акбар» мебошад, ки дар 

он ӯ ҷаҳонбинии исломиро ба як тартиби муайян баён медорад. Абуҳанифа 

мухолифони хилофати уммавиро ҷонибдорӣ кунад ҳам, пас аз қудратёбии 

Аббосиён низ бо онҳо ҳамкорӣ карданро раво надид. Ӯро Аббосиён ба зиндон 

маҳкум карданд ва ҳамон ҷо ӯ ҷон дод. Абуҳанифа дар қатори Қуръон, суннат, 

қиёс, иҷмоъ ва истиҳсон урфи мардумиро, ки бо асосҳои ислом мухолиф 

набошад, дар қатори далелҳои шаръӣ ҷой дод. Мактаби фиқҳии ин мутакаллими 

забардаст пас аз вафоташ хеле густариш ёфт. Мусулмонони Осиёи Миёна, 

Афғонистон, нимҷазираи Ҳиндустон, Туркия, Ироқ ва баъзе кишварҳои араб 

имрӯз худро пайравони мактаби ин фақеҳи забардаст меҳисобанд. Соли 2009 

дар Тоҷикистон 1310 солагии ин шахсияти барҷастаи ҷаҳони ислом бо шукӯҳ 

таҷлил гардид.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОБИ VI. Давлати Сомониён. Анҷоми ташаккули халқи тоҷик ва 

давлатдории он. 

 

§1. Заиф гардидани Хилофати Араб ва пурзӯр шудани нуфузи  

ашрофони маҳаллӣ. 

 

Бо гузаштани дусад сол аз ҳукумати арабҳо қудрати сиёсӣ ва ҳарбии 

хилофат коҳиш ёфт. Шӯру ошӯбҳои мардумӣ дар гӯшаву канори хилофат 

иқтидори ҳукумати марказиро суст гардонид. Ҳамчунон аз ин давра сар карда 

нақши мардумони эронӣ ва турк дар умури сиёсӣ, ҳарбӣ ва фарҳангӣ меафзояд. 
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Умуман хилофати Аббосиён бештар ба мардумони қисмати шарқии хилофат, 

яъне Эрону Осиёи Миёна такя мекард ва чуноне, ки дидем барои ба қудрат 

расидани Аббосиён маҳз ҳамин мардум саҳмгузор буданд. Гузашта аз ин дар 

муқобили ситами халифаҳову амалдорони маҳаллии он низ мардумони Аҷам 

қад барафрошта, дар ин роҳ ҳазорон нафар қурбон гардиданд. Дастгоҳи 

марказии хилофат чорае ҷуз ин надид, ки дар идораи қаламрави васеъи хилофат 

қудратро бо намояндагони ин мардум тақсим намояд. Пас аз Абӯмуслим 

Афшини истаравшанӣ, Бобак, Мозёри табаристонӣ, ки ҳамагӣ аз сарзаминҳои 

шарқии хилофат буданд, дар гӯшаву канори хилофат соҳиби қудрат мегарданд. 

Бармакиён. Сарнавишти накбатбори Бармакиён дар таърих машҳур буда, 

ҳикоят аз қудрати як хонадони эронинажод дар дастгоҳи хилофат мебошад. 

Бармакиён мутасаддиёни маъбади «Навбаҳор» дар шаҳри Балх буда, ҳанӯз дар 

аҳди Сосониён миёни мардум ва ҳукумати марказӣ чун хонадони маъруфу 

корозмуда шинохта мешуданд. Намояндагони ин хонадон, ки тоҷикони Балх 

буданд, нахустин шуда исломро пазируфтанд. Холиди Бармакӣ  ҷадди ин 

хонавода дар аҳди Уммавиён ба шарафи пазириши ислом муяссар мегардад ва 

аз ҷониби дастгоҳи хилофат ба вазифаҳои масъул ҷалб мегардад.  

Дар замони қиёми Абӯмуслим ҳам намояндагони ҷудогонаи Бармакиён 

ширкат варзида, пас аз қудратёбии Аббосиён ба корҳои идорӣ ҷалб мегарданд. 

Фарзанди Холиди бармакӣ Яҳё бошад, дар замони халифа Ҳодӣ ба мақоми 

баланди хилофат расида, аз наздикони ӯ мегардад. Ду фарзанди Яҳё – Ҷаъфар ва 

Фазл бошанд дар замони Ҳорунаррашид зинаҳои гуногуни давлатдориро паси 

сар карда, аз наздиктарин ашхоси халифа мегарданд. Тамоми умури мамлакат, 

аз ҷумла умури молиявиро намояндагони ин хонадон расидагӣ мекарданд ва 

ҳатто хароҷоти солонаи шахсии халифаро низ вазир Ҷаъфари бармакӣ муайян 

мекард.  

Як муддат ба вазифаи масъули амири Хуросон низ намояндаи Бармакиён 

таъин мегардад ва нисбат ба дигар намояндагони хилофат барои ободии марзи 

аҷдодӣ ва осоиши раияти он кӯшиш ба харҷ медиҳад. Ҳатто дар назари халифа 

Ҳорунаррашид ҳам гаравишу алоқаи зиёди Бармакиён ба таъриху фарҳанги 

тоисломии мардуми эронинажод маълум буд. Маҳбубияти Бармакиён миёни 

тамоми табақаҳои ҷомеъа боло рафта, шоирону олимон ин хонаводаро мадҳу 

ситоиш мекунанд, ки сабаби рашку ҳасодати дарбориён мегардад. Халифаро 

хусусан дарбориён арабгаро нисбат ба Бармакиён бадбин мегардонанд, ки 

саранҷом (соли 803) Ҳорунаррашид фармони қатли Ҷаъфар ва зиндонӣ кардани 

дигар намояндагони бармакиро содир кард. Бешак сабаби аслии ба чунин 

сарнавишти фоҷеъабор гирифтор омадани Бармакиён афзудани обрӯву нуфузи 

онон буда, халифа бим дошт, ки қудрати сиёсии Аббосиёнро аз байн мебаранд.  

Ҳаракати шуубия. Кӯшишҳои истиқлолталабонаи мардумони ғайриараб, 

пас аз сад соли пирӯзии арабҳо оғоз гардид. Дар замони лашкаркашиҳои 

фотеҳон давлати Сосониён, ки ифодагари руҳияи қавмии мардумон буд, ба 

сабаби ситаму истисмори беҳадди аҳолӣ ин руҳияро дар миёни мардум заъиф 
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гардонид. Аз ин рӯ мардуми қисмати ғарбии Эрон (нисбат ба мардуми 

Мовароуннаҳру Хуросон) дар баробари ҳуҷуми бегонагон чандон муқовимат 

нишон надоданд. Аммо бо гузаштани сад сол аз ҳукумату зулми мардумони 

биёбонӣ ва бартариҷӯиҳои рӯзафзуни арабҳо дар муқобили он ҳаракати 

фарҳангии шуубия сар зад, ки бештар дар миёни рушанфикрон паҳн гардид. Бо 

сарозер шудани муҳоҷирони араб ба сарзаминҳои Эрон, Хуросон ва 

Мовароуннаҳр ва зиндагии муштарак муқовимати ду фарҳанг зоҳир гашт.  

Арабҳо тамоми муваффақиятҳои ҷомеъаи исломиро ба худ нисбат дода, 

халқҳои ғайриарабро таҳқир мекарданд. Ин ҳаракат равиши навъан исломии 

баёни даъво ва хостаҳои мардуми ғайриараб буд. Истилоҳи шуубӣ, бархоста аз 

як ояи Қуръон аст, ки дар он бартариҷӯии қавмиву нажодӣ маҳкум гашта, 

порсоиву илму маърифат чун меъёри наздик будан ба Худо эътироф шудааст. 

Ин ҳаракат бештар дар миёни рушанфикрон паҳн гардида буд. Ҳанӯз дар 

замони Уммавиён даъвоҳои шуубӣ сар зада, аммо бештар характери 

пинҳонкориро дошт. Худи дастгоҳи хилофати аббосӣ ҳам, ки нисбат ба арабҳо 

дида, таваҷҷӯҳи бештар ба маволӣ дошт, барои густариши ин ҳаракат мусоидат 

намуд.  Дар ашъори баъзе аз намояндагони шуубия дар ибтидо баробарии Арабу 

Аҷам баён меёфт. Дар марҳилаҳои баъдӣ бошад, арабҳову фарҳангу ахлоқи 

онон сахт накӯҳиш шуда, баръакс забону фарҳанги мардуми эронинажод ва 

таъриху тамаддуни он ситоиш мегардад. Намояндаи барҷастаи ин ҳаракат 

Ибни Муқаффаъ, Ҳамиди Бахтакон, Саҳл ибни Мишонӣ, Аълони Шуубӣ, 

Абӯубайда, Башшор ибни Бурд, Мутаваккилӣ ва ғайра бо сурудани ашъор ва 

тарҷумаи осори тоислмӣ ба забони арабӣ афкори шуубияро дар миёни мардум 

паҳн мекарданд. Ин ҳаракат то асри XI давом карда, Фирдавсӣ ва Асадии Тӯсӣ 

низ намояндагони ин ҷараён маҳсуб мегарданд. 

Ин ҳаракат нишонгари огоҳӣ ва ҳамбастагии мардумони эронинажод дар 

баробари арабҳо буд, ки минбаъд барои даъвоҳои сиёсиву қудратхоҳии 

сулолаҳои маҳаллӣ низ мусоидат кард.        

§2. Давлати Тоҳириён. 

 

Тоҳир ибни Ҳусайн ва Абдуллоҳ ибни Тоҳир. Каме пас аз поёни 

фоҷеавии хонадони бармакӣ силсилаҳои дигари эронитабор ба корҳои идорӣ 

ҷалб гардиданд. Ибтидои ҷалб гардидани ду сулолаи тоҷикӣ ба корҳои идории 

хилофат аз шӯриши Рофеъ Ибни Лайс оғоз мегардад. Рофеъ яке аз салашкарони 

араб буда, соли 806 дар Самарқанд даст ба шӯриш мезанад ва аҳолии маҳаллӣ, 

ки аз андозҳои беҳадди Аббосиён ба дод омада буданд, ба ин шӯриш ҳамроҳ 

гаштанд. Шӯриш Бухоро, Фарғона, Истаравшан, Чоч ва дигар музофотро низ 

фаро гирифт. Барои фурӯ нишонидани ин ошӯб дастгоҳи хилофат ба ашрофи 

маҳаллӣ аз ҷумла Тоҳир ибни Ҳусайн ва фарзандони Асад ибни Сомон 

муроҷиат кард. Дар воқеъ нақши ин ду хонадон дар ором сохтани авзоъ хеле 

бузург буд.  
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Пас аз фавти халифа Ҳорун миёни писаронаш Амин ва Маъмун барои 

хилофат низоъ сар зад, ки ба ҷанги бузурге мубаддал гардид.  Барои ба қудрат 

расидани халифа Маъмун (813-833) нақши мардуми Хуросон бо сарварии 

сарлашкар Тоҳир ибни Ҳусайн муҳим буд. Маъмун низ ба подоши ин ҳама 

хидмат соли 821 Тоҳирро ба вазифаи хеле масъули амири Хуросон (821-822) 

таъин намуд. Аммо агар раванди ҳодисаҳои ин давраро хуб баррасӣ кунем, 

мебинем, ки маҳз авзои он рӯзи Хуросон ва қудрати рӯзафзуни хуросониҳо дар 

хилофат Маъмунро водор кард, ки чунин фармонеро имзо кунад. Тоҳир аслан аз 

Пӯшанг, ки дар наздикии Ҳирот буд, бархоста, бо далериву мардонагӣ ном 

бароварда буд. Ӯ шаҳри Марвро пойтахт қарор дод. Муҳимтарин иқдоми Тоҳир 

дар давраи кӯтоҳи ҳукмронияш (як солу шаш моҳ) аз зикр накардани номи 

халифа дар хутбаи намоз буд. Ин амал дар он замон маънои эътироф накардани 

халифа ё худ даъвои истиқлол карданро дошт. Аммо як рӯз пас аз ин ҳодиса 

Тоҳир ибни Ҳусайн аз ҷониби ҷосусони халифа, ки теъдодашон хеле зиёд буд, 

тавассути заҳр додан (ки маъмултарин равиши Аббосиён буд), аз миён 

бардошта шуд.  

Дар ҳамин вақт авзои Сиистон бинобар шӯриши хориҷиён ноором буд. Аз 

ин рӯ халифа писари Тоҳир Талҳаро ба ҷои падар амири Хуросон (822-828) 

таъин намуд. Бештари давраи аморати Талҳа сарфи даргирӣ бо хавориҷи 

Сиистон шуд. Талҳа аз сарнавишти падар ибрат гирифта, бо хилофат аз дари 

созиш даромад ва то поёни умри худ аз халифаву фармонҳои ӯ итоат мекард. 

Пас аз маргӣ Талҳа писараш Алӣ қоиммақоми падар гардид, вале дар ҷанги 

дохилӣ бо шӯришиён кушта шуд.  

Маъмун писари дигари Тоҳир Абдуллоҳро, ки дар ҷабҳаҳои дигари 

хилофат бо шӯришиён мубориза мебурд, барои сомон бахшидани авзои 

ноороми Хуросон бар ин вилоят амир таъин кард. Абдуллоҳи Тоҳир (830-844) 

хирадмандтарин намояндаи Тоҳириён маҳсуб мешавад. Халифа Мӯътасим 

барои костани нуфузи Тоҳириён мухолифони онҳоро ба шӯриш таҳрик мекард. 

Абдуллоҳи Тоҳир ба умури кишоварзӣ аҳамияти зиёд медод ва дар ин самт 

ислоҳот низ гузаронид. Ӯ барои ҳимояи кишоварзон кормандони хироҷро 

вазифадор кард, ки ба ситаму бедод хотима диҳанд ва фармуд  «Бо барзгарони 

вилоят мадоро кунед, кишоварзӣ ки заиф гардад, ӯро қувват диҳед ва ба ҷои 

хеш боз оред, ки Худои азза ва ҷалла моро аз дастҳои кишоварзон таъом 

кардааст, аз забонҳои эшон салом кардааст ва бедод кардан бар эшон ҳаром 

кардааст». Дар он замон ба навиштаи муаррихи тоҷик Гардезӣ миёни 

кишоварзон барои корезҳо хусуматҳо сурат мегирифт, бо супориши Абдуллоҳи 

Тоҳир фақеҳон китобе таълиф карданд, ки барои ҳалли ингуна мушкилҳо дар 

асрҳои минбаъда ҳам хидмат кард. Аммо ин маънои онро надорад, ки дар 

давраи ҳукумати ӯ ҳеҷ норозие набуд ва шӯришҳои зиёде, ки зери шиорҳои 

мазҳабӣ дар Сиистон рух медод, ҳикоят аз мавҷуд будани ситамгарӣ ва бедодӣ 

аст. Бо вуҷуди ин, дар идораи Хуросон аз пешгузаштагон ҳеҷ кас мисли ӯ 
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муваффақ набуд, зеро мулкро комилан мустақилона идора мекард ва пойтахтро 

низ ба Нишопур овард.  

Ин сарвари озода ба илму адаб алоқаи зиёд дошт, зеро дар Бағдод таҳти 

назорати халифаи донишманд Маъмун тарбият гирифта буд. Худи Маъмун ба 

Абдуллоҳи Тоҳир мегуфт, ки «дар ту ҳеҷ айбе нест, ҷуз он ки ба шеър ва аҳли 

он алоқаи бисёр дорӣ». Намунаи дигари илмдӯстиву маърифатпарварии 

Абдуллоҳ он буд, ки дастур дод, кӯдакони ятиму бепарастор низ аз мактаб дур 

намонанд ва саъй мекард, то таълиму тарбияти иҷбориро ба роҳ монад. Барои 

он давра ин тадбири некандешона як гоми бузург буд. Ӯ нисбат ба 

бародарзодааш Мансур ибни Талҳа, ки ҳокими Марв, Омӯл ва Хоразм буд 

муҳаббати бепоён дошта, ӯро «ҳакими Оли Тоҳир» меномид ва бо ӯ мефахрид. 

Набояд фаромӯш кард, ки фарқи Абдуллоҳи Тоҳир аз падараш он буд, ки ӯ дар 

муҳити арабӣ таҳсил карда, нисбат ба суннатҳои адабиву фарҳангии то исломӣ 

ва забони форсӣ (тоҷикӣ) бегона буд. Абдуллоҳи Тоҳир дар шаҳри Нишопур 

китобхонаи бузурге таъсис дод, ки донишмандон ва дигар хоҳишмандон аз он 

истифода мекарданд. Олимони зиёде аз тарафи Тоҳириён ба Нишопур даъват 

шуда, дар ин шаҳр мезистанд ва аз ёрии амирони тоҳирӣ бархурдор мегаштанд. 

Аз ҷумла Абуусмон Саҳл ибни Бушр ибни Алии мунаҷҷим, Абуубайд Қосим 

ибни Салом, Исҳоқ ибни Роҳуя ва ғайра дар хидмати амирони тоҳирӣ қарор 

доштанд.   

Дар замони Тоҳириён ҷойгоҳи хонадонҳои бузурги ашрофӣ, ки деҳқон (ё 

деҳгон) ном доштанд, меафзояд. Аз ҷумла хонадонҳои Комгориён ва 

Микоилиён бо Тоҳириён муносибати нек барқарор карда буданд. Ин силсилаҳо 

бо вуҷуди пазириши ислом ба суннатҳои тоисломӣ ва фарҳангу забони форсии 

тоҷикӣ алоқаи фаровон доштанд. Дар шаҳрҳои Хурсони ҳанӯз пайравони дини 

зардуштӣ зиёд буданд ва муносибати Тоҳириён бо ин ҷамоаҳо хуб буд. 

Абдуллоҳи Тоҳир бо намояндагони зардуштӣ робитаи хуб дошт ва ҳатто писари 

амакашро ба хотири он ки ба як нафар зардуштӣ хиёнат кардааст, ҷазо дод. Ба 

дарбори хилофати Бағдод пайравӣ карда, амирони тоҳирӣ дар Нишопур 

базмҳои шеъру мусиқӣ доир менамуданд, ки беҳтарин шоирону аҳли санъат дар 

он иштирок мекарданд. Аммо шеъри арабӣ дар ин базмҳо бештар садо медод. 

Дар ин давра теъдоди ғуломони турк дар Хуросон ва Мовароуннаҳр меафзояд 

ва тиҷорати ғуломон яке аз манбаҳои хуби даромад дар саросари қаламрави 

хилофат буд.  

Дастаҳои ғозиён ва фаъолияти онон. Фарзанди Абдуллоҳ Тоҳири II (844-

862) саъй кард, ки равиши падарро идома диҳад, вале замони амирии ӯ авзои 

Систон хароб гардида, шӯриши айёрон сар зад ва амалан Сиистон аз доираи 

ҳукмронии Тоҳириён хориҷ гашт. Дар ин вақт бар муқобили шӯриши хориҷиҳо, 

махсусан ҳуҷумҳои пай дар пайи қабилаҳои бодиянишини турк, ки хилофати 

аббосӣ ва амнияти умумии қаламрави хилофатро таҳдид мекарданд, дастаҳои 

ғозиён ташкил гардида, бо пурзӯр шудан онҳо ҳатто даъвои қудрати сиёсӣ 

мекарданд. Охирин намояндаи Тоҳириён Муҳаммад ибни Тоҳир (862-873) дар 
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умури давлатдорӣ шоистагии падару бобояшро надошт ва машғул ба айшу 

ишрат буд. Дар аҳди ҳукумати ӯ қиёми алавиёни Табаристон авҷ гирифта, 

шӯриши айёрон бо сарварии Яъқуби Лайс шиддат гирифт. Дар охири давраи 

ҳукмронии Тоҳириён танҳо пойтахт Нишопур дар ихтиёри онҳо қарор дошту 

бас. Яке аз минтақаҳои ноороми Тоҳириён Табаристон буд, ки дар ин ҷо 

шӯришҳои пай дар пайи алавиён сар зад ва боиси тамоман заиф шудани қудрати 

Тоҳириён шуд. Дур шудан аз мардуми оддӣ ва фаромӯш сохтани арзу ниёзи 

мардуми ситамкашида Тоҳириёнро аз такягоҳи иҷтимоӣ маҳрум сохт ва ин 

сабаби аслии заволи қудрати онҳо гардид.      

Тоҳириён сиёсати мусолиҳаомезро дар пеш гирифтанд ва бо фиристодани 

хироҷу ҳадя ва зикри номи халифаҳои Бағдод дар хутба тавонистанд бе 

инқилобу хунрезӣ заминаҳои истиқлоли сарзамини Тоҷикро муҳаё созанд.  

 

§3. Давлати Саффориён 

 

Яъқуб ва Амр ибни Лайс. Миёнаи асри IX давронест, ки хилофати 

Аббосиён қудрати пешини хешро аз даст дода, дар гӯшаву канори хилофат 

шӯришу ошӯбҳои зиёд сар заданд. Худи халифаҳо ба бозичаи дасти сипоҳиёни 

турк табдил ёфта, дигар маҷоли бартараф кардани ошӯбҳоро надоштанд. Дар ин 

давра шӯришҳои айёрон як ҳодисаи маъмулӣ гардид. Хусусан Систон ба 

маркази баромадҳои гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ гардид. Хориҷиён, аз 

норозигии мардум хуб истифода карда, такягоҳи худро аз ин ҳисоб пурқувват 

мекарданд. Ҳар замоне, ки омилони халифа барои ҷамъоварии андоз меомаданд, 

фурсате буд барои ба мубориза хезонидани аҳолӣ.    

Лайс, ки ба мисгарӣ машғул буд (ва бо забони арабӣ ин шуғлро саффор 

меноманд), чаҳор писар дошт, ки дар айёми нобасомони миёнаи қарни IX 

ҳамагӣ ба ҷангу сипоҳ сару кор доштанд. Тоҳир ва Алӣ дар хидмати дигар 

саркардаҳои ҳарбии он рӯз қарор доштанд. Яъқубу Амр бошад ба айёрӣ ё ба 

таъбири дигар ба роҳзанӣ машғул буданд. Халифаи Бағдод барои фурӯ 

нишонидани ошӯби хориҷиён дар Хуросону Систон Солеҳ ибни Насрро 

фиристод. Ӯ бо шикаст додани хориҷиён ва сомон бахшидани авзоъи минтақа 

дар чашми ҳукуматдорон ва миёни мардум маҳбубият пайдо кард. Пас аз фавти 

Солеҳ ҷойнишини ӯ Дирҳам ибни Ҳасан натавонист, ки миёни лашкариён 

нуфузу эътибор пайдо кунад. Яъқуб бо тарафдоронаш аз фурсат истифода 

бурда, қисме аз дастаҳои ғозийнро низ ба тарафи худ кашид, идораи кишварро 

ба даст гирифт ва соли 861 Сиистонро пурра тасарруф намуд. Сипас ҳокими 

Кобулро бо найранг ба ҳалокат расонида, байни солҳои 862-866 Ҳирот, Пушанг, 

Балх, Бомиён ва Форсро аз дасти маъмурони Тоҳириён берун кард. Соли 873 аз 

фориғболии Муҳаммад ибни Тоҳир – охирин амири тоҳирӣ истифода карда, 

дарбори ӯро ба суйи хеш ҷалб кард ва дар муҳорибаи сарнавиштсоз нерӯҳои 

онро торумор карда, Нишопурро ба даст даровард.  
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Муносибати Саффориён бо халифа. Халифа аз пешравиҳои Яъқуб ҷиддан 

норозӣ буд, вале чорае ҷуз ин надошт, ки ҳукумати ӯро бар ноҳияҳои 

забткардааш ба расмият бишносад. Яъқуби Лайс халифа ва арабҳоро чашми 

дидан надошт. Вақте, ки намояндаи Тоҳириён аз ӯ, ки қасди тасхири 

Нишопурро дошт, пурсид ки оё аҳду ливои халифаро ҳамроҳ дорад ё на, дар 

ҷавоб аз зери ҷойнамози худ шамшерашро берун карда гуфт: магар на ҳамин теғ 

халифаро ба Бағдод нишондааст, маро ҳам бад-ин ҷойгоҳ ҳамин теғ нишонид ва 

аҳди ману они амиралмӯъминин якест. Яъқуб бар хилофи Тоҳириён аслан арабӣ 

намедонист. Дар «Таърихи Сиистон» омадааст, ки яке аз шоирони хӯшомадгӯ 

Яъқубро бо забони арабӣ ситоиш кард, ӯ забони арабиро намедонист ва эътироз 

кард, ки чаро маро бо забоне васф кардаӣ, ки онро намедонам. Муҳаммад ибни 

Васиф ном дабири ӯ дар он ҷо ҳозир буд, бо забони форсии тоҷикӣ шеър гуфт ва 

ҳамин тавр шеъри форсӣ дар сарзамини мо роиҷ гашт.  

Зиддияту бадбинии Яъқубу халифаи аббосӣ Мӯътамид танҳо бо суханоне 

зидди якдигар анҷом наёфт. Ӯ мехост ба Бағдод равад ва халифа аз шунидани 

ин тасмими ӯ нороҳат шуда, бо фиристодани маншур ҳукумати Хуросон, 

Гургон, Рай, Форс ва ҳамчунон вазифаи шаҳнагии Бағдодро ба ӯ бахшид, вале 

иҷозати омадан дорулхилофаро надод. Яъқуб халифаро таҳдид карда, соли 876 

бо сипоҳи худ раҳсипори Бағдод шуд. Халифа лашкари азимеро бо роҳбарии 

бародараш ал-Муваффақ ба муқобили амири саффорӣ гусел намуд. Пешвои 

шӯришиёни зангӣ ҳам, ки бар зидди халифа бархоста буд, ба Яъқуб пешниҳоди 

ҳамкорӣ намуд, вале  Яъқуб ба нерӯи худ эътимод карда, иттиҳод бастан бо 

ғуломонро барои худ ор ҳисобид ва ин пешниҳодро рад намуд. Дар набарди 

сипоҳиёни хуросониву бағдодӣ Яъқуб далериву ҷасорати бемонанд нишон дод, 

вале саранҷом шикаст хӯрда, қафонишинӣ кард. Ҳангоме, ки Яъқуб дар бистари 

беморӣ буд, халифа тавассути сафире ба ӯ ҳадяҳои зиёд фиристода, вайро 

дилҷӯӣ кард. Яъқуб дар ҳузури фиристодаи халифа нону пиёз ва шамшер хоста 

ба сафир гуфт: «аз сӯи ман ба халифа бигӯй ки ман хаставу вомондаам, агар 

бимирам туву ман аз дасти якдигар халос хоҳем шуд, вале чунончӣ зинда 

бимонам, ин шамшер миёни мо ду нафар ҳакам хоҳад буд ва дар сурате, ки ту 

пирӯз шавӣ, ман даст аз ҳукумат шуста, ба ин нону пиёз қаноат хоҳам кард». 

Ҳанӯз фиристодаи халифа ба Бағдод нарасида, Яъқуб (соли 879) чашм аз ҷаҳон 

фурӯ баст. 

Яъқуби Лайс бузургтарин чеҳраи сиёсӣ ва қаҳрамони набарди 

истиқлолхоҳии мардуми Хуросону Мовароуннаҳр буд. Ӯ ҳамчун сарлашкар 

беҳамто ва бо зердастон меҳрубон буд. Ҳар вақте ки аз сипоҳ дидан мекард, 

дастур медод, ки нахуст ба лашкариёни оддӣ ғизо ва либос диҳанд, сипас 

саркардаҳоро мепурсид. Яксола маошу хӯрока ва либоси лашкариёнро медод, то 

он ки бо фароғи хотир ба кори хеш пардозанд.  

Дар бистари марг Яъқуб бародараш Амрро ҷойнишини худ эълон карда, 

сипоҳиёнро даъват кард, ки аз ӯ итоат намоянд. Амр нахуст ба халифаи аббосӣ 

нома навишта, изҳор дошт, ки нисбат ба Аббосиён вафодор аст. Халифа дар 
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ҷавоб фармони ҳукумати Форс, Кирмон, Исфаҳон, Табаристон, Сиистон, Ироқи 

Аҷам ва шаҳнагии Бағдодро ба номи ӯ содир кард. Амр нахуст бародари 

норозии худ Алиро бо додани пулу мол ором карда, сипас яке аз саркардаҳои 

саркаш Рофеъ ибни Ҳарсамаро дар Мозандарон шикаст дод ва обруву нуфузи 

зиёд пайдо кард. Амр ният дошт, ки Мовароуннаҳрро ҳам зери итоати худ 

оварад. Ягона ҳарифе, ки дар қисматҳои шарқии хилофат ҳанӯз аз Амр итоат 

намекрд, Исмоили Сомонӣ буд. Халифаи маккори аббосӣ аз қудратёбии ду 

саркардаи тоҷик ҷиддан нороҳат буда, интизори рақобату даргирии низомии ду 

саркардаи машҳур ва ду силсилаи маҳаллӣ буд. Халифа ҳар ду ҷонибро ҳам 

дастгирӣ карда, корро ба ҷое расонид, ки ҷанги ду сипаҳсолори тоҷик ногузир 

шуд. 

Солҳои 899-900 миёни Амр ва Исмоил ҷанг рух дод. Дар ин мубориза 

Исмоили Сомонӣ тавонист, ки рӯҳияи мардуми Мовароуннаҳрро бар муқобили 

Амр бархезонида, аз тамоми табақаҳои аҳолӣ дар мубориза бар алайҳи ӯ 

истифода намояд. Дар муҳорибаи ҳалкунанда, ки соли 900 -ум рух дод, Амр 

асир гардид ва Исмоил ӯро ба Бағдод фиристод, ки ҳамон ҷо аз олам дар гузашт. 

Бо асир шудани Амр қудрати Саффориён ба анҷом расид.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4. Ташкилёбии давлати Сомониён. 

 

Андешаҳо оид ба макони Сомониён. Сомонхудот. Сомониён нахустин 

силсилаи маҳаллӣ буданд, ки пас аз суқути Бармакиён мавриди эътимоду 

пуштибонии халифаҳои аббосӣ гардиданд. Насаби ин хонавода аз рӯи 

маълумоти сарчашмаҳо ба Баҳроми Чӯбина - яке аз давлатмардони аҳди сосонӣ 

мерасад. Сомониён номи худро аз деҳаи Сомон гирифтаанд, ки ин деҳа дар 

наздикии Самарқанд (ё Балх) будааст. Сарвари ин хонадон Сомонхудот буда, бо 

амири Хуросон Асад ибни Абдуллоҳ (ваф.738) муносибати наздик барқарор 

карда, ба дасти ӯ мусулмон мегардад. Ба поси эҳтироми ин дӯстӣ писари худро 

низ Асад номид. Сомонхудот ҳамчун намояндаи арабҳо солҳои 725-738 ҳокими 

Балх буда, барои тасхири баъзе қисматҳои Хуросону Мовароуннаҳр бо арабҳо 

ҳамдастӣ кардааст.  

Дар бораи Асад ҳеҷ гуна маълумоте нест. Дар замони хилофати 

Ҳорунаррашид (786-809) аз сабаби зиёд гаштани зулму ситами коргузорони 
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хилофати аббосӣ дар ҳудуди Хуросону Мовароуннаҳр вазъияти буҳронӣ ба 

амал омад. Соли 806 бо роҳбарии Рофеъ ибни Лайс ном саркардаи араб бар 

муқобили хилофат шӯриши бузурге сар зад, ки дар муддати кӯтоҳ миёни 

мардумон низ ҳамовозӣ пайдо кард. Рофеъ шаҳри Самарқандро ба даст овард ва 

халифа маҷбур шуд, ки барои фурӯ нишонидани ин ошӯб шахсан ба Хуросон 

ояд. Яке аз саркардаҳои машҳури дарбори Бағдод Ҳарсама барои пахш кардани 

шӯриш ба Мовароуннаҳр омад ва дар ин кор оҷиз монд. Писари халифа Маъмун 

ба фарзандони Асад – Нӯҳ, Аҳмад, Яхё ва Илёс нома фиристода, хостори он 

шуд, ки онҳо, ба лашкари хилофат ёрӣ расонанд. Маъмун ва дастгоҳи хилофати 

аббосӣ хуб медонистанд, ки фарзандони Асад аз мардуми маҳаллӣ буда, аз 

решаҳои ин ихтилоф огоҳ буда, миёни мардум ҷойгоҳи муносиби иҷтимоӣ 

доштанд ва ҳусну тадбири онон низ ба халифа маълум буд.  

Фарзандони Асад ба дархости халифа посухи мусбат доданд ва Рофеъро 

бар он доштанд, ки бо Ҳарсама сулҳ кунад. Ҳамин тавр ин фитна ором гардида, 

Мовароуннаҳр дар ихтиёри Аббосиён боқӣ монд. Пас аз ин фарзандони Асад ба 

дарбори хилофат наздик шуданд. Авзои нобасонмони Хуросону Мовароуннаҳр 

Маъмунро водор карда, ки солҳо худ дар Хуросон боқӣ монад. Дар низоъи 

миёни бародарон Маъмун ва Амин барои хилофат ҳам, ки ба хунрезӣ анҷомид, 

унсури эронӣ барои ба қудрат нишонидани Маъмун нақши муҳиме гузошт. 

Соли 818 Маъмун озими Бағдод гардид. Ба поси хидматҳои кардаашон халифа 

ба амири Хуросон Ғассон ибни Аббод супориш дод, ки набераҳои Сомонхудот 

ба корҳои идорӣ ҷалб карда шаванд. Ҳамин тавр Нӯҳ, Аҳмад, Яҳё ва Илёс 

мутаносибан ҳокимони шаҳрҳои Самарқанд, Фарғона, Чоч ва Ҳирот гардиданд. 

Ба истиснои Ҳирот фарзандони Асад тавонистанд ҳукумати хешро бар ин 

шаҳрҳо меросӣ гардонанд.       

Пас аз он ки Тоҳириён ва Саффориён ҳам амири Хуросон гардиданд, 

қудрати намояндагони Сомониён бар шаҳрҳои Мовароуннаҳр ҳифз карда шуд. 

Нахуст Нӯҳ, баъд Аҳмад (ваф. 864) ва сипас писараш Наср (ваф. 892) сардори 

сулолаи сомониро бар ӯҳда доштанд. Соли 874 охирин шаҳри бузург дар 

Моваруннаҳр – Бухоро ҳам ба ихтиёри Сомониён дода шуд. Замоне Бухоро 

гирифтори ошӯбу фитна (соли 874) гардид, мардумони он маҳз ба намояндаи 

хонадони сомонӣ муроҷиат карданд ва Наср бародараш Исмоилро ба ин нуқтаи 

ноором фиристод. Ба Исмоил зарур омад, ки дар муддати кӯтоҳ шаҳри 

ошӯбзадаро ором сохта, аъёнро низ ба ҷониби худ ҷалб созад. Ҳокими 

худхондаи ин шаҳр Ҳусайн ибни Тоҳирро низ ҳабс карда, бадгумониҳои 

бародараш Насрро низ бобати истиқлолхоҳӣ бартараф сохт. 

Халифа соли 875 ба Наср ибни Аҳмад маншур фиристода, амалан ҳукумати 

Сомониён бар кулли Мовароуннаҳр расмият бахшид. Муаррихон ҳамин солро 

соли пурра тобеъ гаштани Мовароуннаҳр ба хилофат меномад. Барои ба ислом 

ҷалб гардидани аҳолӣ Сомониён аз ин давра саъй мекарданд ва мавриди 

эътимоду пуштибонии халифаҳои аббосӣ буданд. Онҳо даст ба ҳеҷ гуна 

ислоҳоти куллӣ намезаданд, балки бо нигоҳ доштани оромӣ дар қаламрави худ 
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заминаи тадриҷии мусулмоншавии аҳолӣ ва ба хилофат содиқ монданро 

меҷустанд. Яке аз тафовутҳои аслӣ дар миёни Саффориён ва Сомониён он буд, 

ки қудрати Саффориён сад дар сад чуноне ки аз ишораи Яъқуб бармеояд, ба 

зӯри шамшер вобаста буд. Сомониён бо иштирок дар пахши шӯриши Рофеъ 

ибни Лайс минбаъд ҳамаи фармонравоии худро пас аз гирифтани номаву 

маншури халифа ба роҳ мемонданд. Пас аз таъин шудан бошад миёни раият чун 

намояндаи халифа (нисбатан) адлу додро пеша карда, миёни мардум низ 

маҳбубият пайдо мекарданд.  

Исмоили Сомонӣ ва болоравии қудрати Сомониён. Исмоил мушоҳида 

кард, ки як гурӯҳ аъёни шаҳри Бухоро бо тадбирҳои ӯ мухолифат меварзанд. Ба 

хотири ба роҳ мондани сиёсати хеш ва бартараф сохтани шарри ин аъён ӯ ба 

бародараш Наср нома навишта ононро ба Самарқанд гусел фармуд ва дар нома 

боздошт гаштани онҳоро хостор шуд. Дар воқеъ Наср мухолифони Исоилро ба 

Бухоро нагузошт ва дар як муддати кӯтоҳ корҳо  бар муроди Исмоил пеш рафт. 

Ҳарчанд Наср сарвари хонадони сомонӣ буд, вале рӯз аз рӯз обрӯву эътибори 

Исмоил боло мерафт. Дар ин миён Исмоил кӯшишҳои истиқлолталабона ё 

дурустар гӯем мустақилона амал карданро шурӯъ кард. Суханчинҳо ин 

зиддиятҳоро бештар карда, миёни ду бародар тарҳи душманӣ меафканданд.  

Сабаби сар задании моҷаро сарпечии Исмоил аз пардохтани хироҷи Бухоро ба 

Наср – сарвари хонадони сомонӣ буд. Оқибат миёни бародарон Наср ва Исмоил 

соли 888 задухӯрди мусаллаҳона сурат гирифта, бо пирӯзии Исмоил ба анҷом 

расид, вале Исмоил ба бародари асирафтодааш чун пешвои хонадон муроҷиат 

карда, миёни мардум низ маҳбубияти бештаре касб кард. 

Наср пас аз ин рӯйдоди нохӯш бародараш Исмоилро бахшида, ӯро 

ҷонишини худ эълон кард ва аз ҳамаи бародарону фарзандон дархост кард, ки 

фармони ӯро гардан ниҳанд. Соли 892 Наср аз дунё рафт ва мувофиқи васияти ӯ 

Исмоил сарвари хонадони сомонӣ ва амири Мовароуннаҳр гардид. Халифа ҳам 

соли 893 ба номи Исмоил маншур фиристода, ҳокимияти ӯро бар тамоми 

Мовароуннаҳр расмият бахшид. Исмоил ва ворисони ӯро минбаъд амири 

Хуросон меномиданд, ки ин ягонагии Мовароуннаҳру Хуросонро дар назар 

дорад. Исмоил Бухороро пойтахт қарор дод, то ин дам Самарқанд пойтахти 

Сомониён маҳсуб мегашт. Ӯ худи ҳамин сол ба самти Талас лашкар кашида, 

онро тасарруф намуд ва ба нашри ислом пардохта, калисои онро ба масҷид 

табдил дод. Аз ин ҷо ғанимати зиёд ба даст овард. Ин лашкаркашӣ қаламрави 

Сомониёнро чандон васеъ накард, вале сабабгори он шуд, ки ба ҳуҷумҳои 

ҳамешагии туркҳо ба ин сарзамин хотима бахшад. Гузашта аз ин пас ин 

лашкаркашӣ мубаллиғони мусулмон барои дар ин сарзаминҳо густариш додани 

ислом ба фаъолияти густурда пардохтанд.    

Иқдоми дигари Исмоил забт кардани Усрушана (Истаравшан) дар соли 893 

ва ба қаламрави Сомониён ҳамроҳ кардани ин шаҳри муҳим буд.  

Пас аз расидани маншури халифа барои ҳукумати Хуросону Мовароуннаҳр 

Исмоил ба самти Гургону Табаристон лашкар кашид. Ин сарзамин аз соли 864 
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аз итоати хилофат сарпечӣ карда, дар ихтиёри пешвоёни шӯриши алавӣ ё 

доъиёни алавӣ қарор дошт. Доъиёни шиъаи алавӣ хилофати абосиро расман 

намешинохтанд. Сипоҳиёни Исмоил бар муқобили ҳокими Табаристон доъии 

алавӣ Муҳаммад ибни Зайд, ки шахсе донишманду шоир ҳам буд, лашкар 

кашида, соли 900 дар набарди бисёр хунин ӯро шикаст доданд ва ин ҳудуд низ 

ба қаламрави Сомониён афзуда гашт. Соли 901 Муҳаммад ибни Ҳоруни 

Сарахсӣ, ки аз тарафи Исмоили сомонӣ бар Табаристон ҳукумат мекард, аз 

итоати Сомониён сарпечӣ кард ва Исмоил барои саркӯбии ӯ дубора ба 

Табаристон лашкар кашида, Рай ва Қазвинро ҳам ба ҳайати давлати худ ҳамроҳ 

кард. 

Даврони аморати Исмоилро метавонем ба ду давраи ҳаштсолаи аз ҳам ҷудо 

тақсим намоем:  

Давраи аввал солҳои 892-900-ро фаро мегирад. Ин давраест, ки Исмоил ба 

унвони амири Мовароуннаҳр аз ҷониби халифаи аббосӣ ҳукумат меронад. 

Ҳарчанд Сомониён тобеъияте ҷуз халифаро надоштанд, аммо ҳанӯз чун 

Саффориён қудратманд набуданд. Ин давраест, ки Исмоил дар маҳдудаи 

Моваруннаҳр сохтори идории худро таҳким мебахшид. Ҳарчанд Исмоил дар 

сарҳадоти қаламрави ягонаи хилофат бо туркон даст ба иқдомоти муҳофизатӣ 

зад, аммо нуфузи он ҳанӯз аз Мовароуннаҳр берун нарафта буд.  

Давраи дуввум солҳои 900-907-умро фаро мегирад. Амр ибни Лайс, ки ба 

ҷои бародари саркашаш Яъқуб амири Хуросон гардида буд,  намехост, ки дар 

баробари қудрати ӯ касе дигар дар шарқии хилофат мавҷуд бошад. Аз ин рӯ аз 

халифа дархост кард, ки вилояти Мовароуннаҳрро ҳам ба номи ӯ нависад. 

Халифаи бадаҳду маккори аббосӣ ба хотири ба ҷони ҳам андохтани ду пешвои 

тоҷик ба ин тақозои Амр ҷавоби мусбат дод ва бо фиристодани сафиру нома ба 

Амр сабабгори ҷанги Амр ва Исмоилд гардид. Миёни саркардаҳоии тоҷик Амр 

ва Исмоил ду муҳориба, яке соли 899 ва дигаре соли 900-ум ба вуқуъ пайваста, 

бо шикасту асир гаштани Амр ба поён расид. Мувофиқи ахбори сарчашмаҳо 

ҳамаи мардумон, хусусан табақаҳои болоӣ дар ин набард ҷонибдорӣ аз 

Сомониён карданд ва ҳукумати ононро аз Саффориён беҳтар шумориданд. 

Сабаби ҳамраъйии деҳқонону ашроф ба Сомониён, қабл аз ҳама баромади онон 

ва равиши писандидаи ҳукуматдорияшон буд. Пас аз ин набард на танҳо 

Мовароуннаҳр балки Хуросон низ ба ихтиёри Сомониён даромад. Соли 900-уми 

милодӣ дар таърихнигории исломӣ ҳамучун оғози қудрати Сомониён маҳсуб 

мегардад, зеро қудрати воқеъӣ барои он рӯз танҳо ба амирони Хуросон нисбат 

дода мешуд. Дар ин давраи барои таърих хеле кӯтоҳ Исмоил тавонист, ки ба 

шахсияти барҷастаи тамоми хилофат ва махсусан мардуми эронинажод 

мубаддал гардад.     

Исмоили сомонӣ ва хидматҳои ӯ. Замоне, ки Исмоили Сомонӣ аз дунё 

рафт (соли 907) ҳудуди давлати Сомониён аз Кошғар то Форс тӯл мекашид. Ӯ 

тавонист: 
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1. Давлатдории Сомониёнро аз маҳдудаи Мовароуннаҳр, ки падару 

бародаронаш доштанд, ба самти Хуросону Эрони шарқӣ ва марказӣ густариш 

диҳад. Қисмати зиёди ҳудудҳое, мардуми он бо забони форсии тоҷикӣ ҳарф 

мезаданд, таҳти як қаламрав муттаҳид гашт. Ин ҳодиса аҳамияти бузурги 

таърихӣ дошта, барои ташаккули забони ягонаи форсии тоҷикӣ нақши муҳим 

бозид;   

2. Асосҳои низоми сиёсӣ ва идории Сомониёнро тарҳрезӣ намояд. Ӯ бо 

такя бар суннатҳои деринаи давлатдории тоҷикон низоми муназзами 

давлатдориро бунёд ниҳод, ки аз даргоҳу девонҳо иборат буд. Ин усули 

давлатдорӣ то поёни рӯзгори Сомониён идома ёфта, силсилаҳои минбаъда ҳам 

онро нусхабардорӣ карданд; 

3. Ба самти биёбонҳои турк лашкар кашида, амнияти Мовароуннаҳрро 

таъмин намуда, ҳамзамон дар ин марзҳо исломро паҳн кунад. Исмоил бо 

иқдомоти ҷасӯрона ва ба самти биёбонҳои турк лашкар кашидан, амнияти 

мардуми Мовароуннаҳрро таъмин сохт. Маъруф аст, ки замоне аҳолии Бухоро 

хостанд, девори мудофиавии шаҳрро, ки барои дифоъ аз ҳуҷуми туркҳо бунёд 

ёфта буд, барафрозанд, ӯ мардумро аз ин кор боздошта фармуд: «то зиндаам, 

девори Бухоро ман бошам»;   

4. Истиқлоли воқеъии Хуросону Мовароуннаҳрро пас аз дусад соли 

ҳукмронии арабҳо бо риояи эътирофи халифаи Бағдод таъмин намояд. Пас аз 

Исмоил амирони сомонӣ танҳо дар хутбаву сикка аз халифа зикр карда, дар 

тамоми умури дохилӣ мустақилона амал мекарданд; 

5. Дар муносибат бо раият некӯтарин сиратро пеш гирифта, ягона амире аз 

ҷумлаи Сомониён (ва фармонравоёни минбаъдаи Хуросону Мовароуннаҳр) аст, 

ки сарчашмаҳо номашро ҷуз ба некӣ набурдаанд. Ӯ бо лақабҳои «амири одил», 

«амири мозӣ», «амири ғозӣ» ва ғайра машҳур гардид.  

 

§5. Нашъунамои давлати Сомониён. 

 

Вориси Исмоил писараш Аҳмад (907-914) ҳанӯз дар айёми ҳукумати падар 

ба баъзе вазифаҳои баланди давлатӣ мушарраф гардид. Аммо ӯ кифояту 

коршоямии падарро надошт. Ба ӯ зарур омад, ки ошӯбу фитнаҳои дохилиро 

сомон бахшад. Аз ҷумла амаки ӯ Исҳоқ ибни Аҳмад, ки ҳокими Самарқанд буд, 

барои ба даст овардани тахт бар муқобили амири сомонӣ даст ба шӯриш зад. Ин 

шӯриш пахш гардид ва Исҳоқ ба ҳабс андохта шуд. Тадбири дигари Аҳмад ба 

даст овардани Систон дар соли 908 ба ҳисоб мерафт. Дарбориёну 

давлатмардони сомонӣ низ нисбат ба ӯ ба чашми камэътиборӣ назар дӯхтанд. 

Аз ҷумла ҳокими Гургон Борс ал-Кабир чун аз марги Исмоил огоҳ шуд, ба 

Бухоро молиёт фиристоданро қатъ кард ва чун аз ҳаракати сипоҳи сомонӣ огоҳ 

шуд, ба тарафи Бағдод фирор карда, бо додани маблағи зиёд ба халифа паноҳ 

бурд.  
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Соли 912 туркҳо бо лашкари зиёде ба қаламрави Сомониён ҳуҷум оварда, 

даст ба ғорат заданд ва бештар аз 20 ҳазор мардуми муқимиро ба асорат 

бурданд. Аҳмад ибни Исмоил бо лашкаре қавӣ ин фитнаро дур карда, қисми 

зиёди асиронро аз туркон кашида мегирад ва теъдоди зиёди турконро низ ба 

асорат мебарад. Ин пирӯзӣ чунон таъсире дар ҷомеъа дошт, ки худи амири 

сомониро низ руҳбаланд карда, бар он дошт, ки ӯ халифа тақозо кард, то 

вилоятҳои Форс ва Кирмонро низ ба ӯ бахшад, аммо халифа танҳо Кирмонро ба 

ихтиёри Сомониён дод. Ҳуҷуми дигар ба сарзамини Сомониён аз самти 

кишвари Рус сурат гирифт. Русҳо тавассути баҳри Хазар (Каспӣ) бо 500 киштӣ 

ба сарзаминҳои Табаристон, Дайлам ва Обискун ҳамла карда, мардуми зиёдеро 

ба қатл расониданд ва занону кӯдакони зиёдро ба асорат бурданд. Шаҳри Сораи 

Мозандаронро русҳо ваҳшиёна ба оташ кашиданд. Ҳуҷуми русҳо ба солҳоли 

909-910 рост меояд.  

Аҳмад нақши руҳониёнро дар дарбор зиёд гардонид ва забони арабӣ ҳам 

дар аҳди ӯ дубора нуфуз пайдо кард. Тахмин меравад, ки яке аз сабабҳои марги 

ӯ ҳамин ҳаракати ӯ бошад. Набояд фаромӯш кард, ки Аҳмад ҷойнишини падари 

бузургвораш Исмоил гардида буд ва табиист, ки мардум ва муаррихони баъдӣ 

ӯро бо падар муқоиса мекарданд ва ин ба суди Аҳмад набуд. Ғуломони дарбор 

ба ҷони ӯ қасд карда, вайро ба ҳалокат расониданд. Аз ин рӯ вай бо лақаби 

амири «шаҳид» маъруф гардид.  

Бо кушта шудани Аҳмад дарбори сомонӣ писари ҳаштсолаи ӯ Насри II-ро 

бар тахт нишониданд. Бо шунидани ин хабар Исҳоқ ибни Аҳмад, ки қаблан даст 

ба шӯриш зада буд, интихоби кӯдакеро ба амирии Хуросон хилофи ақлу тадбир 

шуморида, дар Самарқанд исён бардошт. Сипоҳи Насри II дар ду набард 

Исҳоқро шикаст дода, ӯро дар банд кашид ва ба Бухоро овард, то дар он ҷо 

даргузашт. Шӯриши дигаре, ки Насри II ва дарбори Сомониёнро музтариб кард 

солҳои 914-915 бо роҳбарии Ҳусайн ибни Алии Марврудӣ (Марвазӣ) рух дод. 

Маркази ин шӯриш Нишопур ва Ҳирот ба ҳисоб мерафт. Ин наҳзат решаи 

иҷтимоӣ дошта, зери шиорҳои доъиёни исмоилӣ амалӣ мегашт ва бо хилофати 

исмоилии Фотимиён дар иртибот буд. Саркардаи сомониҳо Аҳмад ибни Саҳли 

Марвазӣ, ки ба навиштаи сарчашмаҳо аз насли Яздигурди III буд, шӯришро 

фурӯ нишонида, пешвоёни онро дастгир ва ба Бухоро фиристод. Каме баъдтар 

худи Аҳмад ибни Саҳл, ки аз дарбори сомонӣ ранҷида буд, даст ба шӯриш зад. 

Ин воқеъа соли 918 рух дод, аммо дарбори Насри II ба он муваффақ гашт, ки ин 

шӯришро низ пахш созад.  

Ба Насри II лозим омад, ки исёни  бародаронаш Яҳё, Мансур, Иброҳимро, 

ки байни солҳои 927-929 рух дод, саркӯб намояд. Амир Насри II муддати зиёде 

барои ором ва мутеъ сохтани ноҳияҳои Гургон, Табаристон ва Рай талаф карда, 

ба ин манзур аз хазинаи давлат маблағҳои зиёдеро ҳам  сарф намуд. Шӯриши 

дигаре, ки дар замони Насри II рух дод бо роҳбарии Абӯали Илёс яке аз 

сардорони низомии Сомониён (байни солҳои 933-935) дар Кирмон ба амал 

омад.  



 104 

Яке аз ҳодисаҳои муҳими замони Наср ошкор шудани даъвати фирқаи 

исмоилӣ бо номи ботиниҳо буд. Равиши Сомониён нисбат ба пайравони дину 

мазҳабҳои дигар хеле бохирадонаву писандида буд. Агарчанде хонадони 

Сомониён дар ақидаву эътиқод пайрави мазҳаби Абуҳанифа буданд, аммо 

нисбат ба намояндагони дигар мазҳабҳои исломӣ ва ҳатто ғайриисломӣ бо 

гузашту таҳаммулпазирӣ бархурд мекарданд. Сомониён дар мазҳаби аҳли 

суннат, яъне мазҳаби расмии хилофат қарор доштанд, аммо бар хилофи 

халифаҳои аббосӣ, ки дар бештари давраҳои хилофати худ пайравони дигар 

мазҳабҳоро таъқиб мекарданд, равиши таҳаммулпазириро пеша мекарданд. 

Маҳз ҳамин гуна сиёсат сабаб шуд, ки аз гушаву канори ҷаҳони ислом олимону 

донишмандон рӯ ба Бухорову дигар шаҳрҳои қаламрваи сомонӣ оварданд.  

Мазҳаби исмоилӣ дар Ироқ зуҳур карда, сипас ба Шом (Сурия) ва минбаъд 

ба шимолии Африқо роҳ ёфт. Ин мазҳаб ба равияҳои қарматӣ (дар Ироқ) ва 

исмоилӣ (дар Шому Африқо) ҷудо гардид. Қарматиён ба тундгароӣ машҳур 

буда, пас аз ҳуҷум ба Мака ва кандани «ҳаҷар-ул-асвад» дар олами ислом 

бадном гардиданд. Исмоилиён бошанд, дар соли 909 дар шимоли Африқо дар 

баробари Аббосиён хилофати Фотимиён (мансуб ба духтари пайғамбар 

Фотима)-ро таъсис дода, ба таблиғоти мазҳабӣ даст заданд. Мубаллиғони 

исмоилӣ саъй мекарданд, ки мардумон ва хусусан амиру вазиронро ба байъати 

халифаи фотимӣ даъват намоянд. Аз ҷумла мубаллиғони ин мазҳаб дар асри X 

ба сарзамини Мовароуннаҳру Хуросон низ сар дароварданд ва дар як муддати 

кӯтоҳ муваффақиятҳои зиёдеро касб карданд.  

Дар Мовароуннаҳр яке аз мубаллиғони номии исмоилӣ Ҳусайн ибни Алии 

Марврудӣ ба ҳисоб мерафт, ки бо аъёну ашрофи давлати сомонӣ ҳамнишаст 

буд, вале дар охир ба зиндон афтода, ҳамон ҷо фавтид. Шогирди ӯ Насафӣ дар 

даъвати мардум ба кеши исмоилӣ то ҷое  пешравӣ кард, ки чанде аз атрофиёни 

амир Наср ҳам ба ин мазҳаб гаравиданд ва ҳатто аз амир барои «бегуноҳ» ҳабс 

ва қатл кардани устодаш Марврудӣ хунбаҳо ситонида, ба халифаи фотимӣ 

ирсол дошт. Ҳатто худи амир Наср ҳам саранҷом ба мазҳаби исмоилӣ гаравиш 

пайдо кард. Ин амали ӯ боиси нигарониву эътирози руҳониён ва лашкариён 

гардид. Гурӯҳҳои манфиатдор кӯшиши табаддулотро ба роҳ монданд, аммо 

амир Наср аз ин огоҳӣ ёфта, бо хоҳиши худ аз тахт даст кашид ва ба ҷои ӯ 

писараш Нӯҳ (943-954) амири Мовароуннаҳру Хуросон гардид.  

Бо вуҷуди ҳамаи нооромиҳо замони аморати Насри II беҳтарин давраи 

Сомониён ё ба таъбири дигар «асри тиллоии» ин хонадон ба ҳисоб меравад. 

Лақаби ӯ амири «саъид» буд. Барои оромиву суббот ва тараққии давлати сомонӣ 

дар аҳди Насри II нақши вазири ӯ Абӯабдуллоҳ Ҷайҳонӣ (914-921) хеле калон 

буд. Ӯро барои хидматҳояш дар дарбори сомонӣ бо лақаби «шайх-ул амид» 

ёдовар мешуданд. Маҳз хирадмандиву кордонии ин вазир буд, ки аморати 

Насри хурдсол чунин шукуфо гардад.  Абулфазли Балъамӣ (921-937) дигар аз 

вазирони Наср ба ҳисоб мерафт ва дар аҳди вазорати ӯ дарбори Сомониён ба 

маркази ҷамъомади олимону шоирон гардид. Абулфазли Балъамӣ ҳомиву 
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пуштибони Рӯдакӣ дар дарбор буд. Ӯ пас аз фурӯ нишондани ошубҳои 

зиддидавлатӣ дар масъалаҳои сиёсиву фарҳангӣ чораандешӣ кард, ки аз ҷумлаи 

он тарҷумаи «Калила ва Димна» аз арабӣ ба форсии дарӣ буд. Аҳли дарбор 

Балъамиро бо унвонҳои «Балъамии кабир», «Мир Абулфазл», «Шайхи ҷалил» 

ва ғайра хитоб мекарданд.  Саввумин вазири Насри II Абӯалии Ҷайҳонӣ (938-

941) ба ҳисоб меравад, ки аз хонаводаи маъруфи Балъамиҳо бархоста буд.        

Нӯҳ салтанати худро бо ҷазо додани исмоилиён оғоз кард. Аз ҷумла Насафӣ 

ва бисёре аз ҳамкешони ӯ ба қатл маҳкум шуданд. Дар оғози аморати Нӯҳ (соли 

944) ҳамчунин исёне Хоразмро фаро гирифт, ки  аз сӯи туркҳои ҳудуди 

Туркистон ҳимоят мегашт, вале дарбори сомонӣ ба он муваффақ шуд, ки ин 

ошӯбро бо роҳи осоишта фурӯ нишонад. Нӯҳ нисбат ба гузаштагон ба умури 

лашкар аҳамияти бештар дод, ки ин сабаби зиёд гаштани молиёт ва норозигии 

мардум шуд. Тадбири дигари Нӯҳ он буд, ки нақши руҳониёни иртиҷоиро боло 

бурд ва ин ду унсур (лашкариён ва руҳониёни иртиҷоӣ) сабабгори заволи 

тадриҷии Сомониён шуданд. 

Дар аҳди писари Нӯҳ муносибати Бухоро бо Бағдод тира гардид, зеро 

давлати Бувайҳиён (Оли Бӯя), ки дар солҳои 30- уми асри X дар қисми Эрони 

Марказӣ бунёд гардида буд,  соли 945 Бағдодро ишғол карда, халифаро ба 

бозичаи дасти худ табдил доданд. Сомониён бошанд, халифаи Бувайҳиён 

гузоштаро ба расмият нашинохтанд ва ҳамоно ба номи халифаи барканор шуда 

(ва ҳатто вафот карда) хутба мехонданд. Ҳодисаи муҳими дигар дар замони Нӯҳ 

саркашиҳои доимии Абӯалии Чағонӣ ва ҷангҳои дохилӣ буд. Бувайҳиён 

тавассути халифаи дастнишондодаи худ хонадони Чағониёнро алайҳи 

Сомониён мешӯрониданд. Дигар саркардаҳои низомӣ ва дарбориёни аз дарбори 

Бухоро ранҷида ё дур гаштаро низ Бувайҳиён пуштибонӣ мекарданд. Афзудани 

харҷи артиш даргоҳи Нӯҳро бар он дошт, ки ҳаҷми молиёти солонаро дучанд 

кунад ва ҳатто пешакӣ онро аз мардумон талаб кунад. Ин ситаму тааддӣ боиси 

сар задани нооромиҳои дигар гардид. Амак ва бародарони Нӯҳ Абӯҷаъфар 

Муҳаммад ва Абу Муҳаммад Аҳмад аз норозигиҳо истифода карда, даст ба 

шӯриш заданд, вале шикаст хӯрда, ба зиндон андохта шуданд ва ба 

чашмонашон мил кашида шуд.   

 

§6. Сохтори идории Сомониён 

 

Яке аз корҳои писандидаи Исмоил бунёди давлати мутамарказ ва тавассути 

низоми идории қавӣ нигоҳ доштани ин давлат дар аҳди ворисонаш буд. 

Табиист, ки Сомониён низоми идории худро аз сифр шурӯъ накарданд ва аз 

таҷрибаи давлатдории пешиниён баҳра бурданд. Аммо бештари хонадонҳои 

минбаъдаи ҳукуматгар, ки ин усули давлатдориро қабул кардаанд, онро бо номи 

Сомониён бастаанд. Сарвари давлатро Сомониён амир  меномиданд. Ҳарчанде 

ки халифаи аббосӣ ин унвонро ба ҳокимони Хуросон мебахшид ва амирони 

сомонӣ худро коргузори халифа медонистанд, аммо унвонбахшии халифа аз 
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замони Саффориён ба баъд ҷуз як расмияте беш набуд. Халифаҳо танҳо 

воқеъияти ба амал омадаро ба инобат гирифта, ба ин ё он қудратталабе, ки 

тавассути шамшер сарзаминеро фатҳ карда буд, тавассути маншур унвон 

мебахшиданд. Маншури халифа дар ҳалли баҳсҳои ба амал омада, тақрибан ҳеҷ 

чизро ҳаллу фасл намекард ва тарафдорони ин ё он ҷоҳталабро низ каму зиёд 

намекард.  

Агарчанде Сомониён дар чашми халифаи Бағдод танҳо омилони халифа ё 

ҷамъоварандагони молиёт бошанд ҳам, онҳо дар қаламрави худ аз мустақилияти 

комил бархурдор буданд. Барои идораи мулк Сомониён низоми сиёсиро ба 

даргоҳ ва девон тақсим карда буданд. Сарвари даргоҳро ҳоҷиби бузург 

меномиданд, ки то расидан ба ин мартаба ӯро мебоист, ки даҳҳо сол хидмат 

намояд. Даргоҳ кормандони дигар ҳам дошт, ки аз ҷумлаи он амири ҳарас 

(нигаҳбон), надим, вакил ва ғайра буданд.  

Барои низоми мулк девонҳо, ки тақрибан нақши вазоратҳои имрӯзиро иҷро 

мекарданд, нақши муҳим доштанд. Миқдори девонҳо дар аҳди Сомониён ба 10 

адад мерасид. Муҳимтарини онҳо девони вазорат буд, ки сарварии онро вазир 

бар уҳда дошт. Ӯро «хоҷаи бузург» меномиданд. Вазири машҳури салҷуқиён 

Низомулмулк, ки усули идории Сомониёнро ситоиш мекунад, тавсия менамояд, 

ки мансаби вазирӣ меросӣ гардад. Дар аҳди Сомониён ин чизро мушоҳида 

кардан мумкин аст ва намояндагони се хонадони мӯътабар (Балъамӣ, Ҷайҳонӣ, 

Утбӣ) вазифаи вазоратро бар душ доштанд. Яке аз хавфноктарин вазифаҳо дар 

системаи идории асримиёнагӣ ҳамин шуғли вазорат ба ҳисоб мерафт. Бештари 

вазирон аз ҷониби амирон ба қатл расонида мешуданд ё ба зиндон андохта 

мешуданд, зеро вазирон одатан ашхоси донишманду корозмуда ва соҳибкифоят 

буданд ва аз лиҳози донишу таҷриба аз амирон пешӣ мегирифтанд. Подшоҳон 

тоби чунин рақобатеро надоштанд ва бо баҳонаҳои гуногун вазиронро нобуд 

месохтанд  

Девони дигар истифо ном дошт, ки масъули онро муставфӣ меномиданд. 

Ин девон масъалаҳои молиявӣ, аз ҷумла ҷамъоварии молиётро расидагӣ мекард. 

Девоне, ки масъули навиштани мукотибот ва барқарории муносибатҳои 

дипломатӣ буд, бо номи девони расоил ё иншо маъруф буд. Сарвари ин 

девонро хоҷаи амид меномиданд. Барои таҷҳизи артиш ва додани маоши 

кормандон девони лашкар маъмур буд, ки сарвари онро соҳиб-уш-шурот 

меномиданд. Барои иртиботи гӯшаву канори империяи азим хадамоти почта 

амал мекард, ки онро девони барид маъмур буд. Барои назорат аз болои 

кормандони давлатӣ ва таъмини амнияти давлат девони ишроф (маънояш 

назораткунанда) амал мекард, ки кормандони онро мушриф меномиданд. 

Девони зиё, ки кормандони онро вакил мегуфтанд, вазифадор буд, ки 

масъалаҳои марбут ба заминҳои хонадони ҳукуматгарро нигаҳбонӣ кунад. 

Барои назорат бурдан аз болои рафтору ахлоқи мардум ва риояи зоҳири 

шариъат девони ҳасба амал мекард, ки кормандони онро мӯҳтасиб мегуфтанд. 

Девони вақф ба нигаҳбонӣ, ҳисобу китоби замину дигар биноҳову иншооти 
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хайрия расидагӣ мекард. Девони қозӣ бошад нақши суду додгоҳи имрӯзаро 

иҷро мекард. Дар музофотҳои кишвар низ ин девонҳо шӯъбаву коргузорони 

худро доштанд. Бисёре аз кормандони музофотҳоро низ амир худ мустақиман 

таъин мекард ва аризаи аз кор рафтан низ ба унвони амир навишта мешуд. 

Рӯҳониён дар назди амирону девонҳо ҷойгоҳи муносиб доштанд. Рӯҳонии 

бузургро дар ибтидо «устод», сипас «шайхулислом» ва баъзан «донишманд» 

мегуфтанд. Руҳониён дар тамоми давраи давлатдории Сомониён ҷойгоҳи муҳим 

доштанд.  

Сомониён барои дар тобеъияти худ нигоҳ доштани мулкҳои гуногун 

сулолаҳои маҳаллиро дар сари кор нигоҳ иедоштанд. Аз ҷумла намояндагони 

сулолаи Абудовудиён дар Балх, Баниҷуриён дар Хатлон, Саффориён дар 

Систон, Фариғуниён дар Гузгонон, Оли Мӯҳтоҷ дар Чағониён, Маъмуниён дар 

Хоразм зери ҳокимияти Сомониён ба ҳукмронии худ идома доданд. Хусусан 

ҳокимони Хоразм, Чағониён ва Исфиҷоб қудрати зиёд доштанд. Баъзе аз ин 

вилоятҳо ба Бухоро хироҷ неву танҳо ҳадя мефиристоданд ва бо хондани хутба 

ба номи амири сомонӣ кифоя мекарданд.  

 

§7. Иқтисодиёт, ҳунармандӣ ва тиҷорат дар замони Сомониён. 

 

Бештари аҳолӣ дар замони Сомониён ба зироаткориву чорводорӣ машғул 

буданд. Дарёҳои Сайҳун (Сир), Ҷайҳун (Аму) ва Бухоро (Зарафшон) барои 

обшор сохтани водиҳои аслии сарзамини Осиёи Миёна нақши муҳим 

мебозиданд. Даҳҳо наҳру каналҳои дигар низ бобати обёрии ин сарзамин канда 

шудааст. Аз ҷумла дар солҳои 30-уми асри IX, ки намояндаи хонадони сомонӣ 

дар Чоч ҳукумат мекард, дар ин шаҳр наҳри азиме ба истифода дода шуд. То 

замони Сомониён низ шабакаҳои обёрӣ миёни мардуми ин минтақа тараққӣ 

карда буд, ки имрӯзҳо ҳам дар бисёре аз минтақаҳои Осиёи Миёна иншооти 

обёрии зиёд бо номи «ҷӯйи муғ» маъруфанд.  

Шаклҳои гуногуни заминдорӣ дар ин давра маъмул буд. Аммо намудҳои 

асосии заминдорӣ чун пештара заминҳои давлатӣ, хусусӣ ва вақф ба ҳисоб 

мерафт. Инъом додани замин ба кормандони давлатӣ, ҳарбиён ва дигар 

табақаҳои иҷтимоии кишвар хеле маъмул буд. Замини инъомшуд, иқтаъ 

номида мешуд. Баъзан деҳа ё ноҳияи калонеро давлат  чун иқтаъ ба ин ё он 

амалдори давлатӣ мебахшид. Ин амалдор вазифадор буд, ки ҳиссаи худ ва 

ҳукумати марказиро аз иҷорагирандагони замин ҳосил намояд ва тартиботу 

низом ва тобеъияти сарзаминро низ таъмин намояд. Хонадони Сомониён ҳам 

соҳиби заминҳои зиёд буда, девони махсусе дахлу харҷи ин заминҳоро назорат 

мекард. Бо  пурра мусулмоншавии аҳолӣ ва афзудани нақши рӯҳониён дар 

умури давлатдорӣ миқдори заминҳои вақф низ афзоиш ёфта, барои 

таъсиррасонии диндорон ба ҳаводиси сиёсӣ ва иқтисодии кишвар замина 

фароҳам меомад.   
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Хироҷ аз замин ва умуман андозҳо бештар ба шакли пулӣ руёнида 

мешуданд. Шаклҳои дигари андозу баҳракашӣ аз меҳнати мардум, чун ба таври 

супоридани маҳсулот ва ё бегорӣ (кори маҷбурӣ) низ маъмул буд. Муаррихони 

ин давра аз ҷумла Наршахӣ ҳаҷми андози ин ё он мулкро овардаанд. Аз ҷумла 

хироҷи яксолаи Бухоро ба 200 ҳазор дирами нуқра баробар буд. Хироҷи солонаи 

Сомониёнро ҷуғрофидони маъруфи ин аср Ибни Ҳавқал 40 миллион дирҳам 

номидааст. Масъалаи ҷамъоварии хироҷ ва супоридани он ба марказ яке аз 

масъалаҳои асосӣ буд, ки бар сари он баъзан ҷангҳои шадид низ рух медод. Аз 

ҷумла яке аз сабабҳои ҷанги бародарон Наср ва Исмоил напардохтани хироҷи 

Бухоро ба хазинаи марказии давлат буд.   

Дар минтақаҳои гуногун истеҳсоли маъдан ба авҷ мерасад. Дар осори 

ҷуғрофии асри X назири Ибни Хурдодбеҳ, Ибни Ҳавқал, Муқаддасӣ ва ғайра 

дар хусуси сарватҳои зеризаминии Мовароуннаҳру Хуросон маълумот дода 

шудааст. Дар Фарғона, Ашт, Хатлон, Бадахшон ва шаҳру минтақаҳои дигари 

Сомониён истихроҷ ва истеҳсоли маъданҳо ба авҷ расида буд. Оҳан, симоб, 

сурб, навшодир, намак, тилло, нуқра, мисс, оҳан ва ғайра зиёд истеҳсол мегашт.  

Истеҳсоли шиша дар асрҳои IX-X ба авҷи худ мерасад. Истеҳсоли шиша 

тавассути дамидан ривоҷ ёфта буд ва осори ба даст омада гувоҳи он аст, ки 

ҳатто ба ороиши шиша низ аҳамият дода мешуд. Истеҳсоли суфол низ ба 

дараҷаи муайяне расида, зарфҳои нақшину ороиш дода шуда аз ин давра то ба 

рӯзгори мо расидаанд.  

Заргарӣ ва гилембофӣ дар аҳди Сомониён хеле ривоҷ ёфта буд. 

Мувофиқи ахбори ҷуғрофиянависони асри X дар шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро, 

Ҳирот, Нишопур, Марв, Дабусӣ истеҳсоли матоъҳои пахтагӣ ривоҷ ёфта буд. 

Дар Бухоро корхонаи бузурге бо номи «Байту-тироз» фаъолият мекард ва аз 

маҳсулоти он ҳатто амиру вазирон истифода карда, матоҳои он ба шаҳрҳои 

гуногуни олам содир мегашт. Матоҳои деҳаи Занданаи Бухоро дар сарчашмаҳои 

ин давра хеле мавриди ситоиш қарор гирифтаандю Матоҳои ведарӣ, ки дар 

Ведар ном деҳаи Самарқанд истеҳсол мешуд хеле машҳур буд. Ибни Ҳавқал 

менависад, ки як либоси ин маконро ӯ панҷ сол пӯшидааст ва мардумони Ироқ 

барои пӯшидани ин матоъ бо якдигар фахр мекардаанд. Коғази Самарқанд дар 

саросари қаламрави хилофат маъруф буда, беш аз дусад сол ин шаҳр ба 

истеҳсолкунанда ва содиркунандаи коғази баландсифат машҳур гардид. 

Ҳаёти шаҳрӣ ва умуман шаҳрсозиву маданияти шаҳрнишинии замони 

Сомониён машҳур аст. Бухоро нахустин бор дар замони ин сулола ба пойтахт 

табдил ёфта, бинокориву меъмории ин шаҳр ба афсона монанд гардид. Амирони 

сомонӣ дар ин шаҳр садҳо бинои маъмурӣ, фарҳангӣ ва хайриявӣ созмон 

доданд. Бухоро бо девори азиме иҳота гардида, дар он садҳо корвонсарою 

гузарҳои нав бунёд меёбад. Аз гӯшаву канори олам ба ин шаҳр тоҷирон сарозер 

мегаштанд. Номи бозору дуконҳои Бухоро ва дигар шаҳрҳои машҳури 

Сомониён дар саросари қаламрави хилофт ва берун аз он машҳур буданд. 

Рӯдакӣ барҳақ дар баробари Бағдод Бухороро ситоиш карда, онро маркази нави 
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ҷаҳони ислом ва тамоми шарқ меҳисобид. Сайёҳону ҷуғрофинависони асри X аз 

қабили Ибни Хурдодбеҳ, Истахрӣ, Муқаддасӣ, Ибни Ҳавқал дар бораи шаҳрҳои 

муҳими қаламрави Сомониён маълумот дода, ҳамагӣ аз шукуфоии шаҳрҳои ин 

давра маълумот додаанд. Ба ғайр аз Бухоро, инчунин Самарқанд, Чоч, 

Истаравшан, Хуҷанд, Тирмиз, Балх, Нишопур, Марв, Ҳирот, Рай ва ғайра ба 

сатҳи муайяни тараққиёти худ расиданд. Дар баъзе ин шаҳрҳо то 200 ҳазор 

аҳолӣ сукунат мекарданд, ки барои асри X рақами хеле болост.  

Тиҷорати дохилӣ ва хориҷӣ. Тангаҳои сомонӣ аз тилло (динор) ва 

фулузоти дигар зарб зада мешуданд. Аммо дар гардиш бештар пулҳои нуқрагӣ 

(дирҳам) ва мисин (фулус) буданд. Тангҳои нуқрагини исмоилӣ, мусайябӣ, 

ғитрифӣ, муҳаммадӣ аз маъмулттарин сиккаҳои замони Сомониён буданд. 

Тиҷорати байналмиллалӣ ва бозаргонии дохилӣ хеле авҷ гирифта буд. Дар 

қаламрави Сомониён дар ҳар манзил маъмуроне буданд, ки ба унвони роҳдор 

нишаста, вазифаи ҳифзи роҳҳо, баррасии иҷозати гузари молу ғуломро назорат 

мекарданд, яъне нақши гумрӯки рӯзҳои моро иҷро менамуд. 

Барои ба роҳ мондани муомилоти пулӣ табақаи махсуси саррофон амал 

мекарданд, ки пулҳои гуногунро хариду фурӯш карда, аз ҷумла мубодилаи 

асъорро гузаронида тиҷоратро осон менамуданд. Барои осонтар гаштани 

муомилоти савдо ҳатто низоми ғайринақдии муомилотро ба роҳ монда буданд, 

ки дар бонкдории имрӯза бо номи чек машҳур аст. Яке аз бозорҳои маъруфи 

Бухоро Моҳ ном дошт, ки ҳанӯз то омадани арабҳо машҳур буда, минбаъд 

бештар шуҳрат ёфт. Ба ғайр аз бозорҳои бузурге, ки ҳамаи шаҳрҳо доштанд, 

инчунин бозорҳои солона низ дар шаҳру деҳаҳо ташкил карда мешуд, ки аз 10 

то 30 рӯз идома пайдо мекарданд. Ин бозорҳо дар ҷойҳои муайян ташкил шуда, 

ба монанди ярмаркаҳои кишварҳои Аврупо фаъолият менамуданд ва нарху 

навои он аз дигар бозорҳо арзонтар буд. Сафири халифаи араб ва муаллифи 

китоби арзишманди сайёҳӣ Ибни Фазлон ҳикоят мекунад, ки як корвони ба 

Бухоро омада аз 5 ҳазор нафар ва 3 ҳазор аспу уштур иборат будааст. Тиҷорат 

бо гӯшаву канори хилофати аббосӣ ва кишварҳои Чин, Ҳинд, Рус, Аврупо 

густариш ёфт. Хидмати Сомониён дар ин ҷода пеш аз ҳама таъмини амният дар 

роҳҳо ва фароҳам овардани шароити осудаи хариду фурӯш дар шаҳрҳо ба ҳисоб 

мерафт.        

 

§8. Инкишофи илму фарҳанг дар замони Сомониён. 

 

Бешубҳа яке аз сабабҳои некном гаштани хонадони сомонӣ дар таърих ба 

хотири нақши муҳим гузоштани ин сулола дар таъриху тамаддуни халқҳои 

Шарқ ба ҳисоб мерафт. Хидмати бузурги Сомониён ин буд, ки амирони ин 

сулола бо раванди бедориву растохези фарҳангии мардуми тоҷик ҳамнаво 

гашта, нагузоштанд, ки забону суннатҳои дерини ин марзу бум ба боди 

фаромӯшӣ супорида шавад. Нахустин иқдом дар ин ҷода аҳамият додан ба 

забони форсии тоҷикӣ буд. Дар даргоҳу девони Сомониён забони форси тоҷикӣ 
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ба забонги давлатӣ мубаддал гардид. Рақиби Сомониён дар Эрони Марказӣ ва 

Ғарбӣ сулолаи Бувайҳиён ҳарчанд бисёре аз одобу русуми тоисломии Эронро 

зинда карда, худро ҳам на амир балки шоҳаншоҳ меномиданд, бештар ба забони 

арабӣ аҳамият медоданд.  

Бо ишорати амири сомонӣ шоироне чун Рӯдакӣ бо забони форсӣ шеър 

иншо карда, бо супориши бевоситаи онон осори мӯътабаре чун «Таърихи 

табарӣ»-ии Муҳаммад Ҷарири Табарӣ ва «Савод-ул-аъзам»-и Абулқосим 

Ҳакими Самарқандиро бо забони форсии тоҷикӣ тарҷума карданд. Дар Бухоро 

китобхонаи машҳури «Савонеҳ-ул-ҳикмат» фаъолият мекард, ки нодиртарин 

асарҳо дар он ҷамъоварӣ шуда буданд. 

Сомониён бо тақлид ба дарбори Бағдод шоиронро ба дарбор ҷамъ карда, 

муҷиби густариши адабиёти форсии тоҷикӣ гардиданд. Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ 

(858-941) асосгузори адабиёти классикии тоҷик дар аҳди Насри II ба авҷи иззату 

эҳтиром расида, барои тамоми шоирони минбаъдаи адабиёти мо чун намунаи 

тақлид хидмат кард. Ӯ дар тамоми намудҳои шеърӣ қувва озмуда, қасида, 

рубоӣ, ғазал сурудааст. Мазмуни ашъори ӯро асосан панду андарз, ғояҳои 

инсонпарварӣ, ҷавонмардӣ ташкил медиҳанд. Ӯ на танҳо шоир балки ҳофиз ва 

навозандаи забардаст буд. Рӯдакӣ дар дарбори Сомониён, махсусан Насри II ба 

мартабаи баланд расида, дар сафарҳои Марв, Нишопур, Сарахс, Ҳирот ва ғайра 

амирро ҳамроҳӣ кардааст.  Доир ба шӯҳрати уву таъсири каломаш ёдовар 

шудани достони маъруфи сурудани шеъри «Бӯи ҷӯи Мӯлиён» ва ба Бухоро 

баргардонидани амири сомонӣ кофист.  

Рӯдакӣ мувофиқи навиштаи сарчашмаҳо шоири пуркор буда, сад дафтар 

шеър ё як миллиону сесад ҳазор байт сурудааст, ки қисми ками он то ба рӯзгори 

мо омада расидааст. Ӯ асари «Калила ва Димна»-ро бо забони форсии тоҷикӣ ба 

назм кашид, ки то рӯзҳои мо танҳо байтҳои ҷудогонаи ӯ бар ҷой мондаанд. 

Рӯдакӣ асосгузори қасида дар адабиёти форсу тоҷик аст ва қасидаҳои «Модари 

май», «Даврони офтоб», «Шикоят аз пирӣ» аз ҳунари волои шоирии ин устоди 

бузург гувоҳӣ медиҳанд.  

Ҳанӯз дар асрҳои гузашта ба ҳунари нотакрори шоирии Рӯдакӣ пай бурда, 

гузаштагон ӯро ҳамчун «устод» ёдовар шуда, ҳаққи «падари шеъри форсӣ» 

будани Рӯдакиро таъкид кардаанд. Зеро ӯ дар тамоми намудҳои шеърӣ қувва 

озмуда, онро поягузорӣ кардааст. Мардуми тоҷик бо ному осори Рӯдакӣ 

ифтихор менамояд. Дар Тоҷикистон соли 1958 1100 - солагӣ ва соли 2008, 1150 

-  солагии ин ҳакими бузург ва шоири тавонро бо шукӯҳу тантанаи фаровон 

таҷлил намуданд.   

Шоирони дигари ҳамасри Рӯдакӣ Шаҳиди Балхӣ, Муродӣ ва дигарон низ 

пайрави аз сабки устод Рӯдакӣ кардаанд, ки бо номи «сабки хуросонӣ» машҳур 

аст. Робиаи Балхӣ аз нахустин шоираҳои адабиёти форсу тоҷик аст, ки ашъори 

баландмазмуни ишқӣ сурудааст. Ӯ бо забони арабӣ ҳам шеър мегуфт. Шоир ва 

донишманди тоҷик Муҳаммад Авфии Бухороӣ дар асари худ дар бораи Робия 
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мефармояд: «агарчи зан буд, аммо ба фазл бар мардони ҷаҳон бихандидӣ. Ба 

назми арабӣ қодир, дар шеъри форсӣ бағоят моҳир буд».   

Дақиқӣ (ваф.977) бошад, камар барои сурудани «Шоҳнома» баст, вале бо 

кушта шудани ӯ ин кор нотамом монд ва ин рисолати ӯро Абулқосим 

Фирдавсӣ (934-1020) анҷом дод. Ин шоири бузургвор сӣ сол ранҷ кашида, дар 

60 ҳазор байт «Шоҳнома»-и безаволро суруд. Ӯ дар симои Рустами баҳодур ва 

қаҳрамонони мусбат достони муборизаҳои фидокоронаи аҷдодони тоҷикро ба 

риштаи тасвир мекашад. Фирдавсӣ пеш аз ҳама ватанпараст буд ва мехост, ки 

ҳамнажодонаш дар шароити ноороми давр муттаҳид гарданд, аз ин рӯ рӯҳияи 

эрониёну турониён дар тасвири Фирдавсӣ ҳамеша ватанхоҳонаву қаҳрамонона 

аст. Ӯ ба ғайр аз корнамоиҳои Рустам, симои ҷовидонаи шоҳони некноми ориёӣ 

Фаридун, Кайхусрав ва Хусрави Анӯшервонро тасвир карда, шоҳони 

кӯтоҳандешаву ситампешаро низ мазаммат менамояд. Дар саросари «Шоҳнома» 

Фирдавсӣ чун муаллими ахлоқ мардумонро ба некию некӯкорӣ даъват кардааст.      

Ҳамзамон бо пешрафту шукуфоии назм илму фанн низ дар аҳди Сомониён 

хеле тарақкӣ кард. Забони илм забони арабӣ буд. Яке аз шохаҳои илм, ки инсон 

ҳамеша ба он ниёзманд аст, илми тибб мебошад. Илми тибби замони Сомониён 

бо ному кори Закариёи Розӣ (865-925) алоқаманд аст. Аз ӯ осори зиёди илмӣ 

бар ҷой мондааст, ки намунаи он «Китоб-ул-асрор», «Ат-тибб-ур-руҳонӣ», «Ат-

тиб-ул-фуқаро» «Ал-қонун-ал-мансурӣ» ва ғайра мебошанд.  Ин табиби ҳозиқ 

яке аз амирони сомониро низ табобат кардааст.  

Абӯалӣ ибни Сино (980-1037) низ зодаву парвардаи замон ва муҳити 

сомонист. Ӯ дар овони ҷавонӣ яке аз амирони сомониро табобат карда, ба 

подоши табобат иҷозат мегирад, ки аз китобхонаи маъруфи Сомониён 

«Савонеҳ-ул-ҳикмат» истифода барад. Пас аз барҳамхӯрии давлати Сомониён 

Сино нахуст ба Хоразм ва сипас ба Эрон паноҳанда шуда, то поёни умр ба 

табобат, таълифи китоб ва муддате ба корҳои сиёсӣ, аз ҷумла вазорати 

Шамсуддавла, ҳокими Ҳамадон машғул мегардад. Аз ин ҳакими номвар ва 

донишманди мумтоз осори бузурге чун «Ал-қонун фи-т-тиб», «Китоб-уш-

шифо» боқӣ мондааст. Ӯ асари безаволи худ «Донишнома»-ро ба забони 

модарияш, яъне форси тоҷикӣ таълиф кардааст.  

Илми таърихи тоҷик низ дар замони Сомониён бунёд гузошта шуд. 

Бештари осори ин давра бо забони илми он рӯзгор - арабӣ таълиф мегашт. 

Намунаи бузурги асари таърихии ин давра асари Муҳаммад ибни Ҷарири 

Табарӣ «Таърих-ар-русул-вал-мулук» ё «Таърихи Табарӣ» мебошад. Ин асар ба 

таърихи умумиҷаҳонӣ бахшида шудааст ва яке аз муҳимтарин осори таърихии 

мардумони эронинажод мебошад. Бо ҳиммати амири сомонӣ Мансур ибни Нӯҳ 

донишманди фозил ва сиёсатмадори барҷаста Абӯалии Балъамӣ ин асарро соли 

963 аз арабӣ ба форсии тоҷикӣ тарҷума кард.  

Таърихшиноси дигар Абубакр Муҳаммад ибни Ҷаъфар (Наршахӣ) 

мебошад, ки ӯ то мансаби сармуншии дарбори Сомониён расида буд. Вай 

солҳои 943 – 944 асари худ «Таърихи Бухоро»-ро бо забони арабӣ навишт, ки он 
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бо номи «Таърихи Наршахӣ» низ маълум аст. Асар ба амир Нӯҳ ибни Насри 

Сомонӣ бахшида шудааст. Баъдтар асарро бо забони форси тоҷикӣ тарҷума 

намуданд.  

Аз дигар намояндагони илму адаби асри X метавон аз Абӯҷаъфар 

Муҳаммад ал-Хоразмӣ (780-850) риёзидону мунаҷҷими шаҳир ёдовар шуд. Ӯ 

ҷадвалҳоеро тартиб додааст, ки то кунун аҳамияти илмии худро аз даст 

надодаанд ва барои олимони минбаъда асоси корӣ гаштаанд. Абӯнасри Форобӣ 

(873-950) файласуфи машҳур тарбиятёфтаи мактаби Бухоро беш аз 160 асар 

таълиф кардааст. Осори машҳури вай «Китоб фи ақл-ил кабир»,  «Китоб фи ақл-

ил сағир», «Китоб-ул бурҳон», «Уюн-ул-масоил» ба ҳисоб мераванд. Бештари 

асарҳои ӯ ба фалсафаву мантиқ бахшида шудаанд. 

Илми ҷуғрофия дар замони Сомониён ба дараҷаи баланди худ расид ва 

ҳатто дар давраҳои минбаъда ҳам дигар ба он шукӯҳу азамат нарасид. 

Бузургтарин намояндагони ҷуғрофияи ин давра Абӯабдуллоҳи Ҷайҳонӣ, 

Абӯисҳоқи Истахрӣ, Ибни Хурдодбеҳ мебошанд, ки ҳар кадом осори 

пурарзиши ҷуғрофӣ таълиф намудаанд. Нахустин асари ҷуғрофӣ бо забони 

форси тоҷикӣ ҳам дар аҳди сомониву бо дастури амири сомонӣ Мансур ибни 

Нӯҳ офарида шудааст. Ин асар «Ҳудуд-ул-олам мин-ал машриқи илал 

мағриб» аст. Муаллифи асар номаълум мебошад. Ин китоби арзишманд 

перомуни иқлим, обу хок, сарватҳои зеризаминии Хуросону Мовароуннаҳр 

маълумоти нодир медиҳад. Забони асар равону сода буда, арзиши баланди 

таърихӣ ҳам дорад.  

Аҳди Сомониён замоне буд, ки ислом дар тамоми Хуросону Мовароуннаҳр 

ҷорӣ гардид. Сомониён барои аз дини арабҳои истилогар ба ойини мардумӣ 

табдил додани ислом хидмат кардаанд. То аҳди ҳукумати хонадони сомонӣ 

бештари тоҷикон ҳанӯз бар ойини зардуштӣ буданд, вале Сомониён ба 

мардуми тоҷик ин воқеъиятро талқин намуданд, ки ин дин хоси араб нест 

ва мардум ҳам сирати некӯи намояндагони ин хонадонро писандида, худро 

ба оғуши ислом партофтанд. Ислом истеъдоду нубуғи фитрии тоҷиконро ба 

самти фарҳангофаринӣ моил гардонид, яъне тоҷикон ба ислом хидмат карданд 

ва ислом низ ба тоҷикон хидмати арзанда намуд. Барои нашъу намои улуми 

динӣ ҳам Сомониён бистари муносиб муҳайё гардониданд. Яке аз чеҳраҳои 

бузурги ҷаҳони ислом Муҳаммад Абӯабдуллоҳ ибни Абӯлҳасан Исмоил ибни 

Иброҳим машҳур ба Имом Бухорӣ (810-870) мебошад. Номи ӯ қатори 

бузургтарин олимону муҳаддисони ҷаҳони ислом қарор дорад. Ба қалами ӯ 

асарҳои «Таърих-ул кабир», «Ал-адаб-ул муфрад»,  «Таърих-ус сағир», ва ғайра 

тааллуқ дорад. Аммо шӯҳрати ҷаҳонии ӯ пас аз таълифи асари арзишманди «Ал-

ҷомеъу-саҳеҳ» пайдо гардид. Ин асар дар миёни мусулмонон пас аз Қуръон 

маъруфтарин китоб ба шумор меравад.  

Донишманди дигаре, ки аз муҳити Осиёи Миёна ва фазои фарҳангии асри 

сомонӣ бархоста, шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст, Имом Тирмизӣ мебошад. 

Китоби ӯ низ миёни ҳафт китоби ҳадисӣ дар ҷаҳони ислом пазируфта шудааст.   
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§9. Анҷоми ташаккулёбии халқи тоҷик. 

 

Раванди ташаккулёбии халқҳо ҳодисаи тӯлонӣ буда, барои ба анҷом 

расидани он унсурҳои зиёде ба кор гирифта мешаванд. Ҳанӯз дар остонаи 

ҳуҷуми арабҳо раванди дар як халқияти том муттаҳид гаштани қавмҳои шарқӣ-

эронӣ шурӯъ гардида буд. Хусусан замони ҳукумати Сосониён ва Ҳайтолиён бо 

муҳаё гаштани баъзе шароит ин раванд бо суръат ҷараён дошт ва чӣ тавре ки 

дар боло ишора шуд, яке аз паёмадҳои муҳими салтанати Ҳайтолиён суръат 

бахшидан ба раванди этникӣ маҳсуб мегардид. Вуруди туркҳо ба Осиёи Миёна 

ва ба дунболи он забти ин сарзамин аз тарафи арабҳо раванди ташаккули 

халқияти тоҷикро боздошт. Суғдиҳо, тахориҳо, хоразамиҳо, фарғониҳо, 

хуросониҳо халқиятҳое буданд, ки ҳазорсолаҳо қабл дар сарзамини аҷдодии худ 

умр ба сар мебурданд. Ин халқиятҳои шарқӣ эронӣ гарчанде баромади ягона ва 

иртиботи наздик дошта бошанд ҳам, ҳар кадом фарҳангу суннатҳои хоси худро 

дошт. 

Замоне ки ҳокимияти Хуросону Мовароуннаҳр дар дасти Сомониён буд, 

раванди ташаккулёбии халқи тоҷик анҷом ёфт. Омилҳои зерин барои 

ташаккулёбии тоҷикон ҳамчун халқи воҳид мусоидат карданд:  

- нахустин омили ваҳдатофарин дар ҳудуди ягона сарҷамъ омадани 

халқиятҳои суғдӣ, тахорӣ, хоразамӣ, фарғонӣ, хуросонӣ буд. Шаҳру минтақаҳои 

муҳиме чун Самарқанд, Бухоро, Чоч, Кеш, Истаравшан, Хуҷанд, Хоразм, 

Фарғона, Тироз, Исфиҷоб, Шумон, Чағониён, Хатлон, Балх, Ҳирот, Ғур, Кобул, 

Ғазнин, Марв, Тӯс, Нишопур, Сабзавор, Рай маскангоҳи аҷдодони тоҷик дар 

қаламрави ягонаи Сомониён ба ҳам омаданд. Миёни ин минтақаҳо ғайр аз 

иртиботи сиёсӣ, инчунин робитаҳои иқтисодӣ, маданӣ ва этникӣ пайдо шуд; 

- дуввумин омил пайдо гаштани забони ягона буд. Қабл аз паҳншавии 

ислом ҳар қавме бо забону лаҳҷаи худ ҳарф мезад. Дар ҷараёни ҷоришавии 

ислом дар Мовароуннаҳр мардумони зиёде аз Форсу Хуросон арабҳоро ҳамроҳӣ 

мекарданд. Забони форсӣ барои таблиғи ислом миёни аҳолии Осиёи Миёна 

нақши муҳим мебозид. Бо омадани ислом дигар шароите барои рушди забонҳои 

маҳаллӣ боқӣ намонд Ҳарчанд аҳолии Бухоро бо забони суғдӣ такаллум кунанд 

ҳам, ба навиштаи Наршахӣ дар ибтидои кор дар Бухоро Қуръонро бо забони 

форсӣ мехонданд. Форсии нав бештар дар шаҳрҳо ҷорӣ гардид ва дар асрҳои 

минбаъда ҳам дар гӯшаву канор ва рустоҳои дурдаст мардум ҳанӯз бо забонҳои 

маҳаллӣ гуфтугӯ мекарданд; 

- омили саввум  пайдо шудани робитаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ миёни 

музофоти гуногуни қаламрави Сомониён буд. Бо муҳаё гаштани амнияту оромӣ 

имкони барқарории робитаҳо миёни қавмҳои ин сарзамин падид омад. Зиёд 

гаштани робитаҳои хешу таборӣ ва никоҳҳои байни халқҳо низ ҳодисаи 

маъмулӣ гардид. Агар дар рафти забткории худ арабҳо аз зиддияту дури 

минтақаҳои Осиёи Миёна истифода бурда бошанд, пас дар ҷараёни 
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муборизаҳои озодихонаи ин мардум алайҳи истилогарон ягонагӣ ба мушоҳида 

расид.  

- омили чаҳорум дар асоси дини ислом ташаккул ёфтани урфу одати 

тоҷикон ва дар асоси дини ягона муттаҳид гаштани аксари форсизабонон ба 

ҳисоб мерафт. Зеро чӣ тавре, ки дар боло қайд гардид, то омадани арабҳо ва 

паҳн шудани ислом аҷдодони тоҷикон ба дину ойинҳои гуногун ақида доштанд.     

Ҳамин тавр дар асри X раванди тӯлонии ташаккулёбии халқияти  тоҷик ба 

анҷом расид. Аз миёнаҳои асри XI баъд ин умумияти азими этномаданӣ номи 

тоҷик (тозик)-ро гирифт. 

 

§10. Давлати Сомониён дар нимаи дуввуми асри X  

ва сабабҳои барҳамхӯрии он 

 

Авҷи рақобатҳо барои мансаб. Дар хонадони сомонӣ одати нохӯше роиҷ 

гардида буд, ки он дар синни хурдсолӣ ба вазифаи масъули амирӣ расидани 

амрзодаҳо буд. Аз ҷумла Абдумалики I ибни Нӯҳ (954-961) ҳам замоне, ки 

амири Хуросон шуд, ҳамагӣ даҳсола буд. Ӯ аз падар кишвари ошуфатаву 

бесомонро ба мерос гирифт. Вазъияти ноороми кишварро дида, дар гӯшаву 

канор мулкҳои зиёде даъвои истиқлол карданд. Гузашта аз ин ин вазъ аъёни 

дарборро низ густох карда, қудрати амирони сомониро дар чашмашон ночиз 

ҷилва медод.  

Абдумалики I бо халифаи аббосӣ муносибати хубро ба роҳ монда, пас аз 

солҳои тӯлонӣ хутбаро бо номи халифа Мутеъ хонд. Ҳамчунон ин амири 

сомонӣ барои поён бахшидан ба низоъи даҳсолаи Сомониёну бо Бувайҳиён 

соли 955 қарордоди сулҳ имзо кард, вале ин қарордод ба фоидаи Сомониён 

набуд. Марги Абӯалии Чағонӣ (соли 955) ҳам фурсате дигар барои қомат рост 

кардани Сомониён фароҳам овард. Қудрати саркардаҳои ҳарбии турк аз ҷумла 

Алптегин ба ҳадде расид, ки дар давоми панҷ сол чор вазирро барканор сохт. 

Саранҷом Абӯалии Балъамӣ бо ишорати Алптегин ба вазорати Абдумалик 

мансуб шуд ва ин ду нафар бо ҳам аҳд карданд, ки ҳеҷ кореро бе машварати 

якдигар накунанд. Аз ин таърих ба баъд вазифаи сипаҳсолории Хуросон ҳам ба 

дасти туркон афтод. Хонадони Симҷуриҳо аз ҷумлаи онҳо буданд, ки минбаъд 

барои Сомониён мушкилоти фаровонеро офариданд. Аз ҷумла сипаҳсолори 

Хуросон Абулҳасани Симҷурӣ чунон бар мардум зулму ситам кард, ки аҳолӣ аз 

шаҳрҳои Хуросон барои додхоҳи то Бухоро омаданд. Абдумалики I маҷбур 

гашт, ки соли 960 ӯро аз ин вазифа барканор намояд. Ба чои ӯ Абумансур 

Муҳаммад ибни Абдураззоқи тусӣ ба вазифаи сипаҳсолории Хуросон мансуб 

гашт. Марги нобаҳангоми Абдумалик дар вақти аспдавонӣ ва бозии чавгон 

авзоъи кишварро барҳам зад, зеро ӯ ҳанӯз вориси худро муайян накарда буд, 

чун ҳанӯз дар бораи марг намеандешид.   

Алптегин, ки дар ин ҳангом ҳамакораи даргоҳи сомонӣ буд,  писари 

хурдсоли Абдумалик, Насри III-ро ба тахт нишонид, вале ӯ ҳамагӣ як рӯз бар 
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тахт нишаст. Аъёну ашроф ба тахт нишастани писари 5 солаи Абдумаликро 

хилофи ақлу тадбир ва манофеъи давлати сомонӣ дида, бародари Абдумалик 

Мансурро ба тахт нишонданд.  

Аморати Мансур ибни Нӯҳ (961-976) бо ҷанги сипоҳи сомонӣ бо Алптегин 

ва пирӯзии Алптегин оғоз шуд. Алптегин дар соли 961 Ғазнинро тасарруф кард 

ва аморати мустақилеро бино ниҳод. Сомониён танҳо пас аз марги Алптегин 

(963) тавонистанд Ғазнинро ба тобеъияти худ дароваранд. Набудани боварӣ ба 

дастгоҳи марказӣ ва зиддиятҳои дохилии дарбори вазъи Сомониёнро хеле 

душвор гардонида буд. Аз ҷумла сипаҳсолори нави Сомониён дар Хуросон 

Абумансур Муҳаммад ибни Абдураззоқи тусӣ чун эҳсос кард, ки ҳукумати ӯ 

чандон тӯл намекашад, даст ба ғорати хазина ва аҳолӣ зад. Дар аҳди Мансур 

инчунин вазъи Систон низ ба сабаби шӯришҳои пай дар пай ноором гардид. Дар 

давраи аморати Мансур ҷангҳои пай дар пай бо сулолаҳои Зайёриҳо ва 

Бувайҳиён харҷи иловагиро тақозо мекард. Аз ҷумла соли 967 миёни сипоҳи 

сомонӣ ва бувайҳӣ барои ба даст овардани Кирмон задухӯрди низомӣ сурат 

гирифта, бо шикасти Сомониён ба анҷом расид ва Кирмон ба итоати Бувайҳиён 

даромад. Ниҳоят бо кӯшишҳои вазири сомонӣ Абӯҷаъфари Утбӣ ва вазири Оли 

Бӯя Соҳиб ибни Аббод соли 972 миёни Сомониён ва Бувайҳиён соли сулҳ баста 

шуд. Ин сулҳ Сомониёнро дар самти ғарбии қаламрави худ осуда гардонид. 

Пас аз марги Мансур писари хурдсоли ӯ Нӯҳи II (976-997) амири Хуросон 

гардид. Аз хурдсолии ӯ истифода карда, вазирону дарбориён ва модараш ба 

корҳои давлатдорӣ дахолат мекарданд. Мушкили дигари хонадони сомонӣ ин 

шахсияти Абулҳасани Симҷурӣ сипаҳсолори Хуросон ва саркашиҳои ӯву 

қудрати рӯзафзунаш дар дарбори Бухоро буд. Ӯ аҳолии Хуросонро тороҷ карда, 

дар якҷоягӣ бо саркардаи дигари турки дарбори сомонӣ Фоиқ соли 982 вазир 

Абулҳасани Утбиро ба қатл мерасонад. Марги ин вазир сабаби нооромӣ ва 

ошуфта гаштани муҳити дарбор гардид. Миёни Абулҳасани Симҷурӣ ва Фоиқ 

иттиҳоде мавҷуд буд ва онҳо дар якҷоягӣ шароити буҳрониро дар қаламрави 

Сомониён ба миён меоварданд. Амирони сомонӣ дар вазъияти ниҳоят баде 

қарор доштанд ва барои наҷот додани вазъи ба амал омада ва раҳоӣ аз султаи як 

сипаҳсолори турк ба турки дигар паноҳанда мешуданд. Аз ҷумла бар муқобили 

Абулҳасани Симҷурӣ ва Фоиқ амири сомонӣ турки дигар Тошро ба худ наздик 

месозанд, вале пас аз чанде ин турк низ дар муқобили Сомониён қарор 

мегирифт.    

Тош ва Фоиқ дарбори сомониро ба арсаи низоъҳои дохилӣ мубаддал 

гардониданд ва амиру вазирон барои пешгирии ин бесару сомониҳо қудрат 

надоштанд. Вазъи амирони сомонӣ чунон гардид, ки онҳо аз қудрати воқеъии 

сиёсӣ ва низомӣ маҳрум гардида, гоҳ ба ин саркардаи ҳабӣ паноҳ мебурданд ва 

гоҳе ба дигар. Соли 988 дар Нишопур ва дигар шаҳрҳои Хуросон вабо сар 

мезанад, ки бар асари он мардуми зиёде талаф мегарданд. Дар миёни 

талафшудагон Тош низ қарор дошт. Нафрати мардум нисбат ба Тош ва 

наздикони ӯро аз ҳамин ҷо фаҳмидан мумкин аст, ки бо шунидани хабари 
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даргузашти Тош аҳолӣ шӯриш бардошта, наздикони Тошро кушта, молу мулки 

онҳоро ба ғорат бурданд. Пас аз даргузашти Абулҳасани Симҷурӣ (989) 

писараш Абӯалӣ ба қудрат мерасад ва ӯ низ чун падараш заминаҳои 

барҳамхӯрии давлатдории сомониро тезонид. Дар солҳои 90-уми асри X ба 

арсаи қудрати давлати сомонӣ ду турки дигар афзуд мешавад. Инҳо Бектузун ва 

Инонҷ буданд, ки амир Нӯҳи II онҳоро барои бартараф кардани Фоиқ фиристод. 

Пас аз шикаст хӯрдани Фоиқ аз Бектузун ва Инонҷ (соли 990) ӯ барои қасд 

гирифтан аз амири сомонӣ ва дарбори Бухоро ба хони қарохонӣ муроҷиат 

намуд. Қарохониён то ин дам бар шаҳри Исфиҷоб соҳиб гашта буданд.    

Аз парешонии вазъи Мовароуннаҳр ва бечорагии амирони сомонӣ 

истифода бурда, хони қарохонӣ Буғрохон соли 992 ба Бухоро ҳамлавар гашта, 

онро забт кард. Дар баробари далелҳои дигар барои ба Мовароуннаҳр ҳуҷум 

кардани Қарохониён туркони дохили дарбори сомонӣ нақши асосӣ доштанд. Ин 

туркҳо бо фиристодани нома аз хони қарохонӣ тақозо карданд, ки ба 

Мовароуннаҳр ҳуҷум оварад ва вазъиятро низ барои ин кор мусоид номида, ба 

хон ваъда доданд, ки ӯро дар ин самт ёрӣ мекунанд. Ин ҳодиса нишон дод, ки 

давлати сомонӣ гирифтори буҳрони амиқ буда, ниёз ба ислоҳоти куллӣ дорад. 

Нӯҳи II маҷбур шуд, ки Бухороро тарк кунад. Ӯ борҳо ба сарварони низомии 

дарбор, ки ҳама турк буданд ва хосатан аз Абӯалии Симҷурӣ хоҳиш кард, ки 

ӯро ёрӣ намояд, аммо Абӯалӣ баҳона пеш оварда, дар ин кор таъхир менамуд. 

Беморӣ ва марги нобаҳангоми хон ба Нӯҳи II имкон дод, ки дубора ба Бухоро 

баргардад. Буғрохон қабл аз он, ки Бухороро тарк кунад, амаки Нӯҳи II 

Абдулазиз ибни Нӯҳ ибни Насрро даъват карда, ӯро амири Сомониён номид. 

Нӯҳи II ҳам ба Бухоро баргашт. Аммо ба ҷои чораандешӣ ӯ нахуст даъвогари 

тахту тоҷ Абдуазиз ибни Нӯҳро кӯр карда, барои саркӯбии туркони дарбор ба 

турки дигар Сабуктегин рӯй овард. Фоиқ ва Абӯалии Симҷурӣ, ба амир Нӯҳи II 

хиёнат карда буданд ва умед доштанд, ки пас аз забти Бухоро дигар аз 

Сомониён ва давлати онон ҳеҷ асаре боқӣ намемонад, аммо пас аз бозгашти 

Нӯҳи II барои ояндаи худ нигарон шуданд барои пешгирӣ кардани ҳар гуна 

амалиёт аз тарафи Нӯҳи II қасд карданд, ки бо роҳи ҷанг ӯро аз миён бардоранд. 

Лашкари Сомониёнро Сабуктегин амири Ғазна роҳбарӣ мекард. Дар муҳорибаи 

соли 994 дар назди Ҳирот ба Сабуктегин, муяссар гашт, ки артиши якҷояи Фоиқ 

ва Абӯалии Симҷуриро шикаст диҳад. Нӯҳи II баъди ин пирӯзӣ ба Сабуктегин 

лақаби «носир-ад-дин вад-давла» (ҳомии дин ва давлат) ва ба писараш Маҳмуд 

лақаби «сайф –уд-давла» (шамшери давлат) бахшида, заминаи қудратёбии 

ононро фароҳам кард. Абӯалии Симҷурӣ ба дарбори Бухоро омада, узрхоҳӣ 

кард, аммо амири сомонӣ ӯро зиндон карда, бо талаби Сабуктегин ӯро ба 

Ғазнин фиристод ва ӯ дар он ҷо аз дунё гузашт. Ҳамин тавр хонадони 

Симҷуриҳо аз байн рафт, вале дигар хонадон яъне оли Сабуктегин ё Ғазнавиён 

фаъолона ба арсаи сиёсӣ ворид гаштанд. 

Мансури II ибни Нӯҳ (997-999) ҳам дар хурдсолӣ ва замоне ба қудрат 

расид, ки шерозаи ҳукумати Сомониён пурра аз ҳам гусаста шуда буд. Яке аз 
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мушкилоти Сомониён дар ин марҳила ин буд, ки вазирони онҳо бо ҳарбиёни 

турк ҳамеша дар ихтилоф буданд. Аз ҷумла писари Сабуктегин Маҳмуд бо 

дастури падараш соли 995 вазири Нӯҳи II Абдуллоҳ ибни Азизро, ки дар 

тасмимгириҳои амир таъсири босазо дошт, аз вазифааш барканор намуд. Фоиқ 

бошад, Вазири Мансури II Абулмузаффари Муҳаммади Базғашӣ (ё Барғашӣ) 

бошад бо Фоиқ муносибати тезу тунде дошт ва барои раҳоии ҷони худ, 

Бухороро тарк карда, дар Гузгонон паноҳанда шуд. Саркардаҳои турк хӯҷаини 

комили мамлакат буданд. Миёни Фоиқ, Бектузун ва Маҳмуд қаламрави 

Сомониён тақсим мегашт ва дар давоми солҳои 998-999 онҳо чандин бор бо ҳам 

ҷангида, саранҷом сулҳ мекарданд. Саркардаҳои турк амири сомониро ба 

бозичаи дасти худ қарор дода буданд ва амири нотавони сомонӣ ҳам ба ҳамаи 

хостаҳои онҳо розӣ гашта, ба онҳо мулку лақаб мебахшид. Фоиқ ва Бектузун 

дар ҳамин ҳол метарсиданд, ки Мансури II бар зидди онҳо бо Маҳмуд созиш 

накунад. Аз ин рӯ январи соли 999 дар Сарахс амир Мансури II-ро дастгир 

карда, нобино сохтанд ва бародараш Абдумаликро ба амирӣ нишониданд. Барои 

Маҳмуд баҳонаи муносиб пеш омад, то даст ба амалиёти ҷиддӣ занад. Ӯ 

Бектузунро шикаст дода, ба шаҳрҳои муҳими Хуросон соҳиб гашт ва аз тирагии 

муносибати Сомониён бо дастгоҳи хилофати аббосӣ истифода бурда, ба номи 

худ ва халифа Қодир хутба хонд ва амири Хуросон гардид.  Илекхони қарахонӣ 

ҳам моҳи октябри соли 999 бо баҳонаи ҳимояти хонадони сомонӣ вориди 

Бухоро гашта, амир ва тамоми намояндагони сомониро дастгир карда, дар 

шаҳри Узганд ҳабс кард. Бо ҳуҷуми дубораи Қарахониён Бухоро суқут кард ва 

салтанати Сомониён хотима ёфт.  

Сабабҳо ва оқибатҳои аз байн рафтани давлати Сомониён. Бо суқути 

дубораи Бухоро ба дасти Қарохониён бисоти давлати сомонӣ барои ҳамешагӣ аз 

саҳифаҳои таърих барчида шуд. Аммо яке аз намояндагони ин хонадон 

Абӯиброҳим Исмоил ибни Нӯҳ аз зиндони Узганд фирор карда, дар атрофии 

худ лашкаре ҷамъоварӣ кард ва пас аз талоши зиёд соли 1000 –ум ҳатто 

Бухороро фатҳ кард ва пас аз пирӯзӣ лақаби «Мунтасир» (фотеҳ)-ро гирифта, 

дар таърих бо ҳамин ном маъруф гардид. Аммо ин амири ноком низ барои эҳёи 

давлати аз даст рафтаи тоҷикон иштибоҳи пешгузаштагонашро такрор карда, 

саранҷом дар соли 1005 пас аз сарсониву ранҷи зиёд кушта шуд ва офтоби 

толеъи Сомониён барои ҳамеша завол ёфт.  

Муаррихони зиёде доир ба сабабҳои аз байн рафтани давлати сомонӣ 

фикру мулоҳизаҳои хешро баён доштаанд. Сабабҳои шикасту фурӯпошии 

давлати Сомониён инҳо буданд:  

1. Пас аз даргузашти Исмоили Сомонӣ то вопасин лаҳзаҳои мавҷудияти 

далати сомонӣ низоъу даргириҳои дохилӣ аз миён нарафтанд ва ҷангҳои 

бародаркӯшӣ дар хонаводаи Сомониён ҳодисаи муқаррарӣ гардида буд; 

2. Музофотҳои қаламрави Сомониён на ҳамеша итоати марказро зарур 

мешумориданд. Баъзе минтақаҳо танҳо расман ба Сомониён итоат мекарданд; 
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3. Сомониён дар артиш намояндагони қавмҳои бегона, аз ҷумла турконро 

ҷалб мекарданд. Бештари вазифаҳои баланди сиёсӣ ва низомиро ҳам туркҳо 

соҳибӣ карда, дар ҳолати зарурӣ ба Сомониён итоат намекарданд;  

4. Ситаму ҷафои коргузорони маҳаллии Сомониён нисбат ба кишоварзону 

ҳунармандон ва дигар табақаҳои иҷтимоӣ тадриҷан афзоиш ёфта, намояндагони 

хонадони салтантӣ аз зиндагии воқеъии аҳолӣ бехабар гардиданд.  

Аҳолии Бухоро ва дигар шаҳрҳои Мовароуннаҳр нисбат ба сарнавишти 

Сомониён бетарафӣ нишон доданд ва ҳамин тавр ба ҳукумати намояндагони 

унсури маҳаллӣ барои садсолаҳо хотима дода шуд.  

Ногуфта намонад, ки аз солҳои 30-уми асри X сар карда, дар ҳудудҳои 

давлати Сомониён тарғиботи равияҳои гуногуни мазҳаби шиъа, ки дар 

мухолифати хилофати аббосӣ қарор доштанд, пурзӯр мегардад. Махсусан пас аз 

таъсиси хилофати Фотимиён (909) тарғиботи мубаллиғони шиъа ҳадафманд 

сурат мегирифт. Дар қаламрави Сомониён ҳам мувофиқи ахбори сарчашмаҳо 

дар замони салтанати Насри II ибни Аҳмад ин ҳаракат, ки бо номҳои қарматӣ, 

ботинӣ, исмоилӣ ва ғайра маъруф аст якчанд муваффақият пайдо карда, баъзе аз 

аъёну ашроф ва кормандони баланлпояи давлатӣ онро қабул карданд. Ин 

ҳаракат ҷиҳатҳои пешқадам дошта бошад ҳам боиси эҷоди шикоф дар хонадони 

ҳукуматгар ва сард гаштани муносибати онҳо бо руҳониён гардид.  

Бояд қайд намоем, ки дар таърихи далатдории халқи тоҷик ва дигар 

халқҳои Осиёи Марказӣ нақши Сомониён ниҳоят бузург аст. Сомониён бо 

зиракӣ ва равшанандешӣ суннатҳои тоисломии аҷдодони моро бо фарҳанги 

исломӣ омезиш дода, фарҳанги ҷаҳоншумули тоҷику форсро барои 

ҳазорсолаҳои баъдӣ ба мерос гузоштанд. Баъзе фарҳангу забон ва тамаддунҳои 

ғанӣ (чун тамаддуни Миср) зери таъсири фарҳанги исломӣ аз миён рафт, вале 

Сомониён забону фарҳанг ва истиқлоли сиёсии мардуми эронинажодро пас аз 

дусад соли хомӯшӣ дубора эҳё карданд. Дар ҳеҷ давраи дигари таърихии мо 

тоҷикон ҳамзамон сиёсат, иқтисодиёт ва фарҳанг якҷо ба ин дараҷаи тараққиёту 

боландагӣ нарасидааст. Мардуми тоҷик ҳам ёди ин хонадони бокарамро гиромӣ 

медорад. Соли 1999 дар саросари ҷумҳурӣ 1100 солагии давлатдории ин сулола 

бо шукӯҳу шаҳомати беандоза таҷлил гардид.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 119 

 

 

 

 

          

БОБИ VII. Халқи тоҷик дар ҳайати давлатҳои Осиёи Марказӣ  

аз асри XI то миёнаи асри XIV 

 

§1. Давлатҳои Ғазнавиёну Қарахониён.  

 

Шиддатёбии парокандагии феодалӣ. Дар натиҷаи афзудани зиддиятҳои 

дохилӣ ва пурзӯр шудани ҷойгоҳи горди ту 

ркӣ, қудрати хонадони сомонӣ тадриҷан коҳиш ёфтан гирифт. Ҷангҳои 

дохилӣ ва майлонҳои марказгурез ситаму бедодро нисбат ба оммаи заҳматкаш 

зиёд гардонд.  

Аз парокандагиву гирифториҳои дохилии Сомониён истифода карда, 

туркони бодиянишин, ки то дирӯз хироҷпардози давлати сомонӣ буданд, сар аз 

итоати ҳукумати марказӣ печида, ба ҳуҷум гузаштанд. Махсусан ҳуҷумҳои 

хоқонати туркони бодиянишини қарахонӣ дар сарнавишти Сомониён ва 

таърихи минтақа нақши калидӣ дошт. Онҳо нахустин бор соли 992 Бухороро 

соҳиб гашта, соли 999 барои дуввумин бор пойтахти давлати Сомониёнро ба 

даст оварданд. Онон барои хотима бахшидан ба ҳукумати Сомониён ҳамаи 

аъзоёни хонадони сомониро асир гирифта, дар шаҳри Узгенд зиндонӣ карданд. 

Вале бародари Абдулмалик – Абӯиброҳим Исмоил аз зиндон фирор карда, бо 

ташкили дастаи мусаллаҳе аз тарафдорони худ барои аз нав барқарор сохтани 

тоҷу тахти  Оли Сомон талош намуд.  

Абӯиброҳим соли 1000 дар набардҳои назди Бухоро ва Самарқанд артиши 

туркони қарахониро саркӯб карда, муддате ба тахт нишаст ва ҳатто бо лақаби 

Мунтасир (яъне пирӯз) дар таърих машҳур гардид. Сипас ӯ талош намуд, ки 

Хуросонро ҳам ба даст оварад. Султон Маҳмуди ғазнавӣ, ки худро меросхӯри 

Сомониён дар Хуросон эълон карда буд,  аз пирӯзиҳои Мунтасир ба ташвиш 

афтода, бо Қарахониён қарордод баста, ба амалиёти якҷоя даст зад. Баъзе аз 

ҷонибдорони Мунтасир ҳам аз миёни туркон даст аз мубориза кашида, ӯро 

танҳо гузоштанд. Дар натиҷа Мунтасир шикаст хӯрда, соли 1005 аз ҷониби 

Ибни Баҳиҷ ном араби бодиянишин ба қатл расонида шуд. Ҳамин тавр 

сарнавишти охирин намояндаи ҳукуматгари хонадони Сомониён ба таври 

фоҷеъаомез поён ёфт.  

Таъсиси салтанати Ғазнавиён. Асосгузори сулолаи Ғазнавиён (961-1187) 

Алптегин ном саркардаи ҳарбии Сомониён буд. Ӯ солҳо дар артиши Сомониён 

хидмат карда, то баландтарин рутбаи ҳарбӣ расидааст. Аммо пас аз тира 

гаштани муносибати ӯ бо амирони сомонӣ, аз итоати Сомониён саркашӣ 

намуда, ҳатто нерӯҳои ҳарбии Сомониёнро шикаст дод ва соли 961 дар шаҳри 
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Ғазнин аморати мустақили худро таъсис дод. Сомониён танҳо пас аз даргузашти 

ӯ ҳукумати хешро дар ин минтақа барқарор сохтанд. Ғуломи Алптегин 

Сабуктегин ҳам солҳо дар артиши Сомониён хидмат карда, муддате пас аз 

даргузашти Алптегин ба аморати Ғазнин расид, аммо ӯ ҳеҷ гоҳ расман сар аз 

итоати давлати Бухоро напечид ва то охирин лаҳзаҳои ҳаёти хеш (соли 997) ба 

Сомониён пойбанд монд. Фарзанди Сабуктегин Маҳмуд бошад, ҳамроҳи падар 

дар воқеъаҳову гиру дорҳои дохилии хонадони сомонӣ иштирок карда, аз 

ҷониби Сомониён бо унвону лақабҳои ифтихорӣ ҳам мушарраф гардид. 

Маҳмуд, ки дар фанни ҷангу умури ҳарбӣ нубуге хос дошт, аз авзоъи дохилии 

Сомониён хуб огоҳ буда, фурсати муносиберо интизорӣ мекашид, то ҳукумати 

хешро эълон кунад.  

Маҳмуд аз заъфу парешонии амирони охирини сомонӣ истифода карда, 

Хуросонро пурра ба даст овард ва пас аз суқути Бухоро ба дасти Қарохониён 

худро амири Хуросон эълон карда, бо фиристодани миқдоре ҳадя ин унвонро 

расман аз халифаи Бағдод дарёфт кард. Маҳмуд сиёсати мазҳабии тундро пеша 

сохта, ҳамаи рақибони сиёсиву ҳарбияшро низ бо ҷурми «бадмазҳаб» барканор 

мекард. Дар ин давра фаъолияти рӯҳониёни иртиҷоӣ ва мутаасиб ниҳоят ривоҷ 

ёфт.  

Деҳқонони бонуфузу пурқуввати авлодӣ (ё ба истилоҳ ҳамон феодалҳо) чун 

замони Сомониён нуфузи зиёд доштанд, аз ин рӯ Ғазнавиён вуҷуди ононро 

барои худ хатарнок дида, бо ҳар баҳона, аз ҷумла «бадмазҳабӣ» аз миён 

мебурданд. Дар сарчашмаҳои таърихӣ дар бораи қатлу мусодираи молу мулки 

чунин ашхос маълумоти фаровон оварда шудааст. 

Салтанати Маҳмуд. Маҳмуд, ки бо номи Маҳмуди Ғазнавӣ ё Султон 

Маҳмуд машҳур аст, дар давоми сӣ соли ҳукумати худ (999-1030) ба истиқлоли 

ҳамаи музофотҳои зери таъсираш хотима бахшида, вилоятҳое, ки қаблан 

ниммустақил буданд, пурра тобеъ намуд. Аз ҷумла Сиистон, Хоразм, Ғур, 

Хатлон, Чағониён, Рай, Исфаҳон ва ғайра комилан дар итоати Ғазнавиён қарор 

доштанд. Маҳмуд ба ҳукмронии сулолаҳои тоҷикии фарҳангпарвари 

Маъмуниёни Хоразм, Фариғуниёни  Гузгонон, Баниҷуриёни Хатлон, 

Саффориёни Систон хотима дод ва ғуломзодагони ба худ монанд ва содиқро 

бар ҷойи онҳо ҳоким таъин кард. Яке аз самтҳои асосии ҳаракатҳои низомии 

Маҳмуд ба Ҳиндустон буд. Ӯ беш аз 15 маротиба ба сарзамини пурнеъмати 

Ҳинд лашкар кашид. Ин лашкаркашиҳо бо шиорҳои мазҳабӣ пеш бурда 

мешуданд. Дар аснои ин ҳуҷумҳо ҳазорон нафар ба хоку хун оғушта ва сарвату 

дороии фаровоне ба дасти лашкар мерасид. Мардуми ҳиндии асиргаштаро ба 

ғуломӣ фурӯхта, аз ин ҳисоб даромади зиёд ба даст меоварданд. Адади ин 

ғуломон чунон зиёд мегашт, ки дар шаҳри Ғазнин сиёҳпӯстон аз сафедпӯстон 

бештар мешуданд ва тиҷорати ғуломон яке аз манбаҳои даромади хазинаи шоҳ 

мегашт. Шоирони дарбории ӯ ин лашкаркашиҳоро ситоиш менамуданд, вале 

Носири Хусрав ҳадафи ин ғоратгариҳоро дар шеъраш чунин баён мекунад:  

Он к – ӯ ба ҳиндувон шуд, яъне ки ғозиям, 
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Аз баҳри бардагон, на зи баҳри ғазо шудаст. 

Султон Маҳмуд барои дар чашми мардум хуб ҷилва додани ҳукумати худ 

бар хилофи Сомониён аз нав робитаи наздикро бо Бағдод ва хилофати аббосӣ 

мустаҳкам намуд. Ӯ худро намоянда ва чокари «амиралмӯминин», яъне халифаи 

аббосии Бағдод номида, тамоми ҷиноятҳои худро зери ин шиор пинҳон мекард. 

Яке аз ин шиорҳо аз байн бурдани душманонаш бо баҳонаи «мубориза бар 

зидди бадмазҳабҳо» пеш бурда мешуд. Ҳангоми забти Рай (соли 1029) бо 

дастури Маҳмуд ҳазорон нафарро бо гуноҳи «қарматӣ» будан ба дор кашиданд 

ва китобхонаи нодири шаҳри Райро бо супориши Маҳмуд оташ заданд. Ғорати 

аҳолӣ ва тороҷгариҳо низ бо номи мубориза бар зидди бадмазҳабон рӯйпӯш 

карда мешуд. Муаррих Ибни Асир бо вуҷуди он ки ин корҳои Маҳмудро 

ситоиш мекунад, иброз медорад, ки агар Маҳмуд ба моли касе ҳам чашми тамаъ 

медӯхт, ӯро бо бединӣ ё қарматӣ будан гунаҳкор мебаровард. Аз ҷумла ба ӯ 

хабар доданд, нафаре аз аҳолии Нишопр соҳиби молу неъмати фаровон 

шудааст, ӯро ба дарбори даъват карда, фармуд: ба мо хабар додаанд, ки ту 

мазҳаби қарматӣ ихтиёр кардӣ. Ин шахси сарватманд фаҳмид, ки ғарази 

Маҳмуд чист, ба султон пешниҳод кард, ки ҳамаи моламро ба ту бахшидам, 

танҳо маро аз доштани чунин айбе озод намо. Маҳмуд зуд моли ӯро тасарруф 

карда, ба ӯ ҳуҷҷат ҳам дод, ки бадмазҳаб нест. Ин гуна мисолҳоро аз рӯзгори 

Маҳмуд бисёр метавон ном бурд.   

Маҳмуд артиши худро аз ҳисоби мардумони гуногуннажод тартиб медод. 

Дар асфи лашкари ӯ арабҳо, ҳиндиҳо, туркҳо, курдҳо ва ғайра хидмат 

мекарданд. Онҳо ҳар кадом дар дастаҳои алоҳида адои вазифа карда, Маҳмуд бо 

рақобат офаридан миёнашон аз эҳтимоли муттаҳид гаштанашон зидди дарбор 

ҷилавгирӣ менамуд. Гуфтанист, ки дар ин артиш теъдоди тоҷикон хеле зиёд буд 

ва дини ислом дар сарзамини Ҳинд ҳамроҳ бо забони форсии тоҷикӣ паҳн 

гардид.  

Маҳмуд давлати мутамарказе ташкил дода, иқтидори онро аз ҳисоби 

ғаниматҳои ҳарбӣ ва пеш аз ҳама аз ҳисоби хироҷ аз аҳолӣ пурзӯр гардонид. Ӯ 

аз ҳисоби хироҷҳои гарони аз аҳолӣ рӯёнидашуда миқдори зиёди ходимони 

дастгоҳи идории давлатиро нигоҳ медошт. Бештари кормандони давлатӣ аз 

ҳисоби тоҷикон буда, забони коргузории девону даргоҳ низ форсии тоҷикӣ буд. 

Соли 1006 Маҳмуди Ғазнавӣ ба Ҳиндустон лашкар кашид. Қарахониён аз ин 

вазъият истифода бурда, ба Хуросон ҳамла намуданд ва Балх, Тус, Ҳирот ва 

Нишопурро муҳосира карданд. Аҳолии ин шаҳрҳо бар зидди туркҳо далерона 

ҷанг карда, худро ҳимоя менамуданд. Маҳмуд дар натиҷаи ҷустани тадбирҳои 

саривақтӣ ба Балх баргашта, қӯшуни қарохониёнро аз ҳудуди худ берун ронд, 

аммо ба мардумоне, ки барои дифоъи сарзамини худ ҷангида буданд, 

дарафтода, иброз дошт, ки шумо раиятро ба ҷанг чӣ кор аст, ҳар подшоҳе ки 

мулк ӯро зарур аст, худ шуморо ҳифз мекунад. Бо ин гуфта ӯ мехост, ба мардум 

бифаҳмонад, ки вазифаи асосии аҳолӣ пардохтани молиёт асту итоати бечуну 

чаро. Пас аз ин ҳодиса дарёи Ҷайҳун (Амударё) сарҳади давлатҳои Қарохониёну 
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Ғазнавиён қарор мегирад, аммо дар давраҳои баъдӣ баъзе мулкҳои 

Мовароуннаҳр, аз қабили Хутал, Ҷағониён, Қубодиён ва Хоразм низ 

хироҷгузори Ғазнавиён буданд.  

Ғазнавиён дар ҷамъи андоз аз аҳолӣ бераҳмона муносибат мекарданд. Дар 

натиҷаи андозҳои зиёд бисёр оила ва вилоятҳо хонахароб мегаштанд. Ҳатто дар 

натиҷаи хушксолӣ ва қаҳтии соли 1011, мардум аз гурӯснагӣ сагу гӯрбаҳоро 

мехӯрданд. Аз ин рӯ бештари кишоварзон заминҳоро раҳо карда, дар қатори 

раҳзанони шаҳрӣ дохил ва сафи «ғозиён»-ро зиёд мекарданд. Маҳмуд яке аз 

подшоҳони машҳур дар таърихи мардуми тоҷик буд, дар адабиёт доир ба ӯ 

ҳикояҳои зиёде боқӣ мондааст. Хислатҳои далерӣ, ҷанговарӣ, таассуби динӣ, 

навозиши аҳли илму адабро бештари муаррихон ба ӯ нисбат додаанд.  Дар 

қатори ин бераҳмӣ ва ҳирси беандоза ба молу мулки дунёиро низ ба ӯ нисбат 

медиҳанд, то андозае, ки дар лаҳзаҳои охирини зиндагӣ ҳам дар сар фикри 

сарвату моли андӯхтаашро дошт ва ба қавли Саъдӣ «ҳанӯз нигарон аст, ки 

мулкаш ба дигарон аст».  

Давлати Ғазнавиён минбаъд бо давлати Ғуриён дуру дароз ҷангид, заиф 

гардид, ниҳоят соли 1187 аз тарафи давлати Ғуриён барҳам дода шуд.  

Таъсиси давлати Қарахониён ва забти Мовароуннаҳр. Пас аз 

барҳамхӯрии Сомониён бештари Мовароуннаҳр дар ихтиёри Қарахониён (999- 

1212) қарор гирифт. Дар таъсиси давлати қарохонӣ ҳастаи асосии онро 

қабилаҳои туркии яғмо, чигил, қарлук ва ғайра ташкил мекарданд. То солҳои 

90-уми асри Х ин қабилаҳо аз Қошғар то Исфиҷоб давлате барпо карданд, ки 

онро муҳаққиқон Қарахониён ё ки Илоқхониён номиданд. Муаррихони тоҷик 

дар осорашон онҳоро бо номи Хониён ёд кардаанд. Азбаски Қарахониён асоси 

давлати худро аз иттиҳодияи туркҳои кӯчманчӣ ташкил дода буданд, бинобар 

ин онҳо ҳаёти нимбодиянишинро аз сар мегузарониданд.  

Сарсулола ва ҳокими нахустини онҳо Сотуқ Абдулкарими Қарахон аввалин 

шуда исломро пазиро гашт. Маҳз қабули ислом аз ҷониби онҳо ва 

мусалмоншавии аҳолии Тиёншони марказӣ ва Ҳафтрӯд омили муҳими ташкили 

давлат ва аз аввалин комёбиҳои сиёсии Қарахониён буд. Соли 960 Мӯсо писари 

Сотуқ исломро дини  ҳоқонии Қарахониён эълон кард. 

Давлати Қарахониён давлати мутамарказ набуд. Вай мисли ҳамаи 

иттиҳодияҳои сиёсии халқҳои кӯчӣ ба мулкҳои калону хурд тақсим мешуд. 

Сарзаминҳои Қарахониён ба мулки Шарқӣ (асосӣ) бо сардории Ҳоқони Олӣ бо 

лақаби Арслонхон, қароргоҳаш Балосоғун ва мулки Ғарбӣ (дуюм) таҳти 

роҳбарии ҳоқони дигар бо лақаби Буғроқарохон марказаш аввал Тироз, баъдтар 

дар аввали асри XI Қошғар тақсим мешуданд. 

Муносибатҳои Қарахониён бо Ғазнавиён дар байни солҳои 999-1040 

ҳамеша душманона будааст. Ҳарчанд Ғазнавиён ҳам баромади туркӣ доштанд, 

аммо ба шаҳодати сарчашмаҳо қарахониёнро туркон гуфта, хитоб мекарданд ва 

худ бештар ба муҳити тоҷикии Хуросон одат карда, тамоми суннатҳои 

писандидаи (тоҷикии) Сомониёнро думбол менамуданд.  
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Таърихи ин давраи Мовароуннаҳр нисбат ба Хуросон бисёр тира аст. Дар 

дарбори Ғазнавиён, чуноне ки таъкид шуд, ҳазорон шоиру олим ва хусусан 

муаррихон адои вазиф мекарданд ва бо нигоштани китобҳои зиёди таърихӣ 

маълумоти моро ғанӣ гардонидаанд, дар Мовароуннаҳр бошад, чунин муҳити 

солими илмиву адабӣ пас аз Сомониён ба муддати чаҳорсад соли дигар (то ба 

замони Темуриён) ба таъхир афтод. Дар ҳамон солҳо дар давлати Қарахониён 

низ баъзе дигаргуниҳо ба амал омад. Давлати Қарахониён, ки ба вилоятҳои 

ҷудогона тақсим шуда буд, пойдор набуд. Дар натиҷаи муборизаҳои дохилӣ 

Мовароуннаҳр аз ҳоқонияти ғарбии Қарахониён ҷудо шуд. Дар миёнаи асри XI 

Наср Бӯритегин ҳокими мутлақи Мовароуннаҳр гардида, пойтахтро аз Узганд 

ба Самарқанд кӯчонид. Дар давраҳои аввал қарахониён аз аҳолии муқимии 

Мовароуннаҳр, яъне аз тоҷикон андозҳо гирифта, ба корҳои дохилии онҳо кам 

дахолат мекарданд. Вале дар замони ҳукмронии хонҳои қарохонӣ Бӯритегин ва 

писари ӯ Шамсулмулк онҳо аҳолии муқимнишиниро ба зери ҳимояи худ 

гирифта, сахт истисмор мекарданд. Дар айни замон Бӯритегин ва Шамсулмулк 

аввалин ҳукмронии қарахонӣ буданд, ки ба корҳои сохтмон ва  бинокорӣ 

машғул буданд ва ин дар навбати худ таъсири бевоситаи тоҷикон ба 

бодиянишинон буд.  

Дар ибтидо қарахониён бо рӯҳониёни иртиҷоии ислом бар зидди шӯришҳои 

халқӣ муштарак мубориза мебурданд. Вале дертар дар байни хонҳои қарахонӣ 

ва рӯҳониён норозигиҳо ба вуҷуд омаданд. Рӯҳониён мехостанд, ки хонҳо 

иҷрокунандаи иродаи онҳо бошанд. Аммо Бӯритегин бар хилофи интизори 

руҳониён яке аз пешвоёни ислом олими маъруфи самарқандӣ Абдулқосими 

Самарқандиро қатл кард. Сипас вориси Бӯритегин Шамсулмулк бошад, шайх 

Абӯиброҳим Исмоили Сафорро қатл кард ва муборизаи байни рӯҳониёну 

хонҳои қарахонӣ тезу тунд гардид. 

Дар замони Бӯритегин давлати Қарахониён дар Мовароуннаҳр хеле вусъат 

пайдо кард, вале дар замони ҳукмронии Шамсулмулк заминҳои шимолии 

Мовароуннаҳр ба дасти Қарахониёни шарқӣ гузаштанд. Пас аз қудратманд 

шудани Салҷуқиён (солҳо 80-уми асри XI) Қарохониён ба мулки тобеъи онҳо 

мубаддал гардида, соли 1141 пас аз шикасти қувваҳои якҷояи Қарохониёну 

Салҷуқиён аз киданҳо дар дашти Қатвон Қарохониён тобеъи киданҳо 

гардиданд, аммо дар умури дохилӣ ҳамоно мустақилиро нигоҳ доштанд. Аз 

поракандагӣ ва заифии давлати Қарахониён истифода бурда, дар миёни асри XII 

дар Бухоро ҳокимият ба ихтиёри арбобони динӣ, Ки садрҳо меномиданд, гузашт 

ва онҳо «ҳокимияти динию шаҳрвандӣ»-ро ташкил намуданд. Сарвари 

ҳикимиятро садри ҷаҳон меномиданд. Асосгузори чунин давлат Абдулазиз ибн 

Умар (соли вафоташ 1141) буд. Арбобони ин ҳокимият ҳар коре, ки мекарданд 

онро аз рӯи шариати дини ислом ҳақ мебароварданд. Ҳангоме, ки Муҳаммад 

ибни Аҳмад ном шахс садри ҷаҳон гардид, бедогарӣ ба дараҷаи баланд расид ва 

мардум ба ӯ лақаби «садри ҷаҳоннам»-ро раво диданд. Ниҳоят, ба ҷабри зулми 

арбобони олии динӣ тоқат накарда, солҳои 1206 – 1207 дар Бухоро шӯриши 
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калонтарине ба амал омад. Иштирокчиёни фаъоли шӯриш ҳунармандон буданд. 

Ба шӯриш Малик Санҷар сарварӣ мекард. Шӯришгарон ғалаба ба даст оварда, 

масъулони «ҳокимияти динию шаҳрвандӣ»-ро аз шаҳр пеш карда, ҳокимиятро 

ба дасти худ гирифтанд. Аммо аз вазъият истифода бурда, соли 1207 султон 

Муҳаммади Хоразмшоҳ Бухороро забт намуд. Пас аз ин ӯ соли 1212 давлат 

Қарохониёнро низ пурра барҳам дод.  

 

§2. Давлати Салҷуқиён 

 

Зуҳури салҷуқиён. Пас аз марги Султон Маҳмуд дар миёни писаронаш 

Масъуд (1030-1040) ва Муҳаммад барои тоҷу тахт зиддият пеш омад ва 

Ғазнавиҳо бо вуҷуди лашкари зиёд доштан натавонистанд, пеши роҳи 

зиддиятҳоро бигиранд. Рақиби Ғазнавиён қабилаҳои туркман бо роҳбарии яке аз 

авлодони бонуфуз Салчуқиҳо дар байни солҳои 1034-1040 борҳо лашкари 

Ғазнавиёнро шикасту гӯшмол дода, ниҳоят дар муҳорибаи Дандонақон, ки  соли 

1040 дар наздикии Марв рух дод, артиши сад ҳазор нафараи Ғазнавиёнро пурра 

дарҳам шикаста, бештари ҳудудҳои ин давлатро ба ҳайати давлати навтаъсиси 

Салчуқиён дохил намуданд. Асосгузори давлати Салчуқиён Туғрал (1040-1063) 

каме баъдтар (соли 1055) ҳатто маркази хилофат Бағдодро ҳам ба даст 

дароварда, бузургтарин империяи Шарқи Наздику Миёнаро таъсис дод.  

Салчуқиҳо соли 1072 бо сардории Алп-Арслон (1063-1072) аз дарёи Ому 

гузашта Бухороро муҳосира намуданд. Вале Салҷуқиҳо таваҷҷӯҳи худро ба ғарб 

нигаронида, то ба Рум расиданд ва заминаҳои таъсиси давлати ояндаи туркиро 

дар Осиёи Хурд (Туркияи имрӯзӣ) гузоштанд. Хусусан пас аз муҳорибаи 

Мансикерт (1072) ва шикасти румиҳо нуфузи туркҳо дар Осиёи Хурд рӯз аз рӯз 

бештар гардид. Авҷу шукӯҳи Салҷуқиён ба замони вориси Алп-Арслон 

Маликшоҳ рост меояд. Ӯ Тирмиз ва бештари ҳудудҳои Мовароуннаҳрро тобеъи 

худ карда, Қарахониёнро ба хироҷгузори худ табдил намуд.  

Дар миёни хонҳои Қарохонӣ ва руҳониён зиддияту ихтилофҳо авҷ гирифта, 

авзои минтақаро ноором сохт. Аз ин муноқишаҳо воқиф гашта, Маликшоҳ, соли 

1089 бо қушуни калоне Самарқандро ба даст даровард ва Аҳмадхонро асир 

гирифта ба Исфаҳон фиристод. Пас аз вафоти Маликшоҳ Аҳмадхон аз Исфаҳон 

ба Самарқанд баргашта бар зидди рӯҳониён мубориза шурӯъ намуд ва аз тарафи 

онҳо  ба қатл расонида шуд. Дар замони Қарахониён мавқеи раиси Бухоро ки 

номи Садро ба худ гирифта буд, пурзӯр гардид. 

Туркманҳои салҷуқӣ ба шаҳодати муаррихи бузурги тоҷик Абулфазли 

Байҳақӣ замоне, ки ба Хуросону Мовароуннаҳр сарозер гаштанд, дар дараҷаи 

поёни маърифти ахлоқӣ ва иҷтимоӣ қарор доштанд. Ташкилу идораи империяи 

бузург бошад, ниёз ба донишу таҷриба ва кифояту дирояти ашхоси шоистаро 

дошт. Чун замони Ғазнавиён дар низоми идории сулолаҳои турктабор асосан 

тоҷикон ҷалб мегардиданд. Агар дар танзиму суботи Ғазнавиён нақши вазирони 

тоҷики онҳо Исфароинӣ, Маймандӣ, Ҳасанак ва Аҳмади Абдусамад зиёд бошад, 
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пас нақши сӣ солаи вазир Низомулмулк (1063-1092) баҳри шукуфоиву 

тарақкии давлатдории Салҷуқиён ниҳоят бузург аст. Ӯ ба таҷрибаи Сомониён ва 

Ғазнавиён такя карда, империяи боазамати Салҷуқиёнро ба низоми муайян 

даровард. Худсариву саркашии сипоҳиёни туркман ва ашрофу рӯҳониёни 

тоҷикро низ то андозае пешгирӣ кард. Маҳз дар даврони вазорати ин вазири 

донишманд давлатдории Салҷуқиҳо ба дараҷаи баландтарини худ расид.  

Салҷуқиҳо қабл аз ҳама манфиати ашрофи туркманро ҳимоят менамуданд. 

Яке аз усулҳои маъмули ин давра додани замини инъомӣ бо номи «иқтаъ» буд. 

Заминҳои кораму обшоре, ки қаблан ба деҳқонони маҳаллии тоҷик тааллуқ 

дошт, бо ҳимояти давлат ба туркманҳо дода мешавад. Дар саросари қаламрави 

Хуросону Мовароуннаҳр ҳазорон порчаҳои заминро туркманҳо соҳиб шуда, 

аҳолии маҳаллиро истисмор мекарданд. Илова бар ин ба ҳарбиёне, ки дар 

хидмати давлати салҷуқӣ буданд, низ замину мулкҳо ҳадя мегардид. Ин ситаму 

ҷафои навдавлатон вокуниши тунди ашрофи маҳаллиро ба миён меовард. Аз ин 

сабаб норозигиҳои мардумӣ дар шаклҳои гуногун ва зери ҳаракатҳои сиёсиву 

мазҳабии мухталиф зуҳур мекард. 

Бояд қайд намоем, ки аз замони Сомониён ҳаракати мазҳабии исмоилия 

дар Хуросону Мовароуннаҳр реша давонида буд. Сомониён нисбат ба ин 

ҳаракат боэҳтиёт амал карда, то замоне, ки густохии исмоилиҳо зиёд намешуд 

ва онҳо ба корҳои давлатдорӣ дахолат намекарданд (мисли замони Наср ибни 

Аҳмад), ба тадбирҳои шадид даст намезаданд. Аммо Маҳмуди Ғазнавӣ барои 

решакан кардани ин ҳаракат дар Хуросон кӯшиши фаровон карда ва ҳазорон 

нафарро ба ҷурми «қарматӣ» аз байн бурд. Хусусан даъвати исмоилиҳо зери 

ҳимояти маънавӣ ва модии хилофати Фотимиён (909-1171), ки бештари нуфзро 

дар шимолии Африқо дошт, боло гирифт. Фотимиён зиёиёну руҳониён, 

деҳқонону ашроф ва ҳатто амиронро ба ойини худ даъват мекарданд. Маҳмуд, 

яке аз фиристодаҳои халифаи Фотимии Мисрро, ки вайро ба итоат аз халифаи 

фотимӣ хонда буд, ба қатл расонид. 

Низомулмулк бо ташкили мактабҳои диние, ки бо номи ӯ ба «Низомия» 

маъруф буданд, табақаи рӯҳониёни расмии ба давлат тобеъ бо эътиқоди аҳли 

суннатро тарбият намуда, бар муқобили ҳамагуна зуҳуроти иҷтимоӣ мубориза 

мебурд. Соли 1090 дар қалъаи Аламут, ки дар минтақаи кӯҳистонии ҳудуди 

имрӯзаи Эрон қарор дошт, бо роҳбарии Ҳасани Саббоҳ ном яке аз мухолифини 

сарсахти салҷуқиҳо ва Низомулмулк давлати Исмоилиҳо таъсис меёбад. Дар 

қатори фаъолиятҳои густурадаи сиёсӣ, мазҳабӣ ва иҷтимоӣ пайравони Ҳасани 

Саббоҳ ба нест кардани душманони худ мепардозанд. Ҳамин тавр яке аз 

нухустин шабакаҳои махфии террористии таърихӣ таъсис меёбад. Яке аз 

қурбониҳои ин шабака вазир Низомулмулк буд. Даҳҳо чеҳраҳои сиёсӣ ва 

фарҳангие, ки бо исмоилиҳо муносибати хуб надоштанд, аз ҷониби фидоиёни 

исмоилӣ ба қатл расонида шуданд. Душмании ошкори Низомулмулк бо мазҳаби 

исмоилияро дар асари «Сиёсатнома»-и ӯ низ метавон мушоҳида кард.  
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Пас аз Маликшоҳ Санҷар (1118-1157) бузургтарин намояндаи Салҷуқиён ба 

ҳисоб мерафт. Аммо замони салтанати ӯ бо таҷовузи қарахитоиҳо ба Осиёи 

Миёна, ошӯби ғузҳо ва дигар нооромиҳо ҳамроҳ буд. Аз ин рӯ шикасти 

салҷуқиҳо дар муҳорибаи Қатвон (наздики Самарқанд), ки соли 1141миёни 

лашкари якҷояи Салҷуқиёну Қарахониҳо бо қарахитоиҳо рух дод, заъфу 

парешонии Салҷуқиёнро низ нишон медод. Санҷар ҳатто аз тарафи ғузҳо ба 

асорат гирифта шуд. Бо марги ин султон қаламрави Салҷуқиён тадриҷан аз 

тарафи сулолаҳои дигар истило гардид. Қаламрави асосии Салҷуқиёнро 

Хоразмшоҳиён ба давлати худ ҳамроҳ карданд.   

 

§3. Давлати Ғуриён (1147-1215) 

 

Ташаккул ва нашъунамои давлат. Қаламрави Ғуриён кишвари 

кӯҳистонии саргаҳи Ҳарирудро меномиданд, ки аз Ҳирот то Бомиён ва ҳудуди 

Кобулу Ғазна тӯл мекашид. Дар ин сарзамин ва ҳатто ноҳияҳои ҳамҳудуди он аз 

қадимулайём тоҷикон мезистанд. Ғуриён сулолаи тоҷиктабори Шинасбониён ё 

Оли Шинасбро мегӯянд, ки дар таъриху тамаддуни мо ҷойгоҳи муносиб доранд. 

Ин хонадон бинобар ахбори сарчашмаҳо аз замони қиёми Абумуслим (747-750) 

бар ин мулк ҳукумат доштанд. Намояндагони ин сулола бо итоати расмӣ аз 

Тоҳириён, Саффориён, Сомониён ва Ғазнавиён ҳукумати хешро тавонистанд, ки 

нигоҳ доранд. Мардуми Ғур бо диловариву размҷӯӣ машҳур буданд, вале аз 

сабаби ҷангҳои ҳамешагии дохилӣ наметавонистанд, ки истиқлолияти пурраро 

ба даст оранд. Дар ибтидои асри XI муносибатҳои иҷтимоии Ғур ҳанӯз дар 

ҳолати ибтидоӣ вуҷуд дошта, ғуломдорӣ низ мавҷуд буд ва аз ин сарзамин ба 

ҷойҳои дигар ғуломонро мебурданд. Ислом ҳам дар ин сарзамин хеле дер ва ба 

кундӣ ҷорӣ шуда, ҳатто дар миёнаи асри XI  ҳанӯз баъзе қабилаҳо исломро 

напазируфта буданд. Вижагии дигари Ғур мавҷуд будани мулкҳои гуногун дар 

он ва зиддияти малику шоҳчаҳои бо ҳам зид ба ҳисоб мерафт.  

Маҳмуди Ғазнавӣ кӯшишҳои ҷиддӣ намуд, ки ин мулкро пурра ба ихтиёри 

худ дароварад, аммо ин чиз ба ӯ муяссар нагардид ва итоати Ғуриён низ 

расмияте беш набуд.  

Асосгузори сулолаи Ғуриён Сайфиддин Сурӣ дар яке аз минтақаҳои 

кишвар бо номи Остия пойтахти Ғурро таъсис дод. Қутбиддин бародари ӯ 

бошад, қалъае бо номи Фирӯзкӯҳ таъсис дода, пойтахтро ба ин ҷой овард. Дар 

нимаи дуюми асри XI Ғуриён аз Ғазнавиён фармон, баранд ҳам, ҳудудҳои 

мулки худро васеъ намуданд.  

Рақобати Ғуриёну Ғазнавиён. Дар зери итоати расмии Ғазнавиён ва гоҳе 

ҳам Салҷуқиён Ғуриён тавонистанд, қудрати худро ҳифз намоянд. Баҳромшоҳи 

Газнавӣ дар соли 1147 амири Ғуриён Қутбиддинро бо макру фиреб ба дарбор 

даъват карда, ба қатл расонид ва ин амал ба тирагии муносибати ду силсила ва 

ҷангҳои тӯлонии онҳо овард. Соли 1149 бошад Ғазнавиён Сайфиддин Суриро ба 
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қатл расониданд. Пас аз ин дар давоми беш аз чил сол ҷангҳои хонаводагии 

Ғуриёну Ғазнавиён давом меёбад.  

Нимаи дуввуми асри XII давраи болоравии Ғур дониста мешавад. Султон 

Сайфиддин ба қасди Қутбиддин алайҳи Ғазнавиён лашкар кашида, лашкари ӯро 

торумор кард. Пас аз фирори Баҳромшоҳи Ғазнавӣ аз Ғазнин ин шаҳрро 

маркази ҳукумати худ гардонид. Аммо Баҳрошоҳ ба Ҳиндустон ақибнишинӣ 

карда, артиши худро мусаллаҳ намуд ва дубора Ғазнинро ба даст оварда, 

Сайфиддини Ғуриро соли 1149 пас аз таҳқиру хорӣ ба қатл расонид. Ин ҳодиса 

оташи низоъи ду хонадонро фурӯзонтар гардонид.  

 Алоуддини Ғурӣ (1149-1161) соли 1150 дар набарди хунин бар лашкари 

Ғазнин ғолиб омада, ин шаҳри таърихиву бошукӯҳро, ки беш аз сад сол аз 

маъмуртарин шаҳрҳои ҷаҳони ислом маҳсуб мегашт, ба оташ кашид. Ҳатто 

устухонҳои бисёре аз султонҳои ғазнавиро аз гӯр берун кашида сӯзонид. 

Алоуддин пас аз ин воқеъа бо лақаби «Ҷаҳонсӯз» маъруф гардид. Дар замони 

Алуддин ба ғайр аз Ғур салтанати ин хонадон ба музофотҳои дигаре аз қабили 

Бомиён, Тахористон, Ғарчистон, Довар, Буст, Ҳироту атрофи он ҷорӣ буд. Ин 

подшоҳро асосгузори давлати мустақили Ғуриён номидан мумкин аст.   

Болоравии Ғуриён. Султон Санҷари Салҷуқӣ (1118-1157), ки бузургтарин 

ҳукмрони он рӯз буд, аз пешрафту тавсеъаи қаламрави Ғуриён ба ҳарос афтода, 

бар муқобили он лашкар мекашад. Дар ин муҳориба гурӯҳе аз туркон, ки дар 

лашкари Ғур буданд, хиёнат карда, ба ҷониби Санҷар гузаштанд ва ин разолат 

натиҷаи ҷангро низ ба суди Салҷуқиён гардонида, Алоуддинро асир сохт. Аммо 

пас аз гуфтушунид, қарор бар ин шуд, ки Алоуддин аз банд раҳоӣ ёфта, ғуриҳо 

дар муборизаи Санҷар бо ғузҳо бо ӯ ҳампаймон гарданд. Соли 1072 онҳо баъд аз 

тобеъ намудани Бомиён ва қисме аз Тахористон ғуриҳо Ғазнаро аз дасти оғузҳо 

бозпас гирифтанд.  

Дар аҳди ҳукмронии ҳамзамони бародарон Ғиёсиддин (1163-1202) ва 

Муизуддин (1174-1206) давлати Ғуриён ба авҷи шукуфоӣ ва азамати худ расид. 

Пас аз чанд кӯшиши бебарор саранҷом соли 1187 ғуриҳо Лоҳурро тасарруф 

карда, ба ҳукумати Ғазнавиён дар шимолии Ҳиндустон хотима бахшиданд ва 

охирин султони ғазнавӣ Хусравмаликро асир гирифта, ба Фирӯзкӯҳ 

фиристоданд. Балх, Нишопур ва аксари заминҳои салҷуқиҳо низ аз тарафи 

Ғуриён забт гардид. Дар як муддати начандон тӯлонӣ шаҳрҳои Гардез (1174), 

Ҳирот (1175), Мултон (1175), Фушанҷ (1177), Лоҳур (1181), Марв (1192), Деҳлӣ 

(1192) аз тарафи Ғуриён тасарруф гардида, ба қаламрави онон пайваст шуд. 

Халифаи аббосӣ маҷбур шуд, ки қудрати ин хонадонро ба расмият бишносад. 

Хоразмшоҳиён низ, ки бештари мулкҳои салҷуқиҳоро соҳиб гашта буданд, дар 

баробари Ғуриён оҷиз монда, ҳатто Муҳаммади Хорзмшоҳ ба султони Ғур 

пешниҳод кард, ки розӣ ҳаст, то модари қудратмандаш Турконхотунро ба 

султони Ғур Ғиёсиддин ба занӣ диҳад. Дар охири умри Ғиёсиддин ҳудуди 

давлати Ғуриён шимолии Ҳиндустон, тамоми Хуросон ва қисме аз 
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Мовароуннаҳрро фаро мегирифт. Ҳудуди давлат то ба ҳадде расида буд, ки аз се 

марказ Фирӯзкӯҳ, Ғазнин ва Бомиён идора мешуд.  

Соли 1210 дар мавзеъи Солураи Форёб миёни Ғуриён ва Хоразмшоҳиён 

набарди хунин рух дода, ба ғалабаи Ғуриён ва фирори лашкари Хоразм анҷом 

ёфт. Пас аз марги бародарон Муизуддин (1206) ва Ғиёсиддин (1206) офтоби 

толеъи ин хонадон рӯ ба завол ниҳод ва зиддиятҳои дохиливу ҳуҷуми 

хоразмшоҳиён (соли 1215) боиси аз байн рафтани давлати Ғуриён гардид.  

Ғуриён низ дар умури давлатдорӣ мисли Сомониён умури кишварро ба 

воситаи девонҳо танзим мебахшиданд. Шумораи девонҳои Ғуриён 7 адад буд. 

Сарвари худро ғуршоҳ ва ё султон меномиданд. Зиддиятҳои дохилӣ ва мубориза 

барои қудрат миёни хонадони ҳукуматгари ғурӣ барои тамоми давраҳои 

таърихии он хос мебошад. Ғуриён низ дар таърихи давлатдории тоҷикон нақши 

муҳиме аз худ ба мерос гузоштаанд.  

 

§4. Давлати Хоразмшоҳиён 

 

Болоравии Хоразм. Хоразм минтақест, ки дар тамоми давраҳои таърихи 

мо иддаъои ҷудоӣ доштааст ва ҳатто бисёре аз муррихону ҷуғрофинависони мо 

онро аз Мовароуннаҳр ҷудо меҳисобанд. Истиқлоли нисбии худро Хоразм дар 

замони ҳукумати сулолаҳои Сомониён, Ғазнавиён ва Салҷуқиён ҳифз менамуд. 

Унвони ҳокимони ин сарзамин Хоразмшоҳ будааст.  

Барои муддате Салҷуқиён тавонистанд, ки ҳукумати худро бар ин марз низ 

истиқрор бахшанд, вале кӯшишҳои марказгурезӣ ҳанӯз дар Хоразм пурқувват 

буданд. Аз миёни хоразмшоҳиён Қутбиддин Муҳаммад (1097-1127) ва писари ӯ 

Отсиз (1127-1156) барои истиқлоли Хоразм кӯшиши зиёд карданд. То вафоти 

Санҷар хоразмиҳо тобеи Салчуқиён буданд. Фитнаи ғуз иқтидори Салҷуқиёнро 

тамоман коҳиш дод ва иддаъои қарахитоиҳо, ки ҳамоно аз Хоразму дигар 

музофотҳо хироҷ мехостанд, зиёд гашт. Вориси Отсиз Эларслон (1156-1172) аз 

парокандагии салҷуқиҳо ва ҳарҷу марҷи минтақа истифода бурда, бар зидди 

ғузҳо ва қарохониҳо вориди ҷанг шуд. Ҳарчанд натиҷаи ин муборизаҳо ба 

пуррагӣ хоҳишҳои ӯро қонеъ намесохт, вале заминаҳои истиқлоли ояндаи 

Хоразм ва маркази муҳими сиёсӣ гаштани онро фароҳам овард. Хоразмшоҳ 

Текеш (1172-1200) бошад, мустақилияти Хоразмро нигоҳ дошт. Ӯ сафири  

қарахитоиҳоро, ки барои мутолибаи хироҷи солона омада буд, дастгир ва қатл 

намуд. Сипас артиши мусаллаҳи қарахитоиҳоро шикаст дод ва барои фатҳи 

Хуросон бо Салчуқиҳо ҷанг сар кард. Соли 1193 Текеш Хуросонро ба даст 

дароварда, моҳи марти  1194 пас аз шикаст додани султони салчуқиҳо Туғрали 

II тамоми Эрони ғарбиро ишғол кард. Баъд аз ин Текеш ба душманӣ бо Ғуриён 

пардохта, соли 1198 бар зидди Ғиёсиддин лашкар кашид, вале тоби муқовимати 

лашкари Ғурро накарда, шикаст хӯрд. 

Зиддияти Хоразму Бағдод. Текеш ҳатто бо халифаи Аббосии Бағдод бар 

сари ишғоли заминҳои қисмати ғарбӣ нахуст даъвои лафзӣ карда, сипас ба ҷанг 
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пардохт ва лашкари халифаро ҳам дар муҳорибаи соли 1196 шикаст дод. Текеш 

аз халифа хост, ки дар қатори номи худ исми ӯро низ ба хутба ворид кунанд, 

вале ин талаби ӯ иҷро нагашт.  

Ҳангоми ба тахти Хоразм нишастани писари Текеш Муҳаммад Хуросон боз 

ба дасти Ғуриҳо гузашт. Муҳаммад Хоразмшоҳ соли 1206 бо ёрии лашкари 

қарохитоиҳо, ки мусулмон набуданд,  ғуриҳоро шикаст дода, Хуросонро низ  

забт кард. Сипас дар фикри забти Мовароуннаҳр афтод. Соли 1207 бо баҳонаи 

пахши шӯриши мардумӣ ба Бухоро лашкар кашида, онро забт намуд. Пешвои 

шӯриш Малик Санҷарро бошад, асир гирифта ба Урганҷ фиристод. Солҳои 

1210-1212 Муҳаммад Хоразмшоҳ аз болои Қарахитоиҳо ва найманҳо ғалабаи 

қатъӣ карда худро «Искандари дуюм» ва «Султон Санҷар» эълон намуда, 

тангаҳоро низ бо чунин ном сикка мезад. Ӯ ҳудудҳои Эрону Афғонистони 

имрӯзаро низ ба даст дароварда мисли падараш аз халифаи Бағдод Носир талаб 

намуд, ки номи ӯро дар хутба ҳамроҳ намояд. Халифа ин талаби ӯро рад намуд 

ва Муҳаммад Харазмшоҳ соли 1217 ба Бағдод лашкар кашид, вале дар муҳориба 

бо халифа ба шикаст рӯ ба рӯ шуда ақибнишинӣ кард.  

Муҳаммад Харазмшоҳ давлати калонеро таъсис дод, ки қувваи асосии онро 

қипчоқҳо ташкил менамуданд. Тороҷу ғоратгариҳои қипчоқҳо мардумро нисбат 

ба ҳукумати Хоразмшоҳ бадбин карда буд. Инчунин модари Муҳаммад 

Турконхотун нисбат ба писараш хушбин набуд ва  қатли яке аз рӯҳониёни 

бонуфуз Маҷидаддини Бағдодӣ низ аз тарафи Муҳаммад Харазмшоҳ ӯро дар 

назди омма сиёҳ карда буд.  

Давлати Хоразм дар остонаи ҳамлаи муғул бештари сарзаминҳои Эрон, 

Осиёи Миёна ва ҳатто ними Ироқро муттаҳид намуда, ба давлати пурқувват 

табдил ёфта буд. Сарҳади он аз соҳили шимолии баҳри Хазар (Каспий) то 

халиҷи Форс ва аз Кавказ то қаторкуҳҳои Ҳиндукуш васеъ гардид. Вале ин 

давлат аз лиҳози марказиятнокӣ хеле суст буд. Бархе аз ҳокимони маҳаллӣ 

танҳо зоҳиран ҳокимияти Хоразмшоҳиёнро эътироф намуда, аслан вилоятҳои 

зердасти худро мустақилона идора мекарданд. 

Ҳокимияти Муҳаммади Хоразмшоҳ устувор набуд. Вазъияти дохилии 

давлати ӯ ноором буд, зеро мардуми заҳматкаш аз ҷониби ҳокимони маҳаллӣ ва 

давлати марказии Хоразм бераҳмона истисмор карда мешуданд. Аз ин лиҳоз 

омма Муҳаммади Хоразмшоҳ ва ҳокимони ӯро чашми дидан надоштанд ва 

пуштибонӣ намекарданд. Гузашта аз ин ашроф, табақаи ҳарбиҳо ва рӯҳониёни 

бонуфуз ҳам бо сабабҳои гуногун аз ӯ норозӣ буда, нисбат ба Муҳаммад мавқеи 

душманонаро ишғол мекарданд. Ҳатто аскарони кироя, ки тамоми ғалабаҳои 

вайро таъмин карда буданд, дар охир аз итоати ӯ сар кашиданд. 

Хулоса, давлати бузурги Муҳаммади Хоразмшоҳ аз дарун маҳкам ва 

устувор набуд ва бинобар ин дар натиҷаи зарбаҳои истилогарони муғул ба 

осонӣ аз по афтод. 

 

§5. Илму фарҳанги тоҷик дар асрҳои XI – XII 
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Бузургтарин намояндаи аҳли тасаввуф ва намоёнтарин олими соҳаҳои 

мухталифи усули исломи ин давра Абӯҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ (1058-1112) 

буд. Соли 1091 Низомулмулк ӯро ҳамчун донишманди илмҳои исломӣ дар 

Бағдод сардори академияи «Низомия» таъин намуд. Дар давраи аввали 

фаъолияти худ Ғаззолӣ пайрави Арасту буда, мисли Ибни Сино ақлро яроқи 

асосии донистани ҳақиқат мешуморид. Дар охири умри худ Ғаззолӣ пурра ба 

тарафи аҳли тасаввуф гузашт. Вай асоси дин донишеро медонист, ки бо роҳи 

ваҷд ба даст дароварда шудааст. Дар ҳаёт чизи аз ҳама муҳим барои ӯ муҳаббат 

ва илоҳӣ ва ба наздикон буд. Бузургтарин осори ӯ «Эҳё-ул-улум-ад-дин», 

«Таҳофат-ул-фалосифа», «Ал-мунқиз-аз-залол» ва ғайра мебошанд.   

Тасаввуф дар асрҳои XI-XII адабиёти тоҷику форс дар асоси анъанаҳои 

асри Х хеле пеш рафта буд. Дар ин давра доираи паҳншавии ин адабиёт аз 

ҳудуди Мовароуннаҳру Хуросон берун баромада, то мамлакат ва музофотҳои 

дурдасти Ғарб паҳн гардид. Дар Осиёи Миёна якчанд равияҳои адабӣ ва вуҷуд 

омада буданд. Намояндагони равияи илмии умумифалсафӣ Носири Хусрав 

(1004-1088) ва Умари Хайём (1048-1131) буданд.  

Дар байни шоирони асрҳои XI-XII бузургтаринашон низ Носири Хусрав ва 

Умари Хаём буданд. Абӯмуиддин Носир Ибни Хисрав соли 1004 дар Қубодиён 

дар оилаи деҳқон таваллуд ёфта, ҷавонии худро дар Балх гузаронидааст. Ӯ 

асосҳои илми тиб, мусиқӣ, риёзиёт, нуҷум, ва дигар илмҳои маъмули он давраро 

аз худ карда, бо асрҳои Афлотун ва Арасту ошно шуда буд. Ӯ муддате дар 

дарбори амирони ғазнавӣ вазифаҳои девондорӣ ва ҷамъоварии боҷу хироҷро 

бар ӯҳда дошт ва дертар ба дараҷаи дабирӣ ҳам расид. Сипас бо барафтодани 

ғазнавиҳо якчанде дар дарбори салҷуқиҳо низ хидмат кардааст.  

Маҳз муҳити иҷтимоии дарбор ва ҳолати тангдастии аҳоливу ришватхории 

мансабдорон, риёкориву чоплӯсии руҳониён ва тамаллуқбозии шоирону хории 

аҳли фазл сабабгори гардиши фикрии Носири Хусрав шуд. Ӯ пас аз сафар ба 

Миср маслаки исмоилия ва тариқаи фотимиҳоро пазируфта, то ба мартаби 

«ҳуҷҷат» расид ва пас аз баргаштан ба Балх ҳамчун намояндаи халифаҳои 

фотимӣ дар Хуросон ва Бадахшон ба нашри ин таълимот пардохт. Амирону 

руҳониёни ҳукуматӣ ӯро ба баддиниву қарматӣ будан гунаҳкор донистанд ва ӯ 

маҷбур шуд, ки Балхро тарк намуда, соли 1063 вориди Бадахшон гардад ва то 

поёни умр дар ин ҷо ба сар барад. Тамоми осори ӯ дар ҳамин ҷо таълиф 

шудаанд.  Муҳимтарин осори Носири Хусрав «Рӯшноинома», «Сафарнома», 

«Ваҷҳи дин», «Зод-ул-мусофирин», «Кӯшоиш ва раҳоиш», «Ҷомеъ-ул-

ҳикматайн» мебошанд. Девони ашъори Носири Хусрав пур аз панду андарз ва 

ситоиши хирад аст. Ӯ шоҳиди ранҷу озори тоҷикон буда, ғосибони тоҷу тахт ва 

рабояндагони амнияту осоиши мардумро накӯҳиш менамояд ва шоирони 

хӯшомадгуву ситоишгари турконро мазаммат менамояд. Аз ҷумла дар ҷое 

мефармояд: 

Туркон ба пеши мардон з-ин пеш дар Хуросон, 
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Буданд хору оҷиз ҳамчун зани сароӣ. 

Акнун шарм н-ояд озодазодагонро, 

Кардан ба пеши туркон пӯшт аз тамаъ дутоӣ. 

Носири Хусрав гузаштаи пурнуру зиёи мардуми тоҷикро ёдовар шуда, бо 

ҳасрат аз даврони заррини таърихи мо – давраи ҳукмронии Сомониён зикр 

менамояд: 

Хуросон з-Оли Сомон чун тиҳӣ шуд. 

Ҳаме дигар шудаш аҳволу сомон. 

Соли 2004 дар Тоҷикистон 1000-солагии ин шоиру андешаманди бузург бо 

тантана таҷлил гардид. 

Умари Хайём бештар чун донишманд дар соҳаҳои нуҷум, риёзӣ ва ҳайат 

маъруф будааст. Ӯ дар Самарқанду Бухоро муддате зиста, донишҳои зарурии 

замонаро аз худ мекунад. Бо хоҳиши султони салҷуқӣ ва вазири ботадбири онҳо 

Низомулмулк дар Исфаҳон расадхонае таъсис дода, тақвими ҷалолиро 

меофаринад, ки нисбат ба тақвимҳои дигар дақиқтар буд. Дар илмҳои 

номбаршуда, ӯ даҳҳо рисола таълиф кардааст, ки то имрӯз аҳамияти худро гум 

накардаанд. Хайём дар таърихи адабиёти тоҷик ҳамчун шоири рубоисаро 

машҳур гардидааст ва маҳз ҳамин рубоиҳо ба Хайём шӯҳрати ҷаҳонӣ 

овардаанд. Дар ин рубоиҳо Хайём инсонро ситоиш карда,  дар васфи табиат, 

кӯтоҳии умри инсон, шодиву ғам, накӯҳиши риёкорӣ ва ғайра мазмунҳои 

ҷовидонӣ офаридааст. Рубоиёти Хайём бо аксари забонҳои дунё тарҷума ва 

борҳо нашр шудаанд.          

Пешвоёни равияи мистикӣ – тасаввуфӣ шайх Абӯсаиди Абӯлхайр (967-

1049) ва Фаридаддини Аттор (1145-1221) ба шумор мерафтанд. Равияи дигари 

адабӣ аз он иборат буд, ки гурӯҳи адибон бо сарварии Саноӣ дар асарҳои худ 

мавзӯъҳои умумии этикӣ ва дидактикиро инъикос менамуданд.  

Дар таърихи адабиёти форсу тоҷик назми шоирони мактаби ғазнавӣ мақоми 

махсусеро ишғол менамоянд. Султонҳои ғазнавӣ бо мақсудҳои сиёсӣ 

шоиронеро, ки онҳоро мадҳу сано мегуфтанд, ба зери ҳимоя гирифта буданд. 

Ғазнин маркази ҷамъомади бисёр шоирони боистеъдод гардида буд, ки дар 

байни онҳо Унсурӣ, Фаррухӣ, Манучеҳрӣ буданд. Онҳо ҷангҳо ва ҳуҷумҳои 

ғоратгаронаи мамдуҳонашонро ҳамчун ғазавот ва корнамоии ба худо мақбул 

мерасониданд ва дарборҳои онҳоро бисёр боҳашамату худашонро пуриқтидор 

тасвир мекарданд.  

Дар асри XI қасидасароӣ асосан бо усули Рӯдакӣ давом карда  бошад ҳам, 

ҳаҷман қасидаҳо то андозае  васеъ карда шуда буданд. Дар асри XII ҳам шоирон 

равия ва усулҳои назми асри XI- ро давом дода, ба дараҷаи баландтар 

бардоштанд. Шоирони намоёни ин давра Фахруддини Гургонӣ (асри XI), 

Масъуд Саъди Салмон (1046-1121),  Анварӣ (1105-1187), Рашиди Ватвот 

(1087-1183), Рашидии Самарқандӣ (вафот ибтидои асри XII ), Адиб Собири 

Тирмизӣ (1078-1147) ва дигарон буданд.  
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«Қобуснома»-и Абулмаолӣ Кайковус (1020-1099), ки онро намояндаи 

сулолаи Зиёриҳо, ки дар Гургон ҳукмрон буданд, навиштааст, асари беназири 

адабӣ, ахлоқӣ ва таърихӣ мебошад. «Синдбоднома»-и Заҳири Самарқандӣ, 

«Искандарнома», «Марзбоннома», асари сеҷилдаи «Самаки айёр», «Таърихи 

Байҳақӣ», «Сафарнома»-и Носири Хисрав, «Форснома»-и ибни Балхӣ, 

«Сиёсатнома»-и Низомулмулк, «Чаҳор мақола»-и Низомии Арӯзии 

Самарқандӣ ва ғайраҳо дохил мешаванд. 

Дар қатори илм, адабиёт ва ҳунармандӣ дар Осиёи Миёна санъати меъморӣ 

ва бинокорӣ низ хеле пеш рафта буданд. Пурра аз худ кардани хишти пухта ва 

дар сохтмони биноҳои ҷамъиятӣ, динӣ, қасрҳо ва мақбараҳо истифода намудани 

он чӣ намуд ва чӣ сохти биноҳоро зебо кард. Акнун манораҳои баланд 

сохташуда ба шаҳрҳо ҳусни нав мебахшиданд. Ғайр аз ин хонаҳои ҳавлидоре 

пайдо шуданд, ки танҳо ба воситаи як дар вориди тамоми хонаҳо шудан мумкин 

буд. Дар баробари ин иморату масҷидҳои пештоқдор ва айвондор пайдо 

шуданд.   

Дар ин давра кулолӣ ҳам хеле ривоҷ ёфта буд. Дар сохтмони баъзе биноҳои 

боҳашамат аз сафолҳо ва хиштҳои ҷилодор истифода бурда мешуд. Масалан, 

гунбази мақбараи султон Санҷар дар Марв бинандагонро ба ҳайрат меоварад, 

зеро вай аз хиштҳои ҷилодор сохта шуда буд.  

 

§6. Хуросону Мовароуннаҳр дар аҳди ҳукмронии муғулҳо. 

 

Бунёди давлати муғулҳо. Дар ибтидои асри XIII дар маркази Муғулистони 

имрӯза дар натиҷаи аз байн рафтани муносибатҳои авлодӣ нахустин давлати 

ягонаи муғул зуҳур менамояд, ки асосгузораш Темучин (1155-1227) буд. 

Темучин тамоми қабилаҳои муғулро ба итоати худ дароварда, соли 1206 дар 

қурултои бузург (маҷлиси бузург)-и хонҳо якдилона Чингизхон, яъне «хони 

бузург» ё «хони хонон» эълон гардид. Ӯ дар муддати нисбатан кӯтоҳ лашкари 

сершумору бонизоме созмон дод ва ба истилои мамлакатҳои  ҳамсоя шурӯъ 

намуд. Дар солҳои 1207-1211 Сибири Ҷанубӣ, солҳои 1211-1215 Чини Шимолӣ, 

аз ҷумла, Пекинро ба тасаруфи худ даровард. Соли 1218 артиши муғул, бидуни 

муқовимат Ҳафтрӯдро тасарруф намуда, ба сарҳади давлати Хоразмшоҳиён 

расид. 

Фоҷиаи Утрор. Чингизхон тавассути тоҷирон, ки барои ӯ ҳамчун ҷосус 

хизмат мекарданд аз вазъияти дохилии давлати Хоразмшоҳиён маълумот ба 

даст оварда, барои тасарруфи он омодагӣ медид. Илова бар ин, роҳи фиребу 

найрангро пеш гирифт ва ба Султон Муҳаммади Хоразмшоҳ нома навишта, ӯро 

писархонди худ номид. Муҳаммад Хоразмшоҳ, ки ниҳоят мағруру мутакаббир 

буд, аз ин нома дар ғазаб шуд ва гуфт, ки ин Чингизхони муғул нисбат ба ӯ 

беҳурматиро раво дида, бузургтарин лашкаркаши исломро пасархонд 

гирифтааст. 
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Дар ҳақиқат шумораи сарбозони империяи Хоразмшоҳиён нисбат ба 

сарбозони муғул бештар буд, вале Султон Муҳаммад ҳанӯз то ҳуҷуми муғулҳо 

лашкари худро ба гурӯҳҳо тақсим намуда, дур аз пойтахт мустақар намуд. 

Дигар ин ки лашкари Хоразмшоҳ аз қавмҳои гуногун, ки миёнашон ихтилоф 

буд, ташкил шуда, шоҳони минтақаҳо бо давлати марказӣ робитаи хуб 

надоштанд ва ҳама заволи давлати Хоразмшоҳро мехостанду баъзе пинҳонӣ бо 

Чингиз иртибот доштанд. 

Кӯшишҳои тавсеъаталабонаи ду давлат, ки ба сарҳади ҳам расида буданд, 

ҷангро миёни онҳо ногузир месохт ва барои шурӯъи он баҳона лозим буд. 

Баҳона ҳам пайдо шуд: соли 1218 Чингизхон ба сарзамини Султон Муҳаммади 

Хоразмшоҳ корвонеро, ки аз 500 шутур молҳои қимматбаҳо ва 450 нафар тоҷир, 

аз ҷумла тоҷикони аъёну ашроф ва ашхоси мӯътабари хони муғул иборат буд, 

равон менамояд. Ба гумони он ки корвон мақсади ҷосусӣ дорад, ҷанговарони 

Хоразмшоҳ бо иҷозати ӯ дар шаҳри сарҳадии Утрор, ки дар канори дарёи Сир 

воқеъ гардида буд, корвонро тороҷ намуда, корвониёнро ба қатл мерасонанд. 

Ин воқеъа дар таърин бо номи «Фоҷиаи Утрор» маълум аст. 

Вақте, ки пешвои муғулҳо аз воқеаи Утрор хабардор шуд, ӯ се рӯз мотам 

гирифт ва аз Хоразмшоҳ талаб кард, ки гунаҳкори ин фоҷиа ҳокими Утрор 

Ғоирхонро ба ӯ супорад ва товони молҳоро баргардонад, Лекин сафири 

Чингизхон, ки бо ин талабот ба пойтахти Хоразмшоҳиён омада буд, бо амри 

Султон Муҳаммад ба қатл расид ва ҳамроҳони ӯ бо ришу мӯйлаби 

тарошидашуда пас гардонида шуданд. Ин рафтори ҷангталабонаи Муҳаммад 

ҳамлаи Чингизхонро ба Осиёи Миёна тезонид. 

Ҳуҷуми муғулҳо. Чингизхон моҳи сентябри соли 1219 бо 200 ҳазор лашкар 

ба Утрор расида, қувваҳои низомии худро ба се қисм тақсим кард: як қисмро ба 

ихтиёри писаронаш Уқтой ва Чағатой дод, то ки Утрорро муҳосира кунанд; 

қисми дуюмро бо сарварии писари калониаш Ҷӯҷӣ барои забт кардани шаҳрҳои  

соҳили дарёи Сир равона кард. Худи ӯ бо ҳамроҳии писари хурдиаш Тулуй 

қувваҳои асосиро гирифта, ба самти Бухоро ҳаракат намуд, то робитаи 

сипоҳиёни хоразмшоҳии Мовароуннаҳр бо Хоразмро қатъ кунад. Дар ин 

лашкаркашӣ Чингиз муҳандисони чиниро, ки дар сохтани манҷаниқ ва 

мошинҳои деворшикан усто буданд, ҳамроҳ мебурд ва яке аз сабабҳои 

пирӯзиҳои ӯ ҳаминҳо буданд. Утрор дар баробари аҷнабиёни муғул панҷ моҳ 

муқовимат намуд ва ҳокими шаҳр низ то охирин лаҳзаҳо ҷангида, саранҷом ба 

дасти сарбозони муғул ба шаҳодат расид. Душман шаҳрро ишғол кард ва кулли 

мудофиакунандагони онро ба қатл расониданд. Ҷӯҷӣ бошад, шаҳрҳои соҳили 

Сирро паси ҳам ғасб намуда аҳолӣ ва аскарони мудофиакунандагонро аз дами 

теғ гузаронид. Муғулҳо барои он ки иртиботи худ бо пойтахташон Қароқурумро 

қатъ накунанд, шаҳру деҳаҳои бар сари роҳ бударо хароб ва мардуми онро 

қатли ом мекарданд.  

Дар аввалҳои соли 1220 Чингизхон ба Бухоро расид ва онро пас аз се рӯзи 

муҳосира фатҳ кард. Ғосибони муғул шаҳрро тороҷ намуда, онро оташ заданд, 
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бештари сокинонашро куштанд ва боқимондаро ғулом гардониданд. Дар Бухоро 

муғулҳо ба чунон куштору харобӣ даст зад, ки яке аз фирориёни он шаҳр дар 

посӯхи пурсишгаре чунин гуфт: «омаданду канданду сӯхтанду куштанду 

бурданду рафтанд» 

Пас аз Бухоро истилогарони муғул ба сӯи Самарқанд  равона шуданд. 

Муҳаммади Хоразмшоҳ ба мудофиаи ин шаҳр диққати махсус дода, қувваи 

бузургро дар ин ҷо ҷамъ оварда буд. Гарнизони шаҳр беш аз сад ҳазор сарбоз 

доштааст. Бо вуҷуди он ки ашрофи шаҳр ва баъзе аз руҳониён лашкари муғулро 

истиқбол карданд, Чингиз фармон дод, то ки масҷиди боҳашамати ин шаҳрро  

оташ зада, китобҳоро ба зери пойи сутурон ва худи масҷидро ба макони асбону 

ишрати лашкариён табдил дод. Самарқанд низ пурра хароб ва аксари аҳолияш 

қатли ом гардид. Ба замми ин 30 ҳазор нафар косибону ҳунармандони 

Самарқандро ба писарон ва хешу табори Чингизхон ва боз ҳамон қадар 

заҳматкашони шаҳр ба хизмати қӯшуни муғул супорида шуданд. Шаҳр аз одам 

холӣ гардид. Ҳатто пас аз яку ним сол ҳам, ки қисми аҳолии он ба ҷойҳои худ 

баргаштанд, аҳолии Самарқанд фақат чоряки сокинони пештараи онро ташкил 

менамуд. 

Дигар аз шарҳое, ки дар баробари муғулҳо истодагарӣ кард, шаҳри Хуҷанд 

буд. Диловарони ватанпарасти ин шаҳр бо сарварии ҳокими он Темурмалик 

наҳаросида, мурданро аз таслим шудан ба душман авлотар донистанд. 

Темурмалик аз ҷазирае, ки дар дарёи Сир воқеъ буд қарор гирифта, бар зидди 

истилогарони муғул мардонавор ҷангиданд. Муборизаи қаҳрамононаи 

Темурмалику сарбозонаш яке аз дурахшонтарин саҳифаҳои муборизаву корзори 

аҷдодони бошарафи мо мебошад.   

Чингизиёни ҷаллод сокинони зиндамондаи Бухоро, Самарқанд ва Хуҷанро 

ба азобу уқубати даҳшатангез гирифтор намуда, пас аз андаке таваққуф 

тирамоҳи соли 1220 ба тарафи дашти Қаршӣ ва Тирмиз ҳаракат карданд. 

Ғосибон шаҳри Тирмизро ба хок яксон намуданд ва сокинонашро ба қатл 

расониданд. Сипас, дар ибтидои соли 1221 Чингизхон аз дарёи Аму гузашта, ба 

тасарруфи шаҳрҳои Хуросон камар баст.  

Муҳаммад Хоразмшоҳ, ки бештари мусибатҳои мардум натиҷаи сиёсатҳои 

хоми ӯ буданд, чунон тарсида буд, ки дар ҳеҷ ҷой ором намегирифт ва 

шаҳомату далериро аз даст дода, аз шаҳре ба шаҳре фирор мекард. Саранҷом ин 

шоҳи ситамгару кавдан ба ҷазираи Обискун, ки дар  қисми ҷанубии баҳри Хазар 

(Каспӣ) воқеъ гардида буд, расид. Пас аз шунидани хабари ба дасти муғулон 

афтодани зану фарзандонаш ба беморӣ гирифтор гашта, дар ҳамин ҷазира ҷон 

дод ва дур аз ватану бе кафан бо сад хориву бадномӣ ин ҷаҳонро падруд гуфт. 

Фарзанди қаҳрамони ӯ Ҷалолиддин бар хилофи падар бар муқобили душман 

беш аз даҳ сол мубориза бурд ва сари худро дар ин роҳ қурбон карда, номи неке 

аз худ боқӣ гузошт.  

Соли 1221 – соли ба анҷомрасии истилои Осиёи Миёна аз ҷониби 

муғулҳост. Дар баҳори ҳамин сол писарони Чингизхон Ӯқтой, Чағатой ва Ҷӯҷӣ 



 135 

бо сад ҳазор нафар лашкари муғул пойтахти Хоразмшоҳиён шаҳри Гурганҷро 

муҳосира намуданд. Мудофиакунандагони шаҳр муддати шаш моҳ бо муғулҳо 

мардонавор ҷангиданд. Модари фитнапешаи Султон Муҳаммад, ки дар Хоразм 

қарор дошт, дар ҳамин лаҳзаҳо ҳам дар фикри дасиса буд. Ӯ чун фаҳмид, ки 

Султон Муҳаммад писараш Ҷалолиддинро ба ҷойи худ таъйин кардааст, 

нороҳат шуда, пеш аз тарк кардани Хоразм тамоми бузургонеро, ки дар зиндон 

буданд, ба оби Амударё ғарқ кард, то мабод даъвои тоҷу тахт кунанд. Аъёни 

шаҳр аз тасмими Турконхотун огоҳӣ ёфта, сар аз итоати Ҷалолиддин боз зада, 

яке аз наздикони Турконхотунро султон эълон карданд. Вале ӯ худро ба 

муғулҳо таслим сохт. Аммо мардуми ғаюри Хоразм зери бори нанги итоат аз 

бегона нарафтанд ва маҳалла ба маҳалла, кӯча ба кӯча бо лашкариёни муғул 

даровехтанд. Саранҷом ин шаҳр низ тасхири муғулҳо шуд, ҳунармандон ғулом 

ва мардуми дигар қатли ом гашт. Аз ҷумлаи мудофиони ин шаҳр Шайх 

Наҷмиддини Кубро – олим, ориф ва сӯфии машҳур буд, ки ҳарчанд муғулҳо ба 

ӯ паём фиристода, ҷонашро дар амон гузоштанд, вале ӯ то охирин лаҳзаҳои ҳаёт 

ҷангид ва шаҳид шуд.  Ғосибон сади соҳили дарёи Амуро вайрон намуда, шаҳри 

Гурганҷро ғарқи об намуданд. 

Муҳорибаи дигаре, ки дар ҷараёни забткории муғулҳо мақоми махсус 

дорад, дар шаҳри Парвон рух додаст. Бо сардории Ҷалолиддин ба лашкари 

муғулҳо зарбаи корӣ ворид карда шуд, вале бар сари тақсими ғаниматҳои ҷангӣ 

миёни саркардаҳои ҷангӣ зиддият рух дода, пароканда шуданд. Ҷалолиддин пас 

аз ин муҳориба, ки писарони хурдсолаш ҳам ба дасти мӯғул афтиданд, ба 

тарафи Ҳиндустон раҳсипор шуд.  

Ҳамин тавр шаҳрҳои дигаре, ки бештари сокинонашро тоҷикон ташкил 

медоданд, аз қабили Балх, Ҳирот, Марв, Нишопур, Рай ва ғайра ба дасти 

муғулҳо гузашта, валангор гардид.  

Муаррихи араб Ибн-ал-Асир, ки шоҳиди манзараи мудҳиши истилои 

муғулҳо ва ваҳшонияти онҳо буд, рафтори ғайринсонии аҷнабиёни чингизиро 

чунин тасвир мекунад: «Онҳо (ӯрдуҳои Чингиз) ба касе раҳм намекарданд, 

баръакс занон, мардон ва кӯдаконро мекуштанд, шиками занони ҳомиларо пора 

карда, кӯдакони таваллуднашударо сар мезаданд… Халқе, ки аз канори 

мамлакати Чин баромад… ба Мовароуннаҳр тохт, ишғол кард, хароб намуд, ба 

қатл расонид ва ба яғмо ҳама ҷойро вайрон мекарданд, аз наздикии ҳар чизе ки 

мегузаштанд, тороҷ менамуданд, ҳар як чизе, ки ба назарашон ғайри қобили 

истеъмол менамуд, месӯзониданд. Масалан, онҳо молҳои абрешимӣ ва дигар 

хел молҳоро тӯда-тӯда тӯъмаи оташ мекарданд». 

Истилои муғул ба сари халқҳои Осиёи Миёна муносибатҳои беҳадду ҳисоб 

овард. Дар натиҷаи талаву тороҷ ва сӯхторҳо шаҳрҳои Мовароуннаҳр ба 

харобазор табдил ёфтанд, аҳолии заҳматкаши онҳо қатли ом гардониданд. 

Корҳои зироат ва обёрӣ хеле паст рафт.  

 

§7. Ҳаёти мардуми тоҷик дар зери ҳукумати муғулҳо 
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Истилои муғул ба ҳаёти хоҷагии Осиёи Миёна зарбаи сахт расонид. Зулму 

истибдод аҳолии шаҳру деҳотро аз ҳамаи дастовардҳо ва махсусан шавқи 

зингдагӣ кардан маҳрум сохт. Дар айни замон халқҳои Осиёи Миёна, пеш аз 

ҳама точикон бар зидди бедодгариҳои Чингизиён қаҳрамонона мубориза 

мебурданд. Бояд гуфт, ки чингизиҳо нисбат ба тоҷикон кинаи зиёд дар дил 

доштанд ва мувофиқи ахбори сарчашмаҳо ҳатто сарзамини Хуросону 

Мовароуннаҳрро «сарзамини тоҷик» мегуфтанд. Ба ривояте Чингиз ба 

фарзандону наздиконаш супориш дода будааст, ки «заминро аз хуни тоҷик 

гулгун созед».  

Шӯриши Маҳмуди Торобӣ. Аз солҳои 30-юми асри ХIII миёни аҳолии ва 

махсусан ҳунармандони шаҳр ҷунбиши зидди муғулу муздурони маҳаллии он 

шурӯъ мегардад. Хусусан дар Бухоро ва гирду атрофи он ин қиём огоҳонатару 

зиндатар буд. Дар соли 1238 шӯрише дар ин ҷо ба амал омад, ки бо номи 

шӯриши Маҳмуди Торобӣ машҳур аст. 

Бухороро ашрофи маҳаллӣ, ки дар ситамкорӣ аз хонҳои муғул кам 

набуданд, идора мекарданд. Аз ин ҷост, ки нахустин корзор ҳам дар  Бухоро 

иттифоқ афтод. Пешвои ин шӯриш косиби элакбофи деҳаи Тороби назди Бухоро 

Маҳмуд буд. Ӯ нотиқи оташинсухан буда, дар Тороб ва атрофи он мардумро 

огоҳ карда, ба муборизаи зидди муғулҳо ва тарафдорони онҳо даъват менамуд. 

Ҳукмронии Бухоро дар қасди дастгир кардани Маҳмуд афтоданд. Лекин 

Маҳмуд ин қасди душманро пешакӣ фаҳмида хатари таҳдидкунандаро бартараф 

намуд. Ӯ ба Бухоро  танҳо нарафта, бисёре аз пайравонашро бо худ гирифт. 

Тарафдорони сершумори Маҳмуд дар яке аз баландиҳои наздикии шаҳри 

Бухоро ҷамъ шуданд ва Маҳмуд дар ҳузури мардум суханронӣ карда, ононро ба 

муборизаи мусаллаҳона даъват кард. Ҳамаи аҳолии маҳалҳои атроф омада, ба ӯ 

ҳамроҳ шуданд. Вақте ки Маҳмуд қувваи бузурге ҷамъ намуд, аз рӯҳониён, 

садрҳо ва дигар намояндагони табақаи ҳоким талаб намуд, ки ӯро халифа 

хонанд. Садрҳо ва намояндагони табақаи ҳоким аз шаҳр ронда шуданд. Лекин 

Маҳмуд ба хубӣ мефаҳмид, ки «бузургони Бухоро» аз муқовимат даст 

намекашиданд ва онҳо барои баргардонидани ҳокимияти аз даст рафтаи худ, 

албатта кӯшиш хоҳанд кард. Ҳамин тавр ҳам шуд. Онҳо дар Кармина қарор 

гирифта, бо ҳамроҳии қувваҳои мусаллаҳи муғулҳо низ ба ҷанг тайёрӣ 

медиданд.  

Ниҳоят, дар наздикии шаҳри Бухоро дар байни шӯришчиён ва аскарони 

муғул муҳорибаи сахте ба амал омад. Шӯришчиён мардонавор ҷангиданд. 

Маҳмуд худ дар миёни маъракаи корзор буд. Аҳолии деҳаҳои атроф бо каланд 

ва табар масаллаҳ шуда, ба кӯмаки шӯришчиён омаданд. Ин ғалабаи 

шӯришчиёнро хеле тезонид. Қӯшуни муғулҳо шикаст хӯрда, ақиб нишастанд. 

Дар ин муҳориба 10 ҳазор кас кушта шуд. 

Аммо ҷараёни мубориза ба зудӣ тағйир ёфта, шӯриш ба шикаст дучор 

гардид. Пешвои шӯриш Маҳмуд дар наздикии Кармина кушта шуд. Роҳбари 
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дигар, дӯсти Маҳмуд Шамсиддин Маҳбубӣ низ ҳалок гардид. Шӯришчиёни бе 

сарвар аз нарасидани яроқ ҳам дар ранҷ буданд. Ин ҷунбиш воқеъан ҳам 

мардумӣ буд. Номи муборизи сарбаланд Маҳмуди Торобӣ дар саҳифаҳои 

таърихи тоҷикон бо ҳарфҳои заррин навишта шудааст. 

Улуси Чағатой. Чингиз ҳанӯз дар замони ҳаёташ империяи паҳновари 

худро ба улусҳо тақсим намуда, писаронашро бар ин улусҳо сарвар таъин кард. 

Хони бузург Ӯқтой (1229-1241) таъин гардид, вале Осиёи Миёна, ки бештари 

аҳолияшро тоҷикон ташкил менамуданд, ба ихтиёри Чағатой гузашт. Бинобар 

ин давлати нави Осиёи Миёнаро, улуси Чағатой меноманд Идораи 

Мовароуннаҳр амалан дар қабзаи ихтиёри тоҷири машҳур Маҳмуди Ялавоч 

қарор гирифт. Фотеҳони муғул  барои идораи давлат бештар ба амалдорони 

тоҷик такя мекарданд. Намунаи барҷастаи он ду нафар аз чеҳраҳои дурахшони 

таъриху тамаддуни тоҷик Ҷувайнӣ (муаллифи «Таърихи Ҷаҳонкӯшой») ва 

Рашидаддин Фазлуллоҳ (муаллифи «Ҷомеъ-ут-таворих») буданд. Ба қудрати 

сиёсӣ расидани ин ду донишманд барои мардуми ситамкашидаи тоҷик хеле 

боаҳамият буд. Бояд зикр намоем, ки илова ба раиятнавозиву адолатпешагӣ 

осори таърихии ба қалами ин ду бузургвор таълифшуда беҳтарин намунаи 

таърихи классики мо ба ҳисоб меравад. 

Ислоҳотгари давраи Мангуқоон писари Маҳмуди Ялавоҷ Масъудбек ба 

ҳисоб мерафт. Бо дастури Мангуқоон бисёре аз хироҷу андозҳо бекор карда 

шуданд. Инчунин нисбат ба фарҳанги халқҳои зердаст беэътиноӣ камтар гашта, 

ҳатто амру фармонҳо бо забонҳои маҳаллӣ содир мегаштанд. Ҳаёти шаҳрӣ ба 

эътидол омад. Соли 1256 Ҳулоку Мангуқоон ба самти Эрону Ироқ лашкаркашӣ 

намуда, пас аз муборизаҳои тӯлонӣ қалъаи Аламутро, ки беш аз 150 сол маркази 

давлатдории исмоилиён буд, ба даст овард. Соли 1258 бошад, Бағдод – маркази 

500 солаи хилофати исломиро забт ва охирин халифаи аббосӣ Мустаъсимро ба 

қатл расонида, ба мавҷудияти хилофати Аббосиён хотима бахшид. Эрон ва 

Ироқ минбаъд ба таркиби давлати нави муғулӣ бо номи Илхонон дохил мегашт. 

Ин лашкаркашӣ низ бо бераҳмиву разолати зиёд ҳамроҳ буд. 

Ҳукумати хонҳои муғул дер давом намекард ва яке дигареро иваз менамуд. 

Дар як муддати кӯтоҳ чандин хонҳои бузург ба тахт нишастанд ва дар ҳар 

қурултой (маҷлиси умумии муғулҳо) қарорҳои дахлдор қабул мегардид. Аз 

ҷумла дар қурултойи соли 1269 муғулҳо қарор қабул карданд, ки минбаъд хироҷ 

ҷамъ кардан манъ гардида, дахолат накардан ба корҳои муқимӣ гӯшзад мегашт. 

Муғул бояд даромади худро аз ҳисоби андозу дигар намудҳои молиёт ба даст 

меовард. Ин то як андоза сабаби равнақи хоҷагидорӣ гардид. Ин қарор сабаб 

шуд, ки аз паси он дигар силсила тадбирҳо андешида шаванд.     

Ислоҳоти пули Масъудбек дар соли 1271 барои ривоҷи муносибатҳои 

моливу пулӣ ва танзими ҳаёт нақши муносиб гузошт.Мазмуни ин ислоҳот он 

буд, ки дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои Осиёи Миёна зарби муназзами сиккаҳои 

нуқрагин ба роҳ монда шуд ва дар ҳама ҷо қиммати яксон доштанд. Ин як 

пешравии ҷиддӣ дар муносиботи моливу пулӣ буд. Дар ибтидо мардум ба ин 
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ислоҳот бо нобоварӣ нигоҳ мекарданд ва танҳо дар солҳои 70-80-уми асри XIII 

натиҷаҳои ин ислоҳот ба бор нишаста, авзои кишварро беҳбуд бахшид.   

Ҳокимони алоҳидаи муғул бар хилофи гузаштагонашон ба бунёди шаҳрҳо 

камар мебастанд. Намунаи ин бунёди шаҳри Андиҷон дар Фарғона бо супориши 

Тувахони муғул мебошад. Дигаргунии бузурги фарҳагӣ ба ислом ҷалб гаштани 

хону ашрофи муғул мебошад. Агар дар ибтидо баъзе аз сарварони муғул ба 

дини масеҳӣ майл кунанд, дар охири асри XIII ва ибтидои асри XIV хонҳои 

муғул ба шарафи қабули ислом муяссар мегаштанд. Намунаи ин амалро, ки 

барои тоҷикони Хуросон аз аҳамияти хос бархурдор буд, мо дар симои илхонҳо 

Тагудор Аҳмад ва Ғозонхон дида метавонем.      

Дар  солҳои 40-уми қарни XIV улуси Чағатой, ки аз Ҳафтрӯд, водии Илӣ, 

Мовароуннаҳр, соҳили чапи Амударё ва қисмати ҷанубу ғарбии Хоразмро бо 

шаҳрҳои Кот ва Хева дарбар мегирифт, ба ду мулки мустақил тақсим мешавад. 

Қисмати Шимолу Шарқии Улус, ки ба он Ҳафтрӯд, водии Илӣ, назди Тёншон ва 

Қошғар дохил мешуданд, дар адабиёти таърихӣ номи Моғулистонро гирифтааст 

ва мардумаш асосан саҳронишин буданд. Қисмати Ғарбии Улус (Мовароуннаҳр, 

қисмати Ҷанубу Шарқии Хоразм ва заминҳои он сӯи Амударё) Мовароуннаҳр 

ном дошт ва сокинонаш муқимнишин буданд. Инқирози Улуси Чағатой ба 

ҳаёти хоҷагии ҳар ду мамлакат таъсири манфӣ расонд. Инчунин боиси 

бесарусомониҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ихтилофҳои феодалӣ гардид.  

Дар миёнаи асри XIV натанҳо империяи муғулҳо, ҳатто улуси Чағатой 

ҳамчун давлати ягонаи марказиятнок вуҷуд надошт. Вай ба хонигарии 

вилоятҳои гуногун тақсим шуда буд ва ҳар кадоми онҳо майли истиқлолиятро 

доштанд. 

Ҳаёти фарҳангӣ дар аҳди муғул. Ҳуҷуми ваҳшиёнаи муғулҳо ба фарҳанги 

мардуми тоҷик хисороти ҷуброннопазире ворид сохт. Садҳо шаҳру деҳаҳо 

нобуд гардида, миллионҳо одамон қурбон гардида, қисми дигар ба соири 

кишварҳо муҳоҷир гаштанд. Барои ин давраи ҳукуматдории муғулҳо заволи 

меъмориву санъат хос мебошад. Аммо модари тоҷик барои ҳама гуна давраҳои 

таърих нобиғаҳое зода, ба тамаддуни ҷаҳон ҳадя месозад. Барои рушду 

такомули ҳар гуна истеъдод  шароити муносиб зарур аст.  

Дар аҳди муғул осори бузурги таърихӣ офарида мешавад, ки бузургтарин 

намунаи он ба қалами Алоуддин Атомалики Ҷувайнӣ (1225-1283) тааллуқ 

дорад. Ӯ асари «Таърихи Ҷаҳонкӯшо»-ро бо забони форсии тоҷикӣ офаридааст, 

ки аз се боб иборат буда, асосан ҳодисаҳои аҳди муғулро то соли 1257 фаро 

гирифтааст. Муаррихи дигари тоҷик Рашидаддин Фазлуллоҳ (1247-1318) дар 

илми тибб саромади рӯзгор буда, дар аҳди илхони Муғул Ғозонхон то ба 

дараҷаи вазирӣ мерасад. Муҳимтарин асари ӯ «Ҷомеъ-ут-таворих» мебошад. Ин 

асар аз 4 ҷилд иборат буда, муаллиф ба таърихи то муғул ҳам ишора кардааст. 

Аммо маълумоти ба таърихи муғулҳо бахшидаи он аҳамияти бузурги таърихӣ 

дорад ва аз форси тоҷикӣ бо забонҳои зиёди дунё тарҷума гардидааст.   
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Яке аз бузургтарин чеҳраҳои фарҳангии аҳди муғул (ва тамоми таърихи мо) 

бешак Ҷалолиддин Муҳаммад Балхӣ (Румӣ) (1207-1273) аст. Ӯ зодаи Хуросон 

(аз тоҷикони Балх ё Вахш) буда, дар остонаи ҳамлаи муғул ҳамроҳи падари 

донишмандаш, ки бо лақаби «султон-ул-уламо» маъруф буд, Хуросонро тарк 

карда, пас аз сайёҳатҳои тӯлонӣ дар шаҳри Қунияи Осиёи Хурд (Туркияи 

имрӯза) иқомат ихтиёр мекунад. Ҷалолиддин Балхӣ ҳамчун суфии ориф машҳур 

гадида, маслаки махсусеро асос гузоштааст, ки бо номи «мавлавия» машҳур аст. 

Бузургтарин шоҳкории ин шоири суфимашраб асари «Маснавии маънавӣ» 

мебошад, ки бо забони форсии тоҷикӣ ба риштаи назм кашида шудааст. 

Ҷалолиддин Балхӣ (Румӣ) ғазалҳои пурсӯзу гудоз ҳам навиштаст, ки онҳо дар 

«Девони Шамси Табрезӣ» ном асари бузургҳаҷми ӯ гирд омадаанд.  Инчуни 

асари «Фиҳи мо фиҳӣ» низ ба қалами ин шоир ва андешаманди бузурги тоҷик 

тааллуқ дорад. Соли 2007 дар Тоҷикистон 800-солагии ин шоиру андешаманди 

бузург таҷлил гардид.  

Шайх Муслиҳаддин Саъдии Шерозӣ (1219-1292) аз намояндагони 

шӯҳратманди адабиёти форсу тоҷик аст, ки номаш дар қатори бузургтарин 

чеҳраҳои адабиёти ҷаҳон шомил гардидааст. Ӯ дар замони ноорому фитнахези 

муғул ба сайёҳат баромада, заҳри ғурбат ва ҳатто ранҷи асоратро низ чашида, 

ҳосили андӯхтаҳояшро дар осоре назири «Гулистон», «Бӯстон», қасоид ва 

ғазалиёт ҷовидонӣ сохтааст. Ӯро оламиён барҳақ «муаллими ахлоқ» номидаанд. 

Саъдӣ дар осори худ калимаи Тоҷикро борҳо истифода бурда, сарзамин ва 

мардуми Хуросону Мовароуннаҳро то ин ном ёдовар мешавад ва ҳатто ҷое 

худро низ тоҷик медонад: 

Шояд ки ба подшаҳ бигӯянд, 

Турки ту бирехт хуни тоҷик. 

Амир Хусрави Деҳлавӣ (1253-1352) аслан аз шаҳри Кеши Мовароуннаҳр 

буда, волидайни ӯ дар замони ноороми муғул ба Ҳиндустон ҳиҷрат кардаанд. Ӯ 

пас аз камоли илм ёфтан муддате мулозими дарбори султон гардида, дар ҷавоб 

ба «Хамса»-и Низомӣ асари панҷгонае офаридааст, ки дар радифи беҳтарин 

хамсаҳои адабиёти ғановатманди форсу тоҷик қарор дорад. Аз бузургони ин 

давра метавон Муҳаммад авфии Бухороӣ (охири асри XII – нимаи аввали асри 

XIII) ва асарҳои «Лубоб-ул-албоб» ва «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт ва лавомеъ-ур-

ривоёт»-ро номбар кард, ки миёни тамоми форсизабонон машҳуранд. Ӯ низ 

парвардаи хоки поки Бухоро ва аз муҳоҷирон ба Ҳиндустон аст.  
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БОБИ VIII. Халқи тоҷик дар ҳайати давлатҳои Осиёи Марказӣ аз нимаи 

дуюми асри XIV – то миёнаи асри XIX 

 

§1. Давлати Куртҳои Ҳирот. 

 

Пас аз барҳамхӯрии давлати Ғуриён сулолаи дигаре аз миёни мардуми 

кӯҳистони Ғур дар душвортарин лаҳзаҳои таърихи мардуми тоҷик, яъне замони 

ҳамлаи муғул давлатеро таъсис доданд, ки дар таърих бо номи давлати Куртҳо 

маъруф аст. Муассиси ин силсила Саъиди Курт ном дошта, куртҳо номи ин 

сулола мебошад ва ин давлат ба номи халқи курд ягон алоқамандие надорад. 

Дар замони ҳукумати Ғуриён намояндагони куртҳо дар вазифаҳои гуногуни 

лашкариву идорӣ адои вазифа мекунанд. Пас аз ҳамлаи муғулҳо Ғур яке аз 

музофоти ангуштшумори қаламрави тоҷикон буд, ки аз ғорати лашкариёни 

муғул эмин монд. Рукниддини Курт аз ҷониби муғулҳо ба вилояти Ғур ҳоким 

таъин гардида, то соли 1245 ҳукмронӣ менамояд. 
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Набераи Рукниддин Шамсиддини Курт соли 1245 аз тарафи муғулҳо 

ҳокими Ғур таъин мегардад. Ӯ бисёр хушзабону дилёб буда, дар назди 

саркардаҳои муғул соҳиби эҳтироми зиёд гардид. Вай дар яке аз ҷангҳои 

дохилии муғулҳо ба ҷонибдории хони бузург Манку ҷангида, барои ин 

хидматаш аз тарафи хони бузург ба ярлиғе мушарраф омад, ки бар асоси он 

тамоми ҳудуди Афғонистон ва ғарбии Покистони кунуниро ба ихтиёраш 

гузоштанд. Пойтахти давлат шаҳри Ҳиротро интихоб намуд. Шамсиддини Курт 

расман вассали муғулҳо бошад ҳам, дар он замон ягона давлати ниммустақили 

тоҷикӣ ба ҳисоб мерафт. Ӯ асосгузори давлати сеюми тоҷикон дар Хуросон 

мебошад. 

Шамсиддин дар давоми 23 соли ҳукмрониаш тавонист барои ободии мулк 

ва осоиши раият хидмати зиёд намояд. Барои хушнудии аҳолӣ ва таҳкими 

пояҳои истиқлоли кишвар ӯ борҳо аз иҷрои фармонҳои хонҳои муғул сарпечӣ 

кард. Аз ин сабаб илхони муғул Шамсиддини Куртро соли 1278 ба Табрез 

даъват карда, ӯро тавассути заҳр ба ҳалокат расонид. Писари ӯ Рукниддин 

муддате ба ҷои падар нишаст, вале салоҳияту дирояти падарро надошт, аз ин рӯ 

бештари вақти хешро дар қалъаи Хайсор ба айшу нӯш сипарӣ мекард. Писари ӯ 

Фахриддин дар натиҷаи як табаддулоти дарборӣ ба ҳукумат расида, пас аз чанде 

ҳукумати Илхононро ҳам итоат намекард. Соли 1306 илхони муғул Улҷойту бар 

зидди давлати куртҳо лашкари 10 ҳазор нафараро гусел дошт, вале ин муҳориба 

бо шикасти муғулҳо анҷомид. Ин нахустин шикасти Илхонон аз як қудрати 

маҳаллӣ буд. Муғулҳо аз ин шикаст ба ғазаб омада, лашкари 30 ҳазор нафараро 

барои саркӯбии куртҳо гусел карданд. Дар вақти муҳосираи шаҳр малик 

Фахриддин вафот кард ва ин ба рӯҳияи лашкариён таъсири манфӣ расонид.  

Ҳиротро соли 1307 муғулҳо дубора ба харобазор табдил доданд.  

Сипас бародари Фахриддин Ғиёсиддин (1307-1329) аз тарафи муғулҳо 

малики давлати Куртҳо интихоб гардид. Ӯ кӯшиши зиёд намуда, тавонист 

дубора давлати парокандаро барқарор намояд.  

Муҳимтарин таҳавввулоти давлати Куртҳо ба замони салтанати 

Муъизуддин Ҳусайн (1330-1370) рост омад. Зеро дар соли 1335 давлати 

Илхонони муғул пароканда гардид ва ин маънои истиқлоли комил пайдо 

кардани давлати куртро дошт. Аммо муносибат миёни ду давлати тоҷикии Курт 

ва Сарбадорон тира гардид, ки ин ба манфиати ҳар ду давлат набуд. Аз 

зиддияти ин давлатҳо истифода карда, Темур ба Ҳирот лашкар мекашад ва соли 

1281 охирин малики Курт Ғиёсиддин Пиралиро ба асорат бурда, ба мавҷудияти 

ин давлат хотима мебахшад.    

 

§2. Давлати Сарбадорон. 

 

Яке аз бузургтарин ҳодисаҳои давраи муғулҳо бешак қиёми сарбадорон аст, 

ки соли 1336 дар Сабзавори Хуросон ба вуқуъ пайваст. Шайх Ҳасани Ҷурӣ ном 

дарвеше мардумонро иршод карда, ба мубориза бархезонд. Таҷовуз ва бедодии 
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муғулон ба ҷое расида буд, ки яке аз саркардаҳои муғул аз мардум хост, ки 

барои ишрати ӯ зан ва шароб муҳайё кунанд. Ҷавонони ба ҷон расида, ин 

таҳқирро таҳаммул накарданд ва ин саркардаи муғулро ба қатл расониданд. 

Шӯриш аз деҳаи Боштини Сабзавор оғоз гардид ва пас аз шикастани лашкари 

муғул ба гирду атроф паҳн гардид. Хоҷа Абдураззоқ ном тоҷике диловар 

ҳокими ситамгари муғулро ба қатл расонида, дастори худро бар сари доре, ки 

беруни деҳа сохта буд  овехт ва эълон кард, ки омодааст «сарро низ дар роҳи 

меҳан ба дор кунад, вале зери бори ситами муғул наравад». Пас аз тасарруфи 

Сабзавор (соли 1337) Хоҷа Абдураззоқ хутбаву сиккаро бо номи худ гардонида, 

ба ҳукумати Сарбадорон ибтидо гузошт. Бояд гуфт, ки миёни ормонҳои 

бештари сарбадорон ва роҳбари онон Абдураззоқ якмаромӣ набуд. Зеро сабаби 

ба ҷунбиши сарбадорон пайвастани Абдураззоқ он буд, ки ӯ маъмури 

ҷамъоварии молиёти давлатӣ буд ва миқдоре аз молиётро ба фоидаи хеш сарф 

намуда, мехост бо ин роҳ аз ин бало халосӣ ёбад. Дар омодасозии мардум ба 

муқовимати зидди муғул нақши руҳониён бештар буд ва мардумонро бо 

шиорҳои шиъагӣ ба мубориза даъват менамуданд.     

Хоҷа Абдураззоқ пас аз як солу ду моҳи  сарварӣ аз ҷониби бародараш 

Ваҷеҳуддин Масъуд ба қатл расид. Масъуд ҳокими давлати Сарбадорон 

гардид. Дар замони ӯ қаламрави Сарбадорон васеъ гардид ва Домғон, Ҷом, 

Хабӯшон низ бар он афзуда шуд. Бо 12 ҳазор лашкари корозмудаву сарсупурда 

Масъуд бар артиши 70 ҳазораи душмани худ пирӯз омад. Дар муҳорибаи 

ҳалкунанда сарбадорон бародари илхони муғулро ҳам ба қатл расониданд. 

Нишопур, Тус ва Машҳад низ пас аз ин пирӯзӣ аз тарафи сарбадорон тасарруф 

гардид. Мутаассифона миёни ду давлати тоҷикии Сабадорони Хуросон ва 

Куртҳои Ҳирот (1245-1381) ҳамеша задухӯрдҳо иттифоқ меафтод, ки боиси 

коҳиш ёфтани қудрати ҳар ду силсила гардид. Яке аз муҳорибаҳои шадиди ду 

давлат соли 1342 рух дод, ки дар натиҷа ҳар ду давлат зиъиф гаштанд. Дар ин 

набард Шайх Ҳасани Ҷурӣ низ кушта шуд. Миёни муридони Шайх Ҳасани Ҷурӣ 

ва Масъуд зиддиятҳои дохилӣ мерафт. Тарафдорони Масъудро сарбадорони 

эътидолӣ ва муридони   шайхро шайхиёни ифротӣ меномиданд. Масъуд 

бузургтарин амири сарбадорон маҳсуб мешавад.  

Соли 1345 дар яке аз муҳорибаҳои шадид Масъуд ба қатл расид ва ба ҷойи 

ӯ Муҳаммади Ойтемур интихоб гашт. Аммо зиддиятҳои дохилии сарбадорон 

чунон шадид буд, ки пас аз ду солу ду моҳи ҳукмронӣ соли 1347 ӯ низ аз 

ҷониби яке аз сарбадоронба қатл расид. Куштори амирон яке аз расмҳои 

маъмули давлати сарбадорон буд. Кулу Исфандиёр (1347-1348), Хоҷа 

Шамсиддин (1348-1349), Хоҷа Алии Шамсиддин (1349-1353) аз дигар ҳокимони 

сарбадорӣ буданд, ки муддати ҳукмронияшон тӯлонӣ набуд. Дар даврони 

ҳукмронии Хоҷа Яҳё Каробӣ охирин ҳукмрони Илхонон Туғотемурхон ба қатл 

расонида шуд. Шаҳрҳои Астаробод, Бастом ва Симнон низ пас аз ин ба 

қаламрави Сарбадорон ҳамроҳ карда шуданд. Амирони сарбадорӣ зуд кушта 

мешуданд ва ин имкон намедод, ки давлат рушду нумӯъ намояд.     
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  Аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, қад барафроштани давлатҳои 

Сарбадорону Куртҳои Ҳирот фурсате буданд, то он ки тоҷикон пас аз муддатҳо 

парешониву ситам ба ҳам оянд. Вале ин фурсат низ бинобар набудани иттиҳоду 

ҳамбастагӣ ва эътимод миёни гурӯҳҳои тоҷик аз даст рафт ва душмани ҳамеша 

дар камин нишаста, зиддияти ин лавлатҳоро ғанимат дониста, ҳар кадомро дар 

алоҳидагӣ аз байн бурд. Давлати Сарбадорони Хуросон низ аз тарафи Темур 

соли 1381 барҳам дода шуд. 

Диловарии сарбадорони Хуросон ва мавҷудияти давлати тоҷикии Куртҳо 

(1245-1381) сабаби зинда гаштани рӯҳияи муқовимати мардум ва пайдо шудани 

умед дар қалби мардуми тоҷик буд  

 

§3. Давлати Музаффариҳо. 

 

Хонадони Музафариҳо тоҷикнажоданду аслан аз шаҳри Хофи Хуросон 

бархостаанд. Сарсилсилаи ин сулола амир Шайх Гиёсиддини Ҳоҷӣ ба шумор 

меравад. Ӯ пас аз ҳамлаи муғулҳо дар музофоти  Язд паноҳанда шуд. Шайх 

Гиёсиддин аз самти писараш Мансур се набера  дошт: Муҳаммад, Алӣ ва 

Музаффар. Миёни фарзандонаш Музаффар ба сабаби фазлу дониш ва 

покдоманӣ бештар маҳбубият дошт. Ӯ мавриди таваҷҷӯҳи ҳокимони муғул 

гардида, дар замони ҳукмронии илхонони муғулии Эрон Гайхоту (1291-1295), 

Ғозонхон (1295-1304) ва Улҷойтуи Худобанда (1304-1316) нахуст ба ҳукумати 

Форс ва сипас ба мансаби сардори нигаҳбонони хосаи илхон мансуб мегардад. 

Амир Музаффар ба корҳои ободиву меъморӣ низ даст зада, чандин масҷиду 

мадраса бунёд менамояд. Ӯ аслан ҳукумати мустақил надошт, вале муассиси 

сулола ба ҳисоб рафта, сулола ҳам ба шарафи ӯ номида шуд. Ҳукумати 

ниммустақили Музаффариҳо дар зери итоати илхонони муғулӣ аз соли 1313, 

яъне аз замони ба вилояти Язд ҳоким гаштани амир Музаффар оғоз мегардад. 

Сипас ӯро ҳокими Майбуд таъин намуданд. Амир Музаффар пас аз маргаш 

(1314) дар саҳни мадрасае, ки дар шаҳри Майбуд, бино карда буд, ба хок 

супорида шуд..   

Мансаби Музаффарро хони муғул ба писари ҷавонаш Муборизиддин 

Муҳаммад бахшид. Султон Абӯсаид Баҳодурхони илхонӣ (1316-1335) соли 1318 

идораи Яздро ба Муборизиддин супорид. Бо марги Султон Абӯсаид Баҳодурхон 

давлати Илхонон ба саҳнаи муборизаҳои дохилии қудратталабон мубаддал 

гардида, заминаи қудратёбии чанд сулолаи тоҷикӣ, аз ҷумла Музаффариҳоро 

фароҳам овард. Пас аз маргӣ ӯ (1335) буд, ки Муборизиддин худро мустақил 

эълон кард. Соли 1341 Муборизиддин пас аз мубориза бо Қутбиддин некрӯзи 

ғурӣ ҳудуди Кирмонро ҳам ба кишвари худ ҳамроҳ намуд. Амир Муборизиддин 

тамоман мустақилона ҳукумат меронд, аз ҷумла соли 1342 замоне ки яке аз 

бозмондагони илхонони муғул Пирҳусайни Чӯпонӣ амир Муборизиддинро ба 

Шероз даъват кард, ӯ аз итоати хони муғул сарпечӣ намуд. Муносибати амир 

Муборизиддин бо ҳокими Форс Шайх Абӯисҳоқи Инҷу низ ба ҷанг анҷомид. 



 144 

Дар натиҷа соли 1353 Музаффариҳо Шерозро низ ба тасарруфи худ оварданд. 

Соли 1357 Абӯисҳоқи Инҷу дар Исфаҳон дастгир ва аз ҷониби вобастагони 

Муборизиддин ба қатл расонида шуд. Минбаъд ӯ Озарбойҷонро ҳам ба даст 

даровард.  

Ҳудуди қаламрави Музаффариҳо васеъ гашта, тамоми Даштҳои Луту 

Кавир то соҳили халиҷи Форсро дар бар мегирифт. Ҳамзамон бо Музаффариҳо 

дар ин давра дигар силсилаҳои тоҷикӣ назири Сарбадорон дар Хуросон, Куртҳо 

дар Ҳирот ҳукумат мекарданд. Аммо миёни ин сулолаҳо дӯстиву рафоқат 

барқарор набуд. Гузашта аз ин, амир Муборизиддинро низ фарзандон, 

хоҳарзода ва домодаш ба шеваи тоҷикӣ соли 1358 аз мансаби шоҳӣ маҳрум 

гардонида, ба чашмонаш мил кашиданд ва ба зиндон андохтанд. Яке аз 

шоирони ин давра вазъи ногувору сарнавишти дардноки амирро чунин тасвир 

кард: 

Якчанд шукӯҳу ҳимматаш пил кашид. 

Як рӯз сипаҳ зи Ҳинд то Нил кашид. 

Паймонаи давлаташ чу шуд моломол. 

Ҳам рӯшании чашми худаш мил кашид.  

Вориси амир Муборизиддин писараш Шоҳ Шуҷоъ (1359-1384) гардид. Ӯ 

дар миёни подшоҳони сулолаи Музаффариҳо бо донишмандиву фазилат маъруф 

аст. Дар синни нӯҳсолагӣ Қуръонро хатм намуда, бо шеъру шоирӣ низ ошноӣ 

дошт. Ҳофизи Шерозӣ аз ҳамзамонони ӯст ва дар мадҳаш шеър сурудааст. 

Муборизаи бародарону пайвандони наздики Шоҳ Шуҷоъ барои ӯ ҳамеша дарди 

сар меофариданд. Шоҳ ба хотири пешгирии қиёми онҳо қудратро бо эшон 

тақсим намуд. Аз ҷумла яке аз бародаронаш Султон Аҳмадро ҳокими Кирмон ва 

бародари дигараш Шоҳмаҳмудро ҳукумати Исфаҳон бахшид. Бародарзодааш 

Шоҳяҳёро аз ҳукумат дур карда, зиндонӣ намуд, аммо дере нагузашта ӯро озод 

ва ба ҳукумати Язд таъин кард. Аммо чуноне ки интизор мерафт Маҳмуд ва Яҳё 

бо ҳам иттифоқ баста, муддате ба ҷанг бо Шоҳ Шуҷоъ пардохтанд ва соли 1364 

ҳатто Шерозро ҳам ишғол карданд. Танҳо марги Маҳмуд Шоҳ Шуҷоъро аз 

гирифториҳо озод сохт. Шоҳ Шуҷоъ аз шунидани хабари марги бародар 

мутаассир гашта, ин рубоиро суруд: 

Маҳмуд – бародарам, шаҳи шеркамин. 

Мекард хусумат аз паи тоҷу нигин. 

Кардем ду бахш, то биёсояд халқ, 

Ӯ зери замин гирифту ман рӯи замин. 

Пас аз 25 соли ҳукуматронӣ Шоҳ Шуҷоъ аз дунё рафт ва мувофиқи 

васияти ӯ писараш Зайнулобиддин (1384-1388) ба тахт нишаст. Шоҳяҳё, ки 

ҳанӯз даъвоҳои бисёр дошт, бо Зайнулобиддин ба ҷанг мепардозад. Шоҳмансур 

дигар намояндаи сулолаи Музаффариҳо низ бар зидди ҳукумати Зайнулобиддин 

ба мубориза бархоста, вазъи кишварро нобасомон намуд. Охирин намояндаи 

сулолаи Музаффариҳо Шоҳмансур  (1388-1393) аз нотавониҳои Зайнулобиддин 

истифода карда, дар якчанд муборизаҳо ӯро шикаст дод ва соли 1391 ба 
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чашмони ӯ мил кашида, кӯр намуд. Дар лаҳзаҳое, ки намояндагони сулолаи 

Музаффарӣ ба ҷони ҳам овехта буданд, соли 1388 аз самти Моваруннаҳр Темур 

бо лашкари азиме ба Эрон расид. Бо вуҷуди он ки ҳокими Исфаҳон 

Музафариддини Кошӣ шаҳрро бе ҷанг таслими Темур намуд, амалдорону 

сипоҳиёни темурӣ ситаму бедодро оғоз карданд. Аҳолии шаҳри Исфаҳон аз ин 

ба дод омада, чанд нафарро куштанд. Темур бо лашкари хунхор Исфаҳонро 

дубора фатҳ карда, беш аз 72 ҳазор нафарро ба қатл расонид. 

Сарнавишти хонадони Музаффариён ҳам ба монанди дигар сулолаҳои 

тоҷикии ин давра фоҷеъаомез буд. Дар яке аз муборизаҳо соли 1393 Шоҳмансур 

аз лашкариёни темурӣ шикаст хӯрда, аз дасти онҳо кушта шуд. Бо ҳалокати 

охирин ва далертарин намояндаи силсилаи Музаффарӣ давлатдории ин хонадон 

ҳам ба сар омад. Тамоми бозмондагони сулолаи Музаффариён барои изҳори 

итоат ба назди Темур ҳозир шуданд, вале ин ҷаллоди барлос ба онҳо раҳм 

накард ва дастур дод, 72 нафар аҳли ин хонавода ба қатл расонида шаванд.  

Дар давраи ҳукмронии Музаффариҳо низ зулму ситами аҳолӣ ниҳоят зиёд 

буд. Ҳатто қиёми як нафар аз намояндагони сулолаи ҳукуматгар – Шоҳмаҳмуд 

дар Язд бо шиори мубориза бар зидди ситами маъмурони бародараш Шоҳяҳё 

даст ба шӯриш зад. Дар ин ҷанг сардори лашкари Шоҳшуҷоъ ба дасти 

Шоҳмаҳмуд афтода, кӯр гардонида шуд. Соли 1373 дар Кирмон ҳам зери 

таъсири шиорҳои сарбадорӣ ҷунбиши сарбадорони Кирмон сар зад. 

Шӯришгарон ҳукумати Музаффариҳоро барҳам зада, хазинаро соҳибӣ карданд 

ва беш аз як сол дар ин қаламрав ҳукумат намуданд. Ба Шоҳшуҷоъ пас аз 

муҳосираи нӯҳмоҳа муяссар шуд, ки ҷунбиши сарбадориро барҳам зада, 

Кирмонро ба даст оварад.      

          

               §4. Низоъҳои байнихудии хонҳои чағатоӣ дар миёнаи асри XIV. 

 

Аз нимаи дуввуми асри XIV сар карда, ба саҳнаи сиёсати минтақа яке аз 

хунхортарин чеҳраҳои таърих Темур сар медарорад. Ӯ бо дастаи роҳзанонаш 

дар хидмати хонҳо қарор гирифта, дар ҳамин марҳила ба муттаҳид кардани 

қабилаи худ - барлосҳо шурӯъ намуд. Ӯ соли 1361 барои хидмат ба хони муғул 

Туғлуқ Темур ҳукмрони шаҳри Кеш гардид. Аммо дере нагузашта, бо ҳокими 

Балх Ҳусайн иттиҳод баста, ба Туғлуқ Темур хиёнат мекунад.      

Соли 1362 дар Сиистон Темур аз дасту пои росташ захмӣ шуда, то охири 

умр ланг шуд ва бинобар ин ба унвони Темури Ланг дар таърих маъруф гардид. 

Воқеан, соли 1364 ба амир Ҳусайн ва Темур муаяссар шуд, ки Мовароуннаҳрро 

аз муғулҳо озод намоянд ва ҳукмронии худро барқарор кунанд. Баҳори соли 

1365 писар ва вориси Туғлуқ Темур Илёсхоҷа ба Мовароуннаҳр ҳамла овард ва 

байни лашкари ӯ қӯшуни муттаҳидаи амир Ҳусайну Темур дар соҳили дарёи 

Чирчиқ набарди хунине ба амал омад, ки дар таърих бо номи «ҷанги лойӣ» 

машҳур аст. Муҳориба дар вақте сурат гирифт, ки борони сел меборид ва 

аспҳову размандагон мелағжиданд, аз ин рӯ ин ҷангро «ҷанги лойӣ ё гилӣ» 
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меноманд. Дар ин задухӯрд Темуру Ҳусейн мағлуб шуданд ва Самарқанду 

Шаҳрисабзро тарк гуфта, сӯйи Балх фирор намуданд.  

Сарбадорони Самарқанд. Илёсхӯҷа аз пирӯзии «ҷанги лойӣ» рӯҳбаланд 

гардида бо лашкараш ба Самарқанд наздик шуд. Бештари қувваҳои ҳарбии 

шаҳр ҳамроҳи Темуру Ҳусайн шаҳрро тарк карда буданд ва мардумро ҳолати 

ноумедӣ фаро гирифт. Дар чунин лаҳза аҳолии заҳматкаши шаҳр ҷасорат нишон 

дода, ба ҳимояи шаҳр бархостанд. Дар ҷамоъати  мардуми шаҳр, ки дар масҷиди 

ҷомеъ баргузор гардид, толибилми мадраса  Мавлонозода бо розигии ҳамаи 

ҳозирон вазифаи роҳбарии мудофиаи шаҳрро ба ӯҳдаи худ гирифт. Ҷунбиши 

сарбадорони Хуросон ва давлатсозии онон чунон асаре дар миёни мардум 

гузошта буд, ки ин наҳзат низ бо тақлид аз сарбадорони Хуросон номи 

Сабадоронро гирифт. 10 ҳазор  нафар ҷавонони мусаллаҳ дар атрофии 

Мавлонозода ва ёрони ӯ Мавлоно Хурдаки Бухороӣ ва Абӯбакр Калавин 

Наддоф гирд омада, баҳри ҳифзи шаҳр савганд ёд карданд.  

Илёсхӯҷа, ки аз фирори Ҳусайну Темур хабар дошт, мепиндошт, ки шаҳр 

бе мудофиа аст. Аз ин рӯ, муғулҳо яку якбора ба дарвозаи кушодаи шаҳр дохил 

шуданд. Ҳангоме ки онҳо ба ҷои  камингирифтаи Мавлонозода расиданд, 

мудофиакунандагон аз паси сангарҳо истода, душманро ҳам бо даст ва ҳам бо 

фалахмон ба зери борони санг гирифтанд. Муғулҳо қариб ду ҳазор касро талаф 

дода, маҷбур шуданд ақиб нишинанд. 

Лашкариёни муғул дубора ба Самарқанд ҳамла оварданд, лек ин бор ҳам 

муваффақият ба даст оварда натавонистанд. Аз ин рӯ истилогарон маҷбур 

шуданд, ки аз муҳосираи Самарқанд даст кашида, фақат ба ғорат кардани 

атрофии шаҳр қаноат карда, пас гарданд. Ҳамин тавр самарқандиҳо шаҳри 

худро аз дасти лашкари муғул наҷот доданд. Тадбирҳои андешидаи Сарбадорон 

манфиатҳои ҳунармандону косибон ва табақаҳои камбизоати шаҳрро ҳимоя 

мекарданд. Аз ин рӯ, на ҳамаи иқдомоти онҳо аз ҷониби умуми мардум 

ҳамовозӣ пайдо кард. 

Хабари пирӯзии Сарбадорон ба гӯши Темуру Ҳусайн расид. Онҳо маслиҳат 

намуда, тасмим гирифтанд, ки дар ишғоли Самарқанд шитоб накунанд, зеро аз 

дучор шудан ба муқовимати сахти мудофиакунандагони шаҳр метарсиданд. 

Бинобар ин онҳо қарор доданд, ки Самарқандро ба макру ҳилла ба даст 

дароранд. Роҳбарони ин ҷунбиш низ фирефтаи дасисаи душман шуда, ба доми 

ду маккор афтоданд ва имкони ташкили як давлати дигари тоҷикӣ аз байн рафт.  

Темуру Ҳусайн ба номи роҳбари сарбадорон Мавлонозода мактуб навишта 

ваъда медиҳанд, ки идораи шаҳрро ба ӯ вогузор намуда, ба касе ҷазо 

намедиҳанд ва номаро бо либосҳои фохира ва тӯҳфаҳо мефиристанд ва худашон 

аввали баҳори соли 1366 бо лашкар ба Самарқанд омада, дар даромадгоҳи он 

қарор мегиранд. Пас роҳбарони Сарбадоронро ба назди хеш хонданд. 

Сарбадорон ба суханони маккоронаи Темур ва Ҳусейн бовар карда, дар 

қароргоҳи Ҳусайн ҳозир шуданд. Ҳусайн аҳдшиканона ҳамаро (ғайр аз 
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Мавлонозода, ки бо илтимоси Темур ӯ зинда монд) ба қатл расонид. Ҳамин тавр 

ҳаракати сарбадорон пахш карда шуд.  

 

§5. Ба сари ҳокимият омадани Темур ва бунёди давлати Темуриён. 

                                                                                         

Бо фиреб додану аз байн бурдани Сарбадорон ва ба дасти амир Ҳусайн 

гузаштани Самарқанд  муносибати ӯ ва Темур барои ҳокимияти олӣ тезу тунд 

мегардад. Муборизаи пинҳонии онҳо сар мешавад. Дар ин мубориза, соли 1370 

Темур пирӯз омада, Самарқанд ва Балхро ишғол намуда, Ҳусайнро ба қатл 

расонид ва ҳокими ягонаи кишвар шуд. 

Ҳамон сол дар анҷумани пешвоёни қабилахои бодиянишин, заминдорони 

калон, рӯҳониёни мусулмон ва сарлашкарон Темур амири Мовароуннаҳр эълон 

гардида, Самарқанд пойтахт шуд. Темур барои таъмини марказияти давлат ва 

таъмини амнияти талош карда, ҷангу низоъҳои дохилиро барҳам зад, кӯшишҳои 

мустақилшавии ашрофони маҳаллиро аз байн бурд.  

Ҷангҳои ғоратгаронаи Темур. Замоне, ки Темур ба қудрат расид, фурсат 

барои кишваркӯшоиҳо хеле муносиб буд, зеро давлати муқтадири мӯғулҳо 

парокандагиро паси сар карда, дар ҳеҷ минтақаи ҳамҷавор низ то он дам 

қудрати тозае ба арса наёмада буд. Барои бар зидди худ муттаҳид накардани 

муғулҳо ӯ дар ибтидо Суюрғатмиш ном муғулеро хон эълон карда, дар амал худ 

ба ҷои ӯ идораи кишварро дар даст гирифта буд. Темур соли 1372 Хоразмро 

забт кард. Хоразмиён ба муқобили Темур қаҳрамонона ҷангиданд ва 5 маротиба 

шӯриш бардоштанд. Дар вақти ҳуҷуми охир (с. 1388) бо амри Темур Урганҷ – 

пойтахти Хоразм, ки яке аз марказҳои тиҷоратии байни Аврупои Шарқӣ ва 

Осиёи Миёна буд, ба хок яксон карда шуда ва дар он ҷав кошта шуд. Минбаъд 

муғулҳои Ҳафтрӯдро торумор карда, сарҳади шимолии давлати худро беҳтар 

гардонид. 

Соли 1381 Темур давлати Куртҳо ва  Сарбадорони Хуросонро шикаст дод 

ва ба худ  тобеъ намуд. Соли 1395 пас аз муборизаҳои тӯлонӣ қувваҳои ҳарбии 

Тӯхтамишхонро, ки хони Ӯрдаи Тиллоӣ буд, комилан торумор намуда, 

пойтахти он шаҳри Саройро забт ва хароб намуд. Дар айни замон (1392) Темур 

Арманистон ва Гурҷистонро ғорат ва ба худ мутеъ намуд, шаҳрҳои бузурги 

Эронро низ ба хоки давлати худ ҳамроҳ кард. 

Темури Ланг се маротиба ба Ҳиндустон лашкар кашид. Соли 1398 шаҳри 

Деҳлиро гирифт ва ганҷинаҳои зиёди онро ба ғорат бурда. Соли 1400 Темур дар 

сарзамини Сурия қувваҳои ҳарбии ҳоким (хидев)-и Мисрро торумор намуд. 

Соли 1402 лашкари султони турк Боязидро шикаста, ӯро асир гирифт. Орзуи 

Темур забти Чин буд. Ин буд, ки зимистони соли 1405 ба ин кишвар лашкар 

кашид. Аммо дар нимароҳ 18-уми феврали соли 1405 дар шаҳри сарҳадии 

Утрор ногаҳон вафот кард. 



 148 

Ба империяи ӯ Мовароуннаҳр, Хоразм, вилоятҳои назди Каспий, 

Афғонистони кунунӣ, Эрон, қисман Ҳиндустон, Ироқ, Кавкази Ҷанубӣ ва як 

қатор кишварҳои Осиёи Ғарбӣ дохил мешуданд. 

Дар замони зиндагии Темур, пас аз марги ӯ ва ҳатто дар рӯзҳои мо баъзе 

муаррихону сиёсатмадорон аз ин чеҳраи хуношом, қаҳрамон, соҳибқирон ва 

идеали сиёсӣ месозанд. Аммо воқеъият ин аст, ки ба дасти ин ситамгори 

бадрӯзгор ҳазорон нафар бегуноҳон қурбон гардиданд. Аз ҷумла дар маҳалҳои 

тоҷикнишин ӯ ҷиноёти гӯшношунид содир кард: бо амри ӯ дар Исфаҳон 70 

ҳазор нафар аҳолии бегуноҳро сар бурида калламанора сохтанд (1387), ба қатл 

расонида шудани 100 ҳазор асирони Ҳинд «корномаи» дигари ӯст, дар Бағдод, 

рӯзи иди Қурбон 90 ҳазор касро кушта аз сари онҳо 120 калламанора сохт; 

воқеаи фоҷиавии Сабзавор (дар Хуросон соли 1383), яъне одамони зиндаро дар 

байни хиштпораҳо гузошта ва аз болои онҳо оҳак ва гил рехта девори баланд 

сохтан, асиронро зинда ба зинда гӯронидан ва ғайраҳо рӯйхати нопурраи 

ҷиноятҳои Темури Ланганд. 

Ташкили давлати Темуриён дар Мовароуннаҳр ва Хуросон. Темури 

ланг ҳанӯз ҳангоми дар қайди ҳаёт буданаш империяи паҳновари худро миёни 

писарону набераҳояш тақсим карда буд. Аммо пас аз вафоти Темур империяи 

паҳонвари ӯ аз по афтод. Ба ҷуз Мовароуннаҳру Хуросон боқӣ ҳама мулкҳои 

забт намудаи Темур соҳибистиқлол гардиданд. Аммо дар мулкҳои дар ихтиёри 

авлодони Темур монда ҳам оромӣ набуд. Махсусан Мовароуннаҳр ба саҳнаи 

муборизаи дохилӣ барои тоҷу тахт табдил ёфт. Дар ин мубориза писари хурдии 

Темур Шоҳрух, ки ҳокими Ҳирот буд, пирӯз гардид. Ӯ идора кардани 

Самарқанд ва умуман Мовароуннаҳрро соли 1409 ба писари понздаҳсолааш 

Улуғбек супорид ва худ ба мулки Ҳирот баргашт. 

Дар айёми салтанати Шоҳрух (1405-1447) давлати Темуриён иқтидори 

пешинаашро нигоҳ дошт. Аз заминҳои таҳти тасарруфи Шоҳрух амалан ду 

давлати мустақил: яке давлати худи Шоҳрух (Хуросон бо марказаш Ҳирот) ва 

дигаре давлати Улуғбек (Мовароуннаҳр бо марказаш Самарқанд) ба вуҷуд омад. 

Ҳарчанд Улуғбек тобеъи Шоҳрух буд, бо вуҷуди ин ӯ бо номи худ сикка зада, 

дар ҷангҳо мустақилона амал мекард. Масалан, Улуғбек соли 1414 ҳокими 

Фарғона – Аҳмад ва соли 1425 амирони муғулро мағлуб сохта, ҳокими мутлақи 

Мовароуннаҳр шуд. Лекин минбаъд пирӯзиҳои ҷангӣ ба Улуғбек насиб 

нагардиданд. 

Бешак муҳимтарин тадбири Улуғбек ислоҳоти пулии соли 1428-и ӯ буд, ки 

барои ба низом даровардани муомилоти пулӣ ва тиҷорат нақши муҳим 

бозидааст. Ё ин ки дар аҳди Улуғбек андози замин назар ба дигар давраҳо 

мӯътадил буд. 

Улуғбек дар таърих чун олим машҳур буда, забонҳои туркӣ, тоҷикӣ ва 

арабиро ба хубӣ медонист ва худ ба туркиву тоҷикӣ шеър ҳам мегуфт, оид ба 

илми мусиқӣ ва тиб рағбати зиёде доштааст. Аммо бештар ба риёзиёт ва нуҷум 

алоқаманд буд. Ӯ маъруфтарин мунаҷҷимону риёзидонҳои замонро дар 
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Самарқанд ҷамъ оварда, расадхонаи беҳтарини он айёмро бунёд намуд. Бо 

дастури ӯ дар Самарқанд, Бухоро, Кеш ва Ғиждувон биноҳои боҳашамат, аз 

ҷумла мадрасаҳо сохта шудаанд.  

Аммо чун ҳамаи давраҳои дигари таърих иртиҷоъу таассуб дар муқобили 

ривоҷи улуми ақлӣ истодагарӣ намуд ва бо дасисаву фатвои рӯҳониёни иртиҷоӣ 

Улуғбек моҳи октябри соли 1449 бо ишораи писараш Абдулатиф кушта 

мешавад. Сипас, баъди шаш моҳ ӯ ҳам аз ҷониби сӯиқасдкунандагони ҳарбӣ ба 

қатл расонида шуд. Баъд аз ин якчанд табадуллотҳои дарборӣ ба амал омаданд. 

Оқибат ҳокимият дар Мовароуннаҳр ба дасти Абӯсаид (1451-1469) ва дар 

Хуросон Абулқосим Бобур (наберагони Шоҳрух) гузашт. Вале кӯшиши ҳар яки 

ин ҳокимон барои соҳиб шудан ба  тамоми мероси Шоҳрух бе натиҷа анҷом 

меёбад. 

Пас аз фавти Абулқосим Бобур (1456) Абӯсаид тамоми Мовароуннаҳру 

Хуросонро муттаҳид намуда, то соли 1468 салтанат ронд. Дар замони 

ҳукмронии ӯ обрӯву нуфузи яке аз чеҳраҳои маъруфи ирфон Хоҷа Аҳрор ниҳоят 

зиёд гардид ва то имрӯз номи ин шахсият миёни табақаҳои гуногун зинда, 

мазори ӯ пур аз зиёраткунанда мебошад. Дар замони худ ӯ сарватмандтарин 

фарди рӯзгор буд. 

Низоъҳои дохилии хонадони темуриҳо қатъ нагардид, муборизаи шадид 

барои ҳокимият идома дошт. Дар натиҷа, соли 1469 ҳокимият дар 

Мовароуннаҳр ба дасти писари Абӯсаид Аҳмад (1469-1494) гузашт ва дар 

Хуросон бошад, ҳукумати дигар намояндаи темурӣ-Султон Ҳусайн Бойқаро 

(1469-1507) устувор гардид, ки қариб 40 сол давом кард. Зиддияти ҳамешагӣ 

миёни намояндагони хонадони темурӣ вазъияти ин давлатро хеле бад карда, 

шароити зиндагии мардумон низ торафт тоқатфарсо гардид. Темуриён дар 

ибтидои асри XVI замоне, ки қабилаҳои нави бодиянишин Мовароуннаҳру 

Хуросонро таҳдид мекарданд, аз пуштибонии мардум бебаҳра гардиданд, зеро 

на мардум ба онҳо эътимод дошт ва на онҳо қудрати ҳимоя кардани мардумро 

доштанд.  

 

§6. Касбу ҳунар ва тиҷорат дар даврони Темур ва Темуриён. 

 

Барқарор гардидани ҳокимияти нерӯманд дар замони ҳукмронии Темур, 

қатъи ҳуҷумҳои мутаасили ҳокимони ҳамсоя, ҷангҳои дохилӣ ва сулолавӣ, 

коҳиш ёфтани бедодгариҳои амалдорон ба иқтисодиёти бисёр шаҳрҳои 

Мовароуннаҳр таъсири мусбат расонид. Ҳамаи ин ба тараққиёти косибӣ, 

тиҷорати дохилӣ ва берунӣ мусоидат менамуданд. Дар ин давра ҳам мисли 

солҳои пешин бофандагӣ яке аз соҳаҳои асоситарини ҳунармандӣ ба ҳисоб 

мерафт. Дар аҳди Темуринён бахмал, кимхоб (матои шоҳии гулдор) 

паҳншудатарин матоъи либосҳои идонаи асилзодагон будааст. 

Қисми асосиии истеҳсоли матои серистеъмолро газвори пахтагӣ, аз ҷумла 

суфии хом, яъне «карбос» ташкил менамуд, ки аз он асосан сару либоси 
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ҳаррӯзаи одамони оддӣ тайёр карда мешуданд. Умуман, дар ин давра афзудани 

навъҳои гуногуни матоъ ба чашм мерасид. 

Дар Самарқанд истеҳсоли қоғази хатнависӣ ҷойгоҳи муҳимро ишғол 

мекард. Дар айни ҳол қоғаз ҳам мисли маснуоти саноати бофандагӣ моли 

содиротӣ ба мамлакатҳои дигар ҳисоб мешуд. Дар охири XIV ва асри XV 

Самарқанд чун маркази асосиии истеҳсоли қоғази хатнависӣ дар тамоми 

мамолики Шарқ боқӣ монда буд. 

Дар ҳар ду давру замон Мовароуннаҳр маркази муҳими кулолгарӣ буд ва 

дар аҳди амир Темур ва  Темуриён ҳам ин соҳа байни ҳунарҳо яке аз ҷойҳои 

асосиро ишғол менамуд. Барои тайёр кардани маснуоти сафолӣ гили (лойи) 

маҳаллӣ, аз ҷумла атрофии Самарқанд истифода мешуд, ки сифати хеле баланд 

доштааст. Сафири Испания Клавиҳо навишта буд, ки гили ин ҷо беҳтарин гили 

олам ҳисоб мешавад. 

Коркарди маъдан низ дар иқтисодиёт нақши муҳим мебозид. Аз мис, сурб, 

пӯлод, оҳан ва ғайра маснуоти баландсифат тайёр мекарданд, ки ба гӯшаву 

канори ҷаҳон содир мегашт. Дар маҷмӯъ, дар даврони Темуриён касбу ҳунар ба 

дараҷаи баланди тараққиёти он замон расида ҳастаи аслии косибону 

ҳунармандони гулдаст аз ҳисоби тоҷикон буд. 

Ба шаҳодати сарчашмаҳо дар асри XV муносибатҳои молию пулӣ 

инкишоф ёфта буд. Афзоиши истеҳсоли умумии мол ва алалхусус молҳои 

сермасриф хусусиятҳои хоси ҳамин давра будааст. Маҳз дар ҳамон айём 

табақаҳои васеи аҳолии шаҳр ва як қисми аҳолии деҳаҳо, пеш аз ҳама деҳаҳои 

назди шаҳрӣ ба доираи муносибатҳои молию пулӣ кашида шуданд. Сиккаҳо аз 

тилло, нуқра ва мис зарб зада мешуданд. Зарробхонаҳои асосӣ дар шаҳрҳои 

Бухоро, Самарқанд, Тошканд, Андиҷон, Шоҳрухия, Қаршӣ, Тирмиз, Шаҳрисабз, 

Утрор қарор доштанд. Дар сарчашмаҳо ва адабиёти таърихӣ сиккаҳои тиллоӣ 

«динор», нуқрагӣ «танга» ва мисӣ «ашрафӣ» номида мешуданд. 

Аз нав ба низоми муайян даровардани муомилоти пулӣ ва тиҷоратӣ ба саъю 

кӯшиши Улуғбек алоқаманд аст. Улуғбек (с.1428) баҳри пешгирии мамониатҳо 

ва худсариҳои ҳокимони маҳаллӣ, ки дар сикказанӣ ва муомилот ба миён оварда 

буданд, ислоҳоти пулӣ гузаронид, ки мақсад аз он ба низом даровардани 

муомилоти пулӣ мисӣ ва тиҷорат буд.  

Ба Улуғбек муаяссар шуд, ки низоми дурусти муомилоти пулӣ ва молиро 

дар саросари мамлакат ҷорӣ намояд. Ин ислоҳот дар такомули муносибатҳои 

молию пулӣ ва пешрафти иқтисодиёти кишвар нақши босазое гузошта, дар 

даҳсолаҳои минбаъда дар қаламрави Мовароуннаҳр устувор  нигоҳ дошта шуд. 

 

§7. Илму фарҳанг дар аҳди Темуриён. 

 

Асрҳои XIV-XV дар қатори ҷангҳои зиёд фурсати мусоид барои 

бунёдкориву созандагӣ муҳаё омад. Темур ва ворисони ӯ барои бунёди биноҳои 

маъмурӣ ва маданӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир мекарданд. Хусусан дар ду пойтахти 
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Темуриён – Самарқанд ва Ҳирот бинокорӣ ниҳоят тараққӣ намуд. Дар дохили 

шаҳрҳо Темуриён масҷиду мадраса ва расадхонаҳо бунёд карда, берун аз шаҳр 

бошад, боғу кушкҳои истироҳатӣ месохтанд. Сайёҳи испанӣ, ки дар аҳди Темур 

ба Осиёи Миёна омадааст, Самарқандро тавсиф карда, менависад, ки дар 

хиёбонҳои ин шаҳр растаҳои косибон ва дӯконҳои дутабақаи тоҷирон қомат 

афрохта буд. Биноҳои аз ин давра то ба замони мо расида, аз комёбиҳои 

беназири муҳандисону лоиҳакашон ва ороишгарону меъморон ҳикоёт мекунад. 

Маҷмӯаҳои Шоҳи Зинда, Рухобод, Гӯри Мир, Қутби Чаҳордаҳум, Улуғбек ва 

ғайра шоҳкориҳои беназири санъати меъмории мардумони Осиёи Миёнаанд, ки 

диққати сайёҳонро то ба имрӯз ҷалб месозанд.  

Дар аҳди Темуриён санъати наққошӣ ва минётурсозӣ низ ба пешрафтҳои 

назаррасе ноил омад. Бо ишорати амирони темурӣ саҳнаҳои разму базм бар рӯи 

деворҳо ва имороти зебо нақш мегардид. Аз тамоми шаҳру минтақаҳои дигар ба 

қаламрави Темуриён нақкошону рассомон ҷалб мегардиданд. Маркази рушди 

ҳунари наққошӣ Ҳирот ба шумор мерафт. Бо дастури Бойсунқаро ном фарзанди 

Шоҳрух, китобхонае дар Ҳирот ташкил гардид, ки хаттотону минётурсозонро 

ҷамъ оварда, осори адабиро зиннат медоданд. Бузургтарин минётурсози 

мактаби Ҳирот Камолиддин Беҳзод (1450-1537) осори нафиси ҳунарӣ офарида, 

шогирдони зиёдеро низ тарбият менамуд. Беҳзод худ шогирди рассоми бузурги 

ин аҳд Мираки Наққош буд. Камолиддин Беҳзод «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, 

«Зафарнома»-и Яздӣ ва дигар осори бузурги ҳунарии форсии тоҷикиро ороиш 

додааст, ки намунаҳои он то ба рӯзгори мо омада расидаанд. Давраи дуввуми 

фаъолият Беҳзод дар шаҳри Табрез ҷараён гирифта, ин ҷо низ ӯ осори бузурги 

адабиёти форсу тоҷикро бо қалами сеҳрофаринаш зиннат бахшидааст.  

Муҳити илмии асрҳои XIV-XV низ бештар дар шаҳрҳо ҷараён мегирифт. Ба 

қудрат расидани амире чун Улуғбек барои равнақи илмҳои дақиқ мусоидат 

намуд. Дар Самарқанд расадхонаи Улуғбек фаъолият менамуд, ки аз бинои 

мудаввари сеқабата иборат буд. Дар ин расадхона олимони машҳури ин замон 

Қозизодаи Румӣ, Ғиёсиддин Ҷамшед, Алии Қушчӣ машғул ба таҳқиқ буданд. 

Ҷадвалҳои нуҷумие, ки онҳо тартиб додаанд, барои замони худ як пешрафти 

ҷиддӣ маҳсуб мегаштанд. Аммо пас аз қатли Улуғбек таассуб ҷойгузини улуми 

ақлӣ гардида, хурофот ривоҷ ёфт.  

Дар миёни мардуми ин замон яке аз чеҳраҳои маъруф Хоҷа Аҳрор нуфузи 

беандоза дошт. Ӯ ҳазорон муриду пайрав дошт, ки ҳар кадом дар навбати худ 

миёни аҳолӣ соҳиби нуфуз буданд. Мувофиқи ахбори сарчашмаҳо Хоҷа Аҳрор 

соҳиби сарвати зиёд ҳам будааст. Ҷомӣ барин шахсият ба ӯ эътиқод дошта, ба ӯ 

ашъори худро бахшидаст.  

Бузургтарин олими соҳаи дин дар аҳди Темуриён Саъдуддин Масъуди 

Тафтазонӣ (1332-1389) буд, ки дар назди Темур ҳам аз обруву нуфузи беҳад 

бархурдор буд. Ӯ доир ба сарфу наҳв, фиқҳ, калом ва ақида осори мӯътабаре 

таълиф кардааст, ки чун китобҳои дарсӣ истифода мегаштанд.  
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Илми таърихнигорӣ дар замони Темуриён равнақи тоза ёфт. Он суннатҳои 

гузаштаи илми таърихнигории моро тақвият бахшид. Муаррих Ибни Арабшоҳ 

(1392-1450) асари «Аҷоиб-ул-мақдур фӣ навоиби Тумур»-ро нигоштааст, ки 

барои замони худ хеле ҷасурона таълиф шудааст. Низомиддин Шомӣ 

«Зафарномаи темурӣ» (с.1404) ва Шарафиддин Алии Яздӣ бошад, асари 

«Зафарнома»-ро бо забони форсӣ - тоҷикӣ таълиф карда, перомуни рӯзгори 

Темур маълумоти зиёд медиҳанд. Муҳимтарин асари таърихии замони 

Темуриён «Равзат-ус-сафо»-и Муҳаммад ибни Ховандшоҳи Мирхонд (1433-

1498) мебошад, ки аз замони қадим то давраи Темуриёнро фаро мегирад.      

Адабиёти тоҷик низ дар давраи Темуриён то андозае пешрафт намуд. 

Намунаи барҷастаи ин адабиёт Шамсиддин Муҳаммад Ҳофизи Шерозӣ (1325-

1389) мебошад, ки ғазалиёти ӯ шӯҳрати оламгир дорад. Ӯро шоҳони зиёде ба 

дарбори худ даъват карданд, вале ӯ зиндагии озоду бе қайду банд дар Шерозро 

аз ҳама боло дониста, дар ашъори худ танҳо ишқу муҳаббатро тараннум 

кардааст. Камоли Хӯҷандӣ (1318-1401) ҳамзамони Ҳофиз буда, ӯ низ асосан дар 

жанри ғазал ашъори худро сурудааст. Носири Бухороӣ (ваф.1371) низ аз 

шоирони ғазалсарои форсу тоҷик аст, ки услубу мазмуни эҷодиёти ӯ бо Ҳофиз 

ва Камол  монанданд.   

Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ (1414--1492) дар муҳити адабии Самарқанд 

ва бештар Ҳирот парвариш ёфта, дар тамоми вазнҳои назмиву насрӣ асар эҷод 

кардааст. Муҳимтарин асраи ӯ «Ҳафт авранг» аст, ки аз ҳафт достон иборат 

мебошад. «Баҳористон»-и Ҷомӣ низ мисли «Гулистон»-и Саъдӣ асари панду 

ахлоқӣ мебошад ва аҳамияти бузурги тарбиявӣ дорад. Ҷомӣ назди амиру дигар 

сиёсатмадорони асри худ обрӯи зиёд дошт. Ӯ мактаби бузурги адабиро дар 

Ҳирот ба роҳ монд, ки садҳо дастпарвари он ҷузви ифтихороти адабиёти 

классики форсу тоҷик мебошанд. Алишери Навоӣ асосгузори адабиёти узбак 

низ аз шогирдони Ҷомист. Давлатшоҳи Самарқандӣ ва Хусайн Воизи 

Кошифӣ низ аз дигар чеҳраҳои баруманди адабиёти мо мебошанд.    

      

§8. Давлати Шайбониён. 

 

Дар охири қарни XV ва ибтидои қарни XVI узбакҳои бодиянишин бо 

сарварии пешвои хеш Муҳаммад Шайбонихон қаламрави Темуриёнро забт 

намуданд. Давлат ва сулолаи нав бо номи  таъсискунандаи худ - Шайбонӣ 

машҳур гардид. Шайбонихон аслан аз хонадони Чингизхон буд. Бобои ӯ 

Абдулхайрхон дар нимаи аввали асри XV давлати пуриқтидори кӯчаманчиёнро 

ташкил намуд. Қавму тоифаҳои туркзабони муттаҳидкардаи ӯ аз аслу насабҳои 

гуногун иборат буданд. Онҳо дар дашту саҳроҳои беканоре, ки аз  поёноби 

дарёи Сир то Сибир рафта мерасид, сукунат доштанд. Вале ин иттиҳодияи 

бавуҷудовардаи Абдулхайрхон заминаи иқтисодӣ надошт. Аз ин рӯ пояҳои 

худро устувор карда натавониста, пас аз фавти Абдулхайрхон ба зудӣ аз байн 

рафт. 
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Муҳаммад Шайбонихон бо дигар чингизиёни ҷоҳталаб барои қудрат 

меҷангид ва ин набардҳо гоҳ ба фоида ва гоҳ ба зарари ӯ анҷом меёфт. Бояд 

гуфт, ки дар ин муборизаҳо борҳо аз ёрию дастгирии Темуриён баҳраманд 

гардида буд. 

Дар ин замон Темуриён даврони парокандагиро паси сар мекарданд ва дар 

қисмати Шимоли мамлакат муғулҳо, ки Тошканд марказашон буд, рақиби онҳо 

ба ҳисоб мерафтанд. Онҳо чандин бор ҳатто ба ноҳияҳои Мовароуннаҳри 

Марказӣ ҳамла намуда, аҳолиро тороҷ мекарданд. Темуриён Шайбонихонро ба 

муқобили муғулҳо истифода карданӣ шуданд. Лекин Шайбонихон аз паи 

манфиати худ шуда хилофи ваъдаи худ амал карда, гоҳ тарафи Темуриёнро 

мегирифт ва гоҳ тарафи муғулҳоро. Ҳар замон ба мулкҳои ину он ҳуҷуми 

ғоратгарона менамуд. Сипас ӯ чунин шаҳрҳои истеҳкомӣ, мисли Утрор, Сайрам 

ва Яссаро ба тасарруфи худ дароварда, бо муғулҳо муоҳида баст ва соли 1499 ба 

истилои Мовароуннаҳр шурӯъ намуд.  

Ҳуҷуми Муҳаммад Шайбонихон ба Осиёи Миёна. Дар чунин лаҳзаҳои 

сарнавиштсоз, ки мамлакатро хатари ҷиддӣ таҳдид мекард, шоҳзодагони темурӣ 

саргарми низоъҳои дохилӣ буданд. Баъзе Султон Алиро тарафдорӣ менамуданд, 

гурӯҳи дигар хешовандони вай-Бобурро ба Самарқанд даъват намуда, таслими 

шаҳрро ба ӯ ваъда медоданд. Ҳангоми Самарқандро муҳосира намудани 

Шайбонихон  ин низоъҳо боз ҳам қувват кард. Аввал ӯ пойтахти Темуриёни 

Осиёи Миёна шаҳри Самарқандро ба муҳосира гирифт. Вақте ки волии Бухоро 

бо қӯшуни худ ба тарафи Самарқанд равона шуд, Шайбонихон аз муҳосира даст 

кашида, ба муқобили ӯ  шитофт ва дар роҳ ӯро торумор намуда, ба сӯи Бухорои 

заифгардида ҳаракат кард. Аз муҳосира ҳатто се рӯз нагузашта, аъёну ашроф ва 

рӯҳониён шаҳрро ба вай таслим намуданд. Дар маҷмӯъ нақши рӯҳониёни 

бонуфуз барои қудратёбии узбакҳои шайбонӣ бузург буд.  

Султон Алӣ ба ҷои мубориза бо як гурӯҳ наздикони худ ба қароргоҳи 

Шайбонихон равона шуд. Ашрофи Самарқанд аз ин воқиф гардида, бо тӯҳфаву 

инъомҳои зиёде ба ҳузури Шайбонихон омада, сари таъзим фуруд оварданд. 

Ҳамин тавр, соли 1500 Самарқанд бе ҷанг ба дасти Шайбонихон гузашт. 

Аммо ин муваффақияти аввалин, ки ба зудӣ ва асонӣ ба даст омада буд, 

бақое наёфт. Як қисми ашрофи Бухоро ва Самарқанд тарафдори барқарор 

намудани ҳокимияти Темуриён буданд. Акнун ҳарифи асосиии Шайбонихон 

шоҳзодаи ҷавони темурӣ Зуҳуриддин Бобур гардид. Қароргоҳи Шайбонихон 

дар ҳаволии Самарқанд буд. Аъёну ашрофе, ки пинҳонӣ бо Бобур мукотиба 

доштанд, ба рӯи ӯ дарвозаи шаҳрро кушоданд ва ӯро подшоҳ эълон карданд. 

Вале дар муҳорибаи кушоди соҳили Зарафшон, ки дар моҳи апрели соли 1501 ба 

вуқӯъ омад, Бобур шикаст хӯрд ва ба Самарқанд ақиб нишаст ва онро 

Шайбонихон ба муҳосира гирифт. Самарқанд дубора ва тамоман ба дасти 

Шайбонихон даромад. Ин  ҳодиса соли 1501 рӯй дод. 

Дере нагузашта, соли 1505 Хоразм ҳам аз тарафи қӯшунҳои Шайбониён 

ишғол карда шуд. Навбати забти пойтахти дигари Темуриён-Ҳирот расид. 
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Султон Ҳусайн фақат акнун то чӣ андоза ҷиддӣ будани хатари таҳдид карда 

истодаро дарк намуда, бо қувваи асосии худ ба муқобили Шайбонихон равона 

шуд. Вале ӯ, ки пир ва бемор буд, дар роҳ вафот намуд. Дар байни асилзодагони 

темурӣ низоъу нифоқ ба амал омад. Дар натиҷа ду писари Султон Ҳусайнро ба 

тахт нишонданд, ки онҳоро ду гурӯҳи ашрофи соҳибнуфуз пуштибонӣ 

мекарданд. Шайбонихон Балхро забт намуда, ба тарафи Ҳирот раҳсипор гардид. 

Ӯ соли 1507 дар наздикии шаҳр қӯшуни хуб ба ҷанг омодашудаи темуриро 

мағлуб намуд ва ҳамин тавр ба мавҷудияти Темуриёни Ҳирот ҳам хотима дод. 

Рӯҳониёни олимақом ва аъёну ашроф бо ҳам машварат намуда, ба 

Шайбонихон хати таслим ва итоат фиристодаанд. Дар тамоми шаҳрҳои калони 

собиқ темурӣ- Самарқанд, Бухоро, Марв, Балх, Ҳирот, Машҳад, Нишопур, Тӯс, 

Астаробод ва ғайра пулҳои нуқрагинро ба номи фотеҳи нав сикка заданд.  

Рақобати Шайбониён бо Сафавиён. Пас аз он ки муддаъиёни хонадони 

темурӣ аз байн бардошта шуданд, як муддат сулҳу оромиш дар кишвар 

ҳукмфармо гардид. Вале дар соли 1510 якбора аз ду самт – ҳам аз Шимолу 

Шарқ ва ҳам аз Ҷанубу Ғарб ин оромӣ халалдор карда шуд. Сарҳаднишинони 

қазоқ бо муғулҳо як шуда, дар наздикии дарёи Сир ба давлати Шайбониён 

зарбаи ҳалокатовар расонида буданд. Ҳамзамон шоҳи ҷавони Эрон Исмоили 

сафавӣ аз Ғарб ба тарафи Хуросон лашкар кашид. Вай яке аз паси дигаре 

шаҳрҳои Хуросонро ишғол карда, фотеҳона ба сӯи Ҳирот ҳаракат намуд. 

Ӯ аз хонаводаи суфияи шаҳри Ардабил буд. Дар асри XV пуштибони 

асосиии ин сулола тоифаҳои бодиянишини турк буданд, ки дар вилояти 

Озарбойҷони Эрон зиндагӣ мекарданд. Онҳоро ба озарӣ қизилбош-сурхсар 

меномиданд, зеро сарбозони бодиянишин ба хотири 12 имоми шиа саллаи 12 

рахи арғувонӣ доштаро ба сари худ мебастанд. Ин тоифаҳо ҳам аз ҷиҳати 

маънавӣ ва ҳам аз ҷиҳати сисёсӣ тобеи шайхони сафавӣ буданд. Исмоил пас аз 

шикаст додани сулолаҳои маҳаллии Эрон бо сарварии Қоюнлуҳо соли 1502 

худро шоҳаншоҳи Эрон эълон карда, мазҳаби шиъаи имомия (ё исноашария)-ро 

расмӣ эълон кард. Қизилбошҳо бо сардории Исмоили Сафавӣ дар як муддати 

кӯтоҳ қисматхои Эронро ба таҳти тасарруфи худ дароварданд. Ҳамин тавр 

тоҷикону эрониён, ки халқи воҳиданд, ба ду мазҳаб гаравида, заминаҳои 

ҷудогии минбаъдаи худро фароҳам сохтанд. 

Сарони ин ду салтанат ба мақсадҳои сиёсии худ ранги мазҳабӣ медоданд: 

Шайбонихон дар қаламрави худ ба муқобили шиаҳо мубориза мебурд, дар 

сурате, ки Исмоил ва қизилбошҳо шиаҳои мутаасиб буданд. Хуросон барои ҳар 

ду силсила аҳамияти муҳими стратегӣ дошт. Аз ин рӯ маҳз барои соҳиб шудан 

ба Хуросон ду силсила вориди ҷанг шуданд.  

Шайбонихон дар қалъаи Марв истеҳком гирифта, омодаи зарба задан ба 

Сафавиҳо гардид.  Шоҳ Исмоил фиребе ба кор бурда, қувваи худро аз муҳосира 

гирифт ва чунон вонамуд кард, ки гӯё ақибнишинӣ мекунад. Шайбонихон ба ин 

ҳиллаи шоҳ Исмоил фирефта шуда, аз қалъа берун баромад ва бо андак қуввае 

вайро таъқиб кард. Дар натиҷа ба иҳотаи душман афтода, тамоми сарбозонашро 
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талаф дод ва худ дар майдони ҷанг кушта шуд. Исмоил аз косахонаи сари 

Муҳаммад Шайбонихон барои худ ҷоми шароб сохт. Ин воқеъа соли 1510 

иттифоқ афтод.  

Кӯшишҳои Бобур барои баргардонидани ҳокимияти Темуриён. Шоҳ 

Исмоил ба муқобили Шайбониён на фақат бо силоҳ мубориза бурд, балки 

тамоми тадбироти дипломатии худро ба кор андохт. Ӯ бозмондагони хонадони 

Темуриро ба ҳар роҳ ташвиқ менамуд, ки барои мулки падару бобоёни худ 

талош варзанд. Дар ҳоле ки намояндагони бонуфузи сулолаи Шайбониён ба 

ҳалли масъалаи вориси тахти салтанат саргарм буданд, Темуриён Фарғонаро 

ишғол намуданд. Бобур, ки то ин вақт мавқеи худро дар Кобул мустаҳкам карда 

буд, фавран бо роҳи Қундуз ба сӯи Ҳисор ҳаракат кард. Муҳорибаи 

ҳалкунандаи Пули Сангин дар дарёи Вахш  бо пирӯзии Бобур анҷом ёфт. 

Тамоми ноҳияҳои марказии Мовароуннаҳр бидуни ҷанг ба таҳти тасарруфи ӯ 

даромаданд. Худи султонҳои шайбонӣ ҳам аз муқовимат даст кашида, шаҳрҳои 

Самарқанд, Бухоро, Каршӣ ва ғайраро ба ихтиёри Бобур гузоштанд. 

Ғалабаи ба осонӣ даст омада, Бобурро рӯҳбаланд ва дар айни замон як 

дараҷа фориғбол ҳам намуд. Бобур ва наздикони ӯ, ҳатто сарбозонаш ҳам ба 

базму зиёфат ва айшу ишрат машғул шуданд. Ин ҳама маблағи зиёдеро талаб 

мекард ва Бобур барои пайдо кардани он аз ҳеҷ чиз рӯй намегардонид. Қӯшуни 

чандинҳазорнафараи Бобур, ки таъминоти он аз ҳисоби аҳолӣ муқаррар гардида 

буд, тамоми чизу чораи мардумро ба ғорат бурд. Махсусан дастаҳои қизилбош, 

ки шоҳ Исмоил ба кӯмаки Бобур фиристода буд, боиси норозигии аҳолӣ 

мегардиданд. Гузашта аз ин лашкариёни Бобур ва тамоюли шиъагароии ӯ ба 

аҳолии Мовароуннаҳр ва хусусан ба рӯҳониён писанд набуд.  

Табақаҳои васеи Бухоро Самарқанд ба сари кор омадани Бобур ва 

пирӯзиҳои ӯро бо хушнудӣ истиқбол карда буданд. Вале ним сол ҳам 

нагузашта, вай аз чунин пуштипаноҳи муқтадир маҳрум гардид. Баҳори соли 

1512 бародарзодаи Шайбонихон, ҷавони хеле ғайюр ва шуҷоъ Убайдулло бо 

қӯшуни на чандон калон ба Бухоро ҳамла овард ва ба ғайрати ҳамзамонони худ 

дар набарди шадид ба қӯшуни миқдоран чандин маротиба зиёди Бобур ғалабаи 

қатъӣ ба даст даровард. 

Бобур ба Ҳисор фирор кард. Тирамоҳи ҳамон сол, вақте ки қӯшуни 

сершумори қизилбош ба ёрии ӯ расид, барои дубора ба даст даровардани 

Мовароуннаҳр охирин қӯшуни худро ба кор бурд. Қувваҳои аскарии ӯ дар хоки 

Мовароуннаҳр чун мӯру малах ҳаракат мекарданд, гӯё ки ба ин сарзамин офати 

табиӣ рӯ оварда бошад. Онҳо ба ҳар ҷое, ки пой мегузоштанд, сокинонашро аз 

дами теғ мегузарониданд. Ниҳоят дар назди Ғиждувон ба Убайдулло султон 

муяссар гардид, ки қизилбошҳоро комилан торумор намояд. 

Қатлу куштори ваҳшиёнаи мардум аз ҷониби қизилбошҳо сабаб шуд, ки 

аҳолии маҳаллӣ ба атрофи Шайбониён муттаҳид гардида, нисбат ба Бобур 

ҳисси нафрат пайдо кунанд. 
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Ворисони Муҳаммади Шайбонихон. Дере нагузашта Шайбониён ҳамаи 

вилоятҳои Осиёи Миёна: Тошкент, Фарғона ва ғайраро аз сари нав ба зери 

тасарруфи худ гирифтанд. Мувофиқи одати Шайбониён шахси аз ҳама 

калонсоли хонадон бояд сардори давлат мешуд. Ба ҳамин сабаб, пас аз он ки дар 

соли 1512 ҳамаи муддаиёни салтанат аз Осиёи Миёна ронда шуданд, ба сари 

ҳокимият на ин ки Убайдуллохон-обрумандтарин намояндаи хонадони 

Шайбонӣ, балки Кӯчкунчихон омад, ки обрӯву эътибори қазоӣ надошт, дар 

ҳукуматдорӣ шахси беҳунаре буд. Баъди ӯ писараш Абӯсаидхон ҳукмрон 

гардид ва фақат пас аз ин Убайдуллохон (1533-1539) имкони ба тахт 

нишастанро пайдо намуд. 

Ҳанӯз дар аҳди Шайбонихон давлати ба амлок, яъне мулкҳои хоса тақсим 

шуда буд. Акнун ин тақсимот боз ҳам расмитар гардида, мулкҳо тамоман ба 

ихтиёри намояндагони хонадони салтанатӣ гузаштанд. Соҳибони амлок дар 

корҳои дохилии қаламрави худ истиқлолияти комил доштанд. Онҳо акнун 

метавонистанд мулкҳоро ба фарзандонашон мерос гузоранд. Дар миёни солҳои 

50-уми асри XII дар байни Шайбониён Абдулло бештар нуфуз пайдо карда буд. 

Ӯ соли 1557 Бухороро ишғол намуда, соли 1560 падараш Искандархонро 

сарвари давлати Шайбониён эълон кард, ки то соли 1583 дар ин мансаб будааст. 

Аммо дар замони ҳукуматдории Искандархон ҳам дар асл идоракунии мамлакат 

дар ихтиёри писараш - Абдуллохон буд. Аз соли 1560 Бухоро мустақиман 

пойтахти давлати Шайбониён гардид. 

Ба анҷом расидани ҷангҳои байнихудӣ ва ба дараҷаи муайян марказият 

ёфтани давлат барои ба ҳолати муқаррарӣ даровардани ҳаёти хоҷагӣ баъзе 

заминаҳои мусоид фароҳам намуд. Дар нақлу ривоятҳои халқӣ таъмиру 

бинокориҳои зиёде аз қабили сохтмони иншоотҳои обёрӣ, роҳҳо, сардобаҳо, 

пулҳо, корвонсаройҳо, биноҳои тиҷоратӣ ва амсоли инҳо ба номи Абдуллохони 

II (1583-1598) марбут гардиданд. Ин нақлу ривоятҳо асоси воқеӣ доранд. 

Абдуллохони II ба масъалаҳои тиҷорати дохилӣ ва хориҷӣ диққати махсус 

медод. Инро ободонии роҳҳои корвонгард ва умуман беҳтар намудани шароити 

тиҷорат, ки дар аҳди ӯ ба вуқӯъ пайвастанд, собит менамояд. Дар ин бобат 

ислоҳоти пулии ӯ, вазифа ва натиҷаҳои объективии он хеле ҷолиби таваҷҷӯҳ 

мебошанд. 

Абдуллохони II бо Ҳиндустон, Туркия, Европаи Шарқӣ робитаҳои хуби 

иқтисодӣ ва тиҷоратӣ барпо намуд. Ӯ бо мақсади он ки рақобати мансабдоронро 

барҳам диҳад ва имкони марказгурезиро пешгирӣ намояд, тамоми авлоди 

мардинаи хонадони шайбониро нобуд кард ва худ то соли 1598 ҳукумат кард.  

Маданияти моддӣ ва маънавӣ. Дар асри XVI бинокорӣ хеле авҷ гирифт. 

Сохтмони биноҳои маъмурӣ, хоҷагӣ ва фарҳангӣ вусъат пайдо кард. Яке аз 

вижагиҳои ин давра он буд, ки роҳи бузурги абрешим, ҳамчун роҳҳои 

корвонгузар, ба сабаби кашфиётҳои бузурги ҷуғрофӣ аҳамияти пештараи худро 

аз даст дод. Ин воқеъа дар муносибатҳои иқтисодӣ таъсири худро расонид. 

Яъне минбаъд корвонҳо аз Чин ба воситаи Мовароуннаҳру Эрону Туркия ба 
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Аврупо ҳаракат намекарданд. Чунин ҳолат тоҷирони Осиёимиёнагиро водор 

намуд, ки аз як тараф ба инкишофи тиҷорати дохилӣ бештар аҳамият дода, аз 

тарафи дигар тиҷоратро бо давлати ҳамсояи шимол – Русия ба роҳ монанд. Дар 

натиҷа дар шаҳрҳо ва роҳҳои корвонгард сардобаҳо, корвонсаройҳо, ҳаммому 

тиҷоратхоонаҳои боҳашамат сохта шуданд. Бештари ин биноҳо ба сабаби 

ҷангҳои ғоратгаронаву харобиовари асрҳои минбаъда то замони мо нарасиданд. 

Чун пештара маркази асосии ободониву маъмурӣ Бухоро ба ҳисоб мерафт. 

Меъмории ин давра ҳам дар симои ҳамин шаҳр таҷассум меёфт. Дар усули 

меъмории ин давра дигаргуниӣ ё навовариҳо мушоҳида мегардад, ки 

асоситарини он тағйир ёфтани шаклу ҳаҷми гунбазу қуббаҳои биноҳо буд. Дар 

сохтани мадрасаҳо низ тағйирот ворид гардид, ки яке аз инҳо дигаргунӣ дар таҳ 

ва зиёд шудани миқдори ҳуҷраҳову манзилҳои ёрирасон мебошад. Мадрасаҳои 

«Мири Араб» ва мадрасаи Абдуллохони Бухоро намунаи меъмории ин 

давраанд. Масҷиди Ҳоҷӣ Зайниддин дар Тошканд, Мадрасаи Абдуллатиф 

Султон (Кӯкгунбаз) дар Истаравшан низ маҳсули ин аҳд мебошанд. Меъмории 

водии Ҳисор низ дар асри XVI такомул ёфт. Иморатҳои Қалъаи Ҳисор, аз ҷумла 

Мадрасаи Кӯҳна ва Мазори Махдуми Аъзам шоҳиди санъати меъмории онвақта 

мебошанд.  

Санъати хаттотӣ ва ба хусус минётурсозӣ дар муҳити Мовароуннаҳри 

асри XVI ҳам ба пешравиҳо ноил омад. Бештари минётарсозон аз Ҳирот ба ин 

ҷо омада буданд. Ду равия дар минётурсозии ин замон ҷараён дошт: як гурӯҳ 

пайрави аз мактаби Беҳзоду анъанаҳои он ва дигаре дар тасвирҳои худ 

зарофатро камтар ва мухтасариро бештар писандида, офаридаҳои онон ҷанбаи 

этнографӣ доштанд. Намунаи осори ороишии ин давра асарҳои «Фатҳнома» ва 

«Таърихи Абулхайрхонӣ» мебошад. Намоёнтарин рассоми ин аҳд Маҳмуди 

Музаҳиб ба шумор мерафт. Ӯ зери таъсири мактаби Ҳирот бошад ҳам сабки 

махсуси худро бо дигаргуниҳо эҷод карда буд. Усто Абдулло, Ҷалолиддин 

Юсуф ва Муҳаммад Чеҳраи Маҳосин низ мусаввирони забардасти асри XVI 

мебошанд. 

Вижагии маданияти маънавии асри XVI дар он аст, ки аз ин аср ва баъд дар 

мадрасҳо бештар ба улуми динӣ таваҷҷӯҳ зоҳир гашта, он ҳам улуми 

дуввумдараҷаи динӣ, аз қабили баҳсу ҷадалҳои нозарур ҷузви барномаҳо дарсӣ 

мегарданд. Нақши рӯҳониёни иртиҷоӣ ва мутаассиб дар муайян кардани самти 

пешравии мактабу мадраса ва ҳатто умури сиёсӣ меафзояд ва ин суннати 

нописанд ба асрҳои минбаъда низ сироят мекунад. Дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти 

фарҳангӣ таъсири ин падида ба мушоҳида мерасад. 

Бузургтарин чеҳраи адабиёти ин дарви форсу тоҷик Зайниддин Маҳмуди 

Восифӣ (1485-) ба ҳисоб меравад. Ӯ ҳаёти худро дар шаҳрҳои муҳими ин давра 

назири Самарқанд, Тошканд ва Ҳирот зиста, симои шаҳрҳову ҳаёти мардумони 

он ва саргузаштҳои аҷиберо дар асари «Бадоеъ-ул-вақоеъ» ба риштаи тасвир 

кашидааст.   
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Камолиддин Биноӣ (1453-1512) зодаи Ҳирот буда, яке аз шоҳидони 

воқеаҳои ногувори ибтидои асри XVI ва қурбонии ҷангҳои хонумонсӯз 

мебошад. Беҳтарин асари Биноӣ маснавии «Беҳрӯзу Баҳром» мебошад. Биноӣ 

ғазалиёти зиёд суруда, дар дигар жанрҳои шеърӣ низ намунаҳое офаридааст. Ӯ 

инчунин асари таърихии «Шайбонинома»-ро низ эҷод кардааст, ки мавзӯъҳои 

панду андарзии фаровоне дорад. Ӯ бо асосгузори адабиёти узбак Навоӣ 

ҳамзамон буда, миёни ҳар ду мушоира ва ҳаҷвиёт низ радду бадал мегашт.  

Бадриддин Ҳилолӣ (1470-1529) бузургтарин шоири ғазалсарои адабиёти 

форсу тоҷики асри XVI мебошад. Ҳилолӣ низ дар ҷараёни ҷангҳои дохилии 

Сафавиёну Шайбониён кушта мешавад. Асоси эҷодиёти ӯро ғазалиёт ташкил 

дода, достонҳои ошиқии «Лайлӣ ва Маҷнун», «Сифот-ул-ошиқин», «Шоҳу 

дарвеш» низ ба қалами Ҳилолӣ тааллуқ дорад.  

Абдураҳмони Мушфиқӣ (1538-1588), Фазлуллоҳи Рӯзбеҳон, Ҳофизи 

Таниш ва дигар симоҳои адабу фарҳанги тоҷик дар ин аср зиста эҷод кардаанд.  

  

§9. Давлати Ҷониён (Аштархониён) 

 

Ба сари қудрат омадани Аштархониён. Соли 1598 Абдуллохони II аз 

тарафи писараш Абдулмӯъмин кушта шуд. Баъди ин фоҷеа худи Абдулмӯъмин 

ба тахт нишаст, вале муддате нагузашта, ӯ низ бо фармони як гурӯҳи 

манфиатдор кушта шуд. Пирмуҳаммадхони II охирин намояндаи сулолаи 

Шайбониён низ ба зудӣ дар низоъҳои дохилӣ ҳалок гардид. 

Сафавиён, доираҳои манфиатхоҳи хонии Хева ва қазоқҳо аз гирифториҳои 

Шайбониён истифода намуданд. Шоҳи сафавӣ шоҳ Аббоси 1 қисмати зиёди 

Хуросон ва ҳатто Ҳиротро пас аз муҳосираи нӯҳмоҳа ба даст овард. Дар чунин 

ҳолат, ки аз авлоди Шайбониён касе зинда намонд, аъён ва ашрофи Бухоро 

маснади хониро ба Ҷонмуҳаммад султон (Ҷонибек-султон) пешниҳод намуданд. 

Ӯ аз авлоди ҳамон чингизиёне буд, ки пас аз пароканда шудани давлати Ӯрдаи 

тиллоӣ дар Аштархон ҳукумати хонӣ ташкил дода буданд. Вақте ки 

Аштархонро Русия забт намуд (соли 1556), хонзодаҳои аштархонӣ фирор карда, 

ба назди Шайбониён омаданд. Яке аз онҳо Ҷонибек буд, ки бо хоҳари 

Абдуллохони Шайбонӣ издивоҷ кард. Ин силсила бо номи ӯ, яъне Ҷониён 

ёдоварӣ мешавад.  

Ҳарчанд, ки Ҷонибек-султон пешниҳоди ашрофро рад кард, бо розигии ӯ ба 

ҷои вай бародараш Боқимуҳаммад (1599-1605) ба тахт нишаст. 

Рақобатҳои дохилии дарбор. Яке аз дастовардҳои Ҷониёни ин буд, ки 

тавонистанд ҳокимияти худро дар Балх дубора барқарор намоянд. Пас аз 

даргузашти Боқимуҳаммад писари бародараш Ҷонибек - Валимуҳаммад (1605-

1611) ба ҷои ӯ ҳукмрон гардид. Аммо ӯ ба ишрат дода шуда, аз ӯҳдаи идораи 

мамлакат баромада натавонист. Аъёну ашроф тахти хониро ба писари 

Динмуҳаммадхон Имомкулихон (1611-1642) пешниҳод карданд.  
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Минбаъд Имомкулихон тавонист ҳудуди давлати худро васеътар намояд: ӯ 

қазоқҳоро ронда, Тошкандро бозпас гирифт, писараш Искандарро дар ин шаҳр 

волӣ таъин намуд, зеро аз лиҳози стратегӣ он аҳамияти муҳим дошт. Ӯ 

қабилаҳои қалмиқ, қароқалпоқ ва айротҳоро, ки ҳамагӣ ба Мовароуннаҳр сар 

дароварда буданд, аз сарзамини худ дафъ кард. То поёни салтанати 

Имомкулихон таҷовузи ин ғоратгарон ба шаҳрҳои тоҷикнишин қатъ гардид. Дар 

давраи ӯ тиҷорат хеле пешрафт карда, дар масъалаи обёрӣ низ тадбирҳои 

муваффақона анҷом дода шудааст. 

Имомқулихон соли 1642 кӯр шуд ва аз давлатдорӣ даст кашида, бародараш 

Нодирмуҳаммад (1642-1645)-ро, ки амири Балх буд, ба тахт нишонида, худ ба 

зиёрати Макка шитофт ва мувофиқи ривояти сарчашмаҳо ҳамон ҷо (соли 1650) 

аз олам чашм пӯшид. 

Салтанати Нодирмуҳаммад ва Абдулазизхон. Нодирмуҳаммадхон аъён 

ва ашрофи феодалии қабилавиро ба худ ҷалб карда натавонист. Рӯз аз рӯз 

муносибати байни ӯ ва намояндагони бонуфузи табақаи ҳоким бадтар гардид. 

Ба ин сабаб ҳукмронии Нодирмуҳаммад дер давом накард, ба тахти салтанат 

писараш Абдулазизхон (1645-1680) нишаст. 

Абдулазизхон ва бародараш Субҳонқулӣ каме баъдтар барои тоҷу тахт бо 

ҳам низоъ  карданд. Балх яке аз шаҳрҳои калидии минтақа ба арсаи набардҳои 

хунини Аштархониҳо мубаддал шуд. Ҳокимони Хева аз ҳамаи ин ҷангу 

ҷидолҳои дохилии сулолаи Ҷониён ба манфиати худ истифода намуданд. Онҳо 

чандин маротиба бо ноҳияҳои марказии Мовароуннаҳр ҳуҷум карда, 

мамлакатро тороҷ карданд. Ҳатто то Бухоро расида, боре як қисми шаҳрро 

гирифтанд. Фақат мардонагӣ ва далерии аҳолӣ, ки асосан тоҷикон буданд, 

имкон дод, ки шаҳр аз душман тоза карда шавад. 

Абдуазизхон аз коста шудани обрӯи худ нороҳат шуда, ба манфиати 

бародараш аз тахт даст кашид. Субҳонқулихон чунин вазъиятро фурсати 

муносиб дарёфта ҳокимиятро ба даст даровард, яъне тахтро соҳиб шуд ва 

подшоҳи Бухорову Балх гардид (1680-1702). Дар аҳди салтанати 

Субҳонқулихон вазъияти душвори мавҷуда на фақат аз байн нарафт, балки 

бадтар гардид. Тохтутози хевагиҳо ҳамоно давом мекард. Онҳо ҳатто 

Самарқандро забт карданд ва аъёну ашрофи шаҳр хони Хеваро ба расмият 

шинохтанд, ки ба ивази он Субҳонқулихон бераҳмона аҳолии Самарқандро 

хонахароб намуд. Ниҳоят Субҳонқулихон фаҳмид, ки то дар Хева қоимақоми 

худро нанишонад, тохтутози хевагиҳо тамом нахоҳад шуд. Бинобар ин бо ҳар 

роҳ аъёну ашрофи Хеваро ба тарафи худ кашида, оқибат муваффақ гардид, ки 

Хева ҳукмронии ӯро эътироф намояд. Ин ягона дастоварди сиёсии ӯ буд, дар 

корҳои дигар фаъолияти ӯ ҳама харобиовару бар зидди раият буд.  

Дар давраи салтанати кӯтоҳмуддати Убайдуллохон (1702-1711) муборизаи 

байни ҳукумати марказӣ ва феодалон хеле шадид ёфт. Убайдуллохон охирин 

кас аз хонадони салтанати Ҷониён буд, ки дар роҳи маҳдуд намудани 



 160 

худсариҳои феодалон ва пурқувват кардани ҳокимияти марказӣ саъю кӯшиши 

зиёде ба харҷ додаст.  

Душманӣ то дараҷае расид, ки ҳангоми яке аз сӯиқасдҳо дар соли 1711 

Убайдуллохон кушта ва дарбори хонӣ тороҷ карда шуд. Пас аз ҳалокати 

Убайдуллохон бародараш  Абдулфайзхон (1711-1747) ба тахт нишаст. Дар 

замони ин охирин намояндаи сулолаи Ҷониён давлати хонӣ ба қисмҳои 

мустақили ҷудогона тақсим мегардад.    

Дар аҳди Абдулфайзхон бӯҳрони сисёсӣ, ҷангҳои байни худӣ ва исёнҳои 

феодалӣ ба куллаи баландтарини худ расид. Солҳои 1716-1717 қабилаи 

қипчоқҳо ба миқдори қариб 100 ҳазор нафар аз тарафи Миёнқол ба тарафи 

Самарқанд ва Қаршӣ муҳоҷират намуданд. Онҳо мисли малах киштзор ва 

дарахтони он вилоятҳоро нобуд карданд ва нисбат ба мардум ҳар чӣ мехостанд, 

бадкирдорӣ намуданд. Абдулфайзхон ба муқобили Қипчоқҳо ягон чораи қатъӣ 

ва самарабахш наандешид. Ӯ ҳамчун хони иродааш заиф амал кард, ки амрҳояш 

берун аз остонаи қаср эътибор надоштанд. Абдулфайзхон аз пагоҳ то бегоҳ дар 

қасри худ бо шаробнӯшию фосиқӣ банд буд. 

Ҳокимони вилоятҳо аз фалаҷии ҳукумати марказӣ ва беназоратии 

фаъолияташон сӯистеъмол карда, ба ғорату тороҷи мардуми бадбахт машғул 

мешуданд. Сафири Пётри Кабир дар Бухоро Флорио Беневинӣ навишта буд: 

«Самарқанд ҳам шаҳри бузург аст, аммо ҳоло беодам ва хароб шудааст». Ба 

гуфти ӯ ҳар вилоят бо пойтахти худ мисли Тошкент, Хуҷанд, Балх, Бадахшон, 

Ҳисор ва дигарон ба Бухоро итоат намекунанд ва соҳиби ҳокимони мустақил 

мебошанд. Онҳо мардумро мувофиқи табъи худ ғорат мекарданд. 

Ҳамин тавр, ин ҳама задухӯрдҳои байнихудии хонҳо ва бедодгариҳои 

беамсоли феодалон аз ҳаёти пурмашаққати халқҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла 

тоҷикон дар аҳди салтанати Ҷониён шаҳодат медиҳанд. 

Дар замони салтанати Аштархониён касбу ҳунар ва тиҷорати дохиливу 

хориҷӣ хеле касод шуд. Баъзе шаҳрҳо тамоман хароб гардида, ба завол ва 

баъзан нобудӣ расиданд. Аммо мардумон барои рӯзгори худро пеш бурдан дар 

ҳаракат буданд ва шоири тоҷик Саййидои Насафӣ дар Бухоро аз мавҷуд будани 

200 касбу ҳунар ҳикоят мекунад, аммо аз касодии бозору бехаридор будани 

коло низ шиква мекунад. Дар ин байт ҳамин вазъи касодии бозор тасвир 

шудааст: 

 

Гоҳе матои худ, ки ба бозор мебарам, 

Домони остини харидор мекашам. 

 

Мушкили дигари касбу ҳунар бӯҳрон дар низоми пулӣ буд. Аз ислоҳоти 

зиёди пул хазинаи давлатӣ ғанӣ мегашту, мардум аз ин зарар медиданд. Тиҷорат 

асосан бо Русия густариш ёфта буд. Падидаи нав дар муносиботи тиҷоратии 

Осиёи Миёнаву Рус он буд, ки ба корҳои дӯкондорӣ пардохтани тоҷирони рус 

ба ҳисоб мерафт. Тиҷорат бо Ҳиндустон, Эрон, Чин ва дигар кишварҳо низ 
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барқарор буд, аммо ба сабаби нооромиҳои зиёд тиҷорат бо ин минтақаҳо 

аҳамияти худро гум мекард.      

Дар замони Аштархониҳо зулму ситами ҳокимон ва нукарони онҳо дар 

маҳалҳо хеле меафзояд. Эътирози мардумон баъзан ба шӯриш табдил меёфт, ки 

намунаи ин гуна эътирозро мо дар аҳди Абдулазиз, дар гузари Даҳбеди 

Самарқанд дида метавонем. Соли 1703 дар Ҳисор низ зиддияти ду нафар аз 

сарватмандон ба қиёми мардумӣ оварда расонид, ки гурӯҳи заҳматкаш дар он 

иштирок карда, нафрати хешро ба ҳокимони ситамгар иброз намудаанд. Соли 

1708 дар ҷавоб ба ислоҳоти пулии Убайдуллохон аҳолии Бухоро эътироз 

карданд ва ҳукумат ҳам ин ошӯбро бо бераҳмӣ пахш намуд.  Инчунин соли 1714 

дар Бухоро низ кӯшиши табаддулот сурат гирифт, ки он ҳам гувоҳ аз норозигии 

аҳолӣ аз ҳукумати ин замон буд. Муаррихони ин давра яктарафа бошад ҳам аз 

вуқӯъи шӯришҳои зиёд хабар додаанд, ки ин нишонгари вазъи душвори 

зиндагонии мардум мебошад.   

 

§10. Ба сари ҳокимият омадани сулолаи Манғитҳо 

 

Дар миёнаҳои асри XVIII Осиёи Миёна, ки дар натиҷаи ҷангҳои дохилӣ 

пароканда ва аз харобиҳои иқтисодӣ хеле заиф шуда буд, ба ҳуҷуми шоҳи Эрон 

Нодиршоҳ дучор ёфт. Нодиршоҳи Афшор, ки лашкари хеле хуб мусаллаҳ ва 

муташаккаил дошт, соли 1740 аз Амударё гузашт ва вориди хонии Бухоро шуд..  

Писари Муҳаммадҳаким-Муҳаммадраҳими ҷоҳталаб, ки аз қабилаи манғит 

буданд, ба истиқболи Нодиршоҳ рафта, дар назди ӯ сари итоат фуруд овард. 

Худи Муҳаммадҳакимбии оталиқ, ки аз тарафи Абдулфайзхон барои музокирот 

ба ҳузури Нодиршоҳ фиристонда шуда буд, низ ба манифати шоҳи Эрон амал 

кард. Нодиршоҳ Муҳаммадҳаким ва писараш Муҳаммадраҳимро қабул намуд, 

бо ваколатҳои зиёд сарфароз гардонид ва Муҳаммадҳакимро вассали худ дар 

Бухоро таъин кард. Абдулфайзхон маҷбур шуд, Нодиршоҳро дар наздикии 

Бухоро истиқбол намояд. Ӯ ба номаш ҳамчун ҳокими хонӣ боқӣ монд, воқеан 

бошад, комилан ба Муҳаммадҳаким таслим гардид. Дар натиҷаи ин ғазо хонии 

Бухоро ба мулки тобеи Эрон мубаддал гашт. 

Дар худи ҳамон сол Нодиршоҳ Хеваро низ забт кард ва ба сари ҳокимият 

қоимаққоми худро нишонд. Дар соли 1747 Нодиршоҳ бо дасти дарбориёни худ 

кушта шуда, давлати бузурги ташкилкардаи ӯ фавран рӯ ба завол ниҳод. 

Аҳмадхон, ки яке аз сарлашкарони Нодиршоҳ буд, дарҳол ба Қандаҳор рафта, 

сардорони қабилаҳои афғонро ба атрофи худ муттаҳид намуд ва худро подшоҳи 

Афғонистон эълон карда, асоси давлати кунунии афғонҳоро гузошт. Дар асри 

Х1Х қисми зиёди заминҳои дар соҳили чапи дарёи Аму воқеъ гардидаи тоҷикон 

ба ҳайати давлати Афғонистон дохил карда шуд. Дар солҳои 70-и асри Х1Х 

муаррихи афғон Муҳаммад Ҳаётхон дар асари машҳури худ «Ҳаёти Афғон» 

роҷеъ ба қисмати талхи деҳқонони тоҷик чунин навишта буд: «Кайҳост, ки онҳо 
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аз ҳуқуқи заминдорӣ маҳрум гардида, ба деҳқони кироянишин ва ё муздури 

афғонҳо табдил ёфтаанд». 

Соли 1747 аз кушта шудани Нодиршоҳ дере нагузашта, Муҳаммадраҳим 

Абдулфайзхонро бо ду писараш ба қатл расонид ва бо ҳимояи табақаи ашроф ва 

рӯҳонӣ ба тахти хонии Бухоро нишаста, дар соли 1753 ба ҳукмронии Манғития 

асос гузошт. Соли 1756 ӯ худро хон эълон намуд. Вай барои мустаҳкам кардани 

ҳокимияти марказӣ пеш аз ҳама бар зидди ҳаракатҳои худсаронаи сардорони 

қабилаҳои бодиянишини узбак мубориза бурд, ва мухолифати феодалони 

маҳаллиро нисбат ба ҳокимияти марказӣ то дараҷае барҳам дод. Фақат 

Ӯротеппа, ки дар нимаи дуюми асри XVIII ба ҳайати шаҳрҳои Хуҷанд, Ҷиззах, 

қалъаи Зомин, Ём ва ғайра дохил мешуданд, ҳамчун мулки мустақил боқӣ монд. 

Баъд аз вафоти Муҳаммадраҳим дар соли 1758 амаки ӯ Дониёлбӣ атолиқ 

(1758-1785) ҳукуматро ба даст гирифт. Лекин вай лақаби хониро қабул накарда, 

исман Абдулғозӣ ном набераи Абдулфайзхонро ба тахт нишонид ва худаш 

маъмури вазифаи атолиқӣ гардид. Дониёлбӣ бештар ба қувваи ҳарбӣ такя 

мекард ва барои он чизеро дареғ намедошт. Ин буд, ки дар аҳди Дониёлбӣ 

сарлашкарони ашрофи қабилаҳои манғит заминҳои зиёдеро ба тариқи танхоҳ 

соҳиб шуда, барои ҳар чӣ зиёдтар фоида ситонидан аз заминҳо саъй мекарданд. 

Дониёлбӣ аз рӯҳониён ва шайхони дарвешӣ ҳимоят ва пуштибонӣ медид. 

Чӣ тавре ки адиб ва олими маъруфи тоҷик дар асри Х1Х Аҳмади Дониш 

қайд мекунад, дар аҳди Дониёлбӣ хеле андозҳои нав ба монанди никоҳона, 

аминона, мӯҳрона, ҳаққи тарозу ва амсоли инҳо ҷорӣ карда шуд. Ҳамаи инҳо 

сабабгори боз ҳам бенаво гардидани табақаҳои меҳнаткаши аҳолӣ мегардид. 

Даврони ҳукмронии охирин намояндагони сулолаи Аштархониён ва 

аввалҳои сулолаи Манғитиён қувват гирифтани парокандагии феодалӣ беш аз 

ҳама дар тангшавии ҳудуди давлати хонӣ зоҳир мегардид. Балх истиқлолият ба 

даст даровард. Фарғона ҳанӯз дар охири асри XVII истиқлолият ба даст 

дароварда буд. Давлати хонии Хева дар асри XVIII давраи хеле сахти ҷангу 

ҷидолҳои байнихудиро аз сар мегузаронад, ба замми ин дар солҳои 60-ум 

саросари онро гуруснагӣ ва вабо фаро гирифт.  

Мулкҳои кӯҳистоние, ки дар сарзамини кунунии Точикистон аксаран дар 

навоҳии Ҳисору Кӯлоб воқеъ гардида буданд, аз давраи салтанати Ҷониён дар 

амал ҳамчун мулкҳои ниммустақил боқӣ монда, аз тарафи ҳокимони маҳаллӣ 

идора мешуданд. Мулки Ӯротеппа ҳам, саргаҳи Зарафшон – аз Панҷакент то 

Мастчоҳ ҳамоно дар ҳайати он буд, истиқлолияти худро нигоҳ медошт. 

Салтанати амир Шоҳмурод ва ислоҳотҳои он. Дониёлбӣ на фақат 

худсариҳои феодалонро бартараф карда натавонист, балки худаш торафт 

бештар мутеи  қушбегӣ ва қозикалон мегардид. Яке аз писарони ӯ Шоҳмурод 

дар зоҳир худро ба дарвеши мискин монанд карда,  боиси дар байни оммаи халқ 

ба зӯҳду тақво шӯҳрат ёфт ва эътибори зиёд пайдо кард. 

Шоҳмурод махсусан ба рӯҳониён ихлос ва эҳтироми беандоза доштани 

худро бо ҷидду ҷаҳди тамом таъкид менамуд. Тарзи зиндагии хоксорона ва 
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порсоёнаи ӯ муосиронашро дар ҳайрат мегузоштанд. Ин таваҷҷӯҳ барои 

Шоҳмурод ниҳоят дараҷа зарур буд. Зеро дар соли ба тахт нишастани ӯ (1785) 

косаи сабри аҳолии Бухоро лабрез шуда, онҳо шӯриш бардоштанд. Дар рафти 

шӯриш беш аз ҳазор кас кушта шуд. Аз ин рақам ба хубӣ маълум мешавад, ки 

муборизаи халқ то чӣ андоза вусъат доштааст. 

Аҳди салтанати амир Шоҳмурод (1785-1800) дар таърихи сулолаи манғития 

давраи нисбатан устувор гардидани аморат ба шумор меравад. Ӯ ба мақсади 

бартараф намудани норозигии умумӣ, ки дар вақти ҳукмронии падараш пайдо 

шуда буд, баъзе ислоҳот ҷорӣ намуд. Вай чунин андозҳои шаръӣ, монанди 

хароҷ ва закотро боқӣ гузошта, дигар ҳамаи молиёт, боҷ ва ҷаримаҳоро барҳам 

дод. Лекин ба ивази ин ҷизя-андоз аз қавмҳои ғайри мусулмон 

ситонидашавандаро хеле зиёд кард. Ба аскарон моҳона муқаррар намуд. Бисёр 

заминҳои вақфро, ки амирони собиқ мусодира карда буданд, барқарор кард. Ба 

ин восита ӯ рӯҳониёни исломро ҳомии худ карда, дар роҳи мустаҳкам намудани 

ҳокимияти худ аз нуфузи дар байни оммаи мардум доштаи онҳо моҳирона 

истифода бурд. 

Ислоҳоти пулие, ки дар оғози худ гузаронид, барои ҳаёти иқтисодии 

мамлакат аҳамияти калон пайдо намуд. Сиккаҳоро аз нуқраи пуриён 

мебаровардагӣ шуданд. Сиккаҳои кӯҳнагӣ пеш аз ислоҳот  аз эътибор соқит 

карда шуданд. Ин ислоҳоти пулӣ ба ривоҷу равнавқи тиҷорат мусоидат намуд.  

Ба мақсади афзудани иқтидори ҳокимияти марказӣ Шоҳмуроди зирак 

ҳокимони вилоятҳоро аз вазифаашон сабукдӯш намуда, ҳокимони нав таъин 

намуд. Амир Шоҳмурод умури маҳкамаро низ як дараҷа ба тартиб даровард. 

Худаш рисолае роҷеъ ба ҳуқуқ таълиф намуд, ки барои қозиҳо ҳамчун дастур 

хизмат мекард. Шоҳмурод ин чорабиниҳоро таҳти байрақи мубориза дар роҳи 

риояти аҳкоми шариат амалӣ намуда,  бо ин баҳона барои муҳофизати расму 

оин мансаби раисиро ҷорӣ намуд, ки ӯ мебоист иҷрои тамоми фармудаҳои 

шариатро хӯрдагирона назорат мекард. Шоҳмурод аз унвонии туркӣ-муғулии 

хон даст кашида, худро амир номид.  

Устувору мустаҳкам  шудани ҳокимияти марказӣ боиси таъмини амнияти 

роҳҳо гардид ва ин дар баробари ислоҳоти пул барои равнақи тиҷорат заминаи 

мусоид фароҳам овард. Хоҷагиҳои воҳаҳои зироатӣ, хусусан водии Зарафшон, 

инчунин ҳавзаи дарёҳои Аму ва Қашқадарё дубора рӯ ба сабзиш ниҳоданд. Дар 

бобати афзудани нуфузи ноҳияҳои камодам чораҳо дида шуданд, ки каналҳои 

нави обёрӣ акнун на аз он феодалҳои маҳаллӣ, балки моли подшоҳӣ маҳсуб 

ёфтанд ва аз ин ҳам хазинаи давлат ғанӣ мегардид. Дар натиҷаи пешрафти 

корҳои обёрӣ ҳолати ба зиндагонии муқимӣ гузаштани тоифаҳои бодиянишини 

узбак ва дар заминҳои навобод маскан гирифтани онҳо қувват гирифт. 

Амир Шоҳмурод таҳти шиори «ҷиҳоди муқаддас бар зидди шиаҳо» чандин 

маротиба ба Хуросон лашкар кашид ва бисёр маҳаллаҳои онро тороҷ намуд. 

Амири манғит дар ин лашкаркашиҳо ҳар як каси қобили меҳнатро аз аҳолии 

Хуросон асир карда, ба Бухоро меовард. Ба ин восита бозори ғуломфурӯшии 
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Бухоро хеле авҷ гирифт. Дар охирҳои асри XVIII, вақте ки Эрон саргарми 

ҷангҳои дохилии худ буд, Шоҳмурод дубора Марвро ишғол кард. Шоҳмурод 

якчанд дафъа ба Ӯротеппа лашкар кашид ва дар ин мавридҳо низ аксари аҳолии 

қобили меҳнати Хуҷанд, Ӯротеппа, Хавос, Зомин ва Ёмаро зӯран ба Самарқанд 

бурда, дар сохтмони биноҳо ва иншооти обёрӣ истифода бурд. Маҳз бо қувваи 

ин одамон дар Самарқанд 24 масҷид ва дигар иморатҳои гуногун сохта шуданд. 

Ба ҷои амир Шоҳмурод писараш Ҳайдар (1800-1826) ба сари ҳукумати 

Бухоро омад. Вале ӯ сиёсати падари худро давом дода натавонист. Баъди 

вафоти амир Ҳайдар писараш Насрулло (1826-1860) ба сари ҳокимият омад. 

Мардум барои бераҳмӣ ва ҷаллодиҳояш ба ӯ «амири қассоб» лақаб гузошта 

буданд. Амир Насрулло сараввал тамоми бародаронашро аз дами теғ гузаронид. 

Ӯ дар тамоми давраи ҳукмронияш бо навбат бо Шаҳрисабз, Ӯротеппа, Қуқанд 

ва Хева меҷангид. Кӯшишҳои ӯ барои баргардинидани заминҳои он сӯи Амӯ, ки 

ба дасти афғонҳо афтода буд, бенатиҷа анҷомид. Амир Насруллоро ҳатто 

наздиконаш чашми дидан надоштанд. Ӯро занаш – духтари волии Шаҳрисабз 

ҳангоми хоб дар гӯшаш симоб рехта, ҳалок намуд. Ба ҷои Насрулло писари 

ягонааш Музаффар (1860-1885) ба тахт нишаст. Муҳимтарин воқеъаи даврони 

амир Музаффар истилои Осиёи Миёна аз тарафи Русия мебошад.   

 

§11. Таъсисёбӣ ва пурзӯршавии хонии Қӯқанд 

 

Қувват гирифтани парокандагии феодалӣ дар давлати хонии Аштархониён 

пеш аз ҳама тангшавии ҳудуди он зоҳир мегардад. Балх ва Бадахшон 

истиқлолият ба даст медароранд. Фарғона бошад, ҳанӯз дар охирҳои асри XVII 

ниммустақил шуда, дар ибтидои асри XVIII (соли 1710) дар ин ҷо хонии 

мустақил арзи  ҳастӣ менамояд, ки асосгузораш пешвои қабилаи узбаки минг, 

бунёдгузори шаҳри Қӯқанд Шоҳрухбий буд. Ташаккули хонии Қӯқанд дар 

миёна ва нимаи дуюми асри XVIII, дар замони ҳукмронии Эрдонабӣ (1754-

1774) ва Норбутта (1774-1800) ба анҷом мерасид. Норбуттаро дар тахти хонӣ 

писаронаш Олимхон ва Умархон иваз намуданд, ин ду бародарон асосгузори 

ҳақиқии давлат ва шаҳри Хӯқанд мебошанд. 

Дар аҳди Олимхон (1800-1810) аҳамияти сисёсии Қӯқанд дар натиҷаи 

муттаҳид намудани Фарғона, ҳамроҳ карда шудани Тошканд ва Чимкент афзуд. 

Хусусан, аз ҷониби Олимхон тобеъ карда шудани шаҳрҳо ва водиҳои 

Оҳангарон, тамоми вилояти Тошканд, инчунин Сайрам-марказҳои муҳими роҳи 

корвонгузари ҷониби Русия аҳамияти бузург доштанд. Баъди забти Тошканд 

иқтидори Олимхон аз қудрати Бухоро кам набуд. Ӯ соли 1805 ба таври расмӣ 

рутбаи хонро қабул намуд ва  кишвари Фарғона хонии Қӯқанд ном гирифт. 

Яке аз аввалин тадбирҳои фаъолияти давлатии Умархон (1810-1822)  

кӯшиши барпо намудани иттифоқ бо амири Бухоро Ҳайдар буд. Лекин ин 

иттифоқ мустаҳкам шуда наметавонист. Зеро дере нагузашта мубориза барои 

Ӯротеппа ва Хуҷанд аз нав сар шуд ва солҳои дурудароз ба низои байни ду 
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давлат табдил ёфт. Умархон баҳори соли 1814 ба Туркистон, ки он вақт дар зери 

ҳокимияти амири Бухоро Ҳайдар буд, лашкар фиристод. Забти Туркистон 

имконият дод, ки масоҳати паҳновари даштҳои қазоқнишин аз баҳри Арал то 

Ҳафтрӯд ишғол карда шавад. Он ҷо қалъаҳои Оқмачит (Оқмасҷид-ҳоло шаҳри 

Қизилӯрда), сипас Авлиёато, (Ҷамбули ҳозира), баъдтар Пишкек ва ғайра сохта 

шуданд. Ҳамин тариқ, як қисми қабилаҳои қирғизу қазоқ ҳам ба қаламрави 

хонии Қӯқанд дохил гардиданд. 

Пас аз марги Умархон писар ва вориси ӯ Муҳаммадалӣ (Мадалӣ) (1822-

1842) тамоми умури хонии Қӯқандро дар дасти худ нигоҳ дошт. Ӯ чандин дафъа 

ба самти ҷанубу шарқ лашкар кашид. Соли 1834 лашкари Қӯқанд мулкҳои 

Дарвоз ва Қаротегинро зери даст намуд ва муддате чанд ҳокими Кӯлоб низ ба 

итоати вай сар даровард. Мадалӣ бо Ӯротеппа ҷанг кард.  

Муҳаммадалихон ба мисли амири Бухоро Насрулло, як марди золим ва 

бераҳме буд. Амири Бухоро Насрулло соли 1842 Қӯқандро забт кард ва 

Муҳаммадалихонро бо ҳамаи аҳли оилааш, аз ҷумла модараш шоира Макнуна 

(Нодирабегим)-ро ба қатл расонид. Лекин дар тобистони ҳамон сол (1842) дар 

натиҷаи шӯриш ҳукумати амир Насрулло дар Қӯқанд сарнагун шуд. Дере 

нагузашта, Қӯқанд боз истиқлолияти худро соҳиб гардид ва Хуҷанду 

Тошкандро ҳам дубора ба даст овард (соли 1840 Хуҷанд, соли 1842 Тошканд ба 

Бухоро гузашта). 

Тоҷикону узбакони шаҳрӣ бо қипчоқҳо ҳамкорӣ карда, амакбачаи Олимхон 

Шералихонро (1842-1845) ба тахт нишонданд ва диёрро аз манғитиёни ситамгар 

озод карданд. Дар муддати якчанд сол ошӯбҳои дохилӣ Хӯқандро фаро 

гирифтанд.  

Дар солҳои 50-60-уми асри XIX ҷангҳои Бухорову Хӯқанд ба як ҳодисаи 

маъмул мубаддал гардид. Ин зиддиятҳо кори артиши мусаллаҳи русро дар амри 

тасарруфи Осиёи Миёна осон намуд.  

Ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ. Ҷангҳои дохилии хониҳои минтақа ба ҳаёти 

мардум таъсири манфии худро расонид. Танҳо як Ӯротеппа дар давоми шаст 

сол беш аз панҷоҳ маротиба мавриди тохту тоз қарор гирифт. Падидаи дигари 

ин аср ҳамоно ҳар чӣ бештар кӯчида омадани қабилаҳои узбактабори манғит, 

барлос, лақай ва ғайра буд. Дар ибтидои асри XIX тақрибан 40 % аҳолии 

минтақаро кӯчиён ташкил медоданд. Тадриҷан ба ҳаёти муқимӣ гузаштани 

қабилаҳои узбакзабон раванди якҷоя зиндагӣ кардани тоҷику узбакро ба миён 

овард, ки раванди ассимилятсия ё омезиш ёфтани тоҷиконро ба бор овард, ки 

падидаи номатлуб ва зиёновар барои тоҷикон буд.  

Дар системаи обёрӣ кам дигаргунӣ ба миён омад, ки сабаби он боз ҳамон 

ҷангҳои харобиовар буд. Маҳсулоти аслии кишти аҳолии аморати Бухоро ва 

хонигари Қӯқанд гандум, пахта, маҳсулоти полизӣ, маҳсулот барои чорво ва 

ғайра буд. Олоти хоҷагидории аҳолӣ аз давраҳои асримиёнагии барвақта кам 

фарқ мекард, ки ин ҳам боиси кундӣ дар пешрафти хоҷагии деҳот ба ҳисоб 

мерафт. Намуди маъмули заминдорӣ танхоҳ яъне барои хидматҳои ҷудогона 
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инъом кардани қитъаи замин ба шумор мерафт. Соҳибони танхоҳ аз ҳисоби 

ҷамъоварии андоз ба хазинаи давлат ҳам миқдори маблағеро ворид мекарданд.  

Пас аз амир Шоҳмурод бо сабаби густариш ёфтани таассуб саҳми заминҳои 

вақф низ афзуд, ки аз ҳисоби даромади он ашхоси ҷудогона зиндагӣ мекарданд. 

Афзудани ҳосил мутаносибан миқдори андозро боло мебурд, яъне дар ин давра 

кишоварзон аз зиёд гаштани ҳосил қариб ки шодӣ намекарданд. Падидаи дигари 

ҳаёти иқтисодӣ аз ҷониби давлатҳои минтақа ҷорӣ кардани анвоъи андозҳои 

ғайримусулмонӣ, ба расми қабилаҳои туркӣ буд. Аз ҷумла ба ғайр андозҳои 

маъмулии закот, ушр, андозҳои иловагии «амонпулӣ», «чӯбпулӣ», «тагиҷой», 

«никоҳона», «танобона», «миробона», «алафпулӣ», «қӯшпулӣ», ҷорӣ гардида, 

рӯзгори мардумро боз душвортар мегардонид. Инчунин човодорӣ, ки бештар ба 

қабилаҳои узбак хос буд, сабаби худсарона поймол кардани заминҳои киштии 

мардум (хусусан тоҷикон, ки ба сабаби дур мондан аз умури идориву сиёсӣ 

бепаноҳу бекас буданд) мегашт. 

Ҳунармандон бештар дар шаҳрҳо зиндагӣ мекарданд ва аҳолии деҳоту 

кӯҳистонҳои тоҷик бо роҳи табодули молу маҳсули кишоварзӣ ин ниёзи худро 

бартараф мекарданд. Бофандагӣ ва ресандагӣ аз муҳимтарин касбу ҳунари ин 

давра ба ҳисоб мерафтанд. Дукондорӣ ва савдо ба шаҳрҳои бузург хос буда, дар 

деҳот дар гардиш миқдори ночиз пули нақдӣ мавҷуд буду бас. Бозорҳои бузурги 

минтақа дар Бухоро, Самарқанд, Ӯӯқанд, Тошканд, Ҳисор амал мекарданд.  

       

§12. Илму фарҳанги халқи тоҷик дар асрҳои XVIII – нимаи авали XIX 

 

Дар охирҳои асри XVIII ва ибтидои асри  XIX қувват гирифтани зулму 

ситам ба пешрафти фарҳанги халқҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла халқи тоҷик, 

таъсири манфӣ расонид. Оммаи меҳнаткашон аз имконияти маълумотгирӣ ва 

шуғли илму адаб маҳрум буданд. Илмҳои дунявӣ бештар характери схоластикӣ 

гирифта, дар мактабу мадрасаҳо асосан илмҳои динӣ таълим дода мешуданд.  

Бо вуҷуди ин ҳаёти илмӣ дар шаҳрҳо каму беш давом ёфт. Дар ин давра як 

силсила асарҳои таърихӣ аз қабили «Таърихи Раҳимхонӣ»- и Муҳаммад Вафои 

Карминагӣ, «Гулшан – ул – мулук» - и Муҳаммад Яъқуб, «Мунтахаб – ул - 

таворих» - и Муҳаммад Ҳаким таълиф ёфтаанд. Муалифони ин асарҳо шоҳиди 

бисёр воқеаҳои он давра буда, дар китобҳояшон маводи гаронбаҳои таърихиеро 

ҷой додаанд, ки барои омӯхтани масъалаҳои гуногуни ҳаёти он айём ба мо ёрӣ 

мерасонанд.  

Сокинони он шаҳрҳо дар давраи мазкур ҳам бо забони тоҷикӣ гуфтугӯ 

мекарданд ва дар мактабҳо низ дарсҳо бо забони тоҷикӣ мегузашт. Вале дар 

баробари ин таълимоти динӣ бо забони арабӣ низ гузаронида мешуд. 

Дар Осиёи Миёна ду хел макбат вуҷуд дошт. Дар мактабҳо бачагони аз 5 то 

16 сола бо забони тоҷикӣ таълим гирифта, асосҳои дини исломро моемӯхтанд. 

Мактаби олӣ, ки онро мадраса меномиданд, шумораашон хело афзуда буд. Дар 

мактабҳо асосан дар фасли зимистон 3-4 моҳ мехонданд.  
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Мадрасаҳо дар Самарқанд, Бухоро, Панҷакент, Конибодом, Қаршӣ, Кӯлоб, 

Хуҷанд, Ӯротеппа ва Ҳисор мавҷуд буда, дар ҳар кадоми онҳо 40-50 нафар 

муллобача таҳсил мекард. Мӯҳлати таҳсил муайян набуд. Барои ҳамин дар 

мадраса таҳсил аз 8 то 20 сол тӯл мекашид. Мӯҳтавои барномаҳои таълимии 

мадраса омӯхтани илмҳои динӣ, инчунин донишҳои умумиро дар бар мегирифт. 

Бештар толибилмон вақти худро ба фарогирии масъалаҳои баҳсовару баъзан 

нозарур сарф карда, ҳатто тафсиру Қуръону ҳадис барин асосҳои шариъатро 

намеомӯхтанд.  Таълим дар ин ҷода бо забони арабӣ мегузашт. Дар баробари 

қоидаю қонунҳои дини ислому шариат дар мадрасаҳо чор амали арифметкӣ ва 

баъзе элементҳои алгебраю геометрия низ омӯхта мешуданд. Дар мадрасаҳо 

фарзандони рӯҳониёну одамони доро таълим мегирифтанд. Дар замони 

ҳукмронии Шоҳмурод танҳо дар мадрасаҳои Бухоро 30 ҳазор кас таълим 

мегирифтааст. Шахсоне, ки мадрасаро хатм мекарданд, одатан ба мансаби қозӣ 

ё ноиби ӯ ва имоми масҷид таъин мешуданд.  

Дар мадрасаҳо духтаронро қабул намекарданд ва бо хатми мактаб 

таълимгирии онҳо қатъ мегардид. Мактабҳои духтарон ҷудо буданд ва дар онҳо 

бибихалифаҳо, ки одатан занҳои муллоёну мударрисон буданд, дарс мегуфтанд. 

Бибихалифаҳо ба духтарон асосан дину шариати исломиро таълим медоданд. 

Дар Бухоро таҳсил бо забони форсии тоҷикӣ, дар Қӯқанд бо ду забон – тоҷикӣ 

ва узбакӣ, дар Хива бошад, бештар забони узбакӣ ва туркӣ густариш меёфт. 

Хонандагон китобҳои дарсии мушкилфаҳм ва ба синну солашон 

номувофиқро қориёна аз ёд карда, ба маънии онҳо сарфаҳм намерафтанд. 

Умуман, мадрасаҳо ба рӯи оммаи васеи меҳнаткашон пӯшида буд. Аз ин ҷост, 

ки дараҷаи саводнокии аҳолӣ дар сатҳи паст қарор дошт. 

Дар аввалҳои асри XVIII фаъолияти шоирони забардаст Сайидо, Фитрати 

Зардӯз ва Малеҳо ба анҷом расид.  

Дар миёни аҳли адаби ин давра мавқеи асосиро шоирони дарборӣ ишғол 

мекарданд. Онҳо дар шеърҳои шаклан бисёр зебо ва мазмунан хеле пучи худ 

хонҳо  ва азамати  давлати онҳоро ситоиш  мекарданд. Эҷодиёти ин гурӯҳи 

адибон аз ҷиҳати ғоявӣ тамоман иртиҷоӣ ва ба оммаи халқ комилан бегона буд. 

Берун аз доираи дарбор адабиёти равияи демократӣ вуҷуд дошт, ки 

намояндагони ба назар намоёни он Донишӣ Бухороӣ,  Маҳмуд, Содиқ, 

Маҳмур, Маъдан, Ирсии Ҳисорӣ, Раҳими Самарқандӣ,  ва дигарон буданд.  

Шоирон Фазли, Адо, Хотиф, Нола, Холис, Рамзӣ ва дигарон ашъори худро 

дар рӯҳияи маҳаллачигӣ навишта дар қасидаҳои худ мавзӯи рақобати сиёсӣ, 

адабӣ, мадании байни Бухоро ва Фарғонаро акс кунонидаанд.  

Бо вуҷуди  ин адабиёти равияи демократии асри XVIII  ва нимаи авали асри 

XIX  анъанаҳои беҳтарини адабии нимаи дуюми асри XVII – ро давом дода, 

барои алоқаманд намудани анъанаҳои пешқадами адабиёти замони Сайидо бо 

адабиёти замони Аҳмади Дониш ва Шоҳин роли муҳиме бозидааст. 

Дар нимаи дуюми асри XVIII  ва авали асри XIX дар санъати халқи тоҷик 

ҳам баъзе комёбиҳоро мушоҳида кардан мумкин аст. Масалан, дар ин давра ду 
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навъ театрҳо – намоишҳои кӯчагии ҳунармандони масхарабоз, дорбоз ва театри 

лӯхтакҳо мавҷуд буданд, ки дар намоишҳои онҳо ҳунарпешагон кору кирдорҳои 

нодурусти амалдорони давлатӣ, қозиён, рӯҳониёнро масхара мекарданд. 

Дар байни аҳолӣ асбобҳои мусиқӣ най, сурнай, танбӯр, дутор, сетор, 

ғижжак ва дойра нағора паҳн шуда буданд ва мутрибон дар онҳо оҳангҳои 

мураккаби мусиқиро эҷод мекарданд. Рӯзҳои ид, тӯйҳо, ҳофизон ва машоққон 

санъати худро ба халқ намоиш дода, дили тамошобинонро шод мегардониданд.  

Санъатҳои меъморӣ, тасвирӣ низ тараққӣ карда буданд. Дар тамоми 

ноҳияҳои Точикистон устоҳо, мусаввирон ва наққошони гулдаст дар иморатҳо 

ва асбобу анҷомҳои рӯзгор нақшу тасвирҳо кашида, санъати баланди худро 

намоиш медоданд. Аз ёдгориҳои меъмории Бухоро масҷиди Болои Ҳавз, 

маҷмӯи иморатҳои қисми ғарбии шаҳр – масҷид, мадраса, мазорҳои Халифаю 

Худойдод ва аз ёдгориҳои Ӯротеппа мадрасаи Рустамбек ҷолиби диққат 

мебошанд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАСЛИ IV. ХАЛҚИ ТОҶИК ДАР ЗАМОНИ МУСТАМЛИКАИ  

РУСИЯИ ПОДШОҲӢ БУДАНИ ОСИЁИ МИЁНА (СОЛҲОИ 60-УМИ 

АСРИ XIX – 1917) 

 

БОБИ IX. Ҳаёти тоҷикон дар замони аз тарафи Русия забт шудани  



 169 

Осиёи Миёна 

   

§ 1. Вазъи мулкҳои Осиёи Миёна дар миёнаи асри ХIХ ва  

сабабҳои аз тарафи Русия забт шудани он 

 

Вазъи мулкҳои Осиёи Миёна дар арафаи ҳуҷуми қӯшунҳои рус. Дар 

миёнаи асри Х1Х дар сарзамини Осиёи Миёна ба ғайр аз се давлатҳои мустақил: 

аморати Бухоро, хонигариҳои Қӯқанд ва Хева, боз як қатор мулкҳои 

ниммустақил, ба монанди: Шаҳрисабз, Китоб, Ҳисор, Қаротегин, Дарвоз, Кӯлоб 

ва ғайра вуҷуд доштанд. Халқи тоҷик дар он давр дар ҳайати аморати Бухорою 

хонигарии Қӯқанд ва мулкҳои ниммустақили номбаршуда, бо ҳамроҳии 

халқҳои ӯзбек, туркман, қазоқ, қирғиз ва ғайра бародарвор зиндагӣ ба сар 

мебурданд ва талхию ширинии ҳаётро бо ҳам мечашиданд. 

Давлатҳои мустақилу ниммустақили Осиёи Миёна дар арафаи ҳуҷуми 

қӯшунҳои рус дар зинаи тараққиёти муносибатҳои феодалӣ буданд. Дар байни 

онҳо бештар душманӣ ҳукмфармо буд. Махсусан ҷангҳои беохири байни 

аморати Бухорою хонигарии Қӯқанд боиси харобиҳои зиёди мулкҳои ҳар ду 

тараф гардидаанд.  

Бояд қайд кард, ки дар арафаи ҳуҷуми қӯшунҳои рус вазъияти хонии 

Қӯқанд хеле ногувор буд. Махсусан байни хонҳои Қӯқанд Худоёрхон (солҳои 

1845-1858 ва 1862-1873) ва Маллахон (солҳои 1858-1862, яъне дар фосилаи 

гурехтани Худоёрхон) рақобати сахти мансабӣ мерафт ва ҳар кадоме мехост, ки 

амири Бухороро ба тарафи худ кашад. Амири Бухоро Музаффархон 

Худоёрхонро пуштибонӣ намуда, соли 1862 ба Қӯқанд ҳуҷум карда салтанати 

Худоёрхонро аз нав барқарор намуд. 

Хулоса, дар арафа ва ҳатто саршавии ҳуҷуми қӯшунҳои рус ба Осиёи 

Миёна, дар ин сарзамин нооромӣ, ҷангу ҷидолҳо, иқтисодиёти қафомондаю 

харобгардида ҳукмрон буд. Вазнинии чунин вазъият бештар ба дӯши мардуми 

бечора меафтод. Онҳо зиндагии қашшоқона доштанд. 

Сабабҳои асосии аз тарафи Русия забт шудани Осиёи Миёна. Аз аввали 

солҳои 60-уми асри Х1Х ба мулкҳои Осиёи Миёна ҳуҷуми васеи қӯшунҳои 

Русияи подшоҳӣ сар шуд, ки барои он сабабҳои зерин вуҷуд доштанд: 

Якӯм, подшоҳони Русия дер боз, аниқтараш аз замони Пётри 1, ният 

доштанд, ки Осиёи Миёнаро ба зери тасарруфи худ дароранд. Зеро, онҳо барои 

абадқудратии империяи Русия, аз ҷануб, ба воситаи баҳри Араб ва уқёнуси 

Ҳинд ба роҳи мунтаззами обӣ баромаданро зарур меҳисобиданд. Маҳз бо ҳамин 

мақсад соли 1717 Пётри 1 ба муқобили хони Хева нахустин ҳуҷуми ҳарбӣ, вале 

бебарор ташкил карда буд.Минбаъд Русия то миёнаи асри Х1Х, асосан бо 

сабабҳои мураккабии муносибаташ дар Ғарб, имконияти ғасби Осиёи Миёнаро 

надошт; 

Дуюм, дар Русия бо бекор карда шудани ҳуқуқи крепостноӣ (19 феврали 

соли 1861) барои инкишофи муносибатҳои капиталистӣ имконияти васеъ 
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кушода шуд. Дар он махсусан бофандагӣ тараққӣ кард, ки он вобастаи ашёи хом 

- пахтаи америкоӣ буд. Вале бо сабаби ҷангҳои шаҳрвандӣ дар ИМА (солҳои 

1861-1865) барои Русия аз ин мулк низ овардани пахта мураккаб гардид. Дар 

натиҷа қисме аз фабрикаҳои бофандагии Русия аз набудани пахта амалиёти 

худро боздоштанд. Чунончӣ, агар соли 1860 дар Русия шумораи фабрикаҳои 

амалкунандаи бофандагӣ 57 (бо 659 дастгоҳ) бошад, пас соли 1863 он то ба 35 

(бо 338 дастгоҳ) кам шуд. Бинобар ҳамин ҳам ҳукуматдорони Русия, то ин ки 

норозигии саноатчиёнашон ба вуҷуд наояд, мехостанд Осиёи Миёнаро ба зери 

нуфузи худ дароварда, онро ба макони ашёи хом, яъне пахта табдил диҳанд; 

Сеюм, барои саноатчиёни Русия бозори нави молфурушии берақобат зарур 

буд. Ин гуна бозорро онҳо дар қитъаи Европаи Ғарбӣ ба даст дароварда 

наметавонистанд. Аниқтараш маҳсулоти саноатии Русия дар бозори 

мамлакатҳои Ғарб рақобат карда наметавонист. Аз ин рӯ ҳомиёни саноати 

бофандагӣ ният доштанд, ки ҳарчӣ зудтар Осиёи Миёнаро ба бозори фурӯши 

молҳои худ табдил диҳанд; 

Чаҳорум, маълум аст, ки ҳукумати подшоҳии Русия дар ҷанги Қрим 

(солҳои1853-1856) шармандавор шикаст хӯрд ва сулҳи Париж (соли 1856) ба 

зарари он буд. Барои бекор кардани шартҳои вазнини он (аз ҷумла барои бекор 

намудани беназоратии соҳилҳои шимолии баҳри Сиёҳ) дипломатияи рус, 

ҳарчанд ҷонбозиҳо кард, вале қувваи Русия, ки дар Ғарб хале заиф буд, он 

кӯшишҳо натиҷаи дилхоҳ надоданд. Бинобар ин, ҳукуматдорони Русия бо 

тавсияи ҳарбиён мехостанд, ки ба Шарқ, ба сарҳади Ҳиндустон – мустамликаи 

Англия, қувваҳои зиёди ҳарбии худро чамъ намуда, бо ин яке аз аъзоёни асосии 

иттиҳодияи зиддирусиягӣ, аниқтараш сарварӣ он – Англияро барои бекор 

кардани шартҳои вазнини сулҳи Париж моил гардонанд. Ба андешаи мо, маҳз 

ҳамин сабаб аввали солҳои 60-уми асри Х1Х ҳуҷуми васеи қӯшунҳои русро ба 

муқобили Осиёи Миёна тезонид;  

Панҷум, ҳукумати подшоҳии Русия, ки бо шикаст хӯрдан дар ҷанги Қрим 

хело беобрӯ шуда, боиси коста шудани нуфузаш дар байни синфи ҳукмрони 

мамлакат гардида буд, ният дошт, бо ба зери тасарруфи худ даровардани Осиёи 

Миёна обрӯяшро ақалан дар дохили мамлакати худ аз сари нав барқарор 

намояд. 

 Дар асоси ҳамин сабабҳо Русия барои забти Осиёи Миёна қӯшун кашид. 

  

§ 2. Ҳуҷуми қӯшунҳои рус ба муқобили хонигарии Қӯқанд ва аморати 

Бухоро. Таъсиси генерал-губернатории Туркистон 

 

Кӯшишҳои ҷиддии ҳукумати Русия барои забти Осиёи Миёна аз охири 

солҳои 30 то миёнаи солҳои 50-уми асри XIX. Зимистони соли 1839 Русия бо 

мақсади «танбеҳ» додани хонии Хева бар зидди он амалиёти ҳарбӣ сар кард. Ба 

қӯшуни 4 ҳазораи русҳо губернатори Оренбург В.А. Перовский сарварӣ намуд. 

Вале ин ҳуҷуми ҳарбӣ барор нагирифт. Сарбозони рус ба хунукии 30 дараҷаи 
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биёбони Мангишлоқ тоб наоварда, ақибнишинӣ намуданд. Бо ҳамин иғвои 

ҳарбӣ, ки бо номи «ҳуҷуми Хевагӣ» шӯҳрат дошт, зимистони соли 1840 барбод 

рафт.  

Ҳукумати подшоҳӣ охири солҳои 40 ва аввали 50-уми ҳамон аср ҳуҷуми 

ҳарбиро ба муқобили Осиёи Миёна нисбатан аз доираи васеъ сар каданӣ шуд. 

Дар он вақт аскарони рус барои ҳуҷум ба ин кишвар асосан дар ду самт: ҷануб 

(аз Оренбург) ва ҷанубу шарқ (аз Семипалатинск) омодагӣ медиданд. 

Аз самти Оренбург қӯшунҳои рус соли 1847 ба соҳилҳои баҳри Арал 

расида, дар резишгоҳи дарёи Сир истеҳкоми Раим (ҳозира қалъаи Арал)-ро бино 

карданд. Дар натиҷа самти ҳарбии Оренбург то соҳили баҳри Арал давом дода 

шуд. Соли 1852 отряди 469 нафараи қӯшунҳои рус, аз самти Оренбург, ба 

қалъаи Оқмачит (Қизилӯрдаи ҳозира), ки мулки хонигарии Қӯқанд буд, ҳуҷум 

карданд ва 72 нафарро талаф дода, қафо гаштанд. Соли 1853 губернатори 

Оренбург В.А. Перовский бо отряди 2- ҳазорнафара ба муқобили Оқмачит бори 

дуюм ҳуҷум кард. Он лаҳза Оқмачитро, ки нуқтаи муҳими стратегӣ ба ҳисоб 

мерафт, ҳамагӣ 250 нафар сарбозони Қӯқандӣ муҳофизат мекарданд. 

Муҳосираи қалъа 22 рӯз давом кард. 28 июли соли 1853 қалъа аз тарафи 

қӯшунҳои рус забт карда шуд. Аз муҳофизони он танҳо 74 нафар зинда 

монданд, ки 35 нафари онҳо ҳам захмӣ буданд. 

Қалъаи Оқмачит баъди забт аз тарафи қӯшунҳои рус ба қалъаи ҳарбии 

Перовский табдил дода шуд. Ба ғайр аз ин онҳо бо зудӣ дар соҳилҳои дарёи Сир 

панҷ истеҳкоми нави ҳарбӣ бунёд карданд. Дар натиҷа хати ҳарбии дарёи Сир (ё 

худ Сирдарё) ба вуҷуд омад, ки он ҳамчун идомаи хати ҳарбии Оренбург ба 

ҳисоб мерафт. Аз тарафи хони Қӯқанд бошад, минбаъд борҳо кӯшиши 

баргардонидани ин истеҳком карда шуд. Вале ҳамаи онҳо бебарор анҷомиданд. 

Солҳои1850-1854 қисми дигари қӯшунҳои рус аз ҷанубу шарқ (аз 

Семипалатинск) ҳаракат карда, водии Залийро гирифтанд ва соли 1854 ба шаҳри 

Верный (Алма Атои ҳозира) асос гузоштанд. Дар натиҷаи ин амалиёт аз 

Семипалатинск то ба Верный хати дигари нави ҳарбӣ ба вуҷуд омад. 

Вале минбаъд, бо сабабҳои авҷ гирифтани «бӯҳрони Шарқ», ки боиси 

саршавии ҷанги Қрим гардид, амалиёти ҷангӣ дар Осиёи Миёна аз тарафи 

ҳарбиёни Русия дар ҳар ду самт ҳам мавқуф гузошта шуд.  

Оғози ҳуҷуми васеи забткоронаи қӯшунҳои рус дар ҳудуди Осиёи 

Миёна. Инак, аввали солҳои 60-уми асри Х1Х бо сабабҳои дар боло 

ишорашуда, қӯшунҳои Русия барои идомаи амалиёти ҷангӣ дар Осиёи Миёна, 

аз сари нав омода гардиданд. Қӯшунҳои самти Сибирӣ ба ҳуҷум гузашта, моҳи 

августи соли 1860 қалъаи Токмак ва 4 сентябр қалъаи Пишпек (Бишкеки 

ҳозира), соли 1861 Чулек ва Янги Қурғонро забт карданд. Соли 1861 

губернатори нави Оренбург А.П. Безак таклиф ва лоиҳаи бо ҳам пайвастани 

хати ҳарбии дарёи Сир (Сирдарё) ва Сибириро пешниҳод кард, ки мувофиқи он 

шаҳрҳои Туркистон ва Тошкент бояд забт карда мешуд. Губернатори Сибири 

Ғарбӣ А.О. Дюгамел таклифи забти пурраи водии Чуйро гузошт. Вале ин 
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таклифҳо аз тарафи мутасаддиёни молиявӣ дастгирӣ надид. Аз ҳамин сабаб 

ҳукумати подшоҳӣ ба ҳар ду губернаторони номбурда иҷозат дод, ки яке, яъне 

А.П. Безак ба самти Туркистон ва дигаре - А.П. Дюгамел ба самти Пишпек ва 

Авлиё Ота (Чамбули ҳозира), фақат гуё корҳои тадқиқотиро давом диҳанд. Ин 

пешниҳод барои амалдорони ҳарбӣ баҳри оғози амалиёти ҷангӣ кифоя буд. 

Минбаъд қӯшунҳои барои забти Осиёи Миёна равоншуда аз самти Шарқ, 

бо сарварии генерал Веревкин ва аз самти Ғарб бо сарварии генерал М.Г. 

Черняев ҳаракат карда, бо ҳам наздик мешуданд. Моҳи майи соли 1864 аз 

тарафи Веревкин Авлиё Ота, 12 июн қалъаи Туркистон, 21 сентябр аз тарафи 

Черняев Чимкент ишғол карда шуд. Ҳар ду колонаи ҳарбӣ дар Чимкент амалан 

бо ҳам пайвастанд. Дар натиҷа соли 1864 барои фатҳи Тошкент, ки мулки 

хонигарии Қӯқанд ба ҳисоб мерафт, қӯшунҳои зиёди подшоҳӣ ҷамъ шуданд.  

Забти Тошкент. Диққати Черняевро махсусан Тошкент ба худ ҷалб карда 

буд. Аз рӯи баъзе маълумотҳо ҳукумати марказии Русия ба вай ҳуқуқи забти 

ҷангии Тошкентро надодаанд. Яъне онҳо умед мекарданд, ки ин шаҳр ихтиёран 

ба ҳайати Русия дохил мешавад. Аммо таъкид шуда буд, ки агар хавфи аз 

тарафи қӯшунҳои Бухоро забт намудани Тошкент ба вуҷуд ояд, он гоҳ ӯ ба сӯи 

ин шаҳр лашкар кашад. Ҳамон вақт амири Бухоро - Музаффархон на Тошкент, 

балки Қӯқандро таҳдид мекард. Ин воқеа барои Черняев кифоя буд, ки ихтиёран 

ба сӯи Тошкент ҳуҷум кунад. 1 октябри соли 1864 қӯшунҳои рус бо сарварии 

Черняев ба Тошкент аввалин бор ҳуҷум карда, вале бебарор ба Чимкент 

баргаштанд. Ин бебарорӣ ҳукуматдорони подшоҳиро водор сохт, ки барои 

фатҳи Тошкент ҷиддитар омода гарданд.  

29 апрели соли 1865 Черняев ба сӯи Тошкент бори дуюм ҳуҷум кард. Ӯ дар 

аввал дамбаи дарёи Чирчиқро вайрон карда, канали Анҳорро хушк намуд ва 

шаҳрро беоб гузошт. Ҷангҳои шадид ба вуҷуд омаданд. Фақат шаби аз 14 ба 15 

июни соли 1865 ба Черняев муяссар гардид, ки ба шаҳр дарояд. Дар натиҷа 

ҷангҳои сахти кӯчагӣ оғоз ёфт, ки он се рӯз давом кард. Ниҳоят, 17 июн 

Тошкент аз тарафи Черняев забт карда шуд. Байни намояндагони шаҳр ва 

Черняев шартнома имзо гардид.  

Моҳи сентябр губернатори Оренбург ҳангоми дар Тошкент буданаш ин 

шаҳрро, бо мақсади аз нуфузи Қӯқанду Бухоро озод нигоҳ доштан, мулки 

мустақил эълон кард. Вале он вақт ҷангҳои байни Бухорою Қӯқанд (яъне бо 

муқобилони Худоёрхон) давом мекард. Амири Бухоро баъди забти Хуҷанд ба 

сӯи шаҳри Қӯқанд ҳаракат кард. Инчунин ӯ аз сарварони қӯшунҳои рус талаб 

кард, ки Тошкентро ба ихтиёри ӯ супорида, худ аз шаҳр баромада раванд. 

Ҳукумати подшоҳӣ чунин таҳдиди Музаффархонро ба инобат нагирифта, моҳи 

октябри соли 1865 ба тарзи расмӣ ба ҳайати Русия дохил шудани Тошкентро 

эълон кард.  

Нахустин муҳорибаҳои байни Русия ва Бухоро. Барои амалиёти 

минбаъдаи қӯшунҳои рус дар пеши роҳи он истеҳкоми нисбатан мустаҳкам - 

Ҷиззах меистод, ки мулки Бухоро ба ҳисоб мерафт. Ин қалъаро ду қатор 
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деворҳои баланд ва канали пуроб иҳота мекард. Муҳофизони қалъа хеле зиёд 

буданд. Ба ғайр аз ҷиззахиён, сарбозони истаравшанӣ, бо сарварии ҳокими худ-

Аллаёр девонбегӣ; зоминӣ, бо сарварии ҳокими он-Ҷянхоҷа туқсабо; сарбозони 

бухороӣ бо сарварии қӯшбегӣ Яъқуббек дар мудофиаи ин қалъа ҳузур доштанд. 

Сарварии умумии мудофиаи қалъаи Ҷиззахро Яъқуббек ба ӯҳда дошт. Аммо 

вазъият дар маркази аморати Бухоро-шаҳри Бухоро ҳам мураккаб буд. Хабари  

аз тарафи қӯшунҳои рус забт гардидани Тошкент, мардумро ба ҳаракат 

даровард. Баъзе гурӯҳҳо амирро барои дар ҷангҳои муқобили Русия иштирок 

накарданаш на танҳо сарзаниши сахт, балки қасди ҷонашро кардаанд. Аз ҳамин 

сабаб, ӯ маҷбур шуд, ба ҷанги муқобили Русия омодагӣ бинад.  

Дар Бухоро ба ҷанг омодагии амир ҳанӯз давом дошт. Вале охири январи 

соли 1866 як теъдоди нисбатан хурди қӯшунҳои рус бо сарварии генерал 

Черняев, ки иборат аз 14 ротаи пиёдагард ва 600 нафар казакҳои рус, бо 16 адад 

тӯпҳо буданд, ба Ҷиззах расиданд. Дар натиҷа, дар Ҷиззах ва атрофи он  

муҳорибаи сахттарини байни ҳимоятгарони қалъа ва қӯшунҳои Черняев ба амал 

омад. Каси бисёре кушта ва захмӣ гардиданд. Дар ин муҳориба махсусан 

муҳофизони қалъа бо сарварии Ҷянхоҷа тӯқсабо мардонагӣ нишон доданд. 

Онҳо аз қалъа баромада, дар майдон бо сарбозони рус сахт ҷангидаанд. Чунин 

ҳолат генерал Черняевро ба гурехтан маҷбур намуд ва ҳангоми гурехтан ӯро то 

8-10 ҳазор нафар муҳофизони қалъа таъқиб кардаанд. Дар натиҷа ҷанги аввали 

Ҷиззах бо ғалабаи бухороиён, аниқтараш – ҷиззахиён ва бо мағлубияти Черняев 

анҷом ёфт. Ғалаба дар ҷанги якуми Ҷиззах бухороиёнро хеле рӯҳбаланд кард. 

Амир Музаффархон низ бо мақсади идомаи ғалаба, бо қувваи зиёд ба Ҷиззах 

ҳозир шуда, дар Сассиқкӯл ном маконе (соҳили чапи дарёи Сир) манзил гирифт. 

Сарварии умумии ин амалиётро Музаффархон ба ӯҳдаи худ гирифт. Вале вай ба 

ҷои сарварӣ ва назорати омодагии амалиёти ҷангӣ дар ҳамон лаҳза ҳам бо базму 

шатранҷбозӣ банд буду, на танҳо ба ғалабааш боварии комил дошт, балки ҳатто 

чуноне Аҳмади Дониш мегӯяд, дар фикри мусодираи хазинаи дар Петербург 

доштаи ҳукумати Русия ва роҳҳои минбаъда истифодаи «асирони» ҳарбии рус 

буд. 

Баъди шикастхӯрӣ дар Ҷиззах Черняев аз Осиёи Миёна даъват карда шуд ва 

ба ҷояш генерал Д.И. Романовский таъин гардид. Аз ин рӯ, минбаъд ӯ қӯшунҳои 

русро дар ҷангҳои муқобили сарбозони амири Бухоро ва хони Қӯқанд сарварӣ 

мекард. Вай нисбат ба амири Бухоро ба ҷанги навбатӣ аз ҳар ҷиҳат омода буд. 8 

майи соли 1866 дар Майдаюлғун, ё худ Эрҷор (дар роҳи Ҷиззах ва Хуҷанд) 

байни қӯшунҳои русу бухороӣ ҷангҳои шадиде ба вуқӯъ омад ва он бо ғалабаи 

русҳою мағлубияти бухороиён анҷом ёфт. Амалан ин ҷанги нахустини байни 

қӯшунҳои Бухоро ва Русия ба ҳисоб меравад. Амир Музаффархон бо наздикон 

ва посбонони худ аз майдони ҷанг ба сӯи Самарқанд гурехт. 

А.Дониш манзараи шикастхӯрии сарбозони амир ва гурехтани худи 

Музаффархонро чунин тасвир намудааст: Сарбозони амир агарчанде худро 

«ғозиёни ислом» меномиданд, вале ҳанӯз пеш аз оғози ҷанг «ҳама мунтазири 
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фирор буданд» ва бо шунидани овози тӯпҳои Русия «якбора фирори барқвор 

ихтиёр карданд». Вақте ба ҷаноби амир хабар оварданд, ки «аскар бевафои 

карданду пушт доданд, амир низ саросема ба болои аспи қантарӣ ва зинхолие 

нишаста, фурсат наёфт  ки аммома бар сар кунад ё ҷома бипӯшад. Ҳамчунон аз 

сари шатранҷ бархеста болои зин (бар) нишаст ва асп меронд»1. 

Забти Хуҷанд ва Ӯротепа. Барои қӯшунҳои рус, баъди ғалаба дар 

муҳорибаи Майдаюлғун, ё худ Эрҷор роҳ ба сӯи Хуҷанд кушода буд.    Шаби аз 

19 ба 20 майи соли 1866 онҳо ба шаҳри Хуҷанд наздик шуда, аз 18 тӯп ва 8 

мортир (тӯпи кӯтоҳмил) шаҳрро тирборон карданд. Саҳарии 21 май муҳосираи 

шаҳр оғоз ёфт. Вале аз сабаби муқобилияти сахти муҳофизони шаҳр, аскарони 

рус ба шаҳр дохил шуда натавонистанд. Барои мудофиаи шаҳр на танҳо 

мардуми он - тоҷикон, балки атрофи он, дар қатори тоҷикон ӯзбекҳо низ 

мардонагӣ нишон доданд. Аскарони бағазабомадаи подшоҳӣ шаҳрро се 

шабонарӯз ба зери тӯппаронии мунтазам гирифтанд. 24 май қӯшунҳои рус ба 

шаҳри валангоргардида соҳиб шуданд. Аз рӯи баъзе маълумотҳо, аз ҳисоби 

муҳофизони шаҳри Хуҷанд фақат ҳалокшудагон ба 2,5 ҳазор нафар расидааст, 

ки маросими дафни ҷасади онҳо як ҳафта давом кардааст. Аз тарафи забткорон 

бошад ҳамагӣ 5 нафар ҳалок шуду халос . 28 май Нов аз ҷониби қӯшунҳои рус 

забт гардид.  

Баъди муҳорибаи Майдаюлғун Эрҷор ва забти Хуҷанду Нов   

сарфармондеҳи қӯшунҳои рус умед дошт, ки амири Бухоро аз ҷангҳои нав даст 

кашида, худро мағлуб меҳисобад. Аммо чунин умеди онҳо хом баромад. 

Музаффархон ба ҷангҳои нав омодагӣ медид. Ҳарбиёни рус аз ин воқиф 

гардида, тирамоҳи ҳамон сол амалиёти забткоронаи худро идома доданд. 1 

октябр аз тарафи онҳо Ӯротеппа муҳосира гардид, ки онро 4 ҳазор нафар 

муҳофизат мекарданд. 2 октябр шаҳр аз тарафи забткорон ишғол карда шуд. 

Талафоти ҷонии муҳофизон хеле бузург буд. 

Забти Ҷизах. 11 октябри соли 1866 аз тарафи қӯшунҳои рус муҳосираи 

нави Ҷиззах оғоз ёфт. Ба онҳо дар ин муҳориба генерал-адъютант Н.А. 

Крижановский сарварӣ мекард. Ҷиззах он лаҳза аз ҳар ҷиҳат ба истеҳкоми 

мустаҳкам табдил ёфта буд.  

Илова ба ду қабат девори аввала, боз девори сеюм сохта шуд. Барои 

мустаҳкам намудани қалъа дар муддати ҳашт моҳ ҳазорҳо нафар мардуми 

тоҷику ӯзбек кор кардаанд. Ҳангоми ҷангҳо бошад шумораи муҳофизони 

қалъаи Ҷиззах 10 ҳазор нафарро ташкил додааст. Аз ҳамин сабаб ҳам барои 

забти ин қалъа 7 рӯз ҷангҳои шадид давом кард. Муҳофизон низ, ки асосан 

тоҷикону ӯзбекон буданд, матонату далерӣ нишон доданд. Вале дар рафти 

ҷангҳои шадид қӯшунҳои рус пеши роҳи обро баста, бо ин муҳофизонро аз 

таъминоти об маҳрум намуданд. Чунин амал муҳофизонро дар ҳолати 

мураккабтарин гузошт. Ниҳоят, 18 октябр қалъаи вайрона, бо 2,5 ҳазор нафар 

                                                 
1 Дониш А.М. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манѓития – Душанбе, 1992. С.30-32 
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қурбоншудагон ва маҷрӯҳони бисёр, насиби аскарони рус гардид. Баъди 

мағлубияти Ҷиззах дар муҳорибаи Янгиқӯрғон ҳам ғалаба таслими қӯшунҳои 

рус шуд.  

Қӯшунҳои рус баъди забти Ҷиззах ва Янгиқӯрғон аз идомаи амалиёти ҷангӣ 

муваққатан худдорӣ намуда, ба муҳорибаҳои минбаъда омадагӣ медиданд. 

Ҳукумати подшоҳӣ бошад, дар ин муддат масъалаҳои идоракунии мулкҳои 

забтшударо ҳал намуд.  

Ташкил намудани генерал-губернатории Туркистон. Аввали соли 1865 

аз ҳисоби заминҳои аз хонигарии Қӯқанд ишғолкардаи қӯшунҳои рус вилояти 

Туркистон, дар ҳайати генерал-губернатории Оренбург ташкил ёфт. Сарвари ин 

вилояти навбунёд генерал Черняев таъин гардид. 

Соли1867 ҳукуматдорони подшоҳӣ натиҷаи амалиётҳои ҷангии худро дар 

сарзамини Осиёи Миёна гӯё ҷамъбаст намуданд. Дар ин сол бо марказ дар 

Тошкент генерал-губернатории Туркистонро ташкил доданд, ки он заминҳои аз 

соли 1847 то он лаҳза аз мулкҳои хонигарии Қӯқанд ва аморати Бухоро забт 

намудаи қӯшунҳои русро дарбар мегирифт. Ҳамон лаҳза генерал-губернаторӣ аз 

ду вилоят: Сирдарё – бо марказ дар Тошкент ва Ҳафтруд - бо марказ дар 

Верный иборат буд. Мувофиқи ин тақсимот мулкҳои Хуҷанд, Нов, Ӯротеппа, 

Ҷиззах ва ғайра ба ҳайати вилояти Сирдарё дохил шуданд1. Ҳудуди генерал-

губернаторӣ ва микдори вилоятҳои он минбаъд аз ҳисоби мулкҳои тозаишғоли 

қӯшунҳои рус меафзуд. 

Баробари бунёди генерал-губернаторӣ инчунин округи ҳарбии Туркистон 

низ ташкил ёфт. 14 июли соли 1867 аввалин генерал-губернатори Туркистон 

генерал-адъютант, барон фон К.П. Кауфман таъин гардид. Подшоҳи Русия 

Александри II дар асоси «Ярлиқи заррин»-и худ ба Кауфман ҳуқуқи васеъ дода 

буд, ки мувофиқи он ӯ мустақилона бо давлатҳои ҳамсоя масъалаҳои сиёсӣ, 

тиҷоратӣ, сарҳадӣ, ташкили сафоратҳо, имзои шартномаҳо ва ғайраҳоро ҳал 

менамуд. Яъне Кауфман, дар асоси он ҳуҷҷат минбаъд имконият дошт, ки бо 

давлатҳои ҳамсоя, аз он ҷумла аморати Бухоро, хонигариҳои Хеваю Қӯқанд ва 

ғайра мустақилона ҷанг эълон кунад ва ё бо онҳо сулҳ имзо намояд. 

Кауфман ба хубӣ эҳсос намуд, ки хони Қӯқанд-Худоёрхон дигар мадори 

ҷанг карданро надорад, аммо амири Бухоро - Музаффархон бошад ҳанӯз ҳам 

тавоност. Ӯ боварии комил дошт, ки Бухорою Қӯқанд дигар муташаккилона ба 

муқобили қӯшунҳои рус баромада наметавонанд. Зеро, бо ба ихтиёри Русия 

гузаштани Хуҷанду Ӯротеппа ва Ҷиззах амиру хон аз роҳи мӯросилаи 

байниякдигарӣ маҳрум гардидаанд. Аз ҳамин сабаб ҳам Кауфман соли 1868 бо 

Худоёрхон шартномаи барои Русия мувофиқро имзо кард. Мувофиқи он аз 

ихтиёри хон ҳуқуқи мустақилӣ гирифта шуд, тоҷирони рус дар сарзамини 

                                                 
1 Соли 1875 тақсимоти нави маъмурии кишвари Туркистон гузаронида шуд, ки мувофиқи он уезди Хуљанд (ба 

он Нов ва Ўротепа низ дохил мешуд) ба њайати вилояти Самарќанд дохил гардид.  
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хонигарӣ озодона амал карданро ба даст дароварданд. Яъне, мувофиқи ин 

шартнома хонигарии Қӯқанд тобеи Русия гардид. 

Ҳамин тавр дар сарзамине, ки аз тарафи қӯшунҳои Русияи подшоҳӣ забт 

гардида буд генерал-губернатории Туркистон ташкил ёфт. Агарчанде вилоятҳои 

он номҳои ба ҳақиқати ҳол мувофиқро гирифтанд, яъне: сараввал Сирдарё, 

Ҳафтруд, минбаъд Самарқанд, Фарғона ва ҳатто Моварои Каспӣ (Закаспий), 

вале “Туркистон” ном гирифтани ин кишвари бузург ҳақиқати ҳолро ифода 

намекард. Аввалан, мулкҳое, ки ба ҳайати генерал-губернаторӣ дохил гардид, ба 

ғайр аз як ҳиссаи сарзамини вилояти Ҳафтруд, боқӣ ба Туркистони таърихӣ ҳеҷ 

алоқа надоштанд. Сониян, дар ҳудуде, ки соли 1867 генерал-губернатории 

Туркистон ташкил ёфт, мардуми туркнажод нисбат ба мардуми эронинажод, аз 

ҷиҳати шумора он қадар бартарии зиёд надоштанд. Яъне ба андешаи мо, 

номгузории нодурусти кишвар, ин натиҷаи дар доираи ҳукуматдорону ҳарбиёни 

олимақоми Русияи ҳамонвақта мавҷуд будани каҷфаҳмӣ, аниқтараш 

надонистани мардуми кишвар ва ҳайати таърихи ин диёр мебошад.  

 

§ 3. Идомаи ҷанги Русия бо Бухоро ва забти Хева 

 

Муҳорибаи Чӯпоното ва забти Самарқанд. К.П.Кауфман баробари 

генерал- губернатори Туркистон таъин гардиданаш амалиёти забткоронаи 

пешгузаштагони худро давом дод. Мақсади асосии ӯ таслим намудани аморати 

Бухоро буд. Сараввал диққати ӯро вазъияти мураккаби Самарқанд, ки хеле 

ноором буд, ба худ ҷалб кард.  

1 майи соли 1868 дар баландии Чӯпонато (наздикии Самарқанд) муҳорибаи 

шадидтарини байни қӯшунҳои рус ва сарбозони амир, ки бо якҷоягии 

ихтиёриён амал мекарданд, ба вуқӯъ омад. Дар ин муҳориба ҳокими Ҳисор 

Раҳмонқулбӣ парвоначии манғит низ бо отряди худ иштирок дошт ва 

таърихшинос Мирзо Азими Сомӣ воқеанигори ӯ буд. Муҳофизон агарчанде аз 

ҷиҳати шумора нисбат ба аскарони подшоҳӣ, ки ба онҳо бевосита худи К.П. 

Кауфман сарварӣ мекард, бартарӣ дошта бошанд ҳам (аз рӯи баъзе маълумотҳо 

шуморои онҳо ба 100 ҳазор нафар мерасид), аммо аз ҷиҳати таҷрибаи ҳарбӣ ва 

таъмини яроқ хело касод буданд. Дар натиҷа ин муҳориба ҳам боиси мағлубият 

ва талафоти бузурги муҳофизон, аз он ҷумла сарбозони амир гардид.  

Мағлубият дар муҳорибаи Чӯпонато тақдири Самарқандро низ ҳал намуд. 

Зеро, сарварони ин шаҳри бостонӣ муқобилияти минбаъдаро нисбат ба 

қӯшунҳои забтгари Русияи подшоҳӣ бефоида ва ба зарари шаҳру шаҳриён (яъне 

боиси талафоти бешумор ва инчунин вайрониҳои зиёд) ҳисобида, рӯзи дигар, 

яъне 2 май бе муқобилият дарвозаи шаҳрро ба рӯи қӯшунҳои рус кушоданд.  

3 май ин хабар ба амир Музаффархон расид, ки ӯ он лаҳза дар Кармина буд. 

Вай ҳатто аз изтироб қосиде, ки хабари аз даст рафтани Самарқандро барояш 

расонид, қатл намудааст. 
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Дар чунин вазъият гуфтушуниди намояндагии Русия ва Бухоро оиди 

масъалаи тиҷорат давом дошт ва он 11 майи соли 1868 бо имзои шартномаи 

иборат аз 6 банд анҷом ёфт. Мувофиқи он дар қаламрави хоки аморати Бухоро 

барои тоҷирони Русия имконияти васеи фаъолият дода мешуд.  

Муҳорибаи Зирабулоқ. Шартномаи 23 июни соли 1868 ва тақдири он. 

Имзои шартномаи тиҷоратии 11 майи соли 1868 идомаи ҷангро дар байни Русия 

ва Бухоро боз надошт. 12 май Ургут, 18 май Қаттақӯрғон аз тарафи қисмҳои 

аскарони рус ишғол карда шуд. Умуман, муҳорибаҳои минбаъда исботи он 

буданд, ки қӯшунҳои амир имконияти муқобилиятнишондиҳиро аз даст 

додаанд. Амир Музаффархон чунин вазъиятро эҳсос намуда, маҷбур шуд, ки ба 

имзои шартномаи пешниҳодкардаи Кауфман розӣ шавад. 

Ҳанӯз шартнома дар байни Бухорою Русия имзо нагардида хабари он, яъне 

ба имзои он майл кардани амир ғазаби як қисми мардуми Бухороро ба вуҷуд 

овард. Олимақомони худи Бухоро ҳам аз амир талаб мекарданд, ки бо 

«кофирҳо», яъне русҳо ҷангро давом диҳад. Бо ҳамин сабабҳо амир маҷбур шуд, 

ки боз майл ба ҷанг намояд. Ӯ дар наздикии Зирабулоқ 15 ҳазор сарбозони 

савора, 6 ҳазор сарбозони пиёда ва 14 тӯпро бо сарварии Ҳоҷӣ Тӯқсабо ва 

Усмон Тӯқсабо ҷамъ намуд. Аз рӯи маълумотҳои дигар шумораи умумии 

сарбозон ва мардуме, ки он ҷо ба муқобили аскарони рус ҷамъ намудаанд, ба 50 

ҳазор нафар мерасид.  

Инак, 2 июни соли 1868 дар наздикии Зирабулоқ муҳорибаи сахттарин ва 

охирини байни Русияю Бухоро ба вуқӯъ омад. Вале мағлубият боз насиби 

сарбозони амир гардид. Онҳо 1500 нафарро талаф доданд. 

Қӯшунҳои рус баъди ғалаба дар Зирабулоқ боз ба сӯи Самарқанд равон 

шуданд. Зеро дар он ҷо ҳанӯз 1 июн шӯриши зиддирусӣ ба вуқӯъ омада буд. 

Шӯришгарон шаҳрро ба даст дароварда, намояндагони Русия ва маҳаллиёни бо 

онҳо ҳамкорӣ намударо ба қатл расонидаанд. Онҳо ҳафт рӯз шаҳрро муҳофизат 

карданд ва ба қӯшунҳои рус муқобилияти сахт нишон доданд. 8 июни соли 1868 

шӯриши Самарқанд бо ваҳшоният пахш карда шуд.  

Барои Музаффархон баъди мағлубият дар муҳорибаи Зирабулоқ ва пахш 

намудани шӯриши Самарқанд ба ғайр аз қабули таклифи Кауфман оиди имзои 

шартномаи пешниҳод кардааш чораи дигаре набуд. Бинобар ин ӯ намояндаи 

худро барои имзои шартнома ба Самарқанд фиристод. 23 июни соли 1868 

шартномаи байни Русия ва Бухоро имзо гардид, ки мувофиқи он амир 

вазифадор шуд: аз заминҳои забтнамудаи қӯшунҳои рус, бо шаҳрҳои Хуҷанд, 

Ӯротеппа, Ҷиззах, Самарқанд ва Қаттақӯрғон, ба фоидаи Русия даст кашад; ба 

хазинаи ҳукумати подшоҳӣ чун товони ҷанг 125 ҳазор тилло (500 ҳазор сӯми 

русӣ) фиристад; аз хоки Бухоро хати телеграф гузаронад; ба тоҷирони Русия 

имконияти дар сарзамини аморат озодона амал карданро диҳад; дар дарёи Аму 

ба киштигардии Русия мамоният накунад; ғуломдориро манъ намояд ва ғайраҳо. 

Мувофиқи ин шартнома амир аз ҳуқуқи муносибати мустақилона бо дигар 

давлатҳои ҳамсоя маҳрум мегардид. Яъне, дар асоси ин банди шартнома 
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аморати Бухоро дар ҳақиқат аз ҷиҳати ҳуқуқ (юридикӣ) бояд тобеи Русия 

мегардид.  

Шартномаи номбурда баъди имзои тарафайн барои тасдиқ, ба подшоҳи 

Русия Александри II фиристода шуд. Подшоҳ бошад бо сабабҳои сиёсию 

иқтисодӣ шартномаро тасдиқ накард. Аз ин рӯ он шартнома ҳукми қонуниро 

нагирифт. Агарчанде соли 1869 ҳукумати амир, ки аз ин ҳолат хабар надошт, бо 

сафирони худ як қисми тавони ҷангро (50 ҳазор тангаи тилло ва 19 ҳазор тангаи 

нуқра) ба хазинаи ҳукумати подшоҳӣ фиристод. Хазинадорони подшоҳӣ ҳам он 

ғаниматро бе ягон калавиш қабул карданд. 

Шӯриши Абдумаликтӯра. Баъди имзои шартнома вазъият дар Бухоро боз 

ҳам мураккаб гардид. Шахсони аз шартнома норозӣ дар атрофи писари калонии 

амир Музаффархон - Абдумаликтӯра (Каттатӯра) ҷамъ омада, ӯро амир эълон 

карданд. Ҳокимони Китобу Шаҳрисабз - Ҷӯрабеку Бобобек ҳам бо дастаҳои худ 

ба тарафи Абдумаликтӯра гузаштанд. Дар натиҷа дар худи Бухоро ба муқобили 

Музаффархон қувваи бузурге ташкил ёфт. Аз рӯи баъзе маълумотҳо тирамоҳи 

соли 1868 дар ихтиёри Абдумаликтӯра қариб 8 ҳазор нафар аскар буд. Агар 

ҳамон лаҳза қувваҳои Абдумаликтӯра, ки Қарширо ба маркази худ табдил дода 

буданд ва Музаффархон бо ҳам бар мехӯрданд, мағлубияти амир аз эҳтимол дур 

набуд. Инро худи амир ҳам эҳсос намуда барои имдод ба К.П. Кауфман 

муроҷиат кард. Кауфман бошад ба хубӣ мефаҳмид, ки ҳаракати Абдумаликтӯра 

пеш аз ҳама ба муқобили манфиати Русия аст, аз ҳамин сабаб ба таклифи 

Музаффархон розӣ шуд. Ӯ барои пахш намудани шӯриш қӯшунро бо сарварии 

генерал А.К. Абрамов фиристод.  

Тирамоҳи соли 1870 ба қӯшунҳои Абдумаликтӯра, ки дар наздикии Қаршӣ 

омодаи ҷанг буданд, сарбозони амир ва аскарони рус якбора ҳуҷум карданд. 27 

октябр Қаршӣ аз тарафи аскарони рус забт карда шуд. Пас аз он сарбозони амир 

ҳам вориди шаҳр гардида, онро тороҷ намуданд. Он лаҳза як ҳиссаи бузурги 

сарбозони амиру аскарони рус ба сӯи Шаҳрисабзу Китоб ҳаракат карда, он 

мулкҳоро низ тобеи амир Музаффархон гардониданд. Абдумаликтӯра бошад 

баъд аз ҳама нобарориҳо аввал ба Қӯқанд, баъд ба Қошғар гурехт. 

Эъзомияи Исканедаркӯл. Баробари ба ихтиёри Русия гузаштани 

Самарқанд инчунин болооби Зарафшон, ё худ Кӯҳистон: Фалғар, Мастчоҳ, Фон, 

Киштут ва Моғиён, ки мулкҳои ниммустақил буданд, низ ба луқмаи он пешкаш 

гардиданд. Ҳукумати подшоҳӣ аз ҳисоби Самарқанд, Каттақӯрғон ва дигар 

мулкҳои Зарафшонии аз аморати Бухоро забт намудааш музофоти Зарафшонро 

бунёд намуда, генерал А.К. Абрамовро сарвари он таъин намуд. Яке аз 

мақсадҳои асосии Абрамов ин тобеи худ гардонидани мулкҳои номбурдаи 

Кӯҳистон буд. Мардуми он мулкҳо агарчанде ҳама тоҷиканд, вале ҳокимони 

онҳо байни худ ҷангида қувваи мудофиавии Кӯҳистонро хеле заиф 

гардонидаанд.  

Пӯшида набуд, ки чунин ҳолати ин диёр муваффақияти қӯшунҳои русро 

осон мегардонид. Вале Абрамов намехост, ки кӯшиши ӯ барои таслими болооби 
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Зарафшон чун ҳуҷуми ҳарбӣ ном бурда шавад. Бо ҳамин мақсад вай зурур 

шуморид, ки амалиёти ҳарбиро бо эъзомияи илмӣ рӯпӯш намояд. Зеро он вақт 

марказҳои илмию чуғрофии Русия оиди омӯзиши табиату набототи Осиёи 

Миёна рағбати зиёд пайдо карда буданд. Дар натиҷа баҳори соли 1870 бо 

сарварии генерал Абрамов эъзомияи Искандаркӯл ташкил карда шуд.  

Ба ҳайатии эъзомияи номбуда 200 нафар казакҳои мусаллаҳ, ротаи 

пиёдагард ва взводи пулемётчиҳои кӯҳгард дохил мешуданд. Боз аз Ӯротеппа 

дастаи дигари ҳарбиёни мусаллаҳ таҳти фармондеҳии Деннет ҳаракат карда, дар 

роҳ ба дастаи Абрамов пайвастанд. Сафари эъзомия 25 апрели соли 1870 аз 

Самарқанд сар шуд. Моҳи август шаҳри Панҷакент бе муҳорибаи ҷиддӣ ба 

ихтиёри қӯшунҳои рус гузашт. Вале дар деҳаи Артуч, Панҷруд, Даштӣ, Кулолӣ, 

Фалғар, Мастчоҳ ва ғайра ҷангҳои шадид ба амал омадааст. Дар ин амалиёт 

бисёр деҳаҳоро бо хукми Абрамов ба хок яксон намудаанд. Моҳи июни соли 

1870 эъзомия амалиёти ҳарбии худро ба охир расонид. Аз ҳисоби мулкҳои 

ниммустақили кӯҳистонии болооби Зарафшон «Туманҳои Кӯҳистонӣ» ташкил 

ёфт ва он ба музофоти Зарафшон ҳамроҳ карда шуд. 

Дар эъзомияи Искандаркӯл як қатор олимон: табиатшинос                А.Ф. 

Федченко, геолог Д.К. Мищенко, нақшбардор (баъдтар арбоби намоёни ҳарбию 

сиёсӣ) Л.Н. Соболев ва дигарон дохил буданд.                          Бо ташаббуси ин 

донишмандон барои тадқиқи захираҳои табии болооби Зарафшон қадамҳои 

аввалин ва муҳими илмӣ гузошта шуд.  

Ҳуҷуми қӯшунҳои рус ба муқобили хонигарии Хева. Минбаъд 

амалиётҳои асосии қувваҳои ҳарбии дар Осиёи Миёна доштаи Русия барои 

забти хонигарии Хева нигаронида шудаанд. Барои рӯҳан маҳв намудани 

аскарони хонигарӣ амалдорони ҳарбии Русия ба муқобили он якбора аз се самт: 

аз самти Тошкент, ба воситаи Ҷиззах, бо сарварии генерал-майор Головачев 

(4600 нафар), аз самти Оренбург, ба воситаи қалъачаи (форти) Эмбин, бо 

сарварии генерал-лейтенант Верёвкин (3400 нафар) ва аз самти Красноводск 

отрядҳои Қафқозӣ, бо сарварии полковник Маркозов (4300 нафар), яъне бо 

шумораи умумии 12 ҳазор нафар, бо сарварии умумии К.П.Кауфман ба ҳуҷум 

гузаштанд.  

Миёнаи моҳи майи соли 1873 қӯшунҳои подшоҳӣ аллакай дар қаламрави 

хонигарӣ амалиёти ҷангӣ мегузарониданд. 29 май барои шаҳри Хева ҷангҳои 

сахттарин ба вуқӯъ омад. Хони Хева, Саид Муҳаммад Раҳими II аз тарс гурехта, 

бо ишораи таслим, аз Кауфман сулҳ талабид. 12 июн бо фармони Кауфман 

амалиёти ҷангӣ дар хоки Хева қатъ гардид. 12 августи ҳамон сол байни Русияю 

Хева шартнома имзо гардид, ки мувофиқи он Хева тобеи Русия гардида, бояд 

чун товони ҷанг ба хазинаи подшоҳӣ 2 млн. 200 ҳазор сӯм медод. Аз заминҳои 

хонигарӣ соҳилҳои рости дарёи Аму ба ихтиёри Русия гузашт.  

Ҳангоми ҳуҷуми қӯшунҳои рус ба муқобили хони Хева, амири Бухоро 

Музаффархон натанҳо ин амалиётро торафдорӣ кард, балки ба қӯшунҳои рус 

кӯмаки амалӣ расонид. Чунин рафтори содиқонаи амир  ба Русия  ба 
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амалдорони ҳукумати подшоҳӣ хеле маъкул гардид. Бинобар ҳамин ҳам 

ҳукумати подшоҳӣ маҳз садоқати амирро нисбат ба худ ба инобит гирифта, 

инчунин ба ивази он мулкҳое, ки аз ҳисоби аморат ба ихтиёри Русия гузашта 

буд, заминҳои Чорҷӯйро аз ихтиёри хони Хева гирифта, ба ихтиёри амири 

Бухоро дод.  

Шартномаи 28 сентябри соли 1873 байни Русия ва Бухоро. То моҳи 

сентябри соли 1873 дар байни Русияю Бухоро, ба ғайр аз шартномаи тиҷоратии 

11 майи соли 1868 дигар ягон ҳуҷҷати ҳуқуқӣ (юридикӣ), ки муносибати ин ду 

давлатро муайян номояд, вуҷуд надошт. Аз ҳамин сабаб, асосан баъди ҳалли 

тақдири Хева, дар доираи ҳукумати Русияи подшоҳӣ боз масъалаи муайян 

намудани муносибат нисбат ба Бухоро ба миён омад. 

Инак, 28 сентябри соли 1873 дар Шаҳрисабз байни Русия ва Бухоро 

шартномаи нав имзо гардид, ки он бо номи шартномаи «дӯстӣ» маълум буда, аз 

18 банд ибарат аст. Ин шартнома аз тарафи подшоҳ тасдиқ гардид ва он дар 

қатори шартномаи тиҷоратӣ, ки дар боло ишора рафт, ҳамчун ҳуҷҷати асосии 

ҳуқуқии байни Бухоро ва Русия то Инқилоби Октябри соли 1917 амал кард. 

Шартномаи «дӯстӣ»-и соли 1873 сарҳади ҳамонвақтаи байни Русияю 

Бухороро тасдиқ намуда, сарҳади байни Бухорою Хеваро низ муайян мекард. 

Дар асоси он ҳар ду тараф, яъне тарафҳои Русияю Бухоро вазифадор мешуданд, 

ки дар Осиёи Миёна, дар сарзамини дар зери нуфузи худ буда, инкишофи 

муносибатҳои тиҷоратӣ ва озодона шино кардани киштиҳоро дар дарёи Аму 

таъмин мекунанд; тоҷирони рус на танҳо барои дар тамоми шаҳру ноҳияҳои 

аморати Бухоро озодона амал намудан ҳуқуқ пайдо карданд, балки онҳо дар 

ҳимояи махсуси ҳукумати амирӣ низ буданд; аз молҳои тарафайн бояд аз 2,5 

фоиз зиёд андоз-закот гирифта намешуд; молҳои русӣ ба воситаи сарзамини 

Бухоро ба дигар давлатҳо бебоҷ гузаронида мешуд; тоҷирони ҳар ду тараф 

метавонистанд дар доираи Осиёи Миёна корвонсарои худро дошта бошанд. 

Ғайр аз ин, тоҷирони рус дар соҳилҳои дарёи Аму истгоҳ (бандар) ва анборҳо 

сохта метавонистанд; ба раиятҳои тарафайн, аз рӯи қонунҳои мавҷуда, ҳуқуқи 

дар ҷои дилхоҳ машғули касбу ҳунар шудан дода мешуд. Инчунин онҳо 

метавонистанд мулки ғайриманқула, яъне хона, боғ, замини корам дошта 

бошанд; тарафайн намояндагии худро, яъне ҳукумати амирӣ дар Тошкент ва 

ҳукумати Русия дар Бухоро дошта метавонистанд; тарафи ҳукумати амирӣ 

вазифадор карда мешуд, ки дар сарзамини аморат хариду фурӯши одам, яъне 

ғуломдориро манъ намояд. 

Ҳамин тавр, дар шартномаҳои тиҷоратии соли 1868 ва «дӯстии» соли 1873 

ба ғайр аз баъзе бартариҳо барои тоҷирони рус дар сарзамини Бухоро, дигар 

ишорае нест, ки дар асоси он аморати Бухоро мутеи Русияи подшоҳӣ гардад. 

Пас ба хулосае омадан мумкин аст, ки аморати Бухоро аз ҷиҳати ҳуқуқӣ, яъне 

юридикӣ, давлати мустақил будааст. Вале амирони Бухоро, ки дар назди 

иқтидори ҳарбии Русия нотавон буданашонро ба хубӣ эҳсос мекарданд, бинобар 

ин худро «ихтиёран» ба оғӯши тобеият андохта, нисбат ба ҳукумати подшоҳӣ 
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сиёсати содиқона хизмат карданро пеш гузошта, аморатро ба мустамликаи 

ҳақиқии Русия табдил доданд. 

  

 § 4. Ба аморати Бухоро ҳамроҳ кардани Бухорои Шарқӣ  

 

Ҳуҷуми аввали амир Музаффархон ба водии Ҳисор. Чуноне дар боло 

аллакай ишора намудем, дар сарзамини аморат мулкҳое ба монанди: 

Шаҳрисабз, Китоб, Бойсун, Деҳнав, Ҳисор, Қаротегин, Дарвоз, Кӯлоб ва ғайра 

буданд, ки ҳокимони онҳо худро мустақил ҳисобида, ба ҳукумати амирӣ сар 

намефароварданд. Мулки Қӯрғонтеппа бошад, он лаҳза макони кашмакашӣ 

гардида, тобеи гоҳ хони Қундуз, гоҳ Кӯлобу Балҷувон ва гоҳ тобеи Ҳисор 

мешуд. Амирони манғитияи Бухоро низ барои тобеи худ гардонидани ин 

мулкҳо, аз ҷумла ба муқобили Шаҳрисабзу Китоб барҳо ҳуҷум карда, хуни 

зиёде резондаанд. 

Амир Музаффархонро ба муқобили қӯшунҳои рус бемуваффақият анҷом 

ёфтани  амалиётҳои ҷангии соли 1866 ором нагузошт. Ӯ мехост, ки ҷои мулкҳои 

аз даст додаашро (Хуҷанд, Ӯротеппа, Нов, Ҷиззах ва ғайраро) зуд аз ҳисоби 

мулкҳои Бухорои Шарқӣ пур кунад. Бо ҳамин сабаб охири ҳамон сол ба сӯи 

водии Ҳисор лашкар кашид. Албатта муваффақияти ин ҳуҷум аз бисёр ҷиҳат ба 

мавқеи ҳокимони Китобу Шаҳрисабз вобастагӣ дошт. Зеро, ҳамон лаҳза 

ҳокимони Шаҳрисабз - Ҳакимбек (падари Бобобек) ва Китоб - Ҷӯрабек низ 

майли ба амири Бухоро итоат карданро надоштанд. Вале онҳо дар пеши ҳуҷуми 

қӯшунҳои рус хусумати худро нисбат ба амир як сӯ гузошта, бо мақсади зарба 

задан ба душмани асосӣ - қӯшунҳои ҳукумати подшоҳии рус, муваққатӣ бошад 

ҳам, бо амир якҷоя амал карданро зарур ҳисобиданд. Бо ҳамин мақсад онҳо ба 

амир Музаффархон изҳори итоат намуданд. Аммо амир ба садоқати ин ҳокимон 

боварӣ надошт ва нисбаташон дар дили худ оташи интиқомҷӯиро аланга 

медоду, нияти бо ҳар роҳ маъзул намуданашонро дошт. Лекин амир барои 

чунин нияти худ ҳанӯз ҷуръат намекард. Ба ҳар ҳол ин дафъа садоқати рӯякии 

ин ҳокимонро истифода бурданӣ шуд. 

Инак, амир Музаффархон охири соли 1866 ва аввали соли 1867 сарзамини 

Қаршӣ ва Шаҳрисабзро ба такягоҳи қӯшунҳои худ табдил дода, ба сӯи водии 

Ҳисор ҳуҷум кард. Вай ба душвории роҳҳои кӯҳӣ нигоҳ накарда, ҳатто тӯпҳоро 

низ ҳамроҳи худ гирифт. Баробари огоҳӣ аз ин ҳаракати амир, ба муқобили ӯ, 

дар маҳалҳои Бойсун ва Деҳнав, бо ташаббуси ҳокими Ҳисор Абдулкарим 

додхоҳ дастаҳои ихтиёрии ин мулкҳо ҷамъ омада буданд. Дар байни онҳо 

ҳиссаи асосиро ҳисориҳо ташкил медоданд ва бо ҳамин сабаб ҳамаи он 

қувваҳои умумии зиддиамирӣ чун «ҳисориҳо» ном бурда мешаванд. Бо даъвати 

Абдулкарим додхоҳ ҳокими Кӯлобу Балҷувон Сарахон ҳам, ки баромадаш аз 

қабилаи катағони Кӯлоб буд, ҳамчун иттифоқчӣ, бо қӯшунҳои худ ба майдони 

муҳориба ҳозир шуд.  
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Аз ҷиҳати лавозимоти ҳарбӣ то чӣ андоза қафомонда будани тарафҳоро 

тасвири зерини амалиёти ҷангӣ, ки дар китоби «Тоҷикон»-и Бобоҷон Ғафуров 

акс ёфтааст, равшан нишон медиҳад: «Тӯпхонаи ҳарду тараф ҳам хеле заиф буд. 

Ҳисориҳо ҳамагӣ 4 тӯп (2 тӯпи чӯянӣ ва ду тӯпи мисӣ) доштанд, дар онҳо 

аслиҳаи оташфишони ҳозиразамон ба миқдори кофӣ набуд. Бинобар ин дастаҳо 

аксар вақт ба ҷангҳои тан ба тан мегузаштанд. Қӯшуни Бухоро дар натиҷаи 

ҳарбу зарби сахт (хусусан дар мавзеи Амоқсой) ҳисориҳоро ақиб нишонда, дар 

қалъаи Деҳнав ба муҳосира гирифт ва сипас шабохун зада, қалъаро ишғол 

намуд. Сарбозони амир ба қатли оми даҳшатангезе шурӯъ карда, ҳар каси ба 

дасташон афтодаро нобуд сохтанд».  

Мувофиқи баъзе маълумотҳо муҳосираи қалъаи Деҳнав, ки асосан аз 

тарафи ҳисориҳо мудофиа карда мешуд, шаш рӯз давом кардааст. Баъди забти 

он аскарони амир тамоми муҳофизони қалъаро қатл ва худи онро ба хок яксон 

намуданд.  

Сарбозони амир, баъди мағлубияти қувваҳои муттаҳидаи зиддиамирӣ дар 

Деҳнав, ба самти Шарқ, ба дохили водии Ҳисор ҳаракат карданд. Онҳо 

қалъаҳои Регар, Қаратоғ, Файзобод ва ғайраро низ ба хок яксон намуданд. 

Абдулкарим додхоҳ бошад ба назди иттифоқчии худ ҳокими Кӯлобу Балҷувон-

Сарахон гурехт. Вале Сарахон барои ҳифзи мансаб ва ҷони худ Абдулкаримро 

ҳабс намуда ба ихтиёри амир супорид ва тамоми гуноҳро ба гардани ӯ бор 

карда, бо ин мансаб ва ҷони худро нигоҳ дошт. Дар натиҷа Абдулкарим додхоҳ, 

бо ҳукми амир, бо ҳамроҳии 20 нафар ҳаммаслаконаш дар Дарбанд қатл карда 

шуд. Чӣ тавре С. Айнӣ қайд кардааст, амир Музаффархон Абдулкаримро бо 

тамоми авлодаш асир карда «нахустин авлодашро то атфоли чордаҳсола дар 

пеши назараш кушта» пас аз он худи ӯро қатл намуд.  

Амир Музаффархон баъди ин ғалабаҳо дар Бойсун, Деҳнав, Ҳисор ва 

Файзобод аз ҷумлаи содиқони худ ҳокимони навро таъин карда, аввали соли 

1867 ба Бухоро баргашт. Зеро, чуноне таъкид шуд, бо сабаби дар назди ӯ сари 

таслим фаровардани Сарахон, ба сӯи Кӯлоб ҳаракат карданро зарур нашуморид. 

Чунин ҳолат амирро то андозае хотирҷамъ ҳам карда буд. Ӯ боварӣ дошт, ки 

ҳокимони боқимондаи Бухорои Шарқӣ дигар саркашӣ накарда, дар итоати вай 

боқӣ хоҳанд монд. 
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Ҳуҷуми дуюми қӯшунҳои амир Музаффархон ба водии Ҳисор. Таслим 

намудани Ҳисор, Кӯлоб, Балҷувон ва водии Вахш. Чуноне ишора шуд, 

солҳои1868-1870 барои амир Музаффархон, давраи хеле душвор буд. Аз ҷумла, 

танҳо соли 1868 соли шикастхӯрӣ аз қӯшунҳои рус дар муҳорибаҳои Чӯпонато 

ва Зирабулоқ, аз даст рафтани Самарқанд, имзои шартномаи барояш вознин бо 

Русия, ниҳоят исёни писараш - Абдумаликтӯра ва ғайраҳо ба ҳисоб меравад. 

Ҳангоми шӯриши Абдумаликтӯра як қатор ҳокимон аз итоати амир саркашӣ 

намуда буданд. Аз ҷумла ҳокими Кӯлобу Балҷувон - Сарахон, аз ӯ рӯ гардонда, 

майл ба исёнгарон карда буд. Ҳокими нави Ҳисор ҳам ҳамин гуна мавқеъро 

ишғол кард.  

Инак, амир Музаффархон соли 1870, баъди он ки қӯшунҳои рус шӯриши 

Абдумаликтӯраро пахш намуда, Китобу Шаҳрисабзро тобеи ӯ намуданд, боз ба 

сӯи водии Ҳисор лашкар кашид. Ҳамроҳи вай қушбегӣ Яъқуббек ҳам буд. 

Дар ин сафари ҳарбӣ сарбозони амир сараввал дастаҳои ҳарбии беки Шеробод 

Остонақулбий ва ҳокими нави Деҳнав Улуғбекро шикаст дода, ба Ҳисор наздик 

шуданд. Мувофиқи баъзе маълумотҳо дар ин сарзамин 15 рӯз ҷанг давом 

кардааст. Шумораи танҳо қатлшудагон ба 5 ҳазор нафар расида, водӣ ба 

харобозор табдил ёфтааст. Аз ҷумла яке аз он манзараҳои ваҳшоният бо нигоҳи 

Абдуқодир Муҳиддинов чунин сурат гирифтааст: «Амир Музаффар баъд аз 

ғалабаи Ҳисор аз занону кӯдакон ҳар қадар асире, ки ба даст афтода бошад, 

бераҳмона дар ҳавзе андохта, дар болои онҳо об монда, тақрибан ду ҳазор зан ва 

тифли бегуноҳро бо ин ҷабру зулм ҳалок намудааст”.  

Бедодгариҳои амир Музаффархон дар водии Ҳисор тарсу ваҳми ҳокими 

Кӯлобу Балҷувон Сарахонро хеле зиёд намуд. Он лаҳза дар зери итоати ӯ водии 

Вахш-мулкҳои Қурғонтеппаю Қубодиён низ буд. Амир худи ҳамон соли 1870 ба 

муқобили Сарахон, ба сӯи Кӯлоб дастаҳои махсусро бо сарварии қушбегӣ 

Яъқуббек фиристод. Сарахон бошад боварии комил дошт, ки барои муқобилият 

қуввааш кифоягӣ намекунад ва ҳангоми мағлубият саломат нахоҳад монд. 

Бинобар ин ӯ аз муқобилиятнишондиҳӣ даст кашида, барои халосии ҷони худ ба 

мулки Афғонистон гурехт. Дар натиҷа Яъқуббек бе ягон муҳориба мулкҳои 

Кӯлоб, Балҷувон, Қӯрғонтеппа ва Қубодиёнро ба зери тасарруфи ҳукумати 

амирӣ даровард. 

Забти Қаротегину Дарвоз. Амалиёти минбаъдаи қӯшунҳои амирӣ барои 

забти Қаротегину Дарвоз нигаронида шуда буд. Ин мулкҳо низ аз 

ниммустақилҳо буда, баъзан боиси кашма-кашии байни аморати Бухоро ва 

хонигарии Қӯқанд ҳам мегардиданд. Аз соли 1870 то соли 1876 ҳокими 

Қаротегин Раҳимхон, писари бародари калонии амир Музаффархон - 

Муқимхон, буд. Ӯ тарафдори мустақилии Қаротегин ба ҳисоб мерафт. Амир 

соли 1876 Раҳимхонро ба Бухоро даъват карда, каме дертар ба ҷои ӯ амакбачаи 

худи Раҳимхон - Саидхонро фиристод. Саидхон нисбат ба амир содиқ ва 

тарафдори тобеияти Қаротегин аз Бухоро буд. Вале мардуми Қаротегин 
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омадани Саидхонро хуш напазируфтанд ва аз амир баргардонидани Раҳимхонро 

талабиданд. 

Саркашии мардуми Қаротегин боиси воҳима ва ташвиши амир 

Музаффархон гардид. Губернатори ҳарбии вилояти Фарғона генерал Скобелев 

чунин вазъияти ӯро пай бурда, ба сӯи Қаротегин ва Бадахшон фиристодани 

эъзомияи махсусро тезонид. Ин эъзомия охирҳои моҳи июл ва аввали августи 

соли 1876 ба роҳ баромад. Мақсади ин чорабинӣ дар маҳалҳои роҳи Помир, 

махсусан ба мардуми Қаротегин нишон додани иқтидори ҳарбии ҳукумати 

подшоҳӣ ба ҳисоб мерафт.  

Дар ҳайатии эъзомия, ба мисли эъзомияи Искандаркӯл, бо мақсади рӯпӯш 

намудани ниятҳои дар боло зикршуда, дар қатори ҳарбиён инчунин 

донишмандони ҷуғрофия, табиатшиносӣ ва нуҷум: Л.Ф. Костенко, В.Ф. 

Ошанин, А.Р. Бонедорф ва дигарон дохил буданд. 

Амир Музаффархон аз чунин амалиёти саркардагони ҳарбии рус рӯҳбаланд 

гардида, нисбат ба масъалаи Қаротегин боз ҳам қатъитар амал кард. Ӯ соли 1877 

Саидхонро аз Қаротегин ба Бухоро даъват карда, худи ҳамон сол риштаи ҳаёти 

Раҳимхонро канд ва ба Қаротегин чун ҳоким Худойназар оталиқро фиристод. 

Дар натиҷаи ин амалиёт Қаротегин бе ҷанг пурра ба қатори мулкҳои Бухоро 

дохил карда шуд. 

Баъди ҳалли тақдири Қаротегин масъалаи Дарвоз ба миён омад. Иҷроиши 

он ба ӯҳдаи беки Қаротегин Худойназар гузошта шуда буд. Ӯ соли 1877 ба сӯи 

Дарвоз бори аввал (иборат аз 150 нафар) лашкар кашид, вале шикаст хӯрд. 

Худойназари маккор бо фиреб шоҳи Дарвоз Сироҷиддинхонро, гуё барои 

мулоқот бо амир Музаффархон, ба Шаҳрисабз фиристода, дар он ҷо ба асорат 

гирифтор намуд. Чунин маккории Худойназар ғазаби мардуми Дарвозро боз 

ҳам зиёдтар намуд ва онҳо ин дафъа ҳам ба ӯ муқобилияти сахт нишон дода, 

қӯшунҳои якунимҳазорнафараашро торумор карданд. 

Амир Музаффархон аз бемуваффақиятии ҷангҳо дар Дарвоз хавфи оғози 

шӯришро дар дигар мулкҳои тобеияташ пай бурда, зуд қувваи зиёдеро ба 

муқобили он фиристод. Ба ин қувваҳо боз Худойназар сарварӣ мекард. Онҳо 

баҳори соли 1878 қалъаи хеле мустаҳками Кафтархона ва баъд Қалъаи Хумбро 

забт намуданд. Бо ҳамин мулки Дарвоз ҳам ба қисми таркибии аморати Бухоро 

табдил ёфт.  

Ҳамин тавр дар муддати солҳои1866-1878 мулкҳои ниммустақили Бухорои 

Шарқӣ (ба ғайр аз мулкҳои кӯҳии Бадахшон) тобеи ҳукумати амирии Бухоро 

гардиданд. Барои осон гардонидани идоракунии мулкҳои Бухорои Шарқӣ он ба 

бекигариҳои зерин: Балҷувон, Бойсун, Дарвоз, Деҳнав, Кӯлоб, Шеробод, Юрчӣ, 

Ҳисор, Қаротегин, Қубодиён ва Қӯрғонтеппа тақсим карда шуд. Ҳар кадоми ин 

бекигариҳо аз ҷумлаи шахсони ба амир наздик ва содиқ ҳокими худро дошт. Аз 

ҷумла дар Балҷувон Саидниёзи киикчӣ, дар Кӯлоб Наҷмиддинхоҷа, дар 

Қаротегин Худойназар ва ғайраҳо бек-ҳоким таъин шуда буданд. Вале бо 

сабаби аз маркази аморат-шаҳри Бухорои Кӯҳна хеле дур будан ва аз ин рӯ 
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мушкилии идоракунии ин диёр, амир ба яке аз ҳокимони бунуфузи он ҳуқуқи 

васеъи назораткунӣ ва идоракунии умумиро дода буд. Аввалин шуда ба чунин 

марҳамати амир беки Ҳисор Яъқуббек қушбегӣ сарфароз гардид.  

Бояд эътироф намуд, ки дар натиҷаи ба аморати Бухоро ҳамроҳ намудани 

мулкҳои пароканда ва ниммустакили Бухорои Шарқӣ, ин диёр низ дар қатори 

тамоми сарзамини аморат, оҳиста-оҳиста ба муносибатҳои молию пулӣ кашида 

шуд. 

 

§ 5. Шӯриши солҳои 1873 – 1876 дар хонигарии Қӯқанд ва аз тарафи 

қӯшунҳои рус пахш намудани он. Забти сарзамини қабилаҳои туркман.  

 

Оғоз ва рафти шӯриш. Баъди ба Русияи подшоҳӣ тобеъ гардидани 

хонигарии Қӯқанд вазъияти мардум боз ҳам вазнинтар гардид. Ҳокимони 

маҳаллии хонӣ нисбат ба мардуми меҳнатӣ бештар зулмро раво медиданд. 

Халқи ҷабрдидаи хонигарӣ ҷавобан ба зулми истисморгарон ҳарҷо-ҳарҷо исён 

мебардоштанд. Соли 1873 дар хонигарӣ шӯриши калонтарине сар шуд, ки он то 

феврали соли 1876 идома ёфт. Ба он исёни мардуми деҳаҳои Косон ва Нанайи 

Намангон ибтидо гузоштанд. Баҳонаи асосии шӯриш зиёд ситонидани закот, 

яъне андоз аз чорво ба ҳисоб мерафт. Шӯриш аз моҳи июли соли 1873  

ҳарактери мусаллаҳонаро гирифта буд. Ба шӯриш ӯзбекҳо, тоҷикхо ва қирғизҳо 

фаъолона иштирок доштанд.  

Сарварони асосии шӯриш Мулло Исҳоқ Мулло Ҳасан ӯғлӣ (баромадаш 

қирғиз, писари мударриси «Оқмадраса»-и Марғелон), ки бо номи «Пӯлодхон» 

машҳур буд ва Абдураҳмон офтобачӣ (писари Мусулмонқул ном шахс, ки аз 

тарафи хони Қӯқанд Худоёрхон қатл карда шудааст) ба ҳисоб мерафтанд. 

Абдураҳмон офтобачӣ то соли 1875 ба яке аз қисмҳои аскарони хонӣ сарварӣ 

мекард ва барои пахш кардани шӯриш борҳо иштирок карда буд. Вале соли 

1875 ба муқобили хони Қӯқанд-Худоёрхон сӯиқасд ба вуқӯъ омад ва 

Абдураҳмон отфтобачӣ ҳам бо ҳамроҳии писари калонии Худоёрхон - 

Насриддинбек иштирокчии он буд. Моҳи июл сӯиқасдчиён ҳам ба тарафи 

шӯришгарон, ки он лаҳза Пӯлодхон роҳбари асосиаш буд, гузаштанд ва аз 

ҳамон лаҳза давраи дуюми шӯриш сар мешавад. Минбаъд ба шӯриш Пӯлодхон 

ва Абдураҳмон офтобачӣ якҷоя сарварӣ карданд. Онҳо Ӯш, Намангон, Андиҷон, 

Ассакӣ ва Олтиариқро ба даст дароварда, бевосита ба худи Қӯқанд таҳдид 

мекарданд. Писари дуюми Худоёрхон Муҳаммад Аминбек ҳам бо дастаҳои худ 

ба шӯриш ҳамроҳ шуд.  

 Вазъияти Худоёрхон хеле мураккаб гардид. Вай роҳи ягонаи халосиро дар 

кӯмаки генерал-губернатори Туркистон медид ва барои имдод ба ӯ мӯроҷиат 

ҳам кард. Вале баробари ба шаҳри Тошкент расидани мӯроҷиати Худоёрхон, 

худи ӯ ҳам 22 июли соли 1875 бо наздиконаш аз Қӯқанд баромада ба воситаи 

Хуҷанд ба Тошкент омада расиду худро ба ҳимояти ҳукумати подшоҳӣ гирифт. 
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Баъди ин гурӯҳи Абдураҳмон офтобачӣ на ин ки Пӯлодхон, балки писари хони 

гуреза - Насриддинбекро хон эълон карданд. 

Аз тарафи қӯшунҳои рус пахш намудани шӯриш ва барҳам додани 

хонигарии Қӯқанд. Моҳи июли соли 1875 Насриддинбек ва Абдураҳмон 

офтобачӣ дар мактуби худ ба генерал- губернатори Туркистон таклифи идома 

додани муносибати дӯстиро пешниҳод карданд. Дар ҷавоб генерал-губернатор 

таъкид намуд, ки ҳокимияти Насриддинбекро ҳамон вақт мешиносад, ки агар ӯ 

тамоми бандҳои шартномаи бо Русия имзо намудаи Худоёрхонро эътироф 

намояд. Ҳамон лаҳза шӯриш ҳанӯз идома дошт ва ноҳияҳои нав ба навро фаро 

мегирифт. Аз рӯи баъзе маълумотҳо аввали августи соли 1875 шумораи 

иштирокчиёни шӯриш то ба 15-16 ҳазор нафар расид. Шӯришгарон Новро 

ишғол намуда, роҳи алоқаи Ӯротеппаю Хуҷандро буриданд.  

7 августи соли 1875 Кауфман ба муқобили шӯришгарон қувваи бузургеро 

гузошт. 22 август муҳорибаи сахттарини назди қалъаи Маҳрам ба вуқӯъ омад, 

ки бо мағлубияти шӯришгарон анҷом ёфт. Кауфман баъди ишғоли қалъаи 

Маҳрам аз шӯришгарон талаб кард, ки муқобилиятро бас карда, чун товони ҷанг 

ба фоидаи хазинаи подшоҳӣ 40 ҳазор тангаи нуқра, ё худ 10 ҳазор тангаи тилло 

супоранд. Инро аксари сарварони шӯриш рад карданд. Вале Насриддинбек 22 

сентябри ҳамон сол пинҳонӣ аз шӯришгарон бо Кауфман шартнома имзо кард. 

Мувофиқи он Насриддинбеки хоин на танҳо хизматгори содиқи ҳукумати 

подшоҳӣ буданашро эътироф кард, балки соҳилҳои рости дарёи Сирро низ, бо 

шаҳрҳои Намангон ва Чӯст, ба фоидаи Русия гузошт. Инчунин ӯ розӣ шуд, ки ба 

фоидаи хазинаи ҳукумати подшоҳӣ қариб 2 млн. сӯм товони ҷанг супорад.  

Рафтори хоинонаи Насриддинбек ғазаби нави шӯришгаронро ба вуҷуд 

овард ва онҳо минбаъд муборизаи худро ба муқобили хони нави хоин ва 

атрофиёнаш нигарониданд. Бо ин давраи сеюми шӯриш оғоз ёфт. Охирҳои моҳи 

сентябр шумораи шӯришгарон то ба 60-70 ҳазор нафар расид. Шӯришгарон ба 

ҷои Насриддинбек Пӯлодхонро хони Қӯқанд эълон карда, аз рӯи одати 

пештараи аз муғулҳо қабул намудаи туркҳо, ӯро дар рӯи намади сафед гузошта, 

бардоштанд. Ҳамон лаҳза Пӯлодхон Ассакиро пойтахти худ қарор дода буд.  

9 октябри соли 1875 шӯришгарон Қӯқандро ишғол намуданд. 

Насриддинбек гурехт. Пӯлодхон моҳи декабр қароргоҳи худро аз Ассакӣ ба 

Марғелон овард. Муҳорибаҳои минбаъда, ки асосан бо аскарони рус мегузашт, 

барои шӯришгарон талафотхои зиёде овард. Чунончӣ, 8 январи соли 1876 дар 

муҳорибаи Андиҷон қариб 20 ҳазор нафар шӯришгарон қурбон шуданд. Дар 

чунин лаҳзаҳои душвор як қисми сарварони шӯриш, аз он ҷумла Абдураҳмон 

офтобачӣ ба воҳима афтода, пинҳонӣ бо саркардаҳои рус гуфтушунид карданд. 

Пӯлодхон ҳанӯз ҳам муқобили ҳар гуна мӯросо ва тарафдори идома додани 

мубориза буд. Ӯ ба Учқӯрғон рафта, ният дошт, ки аз Қаротегин қувваи нав 

сафарбар намояд. Вале шаби аз 27 ба 28 январи ҳамон сол аскарони рус ба 

манзили Пӯлодхон зада даромаданд. Худи ӯ гурехта бошад ҳам, аммо ба зудӣ 

дастгир шуд. Моҳи марти ҳамон сол Пӯлодхонро дар майдони бозори 
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Марғелон, бо ҳукми суди ҳарбии рус ба дор овехтанд. Инчунин дигар сарварони 

шӯриш низ ба тарзи гуногун ҷазо диданд. Ҳукумати подшоҳӣ ба гардани 

мардуми Қӯқанд чун товони ҷанг 3 млн. сӯмро бор кард. 

19 феврали соли 1876 бо розигии подшоҳи Русия Александри II, хонигарии 

Қӯқанд аз тарафи генерал-губернатори Туркистон Кауфман барҳам дода шуд. 

Ба ҷои он, дар ҳайати генерал-губернатории Туркистон, боз як вилояти нав - 

Фарғона ташкил ёфт. Губернатори ҳарбии вилоят генерал М.Д.Скобелев таъин 

гардид.  

Ҳамин тавр шӯриши калонтарини мардуми водии Фарғона шикаст хӯрд. Он 

аз ҷиҳати характери худ халқӣ буда, дар аввал асосан ба муқобили зулму 

истибдоди хонигарӣ ва минбаъд ба муқобили ниятҳои мустамликадоронаи 

ҳукумати подшоҳӣ нигаронида шуда буд. Ҳукуматдорони подшоҳӣ натиҷаи 

онро ба фоидаи Русия ҳал намуданд.  

Аз тарафи қӯшунҳои рус забт гардидани сарзамини қабилаҳои 

туркман. Дар сиёсати забткоронаи ҳукумати подшоҳӣ дар Осиёи Миёна баъди 

ҳалли тақдири хонигарии Қӯқанд масъалаи забти сарзамини қабилаҳои туркман 

ба миён омад. Аммо чорабиниҳои ҳукуматдорони подшоҳии Русия оиди ин 

мақсад нисбатан пештар сар шуда буд. Чунончӣ, ҳанӯз соли 1869 қӯшунҳои 

Қафқозӣ бо сарварии полковник Н.Г. Столетов аз порти Петровский 

(Махачқалъаи ҳозира) баҳри Хазарро (Каспийро) гузашта, ба димоғаи 

Муравёвск фаромаданд. Онҳо дар ин ҷо ба шаҳри Красноводск асос гузоштанд, 

ки ин нуқта минбаъд ба яке аз масканҳои асосии ҳарбии Русия барои забти Хева 

ва замини қабилаҳои туркман табдил ёфт. Моҳи марти соли 1874 ҳукумати 

подшоҳӣ «Низомномаи муваққатии идораи ҳарбии кишвари Моварои Каспӣ 

(Закаспий)»-ро тасдиқ намуд. Дар асоси ин ҳуҷҷат дар сарзамини шарқии баҳри 

Хазар то дарёи Атрек ва дар ҷануб то сарҳади хонигарии Хева шӯъбаи Моварои 

Каспӣ, бо марказ дар Красноводск таъсис дода, онро ба ихтиёри волии Қафқоз 

супориданд. Ҳамон вақт ба ҳайати он шӯъба приставҳои Мангишлоқ ва 

Красноводск дохил мешуданд. 

Минбаъд шӯъбаи Моварои Каспӣ ба маркази асосии қувваҳои ба сарзамини 

қабилаҳои туркман ҳуҷумкунандаи ҳукумати подшоҳӣ табдил ёфт. Аввали моҳи 

майи соли 1877 отряди генерал Н.Ломакин Қизиларватро ишғол кард, вале бо 

сабаби аз истеҳкоми асосӣ дур буданаш онро зуд тарк намуд. Ӯ соли 1878 дар 

соҳили Атрек истеҳкоми Чатраро бино карда, моҳи август Қизиларватро дубора 

ба даст даровард. Вале 28-29 август вай дар ҷангҳои сахттарини назди Кӯктеппа 

шикаст хӯрда, ақиб гашт. Баъди ин сарвари қӯшунҳои рус дар Мовараи Каспӣ 

М.Д. Скобелев таъин шуд. 12 январи соли 1881 дар натиҷаи ҷангҳои сахти 

серӯза қалъаи Данглитеппа, баъд Кӯктеппа, 18 январ Ашқобод забт гардид. 

Моҳи майи ҳамон сол шӯъбаи Моварои Каспӣ ба вилоят табдил ёфт, ки ба он 

тамоми заминҳои аз ҳисоби кишвари туркманҳо забтгардида дохил мешуд. Бо 

ҳамин муқобилияти сахттарини яке аз қабилаҳои бонуфузтарини туркманҳо-
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тегинҳо бартараф карда шуд. Зеро, то ҳамон лаҳза ба қӯшунҳои рус асосан 

ҳамин қабила меҷангид. 

1 январи соли 1884 дар воҳаи Марв барои маслиҳат ҷамъомади 

кӯҳансолони қабилаҳои дигари туркман: вакил, сичмаз, бек ва боҳӣ барпо 

гардид. Дар ин ҷамъомад онҳо тақдири минбаъдаи мулки худро муҳокима 

карданд. Ниҳоят моҳи марти ҳамон сол қабилаҳои забтнашудаи туркман дар 

назди қувваи ҳарбии ҳукумати подшоҳӣ маҷбур шуданд, ки ба ҳайати Русия 

дохил шудани мулки худро эътироф кунанд. Вале яке аз нуқтаҳои баҳснок - ин 

воҳаи туркманнишини Панҷдеҳ (Пандин) буд, ки ба он чӣ англисҳо ва чӣ русҳо 

даъво доштанд. Худи ҳамон сол бо дастгирии англисҳо отряди афғонҳо ноҳияи 

Кушка ва Панҷдеҳро ишғол карданд. 

Моҳи марти соли 1885 қӯшунҳои рус бо сарфармондеҳии сардори вилояти 

Моварои Каспӣ А.В. Комаров қӯшунҳои афғонро аз минтақаи Панҷдеҳ дур 

партофта, 18 март Кушкаро забт намуданд. Дар натиҷа, ин ихтилоф на 

туркманҳою афғонҳо, балки русҳою англисҳоро қариб ба оғози ҷанги байни 

ҳамдигарӣ овард. Вале ташаббусро дипломатхои тарафайн ба даст гирифтанд. 

10 сентябри он сол дар байни Русия ва Англия шартнома имзо гардид ва барои 

дар ҷануб муайян намудани сарҳади нуфуз комиссияи махсус ташкил карда 

шуд. Соли 1887 дар натиҷаи корҳои тӯлонӣ дар ин минтақа аз дарёи Аму то 

ҳудуди давлати Эрон марзҳои нуфузии байни Русияю Англия муайян гардид. 

Мувофиқи он мулкҳои баҳсталаби номбурда ба ихтиёри Русия монд. 

 Ҳамин тарз сарзамини қабилаҳои туркман ҳам аз тарафи қувваҳои ҳарбии 

Русияи подшоҳӣ истило карда шуд. 26 декабри соли 1897 вилояти Моварои 

Каспӣ аз ҷиҳати идоракунӣ ба ихтиёри генерал-губернатории Туркистон 

гузашт. 

 

§ 6. «Масъалаи Помир» ва ҳалли он дар байни Русия ва Англия 

 

Вазъи мулкҳои Бадахшон дар арафаи тақсимот. Маълум аст, ки дар 

миёнаи асри Х1Х мулкҳои гуногуни Бадахшон (Помир) низ пароканда ва то 

андозае мустақил буданд. Вале ба онҳо аз як тараф амири Афғонистон (баъд бо 

кӯмаки Англия) аз тарафи дигар амири Бухоро (баъд бо кӯмаки Русия) таҳдид 

мекарданд. Аз соли 1850 амирони афғон Дӯстмуҳаммад ва Шералихон, баъди 

забти Балх, Тошқӯрғон ва Қундуз, борҳо ба сарзамини Бадахшон ҳуҷум 

карданд. Ҳокими Бадахшон Ҷаҳонгиршоҳ баҳри нигоҳ доштани оромӣ ва 

мустақилият, барои ба фоидаи ҳукумати Афғонистон супоридани андоз розӣ 

шуд.  

Амири Афғонистон Шералихон, ки соли 1868 ба тахт нишаст, духтари 

худро ба Ҷаҳонгир ба занӣ дода, бо ҳамин роҳ ин мулкро пурра ба ихтиёри худ 

кашиданӣ шуд. Ҷаҳонгиршоҳ ҳушёриро аз даст надода, то андозае мустақилиро 

нигоҳ дошта бошад ҳам, вале аз соли 1869 сар карда Бадахшон амалан ба 

доираи таъсири Кобул кашида шуд. Соли 1883 аз тарафи ҷияни Шералихон-
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Абдураҳмонҳон, ки амири Афғонистон гардида буд, мулкҳои Бадахшони Ғарбӣ-

Вахон, Шуғнон ва Рӯшон забт гардид. Дар ҳамон вақт қӯшунҳои сарҳадии 

Хитой низ ба Бадахшони Шарқӣ наздик шуда, дар ин маҳал мавқеи худро 

мустаҳкам мекарданд. Русияю Англия, дар асоси муоҳидаҳои солҳои 1869-1873, 

дар Осиёи Миёна ҷараёнгоҳи боло ва миёнаи дарёи Амуро сарҳади нуфузи худ 

меҳисобиданд. Яъне, ин ду давлати бузург ба «масъалаи Помир» ҳанӯз 

фаъолона дахолат карда наметавонистанд. Ба ғайр аз ин Русия дар ин кишвар 

дар ҷанг бо қабилаҳои туркман банд буд. Бо ҳамин сабабҳо ба Бадахшон 

мудохилаи мусаллаҳонаи ҳукумати Афғонистону Хитой тақрибан 10 сол (1883-

1893) давом кард.  

Ҳалли «масъалаи Помир» дар байни Русия ва Англия. Охири асри Х1Х 

масъалаи ҷиддие, ки байни Русияю Англия бояд ҳалли худро меёфт ин 

«масъалаи Помир» буд. Он лаҳза дар байни мардуми худи Бадахшон воқеаҳои 

назаррасе рух доданд. Чунончӣ, зулму истибдоди ҳукуматдорони афғон 

тирамоҳи соли 1887 боиси шӯриши мардуми Шуғнон гардид. Шӯришгарон 

чанде аз хироҷситонандагони афғонро ба қатл расониданд. Ҳукумати 

Афғонистон барои ба хун оғушта намудани шӯриш ва танбеҳ додани мардуми 

Бадахшон тайёрии ҷиддӣ медид. Амалдорони Рӯшону Шуғнон ва Вахон дар 

чунин вазъият ба муқобили иқтидори ҳукумати Афғонистон қувваи худро 

нокифоя ҳисобида, майл ба тарафи Русия намуданд. Онҳо бо чунин мақсад ба 

назди ҳукуматдорони Русия якчанд ҳайати намояндагӣ низ фиристоданд.  

Аввали солҳои 90-уми асри ХIХ ҳукумати подшоҳӣ ба «масъалаи Помир» 

ба тарзи ҷиддӣ машғул шуд. Зеро то ин лаҳза дигар мулкҳои Осиёи Миёна 

пурра ба зери назораташ гузашта буданд ва дар ин кишвар масъалаи номбурда 

ягона ва нуқтаи охирин дар масъалаи нуфузи марзии байни Русияю Англия 

мешуд. Инак, моҳи июли соли 1891 отряди 120 нафараи казакҳо бо сарварии 

полковник М. Ионов ба сӯи Помир фиристода шуд, ки он бо номи «Эъзомияи 

Ионов» маълум аст. Мақсади ин эъзомия, гӯё дар Бадахшон омӯхтани он 

мулкҳое буд, ки онҳо мувофиқи муоҳидаи соли 1873-и байни Русияю Англия ба 

фоидаи ҳукумати подшоҳӣ гузаштаанд. Вале дар асл нияти асосии ин чорабинӣ 

мустаҳкам намудани нуфузи Русия дар мулкҳои номбурда буд. Ионов амалиёти 

худро аз ағбаи Қизиларт оғоз намуда, соҳилҳои Рангкӯл ва Қаракӯлро сайр 

карда, то ба ағбаи Банк расид. Ӯ дар ҳама ҷо ба мардум эълон мекард, ки ин 

мулкҳо дар табеияти Русия мебошанд. Дар натиҷа ин эъзомия «масъалаи 

Помир»-ро боз ҳам таккон дод. 

Аз сабаби он ки дипломатияи Англия ҳам ба «масъалаи Помир» дахолат 

мекард, моҳи апрели соли 1892 дар Петербург ин масъала дар машварати 

махсуси арбобони давлати Русия муҳокима гардид ва дар он қарор карда шуд, 

ки мавқеи ҳукумати худро дар ин гӯша мустаҳкам намоянд. Моҳи июни ҳамон 

сол полковник Ионов бо роҳи аввала, бо қувваи нисбатан зиёд, эъзомияи дуюми 

Помирро ташкил намуд. Ҳангоми ин сафари ӯ дар канори дарёи Оқсу пости 

Помир (ҳозира шаҳраки Мурғоб) сохта шуд. Дар мавзеи Шоҷон бошад 250 
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нафар аскарони казакро ба муддати тӯлонӣ гузоштанд. Соли 1893 дар асоси 

шикояти зиёди шуғнониён, нисбати бедодии дастаҳои гуногуни афғон, отряди 

дигар бо сарварии капитан С.П. Ванновский ба воситаи ағбаи Язгулом то ба 

Ванҷ рафта баргаштаанд. 

Ҳукуматдорони подшоҳӣ оиди масъалаи Бадахшони Шарқӣ ҳам бетараф 

наистоданд. Онҳо аз ниятҳои ҳукумати Хитой воқиф гардида, моҳи июли соли 

1894 ба пости Помир (Мурғоб) М.Е. Ионовро, ки ба рутбаи генерал-майорӣ 

расида буд, бо штабаш фиристоданд. Ӯро сардори штаби тамоми отряди русӣ 

дар Бадахшон таъин карданд. Дар баробари чунин чорабиниҳо гуфтушуниди 

намояндагони Русияю Хитой оиди Бадахшони Шарқӣ низ давом мекард. Дар 

натиҷаи он ҳукумати Хитой постҳои ҳарбии худро аз сарҳади Бадахшони 

Шарқӣ бардошт. Баъди ин дар Мурғоб нигоҳ доштани «отряди Помир» нолозим 

шуда монд ва он 25 октябри ҳамон сол барҳам дода шуд.  

Вале гуфтушуниди байни Русия ва Англия баҳри муайянкунии сарҳади 

нуфуз дар Бадахшон ҳанӯз аз соли 1893 давом дошт. Баҳори соли 1895 

комиссияи мухталифи сарҳадии англису русӣ охирин қитъаи баҳсталаби 

сарзамини Осиёи Миёнаро ба таври «аниқ» муайян намуд. Ниҳоят моҳи 

сентябри ҳамон сол шартномаи махсуси муайянкунии сарҳади нуфузи байни 

Русияю Англия дар Бадахшон имзо карда шуд. Моҳи январи соли 1896 подшоҳи 

Русия Николаи II хати сарҳадии империяи Русияро дар Бадахшон тасдиқ кард. 

Дар асоси ин шартнома дар Бадахшон сарҳади нуфузи байни Русия ва Англия аз 

Заркӯл то канори шарқии Бадахшон -дарёи Панҷ карор гирифт. Мувофиқи он 

соҳилҳои чапи дарё, пеш аз ҳама заминҳои дар ин канор доштаи Дарвози 

Бухоро ба зери нуфузи Англия, ба ҳисоби Афғонистон гузашт. Соҳилҳои рости 

дарё, яъне мулкҳои Вахон, Шуғнон ва Рӯшон ба зери нуфузи Русия даромад. 

Вале ҳукумати подшоҳии рус ин мулкҳоро ба амири Бухоро, ба ивази мулкҳои 

дар ин минтақа аз даст дадааш (яъне заминҳои дар соҳилҳои чапи дарё доштаи 

Дарвози Бухоро) бахшид. Бадахшони (Помири) Шарқӣ бошад ба ҳайати вилояти 

Фарғонаи генерал-губернатории Туркистон ҳамроҳ гардид. Он қисми шарқии 

водии Вахон, ки дар байни мулкҳои Русия ва Ҳиндустон вазифаи минтақаи озод 

ва бетарафро иҷро мекард, низ ба ҳисоби Афғонистон гузашт. 

Ҳамин тарз “Масъалаи Помир” асосан дар байни Русия ва Англия “ҳал” 

гардид ва гӯё бо ин рақобати байни ду давлати абардқудрати давр оиди як 

гӯшаи кӯҳии дунё ба охир расид.  

   

 § 7. Оқибатҳои аз тарафи Русия забт шудани Осиёи Миёна  

  

Забти Осиёи Миёна аз тарафи Русия ба худ ҷиҳатҳои мусбат ва манфиро 

дорост. Ҷиҳатҳои мусбат: 1) Дар Осиёи Миёна, ки то забтшавӣ муносибатҳои 

феодалӣ ҳукмфармоӣ мекард, минбаъд ба доираи муносибатҳои молию пулии 

ҷамъияти капиталистӣ кашида шуданд. Аввалин заводу фабрикаҳо ва 

ташкилотҳои бонкӣ ба вуҷуд омаданд, роҳҳои оҳан сохта шуд. Умуман 
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иқтисодиёти кишвар рӯ ба тараққӣ ниҳод. Осиёи Миёна оҳиста-оҳиста на танҳо 

ба бозори умумирусиягӣ, балки ба воситаи он бо бозори умумиҷаҳонӣ 

муносибат пайдо кард; 2) Ҷангҳои байниҳамдигарии давлатҳои мустақил ва 

ниммустақили кишвар, махсусан байни аморати Бухорою хонии Қӯқанд, ки 

боиси хонахаробиҳои зиёд ва қашшоқии мардум мегардид, барҳам дода шуд. 

Зеро аз болои тамоми мулкҳои Осиёи Миёна назорати қатъии ҳукумати 

подшоҳӣ ҷорӣ гардид. Хомӯш гардидани ҷангу ҷидолҳои дохилӣ бошад барои 

инкишофи тиҷорати байни ноҳияҳо ва вилоятҳои Осиёи Миёна шароити мусоид 

ба вуҷуд овард; 3) Боқимондаҳои муносибатҳои ғуломдорӣ (махсусан хариду 

фурӯши ғуломон) манъ карда шуд (агарчанде дар аморати Бухоро он амалан боз 

чанде давом дошт); 4) Имконияти шиносшавӣ бо фарҳанги якдигар ва ғанӣ 

гардидани он ба вуқӯъ омад. Барои омӯзиши илмии табиату маънавиёти Осиёи 

Миёна қадамҳои аввалин ва ҷиддӣ гузошта шуд. 

Ҷиҳатҳои манфӣ: 1). Бо забти Осиёи Миёна аз тарафи Русияи подшоҳӣ 

мустақилияти давлатдории халқҳои ин сарзамин аз байн рафт. Кишвари 

Туркистон қисми таркибии империяи Русия гардид. Аморати Бухоро ва 

хонигарии Хева низ пурра ба доираи сиёсати ҳукумати подшоҳии рус 

даромаданд. Онҳо, ба ғайр аз Русия, бо дигар давлатҳо муносибат карда 

наметавонистанд; 2). Дар сарзамини генерал-губернатории Туркистон 

тартиботи сахти мустамликавӣ ҷорӣ гардид. Ҳукумати иртиҷоии амири Бухоро 

ва хонии Хева агарчанде ба зери ҳимояи ҳукумати подшоҳӣ кашида шуда 

бошанд ҳам, аммо тартиботи идоракунии дохилӣ дар ҳар ду ин мулкҳои Осиёи 

Миёна бетағйир монд. Минбаъд ҳукуматдорони амирию хонӣ дар зери сояи 

қувваи ҳарбии Русияи подшоҳӣ нисбат ба мардуми бечораи худ зулмро боз ҳам 

зиёдтар раво дониста, онҳоро бераҳмона истисмор мекарданд. Дар натиҷаи 

ҳамаи ин мардум ба истисмори боз ҳам сахттар гирифтор шуд; 3). Шартномаи 

байни Русияю Англия дарёи Панҷро сарҳади нуфуз қарор дода, халқи тоҷикро, 

ки ҳазорҳо сол боз дар тарафи чап ва рости он зиндагӣ карда, бо ҳам рафту омад 

ва хешу таборӣ дошт, аз ҳам ҷудо кард. Он лаҳза, ҳангоми муайян намудани 

марзи давлатӣ, манфиати халқи тоҷик умуман ба эътибор гирифта нашуд. Зеро, 

тақдири халқи тоҷик аз сиёсати бузургдавлатии забткоронаи Русияю Англия 

сахт вобастагӣ дошт. 
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БОБИ X. Халқи тоҷик дар замони ҳукуматдории мустамликавии  

Русияи подшоҳӣ дар Осиёи Миёна (солҳои 1867-1917) 

 

§ 1. Вазъи сиёсию маъмурии Осиёи Миёна баъди ҷорӣ гардидани 

ҳукуматдории мустамликавии Русияи подшоҳӣ 

 

Вазъи кишвари Туркистон. Дар замони ҳукуматдории мустамликавии 

Русияи подшоҳӣ дар Осиёи Миёна (солҳои 1867-1917) дар ин сарзамин генерал- 

губернатории Туркистон, аморати Бухоро ва хонигарии Хева мавҷудияти худро 

нигоҳ медоштанд. Кишвари Туркистон ба қисми таркибии Русияи подшоҳӣ 

табдил ёфт. Тамоми қонун ва чорабиниҳои зарурии ҳукумати подшоҳӣ дар ин 

сарзамин бевосита ҷорӣ карда мешуд.  

Ҳукумати подшоҳӣ дар кишвари Туркистон тартиботи мустамликавии ба 

худ хосеро ҷорӣ карда, нисбат ба халқи маҳаллӣ низоми вазнини истисморгарӣ 

ҷорӣ намуд. Соли 1886 «Низомнома оид ба идоракунии кишвари Туркистон» 

тасдиқ гардид ва он чун қонуни асосии идоракунии ин кишвар бо баъзе 

тағйироту иловаҳо то инқилоби Октябрии Русия (соли 1917) амал кард. Дар он 

инчунин сохти судии кишвар, шаклҳои заминдорӣ, шаклу миқдори андозҳо ва 

ғайра муайян шуда буд. Маъмурияти кишвари Туркистон ба мисли дигар 

губернияҳои Русия на ин ки ба вазорати корҳои дохилӣ, балки ба вазорати 
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ҳарбии он итоат мекард. Аз ҷиҳати маъмурӣ генерал-губернатории Туркистон 

ба панҷ вилоят (Сирдарё, Ҳафтруд, Фарғона, Самарқанд ва Мовараи Каспӣ), 

вилоятҳо ба уездҳо, уездҳо ба волостҳо тақсим мешуданд. Генерал-губернатор 

дар ихтиёри худ идоракунии маъмурӣ ва ҳарбиро муттаҳид мекард.  

Дар вилоятҳо губернаторҳои ҳарбӣ, дар уездҳо сарварони уездҳо роҳбарӣ 

мекарданд. Ҳамаи онҳо шахси ҳарбӣ ва якчоя маъмурияти ҳарбии кишварро 

ташкил мекарданд. Бояд қайд кард, ки қисме аз онҳо дар қатори рӯтбаи ҳарбӣ 

доштан, аз таъриху маданияти кишвар хабардор буданд, забонҳои маҳаллиро 

медонистанд, баъзеашон шарқшиносони номӣ (ба монанди Н.С.Ликошин-

губернатори ҳарбии вилояти Самарқанд) ба ҳисоб мерафтанд. 

Сарварони вилоятҳо ҳокимияти маҳаллӣ-оқсақолони деҳаҳо ва авулҳоро аз 

ҳисоби бойҳои маҳаллӣ интихоб мекарданд. Аз ҳамин сабаб ҳам ҳокимияти 

маҳаллиро «ҳокимияти халқӣ» мегуфтанд. Ин «ҳокимияти халқӣ» якҷоя бо 

маъмурияти ҳарбӣ номи «идоракунии ҳарбию халқӣ»-ро гирифтааст. 

Сарзамини имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ва Бадахшони (Помири) Шарқӣ 

ба ҳайати ду вилояти кишвари Туркистон: Самарқанд ва Фарғона мансубият 

доштанд. Ба ҳайати вилояти Самарқанд уезди Хуҷанд ва болооби Зарафшон, ба 

ҳайати вилояти Фарғона Бадахшони Шарқӣ, ноҳияҳои Конибодом, Исфара ва 

Ашт дохил мешуданд.  

Вазъи аморати Бухоро ва боз ҳам маҳдуд намудани ҳуқуқҳои 

соҳибихтиёрии он. Вазъияти сиёсии аморати Бухоро баъди ба зери тасарруфи 

Русия гузаштан хеле тағйир ёфт. Акнун аморати Бухоро бо дигар давлатҳои 

ҳамсоя мустақилона муносибат намекард. Чунин маҳдудият агарчанде дар ягон 

шартномаи байни Русияю Бухоро акс наёфтааст, веле амирони Бухоро дар 

симои ҳукумати подшоҳӣ ба худ пушту паноҳи пурқувватеро дида, бо мақсади 

ягона нигоҳ доштани аморат ва осуда ҳукуматдорӣ намудан, ихтиёран аз баҳри 

чунин мустақилият баромада, худро ба оғӯши мутегии ҳукумати подшоҳии 

Русия кашида буданд. 

22 апрели соли 1868 хати гумрукии (боҷии) Сибири Ғарбӣ ва Оренбургӣ аз 

байн бардошта шуд. Баъди он масъалаи тиҷорати байни Русияю Осиёи Миёна, 

ҳамчун масъалаи дохилии империяи Русия гардид. Соли 1894 хати гумрукии 

Русияю Бухороро низ аз байн бардоштанд ва он ба хати гумрукии Бухорою 

Афғонистон пайваст. Аз ҷумла солҳои 1894-1895 дар чунин нуқтаҳои сарҳадии 

аморати Бухоро: Қаршӣ, Калиф, Чӯшқагузар, Патта-Ҳисор ва Айваҷ нуқтаҳои 

гумрукии Русия кушода шуд. Онҳо озодона ба бозори дохилии чӣ аморат ва чӣ 

кишвари Туркистон дохил гардидани молҳои хориҷиро маҳдуд мегардониданд. 

Соли 1893 мувофиқи хоҳиши вазорати молияи Русия аз тарафи ҳукумати 

амирии Бухоро ва хонии Хева сикка задани тангаи нуқрагин қатъ карда шуд. 

Қурби тангаи бухороӣ ва хевагӣ аз рӯи 15 тини русӣ ҳисоб карда, аз тарафи 

бонки Давлатии Русия ҳарида мешуд. Бо ҳамин яке аз нишонаҳои асосии 

мустақилияти аморати Бухоро аз байн рафт.  
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 Ба ҳукумати подшоҳӣ содиқ будан ба ҳар се амирони охирини Бухоро хос 

аст. Аз ҷумла, ҳанӯз амир Музаффарҳон кӯшиш мекард, ки нисбати ҳукумати 

подшоҳӣ садоқати худро исбот намояд. Генерал- губернатори Туркистон фон 

К.П. Кауфман ҳам чунин амалиётҳои ӯро эҳсос намуда беҳуда нагуфтааст, ки аз 

ҳама «беҳтарин ҳокими уездии ман амири Бухоро мебошад». Моҳи январи соли 

1886 дар Бухоро «Агентии сиёсии императории Русия» кушода шуд, ки ба он 

агенти сиёсӣ сарварӣ мекард ва он дар асл, аз фаъолияти амир ва ҳукумати ӯ 

назорат карда, ба маслиҳатчии асосиаш табдил ёфта буд. 

Аз замони Музаффархон сар карда ба тахти Бухоро таъин намудани ворис 

на ба ҳохиш ва иродаи амирон, балки ба розигии подшоҳӣ рус вобастагӣ дошт. 

Масалан, амир Музаффархон дорои 13 нафар писар буд. Мувофиқи анъанаҳои 

пештара бародарон дар аввал аксаран баҳри мансаб байни худ меҷангиданд, 

баъди ба мансаб соҳиб шудан, бо мақсади бехатарии салтанаташон, боқимонда 

бародаронашонро нест мекарданд. Акнун ин гуна анъана, ки боиси хунрезиҳои 

зиёд мегардид, аз байн рафт. Масъулияти дар Бухоро ворис таъин кардан, бо 

розигии худи амирон ба ӯҳдаи подшоҳи Русия гузашт. Аз ҳамин сабаб ҳам 

Музаффархон якчанд нафар писарони худро як-як ба Петербург, ба ҳузури 

подшоҳ фиристод. Аз ҷумла соли 1882 ба чунин марҳамат Абдулаҳадҳон 

мушарраф гардида, валиаҳд таин шуд. Амир Абдулаҳадҳон (1885-1911) дар 

навбати худ писараш - Олимхонро дар хурдсолиаш ба дарбори подшоҳ Николаи 

II (1894-1917) фиристода буд, ки вай дар он ҷо, бо ибораи С.Айнӣ чун «ғуломи 

ҳалқабаргуши колонизаторон шуда тарбия» гирифт, ва лоиқи тоҷу тахти падар 

гардида тавонист. 

Аморати Бухоро то охири аҳди амир Абдулаҳадҳон аз ҷиҳати маъмурӣ ба 

28 бекигарӣ ва 9 туманҳо тақсим мешуд. Туманҳо асосан дар атрофи шаҳри 

Бухорои Кӯҳна - маркази аморат ҷойгир буданд ва онҳо бевосита аз тарафи 

кушбегӣ, ки дар аморат шахси дуюм (яъне баъди амир) буд, идора карда мешуд. 

Тамоми корҳои динӣ дар ихтиёри қозикалон, назорати ичроиши нормаҳои 

шариат дар ихтиёри раис буд. Дар бекигариҳо бек ё худ ҳоким сарварӣ 

мекарданд. Инчунин дар ҳар бекигарӣ ва туманҳо қозӣ таъин карда мешуд. Дар 

деҳаҳо хӯҷаинӣ дар ихтиёри арбобу оқсақолон буд. 

 

§ 2. Сиёсати муҳоҷиркунӣ ва сохтмони роҳҳои оҳан дар Осиёи Миёна 
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Сиёсати муҳоҷиркунии ҳукумати подшоҳӣ дар шароити Осиёи Миёна. 

Ҳукумати подшоҳӣ Осиёи Миёнаро ба мустамликаи худ табдил дода, барои 

босамар истифода бурдани он шурӯъ карда бошад ҳам, вале нисбат ба худ ба 

садоқати мардуми таҳҷоии ин кишвар боварӣ надошт. Аз ҳамин сабаб ҳам вай 

бо мақсади ба вуҷуд овардани такягоҳи боварибахш аз губернияҳои сераҳолии 

марказии Русия қисми деҳқонони русро ба ноҳияҳои гуногуни Осиёи Миёна 

кӯчонид.  

Ҳукумати подшоҳӣ ба кӯчонидани деҳқонони рус ҳанӯз  соли 1868 ба 

вилояти Ҳафтруд оғоз карда буд. Вале он вақт танҳо бо вилояти Ҳафтрӯд 

маҳдуд нагардида, муҳоҷирони русро дар дигар вилоятҳои Туркистон низ 

ҷойгир намудаанд. Масалан, соли 1881 дар вилояти Сирдарё аллакай 19 

маҳаллаҳои руснишин, бо аҳолии 1300 нафар вуҷуд дошт. Ё худ соли 1896 

танҳо дар уезди Хуҷанди вилояти Самарқанд 6 маҳаллаҳои руснишин вуҷуд 

дошт, ки дар онҳо қариб ҳазор нафар аҳолӣ зиндагӣ мекарданд. 

Умуман соли 1910 шумораи маҳаллаҳои руснишин дар кишвари Туркистон 

ба 124 адад расид, ки дар онҳо 70 ҳазор нафар аҳолӣ зиндагӣ мекарданд. Дар ин 

давр шумораи умумии мардуми русзабони кишвар бо якҷоягии шаҳриён зиёда 

аз 200 ҳазор нафарро ташкил медоданд. 

Вале бояд қайд кард, ки ғайричашмдошти ҳукуматдорони подшоҳӣ 

муҳочирони рус ба ҷойи такягоҳи онҳо будан, бо мардуми маҳаллӣ бештар унс 

гирифта, талхию ширинии замони подшоҳиро якҷоя мечашиданд. Онҳо 

инчунин ба якдигар барои ғанӣ гардонидани таҷрибаи деҳқонӣ ва истифодаи 

техникаи нав кӯмаки амалӣ мерасониданд. 

Сохтмони роҳҳои оҳан дар Осиёи Миёна. Албатта барои ба макони ашёи 

хом-пахта ва бозори молфурӯшии саноатчиёни рус табдил ёфтани Осиёи Миёна 

мақоми роҳи оҳан хеле бузург аст. Зеро, бо сохтани ин роҳ пахта аз водии 

Фарғона то ба марказҳои саноатии Русия дар муддати аз 2 то 6 ҳафта омада 

мерасид. Дар вақти набудани роҳи оҳан муддати дастрасшавии он маҳсулот аз 4 

то 10 моҳро ташкил мекард. 

Зарурияти сохтани роҳи оҳани Осиёи Миёнаро сармоядорони Москва ҳанӯз 

соли 1874 ба миён гузошта буданд. Вале ҳукуматдорони подшоҳӣ, махсусан 

амалдорони соҳаи молия, сохтмони чунин роҳро барои Русия аз ҷиҳати 

иқтисодӣ зараровар ҳисобида, сохтани чунин роҳро дастгирӣ накардаанд. Вале 

вазъияти ҳамонвақтаи ҳарбии Русия сохтмони ин гуна роҳро на танҳо ба миён 

гузошт, балки тезонид.  

Чунончӣ, қувваҳои ҳарбии Русия соли 1878 дар яке аз ҷангҳои аввалаи худ 

бо қабилаҳои туркман дар мавзеи Ахал-Тегин ба муқобилияти сахт дучор шуда, 

шикаст хӯрданд. Барои аскарони рус дар ин ҷанг махсусан ҷангкунон тай карда 

гузаштани даштҳои беобу регзор хело гаронӣ намуд. Инак, бо мақсади 

таслим намудани қабилаҳои саркаши туркман, бо супориши ҳукумати подшоҳӣ 

3 августи соли 1880 аз димоғаи Михайловск (ё худ Узун-Ада) сохтмони роҳи 
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оҳанро ба тарзи таъҷилӣ сар карданд. 1 сентябри соли 1881 онро аллакай то ба 

Қизил-Арват расониданд. 20 сентябри ҳамон сол дар ин роҳ ҳаракати поездҳо 

оғоз ёфт. Соли 1884 ин роҳ то ба Ашқобод расид. Дар ин муддат тақдири 

қабилаҳои туркман ҳам ҳал гардид. Онҳо дар назди иқтидори ҳарбии аскарони 

рус маҷбур шуданд, ки таслим шаванд. 

Бо забти сарзамини қабилаҳои туркман сохтмони роҳи оҳан қатъ нагардид. 

Баръакс дар ин муддат аз ҷиҳати иқтисодӣ зарур ва фоидаовар будани роҳи оҳан 

исбот гардид. Бинобар ин сохтмони роҳи оҳан минбаъд ҳам идома ёфт. Он соли 

1886 то ба Марв ва Чорҷӯй омад. Баъдан он роҳ аз сарзамини аморати Бухоро 

гузошта, соли 1887 то ба Бухорои Нав (Когон) расид ва ба сӯи Самарқанд идома 

дода шуд. Соли 1888 Самарқанд ҳам ба хати роҳи оҳан пайваст гардид.  

Соли 1895 сохтмони роҳи оҳани Осиёи Миёна идома ёфт. Он соли 1899 ба 

воситаи Хавост ва Хуҷанд то ба Андиҷон расид ва дар ҳамин муддат дигар хати 

он аз Хавост то ба Тошкент омад. Сохтмони ин роҳ барои ноҳияҳои имрӯзаи 

Тоҷикистони Шимолӣ аҳамияти махсус дошт. Солҳои 1900-1901 роҳи оҳани 

байни Бухорои Нав ва Бухорои Кӯҳна (пойтахти аморати Бухоро) аз ҳисоби 

хазинаи амири Бухоро сохта шуд. Дар муддати солҳои 1900-1906 роҳи оҳани 

Тошкент-Оренбург бунёд гардид. Дар натиҷаи ин роҳи оҳани Осиёи Миёна бо 

роҳи оҳани умумирусиягӣ пайваст гардид. 

То ба ин вақт ҳароҷоти сохтмони роҳҳои оҳан (ба ғайр аз хати байни 

Бухорои Нав ва Бухорои Кӯҳна) аз ҳисоби хазинаи ҳукумати подшоҳӣ буд. 10 

июни соли 1905 ҳукумати подшоҳӣ қонуне баровард, ки мувофиқи он дар Русия 

барои сохтмони роҳи оҳан ба сармояи хусусӣ низ иҷозат дода мешуд. Дар 

натиҷа бо ташаббуси бонкҳои хусусӣ ва сармоядорони ҷудогона, бо мақсади 

сохтани роҳҳои оҳан ҷамъиятҳои гуногун ташкил карда шуданд. Аз ҷумла соли 

1912 Ҷамъиятҳои роҳи оҳани Фарғона ва Ҳафтрӯд, соли 1913 Ҷамъияти роҳи 

оҳани Бухоро ба вуҷуд омаданд. 

Ҷамъияти роҳи оҳани Бухоро бо ташаббуси муҳандиси сохтмони роҳи оҳан 

А.Н.Ковалевский, бо иштироки бонки Русию Осиёгӣ ва амири Бухоро ташкил 

ёфта буд. Мақсади бунёди ин ҷамъият сохта ва ба истифода додани роҳи оҳани 

Бухорои Нав (Когон) - Қаршӣ-Калиф-Термиз, бо шохаи Қаршӣ-Ғузар-Китоб ба 

ҳисоб мерафт. Сохтмони ин роҳ соли 1914 оғоз ёфт ва соли 1916 ба охир расид. 

Дар сохтмони ин роҳ аз ҳисоби мардуми маҳаллӣ, махсусан аз мардуми 

Қаротегин чун қувваи корӣ ба тарзи васеъ истифода бурдаанд. 

Роҳи оҳан агарчанде то ба водии Вахшу Ҳисор ва Кӯлоб, яъне сарзамини 

имрӯзаи Тоҷикистони Марказӣ ва Ҷанубӣ нарасида бошад ҳам, вале 

гумоштагони ширкатҳои гуногун, тоҷирони алоҳида ба ин водиҳо ҳам сар 

дароварда, ба ин гӯшаи дурдаст мол меоварданд ва аз ин ҷо маҳсулотҳои 

заруриро ҳарида бо роҳҳои гуногун то ба Термиз, Чорҷӯй, Қӯқанд, Самарқанд 

ва дигар истгоҳҳои роҳи оҳан мерасониданд. Бинобар ин сохтмони роҳи оҳан 

барои гӯшаю канори дурдаст ҳам бетаъсир намонд. 
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§ 3. Инкишофи пахтакорӣ ва саноат дар Осиёи Миёна 

 

Шаклҳои заминдорӣ ва андоз. Чуноне дар мавзӯи аввал қайд кардем, яке 

аз мақсадҳои асосии забти Осиёи Миёна аз тарафи Русия-ин ба макони ашёи 

хоми саноати бофандагии буржуазияи рус-пахта табдил додани кишвар ба 

ҳисоб мерафт. Бо ҳамин мақсад ҳукуматдорони подшоҳӣ баробари дар ин 

сарзамин мустаҳкам намудани мавқеи худ чораҳои заруриро барои инкишофи 

пахтакорӣ диданд. Зеро то замони забти ин кишвар ҳиссаи пахтаи он дар 

саноати бофандагии Русия ночиз буд. Масалан, он соли 1862 тахминан 4-7 

фоизро ташкил мекарду халос. 

Барои амалан ба маркази ашёи хом-пахта табдил додани Осиёи Миёна, ба 

ҳукумати подшоҳӣ лозим омад, ки дар мадди аввал ақалан дар кишвари 

Туркистон тарзи истифодаи замин ва ситонидани андозро ба талаботи худ 

мувофиқ намояд. Бинобар ҳамин ҳам, баробари дар ин кишвар ҷорӣ гардидани 

тартиботи мустамликавӣ, масъалаи шаклҳои заминдорӣ ва андоз низ диққати 

ҳукуматдорони подшоҳиро ба худ ҷалб карда буд. Вале бо сабаби ҷиҳатҳои 

фарқкунандагии ҳолати кишоварзии Осиёи Миёна, махсусан дар ин ҷо мақоми 

асосиро ишғол намудани заминҳои обӣ ва камҳосил будани заминҳои лалмӣ 

(яъне нисбат ба губернияҳои сиёҳзамини Русия) онҳоро маҷбур намуд, ки ба 

масъалаи заминдорӣ диққати ҷиддӣ диҳанд. 

Маълум аст, ки дар Осиёи Миёна, аз ҷумла дар аморати Бухорою хонии 

Қӯқанд то забти Русия ҳиссаи бузурги замин - тахминан 50%-ро заминҳои 

давлатӣ-амлокӣ ва 25%-ро заминҳои вақфӣ ташкил медоданд. Дар ин заминҳо 

асосан деҳқонони камзамину безамин кор карда, ба фоидаи хазинаи амирию 

хонӣ ва ташкилотҳои вақфӣ (мадрасаҳо, масҷидҳо ва ғайра) андоз-хироҷ 

месупориданд. Тахминан 25%-и боқимондаи заминро мулкҳои хури холис 

(яъне мулкҳои аз андоз озод) ва мулкҳои хириҷӣ ташкил менамуданд. Аз 

чунин тартиботи заминдорӣ ҳукуматдорони подшоҳӣ қаноатманд набуданд. 

Баъди забти Осиёи Миёна, дар кишвари Туркистон дар асоси «Низомнома оид 

ба идоракунии...” ин кишвар заминҳои давлатӣ, яъне амлокӣ ва як ҳиссаи 

заминҳои вақфӣ чун мулки хусусӣ бевосита ба ихтиёри истифодакунандагонаш-

деҳқонон, бе пул супорида шуд. Инчунин он ҳиссаи заминҳои мулкие, ки то 

забтшавӣ аз андоз озод буданд, аз чунин ҳуқуқ маҳрум гардида, ба қатори 

заминҳои андозсупоранда дохил карда шуданд. Дар баъзе ноҳияҳо, дар асоси 

таҷрибаи Русия, қисме аз заминҳо ба ихтиёри общинаҳои деҳқонӣ гузаронида 

шуд. 

Дар кишвари Туркистон андози давлатиро бо номи оброк аз заминҳои 

истифодашавандаи обӣ, аз рӯи даромаднокӣ, ба ҳисоби миёна 10 фоиз, ҳанӯз 

пеш аз кишт, яъне дар фасли баҳор муайян мекарданд. Аз заминҳои лалмӣ аз 

ҳар десятина 25 тин рӯёнида мешуд. Барои мардуми кӯчманчӣ, чун андоз, аз ҳар 

юрта (кибитка) 4 сӯмӣ, барои мулки ғайриманқулаи мардуми шаҳр андози 

давлатӣ муайян карданд. Ҳамаи ин андозҳо ба фоидаи хазинаи подшоҳӣ 
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ситонида мешуд. Агар соли 1896 аз мардуми кишвар ҳамчун андоз 6978720 сӯм 

ҷамъ карда бошанд, пас он соли 1917 зиёда аз 33 млн. сӯмро ташкил намудааст.  

Дар аморати Бухоро, баъди ба зери тасарруфи Русия гузаштани он, оид ба 

шаклҳои заминдорӣ ва андоз тағйироте ба вуҷуд наомад. Дар ин ҷо мисли 

пештара замин ба шаклҳои: амлокӣ (ё худ давлатӣ, ки ба он заминҳои бо ном 

амирӣ ҳам дохил мешаванд), вақфӣ, мулкҳои хури холис ва хироҷӣ тақсим 

мешуданд. Мисли пештара (тахминан 75%-ро заминҳои амлокӣ ва вақфӣ 

ташкил менамуданд. Аз заминҳои амлокӣ ва хироҷӣ андоз бо номи хироҷ бояд 

10 фоизи ҳосил, яъне баъди ҷамъ намудани ҳосил, ба фоидаи хазинаи амир, аз 

заминҳои вақфӣ ҳамин миқдор андоз ба фоидаи мадрасаю масҷидҳо ва дигар 

ҷойҳои муқаддас ситонида мешуд. 

 Андози дигари асосии пуркунандаи хазинаи ҳукумати амирии Бухоро 

закот ба ҳисоб мерафт. Закот чун андоз аз чорво, молҳои тиҷоратӣ ва пули нақд 

ситонида мешуд.  

Аминона ҳам яке аз андозҳои асосии замони амирӣ ба ҳисоб мерафт. Ин 

намуди андозро аз ҳамаи молҳои барои фурӯхтан муайяншуда меситониданд. 

Дар байни молҳое, ки ба фурӯш бароварда мешуд, ҷои намоёнро пахта, ғалла, 

пӯсти қарокӯлӣ, пашм, чорво, мева, матоҳои гуногун ва ғайраҳо ташкил 

менамуданд. 

Ба ғайр аз андозҳои номбурда, дар шароити амирии Бухоро боз даҳҳо 

намудҳои гуногуни андоз вуҷуд доштанд. Амалдорони замони амирӣ барои аз 

мардум зиёдтар ситонидани андоз ҳавасманд буданд. Зеро, бо чунин тадбир 

онҳо аз як тараф ба амир ва наздикони ӯ кордонии худро нишон диҳанд, аз 

тарафи дигар як ҳиссаи андози ғункардаро аз они худ мекарданд, ки ин гуна 

ҳолат ҳатто баъзе амалдорони ҳукумати подшоҳиро ба ташвиш гузоштааст.  

Амалдорони ҳукумати подшоҳӣ барои оромии дохилии аморати Бухоро низ 

манфиатдор буданд. Зеро, ҳангоми ба вуқӯъ омадани хурӯҷҳои халқӣ амир 

барои имдод бегуфтугӯ ба онҳо муроҷиат мекард. Бинобар ҳамин ҳам 

амалдорони рус борҳо дар назди ҳукумати амирӣ масъалаи ба тартиб 

даровардани тарзи ситонидани андоз, бартараф намудани он бетартибиҳо, 

махсусан худсарии ҳокимон (бекҳо) ва мутасаддиёни андозро гузоштаанд. 

Чунончӣ, боре гумоштаи давлати Русия А.Сомов дар вақти сӯҳбат бо амир 

Олимхон ҳамин таклифро гузоштааст. Вале амир дар ҷавоб гуфтааст: «Ман 

худам дар аҳди падари марҳумам беки Каршӣ будам... Агар ба даромад кардани 

бекҳо роҳ надиҳам, дар он вақт ба онҳо маош додан лозим меояд ки ин тамоман 

як дигаргунии калон мешавад, вале дар мамлакати мо ба ин одат накардаанд». 

Минбаъд, агарчанде аз тарафи ҳукумати амирӣ барои қисми амалдорон маош 

таъин карда шуда бошад ҳам, вале худсариҳои онҳо ҳамон, мисли пештара 

давом кардааст. 

Ҳамин тарз, баъди ба зери тасарруфи Русияи подшоҳӣ гузаштани Осиёи 

Миёна ҳукуматдорони подшоҳӣ танҳо дар шароити кишвари Туркистон то 
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андозае тарзи истифодаи замин ва рӯёнидани андозро ба тартиби муайян 

даровардаанду халос. 

Оғози кишти пахтаи навъи америкоӣ дар ҳудуди Осиёи Миёна ва ба 

манбаи ашёи хом – пахта табдил ёфтани он. Дар нимаи дуюми асри ХIХ яке 

аз масъалаҳои муҳими соҳаи пахтакории Осиёт Миёна ин иваз намудани пахтаи 

навъи маҳаллӣ - ғӯза бо навъи пешқадами ҷаҳонӣ-америкоӣ буд. Зеро, ғӯза бо 

сабаби кӯтоҳнах буданаш талаботи рӯзафзуни саноатчиёни Русияро қонеъ 

гардонида наметавонист. Аз ҳамин сабаб дар сарзамини Осиёи Миёна бо 

ташаббуси ширкатҳои марказии Русия кишти пахтаи навъи америкоӣ оғоз ёфт.  

Аввалин кӯшишҳои дар ҳудуди Осиёи Миёна паҳн намудани пахтаи навъи 

америкоӣ (солҳои 1859-1860 ва 1874) натиҷаи манфӣ доданд. Он танҳо 1882 

натиҷаи дилоҳ дод.  

Солҳои 80-90-уми асри ХIХ намояндагони рафоқату ширкатҳои номии 

русиягие, ки дар ноҳияҳои гуногуни Осиёи Миёна нуфуз пайдо карда буданд, ба 

деҳқонон пунбаи пахтаи навъи америкоиро бе пул тақсим карда дода, бо 

мақсади ҳавасмандӣ, барои онҳое, ки зиёда пахтаи аълосифати ин навъро 

супоридаанд, ҳатто мукофотҳои пулӣ муайян мекарданд. 

Албатта рафоқату ширкатҳои марказӣ аз ҳаридани пахтаи маҳаллӣ-ғӯза низ 

даст накашидаанд. Вале онҳо кӯшиш мекарданд, ки деҳқонон ҳар чӣ зиёдтар 

маҳз пахтаи навъи америкоӣ коранд. Барои ин онҳо деҳқонони пахтакори 

кишварро маҷбур не, балки ҳавасманд менамуданд. Нархи хариди пахтаи навъи 

америкоӣ низ нисбат ба ғӯза баландтар буд.  

Маҳз бо ташаббуси ҳамон рафоқату ширкатҳои русиягӣ дар ноҳияҳои 

гуногуни Осиёи Миёна баъзе таҷрибаҳои пешқадами ҷаҳонӣ, махсусан 

америкоӣ оҳиста-оҳиста ҷорӣ карда шуд. Аз ҷумла, дар кишвар ба воситаи 

сеялка ба кишти қатораи пахта оғоз намуда, баъзе ҳоҷагиҳо ҳангоми шудгори 

замин аз плугҳо низ истифода бурдаанд. 

Бо мақсади дар шароити ноҳияҳои гуногуни Осиёи Миёна мутобиқ 

кунонидани пахтаи навъи америкоӣ, майдонҳои таҷрибавии пахтакорӣ ҷорӣ 

карда шуд. Чунин майдонҳои таҷрибавӣ соли 1897 дар наздикии Ашқобод, соли 

1900 дар Дилварзин ва соли 1901 дар наздикии Андиҷон ба вуҷуд омаданд. Дар 

натиҷа пахтаи навъи америкоӣ бо зудӣ дар шароити ноҳияҳои гуногуни кишвар 

мутобиқ кунонида шуд. 

Аммо он солҳо ба ҳоҷагии қишлоқи кишвар сар даровардани баъзе 

намудҳои техникаи нав нигоҳ накарда, пахтакорӣ ҳанӯз ҳам бештар ба техникаи 

кӯҳна асос меёфт. Зеро, аз як тараф аксарияти ҳоҷагиҳои деҳқонӣ, ки миёнаҳол 

буданд, бинобар ин онҳо қобилияти ҳаридани техникаи навро надоштанд ва аз 

тарафи дигар дар шароити кишвар муқобилони ҷорӣ намудани техникаи нави 

кишоварзӣ, аз ҷумлаи мутасаддиёни болоии ҳукумати подшоҳӣ кам набуданд. 

Чунончӣ, 23 сентябри соли 1907 дар яке аз ҷамъомадҳои Кумитаи Биржагии 

Қӯқанд, бо иштироки раиси Кумитаи пахтаи Русия, собиқ вазири савдо ва 

саноати Русия В.И. Темирязов, ҳатто қарор карда шуд, ки ҳосилнокии замини 
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пахтаи бо меҳнати дастӣ асос ёфта, нисбат ба коркарди мошинӣ хеле баланд ва 

самаранок аст. Аз ин сабаб таъкид шуд, ки «дар шароити деҳқонони яккадасти 

кишвар бо мошин иваз кардани меҳнати дастӣ беасос мебошад». 

Умуман чорабиниҳои гуногуни дар соҳаи пахтакорӣ пешгирифта (пеш аз 

ҳама ҳавасманд намудани деҳқонон) имконият доданд, ки дар Осиёи Миёна 

пахтакорӣ инкишоф ёбад, ҳосилнокии он нисбат ба солҳои пешин зиёд гардад 

ва истеҳсоли пахта хело афзояд. 

Дар натиҷа агар дар саноати бофандагии Русия ҳиссаи пахтаи Осиёи Миёна 

соли 1890 тақрибан 30 фоиз ва хориҷӣ 70 фоиз бошад, пас соли 1914 ҳиссаи 

пахтаи ватанӣ, яъне осиёимиёнагӣ, (ба марказ кашонидани он соли 1915 ҳам 

идома ёфт) тақрибан ба 70 фоиз расиду ҳиссаи пахтаи хориҷӣ то ба 30 фоиз 

фаромад. Ин бори дигар гувоҳӣ медиҳад, ки дар солҳои ҷанги якуми ҷаҳон 

Осиёи Миёна ба манбаи асосии ашёи хом-пахтаи саноати бофандагии Русия 

табдил ёфтааст. 

Бояд ба инобат гирифт, ки ҳанӯз дар охири асри ХIХ ва аввали асри ХХ 

ҳукумати подшоҳӣ, бо мақсади дар сарзамини Осиёи Миёна инкишоф додани 

пахтакорӣ, ӯҳдадор шуда буд, ки мардуми ин кишварро бо ғаллаи арзони дигар 

губернияҳои Русия, махсусан аз ғаллаи ноҳияҳои Сибир таъмин намояд. Чунин 

«ӯҳдадорӣ» то солҳои аввали ҷанги якуми чаҳон ба хубӣ иҷро шуд. Вале 

минбаъд, махсусан солҳои 1916-1917, он ӯҳдадорӣ бо сабабҳои гуногун иҷро 

нагардид ва боиси гаронии нархи ғалла дар кишвар ва хеле паст рафтани сатҳи 

зиндагии мардум шуд. 

Консессияҳои замин. Афзудани талабот нисбат ба пахта дар навбати худ 

зиёд намудани майдони кишти ин зироат ва мантиқан зиёд намудани ҳароҷотро 

ба миён гузошта буд. Бинобар ҳамин ҳам соли 1907 Шӯрои генерал-

губернатории Туркистон барои ба корчаллонҳои алоҳида, маҳз барои кишти 

пахта чун консессия додани қитъаҳои замини давлатӣ қарор қабул кард. Ин 

қарор агарчанде танҳо ба сарзамини кишвари Туркистон дахл дошт, вале он 

барои ба ҳамин иқдом кашидани тамоми Осиёи Миёна, аз ҷумла сарзамини 

аморати Бухорою хонии Хева низ роҳ кушод. 

Дар натиҷа, дар маҳалҳои гуногуни Осиёи Миёна корчаллонҳо (бештар аз 

ҳисоби амалдорони ҳукумати подшоҳӣ, гумоштагони бонкҳо, сармоядорон, 

муҳандисон ва ғайра), дар асоси қарори боло, гӯё, бо мақсади инкишофи 

пахтакорӣ, қитъаҳои калони заминро ба ихтиёри худ дароварданд. Аз ҷумла 

соли 1913 агенти бонки Русию Осиёгӣ Стовба аз ҳукумати амирии Бухоро 10,9 

хазор гектар замини бекигарии Қубодиёнро ба консессия гирифт. Дар худи 

ҳамон сол княз Андронников бо ҳамроҳии Шарапов зиёда аз 27 ҳазор гектар 

заминро аз даштҳои Қаршӣ чун консессия аз ҳукумати амирӣ ба ихтиёр 

дароварданд. Ё худ ҳанӯз 23 феврали соли 1912 дар байни ҳукумати амирии 

Бухоро ва муҳандиси ҳарбӣ А.Г.Ананев шартномае имзо гардида буд, ки 

мувофиқи он амир ба Ананев 78 ҳазор гектар замини водии Шерободро чун 

консессия дод. Бо мақсади азхуд намудани замини пешкашшуда 30 марти соли 
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1914 бо ташаббуси А.Г.Ананев ва намояндаи бонки Тиҷоратию саноатии русӣ 

ҷамъияти саҳомии «Шеробод», бо сармояи 18 млн. сӯм ташкил карда шуд. Соли 

1916 ҷамъият барои азхудкунии водӣ корҳои васеъро оғоз намуд. Вале соли 

1917 бо ғалабаи Инқилоби Октябр ҳамаи нақшаи бунёдкунандагони ҷамъият 

барбод рафт. 

Ба вуҷуд омадан ва инкишоф ёфтани шаклҳои гуногуни саноат дар 

Осиёи Миёна (заводҳои пахтатозакунӣ ва равғанкашӣ). Барои Осиёи Миёна 

солҳои 80-90-и асри Х1Х асосан солҳои бавуҷудоӣ ва инкишофи соҳаҳои 

гуногуни саноат ба ҳисоб меравад. Зеро, мувофиқи баъзе маълумотҳо то соли 

1880 дар кишвари Туркистон ҳамагӣ 21 корхонаи саноатӣ вуҷуд доштаасту 

халос. Аз он ҷумла: 1 заводи пахтатозакунӣ, 2 заводи пӯст, 1 заводи собунпазӣ, 

1 матбаа, 4 заводи вино, 1 заводи пивопазӣ, 5 заводи спирттозакунӣ, 1 корхонаи 

пиллахушккунӣ, 1 заводи биринҷтозакунӣ ва ғайра амал мекардаанд.  

Дар ин давр гумоштагони рафоқатҳою ширкатҳои марказӣ пахтаи аз Осиёи 

Миёна ҳаридаашонро ба шаҳрҳои марказӣ, аз он ҷумла Москва ва атрофи он 

фиристода, дар ҳамон ҷо онро аз пунбааш (пундонааш) тоза мекарданд, ки ин 

барояшон хело гаронӣ мекард. Бинобар ин минбаъд, яъне аз солҳои 80-уми асри 

Х1Х бо ташаббуси он ширкатҳо дар маҳалҳои гуногуни пахтакорӣ (бештар дар 

назди деҳаҳо) заводҳои пахтатозакунӣ сохта шуданд. Дар аввал барои ҳаракати 

он заводҳо қувваи гов ё асп истифода мешуд. Минбаъд онҳоро ба қувваи 

механикӣ иваз карданд.  

Заводҳои пахтатозакунӣ ба соҳибонашон даромади зиёди бедардимиён 

медоданд. Зеро, онҳо пахтаро аз деҳқонон бо нархи нисбатан арзон ҳарида, онро 

дар заводи худ тоза намуда (яъне нахашро аз пунбааш ҷудо намуда), нахашро бо 

нархи дучанд ба корҳонаҳои бофандагӣ мефурӯхтанд. Аз ҳамин сабаб ҳам 

шумораи заводҳои пахтатозакунӣ дар Осиёи Миёна аз аввали солҳои 80-ӯми 

асри ХIХ сар карда бо суръати тез меафзуд ва дар соли 1914 то ба 378 адад 

расид, ки аз он 338 завод фақат дар кишвари Туркистон (аз ҷумла танҳо дар 

вилояти Фарғона - 240 завод), дар аморати Бухоро - 29 завод ва дар хонии Хева 

- 11 завод чой гирифта буд.  

Сохтмони заводҳои пахтатозакунӣ минбаъд ҳам идома ёфт. Аз он ҷумла 

соли 1916 дар Саройи Камар (шаҳрчаи Панҷи ҳозира) ягона дар Бухорои Шарқӣ 

заводи пахтатозакунӣ сохта шуд, ки он то баркароршавии Ҳукумати Шӯравӣ 

фаъолият мекард. Он завод ба Ширкати Бухорои Шарқӣ тааллуқ дошт.  

Дар аввал пунбаро (ё худ пундонаро) аз пахта (ё худ ғӯза) ҷудо карда, онро 

бештар ба ҷои сузишворӣ истифода мебурданд. Яъне қисми бузурги пунба-

ҳамчун ашёи хом бе ягон фоида нобуд мешуд. Бо мақсади истифодаи ин ашё ва 

аз он гирифтани равған аз аввали солҳои 90-и асри Х1Х, боз бо ташаббуси 

ширкатҳо ва тоҷирон заводҳои равғанкашӣ сохта ба истифода дода шуданд, ки 

шумораи онҳо соли 1914 ба 29 адад расид. 

Мувофиқи ашёи хоми кишвар инчунин заводҳои дигар, ба монанди: 

заводҳои ордкашӣ, винокашӣ, пивопазӣ, собунпазӣ, коркарди чӯб, коркарди 
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пӯст; фабрикаҳои тамокӯ, гӯгирдбарорӣ; корхонаи шоҳибофӣ ва ғайраҳо ба 

вуҷуд омаданд. Дар натиҷаи инкишофи шаклҳои гуногуни саноат шумораи 

умумии заводу фабрикаҳои кишвари Туркистон соли 1914 ба 852 ва соли 1917 

ба 1100 адад расидааст. Албатта аксарияти кулли онҳо корхонаҳои хурд буданд. 

Миқдори зиёди заводу фабрикаҳои нав низ дар вилояти Фарғона ҷой гирифта 

буданд. Бо инкишофи корхонаҳои саноатӣ Қӯқанд, Намангон, Андиҷон (дар 

вилояти Фарғона), Самарқанд, Хуҷанд (дар вилояти Самарқанд), Тошкент (дар 

вилояти Сирдарё), Когон (дар аморати Бухоро) ва дигарҳо ба марказҳои саноатӣ 

(ба маънои давраи аввалааш) табдил ёфтаанд. 

 

§4. Сиёсати қарздиҳӣ ва фаъолияти бонкҳо дар шароити Осиёи Миёна 

 

Кассаҳои қарздиҳии уездӣ. Кассаҳои қарздиҳии уездиро дар замони 

ҳукуматдории подшоҳӣ «ташкилотҳои қарздиҳии халқӣ» меномиданд. Зеро, 

онҳо барои дастгирии маҳз ҳочагии истеҳсолкунандагони хурд, ки аксари 

аҳолиро ташкил медоданд, нигаронида шуда буд.  

Дар шароити кишвари Туркистон истеҳсолкунандагони хурдро ҳочагии 

пахтакорон, ғаллакорон, ҳунармандон, косибон ва чорводорон, яъне умуман 

ҳамаи онҳое, ки худ бо истеҳсолот машғул буданд, ташкил менамуданд. Онҳо 

ҳар сол ба фоидаи давлат хелҳои гуногуни андозро супорида, хазинаро пур 

мекарданд. Бинобар ин ҳукуматдорони подшоҳӣ бенавогардии ин қисми 

аҳолиро намехостанд. Зеро, чунин ҳолат натанҳо барои ҷамъоварии андоз, 

балки барои мавҷудияти худи низоми мустамликавӣ хавфи ҷиддӣ дошт. Аз ин 

рӯ ҳукуматдорони подшоҳӣ ба хубӣ эҳсос намуданд, ки истеҳсолкунандагони 

хурди кишвар мӯҳтоҷи дастгирии молиявӣ мебошанд ва ҳамин ҳолат онҳоро ба 

доми судхӯрон кашидааст, ки ба ивази қарзашон 60-80%-и солона талаб 

мекарданд. Баъзе амалдорони подшоҳӣ, дар шароити кишвар яке аз роҳҳои 

халосиро аз чунин ҳолат, дар ҷорӣ намудани фаъолияти кассаҳои қарздиҳии 

уездӣ медиданд. 

Соли 1870 генерал-губернатори Туркистон фон Кауфман дар шароити 

кишвар зарурияти кассаҳои қарздиҳии уездиро ба миён гузошта буд. Соли 1873 

барои кишвари Туркистон оинномаи намунавии чунин кассаҳо тартиб дода шуд. 

Мувофиқи он пешниҳод гардида буд, ки ба ҳохишмандон-мӯҳтоҷон қарз ба 

миқдори аз 10 то 300 сӯм, ба мӯҳлати аз 3 моҳ то як сол, ба ивази 6%-и солона 

дода шавад. Дар асоси ин оинномаи намунавии умумии кишварӣ минбаъд ҳар 

як кассаи нав ба вуҷудомада оинномаи худро тартиб медод. 

Дар ҳудуди кишвари Туркистон аввалин кассаҳои қарздиҳӣ соли 1876 дар 

шаҳри Намангони вилояти Фарғона, дуюмин, соли 1882 дар Катта-Қурғони 

округи Зарафшон (баъд вилояти Самарқанд) ташкил карда шуд. Доираи 

фаъолияти кассаи Катта-Қурғонӣ ҳудуди участкаи Панчакентро низ, ки тумани 

Нагорный меномиданд, дар бар мегирифт. Соли 1885 кассаи қарздиҳии уезди 
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Хуҷанд ташкил ёфт. Соли 1903 миқдори умумии касаҳои қарздиҳии уезди дар 

кишвари Туркистон ба 21 адад расида буд. 

Фонди пулии кассаҳо аз маблағи-даромади худи уезд ва вилоят таркиб 

меёфт. Чунин даромад аз ҳисоби андоз, махсусан андози кишоварзон, даромади 

шаҳрҳо ва ғайра, яъне умуман аз буҷаи маҳаллӣ иборат буд.  

Фаъолияти қарздиҳии кассаҳо чунин сурат мегирифт. Сараввал шахси 

мӯҳтоҷ барои қарз бо ариза ба сарвари уезд муроҷиат мекард. Дар он инчунин 

шахсони кафолатдиҳандаро низ нишон медод. Сарвари уезд ҳолати пулии 

кассаро ба инобат гирифта, барои шахси муроҷиаткарда, миқдори қарзро, 

албатта камтар аз хости ӯ муайян мекард. Новобаста аз норасоиҳо (махсусан аз 

нарасидани буҷаи маҳаллӣ) фаъолияти кассаҳои қарздиҳии уездӣ аввалин 

таҷрибаи бевосита бо қарзи имтиёзноки давлатӣ таъмин намудани 

истеҳсолкунандагони хурд, аз ҷумла деҳқонон мебошад. Фаъолияти чунин 

кассаҳо дар ҳудуди аморати Бухоро ва хонии Хева паҳн нагардидааст.  

Фаъолияти қарздиҳии ширкатҳои марказии Русия дар Осиёи Миёна. 
Ширкату рафоқатҳои марказии тиҷоратии Русия, ки манфиати саноатчиёни 

бофандагиро ҳимоя мекарданд, махсусан тарафдори инкишофи пахтакорӣ 

буданд. Маҳз он ширкату рафоқатҳо зарурияти қарзро барои инкишофи 

пахтакорӣ эҳсос намуда, чунин ҳочагиҳоро ба қадри имкон бо пул таъмин 

кардаанд. 

Масалан Рафоқати мануфактураи бузурги Ярослав аз соли 1887 сар карда 

барои кишти пахтаи навъи америкоӣ, ба ивази 8%-и солона қарз медод. Ин 

рафоқат дар амалиёти қарздиҳии худ бо рафоқати «Владимир Алексеев» якҷоя 

фаъолият мекард. Ин ду рафоқат соли 1900 дар 14 волостҳои уезди Андиҷон ба 

5632 нафар деҳқонон кариб 415 ҳазор сӯм қарз додаанд. Деҳқонон бошанд ба 

ивази, ин қарз пахтаи худро бояд маҳз ба намояндагони ҳамин рафоқатҳо 

месупориданд. 

Намояндаи рафоқатҳои номбурда ва дигар рафоқати ширкатҳои Русиягӣ на 

танҳо дар ҳудуди вилоятҳои гуногуни кишвари Туркистон, балки дар ҳудуди  

аморати  Бухоро ва хонигарии Хева ҳам амал мекарданд. 

Умуман фаъолияти қарздиҳии онҳо дар роҳи инкишофи иқтисодиёти Осиёи 

Миёна, махсусан пахтакорӣ қадами ҷиддие буд. Маҳз бо ташаббуси ҳамин 

рафоқату ширкатҳои Русиягӣ дар ҳудуди кишвар барои фаъолияти васеи 

сармояи бонкӣ шароити қулайро ба вуҷуд овардаанд.  

Бонкахо. Зарурияти дар шароити Осиёи Миёна, пеш аз ҳама кишвари 

Туркистон оғоз намудани фаъолияти бонкҳои марказии Русияро рафоқату 

ширкатҳои марказии тиҷоратӣ ба миён гузоштаанд. Зеро, гумоштагони онҳо, ки 

дар кишвар бо корҳои тиҷорат машғул буданд, на ҳама вақт бо пули зиёд ба ин 

сарзамин омада метавонистанд. Аз ин рӯ аз ҳукумати подшоҳӣ талаб карданд, 

ки дар кишвари дурдаст шӯъбаи бонкҳои Русияро ташкил намояд. Мувофиқи ин 

талаб 10 майи соли 1875 дар Тошкент аввалин ташкилоти бузургтарини 

давлатии қарздиҳӣ дар кишвар - шӯъбаи бонки Давлатии Русия кушода шуд. Он 
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шӯъба то соли 1890 дар сарзамини Осиёи Миёна ягона ташкилоти калони 

қарзидиҳанда ба ҳисоб мерафт ва он ба рафоқату ширкат ва тоҷирони калон 

қарзи кӯтоҳмуддат (то 1 сол) медод. Минбаъд ин бонк шӯъбаҳои худро дар 

шаҳрҳои Самарқанд (с.1890), Қӯқанд (с.1893), Бухоро (с.1894), Ашқобод 

(с.1895), Андиҷону Верний (с.1911) кушод. 

Аз аввали солҳои 90-и асри Х1Х дар Осиёи Миёна бонкҳои тиҷоратии 

Русия ҳам шӯъбаҳои худро кушоданд. Шумораи ташкилотҳои 9 бонкҳои 

тиҷоратии Русия асосан дар аввали асри ХХ афзуда то ба 45 адад расид. Ҳиссаи 

он бонкҳо дар ин ҳисоб чунинанд: Русию Осиёгӣ (дар асоси шӯъбаҳои собиқ 

бонки Русию Хитойӣ) - 12 шӯъба, Тиҷорати Сибирӣ - 8 шӯъба, Тиҷорати 

Азовию Донӣ - 7 шӯъба, Ҳисоби Москвагӣ - 6 шӯъба, Тиҷорати Волжию 

Камагӣ ва Муттаҳида (дар асоси шӯъбаҳои собиқ бонки Тиҷорати 

Байналхалқии Москвагӣ)-ҳар кадом 4 шӯъбагӣ, Русии барои тиҷорати беруна -

2 шӯъба, Тиҷорати Москвагӣ ва Саноати Москвагӣ-ҳар кадом яктоӣ шӯъба 

кушоданд. Дар қатори 7 шӯъбаҳои дар боло номбурдаи бонки Давлатӣ, боз ду 

агентии бонки нимҳукуматии Ҳисоби қарздиҳии Эрон, 18 бонкҳои маҳаллӣ 

(бештар дар шакли ҷамъиятҳои қарздиҳии байнихудӣ) ба вуҷуд омадаанд. 

Шумораи умумии ташкилоти бонкҳои марказӣ ва маҳаллӣ дар Осиёи Миёна ба 

72 адад расида буд, ки дар арафаи инқилоби Октябр 61 адади онҳо амал 

мекарданд. 

Шӯъбаҳои бонкҳо бештар дар вилояти Фарғона (22 ташкилот) ҷойгир шуда 

буданд. Боқимонда дар вилоятҳои Сирдарёю Моварои Каспӣ (Закаспӣ) - дар ҳар 

кадом 10 ташкилотӣ, дар вилояти Самарқанду Ҳафтрӯд - дар ҳар кадом 9 

ташкилотӣ, яъне ҷамъ дар кишвари Туркистон - 60 ташкилоти бонкӣ ҷойгир 

буданд. Дар аморати Бухоро бошад 11 ташкилот ва дар хонигарии Хева ҳамагӣ 

як ташкилоти бонкӣ амал мекарданду халос. Дар байни шаҳрҳо дар ҷои аввал 

Қӯқанд меистод, ки дар он ҷо ҷамъ 10 ташкилоти бонкӣ, дар ҷои дуюм  ва сеюм 

Бухорою Самарқанд, ки дар ҳар кадоми онҳо 8 ташкилотҳои бонкӣ ва дар ҷои 

чаҳорӯм Тошкент бо 7 ташкилоти бонкӣ буданд. 

 Ба ғайр аз бонкҳои номбаршуда, танҳо дар ҳудуди кишвари Туркистон боз 

ду бонкҳои марказии кишоварзӣ: Нижегородию Самарагӣ (аз соли 1899) ва 

Полтавагӣ (аз соли 1902) амал мекарданд. Онҳо ба соҳибони мулкҳои 

ғайриманқула-соҳибони заводҳо, замин, хонаҳо ва ғайра ба мӯҳлати аз 10 то 66 

солу 2 моҳ қарзи дарозмуддат медоданд. Вале хусусиятҳои кишварро ба назар 

гирифта ин бонкҳо қарзро асосан ба мӯҳлати 20 солу 7 моҳ додаанд. 

Фаъолияти бонкҳо аз миқдори сармояи дар ихтиёри худ доштаашон 

вобастагӣ дошт. Бинобар ин қариб ҳамаи онҳо дар баробари сармояи худ 

инчунин амонат ҳам ҷамъ менамуданд. Дар шароити Осиёи Миёна маблағи аз 

ҳама зиёде, ки дар бонкҳои марказии Русия гузоштаанд, амирони охирини 

Бухоро - Абдулаҳадхон ва Олимхон буданд. Маблағи дар бонкҳои Русия 

гузоштаи онҳо ҷамъ 34 млн. сӯмро ташкил мекардааст. Ба амирон пайравӣ 

намуда қушбегӣ, раис ва дигар амалдорони Бухоро низ пули худро чун амонат 
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дар шӯъбаҳои дар Бухоро доштаи бонкҳои Русиягӣ гузошта, фоизи зиёд 

мегирифтанд.  

Дар шароити ҳамонвақтаи Осиёи Миёна бонкҳо имконият надоштанд, ки 

бевосита бо истеҳсолкунандагон - деҳқонон, ҳунармандон, косибон, 

чорводорони хурд ва ғайра кордор бошанд. Бинобар ин шӯъбаҳои бонкҳо пулро 

ҳамчун қарз ба рафоқату ширкатҳо ва савдогарони бонуфуз (бештари онҳо 

соҳиби заводҳои гуногун, махсусан заводҳои пахтатозакунӣ буданд) медоданд. 

Рафоқатҳо, ширкатҳо ва савдогарони калон дар навбати худ қарзи аз бонк 

гирифтаашонро дар байни миёнаравони нисбатан хурд: савдогарони миёна ва 

хурд, даллолҳо (комиссионерҳо), аробакашҳо ва ғайра тақсим мекарданд. Ин 

гурӯҳ дар навбати худ қарзро ба истеҳсолкунандагон, аз ҷумла ба деҳқонон 

мерасониданд. 

Ҳамин тавр дар шароити Осиёи Миёна аппарати миёнаравҳо ташаккул ёфт. 

Апарати миёнаравҳо гуфта гурӯҳи рафоқату ширкатҳо, савдогарони бонуфуз, 

пахтаҷалобон (яъне соҳибони заводҳои пахтатозакунӣ), даллолҳо 

(комиссионерҳо) ва аробакашҳоро меноманд, ки онҳо алоқаи бонкҳоро бо 

истеҳсолкунандагони хурд, аз ҷумла деҳқонон ва баръакс, алоқаи 

истеҳсолкунандагони хурдро бо бонкҳо барқарор менамуданд. 

Агар нуқтаи охири қарз ҳар чӣ қадар аз маркази ташкилотҳои бонкӣ дур 

бошад, миёнаравҳо ҳамон қадар зиёд ва фоизи қарз меафзуд. Яъне агар бонкҳо 

ба рафоқатҳо, ширкатҳо ё худ савдогарони калон қарзро ба ивази 8-10 физи 

солона диҳанд, дар маҳалҳои наздики бонк он қарз ба ивази 12-15 фоиз дастраси 

деҳқонон мешуд. Вале дар гӯшаҳои дурдаст, ки рақобат вуҷуд надошт, фоизи 

қарз то 50-60 фоиз ва ҳатто аз он ҳам зиёд мерасид. Бинобар ҳамин ҳам баъзе 

ширкатҳо манфиатдор буданд, ки қарзро аз бонкҳо гирифта, ба маҳалҳои 

дурдаст баранд. Зеро, дар чунин маҳалҳо, аз як тараф рақобат вуҷуд надошт, аз 

тарафи дигар онҳо фоизи қарзро мувофиқи хоҳиши худ боло бардошта 

метавонистанд. Дар натиҷаи ин ҳама пахтакорӣ сол аз сол на танҳо тамоми 

водиҳо, балки ҳатто ноҳияҳои кӯҳии Бухорои Шарқиро (масалан ноҳияи 

Дарвозро) низ фаро гирифта буд. Аз ҷумла соли 1911 дар бекигарии Дарвоз, ки 

дурдасттарин бекигарии аморати Бухоро ҳисоб мешуд, 10 ҳазор пуд пахта ҷамъ 

оварда шудааст. 
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Рафоқат ва ширкатҳои маҳаллӣ. Чуноне дар боло ишора рафт барои 

мутобиқ гардонидани фаъолияти бонкҳо дар шароити Осиёи Миёна, махсусан 

барои амалӣ гардидани амалиёти қарздиҳии онҳо, рафоқат ва ширкатҳо нақши 

махсусро бозидаанд. Рафоқатҳо ва ширкатҳое, ки солҳои 70-90-и асри Х1Х дар 

Осиёи Миёна амал мекарданд аксарият москвагӣ ва ё худ аз дигар шаҳрҳои 

марказии Русия буданд. Вале онҳо ҳам дар амалиёташон, баҳри инкишофи 

фаъолияти худ, ба тоҷирони маҳаллӣ такя мекарданд. Дар натиҷаи ин ҳама 

минбаъд аз ҳисоби тоҷирони маҳаллӣ бунёдкунандагони рафоқатҳои бузург 

сабзида расидаанд, ки мисоли онро дар симои рафоқатҳои бародарон Вадяевҳо, 

Р.Ш. Потеляхов ва ғайраҳо дида метавонем.  

Чунончӣ, ҳанӯз 24 ноябри соли 1894 шӯъбаи Қӯқандии бонки Давлатии 

Русия ба тоҷирони начандон номӣ, бародарон Вадяевҳо, ки баромадашон аз 

яҳудиёни бухороӣ буд, 50 ҳазор сӯм қарз дода буд. 21 июли соли 1900 ҳамон 

шӯъба кордонии онҳоро ба инобат гирифта миқдори қарзашонро то ба 100 ҳазор 

сӯм зиёд намуд. Ингуна кӯмаки бонкӣ ба бародарон Вадяевҳо имконият дод, ки 

28 феврали соли 1902 дар Қӯқанд ширкати мустақили худро ба номи «Хонаи 

тиҷоратии бародарон Вадяевҳо», бо сармояи 70 ҳазор сӯм бунёд кунанд. 

Мақсади ин ширкат асосан хариду фурӯши пахта, фурӯши маҳсулоти саноатӣ ва 

ғайра ба ҳисоб мерафт. Аз ҷумлаи бародарон Вадяевҳо махсусан кордонии Ёқуб 

ва Сион диққати амалдорони бонкҳои марказиро ба худ ҷалб карда буд. Пас аз 

ташкил ёфтани ширкат, бонки Давлатӣ миқдори қарзи Вадяевҳоро боз ҳам 

зиёдтар намуд, ки он соли 1903 то ба 200 ҳазор сӯм ва соли 1907 то ба 250 ҳазор 

сӯм афзуд. 

Бародарон Вадяевҳо баъди дар Осиёи Миёна паҳн гардидани фаъолияти 

бонкҳои тиҷоратии Русиягӣ шахсони боэътимоди бисёре аз онҳо гардида 

буданд. Дар замони афзудани рақобати байни бонкҳо наздикшавии ширкати 

Вадяевҳо бо бонки тиҷоратии  марказӣ - Русию Осиёгӣ аҳамияти махсус дошт 

ва он 11 майи соли 1912 ба ташкил додани ширкати боз ҳам калонтар «Рафоқати 

тиҷоратию саноатии Вадяевҳо» оварда расонид. Дар шароити Осиёи Миёна ин 

аввалин иттиҳодияи монополистӣ буд. Дар рафоқати нав низ бародарон Сион ва 

Ёқуб нақши роҳбарикунандагиро бозиданд.  

Рафоқати Вадяевҳо сол аз сол пурқувват мегардид. Аз панҷ як ҳиссаи 

пахтаи Осиёи Миёна танҳо ба воситаи ҳамин рафоқат ба марказҳои саноатии 

Русия фиристода мешуд. Ин рафоқат ҳатто ҳиссаи асосии саҳмияҳои яке аз 

ҷамъиятҳои калонтарини саҳомии Русия «Салолин»-ро низ ба даст даровард. 

Дар натиҷа  рафоқат  дар арафаи маҳви тартиботи подшоҳии Русия ба қатори  

рафоқатҳои бузургтарини соҳаи саноати сабуки империя (махсусан дар соҳаи 

пахта, равған ва маргарин) дохил гардида буд.  

 Ташкилотҳои хурди қарздиҳӣ. Дар охири асри Х1Х ва аввалҳои асри ХХ 

дар инкишофи пахтакории Осиёи Миёна хочагиҳои деҳқонони миёнаҳол 

мақоми асосиро мебозиданд. Вале ҳукуматдорони подшоҳиро вазъияти 

ногувори ҳамонвақтаи он хоҷагиҳо сахт ба ташвиш гузошта буд. Зеро, 
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миёнаравҳо: рафоқатҳо, ширкатҳо, тоҷирон, пахтаҷаллобон, махсусан 

судхӯрони маҳаллӣ аз деҳқонони харобгардида ба ивази қарзҳои напардохта 

порчаи замини онҳоро кашида мегирифтанд. Чунин ҳолат аз як тараф қисми 

мардуми Осиёи Миёнаро оҳиста-оҳиста ба ҳолати бенавоӣ-пролетарӣ оварда 

мерасонид, аз тарафи дигар ба инкишофи пахтакорӣ низ зарбаи қатъӣ мезад. 

Барои ҳукумати подшоҳии Русия ҳар дуи ин оқибатҳо ташвишовар буд. 

Бинобар ин, дар шароити кишвари Туркистон яке аз вазифаҳои навбатии он ин 

аз чанголи миёнаравҳо наҷот додани хоҷагиҳои деҳқонони миёнаҳол ба ҳисоб 

мерафт. Амалдорони ҳукумати подшоҳӣ дар ин соҳа роҳи ягонаи наҷотро дар 

ҷорӣ намудани амалиёти ташкилотҳои хурди қарздиҳӣ медиданд. 

Ташкилотҳои хурди қарздиҳӣ, чун дар тамоми Русия, дар кишвари 

Туркистон ҳам бояд мувофиқи қонуни аз 7 июни соли 1904 бунёд мегардид. Дар 

асоси он қонун се намуди чунин ташкилотҳо пешбинӣ шуда буд: рафоқати 

қарздиҳӣ, рафоқати қарздиҳии амонатӣ ва кассаҳои ҷамъиятии қарздиҳии 

амонатӣ. Соли 1905 оиди ҳар кадоми ин шаклҳо оинномаҳои махсус бароварда 

шуд. Мувофиқи он ҳуҷҷатҳо рафоқати қарздиҳӣ танҳо аз ҳисоби маблағи 

бонки Давлатӣ ташкил меёфт, бинобар ин нисбати аъзоёни худ ҳаққи аъзогӣ 

надошт. Ҳангоми амалиёти мусбати рафоқат бонки Давлатӣ нисбати он сари 

чанд вақт миқдори қарзи худро зиёд мекард. Даромад ва зарари рафоқати 

қарздиҳӣ ҳамааш ба ӯҳдаи давлат мегузашт. 

Рафоқати қарздиҳии амонатӣ бошад дар асоси ҳаққи аъзогӣ, аниқтараш 

ҳиссаи (пули гузаштаи) бунёдкунандагонаш ташкил карда мешуд ва 

даромаднокӣ, яъне ҳаққи аъзогии саҳм (дивидент) ҳам ба фоидаи онҳо буд. 

Фақат баъди як соли фаъолияти мусбат чунин ширкатҳо метавонистанд аз қарзи 

бонки Давлатӣ истифода баранд. Ҳангоми пароканда ва ё қатъ намудани 

фаъолияти чунин рафоқат тамоми маблағаш дар байни аъзоён – 

бунёдгузоронаш, мувофиқи ҳаҷми ҳиссаашон тақсим карда мешуд. Барои 

ташкил намудани ҳар ду шакли рафоқатҳо, яъне рафоқатҳои қарздиҳӣ ва 

қарздиҳии амонатӣ шартнома бо имзои зиёда аз 20 нафар шахсони алоҳида, 

танҳо аз ҷумлаи истеҳсолкунандагони хурд зарур буд. 

Фарқияти шакли сеюм - кассаҳои ҷамъиятии қарздиҳии амонатӣ аз 

рафоқатҳои аввала дар он аст, ки чунин кассаҳо бо ташаббуси ҷамъиятҳои 

алоҳида, аз ҷумла ҷамъиятҳои қишлоқӣ, ё худ бо қарори ҷамъомадҳои қишлоқӣ 

ташкил карда мешуд. Дар шароити кишвари Туркистон аз ҳар се шаклҳои 

номбурда танҳо ду шакли аввала: рафоқатҳои қарздиҳӣ ва қарздиҳии амонатӣ 

ташкил карда шуда буданд. 

Ташкилотҳои хурди қарздиҳӣ қарзро чун қарзи имтиёзнок танҳо ба аъзоёни 

худ, ба миқдори барои ҳар як кас то ҳазор сӯм, ба ивази то 12 фоизи солона 

медоданд. Рафоқатҳо, мувофиқи оинномаашон, ба миҷозони худ қарзи 

дарозмуддат- то 5 сол ва кӯтоҳмуддат то 1 сол пешниҳод мекарданд. 

Дар ҳудуди кишвари Туркистон соли 1907 аввалин рафоқати қарздиҳӣ дар 

вилояти Фарғона ташкил карда шуд. Аз соли 1910 дар сарзамини кишвари 
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Туркистон ба тарзи оммавӣ бунёди ташкилотҳои хурди қарздиҳӣ сар шуд ва 

соли 1917 шумораи умумии онҳо то ба 900 адад расид. Аз ин ҳисоб тахминан 

340 рафоқатҳои қарздиҳӣ ва бештар аз 500 рафоқатҳои қарздиҳии амонатӣ 

буданд. Яъне, дар солҳои охир худи истеҳсолкунандагони хурд ҳавасманд 

буданд, ки маҳз рафоқати қарздиҳии амонатиро ташкил намоянд. Зеро, ин шакл 

барояшон аз ҳар ҷиҳат фоидаовар буд. Шумораи умумии аъзоёни ташкилотҳои 

хурди қарздиҳӣ танҳо дар вилоятҳои Фарғона, Самарқанд ва Сирдарёи кишвари 

Туркистон то ба 200 ҳазор нафар расида буд. Яъне ҳамин миқдор 

истеҳсолкунандагони хурд аз истисмори миёнаравҳо халос гардидаанд.  

Фаъолияти ташкилотҳои хурди қарздиҳӣ ноҳияҳои пахтакор (асосан), 

ғаллакор, чорводор, маҳаллаҳои ҳунармандону косибони кишвари Туркистонро 

фаро гирифта буд. Аз ин рӯ бисёр ҳочагиҳои ноҳияҳои имрӯзаи Тоҷикистони 

Шимолӣ низ ба доираи фаъолияти ин ташкилотҳо дохил мешуданд. Ба ин 

фаъолияти рафоқатҳои қарздиҳии Ӯротеппа, Нов, Қистакӯз, Исписор, 

Ғулакандоз, Исфара, Маҳрам ва ғайра мисол шуда метавонанд. 

Ташкилотҳои хурди қарздиҳӣ, баробари мустаҳакамшавӣ ва васеъ 

намудани фаъолияташон, инчунин қисман вазифаи миёнаравиро низ ба ӯҳдаи 

худ гирифта, аъзоёнашонро бо асбобҳои кишоварзӣ, пунбаи тухмӣ, тухми 

кирмак, ғалла ва ғайра таъмин мекарданд. Баъзе ташкилотҳо дар назди идораи 

худ нуқтаҳои кирояи (прокати) ҳар гуна асбобҳои ҳочагии қишлоқро (аз ҷумла 

техникаи замонавиро) ташкил карда буданд. Дар натиҷаи ин аз техникаи ба даст 

даровардаи ин ё он ташкилот аъзоёни он ба хубӣ истифода бурда 

метавонистанд. 

Фаъолияти ташкилотҳои хурди қарздиҳӣ дар шароити Осиёи Миёна, 

чуноне таъкид намудем, танҳо сарзамини кишвари Туркистонро фаро гирифта 

буд. Яъне, он чорабинӣ барои сарзамини аморати Бухоро ва хонии Хева, ки дар 

идоракунии дохилӣ давлатҳои «мустақил» ҳисоб мешуданд, дахл надошт.  

  

§ 5. Оғози ташаккулёбии синфи коргар ва 

 буржуазияи миллӣ 
 

Оғози ташаккулёбии синфи коргари миллӣ. Ибтидои ташаккулёбии 

синфи коргар дар Осиёи Миёна асосан ба солҳои 80-90-и асри ХIХ мувофиқ 

меояд. Зеро, ба вуҷудоӣ ва инкишофи соҳаҳои гуногуни саноат ва сохтмони 

роҳи оҳан маҳз ба ин солҳо хос аст. Аммо оиди миқдори синфи коргари он 

солҳо маълумотҳо гуногунанд. 

Албатта шумораи коргарон аз иқтидори заводҳо ва корҳои сохтмони 

роҳҳои оҳан вобастагӣ дошт. Маълум аст, ки корхонаҳои саноатии солҳои 80-

90-и асри ХIХ хеле хурд ва аз ҳамин сабаб миқдори коргарон низ дар онҳо хеле 

кам буданд. Чунончӣ, соли 1885 дар 27 корхонаи нисбатан калони шаҳри 

Тошкент ба ҳисоби миёна 10 нафар коргар кор мекардаанд. 
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Мувофиқи баъзе маълумотҳо, танҳо дар кишвари Туркистон, то охири асри 

ХIХ, шумораи умумии коргарони корхонаҳои саноатӣ тақрибан 10 ҳазор нафар 

будаанд, ки аз онҳо 70,7 фоизро намояндагони халқҳои маҳаллӣ, 22,8 фоизро 

русҳо, 6,5 фоизро намояндагони дигар миллатҳо ташкил мекардаанд. Ҳиссаи 

коргарони маҳаллӣ махсусан дар вилояти Фарғона зиёд буда, он 79,3 фоизро 

ташкил медод. Сабаби ин пеш аз ҳама дар он аст, ки аксарияти кулли коргарони 

заводҳои пахтатозакунӣ аз ҷумлаи мардуми маҳаллӣ буданд. Инчунин тақрибан 

сеяки ҳиссаи коргарони заводҳои пахтатозакунии вилояти Фарғонаро мардуми 

Қаротегин, ки бечоратарин мардуми аморати Бухоро буда ва бо ҳамин сабаб ҳар 

сол ба ҷустуҷӯи кор ба ин диёр мерафтанд, ташкил мекарданд. 

Дар аввалҳои асри ХХ қисме аз корхонаҳои Осиёи Миёна ҳаҷман васеъ ва 

сифатан беҳтар гардида, дорои шумораи зиёди коргарон мешуданд. Дар 

сарзамини имрӯзаи Тоҷикистон аввалин намояндагони синфи коргар дар гурӯҳи 

ноҳияҳои шимолии ҷумҳурӣ, махсусан дар шаҳри Хуҷанди бостонӣ ва атрофи 

он ташаккул меёфт. Аз ҷумла соли 1916 танҳо дар корхонаҳои саноатии уезди 

Хуҷанд - 416 нафар коргар, дар кони ангишти Сулукта - 580 нафар коргар кор 

мекарданд. Вале дар шароити уезди Хуҷанд ҳам, чун ба монанди бисёр дигар 

шаҳрҳои кадимаи Осиёи Миёна, ҳанӯз миқдори зиёди коргаронро коргарони 

корхонаҳои ҳунармандӣ ва косибӣ ташкил медоданд. Мувофиқи баъзе 

маълумотҳо соли 1916 шумораи чунин коргарон танҳо дар уезди Хуҷанд ба 

2492 нафар расидааст. Яъне аз ин маълум мешавад, ки дар уезди Хуҷанд 

миқдори коргарони корхонаҳои ҳунармандию косибӣ нисбат ба коргарони 

корхонаҳои саноатӣ хеле зиёд будаанд.  

Дар сарзамини Тоҷикистони Марказӣ ва Ҷанубии имрӯза марҳилаи 

ташаккулёбии синфи коргар дар аввалҳои асри ХХ ҳам ҳанӯз дар ибтидои худ 

буд. Вале яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи ташаккулёбии синфи коргар дар ин 

қисми Тоҷикистони то шӯравӣ он аст, ки як ҳиссаи мардуми он, аз ҷумла танҳо 

аз водии Қаротегин тахминан 20 ҳазор нафар  ҳар сол ба шаҳрҳои гуногуни 

кишвари Туркистон (махсусан водии Фарғона) ва маркази аморати Бухоро 

рафта, дар заводҳо, фабрикаҳо ва корхонаҳои хурди ҳунармандию косибӣ кор 

мекарданд. Аксари онҳо коргарони мавсимӣ буданд. 

Музди кор. Албатта дараҷаи зиндагонии чӣ коргарони заводу фабрикаҳо ва 

чӣ коргарони кирояи соҳаи кишоварзӣ аз музди коре, ки мегирифтанд, 

вобастагӣ дошт. Сараввал ба музди меҳнати коргарони яке аз корхонаҳои 

саноатии кишвар, заводи равғанкашии дар шаҳри Чуст доштаи рафоқати «К.М. 

Соловев ва КО» назар мекунем. Дар ин завод ҳамагӣ 67 - 70 коргар кор 

мекардаанд. Музди меҳнати солонаи ҳар як коргар (аниқтараш дар як мавсим) 

тақрибан ба 400-500 сӯм мувофиқ меомад. Қисме аз корхонаҳои саноатӣ дар 

назди бинои худ барои коргарон хобгоҳ доштанд. Хароҷоти ҷои хоб ва либоси 

корӣ аз ҳисоби корхона набуда, балки ҳама дар души худи коргар буд. Дар 

натиҷа, агар дар тамоми мавсими кор (ин тақрибан ним сол давом мекард) 
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коргари завод барои хӯроки худ 200-250 сӯм харҷ кунад, боқӣ 200-250 сӯми 

дигарро метавонист барои сарфи оилааш захира намояд.  

Вале коргарони кирояе, ки дар хоҷагиҳои заминдорон кор мекарданд, 

нисбат ба коргарони соҳаи саноатӣ, музди ночизе мегирифтанд. Бояд ба эътибор 

гирифт, ки аввалҳои асри ХХ коргарони кирояи хоҷагиҳои заминдорон низ ба 

ивази меҳнаташон, на ин ки чун пештара маҳсулот, балки пул мегирифтанд. 

Миқдори (ҳаҷми) хизматпулӣ, чӣ моҳҳонаю солона ва чӣ рӯзона (рӯзбай) 

бештар ба характери маҳалҳо, ба талабот нисбати чунин коргарон вобастагӣ 

дошт. Аз ҷумла, дар аввали аср мардикорон дар уезди Хуҷанд, ки талабот ба 

онҳо нисбатан кам буд, ба ивази меҳнати солонаашон 35-50 сӯм мегирифтанд, 

ҳол он ки дар уезди Самарқанд (дар ин ҷо талабот ба коргарони кироя зиёдтар 

буд) он аз 50 то 120 сӯмро ташкил мекард. Мардикори дар хоҷагиҳои 

заминдорони уезди Самарқанд коркарда ба ивази музди солонааш метавонист 2 

ва ё 3 асп ё худ гови ҷӯшоӣ харида гирад. Дар уезди Хуҷанд мардикорони 

рӯзбай ба ивази меҳнаташон 30-45 тин ва дар уезди Самарқанд 25-45 тин 

мегирифтаанд. То ҷанги якӯми ҷаҳонӣ дар бозорҳои Осиёи Миёна нархи як гови 

ҷӯшоӣ ё худ аспи корӣ тақрибан 30-40 сӯм буд. 

Умуман дар шароити Осиёи Миёна музди меҳнатӣ корхонаҳои саноатӣ 

нисбат ба музди хоҷагиҳои заминдорон аз 5 то 10 баробар зиёд буд. Бинобар 

ҳамин ҳам мардуми ба ҷӯстуҷӯи кор аз мулкҳои дур, аз ҷумла аз Бухорои 

Шарқӣ омада, кӯшиш мекарданд, ки маҳз дар заводҳои равғанкашӣ, 

пахтатозакунӣ ва ғайра барои худ кор пайдо кунанд. Онҳо танҳо ҳангоми аз 

корхонаҳои саноатӣ пайдо накардани кор, пас ноилоҷ ба хоҷагиҳои заминдорон 

ба мардикорӣ дохил мешуданд. 

Оғози ташаккулёбии буржузияи миллӣ. Нисбат ба синфи коргар 

Ташаккулёбии буржуазияи миллии Осиёи Миёна пештар оғоз гардида буд. Ба 

ин табақа тоҷирон, ки асрҳо боз фаъолият мекарданд, чун замина ба ҳисоб 

мерафтанд. Минбаъд ҷараёни ташаккулёбии буржуазияи миллиро инкишофи 

муносибатҳои молию пулӣ ва махсусан васеъ гардидани амалиёти сармояи 

бонкӣ тезонид. Зеро, чуноне дар боби пеш қайд намудем, шӯъбаҳои 

Осиёимиёнагии бонкҳои Русиягӣ дар шароити кишвар аз кӯмаки миёнаравҳо 

васеъ истифода мебурданд. Аксарияти кулли он миёнаравҳо аз ҷумлаи мардуми 

маҳаллӣ, махсусан тоҷикон, ӯзбекҳо, ва яҳудиёни маҳаллӣ буданд. Онҳо 

баробари қарзро ба истеҳсолкунандагон, ба ивази фоизи баланд расонидан, 

инчунин аз истеҳсолкунандагон маҳсулотро харида ба ширкатҳо ва савдогарони 

калон мефурӯхтанд, ё худ, агар худ гумоштаи онҳо бошанд, он маҳсулотҳоро ба 

нуқтаҳои таъиншуда мерасониданд. Дар натиҷаи чунин амалиёт миёнаравҳо 

оҳиста-оҳиста бою бадавлат мешуданд, худ соҳиби маблағ ва мулкҳои зиёд 

гардида, барои ташаккулёбии буржуазияи миллӣ ибтидо мегузоштанд. 

Дар охири асри Х1Х ва махсусан аввалҳои асри ХХ аз ҷумлаи 

намояндагони буржуазияи миллӣ соҳибони заводҳои пахтатозакунӣ, 

равғанкашӣ ва ғайра кам набуданд. Баъзеи онҳо аллакай соҳиби заводҳои зиёд 
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гардидаанд. Масалан, соли 1915 рафоқати Вадяевҳо соҳиби 12 заводи 

пахтатозакунӣ ва рафоқати Потеляхов соҳиби 10 адад чунин заводҳо буданд. 

Онҳо инчунин соҳиби заводҳои равғанкашӣ низ ба ҳисоб мерафтанд. Сарварони 

рафоқати Вадяевҳо бародарон Сион ва Ёқуб, дар натиҷаи кордонии худ, на 

танҳо рафоқаташонро дар соҳаи амалиёти пахта ва равған ба ҷумлаи 

рафоқатҳои калонтарини империяи Русия табдил додаанд, балки худашон ҳам 

дар арафаи инқилоби Октябр ба қатори сармоядорони номии Русия дохил 

шудаанд. Намояндагони буржуазияи навташкилшудаистодаи миллиро дар 

тамоми вилоятҳои кишвари Туркистон мушоҳида кардан мумкин буд. Онҳоро 

аз рӯи муносибаташон нисбат ба заводҳои пахтатозакунӣ ба тарзи зайл ном 

бурдан мумкин: дар вилояти Фарғона - Миркомил Мӯъминбоев, Юсуфбой 

Матмусобоев, Саид Аҳмад Хоҷаев, Султонмуродбек Худоёрбеков, ҳар кадоми 

онҳо соҳиби 4 завод, Аҳмадбек Темирбеков - соҳиби 3 завод; дар вилояти 

Самарқанд - Абдуҳакимбой Мӯъминҷонов - соҳиби 3 завод, Аҳмадҷон Абоев 

(Валиев), Мулло Умар Абдуғаффоров, Абдуҳакимбоев, бародарон Абрам ва 

Бениам Фузайловҳо ҳар кадом соҳиби 2 завод ва ғайраҳо. Онҳое, ки соҳиби як ё 

ду заводи пахтатозакунӣ, ё худ дар қатори заводи пахтатозакунӣ боз заводҳои 

дигарро ихтиёрдорӣ мекарданд, хеле зиёд буданд. Дар аморати Бухоро 

соҳибони заводҳои пахтатозакунӣ аз ҳисоби намояндагони буржуазияи миллӣ 

хеле кам буданд. Чунин миллионерҳои бухороӣ, ба монанди бародарон 

Қосимхоҷаевҳо, бародарон Арабовҳо ва дигарон барои бунёди заводҳо 

ҳавасмандӣ надоштанд. Онҳо махсусан дар соҳаи савдои пӯсти қарокулӣ 

шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардаанд. 

Аксарияти буржуазияи навташкилшудаистодаи Осиёи Миёна худ соҳиби 

сармояи хусусӣ гардида, онро  ба гардиш гузоштаанд. Аз ҷумла, мувофиқи 

маълумоти соли 1911 тоҷирони номии бухороӣ Латифхоҷа Қосимхоҷаев ба 

амалиёт 250 ҳазор сӯм сармояи худро низ гузоштааст. Гардиши солонаи ӯ аз 

корҳои тиҷорат қариб 3 млн. сӯмро ташкил медод. Аммо тоҷирони чӣ бухороию 

чӣ фарғонагӣ қисми асосии тиҷорати худро маҳз дар асоси ҳамон сармояе пеш 

мебурданд, ки онро аз шӯъбаҳои бонкҳои дар кишвар доштаи Русия қарз 

гирифтаанд. Дар чунин ҳолат ба онҳо сармояи шахсиашон як ҳиссаи иловагӣ 

хизмат мекард.  

Дар шароити худи Осиёи Миёна дар ҳайати буржуазияи 

навташаккулёфтаистода фарқияти ҷиддие мавҷуд буд. Аз ҷумла, махсусан 

намояндагони буржуазияи миллии водии Фарғона даромади худро бештар 

барои ба вуҷуд овардани соҳаҳои гуногуни саноат сарф менамуданд. Аз ҳамин 

сабаб ҳам дар шаҳру нохияҳои водӣ, аз он ҷумла уезди Хуҷанд (агарчанде он аз 

ҷиҳати маъмурӣ ба вилояти Самарқанд дохил мешуд) соҳаҳои гуногуни саноат 

сол аз сол меафзуд. Дар натиҷа буржуазияи навташкилшудаистодаи водии 

Фарғона аз намояндаи буржуазияи тиҷоратӣ ба буржуазияи саноатӣ ё худ 

саноатию тиҷоратӣ табдил меёфт. 
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Аммо тарзи ташаккулёбии буржуазияи миллӣ дар аморати Бухоро аз тарзи 

ташаккулёбии буржуазияи миллии водии Фарғона тамоман фарқ мекард. 

Чунончӣ, агарчанде дар аморати Бухоро миллионерҳои маҳаллӣ буданд, вале 

аксари онҳо даромади худро бештар ба тиллою нуқра ва дигар сангҳои 

қимматбаҳо табдил дода, барои сохтани заводу фабрикаҳои нав чандон 

ҳавасманд набуданд. Аз ҳамин сабаб афзоиши соҳаҳои гуногуни саноат дар 

сарзамини аморати Бухоро хеле суст ба назар мерасид. Ҳол он ки эҳтиёҷот ба 

хелҳои гуногуни он, чун дар водии Фарғона, дар Бухоро ҳам зиёд буд. Дар 

натиҷаи ин ҳама буржуазияи навтавлидёфтаистодаи бухороӣ на ин ки чун 

буржуазияи саноатӣ, балки буржуазияи тиҷоратӣ ва судхӯрӣ ба ҳисоб меравад. 

Чунин ҳолат ба буржуазияи самарқандӣ ва хевагӣ ҳам хос аст.  

Бинобар ҳамин ҳам баъди сарнагун намудани тартиботи кӯҳна ва бунёди 

тартиботи Шӯравӣ аз бойҳои водии Фарғона ақалан заводҳои харобгашта мерос 

монд. Аммо аз бойҳои бухороӣ бошад  қариб тамоми зару зевари онҳо, ба 

монанди хазинаи амир, ҳама ба яғмо расиданд. Бинобар ин аз онҳо ба ғайр аз 

биноҳои истиқоматии тороҷгардида, дигар меросе намонд. 

 

 

§ 6. Ҷунбишҳои мардумӣ дар солҳои 80-уми  

асри XIX. Шӯриши Восеъ 

 

Ҷунбишҳои мардумӣ дар кишвари Туркистон. Ба зери тасарруфи Русия 

гузаштани Осиёи Миёна аҳволи мардумро чандон беҳтар накард. Инкишофи 

муносибатҳои молию пулӣ қисми деҳқонон, махсусан косибон ва 

ҳунармандонро хонахароб намуд. Худсариҳои ҳокимони маҳаллӣ ҳадду канор 

надошт. Истеҳсолкунандагон ҳарҷанд маҳсулоти зиёд ба даст дароранд ҳам, 

вале он бо роҳҳои гуногун: ба воситаи андозҳо, баргардонидани қарз ва ғайра 

насиби ҳаннотон мегардид. Бинобар ин халқи мазлуми меҳнаткаш ба 

душвориҳои давр тоб наоварда, ба мубориза бармехест.  

Баъди дар қисми сарзамини Осиёи Миёна - кишвари Туркистон ҷорӣ 

гардидани ҳукуматдории бевоситаи Русияи подшоҳӣ, аллакай соли 1872 дар 

соҳили Қарасуи уезди Тошкент ва дар Хуҷанд, соли 1873 дар Пошӣ ном деҳаи 

Ӯротеппа, соли 1875 дар худи Ӯротеппа, соли 1880 боз дар Хуҷанду Ӯротеппа 

ва дигар ҷойҳо ҷунбишу шӯришҳои халқӣ ба вуқӯъ омадаанд. Бояд ба инобат 

гирифт, ки аллакай дар солҳои 80-уми асри Х1Х дар кишвари Туркистон 

аввалин баромади коргарон ба амал омадааст. Ин баромади соли 1885 дар кони 

ангишти Заврон-Киштутӣ волости Панҷакент (тобеи уезди Самарқанд) 

мебошад, ки дар он тақрибан 80 нафар коргарон кор мекарданд.  
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Ҷунбишҳои мардумӣ дар аморати Бухоро. Шӯриши Восеъ. Аҳволи 

халқи меҳнаткаш дар аморати Бухоро боз ҳам вазнинтар ва худсарии 

ҳукуматдорони маҳаллӣ зиёдтар буд. Маҳз чунин ҳолат соли 1871 боиси 

шӯришҳои халқӣ дар бекигариҳои Қаршӣ ва Ғузор гардид. 

Чуноне дар боби аввал ишора рафт, Бухорои Шарқӣ асосан солҳои 70-уми 

асри Х1Х ба зери итоати ҳукумати амирӣ кашида шуд. Вале, дар ин гӯша 

аллакай солҳои 80-ум вазъият хело ноором гардида буд. Зеро, дар ин қисми 

аморат зиндагии мардум боз ҳам тоқатфарсотар ва худсарии ҳокимони маҳаллӣ 

боз ҳам зиёдтар ба ҳисоб мерафт. Бо ибораи Б.Ғ.Ғафуров «ҳукумати амирӣ 

аслан Бухорои Шарқиро чун мустамликаи худ қарор дода, дар ин ҷо назар ба 

қисми ғарбии аморат тартиботи сахттаре ҷорӣ намуд». Амир ба сипоҳиёни 

дарбории худ, ки дар ин гӯша «хизмат» мекарданд, ба ивази маош чун танҳо, 

ситонидани андози як ё худ якчанд деҳаҳоро бахшида буд. Дар натиҷа 

деҳқонони ин гуна деҳаҳо «амалан дар ҳолати крепостноӣ» буданд. 

Худсарию бедодгариҳои ҳукуматдорони амирӣ, ки дар Бухорои Шарқӣ 

«адои вазифа» доштанд, инчунин зиндагии тоқатфарсои мардуми ин диёр 

солҳои 1885-1886 сабабгори мавҷи ҳаракатҳои халқӣ дар Мӯъминобод, Кӯлоб, 

Балҷувон, Ҳисор ва Деҳнав, соли 1887 дар дараи Ромит ва ғайраҳо гардидаанд.  

Дар байни шӯришҳои солҳои 80-ум бузургтарин шӯриш бо сарварии Восеъ 

ба ҳисоб меравад, ки он соли 1888 дар бекигарии Балҷувон ба амал омадааст. 

Сабаби асосии ин шӯриш ҳам бенавоӣ ва қашшоқии халқи мазлум, зиёд будани 

андозҳо, худсарии ҳукуматдорони маҳаллӣ ва ғайра гардидаанд. Падари Восеъ - 

Шакар (номи бобояш - Белак) деҳқони камбағал аз деҳаи Нурунҷои Балҷувон 

будааст. Мӯҳтоҷӣ ӯро ба деҳаи Дараи Мухтор овард ва Восеъ дар ҳамин деҳаи 

на он қадар калон ба дунё омад. Ӯро дар ҷавониаш ба ҳайати сарбозони ҳокими 

Кӯлобу Балҷувон -Сарабек сафарбар намуданд ва соли 1870 дар ҷангҳои 

муқобили қӯшунҳои амири Бухоро - Музаффархон ширкат варзидааст. Вай 

ҳатто дар яке аз ҷангҳо бо ҳокими Дарвоз низ иштирок намудааст. Дар натиҷаи 

ин ҳама Васеъ аллакай бо баъзе нозукиҳои санъати ҳарбӣ шинос гардид. Касби 

Восеъ деҳқонӣ ва ҷувозкашӣ буд. Ӯ зағирро қисман худаш кишт мекард ва 

бештар онро аз деҳқонони деҳаҳои гуногуни атроф харида, худ онро ҷувоз 

мекашид ва равғанашро дар бозори Ховалинг мефурӯхт. Ҳангоми шӯриш 

Восеъи паҳлавонҷусса тахминан 35-37 сола будааст. Аз сабаби он ки оиди оғоз 

ва рафти шӯриши Восеъ ҳуҷҷатҳои бойгонӣ ҳануз дарёфт нагардидаанд, 

бинобар ин он асосан аз рӯи ривоятҳо тасвир ёфтааст ва табиист, ки онҳо 

гуногунанд. Чунончӣ, мувофиқи яке аз он ривоятҳо, дар яке аз рӯзҳои бозор, 

ҳокими Балчувон Мирзо Акрам ҳамроҳи закотчиёнаш ва чанд нафар сарбозон 

ду деҳқони маҳбусро барои дар сари вақт насупоридани андоз, барои қатл ба 

бозори Ховалинг овардаанд. Агарчанде дар ҳудуди аморат ҳукми қатлро амир 

медоду дар шароити Бухорои Шарқӣ ин гуна ҳуқуқро пештар танҳо ҳокими 

Ҳисор дошт. Восеъ аз воқеа воқиф шуда, ба беку амалдоронаш ҳамлаи шерона 

намуд ва маҳбусони бечораро аз марг наҷот дод. Дар ҳамон лаҳза қисме аз 
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деҳқонони дар бозор буда ба Восеъ ҳамроҳ мешаванд. Ҳоким бо сарбозони худ 

аз тарс роҳи гурезро пеш гирифт. Мувофиқи ин ривоят ҳамин ҳодиса барои 

оғози шӯриш баҳонае гардидааст. 

Мувофиқи ривояти дигар (нақли шодравон, набераи Восеъ – Бобои Камол, 

аз рӯи хотироти падараш - Ҳасан, писари нахустини Восеъ) вақте, ки Восеъ 

машғули хирманкубӣ будааст, мансабдорони хокими Балҷувон омада аз ӯ чор 

танга андози «ноҳақона» талаб кардаанд. Восеъ пул надошт. Вале мансабдорон 

ӯро ба ҳолаш нагузоштаанд. Бинобар ҳамин ҳам Восеъи ба ғазаб омада бо як 

чолокӣ ба сӯи мансабдорон ҳамла намуда, онҳоро аз асп зада меафтонаду, худ 

сӯи Судара мегурезад. Восеъ дар муддати 10 рӯз деҳаҳои Сурхдара ва 

Шӯробдараро тай намуда, мардумро ба шӯриш даъват кардааст. Дар рӯзи 11-ум 

дар теппаи кӯҳи Тали Баландсор гулхан афрӯхтаанд, ки ин нишонаи даъват ба 

шӯриш буд. Дар ибтидои шӯриш дар атрофи Восеъ 11 тан ҳамдиёронаш 

будаанд, вале ба зудӣ сафи онҳо ба 600 нафар расидааст. Онҳо 20 рӯз дар 

Сурсақова манзил гузошта, ба мубориза тайёрӣ дидаанд. Ҳокими Балҷувон бо 

қувваҳои дар ихтиёр доштааш ба бошишгоҳи шӯришгарон ҳамла кард, вале 

шикаст хӯрд. Шӯришгарон деҳаи Хӯҷа Балҷувон ва ниҳоят қалъаи Балҷувонро, 

ки маркази ҳокимнишин буд, соҳиб шуданд. Ҳоким бо амалдорону сарбозонаш 

гурехт. 8 рӯз Балҷувон дар ихтиёри шӯришгарон монд. Он лаҳза шумораи 

шӯришгарон то ба ҳазор нафар расидааст. Онҳо асосан аз ҷумлаи мардуми 

деҳаҳои Маҳмуддара, Сӯҷина, Шайхон, Чуқурак, Оқтерак ва ғайра будаанд. Дар 

ин муддат Восеъ «ҳукумати» худро ташкил додааст, ки дар он Юсуф ном шахс 

вазир, Мулло Назир, ки ӯ ҳам мисли Восеъ ҷувозкаш буд, девонбегӣ таъин 

шудаанд. Бо ҳамин, бо гирифтани ҳокимият, шӯришгарон дигар чорае 

наандешидаанд. 

 Ҳокими Балҷувон Мирзо Акрам аз вазъият истифода бурда,  қувваҳои 

парокандаи худро аз сари нав ҷамъ намуд. Дар ин муддат ба ихтиёри ӯ отряде, 

чун кӯмак аз беки Кӯлоб низ омада расид. Мирзо Акрам бо якҷоягии ин қувваҳо 

ба қалъаи Балҷувон ҳуҷум карда, онро соҳиб шуд. Шӯришгарон бошанд ба сӯи 

Кангурт қафо гашта, деҳқонони Кангурту Қизилмазорро ҷамъ намуданд ва 

қалъаи Балҷувонро бори дуюм ба даст дароварданд. Дар ин муҳориба сарвари 

нави қӯшунҳои ҳокими Балҷувон Аллаёр низ кушта шуд. Ҳокими Балҷувон 

бошад боз роҳи гурезро пеш гирифта, ин дафъа дар кӯҳҳои Қизилмазор манзил 

гирифт. Дар ин лаҳза ба ихтиёри Восеъ Балҷувон, Ховалинг ва Кангурт гузашта 

буд. Овозаи ғалабаҳои Восеъ ниҳоят то ба амир Абдулаҳадхон, ки ӯ ҳамон лаҳза 

барои истироҳати тобистона ба Шаҳрисабз омада буд, низ расид. Расидани ин 

хабар, дар як вақт, бо ба сӯи Ҳисор аз тарафи амир фиристодани дастаи 

сарбозон бо сарварии Яъқуббек мувофиқ омад. Беки Ҳисор Остонақул қушбегӣ 

баробари ба мулкаш омада расидани он сарбозон, ба онҳо қӯшунҳои худро низ 

ҳамроҳ намуд ва сарварии умумиро ба ӯҳдаи худ гирифта, барои пахш 

намудани шӯриш, ба сӯи Балҷувон шитофт. Восеъ бошад аз омадани қувваҳои 

зиёди амирӣ хабардор шуда, дар дараи Пули Сангин - купруки дарёи Вахш 
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(ҳоло ҷойи НБО Норак)-ро, ки ягона гузаргоҳ ба сӯи Балҷувон буд, вайрон кард. 

Вале Остонақул таъхир накарда, барои аз дарёи Вахш гузаштан мардуми деҳаи 

Норак ва атрофи онро сафарбар намуда, бо дасти онҳо маҷбуран купруке 

(амаде) бунёд кард. 

Қӯшунҳои Остонақул баробари аз дарёи Вахш гузаштан ба муқобилияти 

сахти шӯришгарон дучор шуданд. Он лаҳза дастаҳои ҷудогонаи шӯришгаронро 

дӯстони содиқи Восеъ - Назир, Карим, Наим, Нозим, Муҳаммадӣ, Муродалӣ, 

Раҳимбой, Саидалӣ ва Давлат сарварӣ мекарданд. Вале сифатан акнун бартарӣ 

ба фоидаи Остонақул буд. Зеро, дар Кангурт ба онҳо отрядҳои парокандаи беки 

Балҷувон низ ҳамроҳ шуда буданд. Дар Тутқавул ва Кангурт дар байни 

шӯришгарон ва қӯшунҳои Остонақул ҷангҳои шадиде ба амал омаданд. Вале ин 

ҳар ду муҳориба ҳам ба фоидаи Остонақул ва мағлубияти шӯришгарон анҷом 

ёфт.  

Восеъ баъди шикастхӯриҳои Тутқавул ва Кангурт аз муҳорибаи нав даст 

кашида, бо отряди камшумори боқимондааш ба сӯи деҳаи Сарипул (шимолу 

Шарқии Ховалинг) қафо гашт. Вале қисмҳои қӯшунҳои Остонақул то ба ин ҷо 

ҳам омада расида, ба шӯришгарон зарбаи охиринро расониданд, ки ин воқеа 

тахминан охири моҳи июли соли 1888 ба вуқӯъ омада буд. Восеъ баъди ин 

шикастхӯрӣ, аввал ба деҳаи Гулдара, баъд ба  кӯҳҳои Девлох, ба чарогоҳи 

Буздара гурехт. Вале дар Буздара Восеъ ва ҳаммаслаконашро сарбозони ҳоким 

аллакай интизор буданд. Дар ин ҷанги нобаробар (тахминан охири августи соли 

1888) Восеъ асир афтод. Ӯро аз он ҷо аввал ба Балҷувон, баъд ба Ҳисор 

оварданд ва аз он ҷо беки Ҳисор Останақул қушбегӣ вайро бо 6 нафар 

ҳамсафонаш ба Шаҳрисабз, ба ҳузури амир Абдулаҳадхон, ки ҳанӯз ҳам 

истироҳаташро дар ин ҷо давом медод, фиристод. Бо ҳукми амир Восеъро дар 

токи нимвайронаи Оқсараи Шаҳрисабз ба дор кашиданд.  

 Баъди пахш намудани шӯриш 120 нафар иштирокчиёни он ҳабс ва 46 

нафари онҳо қатл гардиданд. Минбаъд ҳам таъқибкунии иштирокчиёни ин 

шӯриш 5 сол давом кардааст. Дар шӯриш асосан деҳқонон иштирок кардаанд. 

Инчунин нисбати ин шӯриш баъзе дороён ва диндорон низ хайрхоҳ буданд. 

Чунончӣ, ҳангоми ҳабси Восеъ, эшони халифа писарони Восеъ - Ҳасан ва 

Давлатро дар хонаи худ пинҳон намудааст. Ё худ ҳангоми ба Шаҳрисабз 

фиристодани Восеъ, ҳамроҳи, ӯ чун гунаҳкорони ашаддии ин воқеа, аз ҷумлаи 

мансабдорони маҳаллӣ, ба монанди: Абдулҳақхоҷаи Соҳибзода, Муллобойи 

тӯқсабо, Қурбон қараулбегӣ, Хӯҷамурод мирохӯр ва дигарон низ будаанд. Ба 

чунин ҷазодиҳиҳо нигоҳ накарда, минбаъд ҳукуматдорони амирӣ маҷбур 

шуданд, ки миқдори ситонидани баъзе намуди андозҳоро кам намоянд (масалан 

аз наску нахӯд) ва баъзеашро (ба монанди «сабзапулӣ», ки аввали баҳор аз ҳар 

оила 4 тангагӣ руёнида мешуд) аз байн бардоранд. 

 

§ 7. Авҷ гирифтани шӯришҳои зиддимустамликавӣ дар  

кишвари Туркистон 
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Сабабҳои ба амал омадани шӯришҳои зиддимустамликавӣ. Дар замони 

мустамликавӣ дар ҳудуди кишвари Туркистон худсарию бедодгариҳои 

амалдорони маҳаллии ҳукумати подшоҳӣ ҳадду канор надошт. Бераҳмиҳои 

онҳо ҳангоми ҷамъоварии андоз, махсусан дар вақти ба фоидаи муҳоҷирони рус 

кашида гирифтани ҳиссае аз заминҳои мардуми таҳҷоӣ, зоҳир мегардид. Дар 

натиҷаи пай дар пай афзудани маҳаллаҳои руснишин, заминҳои корам ва 

чарогоҳҳои мардуми маҳаллӣ маҳдуд мешуд. Фасли тобистон дар баъзе 

ноҳияҳои кишвар норасоии об барои корҳои обёрӣ эҳсос карда мешуд. Ҳангоми 

дар чунин ноҳия мавҷуд будани маҳаллаҳои руснишин аксаран масъалаҳо, аз 

ҷумла оид ба об, ба фоидаи муҳоҷирони рус ҳал мегардид.  

Ба ғайр аз бедодгариҳою маҳдудиятҳои иқтисодӣ, аз тарафи амалдорони 

маҳаллии ҳукумати подшоҳӣ на ҳама вақт дин ва урфу одати мардуми маҳаллӣ 

ба эътибор гирифта мешуд. Дар идоракунии кишвар (бағайр аз идоракунии 

маҳаллӣ) аз байн бардоштани нуфузи сарварони дини ислом, дар ҳудуди 

кишвар маҳдуд намудани мулкҳои вақфӣ ва ғайраҳо олимақомони диниро 

норозӣ ва ниҳоят ба ғазаб меовард. Ҳол он ки пеш аз забтшавӣ чӣ ҳукумати 

хонӣ ва чӣ ҳокимони маҳаллӣ бе розигии олимақамони динӣ ягон хел 

чорабиниро намегузарониданд. Мулкҳои вақфӣ бошанд муқаддас ҳисоб карда 

мешуданд. 

Ниҳоят дар замони мустамликавӣ мардуми маҳаллии кишвари Туркистон 

дар симои ҳукуматдорони маҳаллии подшоҳӣ истисморгарони асосӣ ва 

таҳқиркунандагони дину урфу одатҳои миллии худро медиданд. Маҳз ҳамин 

воқеаҳо дар ҳудуди кишвар сабаби асосии ба амал омадани як қатор шӯришҳои 

зиддимустамликавӣ, аз ҷумла исёни вабо, дар ш.Тошкент шӯриши соли 1898 

дар Андиҷон, шӯриши Осиёимиёнагии соли 1916 ва ғайраҳо гардидаанд.  

Исёни вабо. Соли 1892 дар шаҳри Тошкент ҳаракати халқӣ ба вуҷуд омад, 

ки он дар таърих бо номи «исёни вабо» маълум аст. Баҳонаи ба вуҷуд омадани 

исён, ин моҳи майи ҳамон сол, бо чорабиниҳои дар Тошкент барои пешгирии 

бемории номбурда андешидаи ҳукумати кишвари Туркистон вобаста аст. Вале 

он лаҳза барои табобати беморон чӣ табибон ва чӣ доруворӣ намерасид. 

Бинобар ин, мувофиқи баъзе маълумотҳо, шумораи умумии аз ин беморӣ 

фавтидагон танҳо дар кишвари Туркистон қариб ду ҳазор нафарро ташкил 

додааст. 

Сарварони шаҳри Тошкент, бо маслиҳати мутахассисон, барои пешгирии 

ин бемории хавфноки гузаранда, бо қарори худ барои гӯронидани майитҳои аз 

ин касалӣ фавтида танҳо як қабристонро муайян намуда, 12 қабристони дигари 

шаҳриро бастанд. Дар қабристони муайяншуда ҳам майитро танҳо баъди 

иҷозати хӯҷаинҳои шаҳр мегӯрониданд. Бо сабаби зиёд гардидани фавтидагон 

мӯҳлати иҷозатгирӣ тақрибан 3-4 рӯз давом мекард ва дар ин муддат майит бояд 

нигоҳ дошта мешуд. Агар авлодони майит ба ногоҳ ин қоидаи нав ҷоришударо 

ба инобат нагирифта, майити аз бемории вабо фавтидаро (баъзан аз ин беморӣ 



 217 

набошад ҳам) худсарона дар дигар қабристон ба хок супоранд, он гоҳ 

ҳукуматдорони шаҳр онҳоро маҷбур мекарданд, ки майитро аз қабристони 

аввала бароварда ба қабристони муайншуда оварда гуронанд. Инчунин дар 

муддати маъракаи мубориза бо вабо аз шаҳр баромадан ва ба шаҳр даромадан 

маҳдуд карда шуда буд. Чунин ҳолат на танҳо тоҷирон, балки чоряккорон, 

мардикорон ва ғайраро низ норозӣ мекард. 

Баҳона барои оғози исён он гардид, ки майитеро авлодонаш беиҷозат ба 

мазори хостаашон гӯронидаанд. Мутасаддиёни шаҳр аз ин воқеа воқиф гардида, 

авлодони майитро ҷамъ намуда, онҳоро аз байни бозор гузаронида, ба идораи 

маъмурияти шаҳрӣ бурданӣ шудаанд. Он мутасаддиён инчунин дар роҳ 

авлодони он майитро таҳдид намуда гуфтаанд, ки «майити беиҷозат 

гӯронидаашонро аз он қабристон гирифта ба қабристони муайяншуда 

гӯронанд». Мардуми бозор ва кӯчаҳои шаҳр аз асли воқеа воқиф гардида, ба 

ҳимояи авлодони майит гузаштанд. Дар натиҷа ин воқеа ба исён сабзида расид. 

Ҳукуматдорони кишвар бо зудӣ ба муқобили исёнгарон қувваи зиёди низомиро 

гузоштаанд. Дар баъзе маҳаллаҳои шаҳр задухӯрди сахти байни қувваҳои 

низомӣ ва исёнгарон ба вуқуъ омад. Аз ҷумлаи иштирокчиёни шӯриш панҷ 

нафар ҳалок гардида, бисёриҳо ҳангоми гурехтан дар канали Анҳор ғарқ 

шудаанд. Мувофиқи баъзе маълумотҳо, баъди хомӯш намудани исён аз он канал 

80 ҷасадро баровардаанд. Аз ҷумлаи фаъолони исён 60 нафар ба ҳабс гирифта 

шуд. 

Шӯриши соли 1898 дар Андиҷон. Соли 1898 дар водии Фарғона шӯриши 

калонтарине ба амал омад, ки дар таърих бо номҳои: «шӯриши Андиҷон», 

«шӯриши эшони Дукчӣ» ва «шӯриши Мадалӣ-эшон» маълум аст. Сарвари 

шӯриш Мадалӣ- эшон ба ҳисоб меравад. Аз сабаби он ки падари вай Собири 

дугчӣ буд, бинобар ин ба Мадалӣ-эшон боз лақаби «дугчӣ» монд. Вале Собири 

дугчӣ устои камбағали деҳаи Чимиони уезди Марғелон буду, писари вай - 

Мадалӣ-эшон на танҳо эшони машҳури водӣ, балки заминдори калон ҳам ба 

ҳисоб мерафт. Мадалӣ-эшон муридҳо - пайравони зиёде дошт. Рӯзе дар 

Марғелони Нав полисмейстри аз худ рафтаи рус ӯро дар ҳузури одамон, аз он 

ҷумла муридонаш, маҷбур кард, ки аз хар фаромада, пиёда аз шаҳр гузарад. 

Мадалӣ- эшон ин воқеаро барои худ таҳқири нобахшиданӣ ҳисобид. Бинобар ин 

ӯ нисбат ба амалдорони ҳукумати подшоҳӣ нафрати зиёд пайдо карда, 

муридонашро ҳам ба ҳамин майл ҷалб кард.  

Дар аввал дар атрофи Мадалӣ-эшон тақрибан 200 нафар саворагон аз деҳаи 

Тоҷики уезди Мингтеппа ҷамъ шуданд. Баъд ба онҳо мардуми худи Мингтеппа, 

ки деҳаи сераҳолӣ ба ҳисоб мерафт, ҳамроҳ гардиданд. 17 майи соли 1898 

Мадалӣ-эшон, бо мардуми дар атрофаш ҷамъомада, аз деҳаи Мингтеппа ба 

Андиҷон, ки маркази уездӣ буд, ҳаракат кард. Дар ин лаҳза шумораи 

шӯришгарон аллакай ба 2 ҳазор нафар расид, ки аз онҳо тахминан ҳазор 

нафарашон саворагон будаанд. Онҳо 18 март ба гарнизони қӯшунҳои рус якбора 

ҳуҷум карданд. Дар натиҷа дар байни аскарони рус ва шӯришгарон задухӯрди 
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сахт ба амал омад. Танҳо талафоти аскарони рус 22 нафар ҳалокшудагон ва 24 

нафар захминшудагонро ташкил медод. Бо ташаббуси ҳукуматдорони кишвар 

ва вилоят бо зудӣ ба Андиҷон қувваҳои имдодия фиристода шуд. Баробари 

омада расидани он қувваҳо, аллакай бегоҳии ҳамон рӯз шӯриш дар Андиҷон 

хомӯш гардид. Мадалӣ-эшон дар аввал гурехта бошад ҳам, вале худи ҳамон рӯз 

дастгир шуд. 

Ҳукуматдорони подшоҳӣ ба воситаи қувваи аскарони худ шӯриши соли 

1898-ро дар тамоми нуқтаҳояш пахш намуданд. Аз ҷумлаи иштирокчиён ва 

хайрхоҳони он 777 нафарро (мувофиқи маълумоти дигар 546 нафар) ҳабс карда, 

18 нафар фаъолонашро барои ба дор овехтан ҳукм карданд. Ба ғайр аз ин, танҳо 

аз волости Мингтеппа, деҳаҳои Тоҷик, Қошғар ва Қутчӣ, ки аз онҳо 

шӯришгарон нисбатан бисёр буданд, аз тарафи аскарони подшоҳӣ тамоман 

вайрон карда шуданд.  

 

§ 8. Инқилоби якуми буржуазию демократии Русия ва таъсири он дар 

афзудани ҳаракати зиддимустамликавии мардуми Осиёи Миёна 

 

Инқилоби якуми рус ва таъсири он ба кишвари Туркистон. Аввали 

асри ХХ барои Русия давраи нооромиҳои зиёд гардид. Бӯҳрони иқтисодии 

солҳи 1900-1903, махсусан хушксолии соли 1901, ҷанги русу япон (солҳои 1904-

1905) ва ғайраҳо сабабгори хароб гардидани иқтисодиёти мамлакат ва боз ҳам 

вазнин гардидани аҳволи мардум шуд. Овозаҳои дар амалиётҳои ҷангии 

муқобили қӯшунҳои япон шикаст хӯрдани қӯшунҳои рус боиси боз ҳам коста 

гардидани обрӯ ва эътибори ҳукумати подшоҳӣ шуд.  

Аз соли 1898 ҳизби сотсиал-демократии коргарии Русия (РСДРП) вуҷуд 

дошт, ки он сарнагун намудани тартиботи подшоҳиро мехост. Ин ҳизб дар 

анҷумани дуюми худ (соли 1903) ба ду гурӯҳ: болшевикӣ (бо сарварии В.И. 

Ленин) ва меншевикон тақсим шуд, ки онҳо минбаъд ба ҳизбҳои алоҳида 

табдил ёфтанд. Гарчанде дар байни ин ҳизбҳо ихтилофҳои зиёд вуҷуд доштанд, 

вале онҳо дар масъалаи сарнагун намудани ҳукумати подшоҳӣ асосан ҳамфикр 

буданд. Ташкилотҳои ин ҳизбҳо дар тамоми гӯшаю канори империяи Русия, аз 

он ҷумла дар кишвари Туркистон ҳам амал мекарданд. 

Инқилоби якуми рус 9 январи соли 1905, дар шаҳри Петербург, бо 

якшанбеи хунин (яъне дар он рӯз аз тарафи аскарони ҳукумати подшоҳӣ 

тирборон кардани намоиши осоишта) сар шуда, бо зудӣ қариб тамоми 

сарзамини империяи Русия, аз он ҷумла Осиёи Миёнаро низ фаро гирифт. 

Дар кишвари Туркистон маркази асосии ҳар гуна ошӯбҳо ва гирдиҳамоиҳои 

эътирозӣ шаҳри Тошкент ба ҳисоб мерафт. Дар вилоятҳои Фарғона ва 

Самарқанд ба ҳаракатҳои инқилобӣ деҳқонон низ иштирок намуданд. Аз ҷумла 

моҳҳои октябр-ноябри соли 1905 деҳқонони уезди Хуҷанд на танҳо аз додани 

андоз ба хазинаи подшоҳӣ саркашӣ карданд, балки замини бойҳоро дар байни 

худ тақсим намуданд. Моҳи марти соли 1906 деҳқонони деҳаи Чоркӯҳи волости 
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Исфара ёрдамчии сардори уезди Қӯқандро ҳабс карда, замини бойҳоро кашида 

гирифтанӣ шуданд. Зӯран кашида гирифтани замини бойҳо аз тарафи 

деҳқонони камзамин ва безамин дар мулкҳои болооби Зарафшон ҳам ҷой дошт. 

Чорабиниҳои ҳукумати подшоҳӣ барои пароканда намудани қувваҳои 

инқилобӣ. Ҳукумати подшоҳӣ барои аз ҳаракати инқилобӣ дур намудани 

оммаи халқ чораҳои гуногун андешид. Аз ҷумла 6 августи соли 1905 дар бораи 

даъват намудани Думаи машваратии давлатӣ (Думаи булигинӣ) манифест 

баровард. 17 октябри он сол манифесте қабул карда шуд, ки дар асоси он 

озодиҳои гражданӣ эълон карда мешуд. Бо ин ҳукумати подшоҳӣ буржуазияи 

Русияро ба тарафи худ кашид. Дар натиҷа, дар Русия ҳизбҳои сиёсии буржуазии 

октябристҳо ва катедҳо ба вуҷуд омаданд. 

Аввали моҳи майи соли 1906 қоидаҳои интихоби вакилон аз кишвари 

Туркистон ба Думаи давлатӣ, ки аз тарафи подшохи рус тасдик гардид, омада 

расид. Мувофиқи он, барои муҳофизати манфиати русҳо ва русзабонҳо аз панҷ 

вилояти кишвар якнафарӣ, аз ҳисоби шаҳри Тошкент ва қазакҳои вилояти 

Ҳафтруд як нафарӣ, яъне ҷамъ ҳафт нафар намояндагони рус ҳамчун вакил 

итихоб гардиданд. Аз ҳисоби мардуми маҳаллӣ бошад, аз тамоми вилоятҳои 

кишвар як нафарӣ ва аз шаҳри Тошкент ҳам як нафар, яъне ҷамъ шаш нафар 

намоянда интихоб гардид. Мувофиқи ин тартибот агар, ба ҳисоби миёна, 46 

ҳазор нафар русҳо ва русзабонҳо як нафар намоянда интихоб кунанд, пас 896 

ҳазор маҳаллиён як нафар вакил интихоб мекарданд. Дар асоси ин қоида 

вакилони интихобгардидаи маҳаллиёни кишвари Туркистон дар Думаи давлатӣ 

шахсони зерин буданд: 1) муллои тошкандӣ – Абдурауфқорӣ Абдувоҳидқориев, 

2) тоҷири самарқандӣ – Тошпӯлод Абдухолиқов, 3) тоҷири фарғонагӣ – 

Муҳаммадҷонов, 4) чорводори калони сирдарёӣ – Т. Оллоберганов, 5) 

муҳандиси ҳафтрудӣ – Муҳаммадҷон Тонишбоев, 6) аз вилояти Моварои Каспӣ 

– полковник Махтумқулӣ. Аз ҳисоби русу русзабонҳои шаҳри Тошкент олим – 

В.П. Наливкин интихоб шуда буд. 

Дар Русия инқилоб ҳанӯз идома дошт. Ҳукумати подшоҳӣ бо мақсади 

мустаҳкам намудани мавқеи худ 9 июли соли 1906 Думаи булигиниро 

пароканда намуда, ибтидои соли 1907 интихоботи Думаи дуюми давлатиро 

гузаронид. Вале ин дума нисбат ба думаи якум боз ҳам чаптар буд. 

Пурзӯр гардидани амалиётҳои  таъкибкунии ҳукумати подшоҳӣ. 

Ҳукумати подшоҳӣ аз пастравии инқилоб истифода бурда 3 июни соли 1907 

Думаи 2-юми давлатиро пароканда намуд, ки он дар таърих ҳамчун 

“табадуллоти 3-юми июнӣ” ном гирифтааст ва маънои ба итмом расидани 

инқилоби якуми русро дорад. Яъне, инқилоб шикаст хӯрд ва ҳукумати подшоҳӣ 

бо мақсади мустаҳкам намудани мавқеаш таъқиби мухолифонашро инкишоф 

дод. Аз ҷумла, моҳи ноябри соли 1907 Шӯъбаи муҳофизатии ноҳияи 

Туркистонӣ ташкил карда шуд, ки онро худи русзабонҳо “охранка” ва мардуми 

маҳаллӣ “идораи сиёсӣ” мегуфтанд. Дар асл он политсияи махфӣ буд, ки 

намояндагонаш на танҳо дар кишвари Туркистон, балки дар ҳудуди аморати 
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Бухоро ва хонигарии Хева ҳам амал мекарданд. Вале ин ҳама пеши роҳи 

афзудани ҳаракати зиддимустамликавиро гирифта натавонист. 

Инқилоби якуми рус махсусан барои бедории сиёсии зиёиёни миллии 

Осиёи Миёна таъсири ҷиддӣ расонид. Дар худи кишвари Туркистон, ки қисми 

таркибии империяи Русия ба ҳисоб мерафт, рӯзномаҳои гуногун ба майдон 

омаданд. Ин инқилоб ҷараёни ташаккулёбии ҳаракати ҷадидии Осиёи Миёнаро 

тезонид. 

Умуман инқилоби номбурда, ки ба муқобили ҳукумати подшоҳӣ 

нигаронида шуда буд, барои афзудани ҳаракати зиддимустамликавии мардуми 

Осиёи Миёна таккони ҷиддӣ дод. 

  

 

 

§ 9. Омезиши ихтилофҳои мазҳабӣ бо рақобати мансабӣ ва ба амал омадани 

фоҷеаи байни суннимазҳабон ва шиамазҳабон дар Бухоро 

 

Сабабҳои асосии ба вуҷуд омадани фоҷеа. Моҳи январи соли 1910 дар 

шаҳри Бухорои Кӯҳна - маркази аморати Бухоро, дар байни суннимазҳабон ва 

шиамазҳабони ин шаҳри бостонӣ панҷ шабонарӯз, яъне аз 22 то 26 январ 

хунрезии даҳшатноке  идома ёфт, ки он воқеа дар таърихи бисёрҳазорсолаи ин 

маркази тамаддуни Машриқзамин саҳифаи фоҷеавитарин ба ҳисоб меравад.  

Аксарияти мардуми аморати Бухоро  (тоҷикҳо, ӯзбекҳо, туркманҳо ва 

ғайра) пайравони мазҳаби суннӣ буданд. Эътиқодмандони равияи шиа, асосан 

эрониёне, ки дар шаҳри Бухорои Кӯҳна ва деҳаҳои атрофи он мезистанд, 

ташкил мекарданд. Маҳз ҳамин фарқияти мазҳабӣ халқҳои асосии ориёӣ ва 

форсизабон - тоҷикон ва эрониёнро аз якдигар ҷудо намудааст. Дар солҳои пеш, 

агарчанде байни суннимазҳабон ва шиамазҳабон баъзан ихтилофҳо рӯй дода 

бошанд ҳам, вале дар даҳсолаҳои охир намояндагони ҳар ду мазҳаб бародарвор 

мезистанд. 

Дар Бухоро барои ба амал омадани хунрезии январии соли 1910 сиёсати дар 

вақтҳои охир пешгирифтаи амирони манғит ва хусумати байни мансабталошони 

ҳар ду мазҳаб сабабҳои асосӣ гардиданд. Ин воқеа чунин рӯй дода буд: 

Амирони манғит дар шароити аморати Бухоро ба худ такягоҳи боэътимоде 

надоштанд. Худи қабилаи манғит ҳам нисбатан камшумор буд. Он қабила на 

танҳо бо дигар қабилаҳои ӯзбек, балки умуман бо туркнажодҳо иттифоқи 

мустаҳкаме надошт. Тоҷикҳо, ки аксарияти мардуми аморатро ташкил 

медоданд, ҳеҷ гоҳ боиси боварии амирони манғит нагардидаанд. Амирони 

манғит хавфи онро доштанд, ки ҳангоми ба мансаби қушбегӣ таъин кардани 

намояндагони суннимазҳаб, онҳо дар вақти муносиб метавонистанд амирро аз 

мансаб дур кунанд. Аз ҳамин сабаб ҳам амирон ба мансаби қушбегӣ маҳз 

намояндаи шиамазҳаб - эрониёнро таъин мекарданд. Зеро, эрониён, аз боиси дар 

аморат кам будани нуфузи худ ҳеҷ гоҳ талоши мансаби амириро намекарданд ва 
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ба амирони манғит содиқона хизмат менамуданд. Агар, амирони манғит 

қушбегии аз ҳисоби шиамазҳабон таъин кардаашонро аз вазифа озод карданӣ 

шаванд ҳам, он гоҳ низ ҳеҷ хавфе мавҷуд набуд. 

Инак, дар замони ҳукмронии амир Абдулаҳадхон шахси бонуфузтарин баъд 

аз ӯ Остонақул қушбегӣ, ки баромадаш эронист, ба ҳисоб мерафт. Остонақул 

низ аз мавқеи худ истифода бурда ба дигар мансабҳои зарурии ҳукумати амирӣ 

эрониёнро таъин кард. Чунин амалиёти ӯ мансабталошони суннимазҳабро, бо 

сарварии раиси Бухоро Бурҳониддин, ки мехост баъд аз амир бонуфузтарин 

шахс дар аморат бошад, ба ғазаб овард. Бинобар ин тарафдорони Бурҳониддин 

барои аз байн бардоштани Остонақул қушбегӣ фурсати мувофиқро интизор 

буданд. 

Баҳона, саршавӣ ва оқибатҳои фоҷеа. Ниҳоят, барои саршавии фоҷеа 

мавқеи қулай ва баҳонае ҳам муҳайё гардид. 22 январи соли 1910 рӯзи шанбе, 

дар чорбоғе, ки берун аз дарвозаи Самарқандии шаҳри Бухорои Кӯҳна воқеъ 

буд, як ҷамоаи эрониёни маҳаллӣ ва мусофир ҷамъ шуда, мотам ороста, 

маросими таъзияи Ҳусейн, писари Алӣ, набераи пайғамбар Муҳаммадро 

мегузарониданд. Барои озодона гузаронидани чунин маросим, эрониёни 

бухороӣ аз соли 1908, яъне дар замони қушбегӣ Остонақул ҳуқуқ пайдо карда 

буданд.  

Одатан дар рӯзи маросими мотами имом Ҳусейн эрониён либосҳои сиёҳ 

дар тан, тобути холиро бардошта, «Во Ҳусейн! - гӯён сари дили худро 

мекӯфтанд. Вале мардуми бухороӣ - сунниҳо ин гуна рафторҳои шиаҳоро фақат 

мавқеи тамошо медонистанду халос. Аммо дар маросиме, ки 22 январ баргузор 

гардид на танҳо қисме аз тоҷикон ва ӯзбекони бухороӣ, балки баъзе талабаҳои 

тошкандӣ ва фарғонагие, ки дар мадрасаҳои Бухоро мехонданд, низ ҳозир 

буданд. Инак, чунин амалиёти эрониён боиси хандаи яке аз талабагони 

фарғонагӣ гардид. Эрониён бошанд ин хандаро нисбати мазҳаби худ таҳқир 

ҳисобида, ба ӯ ҳуҷум карда, вайро маҷрӯҳ намуданд. Аз ин ҳодиса 

иртиҷоъпарастони бухороӣ (яъне аз ҳисоби мансабталошони суннимазҳаб) 

истифода бурда, барои ба муқобили эрониён бархезонидани як қисми талабаҳои 

мадрасаҳо ва мардуми гумроҳи Бухоро муваффақ гардиданд. Яъне, ин 

иғвогарон воқеаро ба фоидаи худ шарҳ дода, дар байни мардум ҷор мезаданд, 

ки: «Эрониён муллобачаеро зада куштанд!», «Эрониён бухороиёнро кушта 

истодаанд!», «Барои ҳифзи ҷон ва номуси худ ҷамъ шавед!». 

Мувофиқи баъзе маълумотҳо бо даъвати он иғвогарон, ба тарафдории 

суннимазҳабон қариб даҳ ҳазор нафар бухороиён ба майдон баромадаанд. Онҳо, 

ки асосан ба сӯи Арк ҳаракат мекарданд, аз қушбегӣ Остонақул на танҳо қатли 

гунаҳкорони  тарафи эронии ин воқеа, балки дар сарзамини аморати Бухоро 

тамоман манъ намудани ҳар гуна маросиму чорабиниҳои шиамазҳабонро талаб 

менамуданд.  

Дар дохили шаҳри Бухорои Кӯҳна аллакай худи ҳамон рӯзи аввали воқеа, 

яъне 22 январ, кушокушии байни суннимазҳабон ва шиамазҳабон сар шуд ва 
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хуни одамӣ чун оби борон аз гузарҳои танг ҳаракат кардааст. Миқдори умумии 

қурбоншудагони ин фоҷеа ба ҳазор нафар расидааст. Миқдори маҷрӯҳон 

беҳисоб буд.  

Ҳукумати амирии Бухоро қудрати бо қувваи худ бартараф намудани 

хунрезии мазҳабии байни бухороиён ва эрониёнро надошт. Худи амир 

Абдулаҳадхон он солҳо бо баъзе сабабҳо, аз ҷумла ихтилофаш бо сарварони 

суннимазҳаб, шаҳри Карминаро ба қароргоҳи худ табдил дода буд. Бо хоҳиши ӯ 

ба шаҳр як даста аскарони рус бо сарварии генерал Лилиентал дохил шуда, 

хунрезиро хомӯш намуданд. Ташаббускорони хунрезӣ-олимақомони 

суннимазҳаб ба азли қушбегӣ Остонақул ва ҳаммаслаконаш мушарраф 

гардиданд. Баъди ин воқеа Мирзо Насрулло, ки суннимазҳаб буд, ба вазифаи 

қушбегӣ сарафроз шуд.  

Ҳамин тавр рақобати мансабӣ дар Бухоро ба хунрезии калонтарине оварда 

расонид, ки гунаҳкорони асосии он мансабталошони ҳар ду мазҳаб-суннӣ ва 

шиа буданд. Вале ин фоҷеа ба бечорагони чӣ бухороӣ ва чӣ эронӣ бадбахтиҳои 

зиёдеро овард. Онҳо аз ин фоҷеа  танҳо зарари ҷонӣ ва моддӣ диданд. 

 

§ 10. Ҷанги якуми ҷаҳон ва шӯриши миллию озодихоҳии соли 1916  

дар Осиёи Миёна 

 

Оғози ҷанги якуми ҷаҳон ва иштироки Русия дар он. 19 июли (1 

августи) соли 1914 ҷанги якуми ҷаҳон оғоз ёфт, ки ба он 38 давлатҳои ҷаҳон, бо 

аҳолии 1,5 млрд. нафар, ё худ аз чор се ҳиссаи мардуми башар кашида шуданд. 

Дар чор соли ҷанг, яъне то соли 1918, дар амалиётҳои ҷангӣ аз аҳолии башар 

қариб 10 млн. нафар ҳалок ва зиёда аз 20 млн. нафар маҷрӯҳ гардидаанд. Яке аз 

сабабҳои асосии сар задани ин ҷанг ихтилофи байни мамлакатҳои- Антанта ва 

Иттифоқи сегона мебошад. Мамлакатҳои ташаббускори бунёди Антанта - 

Англия, Русия ва Франсия мамлакатҳои бузурги мустамликадор ба ҳисоб 

мерафтанд. Ташаббускорони блоки дуюм, махсусан Олмон ва Австро-Венгрия, 

ки дертар рӯ ба тараққӣ ниҳода, аз тақсими мустамликаҳо маҳрум мондаанд, 

талаб мекарданд, ки тақсимоти нави мустамликаҳо гузаронида шавад. 

Мамлакатҳои мустамликадори Антанта албатта ба фоидаи рақибони худ ягон 

хел гузашт карданро намехостанд. Зеро, мустамликаҳо барояшон на танҳо 

ҳамчун манбаи ашёи хом, балки бозори берақобати молфурӯшӣ низ ба ҳисоб 

мерафтанд. 

Баҳона барои оғози ҷанги ҷаҳонӣ дар Сараево кушта шудани шоҳзодаи 

империяи Австро-Венгрия Франс Фердинанд (28 июни соли 1914) гардид. 

Гарчанде ҳукумати Сербия тамоми талабҳои таҳдидномаи (ултиматуми) 

ҳукумати Австро-Венгрияро қабул кард, вале ҳукумати охирин 28 июли ҳамон 

сол ба муқобили сербҳо ҷанг эълон кард. 29 ва 30 июл ҳукумати Русия дар 

мулкҳои худ сафарбарии умумиро эълон кард. Дипломатияи рус сербҳоро 

дастгирӣ намуд. Олмон 1 август ба Русия, 3 август ба Франсия, 4 август Англия 
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ба Олмон ҷанг эълон карданд. ИМА 6 апрели соли 1917 ба тарафдории 

мамлакатҳои Антанта ба ҷанг дохил шуд. Русия ба ҷанги ҷаҳонии оғозгардида 

чандон омада набуд. Ҳанӯз соли 1908 ҳукумати он барномаи 10 солаи тайёрии 

ҷангро қабул намуд, ки он пурра иҷро нагардида буд.  

Сарфи назар аз ин моҳҳои аввали ҷанг қӯшунҳои рус дар Пруссияи Шарқӣ 

ғалабаҳои назаррас ба даст дароварданд. Солҳои 1915-1916 ҳам фронти Русия 

яке аз фронтҳои асосӣ буд. Бинобар ин ҳукумати Олмон ва Австро-Венгрия ба 

ин фронт қувваҳои асосии худро гузоштаанд. Дар натиҷа дар ин фронт ҷангҳои 

шадиде рӯх доданд. Вале ҷанги тӯлонӣ хароҷотҳо ва аскарони зиёдро талаб 

мекард. 

 Русияи подшоҳӣ дар ҷанги якуми ҷаҳон зиёда аз 2 млн. нафар аҳолии 

худро талаф дод. Он аз ҷиҳати иқтисодӣ боз ҳам хароб, аз ҷиҳати молиявӣ тобеи 

мамлакатҳои Ғарб шуд. Барои пӯшонидани хароҷоти ҷанг миқдор ва хелҳои 

андозро зиёд карданд. Дар натиҷа, мардуми Русия, ки аз ҷанг дилгир шуда 

буданд, ба муқобили сиёсати хукумати худ ҳар ҷо - ҳар ҷо шӯриш бардоштанд. 

Яке аз бузургтарини чунин шӯришҳо ин шӯриши соли 1916 дар Осиёи Миёна ба 

ҳисоб меравад, ки оиди сабабҳои он ҳамчун шӯриши зиддимустамликавӣ 

аллакай таваққуф намудем. 

Баҳонаи шӯриш. Ҳукумати подшоҳии Русия, нисбат  ба худ, чуноне 

аллакай таъкид шуд, ба садоқати мардуми Осиёи Миёна ва Қазокистон боварӣ 

надошт. Аз ин рӯ, дар солҳои ҷанг ҳам аз ҳисоби мардуми таҳҷоии ин кишвар ба 

хизмати ҳарбӣ сафарбар накард. Вале, соли 1916 ҳукумати подшоҳӣ вазъияти 

ногувори фронтҳои ҷангиро ба инобат гирифта, ба корҳои ақибгоҳ сафарбар 

намудани мардуми таҳҷоии кишвари Туркистон ва Қазоқистонро зарур 

шуморид. 25 июни соли 1916 оиди ин масъала фармони подшоҳ эълон карда 

шуд. Мувофиқи он бояд аз ҳисоби мардони аз 19 то 43 солаи кишвари 

Туркистон 250 ҳазор нафар ва Қазокистон - 80 ҳазор нафар ба корҳои 

заминкании хати  фронт ҷалб карда мешуданд. Аз ҷумла фақат аз уезди Хуҷанд 

бояд 8948 кас сафарбар мегардиданд ва аз онҳо 8140 нафарашон бояд ба корҳои 

ақибгоҳи фронт фиристода мешуданд. Вазнинии тақсимот ба гардани аҳолии 

шаҳри Хуҷанд афтида буд. Зеро, танҳо аз ин шаҳри бостонӣ, мебоист 2708 

нафар аз ҷумлаи онҳое, ки дар корҳои пахтакорӣ иштирок намекарданд, 

сафарбар мегардиданд. 

Дар асоси фармони номбурда 2 ва 3-юми июли ҳамон сол мардони 

Хуҷандро ба рӯйхат гирифтанд. Аксари онҳое, ки ба рӯйхат дохил шуда буданд, 

қувваи асосии кориро ташкил медоданд. Аз ин рӯ, дар айни авҷи корҳои 

тобистонӣ, ба корҳои ақибгоҳи фронт ҷалб намудани онҳо бегуфтугӯ ба вазъи 

хоҷагиашон таъсири манфӣ мерасонид. Ба ғайр аз ин хизмати ҳарбӣ дар байни 

мардуми Осиёи Миёна чандон анъанаи хубе набуд ва аз ин рӯ ин маърака 

ҳамовозие пайдо накард. Илова бар ин аз тарафи амалдорони маҳаллӣ ҳангоми 

ба рӯйхатгирӣ ба беадолатиҳо роҳ дода шуда буд. Яъне, ҳар касе, ки доро буд, 

ба амалдорон пора дода, худро аз рӯйхат баровард. Чунин ҳолат мардуми 
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камбағале, ки имконияти пора додан надоштанд, дарғазаб намуд ва онҳоро ба 

майдон баровард. 

Оғози шӯриш. Характер ва аҳамияти он. 4 июли соли 1916 ба қозихонаи 

маҳаллаи Қалъаи Нави шаҳри Хуҷанд зиёда аз 500 нафар шаҳриён ҷамъ омада, 

аз қозӣ ва пристав талаб карданд, ки барӯйхатгириро қатъ намоянд. Аммо чунин 

талаби онҳо аз тарафи қозӣ ва пристав ба инобат гирифта нашуд. Пас мардум бо 

чунин талаб ба назди сардори уезд, ба сӯи бозори Чоршанбе ҳаракат карданд. 

Дар роҳ ба ин мардум аз ҳар сӯ одамони бисёре ҳамроҳ гардиданд. Дар муддати 

кӯтоҳ шумораи намоишчиён афзуда то ба 7-8 ҳазор нафар расид. Вале 

сарварони уезд, ба қувваи политсия такя намуда, талаби мардумро рад карданд. 

Дар натиҷа мардуми ба ғазабомада ба ҳуҷум гузаштанд. Ҷӯра Зокиров, 

Зубайдалло Раҳматуллоев, Ҷӯра Алӣ ва ғайра аз ҷумлаи фаъолони ин ҳаракати 

мардумӣ буданд. Аз тарафи политсия ба муқобили мардум тир кушода шуд. 

Бегоҳии ҳамон рӯз шаҳр дар ҳолати ҳарбӣ эълон гардид. Дар тамоми гӯшаю 

канори шаҳр ҳарбиён ва политсия назорати қатъӣ ҷорӣ намуданд. Рӯзи дигар, 

яъне 5 июл ба кӯмаки Хуҷандиёни шӯришбардошта агарчанде қариб 700 нафар 

сокинони волости Қистакӯз омаданд, вале ин қувва вазъиятро дар шаҳр дигар 

тағйир дода натавонист. Шӯриш дар шаҳри Хуҷанд аллакай хомӯш гардида буд. 

Шӯриши Хуҷанд барои баромади умумии кишвар сигнале гардид. Он бо 

зудӣ ноҳия ва вилоятҳои нав ба навро фаро гирифт. Баъди шӯриши мардуми 

Хуҷанд мардуми Ургут шӯриш бардоштанд. 6 июли ҳамон сол намоишҳои 

эътирозӣ ба муқобили сиёсати ҳукумати подшоҳӣ дар Самарқанд ва Тошкент ба 

амал омаданд. 8-9 июл ҳаракати халқӣ дар Фарғона сар шуд. Дар миёнаи моҳи 

июл чунин ҳаракат қариб тамоми кишвари Туркистонро фаро гирифта буд. 

Махсусан мардуми Ҷиззах қариб ҳама ба мубориза бархестаанд. Дар ин ҷо 

мардуми ба мубориза баромада борҳо бо амалдорону ҳимоятгарони ҳукумати 

подшоҳӣ даст ба гиребон гардидаанд. Баромадҳои мардумӣ дар ҳамон сол дар 

Уротеппа, Ашт, Панҷакент низ ба амал омадааст. Дар ноҳияю даштҳои 

Қазокистон бошад шӯриш бештар аз ҳама дар вилояти Турғай хеле шиддат 

гирифт.  

Соли 1916 дар сарзамини аморати Бухоро ба ғайр аз хуруҷҳое, ки дар роҳи 

оҳани Бухоро ба вуқӯъ омаданд, боз дар Қаршӣ, Қубодиён, Қаротегин ва ғайра 

ҷунбишҳои мардумӣ рӯх доданд. Аз ҷумла, он сол дар Қалъаи Лабиоби 

(Тоҷикободи ҳозира) бекигарии Қаротегин ба хуруҷи халқӣ мардикори мавсимӣ 

Қаландаршо сарварӣ намудааст. Албатта хуруҷҳои халқие, ки дар хоки аморат 

ба амал омадаанд, пеш аз ҳама ба муқобили зулму истибдоди амирӣ, махсусан 

бедодгариҳои амалдорони маҳаллӣ нигаронида шудаанд. Ҳамин тавр ба доираи 

шӯриш на танҳо сарзамини кишвари Туркистон ва Қазокистон балки аморати 

Бухоро ҳам кашида шуд.  

Хуруҷҳои халқӣ дар шаклҳои гуногун: эътирози оммавӣ, корпартоии 

коргарон, аз хоҷагии бою кулакҳо ба дашту кӯҳҳо баромада рафтани батракҳо, 

фирори мардум ба хориҷа, нобуд кардани рӯйхати даъватшудагон, ба 
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амалдорони подшоҳӣ итоат накардан, хароб кардани манзилгоҳ ва тороҷ 

намудани молу мулки боёну кулакҳо, ниҳоят задухӯрдҳои мусаллаҳона бо 

политсияю аскарони подшоҳӣ ва ғайраҳо зоҳир мегардиданд. Дар шӯриш 

тамоми табақаҳои аҳолӣ: деҳқонон, коргарон, тоҷирон, зиёиён, аз ҷумла 

рӯҳониён иштирок намудаанд.  

Ҳукумати подшоҳӣ, аз вусъати шӯриш ба воҳима афтода, 17 июли соли 

1916 кишвари Туркистонро дар ҳолати ҳарбӣ эълон кард. Дар бисёр маҳалҳо, бо 

фармони амалдорони ҳукумати подшоҳӣ, ба муқобили шӯришгарон силоҳро 

истифода бурданд. Дар натиҷа шӯриш бераҳмона пахш карда шуд. Бисёр 

фаъолони шӯриш ҳабс ва бадарға гардиданд. Амалдорони ҳукумати подшоҳӣ 

баъди пахш намудани шӯриш миқдори муайяншудаи мардикоронро (аз мардуми 

маҳаллии кишвари Туркистон ва Қазоқистон), ба тарзи зурӣ ба корҳои ақибгоҳи 

фронт фиристоданд.  

Ҳамин тавр шӯриши соли 1916 ба сиёсати мустамликадоронаи ҳукумати 

подшоҳӣ як зарбаи қатъӣ зад. Зеро, ин шӯриш мазмунан миллию озодихоҳӣ ба 

ҳисоб мерафт. Шӯриш барои бедории сиёсӣ ва баланд гардидани шуури сиёсии 

мардуми маҳаллӣ кӯмаки амалӣ расонид. Он қувваи мардуми маҳаллии Осиёи 

Миёнаро, ки ҳукумати подшоҳӣ ба он эътиборе намедод, нишон дод. Аз ин рӯ 

ин шӯриш аҳамияти бузурги таърихӣ дошт.  
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БОБИ ХI. АФКОРИ ҶАМЪИЯТИЮ СИЁСӢ ВА ФАРҲАНГИИ ХАЛҚИ 

ТОҶИК ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX ВА АВВАЛИ АСРИ XX 

 

§ 1. Заминаҳои ба вуҷуд омадани дигаргуниҳои ҷиддӣ дар афкори  

ҷамъиятию сиёсии халқи тоҷик ва дигар халқҳои Осиёи Миёна  

дар нимаи дуюми асри XIX     

Таъсири дигаргуниҳои иқтисодию сиёсӣ ва ҷамъиятӣ. Баъди ба зери 

тасарруфи Русияи подшоҳӣ кашида шудани Осиёи Миёна дар афкори 

ҷамъиятию сиёсии мардум, махсусан зиёиён, тағйиротҳои куллӣ ба вуҷуд омад. 

Зеро, пас аз забтшавӣ, чуноне қайд кардем: сарзамини Осиёи Миёна ба доираи 

муносибатҳои молию пулӣ ва бозори умумирусиягӣ кашида шуд; дар ин 

сарзамин корхонаҳои саноатӣ ва ташкилотҳои бонкӣ ба вуҷуд омаданд; хатҳои 

роҳи оҳанро гузарониданд; дар хоҷагии қишлоқи кишвар тағйиротҳо (баъзе 

намудҳои нави асбобҳои хоҷагии қишлоқ ва истеҳсоли маҳсулоти нав) намоён 

гардид ва ғайраҳо. Дар сарзамини кишвари Туркистон бошад, баробари ин 

дигаргуниҳо ва барҳам додани мустақилияти хонигарии Қӯқанд, инчунин ба 

баъзе урфу одатҳои асрҳо боз пойдорбудаи динию миллӣ ва маҳаллӣ зарбаи 

қатъӣ зада шуд. Акнун дар ин кишвар сарварони дини ислом аз мавқеъ ва 

ҳуқуқҳои номаҳдуди собиқа маҳрум гардиданд. Онҳо дар идоракунии мулкҳои 

кишвар, аз генерал- губернаторӣ сар карда то уездию волостӣ ягон нуфузе 

надоштанд ва амалдорони подшоҳӣ андешаи рӯҳониёнро умуман ба инобат 

намегирифтанд. Ҳол он ки то забтшавӣ на танҳо амалдорони маҳаллӣ, балки 

ҳатто худи хон бе розигии онҳо ба ягон хел кори ҷиддӣ ҷуръат намекард. Баъди 

забтшавӣ дар ҳудуди кишвар ҳатто  муқаддастарин моликияти ҷамъияти 

исломӣ- мулкҳои вақфӣ хеле маҳдуд карда шуд. Мансабҳои бонуфузи динӣ – 

қозикалон ва раис дар ҳудуди кишвари Туркистон дигар вуҷуд надошт. Ин 

тағйиротҳо зиёиёни маҳаллиро, ки ҳама аз ҷумлаи аҳли ислом буданд, зиёда ба 

андеша кашида буд. 

Дигаргуниҳои ҳаёти фарҳангӣ. Тағйиротҳо дар ҳаёти фарҳангии кишвари 

Туркистон махсусан назаррас буданд. Аз ҷумла, соли 1868 дар шаҳри Тошкент 

аввалин матбаа ба вуҷуд омад ва соли 1870 китобхонаи оммавӣ кушода шуд. То 

ин вақт дар сарзамини Осиёи Миёна, махсусан дар Бухоро, Самарқанд, Қӯқанд 

ва ғайра китобхонаҳо агарчанде асрҳо боз вуҷуд дошта бошанд ҳам, вале онҳо 
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дар назди дарбори хону амирон ва мадрасаҳо буда, характери оммавиро 

надоштанд. 28 апрели соли 1870 шумораи аввалин нашрияи генерал- 

губернатории кишвари Туркистон – рӯзномаи “Туркестанские ведомости” чоп 

шуд, ки бо он таърихи матбуоти даврии Осиёи Миёна оғоз гардид. Аз худи 

ҳамон сол он рӯзнома бо забонҳои ӯзбекию қирғизӣ низ бо номи “Туркистон 

вилоятининг газети” баромад. 

Бо мақсади аз ҳисоби талабагони маҳаллӣ тайёр намудани тарҷумонҳо 19 

декабри соли 1884 дар шаҳри Тошкент нахустин мактаби русии маҳаллӣ кушода 

шуд. Минбаъд чунин мактабҳо дар Бухорои Кӯҳна, Самарқанд, Хуҷанд, 

Панҷакент, Ӯротеппа, Конибодом, Исфара, Хоруғ ва ғайра ташкил ёфтанд. 

Ҳанӯз дар нимаи дуюми асри XIX барои аз нуқтаи назари илмӣ омӯхтани 

сарзамини Осиёи Миёна аввалин кӯшишҳои ҷиддӣ карда шуд. Аз ҷумла соли 

1871 Ҷамъияти илмии Осиёимиёнагӣ бунёд гардид, ки мақсади он аз ҷамъ ва 

нашр кардани маводҳо оид ба таърих ва фарҳанги мардуми ин диёр буд. То ин 

давр аз расадхонаҳои собиқа, аз он ҷумла расадхонаи Улуғбек (дар Самарқанд), 

ки дар замони худ шӯҳрати ҷаҳонӣ дошт, қариб осоре намонда буд. Инак, соли 

1873 дар Тошкент аввалин расадхонаи замонавӣ сохта шуд. Соли 1897 бо 

ташаббуси олимони маъруфи рус В.Ф. Ошанин ва С.И. Жилинский Шӯъбаи 

туркистонии Ҷамъияти ҷуғрофии Рус ташкил ёфт. Ҷуғрофшиноси номии рус 

П.П. Семёнов - Тяншанский ба омӯзиши ҷуғрофияи кишвар асос гузошт. Дигар 

олими маъруфи рус, ҷуғроф А.П. Федченко аввалин шуда водии Фарғона ва 

Олойро омӯхт, нуқтаи баландтарини кӯҳҳои Помирро муайян намуд. 

Вазъи тиб ва ба амал омадани дигаргуниҳо дар ин соҳа. Маълум аст, ки 

сарзамини Осиёи Миёна, пеш аз ҳама Бухорои Шариф, дар  асрҳои  X-XI ба 

дунёи ҳастӣ чунин мутафаккирони бузург, аз ҷумла файласуф ва табиби 

машҳури ҷаҳонӣ, фарзанди барӯманди халқи тоҷик Абӯалӣ ибни Сино (980-

1037)-ро дод. Инчунин асрҳо боз соҳиби дармонгоҳҳо-бемористонҳои овозадор 

ҳам буд. Вале миқдори бемористону табибони ҳозиқ махсусан дар асрҳои охир 

нисбатан хеле кам буданд. Яке аз сабабҳои асосии чунин ҳолат ин аз таълимӣ 

мадрасаҳо бардоштан ва ё хеле маҳдуд намудани омӯзиши илми тиб ва барои 

аксари толибилмон дастнорас будани китобҳои тиббӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар шаҳри Бухорои Кӯҳна ягона бемористоне, ки асрҳо боз вуҷуд дошт ва 

то сарнагун намудани тартиботи амирӣ (соли 1920) фаъолият мекард, 

бемористони “Дорушшифо” ба ҳисоб мерафт. Он бемористон рӯ ба рӯи Арки 

Бухоро воқеъ буд. Сарпарастии онро дар охири асри XIX эшони Тоҷиддин 

(хоҷаи Ҷӯйборӣ) ба ӯҳда дошт. Ӯ ҳар навъ шарбату равған ва доруҳои 

муолиҷаовар тайёр намуда, бо онҳо беморонро табобат менамуд. Ба ғайр аз 

бемористонҳо мардум барои табобат аз обу лойҳои шифобахш ва табибони 

халқӣ бо тарзи васеъ истифода мебурданд.  

Баъди ба зери тасарруфи Русияи подшоҳӣ гузаштани Осиёи Миёна, 

махсусан дар ҳудуди кишвари Туркистон, ки қисми таркибии империяи Русия 

ба ҳисоб мерафт, дар соҳаи тиб низ дигаргуниҳои куллие ба амал омаданд. Дар 
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ҳудуди кишвар бо ташаббуси ҳукумати подшоҳӣ, бо мақсади пешгирӣ ва 

табобат намудани ҳар гуна бемориҳо паи ҳам нуқтаҳои гуногуни табобатӣ, 

дорухонаҳо, дар шаҳрҳои Тошкент, Самарқанд, Бухорои Кӯҳна, Бухорои Нав, 

Қӯқанд, Хуҷанд, Ӯротеппа, Панҷакент, Хоруғ ва ғайра бемористону марказҳои 

фелдшерӣ бунёд гардиданд. 

Мавқеи зиёиёни маҳаллӣ нисбати тағйиротҳои ба амал омада. Ҳама 

дигаргуниҳое, ки дар сарзамини Туркистон ва аморати Бухоро ба вуҷуд 

омаданд, албатта ба афкори ҷамъиятию сиёсии мардуми он, махсусан зиёиёнаш 

бетаъсир намонд. Зиёиёни маҳаллӣ оиди сабаб ва оқибатҳои  ин дигаргуниҳо 

андеша мекарданд. Аксарияти онҳо носозгориҳои чӣ замони гузашта ва чӣ 

сиёсати мустамликавии ҳукумати подшоҳиро мазаммат менамуданд. 

Дар натиҷаи ин ҳама тағйиротҳо, аллакай дар нимаи дуюми асри XIX дар 

доираи зиёиёни Осиёи Миёна тақсимшавӣ ба гурӯҳҳо ба амал омада буд. Як 

гурӯҳи зиёиён (асосан дар кишвари Туркистон) ба воқеияти ба амал омада 

муваққатан ҳам бошад муросо намуда, интизори барқароршавии тартиботи 

аввала (чӣ мақоми динӣ ва чӣ мулкҳои вақфӣ) буданд. Қисми дуюми зиёиён ин 

ҳама дигургуниҳоро амри воқеӣ ва баргаштан ба тартиботи пештараро ғайри 

имкон ҳисобида, сарзамини Осиёи Миёнаро тарк намуда, ба хоки мамлакатҳои 

ҳамсоя: Афғонистон, Эрон, Туркия ва давлатҳои гуногуни араб кӯч карданд. 

Қисми сеюми зиёиён – воқеаҳои содиршудаи даврро аз ҳар ҷиҳат омӯхта, 

сабабҳои онро ба хубӣ фаҳмида, оиди оқибатҳои  он барои худ хулосаҳои 

зарурӣ бароварда, баҳри наҷоти халқи худ, ватани худ ва урфу одати мардуми 

он мекӯшиданд. Онҳо ба хубӣ эҳсос намуданд, ки дар ҳақиқат  ҳам мардуми 

диёрашон хело қашшоқанд, мулкашон нисбат ба мамлакатҳои тараққикардаи 

ҷаҳон хеле қафомонда аст. Тарафдорони ин гурӯҳ сабабҳои асосии ҳамагуна 

бадбахтиҳои мардум ва қафомондагии  кишварро пеш аз ҳама дар 

бемаърифатии чӣ мардуми оддӣ ва чӣ амалдорони гуногунмақом медиданд. Аз 

ин рӯ онҳо роҳи ягонаи наҷотро дар маърифатнок намудани мардум медиданд. 

Бинобар ҳамин ҳам зиёиёни ин гурӯҳро маорифпарварон меноманд. Чунин 

андешаҳо дар эҷодиёти маорифпарварони он давра таҷассуми худро ёфтааст, ки 

бузургтарини онҳо фарзанди барӯманди халқи тоҷик Аҳмади Дониш буд. 

 

§ 2. Аҳмади Дониш-ислоҳотхоҳ вавар 

 

Ташаккулёбии чаҳонбинии Аҳмади Дониш. Яке аз фозилтарин 

фарзандони Бухорои Шарифи асри XIX  Аҳмад Махдуми Дониш, мулаққаб ба 

Аҳмади Калла (1826-1897) ба ҳисоб меравад. Ӯ дар шаҳри Бухорои Кӯҳна, дар 

оилаи Носир ном мулло ба дунё омадааст. Маълумоти ибтидоиро дар мактаби 

хусусии духтаронаи модараш гирифта, дар мактаби қориён (ҳофизони Қуръон) 

низ таҳсил намудааст. Вале мактаби қориёнро зуд тарк намуда, аз 14 – солагӣ 

таҳсилро дар мадраса идома додааст. Вай дар мадраса ба ғайр аз илмҳои динӣ, 
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бештар мустақилона, дар асоси асарҳои олимони Шарқ, фанҳои табииёт, 

риёзиёт, нуҷум, ҳайват, таърих, фалсафаи табиӣ ва адабиётро меомӯзад. 

Аҳмади Дониш аз хурдсолӣ хати зебо ва дар рассомиву наққошӣ истеъдоди 

фавқулоддае дошт. Ӯ хушнависиро ҳанӯз аз модараш, ки назми форсии 

тоҷикиро низ нағз медонист, омӯхт. Бо кӯмаки модараш, ҳанӯз дар хурдсолӣ 

нақши ҳарфи арабиро хело зебо кашида, ниҳоят чун наққоши моҳир ба камол 

расид. Дар солҳои таҳсил дар мадраса вай ин истеъдоди худро боз ҳам сайқал 

дод. Баъди хатми мадраса ӯро, бо тавсияи яке аз устодонаш ба дарбори амир, ба 

сифати меъмор ва наққош ба кор гирифтанд. Вале аз сабаби набудани корҳои 

иморатсозию бинокории ҳукуматӣ, Аҳмади Дониш дар дарбор бештар ба 

корҳои китобати рисолаву девонҳо ва қоғазҳои расмии дарбор машғул буд. Ин 

ҳама ба ӯ имконият дод, ки аз як тараф ҳунари хаттотӣ  ва наққошии худро боз 

ҳам такмил диҳад, аз тарафи дигар, аз китобхонаи бойи дарбор истифода бурда, 

мустақилона илмҳои гуногунро боз ҳам чуқуртар омӯзад. Дар натиҷа вай ҳанӯз 

дар замони ҳукуматдории амир Насруллоҳ аз ҷумлаи соҳибмаърифатноктарин 

аҳли дарбор гардида буд. 

Аҳмади Дониш аввалин бор солҳои 1857 – 1858 (бо супориши амир 

Насрулло ба сифати мирз-котиб дар ҳайати сафорати амир, бори дуюм солҳои 

1869 – 1870 ва бори сеюм солҳои 1874 – 1875 ба Русия сафар кардааст. 

 Ҳангоми ин сафарҳо ӯ бо ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва махсусан фарҳангии 

маркази империяи Русия шаҳри Петербург, ба қадри имкон аз наздик шинос 

шуд. Ин ҳама дар қатори таъсири адабиёти классикии форсу тоҷик дар 

ташаккулёбии андешаҳои маорифпарваронаи Аҳмади Дониш  мақоми муҳиме 

бозидааст.  

Андешаҳои Аҳмади Дониш роҷеъ ба ислоҳот. Тақрибан солҳои 1870-

1873 А. Дониш рисолае таълиф намуд, ки дар он андешаҳояшро оид ба адолат 

ва тартибу низоми идора намудани давлат ва ҷамъият баён кардааст. Муаллиф 

дертар ба он номи “Рисола дар назми тамаддун ва таовун”-ро ниҳод. Ин рисола 

дар асл як барномаи ислоҳоти ҷиддии тарзи давлатдорӣ ва асосҳои иҷтимоии 

аморати Бухоро ба ҳисоб меравад. Маҳз бо ҳамин мақсад рисола ба амир 

Музаффархон пешниҳод гардида буд. 

А. Дониш дар ин рисола барои идоракунии мамлакат тартиботи вазорат ва 

маҷлиси машваратӣ (парламент)-ро зарур мешуморад. Ба ақидаи ӯ ҳуқуқи амир, 

чун ҳокими мутлақ бояд дар асоси қонун (Конститутсия) маҳдуд карда шавад. 

Ба ғайр аз ин дар рисола оиди сохт ва ҳуқуқи вазоратҳо, тартибот ва мавқеи 

қувваҳои ҳарбӣ, ҳуқуқ ва мартабаи амир, муносибати давлатдорон бо халқро 

батафсил баён кардааст. Инчунин таъкид мегардад, ки подшоҳ бояд аз ҷумлаи 

донишмандтарин шахс бошад ва ӯ доим дар хизмати халқ бошад; дар як 

мамлакат подшоҳи одилу амалдори иртиҷопараст шуда наметавонад, зеро 

чунин амалдор дар зери сарпарастии ӯ амал мекунад. 

Бо андешаи А. Дониш подшоҳ ҳамон вақт адолатхоҳ шуда метавонад, ки ӯ 

ба худ даҳ шартро маҳфуз дошта бошад. Шарти аввал, бо андешаи нависанда, 
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“дар ҳар воқеа, ки раоёро пеши ҳоким афтод, подшоҳ худро дар он воқеа аз раоё 

тасаввур кунад ва дигареро бар худ ҳоким донад. Ва дар он ҳам ҳар ҳукм, ки аз 

дигаре ба худ раво намедорад, мисли он (яъне онро – Н.Ҳ.) аз худ ба дигаре раво 

надорад ва агар раво дорад, хиёнат карда бошад”. 

Ё худ дар шарти ҳафтум мегӯяд: подшоҳи одил “он ки аз хатари ҳукумат ва 

вилоят ғофил набошад. Ва яқин донад, ки мансаби аморату ҳукумат олатест, 

(ки) бад-он саодату некномии дунё ва охират касб метавон кард. Ва ҳам 

шақовату гирифторӣ ва бадномии абадӣ ҳосил тавон намуд”. 

Дар шарти нуҳӯм гуфтааст: “…некбахтарин раиятдорон касест, ки раият 

бад-ӯ некбахт аст, ва бадбахтарин касе он аст, ки раият бад-ӯ бадбахт аст”. 

Умуман лоиҳа аз чунин пандҳо саршор аст. 

Амир Музаффархон аз чунин пешниҳодоти бебоконаи А. Дониш дар пояи 

давлатдории худ хавфе бурда, на танҳо онҳоро қабул накард, балки худи ӯро аз 

дарбор дур намуда, аввал ба Ғузор, баъд дар Наҳрпай қозӣ таъин намуд. Баъди 

ҳамин А.Дониш аз корҳои давлатӣ ва хизмати дарборӣ тамоман дур карда шуд. 

“Наводир-ул-вақоеъ”-и Аҳмади Дониш. Нависанда, тақрибан аз солҳои 

1875 ба навиштани шоҳасари худ «Наводир-ул-вақоеъ» шурӯъ намуд. Ӯ соли 

1885, танҳо баъди марги амир Музаффархон ва ба тахт нишастани амири ҷавон 

– Абдулаҳадхон, ба Бухоро баргашт ва бо марҳамати амири нав муддате 

китобдори мадрасаи Ҷаъфархоҷаи Бухоро таъин гардид. Ин ҳама ба нависанда 

имконият дод, ки шоҳасари худро дар муддати 15 сол ба итмом расонида, онро 

дар байни ҳаводорону ҳамфикрони худ паҳн намояд. А. Дониш дар «Наводир-

ул-вақоеъ», чун шоҳиди замон иллатҳои иҷтимоӣ, нобаробарӣ ва беадолатиҳои 

ҷамъияти феодалии Бухоро, қафомондагии ҳаёти фарҳангӣ, тарзи 

шахшудамондаи таълим дар мактабу мадрасаҳо, симои манфури табақаҳои 

ҳукмрони амирӣ, ки нисбат ба мардум хело бераҳмӣ зоҳир менамуданд, ҷаҳолат 

ва ғафлатзадагии арбобони динию маъмурии давр ва ғайраҳоро хеле сахт танқид 

намудааст. Ба ин асар, аз тарафи худи муаллиф рисолаи дар боло ишорашуда – 

“Рисола дар назми тамаддун ва таовун” ҳамчун яке аз қисмҳо дохил карда шуд.  

Бояд иқрор шуд, ки пайдоиши “Наводир-ул-вақоеъ”-ро зиёиёни пешқадами 

Бухоро бо камоли мамнуният қабул намуданд. Он бо зудӣ китоби рӯимизии 

онҳо гардида буд. Аз ҳамин сабаб ҳам таъсири ин шоҳасар дар байни зиёиён 

беҳамтост. Инчунин худи нависанда ҳам аз доираи зиёиёни Бухоро дар канор 

набуд. Ӯ ҳама вақт як чанд нафар уламо ва талабаҳои боистеъдодро дар атрофи 

худ ҷамъ намуда, оиди фасодҳои замона ва роҳҳои аз он баромадан сӯҳбатҳо 

меорост. Ниҳоят А.Дониш бо ин ҳама амалиётҳои худ, яъне ба воситаи сӯҳбатҳо 

паҳн намудани ақидаҳояш ва инчунин таълифи асарҳои гаронбаҳояш, барои дар 

шароити Бухоро ба вуҷуд омадан ва ташаккул ёфтани як равия ё худ ҷараёни 

нав-равияи маорифпарварӣ заминаи асосӣ гузоштааст. 

Маорифпарварӣ, ин ҷараёни иҷтимоию сиёсӣ ва адабию фарҳангист, ки 

зиёиёнро аз ғафлати шахшудамондагии замони кӯҳнаи феодалӣ бедор намуда, 

онҳоро ба замони нав, замони тантанаи илму амал ва адолат даъват мекард. 
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Тарафдорони ин ҷараён (ё худ равия) маҳз бо роҳи тарғиби ғояҳои хайр, адолат, 

илму маърифат иллатҳои сохти муайяни ҷамъиятиро барҳам зада, анъанаю 

маишат ва сиёсати онро тағйир додан мехостанд. Андешаҳои Аҳмади Дониш 

ҳам пурра ба ҳамин мақсад равон гардида буд. Аз ҳамин сабаб ӯро ҳамчун яке 

аз саромадани ҷараёни маорифпарварии на танҳо Бухоро, балки Осиёи Миёна 

ҳисоб мекунанд. 

Як зумра шоирони номии ин давр, ба монанди: Абдулқодирхоҷаи Савдо, 

Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ, Исо Махдуми Бухороӣ, Шамсиддин Махдуми 

Шоҳин, Мирзоҳайити Саҳбо, Муҳаммадсиддиқ Ҳайрат ва дигарон пайравони 

А.Дониш буданд. Эҷодиёти нависанда танҳо бо ҳамин доира маҳдуд нашуд. 

Минбаъд, яъне дар аввали аср XХ ҳам он сабабгори бедории гурӯҳи нисбатан 

боз ҳам зиёди зиёиёну талабагон ва ниҳоят яке аз манбаҳои ташаккулёбии 

ҳаракати ҷадидия гардид. 

 

§ 3.  Ҳаракати ҷадидия 

 

Ба вуҷудоии ҳаракати ҷадидия. Ҳаракати ҷадидия дар аввал ҳамчун 

ҷараёни фарҳангию маърифатӣ, сипас ҳамчун ҷараёни иҷтимоию сиёсии 

ислоҳотхоҳона,  охирҳои асри XIX ва аввали асри XX дар байни зиёиёни 

бедоргаштаи маҳаллии Осиёи Миёна  ба вуҷуд омадааст. Тарафдорони ин 

ҳаракат ақибмондагии иқтисодию сиёсии мулки худро ба хубӣ дарк намуда, 

қафомондагии маънавии мардуми онро эҳсос карда, чун пешгузаштагонашон – 

маорифпарварон дар андешаи он буданд, ки: 1) бо роҳи паҳн намудани 

маърифат (дар асоси ислоҳи усули кӯҳнаи таълим дар мактабу мадрасаҳо, 

ташкили мактабҳои усули нав, паҳн намудани адабиёти навину нашри 

рӯзномаю маҷаллаҳо) аҳволи мардумро беҳтар намоянд; 2) ба ислоҳи тарзи 

идоракунии мулки худ ноил гардида, барои дар қатори халқҳо ва давлатҳои 

тараққикардаи ҷаҳонӣ инкишоф ёфтани он шароит муҳайё кунанд; 3) ба барҳам 

додани ҳар гуна разолатҳои давр – бетартибию ғоратгариҳо ҳангоми 

ситонидани  андозҳо, худсарии амалдорон ва ғайраҳо мушшараф шаванд; 4) бо 

роҳи ислоҳот динӣ исломро ба талаботи замони нав – инкишофи муносибатҳои 

молию пулӣ мутобиқ гардонанд; 5) бо роҳи камхарҷ гузаронидани тӯю ҳар гуна 

маъракаҳо зиндагии мардумро беҳтар намояд ва ғайраҳо.  

Пеш аз ҳама бояд таъкид намуд, ки махсусан ҷадидони Бухоро, дар аввал 

худро “ҷадид” наномидаанд. Ин номро ба онҳо гӯё чун калимаи таҳқиркунанда, 

муқобилони ислоҳот гузоштаанд. Барои гузоштани чунин ном аз тарафи 

ҷадидон ташкил намудани мактабҳои усусли нав (ё худ усули ҷадидӣ ҳам 

мегӯянд) сабаб шуда буд.  

Калимаи “ҷадид” арабӣ буда, ба форсии тоҷикӣ маънои “нав”, “тоза”-ро 

дорад ва дар он ягон ифодаи таҳқиркунанда ё худ таҳқиркунӣ дида намешавад. 

Вале он солҳо, махсусан дар шароити аморати Бухоро, ҳомиёни тартиботи 

кӯҳна ҳар каси ба худ аз рӯи ақида муқобилро “ҷадид” гуён таҳқир менамуданд.  
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Дар асл ҷадидон дар марҳилаи аввал худро “ҷавонон”, “ҷавонфикрон”, 

“маорифпарварон”, “тараққипарварон”, “ислоҳотпарварон”, “ислоҳотхоҳон”, 

“навпарастон” ва ғайра меномиданд. Ба ғайр аз ин ҷадидони Бухоро, ба 

ҷавонтуркони Туркия пайравӣ намуда, худро “ҷавонбухориён”, ҷадидони Хева 

бошанд, худро “ҷавонхевагиҳо” меномиданд. Дар навбати худ ҷадидон низ 

муқобилони худро “кӯҳнапарастон”, “қадимиён”, “қадимпарастон”, 

“тарафдорони усусли кӯҳна” ва ғайра меномиданд. Аз ҳамин сабаб ҳам ҷанҷоли 

тарафдорон ва муқобилони мактаби усули нав дар таърих ба номи “низои байни 

ҷадидону қадимпарастон” маълум аст ва он ҷанҷол сол аз сол шиддат ёфта, 

махсусан дар шароити Бухорои амирӣ бештар шакли фоҷеавиро мегирифт. 

Марказҳои намоёни ҳаракатҳои ҷадидӣ дар аморати Бухоро – шаҳри 

Бухорои Кӯҳна (яъне пойтахти аморат); дар кишвари Туркистон – шаҳрҳои 

Самарқанд, Қӯқанд, Тошкент ва хонигарии Хева – шаҳри Урганҷ ба ҳисоб 

мерафтанд. Зеро, ин шаҳрҳо дар баробари марказҳои маъмурӣ ҳисоб шудан, боз 

ҳамчун маркази илму маърифат, марказҳои асосии зиёиён ҳам буданд. 

Манбаъҳои ташаккулёбии ҳаракати ҷадидия. Гуфтан лозим аст, ки 

ҳаракати ҷадидияи Осиёи Миёна дар ҷои хушку холӣ ба вуҷуд наомадааст. 

Балки он ба худ заминаҳо, ё худ манбаъҳои маънавии зеринро доро буд:  

Манбаи аввал, ин ақидаҳои маорифпарварии фарзанди барӯманди халқи 

тоҷик Аҳмади Дониш, фарзандони халқи ӯзбек Зокирҷон Фурқат, Муҳаммад 

Аминхоҷа Муқимӣ, Завқӣ ва дигарон ба ҳисоб мераванд. Аз байни онҳо 

махсусан А.Дониш  зиёда шӯҳрат пайдо карда буд. Ақидаҳои маорифпарварии 

ин марди фозил аллакай дар охири асри XIX на танҳо дар Бухоро, балки берун 

аз он, аз ҷумла дар Самарқанд низ ҳаводорони зиёди худро пайдо карда буд. Ба 

ғайр аз ин дар мадрасаҳои Бухоро аз ҳар гӯшаю канорӣ Осиёи Миёна, аз ҷумла 

аз Фарғона, Тошкент, Хева ва ғайра низ талабаҳо таҳсил менамуданд, ки қисме 

аз онҳо бегуфтугӯ аз эҷодиёти А.Дониш воқиф гардидаанд. 

Манбаи дигари маънавии ҳаракати ҷадидияи Осиёи Миёна ин таъсири 

ҳаракати ҷадидияи тоторҳо, ки ҳанӯз пештар, солҳои 80-ӯми асри XIX ташаккул 

ёфтааст, ба ҳисоб меравад. Марказҳои асосии ҳаракати ҷадидияи тоторҳо 

Боғчасарои Қрим ва шаҳри Қазон буданд. Аз сабаби он ки дар шаҳрҳои 

гуногуни Осиёи Миёна тоторҳо низ зиндагӣ мекарданд ва онҳо бо тоторҳои 

Қрим ва Поволже алоқаи наздик доштанд, бинобар ин ақидаҳои ҷадидияи 

тоторҳо дар байни тоторҳои осиёимиёнагӣ бо зудӣ паҳн гардид. Дар натиҷа аз 

ин ақида зиёиёни маҳаллӣ-тоҷикон ва ӯзбекон низ дар канор намонданд. 

Манбаи сеюми ҳаракати ҷадидияи Осиёи Миёнаро таъсироти  инкишофи 

муносибатҳои нав - молию пулӣ ташкил медиҳад. Зеро, маълум аст, ки аллакай 

охирҳои асри XIX ба доираи муносибатҳои  капиталистӣ шаҳр ва ноҳияҳои нав 

ба нав кашида мешуданд ва ҳамин тариқ мавқеи муносибатҳои феодалӣ танг 

мегардид. Мардум дар муддати кӯтоҳ шоҳиди воқеаҳои наҷиб: ба вуҷуд 

омадани заводҳои гуногун, сохтани роҳҳои оҳан, пайдо шудани бонкҳо ва ғайра 
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гардиданд. Ҳамаи ин дигаргуниҳо барои бедорӣ ва тағйир ёфтани афкори 

зиёиён бетаъсир намемонд. 

Манбаи чорӯми ташаккулёбии ҳаракати ҷадидия таъсироти матбуоти 

даврӣ ва дар шаҳрҳои гуногуни Осиёи Миёна ба вуҷуд омадани мактабҳои 

русии маҳаллӣ гардид. Дар охири асри XIX ва махсусан ибтидои асри XX ба 

Осиёи Миёна бештар маҷалла ва рӯзномаҳое, ки дар давлатҳои ҳамсоя ба 

забонҳои форсӣ, тоторӣ, русӣ  ва туркӣ нашр мегардиданд, паҳн шуданд. Он 

рӯзномаҳо зиёиёнро на танҳо аз воқеаҳои муҳими ҷаҳонӣ, ба мисли ҷанги русу 

япон, воқеаҳои Болқон, инқилоби якуми рус ва дигар  ҳаракатҳои инқилобӣ, 

балки, дар як вақт бо ихтирооту тараққиёти илму техникаи ҷаҳонӣ, инкишофи 

тиҷорату саноат дар мамлакатҳои дунё ва ҳамсоя ва ғайраҳо хабардор 

менамуданд. Мактабҳои русии маҳаллӣ бошад ҷавонони лаёқадмандро ба 

оғуши худ мегирифт. 

Маҳз ҳамин манбаъҳои номбурда асоси ташаккулёбии ҳаракати ҷадидияи 

Осиёи Миёна гардиданд.  

Фаъолияти ҷадидон дар шароити кишвари Туркистон. Бояд таъкид 

намуд, ки ҷадидони Осиёи Миёна дар шароити гуногун амал мекарданд. Аз 

ҷумла, дар шароити кишвари Туркистон онҳо то андозае озодона фаъолият  

мегузарониданд. Ҳукуматдорони подшоҳӣ ба корҳои онҳо (ба ғайр аз солҳои 

ҷанги якуми ҷаҳонӣ) чандон аҳамият намедоданд. Бинобар ин ҷадидони 

кишвари Туркистон, дар роҳи амалӣ гардонидани мақсадҳои худ, дар ҳамаи 

шаҳру ноҳияҳо, ғайр аз муқобилияти тарафдорони усули кӯҳнаи таълим, дигар 

монеъии ҷиддиро қариб эҳсос намекарданд. 

Ҳаракати ҷадидия дар кишвари Туркистон то замони инқилоби  февралии 

(соли 1917) Русия ба тарзи ташкилӣ ташаккул наёфта бошад ҳам, вале 

тарафдорони он шароити кишварро ба инобат гирифта, дар назди худ чунин 

мақсадҳои муайяне гузошта буданд: дар масъалаи тарбия-ҷавонони маҳаллиро 

бештар ба илму маърифат, ривоҷ додани корҳои тиҷорату саноат даъват 

менамуданд. Дар ин соҳа онҳо бегуфтугӯ тарафдори ислоҳи усули таълим дар 

мактабу мадрасаҳо ва бунёди мактабҳои усули нав буданд; оиди сабук 

намудани аҳволи халқи меҳнаткаш-ба тартиб даровардани андозҳо ва сабук 

намудани онҳо; қатъ гардонидани муҳоҷиркунии деҳқонони рус ба кишвари 

Туркистон; дар масъалаи идоракунии кишвар - ислоҳ намудани усули 

идоракунии мустамликавӣ, аз ҷумла тағйир додани баъзе бандҳои “Низомнома 

оид ба идоракунии кишвари Туркистон”, ки дар асоси онҳо амалдорони 

ҳукумати  подшоҳӣ нисбат ба мардуми маҳаллӣ бераҳмӣ зоҳир менамуданд; дар 

масъалаи ҳуқуқ-баробарҳуқуқии раиягони муқимии кишвар бо раиягони рус, 

маҳдуд намудани дахолати амалдорони подшоҳӣ дар корҳои идоракунии 

маҳаллӣ, ки баъзан боиси аз тарафи онҳо поймол намудани урфу одати мардум 

мегардид ва ғайраҳо. 

Сарварони ҳаракати ҷадидия дар кишвари Туркистон: Маҳмуд-хоҷа 

Беҳбудӣ (1875-1919), Абдуқодир Шакурӣ (Абдуқодир Абдушукуров) (1875-
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1943), ҳар ду дар Самарқанд, Мунаввар-Қорӣ (Абдурашидов) дар Тошкент ва 

дигарон буданд. Аз ҷумла М.Беҳбудӣ баробари хатми мадраса ба Қазону Уфа, 

Мисру Туркия сафар намуда, бо ҳаёти он кишварҳо ба хубӣ шинос шуда, ниҳоят 

тарафдори шӯълавари ислоҳи усули таълим дар мактабу мадрасаҳо ва бунёди 

мактабҳои усули нав гардидааст. Ӯ муҳаррир ва ношири рӯзномаи “Самарқанд” 

(1913-1914) ва маҷаллаи “Ойина” (1913-1915) буд. Аз ҷумла маҷаллаи “Ойина” 

бо ду забон-тоҷикӣ ва ӯзбекӣ нашр мешуд. Ба қалами вай инчунин песаи 

“Падаркуш” тааллуқ дорад. Мунаввар-Қорӣ Абдурашидов бошад ношир ва 

муҳаррири рӯзномаи “Хуршед” (с.1906) буд. 

Умуман аз тарафи ҷадидони кишвари Туркистон ба ғайр аз маҷаллаю 

рӯзномаҳои номбурда боз рӯзномаҳои “Тараққӣ” (с.1906), “Шӯҳрат” ва “Туҷор” 

(с.1907-1908), “Осиё” (с.1913-1915), “Садои Туркистон” (1914-1915), “Садои 

Фарғона” (1913) ва ғайраҳо нашр мегардиданд. Ҳамаи ин рӯзномаҳо ба забони 

узбекӣ чоп мешуданд.     

Дар шароити кишвари Туркистон ҳам аз ҷумлаи мударрису муллоҳо ва 

талабагон муқобилони ҳаракати ҷадидия низ кам набуданд. Вале онҳо аз 

баромади ошкоро ба муқобили сиёсати ҳукумати подшоҳӣ метарсиданд. 

Фаъолияти ҷадидон дар шароити аморати Бухоро. Дар шароити аморати 

Бухоро бошад вазъият барои фаъолияти ҷадидон тамоман дигар буд. Ҳукумати 

амирӣ аз рӯзҳои аввали ба вуҷудоии ҳаракати ҷадидия тарафдорони онро таъқиб 

намуда, фаъолияти мактабҳои усули нави онҳоро манъ кард. Чунин муносибат 

суръати аз ҷиҳати ташкилӣ танзим ёфтани ҳаракати ҷадидияи Бухороро 

тезонид. Махсусан, соли 1909 аз тарафи ҳукумати амирӣ баста шудани мактаби 

усули нави Мирзо Абдулвоҳиди Мунзим (1877-1934) ва С.Айнӣ (1878-1954) 

тарафдорони ҳаракати навро ба ғазаб овард ва баръакс онҳоро  бо ҳам наздиктар 

намуд. Тарафдорони мактаби усули нав минбаъд бо ҳам тез-тез вохӯрда, оиди 

тақдири Бухоро, мардуми он, корҳои мактабу мадрасаҳо сӯҳбатҳо меоростанд. 

Дар натиҷа солҳои 1909-1910 дар Бухоро ҳаракати ҷадидия ҳамчун ҳаракати 

ислоҳотхоҳонаи ҷамъиятию сиёсӣ аз ҷиҳати ташкилӣ ташаккул ёфт. 

С.Айнӣ бо ҳамроҳии дӯсти худ М.А.Мунзим дар маркази ҳаракати 

ҷадидияи Бухоро, аниқтараш аз ҷумлаи сарварони он буданд. Инак, мувофиқи 

маълумоти С.Айнӣ, он солҳо ҷадидони бухороӣ дар назди худ, чун мақсаду 

маром, иҷроиши вазифаҳои зеринро гузоштаанд: дар соҳаи маориф - барҳам 

додани бесаводӣ ба воситаи кушодани мактабҳои усули нав, ислоҳи таълим дар 

мадрасаҳо, паҳн намудани адабиёти нав ва матбуоти ҳаррӯза; дар соҳаи ҳимояи 

манфиати халқ-бо роҳи ташвиқот ба мардум фаҳмонида додани разолатҳои 

ҳукуматдорони амирӣ, исрофкории амир ва аҳли дарбор, инчунин дар байни 

мардум барҳам додани исрофкориҳои зиёд ҳангоми тӯй, мотам (маъракаҳои 

азодорӣ) ва дигар маъракаҳо; дар соҳаи мустаҳкам намудани иттифоқ ва 

дӯстии мардум -бо роҳи фаҳмондадиҳӣ барҳам додани низоъҳои мазҳабӣ ва 

ғайраҳо. 
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Минбаъд ба ҳаракати ҷадидияи Бухоро, дар қатори зиёиён, инчунин 

намояндагони тоҷирони маҳаллӣ, ба монанди миллионери номӣ Муҳиддин 

Мансуров ва писари ӯ Абдуқодир Муҳиддинов (1892-1934), ки аз ҷумлаи 

маърифатпарварон буданд, дохил гардиданд. Дар натиҷа ба мақсаду мароми 

маърифатпарваронаи ҷадидони Бухоро боз иловаҳо дохил шуданд. Аз ҷумла: 

дар соҳаи тиҷорат-дар тамоми сарзамини аморат  муҳайё намудани имконият 

барои инкишофи тиҷорат ва бартараф намудани ҳаргуна монеаҳои мавҷуда, дар 

Бухоро барпо намудани биржа, роҳҳо, кӯпрукҳо ва ғайраҳо; дар соҳаи 

моликият- на танҳо таъмин намудани дахлнопазирии моликият, балки дар 

асоси қонун муҳофизат намудани он аз ҳар гуна ниятҳои бадқасдонаи амиру 

амалдорон, ба тартиб даровардани тақсимоти об ва ғайраҳо илова шудаанд. 

Ин ҳама вазифаҳое буданд, ки дар асоси онҳо ҷадидони Бухоро бояд дар 

аморат фаъолият мекарданд. Дар ҳақиқат ҳам ҳалли чунин мақсаду маром дар 

шароити онвақтаи Бухорои амирӣ як инқилобе менамуд. Зеро, аксари онҳое ки 

дар сари қудрати ҳукуматдории амирӣ буданд, ё худ ба он нуфузи зиёд 

доштанд, ҳанӯз ҳам аз пешрафтҳои ҷаҳон хулосаҳои зарурӣ набароварда  

буданд ва мехостанд, ки Бухороро мисли пештара, бе ягно тағйирот нигоҳ 

доранд. Масалан, ҳанӯз аввалҳои асри XX як гурӯҳ муллоҳои иртиҷопарасти 

бухороӣ ҳатто дар чароғи керосинӣ нишонаи инқилобро дида, барои истифодаи 

он дар масҷидҳо сахт муқобил баромадаанд. Ё худ яке аз шахсони 

бонуфузтарини Бухоро Ғиёз махдуми аълам барои дар Бухоро кушодани 

намоишгоҳи кино ва сангфарш намудани кӯчаҳо сахт муқобил баромада буд. Ин 

муқобилиятҳо танҳо бо дахолати кормандони агентии сиёсии Русия бартараф 

карда шуданд.  

Дар шароити хонигарии Хева бошад, ҷадидон имконияти озодона амал 

карданро доштанд. Зеро, режими хонӣ, ки дар ин ҷо нисбатан заиф буд, ба 

ҷадидон муқобилияти сахт нишон надод. Баръакс, баъзе намояндагони ҷадидон 

дар ҳукумати хонӣ нуфузи зиёд доштанд. Мавқеи муқобилони ҷадидон низ дар 

ин мулк нисбатан суст буд.Мақсаду мароми ҷадидони Хева бошад ба мақсаду 

мароми ҷадидони кишвари Туркистон ва махсусан Бухоро хело мувофиқат 

мекард. Вале корҳои амалан иҷро кардаи ҷадидони Хева нисбатан назаррас 

набуд. 

Ҷадидон ҳақиқатан ҳам давомдиҳандагони фаъолияти маорифпарварони 

асри XIX буданд. Бинобар ин онҳоро низ маорифпарварон номидан хато нест. 

Вале ин ҳаракатро нисбат ба моарифпарварони асри XIX “як қадам ба қафо” 

гуфтан хатост. Баръакс, ҳаракати ҷадидия нисбат ба маорифпарварии гузашта 

як қадам ба пеш аст. Зеро, маорифпарварони аввал норасоиҳои замонро дар 

асарҳо, сӯҳбатҳо, шеъру сурудҳои худ сахт танқид карда, худ барои амалии 

онҳо чандон корҳои назаррасе накардаанд. Ҷадидон бошанд, дар давраи аввал 

аксаран фаъолияти худро бо кори амалӣ-ташкили мактабҳои усули нав, нашри 

рӯзномаҳо, ислоҳи усули таълим дар мадрасаҳо ва ғайра сар карданд. 
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Ба ҷадидон тамғаи исломпарастӣ (панисломизм)-ро часпонда сиёҳ намудан 

низ хатост. Зеро, чуноне таъкид намудем фаъолони ин ҳаракат аксаран аҳли 

савод, муллою муллозодаҳо, мударрисҳо ва талабагони мадрасаҳо, яъне қариб 

ҳама аз аҳли ислом буданд. Бинобар ин онҳо ҳеҷ гоҳ аз доираи ислом берун 

шуда наметавонистанд ва ин тавр шуданаш мумкин ҳам набуд. Аз аҳли 

ғайримусулмон-яҳудиёни маҳаллӣ аксаран хайрхоҳон буданду халос. Бинобар 

ин ҷадидон, аз доираи шариати дини ислом набаромада, бо роҳи ислоҳот мулки 

худ ва мардуми онро аз ҳолати бенавоию қашшоқӣ бароварда, ба қатори халқҳо 

ва давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон расонидан мехостанд. 

Зиёд гардидани нуфузи равияи туркпарастӣ дар байни ҷадидон. 
Маълум аст, ки дар охири асри XIX ва аввали асри XX, дар баъзаи идеологияи 

миллатчиёни турк - туркизм, ақида ва ё худ равияи дигар-туркпарастӣ 

(пантуркизм), бо марказ дар Туркия, ба вуҷуд омада, инкишоф ёфт. Мувофиқи 

таълимоти туркпарастон як қатор миллатҳои ҷаҳон, ба монанди – юнониҳо, 

форсҳо, арабҳо аллакай хароб шудаанд ва онҳо гӯё оянда надоранд; қисми 

дигари миллатҳо, аз ҷумла халқҳои Аврупо гӯё ба интиҳо мерасанд; танҳо 

қисми сеюми миллатҳо, ки ба онҳо танҳо туркҳоро нисбат медоданд, гӯё 

инкишоф меёбанд ва ояндаи дунё насиби онҳост. Аз ин рӯ онҳо “ягонагии 

миллӣ ва давлатии” ҳамаи халқҳои туркзабонро тарғиб мекарданд. Роҳи асосии 

амалӣ гардидани мақсадашонро дар ягонагии забони туркӣ дида, барои ба туркӣ 

гардонидани забонҳои ғайритуркӣ шурӯъ намуданд. Дар ҳудуди давлати 

Туркия, он забонҳоро, ки туркӣ намуданашон ғайриимкон буд, барои ҷисман 

нест кардани он халқҳо шурӯъ намуданд. Бинобар ҳамин ҳам, солҳои 1915-1916 

дар ҳудуди ин давлат ташкил намудани қатли умумии халқи арман бе сабаб 

набуд.  

Туркапарастӣ дар ҳудуди империяи Русия байни миллатчиёни тотори 

Қриму Поволже махсусан ҳамовозии зиёд пайдо кард. Зеро, онҳо дар ин равия 

воситаи ягонаи ҷудоӣ аз давлати Русияро медиданд. Бояд таъкид кард, ки қисми 

тарҷумонҳо ва ҳатто амалдорони хурди давлати Русия, ки бо корҳои Осиёи 

Миёна машғул буданд, низ аз ҷумлаи тоторҳо буда, баъзеи онҳо дар қатори  

ҷадидони тотор, ҳамин равияро дастгирӣ мекарданд.  

 Дар натиҷа ҷавонони осиёимиёнагие, ки ба Туркия ва ё ба Қриму Поволже 

сафар кардаанд, ё худ аз тарафи ҷадидон барои таҳсил фиристода шудаанд, бо 

зудӣ ба таъсири ҳамин равия меафтоданд. Минбаъд онҳо чун шахсони барои 

забони худ бегона, тағибгарони равияи туркпарастӣ ба воя мерасиданд ва амал 

мекарданд.  

Дар шароити Осиёи Миёна туркпарастон мавҷудияти на танҳо тоҷиконро, 

балки ӯзбекон, туркманҳо, қазоқҳо, қирғизҳо ва дигар халқҳои туркзабонро низ 

тамоман ба эътобор намегирифтанд. Тоҷиконро “туркҳои бо таъсири адабиёти 

классикии форс забони худро гумкарда” ҳисоб мекарданд. Бинобар ин, онҳо 

мегуфтанд: “тоҷикҳо бояд ба асли худ-туркҳо табдил дода шаванд”.  
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Оиди муайян намудани туркпарастии ҷадидони Осиёи Миёна ҳушёрии 

ҷиддӣ лозим аст. Пеш аз ҳама бояд ба инобат гирифт, ки ҳаракати ҷадидӣ ва 

туркпарастӣ ҳеҷ гоҳ ҳаракати ягона набуд ва на ҳамаи ҷадидон дар тамоми 

даври фаъолияташон туркпараст буданд. Махсусан дар давраи аввали 

фаъолияти ҷадидони Бухоро таъсири равияи туркпарастӣ нисбатан хело кам 

буд. Аз ҳамин сабаб ҳам ҷадидони Бухоро аввалин мактаби усули нав ва 

аввалин рӯзномаро ба забони форсии тоҷикӣ ташкил намудаанд. Вале пӯшида 

нест, ки нуфузи туркпарастӣ дар фаъолияти онҳо сол аз сол меафзуд. Зеро, худи 

ҷадидони Осиёи Миёна дар симои давлати Туркия намунаи ибратбахши давлати 

тараққикардаи исломиро дида, нисбат ба он таваҷҷӯҳи зиёде пайдо карда 

буданд. 

Дар натиҷа қисми зиёди зиёиёни бедоргаштаи тоҷик, ки дар равия ё худ 

ҳаракати ҷадидия дохил буданд, низ бо равияи туркпарастӣ заҳролуд шуда, 

минбаъд худро турк ҳисоб намуда, нисбат ба миллат ва забони худ хиёнатҳои 

зиёде кардаанд, ки оиди ин масъалаҳо дар фаслҳои зарурӣ хоҳем истод. 

 

§ 4. Мактабҳои усули нав ва рӯзномаи 

 “Бухорои Шариф” 

 

Фарқияти мактабҳои усули кӯҳна ва нав. Чуноне таъкид намудем, ҳанӯз 

дар охири асри XIX ва махсусан аввали асри XX муносибати як гурӯҳ зиёиёни 

пешқадам нисбат ба таълими усули кӯҳна, яъне усули ҳамонвақтаи таълим дар 

мактабу мадрасаҳо тағйир ёфта буд. Ин гурӯҳи зиёиён ҳатто яке аз сабабҳои 

асосии қафомондагии диёри худ ва мардуми онро маҳз дар мавҷудияти чунин 

усул дида, дар андешаи ислоҳи он буданд. Зеро, фанҳое, ки дар мактабҳои усули 

кӯҳна асрҳо боз таълим дода мешуд, танҳо бо як мақсад-ҳар чӣ васеътар 

омӯзондани асосҳои дини ислом нигаронида мешуду халос. Аз ин рӯ дар чунин 

мактабҳо талабагон, қариб ним сол, танҳо ҳарфҳои арабиро  меомӯхтанд. Баъд 

ба омӯзиши “Ҳафтяк” (порчаҳо аз “Қуръон”), аз он пас ба хондани  “Чор Китоб” 

шурӯъ менамуданд. Ин ҳама қариб се солро дар бар мегирифт. Пас талабагон ба 

машқи навиштан оғоз мекарданд. Яъне, дар мактабҳои усули кӯҳна аксаран ба 

ғайр аз фанҳои динӣ, дигар фанҳо қариб омӯзонда намешуд. Баъзан, бо 

ташаббуси худи муаллимони мактаб-домуллоҳо, дар баъзеи мактабҳои кӯҳна 

фанҳои ғайридинӣ низ ба монанди: риёзиёт, таърих, ҷуғрофия ва ғайра таълим 

дода мешуд. Вале миқдори ин гуна мактабҳо хело камшумор буданд. Бинобар 

ҳамин ҳам аксари талабагон баъди хатми мактабҳои усули кӯҳна аз навиштан 

бехабар мемонданд.Чунин ҳолат яке аз хусусиятҳои хоси замони гузашта ва 

мутобиқи ҳамон давр буд. 

Замони нав – замони инкишофи муносибатҳои молию пулӣ ба донандагони 

илмҳои дунявӣ зиёда муштоқ буд. Чунин талабот зарурияти бунёди мактабҳои 

усули навро ба миён овард. Зеро, дар мактабҳои усули нав талабагон дар 

баробари хондани  “Қуръон” ва аз худ намудани заруриёти динӣ, риёзиёт, 
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ҷуғрофия, таърих ва дигар хел фанҳои дунёвиро низ ба тариқи васеъ ва ҳатмӣ 

меомӯхтанд. Ба ғайр аз ин дар мактабҳои усули нав барои ба талабагон дар як 

вақт пайдо намудани малакаи  хондану навиштан диққати махсус медоданд. 

Омӯхтани илмҳои дунёвӣ бошад диққати талабагонро бештар ба олами ҳастӣ 

ҷалб мекард, ки ин махсусан дар замони нав барои васеъ намудани дараҷаи 

дониш ва аз ҷиҳати маънавӣ бедор намудани онҳо роли мусбатро мебозид. 

Таълим дар аксари мактабҳои усули нав чор сола, дар баъзе  шаҳрҳо, аз ҷумла 

дар Тошкент шашсола буда, ҳамаи онҳо чун мактабҳои ибтидоӣ ҳисоб 

мешуданд. 

Ташкили мактабҳои усули нав. Дар шароити кишвари Туркистон 

ташкили мактабҳои русии маҳаллӣ кушодани мактабҳои усули навро тезонид. 

Зеро, ин воқеият зиёиёни пешқадами кишварро водор намуд, ки ҳар чӣ зудтар 

оиди тақдири халқи худ чораҳои амалие андешанд. Ҳамин ҳолат баъзе 

саноатчиёни маҳаллиро, ки худ низ маърифатпарвар буданд, бетараф нагузошт. 

Барои зиёиён тарафи иқтисодии масъала мураккабӣ мекард. Вале барои 

саноатчиёни маҳаллӣ, ки сол аз сол соҳиби даромади зиёд мегардиданд, ин 

қисми масъала зуд ҳалшаванда буд. Ҳамин тарз, бо дастгирии бойҳои маҳаллӣ, 

соли 1898 дар Қӯқанд, бо ташаббуси мулло Салоҳиддин, соли 1899 дар Андиҷон 

бо ташаббуси мулло Шамсиддин ва дар Тошкент бо ташаббуси қорӣ Манон, 

мактабҳои усули нав, бо таълим ба забони ӯзбекӣ ташкил ёфтанд. 

Нахустин мактаби усули нави форсии тоҷикӣ ба маорифпарвари номии 

самарқандӣ-Абдуқодир Шакурӣ тааллуқ дорад. Бо ташаббуси ӯ соли 1901 дар 

гузари Хоҷазудмуроди шаҳри Самарқанд  чунин мактаби аввалин кушода шуд. 

Баъдтар вай дар деҳаи Раҷабамини Самарқанд ва соли 1903 дар гузари Қӯшҳавз, 

дар ҳавлии Муҳаммадраҳимбой низ ҳамин гуна мактабҳои усули навро бунёд 

намудааст. С.Айнӣ соли 1908 ҳангоми бори аввал ба Самарқанд сафар 

намуданаш, бо ҳамроҳии М.А.Мунзим маҳз бо фаъолияти ҳамин мактаб шинос 

шудааст. Аз ҳамон рӯзи шиносоӣ бо мактаби  А.Шакурӣ сар карда, мегӯяд ӯ 

“фикри мактаб тамоми мағзи моро ишғол кард.” 

А.Шакурӣ баробари фаъолияти омӯзгорӣ, инчунин барои мактабаш 

дастурҳои зарурӣ-махсусан китобҳои дарсиро низ тартиб медод. Ба қалами ӯ 

аввалин китоби алифбои форси тоҷикии мактабҳои усули нав-“Роҳбари савод”, 

китобҳои қироати адабӣ бо номи “Ҷомеъ-ул-ҳикоёт”, “Зубдат-ул-ашъор” 

тааллуқ дорад.  

Дар ин мактаб ҳар сол маҷлиси кушоди имтиҳонот ташкил мешуд, ки рафти 

онро на танҳо падару модарони талабагон, балки дигар ҳавасмандон низ 

мушоҳида карда метавонистанд. 

Миқдори мактабҳои усули нав дар кишвари Туркистон сол аз сол меафзуд. 

Агар соли 1910 шумораи ин гуна мактабҳо дар шаҳр ва маҳалҳои гуногуни 

кишвар тақрибан 50 адад бошад, пас соли 1911 онҳо ба 68 адад расиданд. Аз он 

ҷумла дар сарзамини имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ-собиқ уезди Хуҷанд, 
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волостҳои Панҷакент, Конибодом ва Исфара 7 адад мактабҳои усули нав амал 

мекарданд. 

Аввалин кӯшиши ташкил намудани мактаби усули нав дар шароити Бухоро 

ба мулло Ҷӯрабойи пирмастӣ (соли 1900) мансуб аст. Вале мактаби ӯ ба қадри 

имкон ҳавасмандонро ба худ ҷалб карда натавонист ва аз ин рӯ, худ аз худ бо 

зудӣ баста шуд. Баъд аз мулло Ҷӯрабой, солҳои 1902-1903 Каипов ном тотор, ки 

мактабдори оддии анъанавӣ буд, мактаби худро ба усули нав табдил дод. Вале 

он мактаб низ дер давом накард ва баста шуд. Тоторони Бухоро, ки раияи Русия 

ба ҳисоб мерафтанд ва аз дахолати ҳукуматдорони амирӣ эмин буданд, бинобар 

ин дар аввал барои ташкили мактабҳои усули ҷадидия ягон монеъгиро эҳсос 

намекарданд. Онҳо ба тоторони Русия пайравӣ намуда, минбаъд ҳам, барои 

фарзандони худ  бо усули нав мактабҳои шахсӣ ташкил доданд. Мактабҳои 

усули нави тоторӣ, ки дар онҳо забони таълим низ тоторӣ буд, барои таҳсили 

бухороиён-тоҷикон ва тоҷикзабонон душворӣ мекард. Бинобар ин бухороиён аз 

чунин мактабҳо ба тариқи кофӣ баҳравар шуда наметавонистанд. 

Октябри соли 1908 бо ташаббуси Мирзо Абдулвоҳид Бурҳонзода (Мунзим) 

ва С.Айнӣ дар дохили шаҳри Бухоро, дар гузари дарвозаи Салоҳҳон, дар ҳавлии 

худи Мунзим, барои бухороиён аввалин мактаби усули нави форсии тоҷикӣ 

кушода шуд, ки дар он 12 нафар хонанда буд. С.Айнӣ ва М.А.Мунзим сараввал 

дар такмили маҳорати омӯзгории худ ба муаллимон ва мактабҳои тотории 

Бухоро такя намудаанд. Онҳо барои аз ҷиҳати моддӣ таъмин намудани мактаби 

худ ба бойбачагон моҳе се сӯм ҳаққи таълим муайян намуда, фақирбачагонро 

бепул қабул кардаанд. М.А.Мунзим барои шогирдони мактаби худ “Роҳбари 

хат” ном аввалин дастурамали дарсӣ тартиб дод. Ин мактаб дар таърих бо номи 

“мактаби Мунзим” маълум аст. 

Дар мактаби ташкилдодаи М.А.Мунзим ва С.Айнӣ низ нарасидани 

китобҳои зарурӣ эҳсос карда мешуд. Бо мақсади бартараф намудани ин норасоӣ, 

моҳи март ва апрели соли 1909 бо ташаббуси ҳарду “Ширкати Бухорои Шариф” 

таъсис гардид. Ин ширкат дар навбати аввал барои саҳеҳ талаффуз кардани 

овозҳои нутқ, махсусан оятҳои Қуръон, китоби “Тарти-ул-Қуръон”-ро ҳозир 

намуданд. Бо ташаббуси С.Айнӣ инчунин китоби дигари дарсӣ “Таҳзиб-ус-

сибён” (“Тарбияи ҷавонон”) тайёр ва нашр карда шуд. 

Ба ғайр аз мактаби номбурда, бо ташаббуси М.А. Мунзим, махсус барои 

калонсолони бухороӣ, курси шабона кушода шуда буд. Ба ин мактаб ӯ ҷавонони 

20-30 соларо ҷамъ намуда, ҳар рӯз ду соат таълим медод. 

Дар натиҷа дар Бухоро обрӯ ва эътибори мактаби усули нави М.А.Мунзим 

ва С.Айнӣ зиёда паҳн гардид, ки ин ҳолат муқобилони онро ором намегузошт. 

Бинобар ин М.А.Мунзим ва С.Айнӣ хавфи пӯшонидани мактаби худро ҳис 

намуда, бо мақсади ақалан ба умум нишон додани натиҷаи кори худ, 7 сентябри 

соли 1909 як маҷлиси имтиҳонот оростаанд. Дар он қариб 100 нафар 

даъватшудагон аз ҳисоби падарон, рӯҳониён, шаҳриён ва ғайра ҳузур доштанд. 

Ҳозирон, гарчанде дар фаъолияти ин мактаб ягон нишонаи муқобили шариатро 
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пайдо накарданд, вале 25 сентябри соли 1909, бо амри ҳукумати амирӣ, мактаби 

Мунзим баста шуд. Баъд аз ин таҳсили бухороиёнро дар мактабҳои усули нави 

тоторӣ ҳам манъ намуданд. Вале қисме аз бухороиён, яъне онҳое, ки бештар 

муштоқи саводнокӣ буданд, ба манъи ҳукуматдорони амирӣ нигоҳ накарда, 

баъди ин воқеа ҳам дар мактабҳои тоторӣ таҳсилро давом доданд. 

Ҷамъияти “Тарбияи атфол”. Муборизаи шадиди байни тарафдорон ва 

муқобилони мактаби усули нав, пеш аз ҳама тарафдорон, яъне ҷадидонро водор 

намуд, ки дар баробари махфӣ нигоҳ доштани фаъолияти худ, боз ҳам 

муттаҳидтар шаванд. Бо ҳамин мақсад онҳо 1 декабри соли 1910 ҷамъияти 

пинҳонии худро бо номи “Тарбияи атфол” бунёд намуданд. Таъсискунандагони 

ин ҷамъият М.А.Мунзим, Ҳамидхоҷаи Меҳрӣ, Аҳмадҷон Махдум Ҳамдӣ 

(Абдусаидов), мударрис ҳоҷӣ Рофеъ ва Мукамаллиддин Махдуми Бурҳонзода 

буданд. Умуман аз 28 нафар аъзоёни ин ҷамъият 14 нафар мулло ва муллозода 

буда, се нафарашон аз қабили мударрисон ба ҳисоб мерафтанд. 

Ҷамъияти “Тарбияи атфол” аввалин ташкилоти ҷадидони Бухоро ба ҳисоб 

меравад. Ин ҷамъият ба тарзи махфӣ фаъолият намуда, мувофиқи мақсаду 

мароми дар боло ифодашудаи ислоҳотхоҳон, яъне ҷадидон амал мекард. 

Ташкил намудани мактабҳои усули нав ва барои таҳсил ба Туркия, ба шаҳрҳои 

Русия: Оренбург, Қазон, Уфа ва Қрим фиристодани талабагони бухороӣ аз 

корҳои намоёнтарини ҷамъияти номбурда ба ҳисоб меравад.  

Дар солҳои минбаъд ҳам дар маркази диққати ҷамъияти “Тарбияи атфол” 

масъалаи мактабҳои усули нав буд. Чунин мактабҳо бо роҳҳои гуногун, бештар 

ба тариқи махфӣ, бо ташаббуси шахсони касбу кори гуногун (асосан зиёиён, 

баъд қисман тоҷирон) ташкил карда мешуд. Масалан, дар солҳои 1912-1913 

мактабҳои усули нав ба ғайр аз шаҳри Бухорои Кӯҳна боз дар Шаҳрисабз, 

Қароқӯл, Қаршӣ, Ғиждувон ва дигар ҷойҳо низ вуҷуд доштанд. Соли 1914 

шумораи мактабҳои усули нав танҳо дар шаҳри Бухоро ба 45 адад расидааст.  

Агар иртиҷопарастони аморат дар симои қозикалон Бурҳониддин ба худ 

сарвар ва пушту паноҳе дошта бошанд, ислоҳотхоҳон дар симои муфтӣ   

Муҳаммад Икром ибни Абдусалом, ки ба номи мулло Икромча (1847-1925) 

машҳур буд, ҳамфикр доштанд. Домулло Икром дар Бухоро яке аз мударрисони 

равшанфикр ва олими номии охири асри XIX ва аввали асри XX буд. Ӯ 

тарафдори шӯълавари мактабҳои усули нав ва яке аз ташаббускорони ислоҳи 

усули таълим дар мадраса гардид. 

Рӯзномаи “Бухорои Шариф”. Дигар кори ба чашм намоёне, ки ҷадидони 

Бухоро карданд, ин нашри рӯзномаҳо буд. Маҳз ба ташаббуси онҳо аввалин 

рӯзномаи форсии тоҷикӣ “Бухорои Шариф” - аз 11 марти соли 1912 нашр 

гардид. Ин рӯзнома дар матбааи Бухорои Нав (Когон) бо ташаббуси 

равшанфикрони машҳури тоҷик-тоҷир ва миллионери бухороӣ Мирзо 

Муҳиддин Мансуров ва шоир, сайёҳ, ҳаким, публисисти бухороӣ Мирзо Сироҷи 

(Сироҷиддин) Ҳаким (1877 - 1914) чоп шуда буд. Муҳарририи рӯзнома ба ӯҳдаи 

яке аз донишманди забону адабиёти форсии тоҷикӣ, адиб ва журналисти 
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маъруф Мирзо Ҷалол Юсуфзода, ки ӯро аз Боку ба Бухоро даъват кардаанд, 

гузошта шуда буд. 

Рӯзномаи “Бухорои Шариф” дар мавқеи маорифпарварӣ истода, 

хонандагони худро бо забони содда аз воқеаҳои ҷаҳон, масъалаҳои гуногуни 

таърихӣ, ҷуғрофӣ, адабиёт ва ғайра огоҳ мекард. Дар саҳифаҳои он махсусан 

зарурияти омӯхтани илму дониш қайд карда мешуд ва мақолаҳои ташвиқотӣ, 

оиди ин масъала чоп мешуданд.  

Маҳз ҳамин рӯзномаи “Бухорои Шариф” аввалин бор хонандагони тоҷик ва 

тоҷикзабони бухороиро бо асарҳои нависандаи бузурги рус Л.Н.Толстой (таҳти 

сарлавҳаи “Осори Гроф Толстой” 12 асари  ӯро чоп кардааст), “Ҳикояҳои 

чинӣ”-и адиби фаронса Анри д. Рине “Данко” ва “Кампир Изергил”-и 

А.М.Горкий ва бо дигар асарҳои нависандагони дунё шинос намудааст. 

Рӯзномаи “Бухорои Шариф” то 2-уми январи соли 1913, ҳамагӣ 153 шумора 

нашр гардид ва бо иғвои муқобилони ислоҳот, аз тарафи ҳукумати амирӣ баста 

шуд. Ҷадидони Бухоро, инчунин дар аморат мавҷудияти туркзабонҳоро ба 

инобат гирифта аз 14 июли соли 1912 сар карда, то 2 январи  соли 1913 (ҳамагӣ 

49 шумора) рӯзномаи “Тӯрон”-ро низ ба забони ӯзбекӣ нашр намуданд. 

Таърихнигорӣ ва ҳаёти адабии халқи тоҷик дар нимаи дуюми асри  

XIX ва аввали асри XX. Яке аз хусусиятҳои хоси таърихнигорӣ ва ҳаёти 

адабии тоҷик дар замони мустамликавӣ он аст, ки аксари таърихнигорони ин 

давр дар навбати худ нависанда ё шоир ва қисмашон аз ҷумлаи маорифпарварон 

буданд. Бегуфтугӯ дар тамоми ин соҳаҳо дар қатори аввал Аҳмади Дониш 

меистад. Чуноне, ки дар боло қайд намудем, асари барҷастаи ӯ “Наводир-ул-

вақоеъ” пеш аз ҳама асари барҷастаи адабӣ мебошад ва маҳорати баланди 

нависандагии маорифпарварро нишон медиҳад. 

Албатта афкори маорифпарваронаи Аҳмади Дониш ба эҷодиёти 

таърихнигорон низ бе таъсир намонд. Аз ин рӯ яке аз фарқиятҳои 

таърихнигории ин давр аз замонҳои гузашта дар он аст, ки маҳз дар ҳамин давр 

асарҳои танқидии таърихӣ ба вуҷуд омаданд. Дар ин соҳа асарҳои навиштаи 

Аҳмади Дониш ва Мирзо Абдулазими Сомӣ махсусан мақоми муҳимеро  ишғол 

мекунанд. 

Рисолаи таърихии А.Дониш аз ҷумлаи асарҳои охирини ӯ мебошад, ки 

тақрибан дар ду-се соли охири умраш ба тарзи махфӣ навишта, аммо ба охир 

расонида натавонистааст. А. Дониш ба ин рисолааш ҳатто ном нагузошта бошад 

ҳам, вале бо номи шартии “Рисолаи таърихӣ” машҳур гардид. Дар он муаллифи 

асар таърихи хонадони манғитияро таҳлил намуда, махсусан ба замони 

ҳукмронии амир Музаффар диққати ҷиддӣ додааст. Аз ҳамин сабаб ҳам ин давр 

аз нуқтаи назари танқидӣ, ҳаҷвнигорона, нисбатан батафсил тасвир шудааст. 

Дар асар аз ҳаёти ҳаррӯзаи халқи оддӣ бисёр лаҳзаҳои муҳими таъсирбахш ҷой 

дорад. 

А.Дониш дар хотимаи “Рисолаи таърихӣ” ба хулосае меояд, ки ин 

салтанати амирон ба зулм ва нобаробарии иҷтимоӣ асос ёфтааст, бинобар ин 
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бояд сарнагун шавад. Ин асар имрӯз бо номи “Рисола ё мухтасаре аз таърихи 

салтанати хонадони манғития” дастраси ҳаводорони эҷодиёти ӯ гардидааст. 

Мирзо Абдулазими Сомӣ (Бӯстонӣ) (тавал. 1838, соли вафоташ номаълум) 

низ муаллифи “Таърихи салтанати манғития” мебошад. Ӯ ҳамчун А.Дониш 

баъди хатми мадраса дар хизмати дарбор буд. Агар А.Дониш хизматро аз 

замони амир Насруллоҳ сар карда бошад, Сомӣ аз замони амир Музаффар ва 

пас дар замони амир Абдулаҳадхон давом додааст. Сомӣ чун таърихнигор дар 

сафарҳои ҳарбии амирон онҳоро ҳамроҳӣ мекард. Вай шоҳиди ҷанги байни 

Русияю Бухоро (соли 1868) буда, онро дар асари худ батафсил нишон додааст. 

Дар асар муаллиф тавонистааст, ки ҷаҳолат, ақибмондагӣ ва бемаърифатии 

амалдорону сарлашкарони амириро ба қалам дода, онҳоро масхара намояд. 

Сомӣ дар айёми пирӣ аз дарбор ронда шуд. Ӯ дар охири умр бо китобати 

дастхатҳо рӯз мегузаронид. Вай инчунин муаллифи манзумаи “Миръот-ул-хаёл” 

(ривоятҳои аҷиб аз ҳаёти фозилон ва шоирони ҳамзамонаш), “Санъати маҳзун”, 

“Тӯҳфаи шоҳӣ” мебошад. 

Шарифҷон Махдуми Садри Зиё  (1867-1932)  дар шаҳри Бухоро дар оилаи 

Абдушукур ном домулло, ки бо тахаллуси Оят шеър менавишт, ба дуньё 

омадааст. Шариф номи ӯст, махдум калимаест, ки ба номи муллозодагон илова 

мекарданд, садр унвони илмии динист, ки баъд аз ӯроқ ва судур саввӯмин ва 

олитарин унвони уламо ба шумор меравад, Зиё тахаллуси адабиаш мебошад. 

Падари Садри Зиё-Абдушукури Оят аз косибони  Бухоро буда, овони ҷавонӣ бо 

касби падару бобоёнаш-чармгарӣ ва шустагарӣ (шуста сафед кардани карбосу 

суфи хоми дағали зардчатоб) машғул шудааст. Садри Зиё баъди хатми мадраса 

дар мадрасаҳои Бухоро аз соли 1893 ба фаъолияти қозигӣ оғоз намуд, ки он то 

соли 1920 давом кардааст. Дар ин муддат ӯ дар Ҷондор, туманҳои Зандане 

(Пешкӯ), Вобкент, Ғиждувон, бекигариҳои Чорҷӯй, Қаршӣ, Каркӣ, Шаҳрисабз 

қозигӣ кардааст. Вай хеле кӯтоҳ, аз 25 март то 8 апрели соли 1917, яъне 15 рӯз 

қозикалони Бухоро шудааст. 

Мероси илмию адабии Садри Зиё зиёда аз 60 асарро ташкил медиҳад. 

Муҳимтарини онҳо: “Наводири Зиёия”, “Рӯзнома”, “Тазкират-ул-Хаттодин”, 

“Таърихи амирони манғития”, “Рисолаи асбоби инқилоби Бухоро” ва ғайраҳо 

мебошанд. 

Охири асри XIX ва аввали асри XX хонаи Садри Зиё ба як маҳфили адабӣ 

табдил ёфта буд, ки дар он як зумра зиёиён иштирок намуда, баҳра гирифтаанд. 

С.Айнӣ, М.А. Мунзим ва дигарон иштирокчии фаъоли ҷамъомадҳои маҳфили 

адабии хонаи Садри Зиё буданд.  

Бояд ба инобат гирифт, ки эҳтимол дар натиҷаи таъсири ҳамин маҳфил, бо 

ташаббуси  С. Айнӣ ва М.А. Мунзим, аз ҷумлаи толибилмони мадрасаҳои 

Бухоро, маҳфили дӯстдорони илми таърих бунёд гардида буд.  

Дилшиди Барно (1800-1907)-шоира, маорифпарвар ва таърихнигор ба 

ҳисоб меравад. Шоира дар Ӯротеппа ба дунё омадааст. Хони Қӯқанд Умархон 

ҳангоми забти Ӯротеппа (солҳои 1810-1822) Дилшодро бо ҳамроҳии асирон ба 
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Қӯқанд мебарад. Чанде нагузашта Дилшод аз дарбор гурехта, дар хонаи 

Тошмахдум ном шахс паноҳ меёбад ва баъд зани ӯ шуда, то охири умр дар 

Қӯқанд мемонад. Шоира дар шеърҳояш беадолатиҳои замонаро сахт мазаммат 

кардааст. Вай дар Қӯқанд мактабдори номӣ буд ва мувофиқи баъзе маълумотҳо 

891 нафар духтаронро саводнок намудааст. Яке аз асарҳои Дилшод “Таърихи 

муҳоҷирон” мебошад. Ӯ дар ин асар тороҷгарӣ ва кушокушиҳои Умархон, баъзе 

воқеаҳои аз тарафи Русияи подшоҳӣ забт намудани Осиёи Миёна, ҳаёти сиёсӣ 

ва иҷтимоии замонро инъикос кардааст.  

Абдулқодирхоҷа Савдо (1823-1873)-шоир, маорифпарвар ва таърихнигор 

дар Бухоро таваллуд ёфта, дар ҳамон ҷо таҳсили мадраса 

намудааст.Ҳангоми таҳсил дар баробари донишҳои расмии мадраса илмҳои 

нуҷум, риёзиёт, ҳунари наққошӣ, заргарӣ, меъморӣ, тарроҳӣ, лаввоҳӣ ва 

навозандагиро низ омӯхтааст. Қобилияти ӯро ба инобат гирифта, вайро ба 

дарбор ба кор даъват карданд. Дар натиҷа Савдо бо супориши ҳукумат ба 

гӯшаю канори аморат сафарҳо карда, бо бечорагии мардум аз наздик ошно 

гардид. Шоир дар бисёр шеърҳояш, махсусан шеърҳои ҳаҷвиаш ба худ 

тахаллуси “Бепул”-ро қабул намудааст. Мероси бадеии Савдо ҳанӯз ҳам 

пароканда аст ва то имрӯз қисме аз онҳо дастраси хонандагон гардидаасту 

халос. Вай инчунин муаллифи як рисолаи таърихӣ мебошад. 

Муҳаммад Шамсиддин Махдуми Шоҳин (1857-1894)  яке аз шоирони 

шинохта ва маорифпарвари нимаи дуюми асри XIX мебошад. Ӯ дар Бухоро ба 

дунё омада, аз хурдсолӣ (11-12 солагӣ ) ба шеъру адаб шавқи зиёд дошт. Вай 

тақрибан соли 1885 таҳсили мадрасаро ба итмом расонида мирзои яке аз 

маъмурони дарбор  гардид. Шоир бо А.Дониш ва эҷодиёти ӯ аз наздик шинос 

буд. Шоҳин нисбат ба разолатҳои замона нафрати зиёд дошт. Мехост аз дарбор 

равад. Аммо амир Абдулаҳадхон ӯро аз рикоби худ қасдан дур намекард. 

Ниҳоят, вай ҳангоми яке аз сафарҳои амир, дар Қаршӣ вафот кард. Шоир аз худ 

девони ашъор-маснавии “Лайлӣ ва Маҷнун”, маснавии нотамоми  “Тӯҳфаи 

дӯстон” ва асари “Бадоеъ-ус-саноеъ”-ро мерос гузоштааст. Аз ҷумла “Тӯҳфаи 

дӯстон” асари ахлоқӣ буда, дар “Бадоеъ-ус-саноеъ” афкори маорифпарварии А. 

Донишро инкишоф дода,тартиботи амирӣ, кирдорҳои разилонаи мансабдоронро 

сахт мазаммат кардааст. 

Мирзоҳайит Саҳбо (тақр.1850-1918) шоири лирик буд. Вай дар тумани 

Вобкенти наздикии Бухоро ба дунё омада, дар замони амир Абдулаҳадхон ба 

хизмати дарбор ҷалб гардида, унвони “тӯқсабо” ва “бий”-ро гирифта буд. Вале ӯ 

нисбат ба кирдорҳои разилонаи дарбориён ва амалдорони амир нафрати зиёд 

дошт. Вай шоири ҳақиқатҷӯй ва ҳақиқатгӯй буд, оиди нуқсонҳои аморат 

бепарда сухан мекард, ки ин ҷиҳатҳоро аз шеърҳои лирикиаш ба хубӣ эҳсос 

карда метавонем. Амир, бо  мақсади аз марказ дур намудан, ӯро ба мулки 

дурдаст ҳоким таъин мекунад. Вале Саҳбо аз ин вазифа даст кашида, ба Бухоро 

бармегардад ва гӯшанишиниро ихтиёр мекунад. Соли 1915 барои рӯзномахонӣ 

ҳатто ҷазо дидааст. Баъди намоиши апрелии соли 1917-и Бухоро, амир Саҳборо 
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ба вазифаи ҳокимӣ ба Қубодиён фиристод. Пас ӯро соли 1918 дар он ҷо, бо 

дасти одамони худ, ба тарзи ваҳшиёна қатл намуд. 

Тошхӯҷа Асирӣ (1864-1915) шоир ва маорифпарвар мебошад. Вай дар 

Хуҷанди бостонӣ ба дунё омада, бо касби сангиосиёбтарошӣ камбағалона 

зиндагӣ ба сар мебурд. Ба ақидаи Асирӣ вазифаи адабиёт тавсифи ақлу дониш 

аст. Бинобар ин ӯ тарғиботчии фаъоли илму дониш ба ҳисоб меравад.  Ба 

андешаи вай мардуми гумроҳро бо роҳи маърифатнокӣ аз ҷаҳолат баровардан 

мумкин аст. Шоир дар ашъораш истисморгаронро сахт мазаммат мекунад. Ӯ 

тарафдори ашаддии ислоҳи усули таълим дар мактабу мадрасаҳо, дар мактабҳо 

ҷорӣ намудани таълими илмҳои дунявӣ буд. 

Муҳамадсидиқи Ҳайрат (1878-1902) гарчанде ҳамагӣ 25 сол умр дидааст, 

вале чун устоди ғазал шӯҳрат пайдо карда буд. Камбағалӣ ва ятимӣ аз 

хурдсолиаш ба ҳаёти ӯ нақши вазнини худро гузоштааст. Аз 15-16 солагӣ вай ба 

таҳсили мадраса оғоз намуда, ба ҳайати адибони давр дохил шуд. Дар ғазалу 

қасидаҳои шоир разолатҳои замона сахт танқид карда мешавад. Ҳайрат аз 

бемории сил вафот кардааст. 

Нақибхон Туғрал (1865-1919) яке аз шоирони намоёни давр ва устоди 

ғазал ба ҳисоб меравад. Ӯ дар деҳаи Зосуни бекигарии Фалғар, дар оилаи 

давлатманде (аз авлодони Хоҷа Аҳрори Валии Самарқандӣ) ба дунё омада, дар 

Самарқанду Бухоро таҳсил кардааст. Чанде дар назди Шоҳин хондааст. Баъди 

таҳсил ба зодгоҳаш баргашта, бо деҳқонӣ ва чорводорӣ машғул шудааст. Бо 

тӯҳмати ақсулинқилобӣ ӯро ба қатл расонидаанд. Вай дар ғазал пайрави Бедил 

буда, дар онҳо дар баробари сурудани ишқ, инчунин бехирадии мансабдорону 

давлатдорон, авомфиребии муллоҳои чаласаводу рӯҳониёни иртиҷопарастро 

тасвир намудааст. 

Дар аввали асри XX дар Бухоро С.Айнӣ ва М.А. Мунзим ҳам на танҳо 

ҳамчун маорифпарвар, балки дар олами адабиёт аллакай қадамҳои ҷиддӣ 

гузошта буданд. Дар шеърҳои онҳо, ки аз ақидаҳои маорифпарварӣ саршор буд, 

меҳрубоние нисбат ба халқи мазлум, нафрат ба истисморгарон дида мешавад. 

Ҳамдардӣ нисбат ба мардум, нафрат нисбат ба истисморгарон мағзи эҷодиёти 

шоири инқилобӣ Ҳамза Ҳакимзода Ниёзиро (1889-1929) ташкил менамоянд, 

ки шеърҳои худро бо ду забон: тоҷикӣ ва ӯзбекӣ навиштааст. 

Зиёиёни тоҷик, махсусан зиёиёни водии Фарғона, аз эҷодиёти шоирон ва 

маорифпарварони номии ӯзбек - Муҳаммадхоҷаи Муқимӣ (1850-1903), 

Зокирхоҷаи Фурқат (1858-1909) ва дигарон низ аз наздик шинос буданд. Дар 

эҷодиёти онҳо  дӯстию рафоқат, адлу инсоф тараннум карда мешуд. 

Умуман вазъи илму адаби ин давр аз он гувоҳӣ медиҳад, ки арбобони он 

нисбат ба давраҳои гузашта боз ҳам ҷиддитар ва бештар ба мардум ва талабҳои 

онҳо наздик шудаанд. Аксари ин арбобон дар асарҳо ва шеърҳои худ нисбат ба 

бетартибиҳои давр оштинопазир буда, ислоҳи онро талаб мекарданд.  
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БОБИ XII. Сарнагун намудани Ҳукумати подшоҳӣ дар русия ва натиҷаҳои 

он барои халқи тоҷик ва дигар халқҳои Осиёи Миёна 

 

§1. Ғалабаи инқилоби буржуазию демократии февралӣ (соли 1917) дар 

Русия ва натиҷаҳои он барои мардуми кишвари Туркистон 

 

Ғалабаи инқилоби буржуазию демократии февралӣ (соли 1917) дар 

Петроград. Иштироки ҳукумати подшоҳии Русия дар ҷанги якуми ҷаҳон 

вазъияти иқтисодию сиёсии мамлакатро хело вазнин намуд. Ҷанги тӯлонӣ 

хоҷагии халқи мамлакатро хароб кард. Беқурбшавии пул, гаронии нархҳо, 

гуруснагӣ ва зиёдшавии қашшоқии мардум ҳақиқати ҳоли давр гардида буд. Ин 

ҳолатҳо охири соли 1916 ва аввали соли 1917 дар Русия вазъияти нави 

инқилобиро ба вуҷуд овард. Ин дафъа, махсусан фаъол будани халқи мазлум 

зиёда эҳсос мегардид. Нооромӣ на танҳо дар корхонаҳои саноатӣ ва хоҷагии 

қишлоқ, балки дар фронтҳо ҳам ба вуҷуд омад. Пешсафи ҳаракати инқилобӣ 

коргарони пойтахти Русия – шаҳри Петроград (ҳозира Санкт-Петербург) ба 

ҳисоб мерафтанд. 

Дар Русия, дар арафаи инқилоби февралӣ 10 ҳизбҳои сиёсии марказӣ вуҷуд 

доштанд, ки қариб ҳамаашон дар гӯшаю канори империя, аз ҷумла дар кишвари 

Туркистон ҳам фаъолият мекарданд. Аз онҳо 5 ҳизбҳои буржуазӣ ва помешикӣ: 
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иттифоқи халқи рус, натсионалистҳо, октябристҳо, прогрессистҳо ва кадетҳо 

тарафдори нигоҳ доштани мутлақият (қисмашон тарафдори бо баъзе тағйиротҳо 

дар он), 5 ҳизбҳои боқимонда: трудовикҳо, сотсиалистони халқӣ, эсерҳо, 

меншевикҳо ва болшевикҳо тарафдори барҳам додани мутлақият буданд. Ба ҷои 

мутлақият болшевикҳо бунёди ҷумҳурии демократӣ, ҳизбҳои боқимонда 

бошанд ҷумҳурии буржуазиро мехостанд. 

17 феврали соли 1917 дар калонтарин корхонаи шаҳри Петроград – заводи 

Путилов корпартоӣ ба амал омад. 23 феврал (8 март) онҳо аввалин шуда ба 

маркази шаҳр ба намоиш баромаданд. Ба онҳо коргарони заводҳои дигар низ 

ҳамроҳ гардиданд. Шиори намоишчиён: “Нон!”, “Нест бод ҷанг!”, “Нест бод 

мутлақият!” буд. 25-26 феврал дар кӯчаҳои шаҳр задухӯрдҳо бо политсия ба 

амал омад. Намоиш ба шӯриши яроқнок табдил ёфта ба зудӣ тамоми шаҳрро 

фаро гирифт. Қисме аз аскарони гарнизони шаҳр ҳам ба тарафи шӯришчиён 

гузаштанд. 27 феврал шаҳр пурра дар ихтиёри шӯришчиён буд. 

Дар байни шӯришгарон нуфузи ҳизбҳои болшевикӣ, меншевикӣ ва эсерӣ 

зиёд буд ва онҳо дар рафти шӯриш роли роҳбарикунандаро мебозиданд. 

Меншевикҳо ва эсерҳо муқобили васеъ гардидани амалиётҳои инқилобӣ 

буданд. Чунин ҳолро сарварони ин ҳизбҳо барои мамлакат аз ҷиҳати иқтисодӣ 

зараровар ва аз ҷиҳати сиёсӣ хатарнок ҳисоб мекарданд. Онҳо интизори ҳар чӣ 

зудтар аз тахт даст кашидани подшоҳ буданд. Аммо болшевикон бошанд 

шӯришгаронро ба муборизаҳои боз ҳам шадиди инқилобӣ даъват карда, ҳар чӣ 

зудтар сарнагун намудани мутлақият ва ба ҷои он бунёди ҳукумати муваққатии 

инқилобиро мехостанд. 

Ҳанӯз дар оғози шӯриш, бо ташаббуси коргарон ва аскарони инқилобӣ 

кумитаҳо бунёд гардиданд, ки дар рафти инқилоб онҳо ба Шӯроҳои 

намояндагии коргарон ва аскарон табдил меёфтанд. Ҳамон шаби 27 феврал ба 

қасри Тавричи шаҳри Петроград  аввалин намояндагони интихобшудаи 

коргарон ва аскарон ҳозир шуданд. Ташаббусро дар ин Шӯроҳо намояндагони 

ҳизбҳои меншевикон ва эсерон ба дасти худ гирифтанд. 

Худи ҳамон рӯзи 27 –уми феврал аъзоёни Думмаи давлатии Русия, бо 

дастгирии ҳизбҳои буржуазӣ ва помешикӣ, бо мақсади дар пойтахт ҷорӣ 

намудани тартибот Кумитаи Муваққатиро интихоб намуданд. Ин кумита ҳанӯз 

мақсади гирифтани ҳукуматро надошт. Вале он ба фронт, ба назди подшоҳ 

Николаи II, ҳайати намояндагӣ фиристода, аз ӯ хоҳиш намуд, ки ба фоидаи 

писараш аз тахт даст кашад. Чунин талабро сарварони тамоми фронтҳо низ 

дастгирӣ намуданд. Дар натиҷа, он рӯз подшоҳ манифестеро имзо намуд, ки 

мувофиқи он ӯ аз номи худ ва аз номи писараш ба фоидаи бародараш – Михаил 

аз ҳокимият даст мекашид. 

Ҳамин тавр, 27 феврали соли 1917 дар Русия ҳукумати подшоҳӣ, яъне 

мутлақият сарнагун гардид. Вале шӯриш дар шаҳри Петроград идома мекард ва 

он Кумитаи Муваққатии Думмаи давлатиро ба воҳима гузошт. Сарварони 

кумита маҷбур шуданд, ки бо сарварони Шӯроҳои намояндагии коргарон ва 
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аскарони шаҳри Петроград, яъне роҳбарони ҳизбҳои меншевикон ва эсерҳо 

музокира намоянд. Дар натиҷаи гуфтушунидҳо сарварони меншевикон ва 

эсерҳо, аз номи Шӯроҳо розигӣ доданд, ки аз тарафи Кумитаи Муваққатии 

Думмаи давлатӣ барои идоракунии мамлакат Ҳукумати Муваққатӣ ташкил 

карда шавад. Вале худи сарварони меншевикон ва эсерҳо барои бевосита дар 

чунин ҳукумат иштирок намудан розӣ нашуданд. 

2 марти соли 1917 дар асоси шартномаи байни Кумитаи Муваққатии 

Думмаи давлатӣ ва сарварони Шӯроҳои намояндагии коргарон ва аскарони 

Петроград, бо сарварии княз Г. Е. Лвов, Ҳукумати Муваққатӣ ташкил карда 

шуд, ки дар таърих бо номи Ҳукумати Муваққатии буржуазӣ ҳам маълум аст. 

Бо ҳамин дар Русия инқилоби навбатӣ, яъне инқилоби дуюми буржуазию 

демократӣ бо ғалаба анҷом ёфт. Он мутлақиятро, ки ҳамчун нишонаи ҷамъияти 

феодалӣ ба ҳисоб мерафт, сарнагун намуд. Аммо дар мамлакат дуҳокимиятӣ – 

Ҳукумати Муваққатӣ ва Шӯроҳои намояндагии коргарон ва аскарон ба амал 

омад. Шӯришгарон дар симои Шӯроҳо ҳокимияти асосии худро медиданд ва 

фақат аз рӯи дастурҳои он амал мекарданд. Сарварони Шӯроҳо бошанд, яъне 

меншевикон ва эсерҳо мегуфтанд, ки ин инқилоб – инқилоби буржуазию 

демократӣ аст, бинобар ин ҳокимият бояд ба ихтиёри буржуазия гузарад. Вале 

Ҳукумати Муваққатии буржуазӣ, ки чун ҳукумати расмӣ ба ҳисоб мерафт, дар 

назди инқилобчиён – коргарон ва аскарон ҳанӯз обрӯ ва эътиборе надошт. Аз 

ҳамин сабаб ҳам дар Русия то воқеаҳои июлии соли 1917 дуҳокимиятӣ 

мавҷудияти худро нигоҳ дошт. 

Барҳам додани тартиботи подшоҳӣ дар ҳудуди кишвари Туркистон. 

Шӯроҳо ва иттифоқҳо. Чун дар маркази империяи Русия–шаҳри Петроград, 

дар гӯшаю канори он, аз ҷумла дар кишвари Туркистон ҳам дуҳокимиятӣ, яъне 

намояндагии ҳукумати муваққатии буржуазӣ ва Шӯроҳои намояндагии 

коргарон ва аскарон бунёд гардиданд. 1 марти соли 1917 хабари ғалабаи 

инқилоби февралӣ дар Петроград то ба Тошкент омада расид. Аммо бо тавсияи 

генерал-губернатори кишвари Туркистон А.Н. Куропаткин амалдорони 

ҳукумати подшоҳӣ ин хабарро аз мардум пинҳон нигоҳ доштанд. Танҳо 3-уми 

март, бо омада расидани рӯзномаҳо, ки аз ғалабаи инқилоб ва сарнагун кардани 

мутлақият хабар медоданд, мардум аз ҳақиқат воқиф гардид. Дар шаҳрҳои 

гуногуни кишвари Туркистон ҷамъомаду гирдиҳамоиҳо барпо гардиданд, ки 

дар онҳо Шӯроҳои намояндагии соҳаҳои гуногун интихоб карда шудаанд. 

Ҳанӯз 2 март дар Тошкент, бо ташаббуси коргарони устохонаи асосии роҳи 

оҳани Осиёимиёнагӣ, гирдиҳамоии серодаме ҷамъ омад. Дар он ҳозирон 

якдилона Шӯрои намояндагии коргаронро дар ҳайати 12 нафар интихоб 

намуданд. 3 март Шӯрои намояндагии коргарони Тошкент аз ҳисоби ҳайати 

намояндагии заводҳо, корхонаҳо ва гурӯҳҳои сотсиал - демократӣ ташкил карда 

шуд. Дар он, чун дар дигар шӯроҳои минбаъдаи Осиёимиёнагӣ, аксариятро 

меншевикон ва эсерон (тахминан аз се ду ҳиссаро) ташкил мекарданд. Танҳо аз 
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се як ҳиссаи боқимонда болшевикон буданд. Сарвари Шӯрои намояндагии 

коргарони Тошкент меншевик И. И. Белков интихоб гардид. 

2 ва 3 март дар қисмҳои гуногуни гарнизони ҳарбии шаҳри Тошкент 

ҷамъомадҳо барпо гардида, дар онҳо аскарон кумитаҳои худро интихоб 

намуданд. 5 март аз ҳисоби намояндагии интихобшудагон Шӯрои намояндагии 

аскарони Тошкент ташкил ёфт. 

Моҳи марти соли 1917, дар баробари Тошкент боз дар дигар шаҳрҳои 

калонтарини кишвари Туркистон – Самарқанд, Хуҷанд, Андиҷон, Скобелев ва 

ғайраҳо, инчунин дар кони нефти САНТО, кони ангишти Кизил-кия, аз 

маҳаллаҳои руснишини аморати Бухоро – Бухорои Нав (Когон) Шӯроҳо ба 

вуҷуд омаданд. Охири моҳи марти соли 1917 Шӯрои намояндагии коргарони 

Тошкент бо Шӯрои намояндагии аскарон муттаҳид гардид ва минбаъд чунин 

муттаҳидшавӣ дар тамоми кишвари Туркистон ба амал омад. 

Шикастани тартиботи ҳукумати подшоҳӣ дар шароити кишвари Туркистон, 

на аз барҳам додани ҳукумати марказӣ, чун дар худи империяи Русия, балки аз 

ташкил намудани ҳукуматҳои маҳалӣ оғоз ёфт. Ҳанӯз 6 марти соли 1917 дар 

Тошкент, бо ташаббуси Думмаи шаҳрӣ маҷлиси ташкилотҳои гуногуни 

ҷамъиятӣ барпо гардид ва дар он иборат аз 19 нафар Кумитаи иҷроияи 

муваққатиро интихоб намуданд, ки он идоракунии шаҳрро ба ихтиёри худ 

гирифт. Ба он намояндагони сармоядорон, зиёиён, амалдорон ва ғайра, аз ҷумла 

панҷ нафар намояндагони Шӯроҳои коргарӣ дохил шуданд. Дар Самарқанд 

Кумитаи иҷроияи бехатарии ҷамъиятӣ ташкил карда шуд, ки дар он амалдорон, 

адвокатҳо, афсарон (офитсерон), бойҳои маҳаллӣ, меншевикҳо, эсерҳо ва ғайра 

дохил шуданд. 

Тағйиротҳое, ки дар соҳаи идоракунӣ дар маркази генерал-губернаторӣ ва 

вилоятҳо ба амал омаданд, ба марказҳои уездҳо низ таъсири худро расониданд. 

21 марти соли 1917 дар Хуҷанд, бо талаби Шӯрои шаҳрӣ сарвари уезд 

Арсишевский аз вазифааш озод карда, политсия ва жандармҳоро аз шаҳр 

бароварданд. Бо қарори Шӯро муҳофизати шаҳрро аскарони гарнизони шаҳрӣ 

ба ӯҳдаи худ гирифтанд. Минбаъд бо ташкил додани милитсия муҳофизати 

шаҳр ба ихтиёри он гузашт. Идоракунии уезд ба ихтиёри Кумитаи иҷроияи 

Ҳукумати Муваққатӣ гузашт, ки он бо кӯмаки Шӯрои шаҳрии Хуҷанд бунёд 

гардид. Кумиҷроияи Хуҷанд аз 36 нафар аъзо иборат буд, ки ба ҳайати он 

аъзоёни Шӯро низ дохил шуданд. Ба он дар қатори амалдорони  подшоҳӣ, 

инчунин намояндагони сармоядорон ҳам буданд. 

Генерал-губернатори Туркистон Куропаткин ҳанӯз дар сари қудрат буд. Ӯ 

ваъзиятро ба инобат гирифта худро намояндаи Ҳукумати Муваққатӣ эълон 

кард. Вай аз амалдорони вилоятию уездӣ ва волостӣ талаб намуд, ки қарорҳои 

ҳукумати навро бе ягон мамоният амалӣ гардонанд. Вале сарварони Шӯроҳо ба 

садоқати худи Куропаткин нисбат ба режими нав шубҳа доштанд. 28 марти соли 

1917 дар маҷлиси муттаҳидаи Шӯрои намояндагони коргарон ва аскарон, дар 

қатори дигар масъалаҳо фаъолияти генерал-губернатор низ муҳокима гардид. 



 249 

Махсусан қарори ӯ оиди мусаллаҳ намудани мардуми русзабон, ки аввали 

ҳамон моҳ баҳри муҳофизати мансаби худ аз хуруҷи мардуми маҳаллӣ 

бароварда буд, ҳамчун амалиёти иғвогарона маҳкум гардид. Он маҷлис чунин 

қарорро бекор намуда, фармуд, ки аслиҳаи тақсимшуда ҳарчи зудтар 

баргардонида шавад. 

30 марти соли 1917 дар маҷлиси васеи Шӯроҳои муттаҳидаи намояндагони 

коргарон ва аскарони Тошкент, масъалаи аз вазифа озод намудани генерал-

губернатор Куропаткинро муҳокима намуданд. Дар он қарор қабул карда шуд, 

ки то гирифтани тавсияи Ҳукумати Муваққатӣ Куропаткин бо ёрдамчиаш – 

генерал Ерофеев ва сардори штаби округ – генерал Сиверс ба ҳабси хонагӣ 

гирифта шаванд. Ин қарор 31 март амалӣ гардид. Худи он рӯз ба вазифаи 

сарварии қувваҳои ҳарбии округ коменданти шаҳр полковник Черкесро интихоб 

намуданд. 7 апрели соли 1917, мувофиқи қарори Ҳукумати Муваққатӣ иборат аз 

9 нафар Кумитаи Туркистонӣ, бо сарварии кадет Шепкин ташкил ёфт. Ин 

кумита бояд қарорҳои Ҳукумати Муваққатиро дар тамоми Осиёи Миёна (аз 

ҷумла дар аморати Бухоро ва хонигарии Хева низ) амалӣ мекард. 

Ташкил намудани Шӯроҳо дар кишвари Туркистон минбаъд ҳам, дар 

шаклҳои гуногун давом дошт. Мувофиқи қарори Ҳукумати Муваққатии Русия 

аз 5 майи соли 1917, танҳо охири моҳи май ва аввали июни ҳамон сол зиёда аз 

100 ҳазор нафар коргарони соли 1916 аз кишвари Туркистон ба корҳои ақибгоҳи 

фронт маҷбуран фиристодашуда, ба манзилашон баргаштанд. Бо ташаббуси 

онҳо дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни кишвар, ҳамчун ташкилоти интихобии 

онҳо-Шӯрои намояндагии мардикорон ташкил ёфт. Аз ҷумла, 25 май дар 

майдони бозори Чоршанбеи шаҳри Хуҷанд ҷамъомади мардикорони шаҳр ва 

атрофи он барпо гардид. Дар он Шӯрои намояндагии мардикорони шаҳр 

интихоб шуд. Ба ҳайати садорати он Ҷӯра Зокиров, Абдуқодир Раҳимбоев, 

Ҳайдар Усмонов, Раҳимбердӣ Эгамбердиев, Ҷӯра Шокаримов ва дигар 

болшевикон дохил гардиданд.  

Дар шаҳрҳои ҷудогонаи кишвари Туркистон боз “Иттифоқҳо” –и гуногун 

ба вуҷуд омада, амал мекарданд. Аз ҷумла, ҳанӯз моҳи марти соли 1917 дар 

Самарқанд “Клуби исломия” ба вуҷуд омад. Яке аз ташкилкунандагони он М. 

Беҳбудӣ ба ҳисоб мерафт. Аммо 15 апрели ҳамон сол, ихтилофҳои дохилӣ 

боиси қатъ гардидани фаъолияти он кумита гардид. Дар арафаи ин воқеа қисми 

фаъоли он (ба он қисм М. Беҳбудӣ низ ҳамроҳ буд) ташкилоти коргарони 

мусулмонро бунёд намуданд, ки баъдтар номи “Иттифоқ” –ро гирифт. 16 

апрели соли 1917 онҳо органи чопии худ – рӯзномаи “Ҳуррият” –ро 

бароварданд. Дар нашри он М. Беҳбудӣ, А. Фитрат (аз 25 июли соли 1917 

муҳаррири калони он) мавқеи асосиро бозидаанд. Дар саҳифаҳои рӯзнома 

бештар ақидаҳои маорифпарварӣ, махсусан аҳамияти мактабҳои усули нав чоп 

мешуд. Моҳи марти соли 1917 дар Хуҷанд бо роҳбарии Е. А. Иванитский 

“Иттифоқи коргарони рус” ба вуҷуд омад ва он коргарони русу русзабони 
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шаҳрро, ки дар истгоҳҳои роҳи оҳани Хуҷанду Драгомирово, заводҳои пахта ва 

равғани уезд кор мекарданд, муттаҳид кард.  

Моҳҳои май-июли соли 1917 дар Тошкент, Самарқанд, Қӯқанд, Хуҷанд, 

Андиҷон ва дигар шаҳрҳо “Иттифоқи меҳнаткашони мусулмон” ба вуҷуд 

омаданд. Онҳо дар кори муттаҳиду муташаккил кардани мехнаткашони 

миллатҳои маҳаллӣ ва ба ҳаёти сиёсӣ ҷалб намудани онҳо роли калон бозиданд. 

Баъди Инқилоби Октябр ин иттифоқҳо бо Шӯроҳои намояндагии коргарон ва 

аскарон муттаҳид шуданд. 

Дар баробари Шӯроҳо ва Иттифоқҳои номбурда, дар шаҳрҳои гуногуни 

кишвари Туркистон, аз рӯи касбҳо Иттифоқҳои ба соҳаи худашон хос: 

Иттифоқи коргарони бинокори мусулмон, Иттифоқи оҳангарон, Иттифоқи 

ҳунармандон, Иттифоқи косибон, Иттифоқи коргарон, Иттифоқи савдогарони 

хурд ва ғайраҳо ба вуҷуд омаданд. 

Шӯрои исломия ва Шӯрои уламо. Дар шароити кишвари Туркистон  

Шӯрои исломия яке аз ташкилотҳои сернуфуз  ба ҳисоб мерафт. Он 9 марти 

соли 1917 дар шаҳри Тошкент ташкил ёфт. Яке аз ташкилкунандагони он 

Мунавварқорӣ Абдурашидов буд, ки ӯ дар марҳилаи аввал ба фаъолияти ин 

ташкилот сарварӣ намудааст. Бо ҳамроҳии вай боз намояндагони зиёиён: 

Мустафо Чокаев (хатмкунандаи шӯъбаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи Петроград) 

ва Абдулвоҳидқорӣ; намояндагони буржуазияи миллӣ: Миркомил Мӯъминбоев, 

Аҳмадхон (Аҳмадбек) Темирбеков ва дигарон аз ҷумлаи ташкилкунандагони 

Шӯрои исломия буданд. Худи ҳамон моҳ шӯъбаҳои он қариб дар тамоми 

шаҳрҳои кишвари Туркистон ва ҳатто маҳаллаҳои руснишини аморати Бухоро 

ташкил шудаанд. Ба Шӯрои исломия намояндагони зиёиёни миллӣ, аз ҷумла 

ҷадидон, буржуазияи нав ташкилшудаистодаи миллӣ, рӯҳониёни мусулмон, 

заминдорони калон (феодалон), коргарон, косибон, ҳунармандон ва деҳқонони 

маҳаллӣ дохил мешуданд. 

Шӯрои исломия дар ҳайати Русия аз ҷиҳати миллӣ ва динӣ мухтор будани 

кишвари Туркистонро мехост, тарафдори нисбат ба замин нигоҳ доштани 

моликияти хусусӣ буд. Ҷадидони кишвари Туркистон баробари ташкил ёфтани 

Шӯрои исломия фаъолияти худро ба он пайваст намуданд.  

16-23 апрели соли 1917 дар Тошкент анҷумани аввалини Шӯрои исломия 

барпо гардид. Дар он намояндагони 42 шӯъбаҳои Шӯро иштирок доштанд. 

Анҷуман қарор кард, ки кишвари Туркистон бояд аз ҷиҳати сиёсию маданӣ, чун 

кишвари мухтор ва мустақил бошад. Анҷуман Ҳукумати Муваққатии Русияро 

эътироф намуда, сиёсати онро нисбати кишвари Туркистон маъқул шуморид. 

Дар анҷуман Шӯрои кишварии мусулмонони Туркистон дар ҳайати М. К. 

Абдурашидов, М. Чокаев, М Беҳбудӣ ва дигарон интихоб шуд. Аммо дар ҳайати 

сарварони Шӯрои исломия якдилӣ вуҷуд надошт. Муборизаи гурӯҳҳо барои ба 

даст даровардани сарварии шӯро мушоҳида мешуд. Махсусан намояндагони 

рӯҳониён аз фаъолияти он чандон қаноатманд набуданд. Зеро, онҳо мехостанд, 

ки шӯро танҳо дар асоси талабҳои Қуръони Шариф ва шариат амал кунад. 
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Инчунин тамоми фаъолияти шӯроро дар зери назорати худ гирифтанӣ буданд, 

то ин ки шӯро бояд аз рӯи нақшаи онҳо амал кунад. Аммо аксарияти аъзоёни 

Шӯрои исломия Қуръони Шариф ва шариатро муқаддас ҳисоб кунанд ҳам, вале 

кори Шӯроро мувофиқи талаботи замон пеш бурданӣ буданд. Дар натиҷа 

намояндагони рӯҳониён аз амалӣ гардидани мақсадҳои худ ноумед шуда, моҳи 

июни ҳамон сол аз ҳайати Шӯрои исломия баромаданд ва ташкилоти мустакили 

худро бо номи Шӯрои уламо бунёд карданд. 

Ба Шӯрои уламо намояндагони рӯҳониён, заминдорони калон, қисман 

зиёиён, умуман онҳое, ки мақоми динро дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ баланд 

бардоштанӣ ва асосҳои шариатро пурра ҷорӣ кардани буданд, дохил гардиданд. 

17-20 сентябри соли 1917 онҳо низ дар шаҳри Тошкент ба анҷумани худ ҷамъ 

омаданд. Дар он қарор карда шуд, ки шӯъбаҳои шӯроро дар ҳама шаҳрҳои 

кишвари Туркистон бунёд намоянд. 

Шӯрои исломия ва Шӯрои уламо оиди тақдири минбаъдаи кишвари 

Туркистон асосан ҳамфикр буданд. Яъне иттифоқан онҳо мухторияти маданию 

сиёсии кишварро тарафдорӣ мекарданд.   

Фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ. Ғалабаи инқилоби февралӣ дар аввал ба 

фаъолияти ҳизбҳои худи Русия такони ҷиддӣ дод. Махсусан он ҳизбҳое, ки 

тарафдори сарнагун кардани мутлақият буданд, ба мисли болшевикон, 

меншевикон, эсерон, сотсиалистони халқӣ ва трудовикҳо, аз натиҷаи инқилоб 

асосан қаноатманд буданд. Акнун онҳо фаъолияти худро ба шароити нав 

мутобиқ менамуданд. Аз ҷумла болшевикон дар шароити худи Русия аз 

фаъолияти пинҳонкорӣ баромада, бо сарварии асосгузори ҳизби худ В. И. 

Ленин, барои ба тарзи осоишта ба инқилоби сотсиалистӣ табдил додани 

инқилоби буржуазию демократӣ тайёрӣ медиданд. Ин мақсад дар  тезисҳои 

апрелии (соли 1917) В. И. Ленин ҳамчун ҳуҷҷати барномавӣ пешниҳод гардид. 

Дар асоси он болшевикон бояд тамоми чораҳоро барои ҳарчӣ тезтар ба ихтиёри 

Шӯроҳои намояндагии коргарон ва аскарон гузаштани ҳокимият медиданд. 

Маҳз ҳамин гуна вазифа болшевиконро минбаъд аз ҳамкорӣ бо 

меншевикон боз ҳам ҷудо кард. Зеро, чуноне дар боло қайд кардем, меншевикон 

якҷоя бо эсерон дар Шӯроҳои марказии Русия аксариятро ташкил карда, ба 

фоидаи буржуазия, аз гирифтани ҳокимият даст кашиданд. Акнун чӣ 

болшевикон ва чӣ меншевикон аз фаъолияти пинҳонкорӣ ба амалиёти рӯйрост 

гузашта, дар доираи ташкилоти ягонаи сотсиал-демократӣ буданд. Аммо дар 

шаҳрҳои марказии Русия ҳар кадоми онҳо бо роҳҳои гуногун кор мебурданд. 

Дар шароити кишвари Туркистон ҳам дар арафа ва рӯзҳои инқилоби февралӣ 

болшевикон ва меншевикон дар доираи ташкилотҳои ягонаи сотсиал-

демократӣ, албатта пинҳонӣ, амал мекарданд. Назар ба марказ ҷудоии байни 

болшевикон ва меншевикон дар ин ҷо бо зудӣ ба амал наомад. Ба ғайр аз ин чӣ 

болшевикон ва чӣ меншивикони кишвар чандон мақсади ҷудогона амал 

карданро ҳам надоштаанд. Махсусан меншевикони кишвар, ки нисбат ба 
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болшевикон сершумор буданд, мақсади ягона нигоҳ доштани ташкилоти 

сотсиал-демократиро доштаанд. 

Аввали моҳи июли соли 1917 дар Петроград Ҳукумати Муваққатӣ 

намоиши коргаронро тирборон кард ва бо ин давраи дуҳокомиятӣ дар Русия ба 

охир расид. Баъд аз ин ҷудоии байни болшевикон ва меншевикон чӣ дар марказ 

ва чӣ дар канор, аз он ҷумла дар кишвари Туркистон, боз ҳам чуқуртар шуд. Як 

қисми меншевикҳо мавқеи ростро ишғол карда, бо ҳизбҳои буржуазӣ наздик 

шуданд ва муқобили болшевикон буданд. Қисми дигари меншевикон, мавқеи 

чапро ишғол намуда (онҳоро меншевикони интернасионалист ҳам мегӯянд), бо 

болшевикон нисбатан наздик шуданд. 

Ҳизби эсерҳо бошад дар кишвари Туркистон, баъди сотсиал-демократҳо, аз 

ҳизбҳои бонуфузтарини марказӣ ба ҳисоб мерафт. Он солҳои 1907-1910 ба 

парокандагӣ дучор шуда, баъди инқилоби февралии соли 1917 фаъолияти 

худро, аз ҷумла дар кишвари Туркистон, аз сари нав оғоз намуд ва то июл-

августи он сол бо меншевикон якҷоя амал кард. Дар шароити кишвари 

Туркистон эсерҳо дар Шӯроҳо аксариятро ташкил медоданд.  

Эсерҳо ба қанотҳои чап ва рост тақсим шуда буданд. Дар бисёр шаҳрҳои 

кишвар: Самарқанд, Қӯқанд, Бухорои Нав, Хуҷанд ва ғайра нуфузи эсерони чап 

бештар назаррас буд. Онҳо сиёсати нисбат ба деҳқонон номаълуми Ҳукумати 

Муваққатиро ба зери танқид мегирифтанд, созишкории ин ҳукуматро бо 

заминдорон ва буржуазияи калон сарзаниш мекарданд. Чунин мавқеъ эсерони 

чапро бо сотсиал-демократҳо наздик менамуд. Эсерҳои рост бошанд, баръакс 

сиёсати Ҳукумати Муваққатии буржуазиро аз ҳар ҷиҳат тарафдорӣ мекарданд. 

Аз ҳизбҳои сернуфузи буржуазию помешикии марказӣ-ҳизби кадетҳо ба 

ҳисоб мерафт, ки он дар шаҳрҳои гуногуни Осиёи Миёна аз солҳои 1905-1907 

амал мекард. Ин ҳизб дар кишвари Туркистон гузаронидани ягон хел тағйироти 

ҷиддиро намехост. Зеро, кадетҳо тарафдори бетағйир нигоҳ доштани сарҳади 

ҳамонвақтаи империяи Русия буданд. Дар маҳалҳо, аз ҷумла ташкилоти 

қӯқандии ин ҳизб, танҳо баъзе гузаштҳои маданӣ, аз ҷумла оиди истифодаи 

озодонаи забонҳоро пешниҳод мекард. Ин гуна мавқеи кадетҳо дар байни 

зиёиён ва намояндагони буржуазияи миллӣ, ки тарафдори мухторияти кишвар 

буданд, ҳамовозӣ пайдо накард. 

 

§2. Бадахшон баъд аз инқилоби февралии 

 (соли 1917) Русия 

 

Ба амал омадани дигаргуниҳо дар идоракунии Бадахшон. 3 апрели соли 

1917 хабари сарнагун гардидани ҳукумати подшоҳии Русия то ба Бадахшон ҳам 

расид. То ин лаҳза қисми ғарбии Бадахшон бо номи бекигарии Шуғнону Рӯшон 

аз ҷиҳати идоракунӣ расман дар ҳайати аморати Бухоро бошад ҳам, вале 

амалан, чун қисми Шарқӣ дар ихтиёри отряди Помирии Русия буд, ки он дар як 

вақт чӣ сарҳади байни Бадахшону Афғонистон ва чӣ оромии Бадахшонро 
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назорат мекард. Бинобар ин вазъи сиёсии Бадахшон асосан аз мавқеи афсарон 

ва аскарони ин отряд сахт вобастагӣ дошт. 

Афсарон ва аскарони отряди Помир хабари барҳамхӯрии тартиботи 

подшоҳии Русияро хуш қабул намуданд. Дар худи ҳамон моҳ бо сарварии П. 

Волков Кумитаи Умумипомирии аскарон таъсис ёфт, ки он дар шароити 

Бадахшон бояд вазифаи Шӯрои намояндагии аскаронро мебозид. Аммо ҳамон 

лаҳза аз сабаби камшумории қисмҳо ва аскарон, дар шароити Бадахшон ташкил 

ёфтани чунин Шӯро ғайриимкон буд. 

Дар нимаи дуюми моҳи апрели соли 1917 дар Бадахшон бо сардории собиқ 

амалдори подшоҳӣ Белов Кумитаи Умумипомирии Ҳукумати Муваққатӣ 

ташкил ёфт. Ӯ дар як вақт сардори отряди Помирӣ ва комиссари граждании 

Ҳукумати Муваққатӣ ба ҳисоб мерафт. Дар ташкили ин кумита тамоми афсарон 

ва аскарони отряди Помир фаъолона иштирок намуданд. Бо ҳамин сабаб дар 

Бадахшон мавҷудияти дуҳокимиятӣ чандон эҳсос намешуд. 

Аз ихтиёри идоракунии амирии Бухоро ба Ҳукумати Муваққатии 

Русия гузаштани қисми ғарбии Бадахшон. Баъд аз инқилоби февралии (соли 

1917) Русия масъалаи Бадахшон як муддат дар байни амалдорони Ҳукумати 

Муваққатӣ ва ҳукумати амирии Бухоро мавзӯи баҳс гардид. Зеро, то моҳи 

апрели соли 1917 дар Бадахшон намояндаи амири Бухоро – бек низ ба тарзи 

расмӣ фаъолият мекард, гарчанде ҳокимият, чуноне дар боло қайд кардем, 

амалан дар ихтиёри отряди Помир буд. Инак, моҳи апрел он намояндаи амир – 

Мирзо Касири мироҳӯр, ки чун беки Шуғнон ном бурда мешуд, вафот кард. 

Баъди ин воқеа, 8 майи соли 1917 Кумитаи иҷроияи волости Шуғнон қарор 

кард, ки “Помири Ғарбӣ ба усули худидоракунӣ мегузарад”. Ҳатто бо 

ташаббуси Кумитаи иҷроияи Туркистонии Ҳукумати Муваққатӣ дар асоси 

принсипҳои идоракунии кишвар “Низомномаи муваққатӣ оид ба  идоракунии 

ноҳияҳои Помир” –ро тартиб доданд. Дар асоси ин ҳуҷҷат идоракунии 

шаҳрвандии ноҳия ба ӯҳдаи Комиссари ноҳиявии Помир, ки аз тарафи 

Ҳукумати Муваққатии Русия таъин мегардид, мегузашт. Аввалин комиссари 

граждании ноҳияи Бадахшон ва раиси кумитаи ноҳия шарқшинос И.И.Зарубин 

(минбаъд олими номӣ, профессор, доктори илми филологӣ) интихоб гардида 

буд.   

Чунин тағйиротҳои ҷиддӣ дар усули идоракунӣ, махсусан пурра ба ҳайати 

Русия дохил гардидани Бадахшонро рӯҳониён ва заминдорони калони 

Бадахшон, бо сарварии Азизхон хуш қабул накарданд. Онҳо тарафдори дар 

ҳайати аморати Бухоро мондани Бадахшон буданд ва аз амир хоҳиш намуданд, 

ки ба ҷои беки вафоткарда шахси дигарро таъин кунад. Инак моҳи майи ҳамон 

сол ба Бадахшон беки навро фиристоданд. Вале ӯ то ҷои муайаншуда-Шуғнон 

(ҷои бекнишини бекигарии Шуғнону Рӯшон) расида натавонист. Зеро дар роҳ ба 

вай аз тарафи кумитаи иҷроияи Рӯшон мамониат нишон дода шуд. 

29 октябри соли 1917 маҷлиси якҷояи намояндагони Кумиҷроияи волости 

Шуғнон, кумитаи аскарони отряди Помир, бо иштироки комиссари ноҳиявӣ 
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Зарубин ва сарвари нави отряди Помир подполковник Фенин барпо гардид. Дар 

он қарор шуд, ки Азизхон ба Сарикӯл, ба зери назорати сарвари пости 

Тошқӯрғон фиристода шавад. 

Ҳамин тавр, кӯшишҳои ҷиддии рӯҳониён ва заминдорони калони 

Бадахшон, барои дар зери ҳукуматдории амирии Бухоро нигоҳ доштани 

ватанашон, барбод рафт. Бадахшон минбаъд чун қисми таркибии Русия монд ва 

аз тарафи намояндагии ҳукумати он идора мегардид. Аз ҷиҳати идоракунии 

шаҳрвандӣ Бадахшон тобеи вилояти Фарғонаи кишвари Туркистон ба ҳисоб 

мерафт. 

 

§ 3. Таъсири сарнагун намудани ҳукумати подшоҳии Русия ба аморати 

Бухоро ва болоравии ҳаракати ислоҳотхоҳонаи ҷавонбухороиён 

 

Таъсири инқилоби февралии (соли 1917) Русия ба аморати Бухоро. Аз 

тахт маҳрум гардидани подшоҳ Николаи II аз ҳама бештар амири Бухоро-

Олимхонро ба ташвиш андохт. Зеро, чӣ тавре дар бобҳои аввал қайд гардид, 

подшоҳи Русия барои ҳукумати амирии Бухоро пушту паноҳи асосӣ ба ҳисоб 

мерафт. Аз ҳамин сабаб ҳам амир Олимхон бо шунидани хабари барҳам 

хӯрдани мутлақияти Русия, бо ибораи С. Айнӣ, -“якбора сарриштаи кори худро 

гум карда, поро аз сар намешинохт ва метарсид, ки фирқаи аҳрор ва асокири 

Русия мабодо табдили асоси ҳукумати Бухороро хоҳон шаванд, амир ва 

атбоашро мисли Николай ва арконаш аз беху бунёд барҳам зананд”. Бинобар ин 

ҳукумати амирӣ тамоми чораҳоро дид, ки дар сарзамини аморат ба хуруҷҳои 

халқӣ роҳ надиҳад. Ӯ дар ин амалиёт бо кормандони агентии сиёсии дар Бухоро 

доштаи Русия якҷоя амал мекард. 

Мардуми аморати Бухоро танҳо 4 марти соли 1917, бо омадани матбуоти 

даврӣ, аз ғалабаи инқилоби февралии Русия ва аз тахт рафтани подшоҳ огоҳ 

гаштанд. Баъди ин ба агенти сиёсӣ, ғайр аз эълон намудани он, ки гӯё подшоҳ 

“бо ихтиёри худ” фуромадааст,чораи дигар намонда буд. Ӯ дар навбати худ 

даъват намуд, ки на танҳо дар қаламрави аморат, инчунин дар маҳаллаҳои 

руснишини он низ оромӣ ва тартибу интизомро риоя намоянд. Вале сарфи назар 

аз кӯшишҳои ҳукумати амирӣ ва кормандони агентии сиёсӣ дар сарзамини 

аморат, аз ҷумла дар истгоҳи роҳи оҳани назди дарвозаи Қаршигии шаҳри 

Бухорои Кӯҳна ва дар Бухорои Нав (Когон) бахшида ба инқилоби февралии 

Русия ҷамъомаду гирдиҳамоиҳо барпо гардиданд. Дар худи моҳи март дар 

Бухорои Нав, Чорҷӯйи Нав, Каркӣ ва Тирмиз, Шӯроҳои намояндагии коргарон 

ба вуҷуд омаданд, ки аксариятро дар сарварии онҳо эсеру меншевикон ташкил 

менамуданд. Дар ин маҳалҳо инчунин кумитаҳои иҷроияи Ҳукумати Муваққатӣ 

низ бунёд гардиданд, ки дар аввал аз болои онҳо бояд агенти сиёсӣ назорат 

мекард. 17 марти соли 1917 агенти сиёсӣ ба резидентсияи Русия дар Бухоро 

табдил дода шуд. Аслан чунин тағйирот фақат дар ном буду халос. Зеро, дар 

иҷроиши вазифаи онҳо тағйироте дида намешуд. 
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Болоравии ҳаракати ислоҳотхоҳонаи ҷавонбухороиён. Ғалабаи 

инқилоби буржуазию демократии февралӣ дар Русия ба фаъолияти 

ҷавонбухороиён низ такони ҷиддӣ дод. Онҳо, ки дар натиҷаи таъқиби 

ҳукуматдорони аморат ба таври пинҳонӣ амал мекарданд, аз мағлубияти пушту 

паноҳи амири Бухоро, подшоҳ Николаи II рӯҳбаланд гардида, дар роҳи ислоҳот 

нисбатан ҷиддитар амал карданд. Ҷамъияти махфиашон, ки дар дохили шаҳри 

Бухорои Кӯҳна фаъолият дошт, дар гӯшаҳои шаҳр низ шӯъбаҳои худро кушод. 

Сафи ҷавонбухороиён махсусан аз ҳисоби талабагони мадрасаҳои шаҳр рӯз аз 

рӯз меафзуд. 

Бояд таъкид кард, ки дар натиҷаи таъсири инқилоби февралии Русия, дар 

талаботи ҷавонбухороиён тағйироте ба вуҷуд омада буд. Онҳо дар шароити нав 

талаботи ислоҳоти мактабу мадрасаҳо ва усули дарсдиҳиро дуюминдараҷа 

ҳисобида, дар мадди аввал ислоҳоти ҳукумати амирии Бухороро гузоштанд. 

Ҷавонбухороиён дар ин роҳ ба кӯмаки Ҳукумати Муваққатии Русия умед 

доштанд. Бо ҳамин мақсад, ҷавонбухороиён ба номи он ҳукумат барқияҳо 

фиристода, дар онҳо, аввал ҳукумати навро табрик гуфта, сониян ёрмандии 

онро дар ислоҳи тартиботи амирии Бухоро хостаанд. Вале на ҳамаи 

намондагони Ҳукумати Муваққатии Русия тарафдори ислоҳи тартиботи амирии 

Бухоро буданд. Аз ҷумла вазири адлияи ҳамонвақтаи он ҳукумат 

А.Ф.Керенский (ходими ҳизби трудовикҳо ва баъд эсерӣ, аз 8 июл то 26 октябри 

он сол сарвари Ҳукумати Муваққатӣ), дар мавқеи ба Русия ҳамроҳ намудани 

аморати Бухоро будааст. 

Ҳамин тавр умеди ҷавонбухороиён аз “кӯмаки” Ҳукумати Муваққатӣ 

барбод нарафт. Рӯзе ба кормандони резидентсия ва худи амир хабари тарафдори 

ислоҳоти тартиботи амирӣ будани ҳукумати нави Русия расидааст. Мувофиқи 

он ризоият ташаббуси гузаронидани ислоҳот ба ӯҳдаи худи “ҷаноби олӣ”- амир 

Олимхон гузошта мешуд. 

Дар натиҷа ҳукумати амирии Бухоро дар вазъияти ниҳоят мушкиле монда 

буд. Зеро, аз як тараф дар дохили мамлакат ҷавонбухороиён, ҳамчун қувваи 

ягонаи оппозитсионӣ аз амир ислоҳот талаб мекарданд, аз тарафи дигар 

Ҳукумати Муваққатии Русия ҳам ин гуна ислоҳотро хоҳиш намудааст. 

Кормандони резидентсия бошанд, ки ҳамон лаҳза маслиҳатчии асосии амир ва 

ҳукумати ӯ буданд, низ тарафдори ислоҳот буданд. Бинобар ҳамин ҳам барои 

амир Олимхон ва ҳукумати вай ғайр аз розигӣ барои гузаронидани ислоҳот роҳи 

дигаре набуд. Аз ҷумла қӯшбегӣ Насрулло низ аз хусуси зарурияти ислоҳот 

сухан гуфтааст. 

Вале муқобилони ислоҳот аз вазъияте, ки баъди инқилоби февралии Русия 

дар Бухоро ба вуҷуд омада буд, хулосаи дуруст набаровардаанд. Аз ҷумла 

Бурҳониддин қозикалон ва Мирзо Низомиддинхоҷаи урганҷӣ, ки баъд аз 

қӯшбегӣ аввалин ашхоси ҳукумати амирӣ ба ҳисоб мерафтанд, ба ҳар кор ҷуз 

“намехоҳам” ҷавобе надоштанд. Муқобилони ислоҳот амалиёти худро пинҳон 

нигоҳ надошта, нисбат ба тарафдорони ислоҳот-ҷавонбухороиён, ҳар гуна 
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бӯҳтонҳоро бофта бароварданд. Онҳо динро ҳамчун аслиҳа, ба муқобили 

ҷавонбухороиён ба таври васеъ истифода бурданд. Чунин аҳвол вазъияти 

ҳукумати амириро боз ҳам вазнинтар гардонид. Бинобар ин амир ва қӯшбегӣ 

маҷбур шуданд, ки дар роҳи ислоҳот ҳар гуна амалиёти худро аз душманони 

ислоҳот пинҳон доранд. 

Эълон кардани лоиҳаи ислоҳоти амирӣ. Амир ва қӯшбегӣ вазъиятро ба 

назар гирифта, бо мақсади наҷот додани салтанати худ, ба ислоҳоти ночизе розӣ 

шуда, дар ин роҳ бо якҷоягии кормандони резидентсияи Русия лоиҳа ва дигар 

дастурҳои заруриро ҳозир намуданд. Ҳангоми ҳозир намудани он лоиҳа 

қушбегӣ Насрулло бо яке аз сарварони ҷавонбухороиён Мирзо Муҳиддин 

Мансуров, резидент Миллер бо дигар сарварони ҷавонбухороиён Усмонхоҷа 

Пӯлодхоҷаев, Абдулвоҳид Бурҳонов (Мунзим) ва дигарон сӯҳбат карда, фикри 

онҳоро низ оиди ислоҳот шунидаанд. 

Дере нагузашта симои Ҳукумати Муваққатии Русия ба мансабдорони 

аморати Бухоро пурра маълум гардид. Акнун амир ва ҳукумати ӯ дар симои 

ҳукумати нави Русия ба худ пушту паноҳи тозаро пайдо карда буданд. Амир 10 

марти соли 1917 ба номи вазири корҳои хориҷии Ҳукумати Муваққатӣ 

Милюков барқияи табрикӣ фиристода, дар он ҳукумати нави Русияро ҳамчун 

“ҳукумати демократӣ, ки озодии пурра ва тараққиёти ҳамаи миллат ва халқҳоро 

таъмин” мекарда бошад, ҳисобидааст. Мувофиқи баъзе маълумотҳо, қӯшбегӣ 

Насрулло бо мақсади ба тарафи ҳукумати амирии Бухоро кашидани таваҷҷӯҳи 

кормандони ҳукумати нави Русия хароҷоти зиёд кардааст. 

Вале, фақат як вазъияти дигар амир ва қӯшбегиро каме ором намегузошт. 

Ин ҳам бошад аллакай ба доираи васеъ паҳн гардидани масъалаи ислоҳоти 

Бухоро буд. Махсусан ҷавонбухороиён бесаброна дар интизори ислоҳот буданд. 

Аз ин рӯ амир нахост, ки худро дар назди аҳли ҷамъият, пеш аз ҳама матбуоти 

давр, чун ҳокими мустабид ба қалам дихад. 

Аммо амир ва ҳукумати ӯ ба қувваҳои зиддиислоҳотии Бухоро чандон 

баҳои дуруст надода буданд. Онҳо, дар аввал бо мақсади осудагии амалиёташон 

муқобилони ислоҳотро аз ҳокимияти марказӣ дур карданд. Аз ҷумла 25 марти 

соли 1917 Бурҳониддинро аз вазифаи қозикалонӣ озод намуда, ба ҷояш қозии 

Ғиждувон, тарафдори ислоҳот, яке аз маърифатпарварони номии аввали асри 

XX-и Бухоро Шарифҷон Махдуми Садри Зиёро таъин карданд. Рӯзи дигар, 

муқобили дигари ислоҳот, раиси Бухоро-Абдуллохоҷаро низ аз мансаб озод 

намуда ба ҷояш қозии Чорҷӯй, маърифатпарвари номи-Абдусамадхоҷаро, 27 

март, қозии Вабкент-Орифхоҷаро, ки низ тарафдори ислоҳот буд, муфтиаскар 

таъин намуданд. Муфтиаскари собиқ Изамиддинхоҷаи Мусаннифро ба 

Ғиждувон, раиси собиқ Абдуллохоҷаро ба Чорҷӯй барои адои вазифаи қозигӣ 

фиристоданд. Дигар ашаддитарин душмани ислоҳот Мирзо Низомиддинхоҷаи 

урганҷиро бо баҳонаи хизмате ба Қаршӣ гуселониданд. Пас аз чунин 

тағйиротҳо ҳукумати амир худро барои эълон намудани фармони ислоҳот гӯё аз 

ҳар ҷиҳат озод ҳис мекард. Ҳол он ки муқобилони ислоҳот низ дер боз дар 



 257 

мактабу мадрасаҳо ва гузарҳои аҳолинишини шаҳр ташвиқот бурда, як ҳиссаи 

мардумро ба тарафи худ кашида буданд. 

Лоиҳаи ислоҳот, ки аз тарафи ҳукумати амир, бо иштироки кормандони 

резидентсия ҳозир карда шуд, баъди дар вазорати корҳои хориҷии Ҳукумати 

Муваққатии Русия муҳокима гардидан, 4 апрели соли 1917 аз тарафи худи 

ҳукумати нави Русия тасдиқ гардид. 7 апрел ин лоиҳа дар меҳмонхонаи 

“Раҳимхонӣ”-и Арк, дар ҳузури даъватшудагон ва меҳмонон эълон карда шуд. 

Мувофиқи лоиҳаи ислоҳот амир бояд: дарбори худро дигар мекард; барои 

ҳамаи амалдорон аз хазина моҳона таъин мекард (то ки мардумро худсарона 

тороҷ накунанд); закот, хироҷ ва дигар андозҳоро ба тартиб медаровард; ба 

худсарию бедодгарии амалдорон хотима мегузошт; аз ҳисоби мардуми доно ва 

соҳиби дониши Бухоро дар назди ҳукумат як маҷлиси машваратӣ таъин мекард, 

харҷу дахли хазинаи ҳукуматиро ба ҳисоб мегирифт; барои маърифатнокии 

мардум дар Бухоро як матбаа мекушод ва ғайраҳо.  

8 апрели соли 1917, пагоҳӣ барвақт, амир Олимхон ба номи сардори 

Ҳукумати Муваққатии Русия княз Лвов ва вазири корҳои хориҷии он Милюков, 

аз хусуси эълони фармони ислоҳот барқия фиристода, дар он қайд кардааст, ки 

гӯё “қарори ӯ барои аз рӯи шариат гузаронидани ислоҳот қатъӣ мебошад”. 

 Ҳарчанд лоиҳаи ислоҳоти эълонкардаи амир ба назар хело ночиз 

менамояд, вале агар он дар Бухорои ҳамонвақта амалӣ мегардид, аз аҳамият 

холӣ набуд. Аммо он лоиҳаи ислоҳоти ночиз ҳам дар қоғаз монд. 

Намоиши шукронаи ҷавонбухороиён ва пароканда намудани он. Авҷи 

иртиҷо дар Бухоро. Эълони фармони ислоҳот тарафдорон ва ҳам 

муқобилонашро ба ҳаракат даровард. 8 апрел, соати 8-и пагоҳӣ, намоиши 

ҷавонбухороиён оғоз ёфт. Онҳо бо шиорҳои: “Зинда бод амир Олимхон!”, 

“Зинда бод ислоҳот!”, “Зинда бод амири озодихоҳ!”, “Зинда бод амири 

ҳурриятпарвар амир Олимхон! ”, “Зинда бод озодӣ, контитутсия, озодии 

матбуот ва истиқлоли мактаб!” ба майдон баромада буданд. Шумораи 

намоишчиён, ки дар оғоз тақрибан ҳазор нафар буд, оҳиста-оҳиста аз ҳисоби 

шаҳриён меафзуд ва то ба 5-7 ҳазор нафар расидааст. Дар намоиш тоҷикҳо, 

яҳудиҳо, эрониҳо, ӯзбекҳо, тоторҳо ва дигар мардуми шаҳр иштирок кардаанд. 

Вақте ки ҷавонбухороиён аз Чорсӯи Бухоро ба роҳ баромада то Хиёбон 

расиданд, аз тарафи дигар муқобилони ислоҳот низ ба қуввати тамом бархеста, 

ба Регистони Бухоро, яъне майдони назди Арк расиданд. Аксулҳаракатчиён 

аксарият аз ҷумлаи диндорони иртиҷопараст буданд. Онҳо аз гумроҳии 

мардуми Бухоро истифода бурданд. Дар натиҷаи чунин ташвиқотҳо як ҳиссаи 

дигари мардуми дар ғафлатбудаи шаҳр ба тарафи аксулҳаракат гузаштанд. Бо 

ҳамин роҳ муқобилони ислоҳот тавонистанд, ки шумораи тарафдорони худро то 

ба 7-8 ҳазор нафар расонанд. 

Баъд аз сар шудани аксулҳаракат, амир ва қӯшбегӣ аз ин воқеа мурданивор 

ба воҳима афтода, муносибати худро нисбат ба ислоҳотхоҳон бо тезӣ тағйир 

доданд ва тарафдори гурӯҳи мухолифон шудаанд. Дар натиҷаи ин намоиши 
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шукронаи ҷавонбухороиён пароканда карда шуд. Иштирокчиёни он ба ҳар 

тараф гурехтанд. Як қисмашон барои халосии ҷони худ ҳатто ба тарафи 

аксулҳаракат гузаштанд. Бинобар ин ҳамон лаҳза дар Бухоро “ҳар кас, -ба хотир 

меоварад С.Айнӣ,- барои ҳифзи ҷони худ дигареро “Ин ҷадид аст” гуфта, 

таҳқир мекард ва сабаби дастгирии он бечора мегардид”. 

Аксулҳаракатчиён на танҳо ҷавонбухороиёнро таъқиб мекарданд, балки 

баъзе шахсони бонуфузи ҳукумат, ки ислоҳотхоҳ буданд, низ таҳдид кардаанд. 

Аз ҷумла, онҳо қозикалон Шарифҷон Махдуми Садри Зиёро ҳангоми аз хонааш 

ба Арк омадан, дар майдони Регистон, дар он ҷое, ки чашми амир меафтод, 

таҳқир ва зада аз асп афтонда, беҳуш намуданд. Раис Абдусамадхоҷаро бошад 

дар назди худи қӯшбегӣ зада маъюб карданд. 

Рӯзҳои 8 ва 9 апрел аз тарафи ҳукумати амирӣ қариб 150 нафар 

иштирокчиёни намоиш ва махсусан ҷавонбухороиён, аз он ҷумла С.Айнӣ 

(агарчанде ӯ муқобили намоиш буду дар он иштирок надошт, вале дастгир шуда 

75 чуб ҷазо дид) ҳабс гардиданд. 

Дар аморати Бухоро иртиҷо тантана мекард. Оҳиста-оҳиста тамоми 

мансабҳо боз ба ихтиёри муқобилони ислоҳот гузашт. Аз ҷумла 15 апрели 

ҳамон сол қӯшбегӣ Насрулло маъзул гардид, ва ба ҷои ӯ душмани ашаддии 

ислоҳот ва ҷавонбухороиён Мирзо Низомиддинхоҷаи урганҷӣ нишаст. Мирзо 

Насруллоро бо тамоми аҳли оилааш ба Кармина (мувофиқи дигар маълумот ба 

Қаршӣ) бадарға ва ҳабс намуда, дар рӯзҳои “таҷовузи Колесов” (марти соли 

1918) ҳамаашонро бо ҳукми амир қатл намудаанд. 31 июли соли 1917 

Шарифҷон Махдуми Садри Зиёро низ (ҳарчанд ӯ аз рӯзи латхӯриаш - 8-апрел, 

аллакай дар мансаб набуд ва бемори бистарӣ буд) бо ҳукми амир аз вазифаи 

қозикалонӣ озод карда, ба ҷои ӯ Бурҳониддин такроран соҳиби ин мансаб 

гардид.  

15 апрел дар Бухорои Нав бо ташаббуси Шӯрои намояндагии коргарони 

шаҳр маҷлиси серодаме барпо гардид. Дар он амалиётҳои кормандони 

резидентсияи Русияро дар рӯзҳои фоҷеаи Бухоро муҳокима намуда, қарор 

кардаанд, ки сарвари он Миллер ва ҷонишинаш Шулга ба ҳабс гирифта шаванд.  

Воқеаҳои апрелии (соли 1917) Бухоро ба баъзе ҷавонбухороиён таъсири 

ҷиддӣ расонид. Бо ҳамин воқеа амир Олимхон обрӯ ва эътибори худро дар 

байни зиёиёни пешқадами Бухоро, ки қисмашон ба ӯ ҳанӯз боварӣ доштанд, аз 

даст дод. Ин гурӯҳи зиёиён- ҷавонбухороиён дигар ба ислоҳ ёфтани ҳукумати 

амирӣ боварӣ надоштанд. Аз ҷумла, ҳанӯз дар  моҳи апрели ҳамон сол 

Фатҳуллохоҷа ном шахс, дар маҷлиси гурӯҳи ҷавонбухороиёни дар Бухорои 

Нав буда, масъалаи “ҳатман тайёр намудани шӯриши яроқноки бухороиён”-ро 

гузоштааст. Ин гурӯҳ дар ҳуҷҷатҳо баъзан “ҷавонбухороиёни ашаддӣ” ном 

бурда мешавад. 

 Дар аморати Бухоро гурӯҳи иртиҷопарастон ғалабаи худро тантана 

мекарданд. Таъқиби на танҳо чавонбухороиён, балки хайрхоҳони онҳо низ 

давом дошт. Иртиҷопарастони аморат ҳатто аз мавқеъ ва амалиёти худи амир 
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Олимхон оиди масъалаи ислоҳот розӣ набуданд. Аз ҳамин сабаб ҳанӯз аввали 

моҳи майи ҳамон сол иртиҷопарастон масъалаи аз мансаби амирӣ озод 

намудани Олимхон ва ба ҷои ӯ таъин кардани амакаш – беки Ғузар, 

иртиҷопарасти ашаддӣ - Акрамхонро гузоштанд. Вале онҳо аз иқтидори 

ҳукумати Русия дар тарс буданд. Бинобар ин нияти иваз намудани амирро 

амалӣ карда натавонистанд. Зеро, сиёсати амир Олимхонро чӣ амалдорони 

болоии Ҳукумати Муваққатии Русия ва чӣ маҳаллии он, аз ҷумла кормандони 

резидентсияю сарварони кишвари Туркистон дастгирӣ мекарданд.  
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ҚИСМИ II 

 

ФАСЛИ V. ХАЛҚИ ТОҶИК ДАР ЗАМОНИ ШӮРАВӢ  

(СОЛҲОИ 1917 – 1991) 

 

БОБИ XIII. Барпо ва мустаҳкам намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар 

сарзамини имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ва Бадахшон (солҳои 1917-1924) 

 

§1. Ғалабаи инқилоби Октябр дар Русия ва барпо намудани Ҳокимияти 

Шӯравӣ дар уезди Хуҷанд ва болооби Зарафшон 

 

Ғалабаи инқилоби Октябр дар Петроград. Дар Русия баъди ба охир 

расидани дуҳокимиятӣ ва яккаҳукмрон гардидани Ҳукумати Муваққатӣ ҳам 

(яъне аз аввали моҳи июли соли 1917) вазъият беҳтар нагардид. Ҷанги якуми 

ҷаҳон, ки Русия чун дар оғозаш яке аз иштирокчиёни фаъоли он буд, ҳамоно 

давом дошт. Дар мамлакат мисли пештара гуруснагӣ, бараҳнагӣ, беқурбшавии 

пул ҳукмфармоӣ мекард. Ин ҳама боиси норозигии нав ба нави на танҳо 

мардум, балки аскарони рус низ гардид. Ҳамаи ин ҳолатҳо аз хусуси дар Русия 

сабзида расидани нишонаҳои шӯриши навбатӣ дарак медод. Махсусан дар 

маркази империя – шаҳри Петроград хавфи таркиш ҳувайдо буд. 

Ҳизби болшевикии Русия аз вазъияти ба вуҷудомада ба хубӣ истифода 

бурд. Вай ба мисли пештара ягона ҳизбе буд, ки бо Ҳукумати Муваққатӣ ҳеҷ 

муросо накард ва муросо карданро ҳам намехост. Баръакс, баъди воқеаҳои 

июлии соли 1917 дар Петроград (тирборон кардани намоиши осоиштаи 

коргарон ва ба охир расидани дуҳокимиятӣ), ҳизби болшевикӣ бо мақсади 

гирифтани ҳокимият мардумро ба шӯриши навбатии яроқнок даъват мекард. 

24 октябри соли 1917 шӯриш дар Петроград сар шуд. Ба он дар қатори 

коргарон, инчунин аскарони дар шаҳр будаи аз сиёсати Ҳукумати Муваққатӣ 

норозӣ иштирок намуданд. Сарварии шӯриш аз лаҳзаҳои аввал ба ихтиёри 

ҳизби болшевикӣ гузашт. Дар ин роҳ, ба болшевикон танҳо эсерҳои чап ва 

меншевикҳои чап то андозае хайрхоҳ буданд, Боқимонда ҳамаи ҳизбҳои 

марказии Русия: эсерони рост, меншевикони рост, октябристҳо, прогрессистҳо, 

кадетҳо, трудовикҳо, иттифоқи халқи рус, натсионалистҳо ва сотсиалистони 

халқӣ ҳанӯз ҳам дар атрофи Ҳукумати Муваққатӣ муттаҳид истода, муқобили 

ҳаргуна шӯриш буданд. Вале акнун муттаҳидии онҳо Ҳукумати Муваққатиро 

наҷот дода натавонист. 

Шаби 24 ба 25 октябр дар Петроград тамоми кӯпрукҳои дарёи Нева, 

вокзалҳои роҳи оҳан, телеграф, телефон, почтамт, истгоҳи барқӣ, бонки Давлатӣ 

ва ғайра ба ихтиёри шӯришгарон гузашта буд. Ниҳоят шаби аз 25 ба 26-октябр 
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қароргоҳи Ҳукумати Муваққатии Русия – Қасри Зимистона (ҳоло осорхонаи 

Эрмитаж) низ ба дасти шӯришгарон гузашт. Аксари аъзоёни он ҳокимият ҳабс 

карда шуданд. Дар Петроград ҳокимият ба ихтиёри Кумитаи ҳарбии инқилобӣ, 

ки дар арафаи оғози шӯриш аз тарафи ҳизби болшевикӣ ташкил карда шуда буд, 

гузашт. 

25 октябр, сотаи 2240 дақиқаи бегоҳӣ дар қасри Смолнии Петроград 

анҷумани II Умумирусиягии Шӯроҳои намояндагони коргарон ва аскарон кори 

худро шурӯъ намуда, таҳти назорати ҳизби болшивикӣ мегузашт. Аз ин рӯ 25 

октябр (бо санаи нав 7 ноябр)1 ҳамчун рӯзи ғалабаи инқилоби Октябр ва бунёди 

Ҳокимияти Шӯравӣ ҳисоб мешуд. 

26 октябр анҷумани номбурда сарнагун гардидани Ҳукумати Муваққатиро 

маъқул шуморид ва бо сарварии В.И. Ленин Ҳокимияти Шӯравӣ – Шӯрои 

Комиссарони Халқиро (ШКХ), асосан аз ҳисоби болшевикон бунёд намуд. 

Ҳамин анҷуман ҳуҷҷатҳои барои мардуми Русия ҳаётан зарур – “Декрет дар 

бораи сулҳ” ва “Декрет дар бораи замин”-ро қабул кард. Мувофиқи ҳуҷҷати 

аввала Русия бояд аз ҷанги харобиовари ҷаҳон мебаромад ва мардум ба ҳаёти 

осоишта бармегашт. Дар асоси ҳуҷҷати дуюм бошад, мебоист замин ба 

деҳқонон барои истифодабарии доимӣ дода мешуд. 

Анҷуман қарор қабул кард, ки дар тамоми сарзамини Русия, аз он ҷумла 

кишвари Туркистон, ҳокимият бояд ба ихтиёри Шӯроҳои намояндагии коргарон 

ва аскарони маҳаллӣ гузарад. Вале на дар ҳамаи шаҳру вилоятҳои Русия ин 

қарорро хуш пазируфтанд. Дар баъзе маҳалҳо тарафдорони Ҳукумати 

Муваққатӣ барои бунёди ҳокимияти нав – Шӯравӣ муқобилияти сахт нишон 

доданд. Чунин муқобилият дар маркази кишвари Туркистон – шаҳри Тошкент 

низ дида мешуд. 

Ғалабаи шӯриш дар Тошкент. Шӯриш дар Тошкент 28 октябри соли 1917 

сар шуд. Худи ҳамон рӯз, бо ташаббуси болшевикон, барои сарварии шӯриш 

кумитаи инқилобӣ ташкил ёфт. Шаҳри Тошкент чор рӯз (аз 28 октябр то 1 

ноябр) шоҳиди ҷангҳои шадид гардид. Болшевикони Тошкент тавонистанд, ки 

ба аскарони мусаллаҳи сарвари Кумитаи Туркистонии Ҳукумати Муваққатӣ 

генерал Кравченко аз ҳисоби мардум қувваи бисёрро муқобил гузоранд.  

То 15 ноябри соли 1917 дар як қатор нуқтаҳои кишвар Шӯроҳо ҳокимиятро 

ба дасти худ гирифтанд. Аз 15 то 22 ноябри он сол дар шаҳри Тошкент 

анҷумани III Шӯроҳои кишварии намояндагии коргарон ва аскарон, баъди 

кашмакашиҳои хеле зиёд оиди дар кишвари Туркистон барпо гардидани 

Ҳокимияти Шӯравӣ қарор қабул кард. Яке аз масъалаҳои муҳимтарине, ки ин 

анҷуман дид, ин ташкили ҳокимияти кишварӣ буд. Дар анчуман эсерҳо, 

меншевикҳо, шӯроиисломистҳо, шӯроиуламоиҳо, намояндагони ҷадидон ва 

зиёиёни маҳаллӣ, намояндагони буржуазияи рус ва миллӣ тарафдори бо 

                                                 
1  14 феврали соли 1918 дар Русияи Шўравї ба солшумории григориянї гузаштанд, ки он аз солшумории 

пештараи Русия 13 рўз фарќ мекунад. 
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иштироки тамоми қувваҳои сиёсии кишвар ташкил намудани ҳокимияти 

коалитсионӣ буданд. Ба ин таклиф болшевикон тамоман муқобил баромаданд. 

Дар натиҷа аввалин ҳокимияти шӯравии кишвар дар шакли Шӯрои 

Комиссарони Халқӣ (ШКХ) ташкил ёфт. Раиси он болшевик Ф.И. Колесов 

интихоб гардид.  

Анҷумани III ба тамоми Шӯроҳои кишварӣ муроҷиат намуд, ки дар 

маҳалҳо ҳокимиятро ба ихтиёри худ гиранд. Тошкент дар кишвари Туркистон 

қариб ягона шаҳри калонтарин буд, ки дар он нуфузи болшевикон нисбат ба 

дигар ҳизбҳо зиёдтар ҳис карда мешуд. Ҳамин ҳолат махсусан дар рӯзҳои 

шӯриш ошкор гардид. Вале дар дигар шаҳру вилоятҳои кишвар нуфузи 

болшевикон чандон назаррас набуд. Аз ҳама муҳимаш он аст, ки дар дигар 

нуқтаҳои кишвар болшевикон ва меншевикон ҳанӯз ҳам дар фраксияи ягонаи 

сотсиал-демократӣ буданд. Ҳарчанд аз тарафи кумитаи марказии ҳизби 

болшевикии Русия (РКП(б)) оиди кандани алоқа аз меншевикҳо дастур 

фиристода шуда бошад ҳам, болшевикони кишвар аз он ё хабар надоштанд, ё аз 

иҷрояш худдорӣ кардаанд. Аз эҳтимол дур нест, ки дар чунин нуқтаҳои кишвар 

болшевикон камшумор ва камнуфузии худро ба инобат гирифта, ҷуръат 

накарданд, ки рӯйрост ба муқобили иттифоқчиёни худ-меншевикон бароянд. 

Ҳамин гуна ҳолат ба шаҳрҳои Самарқанд, Хуҷанд, Қӯқанд ва ғайра хос аст. 

Ба ихтиёри Шӯроҳо гузаштани ҳокимият дар Хуҷанд. Дар арафаи 

Инқилоби Октябрии Русия уезди Хуҷанд ҳанӯз ҳам ба ҳайати вилояти 

Самарқанд дохил мешуд. Бинобар ин ҳалли тақдири ҳокимият дар ин маркази 

уездӣ аз тақдири ҳокимияти вилоятӣ, яъне Самарқанд вобастагӣ дошт. Шӯроҳои 

Хуҷанд ва Самарқанд нисбатан сернуфуз ва асосан дар ихтиёри эсерҳо ва 

меншевикон буданд. Болшевикон, махсусан дар Шӯроҳои Самарқанд қариб 

нуфузе надоштанд. Чӣ дар Самарқанд ва чӣ дар Хуҷанд, дар баробари эсеру 

меншевикҳо нуфузи ташкилотҳои “Шӯрои исломия”, “Шӯрои уламо” хеле зиёд 

буд. Дар ҳар дуи ин шаҳрҳои бостонӣ аз аввал байни эсерҳою меншевикҳо, 

шӯроиисломистҳою шӯроиуламоиҳо ягонагии амалиёт дида мешуд. Маҳз 

натиҷаи чунин ягонагӣ буд, ки онҳо дар Самарқанд, ба ҷои шиори аз тарафи 

болшевикон пешниҳодшуда - “Тамоми ҳокимият ба шӯроҳо!” шиори ба худ 

мақбул – “Тамоми ҳокмият ба маҷлиси муассисон!”-ро гузоштанд. Маҳз бо 

ташвиқоти болшевикон 31-октябр коргарон ва хизматчиёни истгоҳи роҳи оҳани 

Самарқанд дар ҷамъомади умумии худ иборат аз 10 нафар кумитаи инқилобиро 

ташкил намуданд. Вале ин кумита дастгирии Шӯроҳо ва дигар ҳизбҳои 

Самарқандро надид. Зеро, меншевикҳо ва эсерҳои ин шаҳр, ки Шӯроҳои шаҳрӣ 

ва вилоятиро дар ихтиёри худ доштанд, аз гирифтани ҳокимият худдорӣ 

карданд. Аммо эсеру меншевикҳои Хуҷанд, бар хилофи мавқеи эсеру 

меншевикҳои Самарқанд, ҷуръати ба дасти худ гирифтани ҳокимиятро карданд. 

11 ноябри соли 1917 дар Хуҷанд маҷлиси васеи Шӯроҳои намояндагии 

коргарон ва аскарон бо якҷоягии намояндагони “Иттифоқи меҳнаткашон”, 

думмаи шаҳрӣ ва кумитаҳои иҷроияи волостҳои Қистакӯз ва Унҷӣ барпо 
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гардид. Ин ҷамъомад дар шаҳр ва уезди Хуҷанд ба ихтиёри Шӯроҳо гузаштани 

ҳокимиятро эълон карда, ба тарафдории дар кишвари Туркистон барпо 

намудани Ҳокимияти Шӯроҳо овоз доданд. Худи ҳамон рӯз Шӯрои шаҳрии 

Хуҷанд дар шаҳр ҳокимиятро ба дасти худ гирифт. Ҳамон лаҳза дар ин Шӯро 

аксариятро аъзоёни ҳизбҳои эсерҳо ва меншевикҳо ташкил мекарданд. Сарвари 

Шӯроҳои Хуҷанд низ аъзои ҳизби эсерҳо Т.Тараненко буд. 

Болшевикони Хуҷанд такя ба қувваи аскарони сурх намуда, баробари маҳви 

“Мухторияти Қӯқанд” (22 феврали соли 1918) ба иттифоқчиёну пайравони он 

шӯроиисломистҳо ва шӯроиуламоиҳои Хуҷандӣ низ зарбаи қатъӣ заданд. Онҳо 

инчунин мавқеи эсеру меншевикони Хуҷандро низ хеле маҳдуд намуданд. Моҳи 

марти соли 1918 бо ташаббуси болшевик И.Калугин /ӯ ҳамон лаҳза аъзои 

Шӯрои кишварӣ шуда буд/ ҳайати нави Шӯрои намояндагони Хуҷанд ташкил 

гардид. Акнун он махсусан аз ҳисоби аъзоёни “Итифоқи меҳнаткашон” афзуд. 

Худи Шӯро ҳам минбаъд номи “Шӯрои намояндагии коргарон, аскарон, 

мусулмонон ва деҳқонони Хуҷанд”-ро гирифт. Ба он Г. Стерлингов (сарвари 

маҳаллии эсерони чап)-ҳамчун раис ва ҷонишини ӯ болшевикон: Е.А. 

Иванитский ва Ҷӯра Шокаримов интихоб шуданд. Ин маънои онро дошт, ки 

Шӯрои Хуҷанд ба мавқеи болшевикӣ гузаштааст.  

Бояд ба инобат гирифт, ки дар Хуҷанд ва дар аксари маркази волостҳои он 

/ба ғайр аз Ӯротеппа ва то андозае Қистакӯз (аз ҷумла дар Унҷӣ, Ғулакандоз, 

Нов, Исфаней, Чапқулоқ, Бокса-Себирғон), Сретен, Уралск (Дилварзин) аз 

ноябри соли 1917 то апрели соли 1918 тартиботи шӯравӣ ба тарзи осоишта 

барқарор карда шуд.  

Барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Ӯротеппа ва Мастчоҳ. Дар 

арафа ва ҳангоми бунёд намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Ӯротеппа 

(Истаравшан) ва ноҳияҳои атрофи он вазъият чандон мураккаб набуд, баръакс 

то андозае оромӣ ҳукмфармоӣ мекард. Ҳамон лаҳза ба гурӯҳи ноҳияҳои 

Ӯротеппа волостҳои: Ӯротеппа, Ғончӣ, Шаҳристон, Босмандӣ, Далён ва 

Мастчоҳ дохил шуда, якҷоя, то моҳи майи соли 1919 дар ҳайати уезди Хуҷанд 

буданд. Дар худи шаҳри Ӯротеппа ҳам ҳокимият моҳи ноябри соли 1917 ба 

Шӯрои маҳаллӣ, ки дар ихтиёри эсеру меншевикҳо буд, гузашт. Аз моҳи ноябри 

ҳамон сол то моҳи марти соли 1918 дар волостҳои Шаҳристон, Босмандӣ, 

Далён, Мастчоҳ ва Ғончӣ ба ихтиёри Шӯроҳои маҳаллӣ гузаштани ҳокимият 

эълон гардид. Аммо дар баъзеи ин маҳалҳо, аз ҷумла дар Ӯротеппа Ҳокимияти 

Шӯравӣ ҳанӯз амалан бунёд нагардида, он ба зудӣ сарнагун шуд. 

Шӯрои шаҳри Ӯротеппа баробари ба даст гирифтани ҳокимият аз маркази 

кишвар-шаҳри Тошкент супориш гирифт, ки барои наҷоти мардум аз гуруснагӣ 

(он кишвари Туркистонро аллакай фаро гирифта буд)маъракаи мусодираи 

ғалларо гузаронад. Дар натиҷаи ин чорабинӣ ғаллаи мардум дар бозор ва аз 

дӯкону хонаҳояшон мусодира карда мешуд. Чунин чорабинӣ дар шаҳр 

вазъиятро хеле мураккаб гардонид. Худи аъзоёни шӯро, ки асосан аз ҷумлаи 

эсеру меншевикон ва пайравони онҳо буданд, чандон хоҳиши иҷрои он 



 264 

супоришро надоштанд. Нуфузи болшевикон бошад ҳанӯз ҳам дар ин ҷо 

назаррас набуд. 

Ташкилоти маҳаллии “Шӯрои исломия” аз вазъияти ба амал омада 

истифода бурда, думаи шаҳриро аз нав барқарор кард.Бо ташаббуси ташкилоти 

маҳаллии “Шӯрои уламо” ҷамъияти маънавии динӣ бо номи “Нури ислом” 

бунёд гардид. Онҳо рӯйрост ба муқобили сиёсати мусодиракунии ғалла 

баромаданд. Дар шаҳр як муддат на танҳо ҳолати ба дуҳокимиятӣ хос, яъне аз 

як тараф комиҷроияи Шӯроҳо ва аз тарафи дигар думаи шаҳрӣ, балки 

беҳокимиятию бесарусомонӣ ҳукмфармо гардид. 

Вазъи дар шаҳри Ӯротеппа ба амал омада русзабонҳои шаҳрро ба воҳима 

андохт. Сарварони онҳо 4 феврали соли 1918 ба комиҷроияи Шӯроҳои маҳаллӣ 

(яъне Шӯрои намояндагии коргарон ва аскарон) муроҷиат карда, гӯё барои 

ҳифзашон аслиҳа пурсиданд. Дар комиҷроияи шаҳр, ки чун шӯрои маҳаллӣ 

аксар эсеру меншевикҳо буданд, ин таклифро маъқул шумориданд. 

18 феврали соли 1918, бо таклифи судяи шаҳри Ӯротеппа монархист В.И. 

Владимиров, маҷлиси якҷояи шаҳрвандон ва аскарони русзабон ҷамъ омад ва 

дар он қарор карданд, ки барои таъмини бехатарии русзабонҳои Ӯротеппа аз 

ҳисоби мардони русзабон дружинаи халқӣ ташкил дода, органи 

роҳбарикунанда-Шӯрои дружинаро иборат аз панҷ нафар интихоб намуданд. Ба 

ҳайати ин Шӯро милитсионерӣ маҳаллӣ Шомирзо Шокаримбоевро, ки забони 

русиро медонист, низ дохил карданд. Ҳамин тавр ташкилоти аксулинқилобии 

“дружинаи халқии рус” ба вуҷуд омад. Албатта мақсади асосии ин дружина дар 

баробари таъмини бехатарии русзабонҳо, гирифтани ҳокимият низ буд. 

Дружиначиёни Уротеппа дар ҳайати ҳукумати кишвари Туркистон, дар 

симои комиссари халқӣ оид ба корҳои шаҳрвандӣ ва маъмурӣ-Агапов ба худ 

такягоҳи боэътимодеро доштанд. Агапов аз номи раиси Шӯрои Комиссарони 

Халқии кишвари Туркистон фармонеро имзо кард, ки мувофиқи он дар 

Уротеппа ҳокимият пурра ба ихтиёри дружина мегузашт. 

13 апрели соли 1918 дар бинои думаи шаҳрӣ маҷлиси дружиначиён ва 

тарафдорони онҳо барпо гардид. Дар он оид ба барҳам додани Шӯрои 

намояндагии коргарон ва аскарони Ӯротеппа қарор қабул карданд. Комиҷроияи 

Шӯроҳои шаҳр, ки аксарият дар мавқеи эсеру меншевикҳо буданд, ба 

муқобилияти болшевикон аҳамият надода, худи ҳамон рӯз барои бо “дружинаи 

халқии рус” якҷоя шудан розигӣ доданд. Ҳамин тарз, дар шаҳри Ӯротеппа 

Ҳокимияти Шӯравӣ ба таври расмӣ барҳам хӯрд. 

Моҳи майи соли 1918 бо ташаббуси болшевикони Ӯротеппа, аз ҳисоби 

муқобилони дружиначиён, ҳизби коргарон ва деҳқонони мусулмон бунёд 

гардид. Дар ҳамин вақт онҳо Шӯрои намояндагии коргаронро низ аз сари нав 

ташкил карданд. Мақсади асосии ин ташкилотҳо дар Ӯротеппа аз сари нав 

барқарор намудани Ҳокимияти Шӯравӣ буд. Дар натиҷа муқобилони 

Ҳокимияти Шӯравӣ дар атрофи Шӯрои дружина ва тарафдорони Ҳокимияти 

Шӯравӣ дар атрофи Шӯрои намояндагии коргарон ҷамъ гардида буданд. Чунин 
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ҳолат аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар Ӯротеппа боз дуҳокимиятии нав ба вуҷуд 

омадааст. 

8 июли соли 1918 аз Хуҷанд ба Ӯротеппа қисмҳои аскарони сурх фиристода 

шуданд ва онҳо худи ҳамон рӯз шаҳрро ба дасти худ гирифтанд. Шӯрои 

дружиначиён пароканда карда шуд. 10 июл дар Ӯротеппа ба ихтиёри Шӯрои 

намояндагии коргарон ва деҳқонон гузаштани тамоми ҳокимият эълон карда 

шуд. Ҳамин тарз Ҳокимияти Шӯравӣ дар Ӯротеппа аз нав барқарор карда шуд. 

Баъди аз нав барқарор намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Ӯротеппа дар 

назди ҳукуматдорони кишвари Туркистон ҳалли масъалаи Мастчоҳ ба миён 

омад. Зеро дар ин гӯшаи дурдаст Ҳокимияти Шӯравӣ аллакай вуҷуд надошт. 

Чунончӣ, моҳи феврали соли 1918 дар Мастчоҳ низ ба ҷои комиссари волостии 

собиқ Ҳукумати Муввақатӣ, ташкил ёфтани бо ном кумитаи иҷроияи шӯравиро 

эълон карданд. Тобистони он сол, чун дар Ӯротеппа, дар ин мулк ҳам маъракаи 

аз мардуми доро ва миёнаҳол кашида гирифтани ғалла яке аз сабабҳои асосии аз 

байн рафтани Ҳокимияти Шӯравӣ гардид. Моҳи ноябри соли 1918 дар Мастчоҳ 

исёни зиддишӯравӣ ба амал омад, ки яке аз ташаббускорони он худи раиси 

комиҷроияи волости Мастчоҳ Исо Олимбоев буд. Шӯришгарон Ҳокимияти 

Шӯравиро дар Мастчоҳ сарнагун намуданд. Худи ҳамон моҳ, яъне баъди дар 

Ӯротеппа сарнагун намудани “дружиначиён”, аз Ӯротеппа, баъд аз Хуҷанд ва 

Самарқанд ба сӯи Мастчоҳ, бо мақсади аз нав барқарор намудани Ҳокимияти 

Шӯравӣ, отряди махсуси аскарони сурх ба роҳ баромад. 

Бо мақсади пешгирӣ намудани хунрезӣ кумитаи ҳарбии инқилобии 

Ӯротеппа қарор кард, ки бо қувваҳои зиддишӯравии Мастчоҳ роҳи мусолиҳаро 

пеш гирад. 30 ноябри он сол дар деҳаи Овчӣ гуфтушуниди тарафайн барпо ва 

сулҳ имзо гардид. Тарафи мастчоҳиён ваъда доданд, ки Ҳокимияти Шӯравиро 

эътироф намуда, хуруҷҳои зиддишӯравиро бас мекунанд. 

Бо ҳамин маъракаи барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар ҳудуди уезди 

Хуҷанд, ки моҳи ноябри соли 1917 оғоз ёфта буд, моҳи ноябри соли 1918 ба 

охир расид.  

Барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Ашт. Бунёди Ҳокимияти 

Шӯравӣ на танҳо дар волости Ашт, балки Исфараю Конибодом ҳам, ки ба 

ҳайати вилояти Фарғона дохил мешуданд, аз воқеаҳои дар ин вилоят рӯйдода 

сахт вобастагӣ дошт. То аввали моҳи декабри соли 1917 аксари ноҳияҳои ин 

вилоят, аз ҷумла волостҳои номбурда, ба доираи идоракунии “Мухторияти 

Қӯқанд” дохил мешуданд. Танҳо конҳои нефти САНТО ва ангишти Шӯроб, ки 

ҳанӯз моҳи ноябри он сол дар он ҷойҳо Ҳокимияти Шӯравӣ барқарор карда 

шуда буд, чун ҷазира дар иҳотаи мухториятчиён меистоданд. 6 декабр, дар 

натиҷаи амалиётҳои ҷангии қисмҳои аскарони сурх, маркази вилояти Фарғона-

шаҳри Скобелев (ҳозира шаҳри Фарғона) ба ихтиёри Ҳокимияти Шӯравии 

Туркистон гузашт. 

6-7 декабри он сол дар шаҳри Скобелев анҷумани шӯроҳои намояндагии 

коргарон, аскарон ва мусулмонони вилояти Фарғона барпо гардид. Ин анҷуман 
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дар тамоми ҳудуди вилоят ба ихтиёри Шӯроҳо гузаштани ҳокимиятро эълон 

кард. Вале ин қарор, аз ноҳияҳои номбурда, танҳо дар ҳудуди волости Ашт 

амалӣ гардид. 

Зеро дар Ашт нуфузи мухториятчиён, яъне “Шӯрои исломия” ва “Шӯрои 

уламо” нисбатан суст буд. Ба ғайр аз ин волости Ашт аз маркази 

мухториятчиён-шаҳри Қӯқанд нисбатан дар канортар меистод. Амалӣ намудани 

қарори анҷуман дар ҳудуди ин волост ба ягон хел муқобилият дучор наомад. Ин 

маънои онро дорад, ки дар волости Ашт, агарчанде нуфузи болшевикон чандон 

назаррас набуд, Ҳокимияти Шӯравӣ ба тарзи осоишта барқарор карда шудааст. 

Волостҳои Исфараю Конибодом бошанд ба ҳайати Мухторияти Қӯқанд дохил 

мешуданд, бинобар ин дар ин нуқтаҳо амалӣ гардидани он қарор то охири 

феврали соли 1918 тӯл кашид. 

Барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар болооби Зарафшон. Барпо 

намудани тартиботи шӯравӣ дар мулкҳои болооби Зарафшон, ки аз волостҳои 

Панҷакент, Фалғар, Мастчоҳ, Искандарӣ, Моғиёну Фороб, Офтобрӯ ва Киштут 

иборат буд, аз вазъи Самарқанд сахт вобастагӣ доштанд. Аз волостҳои 

номбурда танҳо Мастчоҳ чуноне аллакай таъкид кардем, аз ҷиҳати маъмурӣ, ба 

воситаи Ӯротеппа, ба уезди Хуҷанд дохил мешуд. Волостҳои боқимондаи 

номбурда якҷоя участкаи Панҷакентро ташкил дода, ба ҳайати уезди 

Самарқанди вилояти Самарқанд шомил буданд. 

Чуноне дар боло қайд карда шуд дар Самарқанд нуфузи болшевикон хеле 

суст ва нуфузи эсерону меншевикҳо, шӯроиисломистҳою шӯроиуламоиҳо хеле 

зиёд буданд. 4 декабри соли 1917 болшевикони Самарқанд ба қисмҳои аскарони 

сурх такя намуда, кумитаи ҳарбии инқилобиро ташкил доданд ва дар шаҳр 

ҳокимиятро ба дасти худ гирифтанд. Думаи шаҳрӣ, ки ҳанӯз ҳам дар ҳимояи 

эсеру меншевикҳо ва шӯрои исломиҳою шӯроиуламоиҳо буд, бо кӯмаки 

қисмҳои казакҳои сафеди И.М.Зайтсев ҳокимиятро дар шаҳри Самарқанд боз ба 

ихтиёри худ гирифт. Ин думаи шаҳрӣ низ аз тарафи қисмҳои аскарони сурх бо 

зудӣ барҳам дода шуд. 

13 декабри соли 1917 дар шаҳри Самарқанд анҷумани II Шӯроҳои вилоятӣ 

ба кори худ шурӯъ кард ва он дар тамоми ҳудуди вилоят ба ихтиёри шӯроҳо 

гузаштани ҳокимиятро эълон кард. Дар худи ҳамин моҳ кумитаи инқилобии 

Самарқанд намояндагони Ҳукумати Муваққатиро,ки ҳанӯз дар болооби 

Зарафшон сарварони волостҳо буданд аз вазифаашон озод карда, намояндагони 

худро барои бунёди Ҳукумати Шӯравӣ фиристод. 

Ҳамин тавр, моҳи деабри соли 1917 дар болооби Зарафшон, аз ҷумла дар 

волостҳои Панҷакент, Фалғар, Искандарӣ, Моғиёну Киштут, Фороб ва Офтобрӯ 

бе ягон муқобилияти ҷиддӣ Ҳокимияти Шӯравӣ барпо карда шуд. 

 

§2. «Мухторияти Қӯқанд» ва барҳам додани он  
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Ба вуҷуд омадани масъалаи мухторияти Туркистон. Чуноне дар боби 

пешина таъкид кардем, ақидаи мухторияти Туркистон дар байни зиёиёни 

кишвар ҳанӯз то барҳам хӯрдани ҳукумати подшоҳӣ вуҷуд дошт. Он пас аз 

шӯриши миллию озодихоҳии соли 1916 дар Осиёи Миёна ва махсусан бо 

ғалабаи инқилоби буржуазию демократии /февралии соли 1917/ Русия бештар 

паҳн гардид. Дар маркази ин ҳаракат ташкилотҳои Шӯрои исломия, Шӯрои 

уламо, инчунин ҷадидони туркистонӣ меистоданд, ки онҳо дар ҳайати худ 

қисми бузурги зиёиёни бедоргаштаи кишварро муттаҳид мекарданд. Аммо он 

лаҳза амалдорони Ҳукумати Муваққатии Русия чандон тарафдори фавран ба 

Туркистон додани ҳуқуқи мухториятро надоштанд. Вале ин таклифро рад ҳам 

накарданд. 

Моҳи сентябри соли 1917 анҷумани III мусулмонони кишвари Туркистон, 

ки дар шаҳри Тошкент шуда гузашт, ба тарафдории мухторияти Туркистон овоз 

доданд. Дар анҷуман инчунин муносибати минбаъдаи Туркистону Русия низ 

муайян карда шуд. Мувофиқи он ҷумҳурияти Русия фақат муҳофизати сарҳади 

Туркистонро ба ӯҳда дошту ба корҳои дохилии он бояд дахолат намекард. 

Мухторияти Туркистон дар навбати худ барои нигаҳдории оромии дохилиаш 

қӯшунҳои худро ташкил медод. 

Тарафдорони мухторияти Туркистон пурра умед доштанд, ки Маҷлиси 

Муассисони Умумирусиягӣ қарори анҷумани III мусулмонони кишвари 

Туркистонро оиди мухторият тасдиқ хоҳад кард. Вале Инқилоби Октябр умеди 

онҳоро барбод дод. Ҳукумати Муваққатии Русия, ки бо он тарафдорони 

мухторият ҳамкорӣ карданд, сарнагун карда шуд. Дар Русия ба сари ҳокимият 

болшевикон омаданд.  

Сабабҳои фаъолтар гардидани мухториятхоҳон. 2 (15) ноябри соли 1917 

аз тарафи Ҳокимияти Шӯравӣ “Эъломияи ҳуқуқи халқҳои Русия” ва 20 ноябр (3 

декабр)-и ҳамон сол муроҷиати он “Ба ҳамаи меҳнаткашони мусулмони Русия 

ва Шарқ” бароварда шуд. Ин ҳуҷҷатҳо ба халқҳои собиқ мазлуми Русия ҳуқуқи 

васеъ, то ҳуқуқи мустақилии миллиро дод. Вале амалӣ гардидани он ҳуҷҷатҳо аз 

мавқеъ ва кордонии ҳукуматҳои маҳаллӣ вобастагӣ дошт. 

Аввалин Ҳукумати Шӯравии Туркистон-Шӯрои Комиссарони Халқӣ 

(ШКХ) чуноне дар боло аллакай қайд намудем, бо кашмакашиҳои зиёди сиёсӣ, 

дар анҷумани III Шӯроҳои кишварӣ (ноябри соли 1917) бо сарварии Ф.И. 

Колесов, асосан аз ҷумлаи намояндагони болшевикон, эсерони чап ва 

максималистон, аз рӯи баромади миллӣ аз ҳисоби русҳо ва русзабонҳо ташкил 

карда шуд. Ба ҳокимият тарафдорони мухторияти Туркистон: шӯроиисломиҳо, 

шӯроиуламоиҳо, ҷадидон ва ғайра роҳ дода нашуданд. Зеро, он лаҳза дар 

доираи ҳукуматдорони кишвар мавқеи миллатчиёни рус зиёдтар буд ва онҳо 

нисбати мардуми маҳаллӣ таваҷҷӯҳе надоштанд. Ба ақидаи онҳо мардуми 

маҳаллӣ гӯё “барои иштирок дар идоракунии кишвар ҳанӯз омода нестанд”. Дар 

натиҷаи ҳукмрон будани чунин ақидаи зарарнок, дар ташкили нахустин 

Ҳукумати Шӯравии кишвар, аввалин хатои ҷиддӣ содир гардида буд. 
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Хатои дуюми ҷиддии аввалин Ҳукумати Шӯравии кишвари Туркистон ва 

болшевикони он ин номуайянии мавқеи онҳо оиди масъалаи мухторият буд. 

Яъне, он ақидаи мухториятро рад ҳам накарду амалан дастгирӣ ҳам. Ба ақидаи 

онҳо Туркистон гӯё барои мухторият ҳанӯз омода набудааст. Ин гуна мавқеи 

ноаниқ мухториятхоҳонро норозӣ намуд. Ба ақидаи онҳо ҳокимияти марказии 

шӯравӣ (яъне Федератсияи Русия) гӯё дар асоси он ҳуҷҷатҳо барои 

туркистониён ҳуқуқи мухториятро додаасту аммо ҳокимияти кишварӣ онро 

намехостааст. Бинобар ин мухториятчиёни кишвар фаъолтар амал карданро 

зарур шумориданд. 

Анҷумани Қӯқандии мухториятчиён ва эълон гардидани мухторияти 

Туркистон. 26 ноябр (9 декабр)-и соли 1917 дар шаҳри кӯҳнаи Қӯқанд 

анҷумани IV таъҷилии мусулмонони кишвар, бо иштороки 205 намоянда, ба 

кори худ шурӯъ кард. Дар анҷуман намояндагони ғайримусулмон, аз ҷумла 

русҳо, яҳудиҳо ва ғайра низ иштирок доштанд. 

Масъалаҳои асосие, ки он анҷуман муҳокима кард, ин: 1) оиди ба ҳайати 

“Иттифоқи Ҷанубу Шарқӣ” дохил шудани кишвари Туркистон ва 2) оиди 

мухторияти кишвари Туркистон ба ҳисоб мерафтанд. Масъалаи якум боиси 

баҳсу мунозираҳои тӯлонӣ гардид. Зеро, махсусан як қисми зиёиёни маҳаллӣ ба 

ҳайати иттифоқи номбурда, ки бо ташаббуси атамани казакҳои Оренбург-Дутов 

ташкил шуда буд, хоҳиши ҳамроҳ гардидани кишвари Туркистонро надоштанд. 

Онҳо чунин ҳолатро як шакли нави мустамликашавии кишвари худ 

меҳисобиданд. Ба ғайр аз ин аз хотираи онҳо кирдорҳои ваҳшиёнаи отрядҳои 

казакӣ- чун қисми асосии аскарони ҳукумати подшоҳӣ, ҳангоми пахш намудани 

шӯриши соли 1916 ҳанӯз фаромӯш нашуда буд. Вале анҷуман шароити 

мураккабро ба инобат гирифта, махсусан барои ба муқобили Ҳокимияти 

Шӯравӣ истодагарӣ карда тавонистан, ба иттифоқи номбурда дохил шуданро 

лозим шуморид. 

Бегоҳии 27 ноябр (10 декабр) анҷуман мухторияти кишвари Туркистонро 

дар ҳайати Федератсияи Русия эълон намуда, барои тасдиқ ба Маҷлиси 

Муассисони Умуми туркистонӣ пешниҳод намуд. Анҷуман инчунин 

муҳофизати манфиати миллатҳои камшумори кишварро низ эълон намуд. 

Яке аз роҳбарони фаъоли ҳизби миллии “Алаш-Ордӣ”, собиқ аъзои кумитаи 

туркистонии Ҳукумати Муваққатии Русия, пантуркисти ашаддӣ Мустафо 

Танишбоев сарвари ҳукумати муваққатии Мухторияти Туркистон таъин гардид. 

Ба ҳайати ҳокимияти мухториятчиён инчунин намояндагони рафоқатҳои 

машҳури тиҷоратию саноатии-Вадяевҳо ва Потеляхов (ҳар ду намояндаи 

яҳудиёни маҳаллӣ) низ дохил шуда буданд. Мустафо Чоқай нозири корҳои 

хориҷӣ таъин гардид. 

Дар натиҷа, дар кишвари Туркистон дуҳокимятии нав ба вуҷуд омад, ки яке 

ҳокимияти шӯравии Туркистон бо марказ дар Тошкент ва дигаре ҳокимияти 

мухторияти Туркистон бо марказ дар Қӯқанд, Ҳокимияти охирин дар таърих бо 

номи “Мухторияти Қӯқанд” маълум аст. Агар мутобиқи шароити ҳамонвақтаи 
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кишвар ба сифати кордонию мутобиқати фаъолияти аъзоёни ҳар ду ҳокимият 

назар афканем, пас ҳокимияти ташкилкардаи мухториятчиён нисбат ба 

ҳокимияте, ки Ф.И.Колесов сарварӣ мекард, бештар ба талабот ҷавоб дода 

метавонист. 

Ҳукумати муваққатии мухторӣ бо мақсади қонунӣ гардонидани 

муваффақияти ба даст дароварда, яъне эълони мухторияти Туркистон, лоиҳаи 

қонуни асосӣ (конститутсия)-ро тайёр карда буд, ки онро бояд Маҷлиси 

Муассисони Умумитуркистонӣ қабул менамуд. Мувофиқи нақшаи эсерҳо 

интихобот ба маҷлиси Муассисони Умумитуркистонӣ бояд то 10 марти соли 

1918 гузаронида шуда, 20 март кушодашавии он маҷлис барпо мегардид. 

Минбаъд ҳамин гуна андешаро ҳукумати муваққатии мухторӣ низ дастгирӣ 

намуд. 

Ҳеҷ ҷои шубҳа нест, ки дар сиёсати ҳукумати мухториятчиён нуфузи 

диндорони мусулмон хело зиёд буд. Аз ин рӯ дар мухторияти Туркистон ба 

дини ислом мақоми давлатӣ дода мешуд. Ин ҳама сиёсатмандони Туркистони 

шӯравиро, ки муқобили нуфузи ҳар гуна дин буданд, боз ҳам ба ғазаб овард. 

Умуман мавҷудияти ҳукумати мухтории Қӯқанд Ҳукумати Шӯравии 

Туркистонро ором нагузошт. Ҳукумати Колесов маҳви “Мухторияти Қӯқанд”-

ро, ки аллакай аввали декабри соли 1917 оғоз намуда буд, идома дод. Бо кӯмаки 

қисмҳои аскарони сурх 20 декабр дар Андиҷон, 28 декабр дар қисми нави 

шаҳри Қӯқанд /яъне Қӯқанди Нав/ Ҳокимияти Шӯравӣ барпо гардид. 

Маҳви «Мухторияти Қӯқанд» аз тарафи аскарони сурх. Ҳукумати 

мухториятчиён кӯшид, ки аз ҳисоби мардум сафи муҳофизони худро зиёд 

кунад. Вале аз як тараф чунин хоҳишмандон хеле кам буданд, аз тарафи дигар, 

барои ин пули зиёд лозим буд. Зеро Ҳукумати Шӯравии Туркистон ҳамаи пул ва 

қоғазҳои қурбноки бонкҳои дар Қӯқанд бударо мусодира намуда буд. Дар 

натиҷаи ҳамаи ин мушкилиҳо, махсусан мураккабии ҳолати молиявӣ, сарвари 

ҳукумати муваққатии мухториятчиён Мустафо Танишбоевро маҷбур намуд, ки 

ба истеъфо равад. Ӯро Мустафо Чоқай иваз намуд. Ҳукумати Мустафо Чоқай бо 

мақсади беҳтар гардонидани вазъияти молиявии мухторият ба миқдори 30 

млн.сӯм /бо пули ҳамон вақта/ заёми дохилӣ баровард. Вале хоҳишмандони 

харидани чунин заём хело кам буданд. Аз ҳамин сабаб он ба тарзи маъмурӣ-

зӯрӣ ба тоҷирони хурд, махсусан дӯкондорон ва ғайра тақсим карда шуд. Чунин 

чорабинӣ боиси норозигии тоҷирони хурди миллӣ гардид ва он натиҷаи дилхоҳ 

надод. 

Вақте, ки аз ҳукумати Мустафо Чоқай ҳам умеди наҷот намонд, доираи 

болоии мухториятчиён яке аз саркардаҳои ҳаракати зиддишӯравӣ Эргашро, бо 

дастаи 2-3 ҳазорнафарааш ба хизмат даъват намуда, ӯро сарфармондеҳи 

“армияи ислом” таъин карданд. Вале баробари ба сари қудрат омадани Эргаш 

дар шаҳри Қӯқанд нооромӣ ба дараҷаи баландтарини худ расид. 17 феврали 

соли 1918 Эргаш М.Танишбоевро ҳабс намуд, Мустафо Чоқай ва баъзе аъзоёни 

дигари ҳукумати мухторӣ барои гурехтан муваффақ шуданд. Эргашро, ки 
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махсусан аъзоёни “Шӯрои уламо” дастгирӣ мекарданд, хони Қӯқанд эълон 

карданд. Ин ҳодиса дар таърих ҳамчун “табаддулоти уламоиён” ё худ 

“табаддулоти Эргаш” маълум аст. 

17 феврали соли 1918 дар шаҳри нави Қӯқанд баҳри сулҳ гуфтушуниди 

тарафи шӯравӣ ва мухториятчиён оғоз ёфт. Баъди табаддулоти Эргаш, тарафи 

шӯравӣ идомаи музокираро бо мухториятчиён нолозим шуморида, ба муқобили 

он ба амалиёти ҷангӣ ҷиддан шурӯъ намуд. 19 феврал қувваҳои ҳарбии 

Туркистони шӯравӣ дар Қӯқанд ҳозир шуда, худи ҳамон рӯз аз соати яки рӯз то 

нимаи шаб ба сӯи шаҳри кӯҳнаи Қӯқанд аз 12 тӯпҳо тир кушоданд. 

20 феврал, яъне баъди тирпаррониҳои зиёд, ба Қӯқанд қисмҳои ҳарбии 

дашнакҳоро дароварданд, ки онҳо асосан мардумро ғорат карданд. Эргаш бо 

наздикони худ гурехт. 21 феврал гуфтушуниди байни намояндагии шӯроҳо ва 

мухториятчиёни аллакай мағлубшударо давом доданд. 22 феврал шартномаи 

тарафайн барои қатъ гардидани амалиёти ҷангӣ имзо шуд. Мувофиқи он беяроқ 

гардонидани тамоми тарафдорони мухторият; аз тарафи мухториятчиён 

шинохтани Ҳукумати Шӯравии кишвар ва ғайра дар назар дошта мешуд. Бо 

ҳамин “Мухторияти Қӯқанд”, баъди мавҷудияти 86 рӯза аз тарафи аскарони 

сурх барҳам дода шуд. Ин воқеа имконият дод, ки дар қатори дигар мулкҳои 

собиқ мухторият, инчунин дар Конибодом ва Исфара ҳам Ҳокимияти Шӯравӣ 

барқарор карда шавад. Вале бо барҳам додани “Мухторияти Қӯқанд” тухми 

гурӯҳҳои зиддиболшевикӣ ва зиддишӯравӣ, ки дар доираи мухторият муттаҳид 

гардида буданд, дар тамоми сарзамини Осиёи Миёна паҳн гардиданд. 

Эълони ташкилёбии Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии сотсиалистии 

Туркистон. 30 апрели соли 1918 дар анҷумани V Шӯроҳои кишвари Туркистон 

қарор аз хусуси ташкилёбии Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии сотсиалистии 

Туркистон дар ҳайати Федератсияи Русия қабул гардид. Худи ҳамон рӯз 

«Низомнома оид ба Ҷумҳурияти Мухтори Шӯравии Туркистон» низ тасдиқ 

гардид. Дар асоси ҳамин ҳуҷҷат анҷуман бори аввал Кумитаи Иҷроияи 

Марказии (КИМ) Туркистонро дар байни анҷуманҳои Шӯроҳо ҳамчун органи 

олии давлатӣ интихоб намуд. Он аз 36 нафар: 18 нафар болшевикон ва 18 нафар 

эсерони чап иборат буд. Раиси КИМ болшевик П.А.Кобозев, ҷонишини аввали ӯ 

(раиси дуюм мегуфтанд) низ болшевик А.Ф.Солник интихоб шуданд. Ҳайати 

Шӯрои Комиссарони Халқии (ШКҲ) ҷумҳурӣ такроран бо сарварии болшевик 

Ф.И. Колесов, иборат аз 8 нафар болшевикон ва 8 нафар эсерони чап низ 

ташкил карда шуд. Дар ҳамин анҷуман яке аз хатогиҳои дар ташкили аввалин 

ҳокимияти шӯравии кишвар роҳ додашуда, ки аз ба корҳои давлатӣ ҷалб 

накардани намояндагони мардуми маҳаллӣ мебошад, қисман ислоҳ гардид. Аз 

ҷумлаи онҳо ба ҳайати КИМ-7 нафар ва ба ҳайати ШКХ -3 нафар дохил 

карданд. 

15 октябри соли 1918 анҷумани VI фавқулоддаи Шӯроҳои Ҷумҳурии 

Мухтори Туркистон Қонуни асосии (Конститутсияи) ҶМШС Туркистонро 

қабул кард. Дар асоси он органи олии қонунбарори ҷумҳурӣ анҷумани Шӯроҳои 
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намояндагии коргарон, аскарон ва деҳқонон ҳисоб мешуд. Органи олии 

доимоамалкунандаи ҷумҳурӣ (дар байни анҷуманҳои Шӯроҳо) КИМ ба ҳисоб 

мерафт. Ҳокимияти иҷроия ва идоракунии ҷумҳурӣ ба ӯҳдаи Шӯрои 

Комиссарони Халқӣ (ШКХ) гузошта шуд.1 майи соли 1918 ин воқеоти 

таърихиро бо тантана эълон карданд. Чуноне маълум аст, эълон намудани 

мухторияти Туркистон яке аз талабҳои асосии зиёиёни маҳаллӣ, аз ҷумла 

“Шӯрои исломия” ва “Шӯрои уламо” ба ҳисоб мерафт. Агар моҳи ноябри соли 

1917 сарварони болшевикии кишвари Туркистон чунин талаби 

мухториятчиёнро рад накарда, ақаллан иҷрояшро ба вақти дигар мегузоштанд, 

аз эҳтимол дур набуд, ки дар кишвари Туркистон яке аз сабабҳои бо ҳам 

муқобилистии қувваҳо аз байн мерафт. 

 

§ 3. Барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бадахшон 

 

Мавқеи отряди Помир нисбат ба Ҳокимияти Шӯравӣ. Дар  Кӯҳистони 

Бадахшон мисли пештара ҳар гуна тағйирот аз мавқеи отряди сарҳадии 

аскарони рус, ки ин ҷо буданд /яъне отряди Помир/, вобастагӣ дошт. Аз тарафи 

дигар сарварони отряд дар қатори вазифаҳои ҳарбӣ инчунин вазифаҳои 

маъмуриро низ иҷро мекарданд. Хулоса, сарвари отряд сарвари ҳарбию 

маъмурӣ ба ҳисоб рафта, нисбатан ҳуқуқҳои васеъ дошт. Ҳамон лаҳза сарвари 

отряд полковники рус Фенин буд. 

Танҳо баъди 2 июли соли 1918 дар Бадахшон, ҳатто дар ҳудуди отряди 

Помир аз сарнагун гардидани Ҳукумати Муваққатӣ чӣ дар Петроград ва чӣ дар 

Тошкент хабардор шуданд. Аммо афсарону аскарони отряд дар марказҳо 

бунёди тартиботи навро ба тарзи гуногун пазируфтанд. Пеш аз ҳама афсарон, бо 

сарварии полковник Фенин ва як қисми аскарони қатории отряд, ки нисбат ба 

Ҳyкумати Муваққатӣ содиқ буданд, Ҳокимияти Шӯравиро эътироф накарданд. 

30 августи соли 1918, мувофиқи фармони барои қисмҳои аскарони сурх 

баровардашуда, отряди Помир ба тобеияти сардори комиссариати ҳарбии 

ҷумҳурии Туркистон гузашт. Аммо полковник Фенин ва дигар афсарони отряд 

на танҳо ин фармонро ба эътибор нагирифтанд, балки мисли пештара умуман аз 

шинохтани Ҳокимияти Шӯравӣ саркашӣ карданд. Ниҳоят, моҳи ноябри соли 

1918, полковник Фенин ва дигар афсарони отряд, бенатиҷагии мавқеи 

ишғолкардаи худро эҳсос намуда, бо ҳамроҳии 32 нафар аскарони қатории 

отряд, тамоми маблағ ва аслиҳаи мавҷудаи отрядро бо худ гирифта, ба воситаи 

Вахон, ба Ҳиндустон гурехтанд. Бо ҳамин воқеа дар як вақт Кумитаи 

Умумипомирии Ҳукумати Муваққатӣ низ барҳам хӯрд. Дар постҳои сарҳадии 

чӣ Помири Шарқӣ ва чӣ Ғарбӣ як қисми ками аскарони рус монда буданду 

халос. Аз ҳисоби ҳамин аскарон, бо сардории Волков, кумитаи инқилобӣ 

ташкил карда шуд, ки он мебоист дар Кӯҳистони Бадахшон ҳокимиятро ба 

дасти худ мегирифт. 
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Отряди А.А.Холмаков ва барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар 

Бадахшон. Охири моҳи ноябри соли 1918 Кумитаи Иҷроияи Марказии /КИМ/ 

ҷумҳурии Туркистон, баробари шунидани хабари ба хориҷа гурехтани 

полковник Фенин ва дигар тарафдорони вай, оиди ба Бадахшон фиристодани 

комиссияи ҳарбию сиёсӣ ва отряди ихтиёрӣ бо сарварии коммунист 

А.А.Холмаков қарор қабул кард. Дар ҳайати отряд 20 нафар болшевикон 

буданд. Коммисия ва отряд моҳи феврали соли 1919 бо душвориҳои хеле зиёд 

ба Хоруғ омада расид. То ҳамин лаҳза дар Бадахшон ҳолати беҳокимиятӣ 

ҳукмфармо буд. Дар маҳалҳо бошад ҳанӯз ягон хел ташкилот ё худ ҷамъияти 

сиёсию инқилобӣ вуҷуд надошт. Вазифаи асосии комиссия ва отряди 

А.А.Холмаков-ин дар маҳалҳо ташкил намудани органҳои ҳокимияти 

инқилобии халқӣ ва муҳофизати сарҳади давлатии Федератсияи Русия дар 

Бадахшон ба ҳисоб мерафт. 

Баҳори соли 1919 ба ташаббуси комиссия ва отряд дар як қатор маҳаллаҳои 

Бадахшон кумитаҳои инқилобӣ ташкил карда шуданд. Дар худи ҳамон фасл 

анҷумани ин кумитаҳо низ барпо гардида, дар онҳо оиди муттаҳид намудани 

Помири Ғарбӣ ва Шарқӣ қарор қабул карданд. Аз ҳамон лаҳза роҳбарии 

умумиро дар Кӯҳистони Бадахшон кумитаи отряд бо сарварии А.А.Холмаков ба 

ихтиёри худ гирифт.  

Ҳамин тавр, баҳори соли 1919 дар Кӯҳистони Бадахшон низ бо ташаббуси 

комиссия ва отряди аз Тошкент фиристодашуда Ҳокимияти Шӯравӣ ташкил 

карда шуд.  

17-25 июни соли 1918 дар шаҳри Тошкент анҷумани I муассисони 

болшевикони Туркистон барпо гардад ва дар он ҳизби коммунистии Туркистон 

(ҲКТ), ҳамчун қисми таркибии ҳизби коммунистии (болшевикии) Русия 

(ҲК(б)Р) ташкил ёфт. Баъди он болшевикони кишвар фаъолияти худро 

муташаккил намуда, чӣ дар марказ ва чӣ дар маҳалҳо намояндагони 

ғайриболшевикиро аз ҳокимият танг карда бароварданд. Дар натиҷа, дар ҳудуди 

ҶМШС Туркистон ҳам ҳизби коммунистӣ ҳизби яккаҳукумрон гардид. Соли 

1918 дар ҳудуди кишври Туркистон, аз он ҷумла ноҳияҳои имрӯзаи 

Тоҷикистони Шамолӣ ташкилотҳои иттифоқи ҷавонон ва иттифоқи касаба ба 

вуҷуд омаданд. Минбаъд ин иттифоқҳо низ дар зери назорати сахти ҳизби 

болшевикӣ амал мекарданд. 

 

§ 4. Ҳаракати зиддишӯравӣ дар сарзамини имрӯзаи  

Тоҷикистони Шимолӣ ва Бадахшон 
 

Сабабҳои ба вуҷуд омадани ҳаракати зиддишӯравӣ дар сарзамини 

имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ. Дар миёнаи соли 1918 дар сарзамини ҶМШС 

Туркистон тартиботи шӯравӣ ҳанӯз пурра барпо нагардида ба муқобилияти сахт 

дучор шуд. Онҳое, ки аз ин тартибот, махсусан сиёсати дар амал ҷорӣ 

кардаистодаи ҳомиёни он норозӣ буданд, ба мубориза бархестанд. Дар маҳалҳо 
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қариб ҳамаи онҳо аз ҷумлаи мардуми маҳаллӣ буданд. Дар байнашон 

намояндагони тамоми табақаҳои аҳолӣ-диндорон, тоҷирону саноатчиён (яъне 

намояндагони буржуазияи миллӣ), зиёиён, деҳқонон, косибону ҳунармандон ва 

ҳатто коргарон низ буданд. Дар шаҳру шаҳракҳо ва маҳаллаҳои руснишин ба ин 

ҳаракат дар қатори намояндагони мардуми маҳаллӣ инчунин намояндагони 

русҳо ва русзабонҳо ҳам иштирок намуданд. Дар байни онҳо, инчунин афсару 

аскарони собиқи рус, ё худ русзабон (аз Русия, дар натиҷаи таъқиби аскарони 

сурх гурехта) низ амал мекарданд.  

Пас ин ҳаракате, ки дар ҳақиқат ҳаракати зиддишӯравӣ буд ва маҳз ба 

муқобили тартиботи нав-Шӯравӣ нигоронида шудааст, чӣ тавр бояд номид? То 

ба имрӯз дар адабиёти таърихӣ онро «ҳаракати босмачигарӣ» мегуфтанд, ки аз 

ҳақиқат хеле дур аст ва амалан ин баҳо таҳқирест нисбати мардуми таҳҷоӣ. Дар 

таркиби ин ҳаракат босмачиёни ҳақиқӣ, ки маънои «ғоратгар»-ро дорад, низ 

буданд. Барои онҳо ҳиссиёти динию урфу одати миллӣ муқаддас набуд. Онҳо аз 

вазъи мураккаби ба амаломада ба хубӣ истифода бурда, бештар ба ғорат 

намудани молу мулки мардум машғул буданд. Аммо на ҳамаи иштирокчиёни 

ҳаракат дар чунин мавқеъ меистоданд. Баъзе муаллифон ин ҳаракатро «ҷанги 

шаҳрвандӣ», дигарон «ҳаракати муҷоҳиддин» меноманд. Ба ин баҳоҳо то 

андозае розӣ шудан мумкин аст. Вале ҳангоми қабули баҳои «ҷанги шаҳрвандӣ» 

боз душвории дигаре ба миён меояд. Масалан, аз тарафи муаллифони зиёд 

қабул гардидааст, ки «солҳои 1918-1920, ё худ бо андешаи баъзе дигарон то 

соли 1921 дар ҳудуди кишвари Туркистон, аз он ҷумла сарзамини имрӯзаи 

Тоҷикистони Шимолӣ «ҷанги гражданӣ», яъне «ҷанги шаҳрвандӣ» давом 

кардааст. Пас, солҳои минбаъда чӣ? Ҳол он, ки дар ҳудуди кишвари Туркистон 

ҳаракати зиддишӯравӣ то солҳои 30-юм давом кардааст. Ба ғайр аз ин солҳои 

1918-1920 (21) низ ҷанг асосан дар байни қисмҳои аскарони сурх ва мардуми 

маҳаллӣ буд. Дар ин солҳо мардуми маҳаллие, ки баҳри ҳимояи тартиботи нав 

бархестаанд, албатта буданд, вале онҳо хело камшумор ба ҳисоб мерафтанд. 

Бинобар ин онҳо дар ҳаракати умумӣ нуфузе надоштанд. Пас ҷанги шаҳрвандӣ 

номидани ин ҳаракат душвор аст. Зеро, ҷанги шаҳрвандӣ – ин ҷангест дар 

дохили як мамлакат, дар байни шаҳрвандони он. Бо ин ҳама сабабҳо «ҳаракати 

зиддишӯравӣ» номидани он ҳаракат ҳақиқати ҳоли ҳамон давраро пурра ифода 

менамояд. 

Чуноне аз боби пешина маълум гардид, дар ҳудуди кишвари Туркистон, 

барои бунёди тартиботи шӯравӣ танҳо дар Тошкент, Қӯқанд, то андозае дар 

Ӯротеппа, Самарқанд, аз маҳалҳо - Қистакӯз, Мастчоҳ ва ғайра қувваи зӯрӣ-

ҳарбӣ истифода гардидааст. Дар боқимонда маҳалҳо тартиботи шӯравӣ асосан 

ба тарзи осоишта, бе истифодаи қувваи зӯрӣ, барпо карда шуд. Пас чаро як 

ҳиссаи мардум бо зудӣ аз ин тартибот рӯ гардонида, ба муқобили он ба 

мубориза бархестанд? Барои ин, бо андешаи мо, сабабҳои зерин асос шуданд: 

1. Эътироф накардани дин ва урфу одатҳои мардуми маҳаллӣ. Чуноне 

маълум аст, яке аз аввалин корҳои амалие, ки бунёдкорони тартиботи нав дар 
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пеши назари мардум анҷом доданд, ин нобуд кардани китобҳои муқаддаси 

динӣ, бастан (расмӣ набошад ҳам), ё худ хароб кардани масҷиду мадрасаҳо, ба 

азобу шиканҷа кашидани руҳониён ва ғайраҳо. Аз ҷумла, ҳомиёни тартиботи 

нав дар Марғелон, дар пеши чашми мардум Қуръони Шарифро сӯхтанд, 

масҷиди ҷомеи Андиҷонро ба казармаи қисмҳои аскарони сурх табдил доданд 

ва охирин дар ин ҷойи барои мардум муқаддас ҳаргуна корҳои бемаъниро ба ҷо 

овардаанд;  

2. Дар аввал маҳдуд ва баъд тамоман манъ намудани фаъолияти ҳизбу 

ҷамъиятҳои ғайриболшевикӣ. Маълум аст, ки дар ҳудуди кишвари 

Туркистон, аниқтараш дар шаҳрҳои асосии он қариб тамоми ҳизбҳои бузурги 

Русия ташкилот ё худ намояндаи худро доштанд. Махсусан ҳизби эсерҳо ва 

ҷамъияти «Шӯрои исломия» аз ҳамаи ҳизбҳо ва ҷамъиятҳо сернуфузтар ба 

ҳисоб мерафтанд. Сиёсати пешгирифтаи ҳизби болшевикӣ ҳамаи онҳоро ба 

муқобили худ гузошт;  

3. Маҳв намудани ҳаракати мухториятчиён. Чӣ тарве аллакай таъкид 

кардем маҳв намудани «Мухторияти Қӯқанд» қариб тамоми тарафдорони 

онҳоро, ки дар ҳудуди кишвар хеле бисёр буданд, ба майдони муборизаи 

муқобили сиёсати болшевикӣ бархезонд;  

4. Кашида гирифтани замин, завод, бино ва дигар молу мулки дороён, 

миллӣ кунонидани бонкҳо, ҷорӣ намудани сиёсати развёрсткаи озуқавӣ 

(яъне аз аҳолӣ кашида гирифтани ғалла ва дигар намуди хӯрокворӣ, пахта ва 

ғайра). Дар чунин ҳолат соҳибони мулк бо сиёсати пешгирифтаи Ҳокимияти 

Шӯравӣ розӣ нашуда, барои муқобилият вақти мусоидро интизор буданд; 

5. Амалиётҳои ношоистаи баъзе аз ашхосе, ки дар замони нав, дар 

марказ ва дар маҳалҳо ба сари қудрат омада буданд. Дар байни амалдорони 

нав ашхосе буданд, ки аз мансаб истифода бурда, ба манфиати шахсии худ, ба 

мол ва номуси мардум даст мезаданд, таҳқир менамуданд ва ҳатто шахси 

дилхоҳашонро нест мекарданд; 

6. Ҳангоми ташкил додани аввалин органҳои марказӣ ба эътибор 

нагирифтани манфиати мардуми маҳаллӣ ва ташкил додани чунин 

ҳокимият танҳо аз ҳисоби русҳо ва русзабонҳо. Ин гуна сиёсатро 

намояндагони зиёиёни маҳаллӣ ҳамчун ҷорӣ гардидани сиёсати нави 

мустамликавӣ ва таҳқири миллати худ меҳисобиданд. 

Албатта ба сабабҳои дар боло нишон додашуда, инчунин таъсири ҳаракати 

зиддишӯравии худи Русия, ташвиқоту амалиётҳои мамлакатҳои беруна илова 

шуда метавонанд. Хулоса, ҳамаи ин сабабҳо қисми бузурги мардуми кишвари 

Туркистон, аз он ҷумла мардуми сарзамини имрӯзаи Тоҷикистони Шимолиро ба 

майдони ҳарб кашида буд. 

Ҳаракати зиддишӯравӣ дар ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ. 

Аввалин баромади зиддишӯравӣ дар ҳудуди уезди Хуҷанд 4 феврали соли 1918 

дар деҳаи Қистакӯз ба амал омад. Вале нимаи дуюми он сол ҳаракати 

зиддишӯравӣ на танҳо қариб тамоми ҳудуди уезди Хуҷандро, балки бисёр 
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ноҳияҳои Фарғона, Сирдарё, Ҳафтруд ва Самарқандро низ фаро гирифт. Моҳи 

декабр ҶМШС Туркистон дар ҳолати ҳарбӣ эълон карда шуд.  

Шаби аз 18 ба 19 январи соли 1919 дар худи шаҳри Тошкент бо сарварии 

комиссари ҳарбии ҷумҳурии Туркистон К.П.Осипов ба муқобили тартиботи 

болшевикии кишвар исёне ба амал омад, ки дар натиҷаи он бисёре аз коркунони 

ҳизбию шӯравӣ, аз ҷумла 14 нафар комиссарони туркистонӣ (онҳо бо даъвати 

худи К.Осипов барои ҷамъомад ҳозир шуда буданд) қурбон шуданд. Фаъолони 

ин исён аъзоёни «Ташкилоти ҳарбии Туркистон», ки аз тарафи гвардиячиёни 

сафед бунёд карда шуда буд, ба ҳисоб мерафтанд. Ин воқеа муқобилони 

тартиботи шӯравии кишварро хеле рӯҳбаланд намуд. 

22 январи соли 1919 Оренбург боз ба ихтиёри аскарони сурх гузашт. Ин ба 

Ҳукумати Шӯравӣ имконият дод, ки ба Туркистони шӯравӣ иловагӣ аскар ва 

лавозимоти ҳарбӣ фиристад. Дар натиҷа ба муқобили К.Осипов қувваи зиёд 

гузошта шуд. К.Осипов ҳатто шаҳри Тошкентро пурра ба даст гирифта 

натавонист ва шикаст хӯрда ба сӯи Мастчоҳ, баъд, тобистони он сол ба Бухоро 

гурехт. 

Аз охири соли 1918 дар ноҳияҳои гуногуни водии Фарғона, аз он ҷумла 

ноҳияҳои имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ отрядҳои зиддишӯравӣ бо сарварии 

Эргаш, Мадаминбек, Кӯри Шермат, Раҳмонқул, Исломбек, Амонқул, 

Маҳмадсолеҳ ва дигарон амал мекарданд. Дар байни қувваҳои зидишӯравӣ 

сернуфузтарин қувваҳои Мадаминбек ба ҳисоб мерафт. Ӯ, ки худро 

«Сарфармондеҳи армияи сафеди мусулмонии Туркистон» эълон карда буд, 

тавонист дар атрофи худ отрядҳои зиёди хурд-хурди зиддишӯравиро муттаҳид 

намояд. Дар натиҷа қариб тамоми водии Фарғона ба зери нуфузи вай гузашт.  

Моҳи апрели соли 1919 бо мақсади ба танзим даровардани мубориза ба 

муқобили ҳаракатҳои зиддишӯравӣ дар Тошкент Шӯрои Ҳарбии инқилобии 

ҶМШС Туркистон ташкил ёфт. Тобистони он сол, баъди дар фронти Шарқии 

Русияи Шӯравӣ маҳв намудани қувваҳои бузургтарини зиддишӯравии Колчак, 

ба кишвари Туркистон қувваҳои иловагӣ-қисмҳои аскарони сурх ва масолеҳи 

зиёди ҳарбӣ фиристода шуд. 11 августи он сол аз ҳисоби қисмҳои аскарони 

сурхи фронти Шарқӣ, ки ба кишвари Туркистон фиристода шуданд, фронти 

Туркистонӣ, бо сарварии М.В. Фрунзе ташкил гардид. Ба ихтиёри он инчунин 

тамоми қисмҳои аскарони сурх, ки дар ҳудуди кишвари Туркистон амал 

мекарданд, гузашт. Вазифаи асосии фронти нав - дар тамоми ҳудуди Осиёи 

Миёна, пеш аз ҳама дар кишвари Туркистон пурра маҳв намудани қувваҳои 

зиддишӯравӣ ба ҳисоб мерафт. 

Баробари ташкил додани фронти Туркистонӣ, аскарони он ба муқобили 

қувваҳои зиддишӯравӣ ба ҳуҷум гузоштанд. Дар натиҷа «пробкаи оренбургӣ» 

абадан барҳам дода шуд. Ин имконият дод, ки ҳукумати Русияи Шӯравӣ ба 

вазъи кишвари Туркистон диққати ҷиддӣ диҳад. Бо ташаббуси он 8 октябри 

соли 1919, бо мақсади мустаҳкам намудани Ҳокимияти Шӯравӣ барои кӯмак 

расонидан ба болшевикони ин кишвар Комиссияи Туркистони (Турккомиссия) 
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ташкил дода шуд. Минбаъд, августи соли 1920 барои зиёдтар намудани нуфузи 

болшевикӣ ва роҳбарияти ҳизбӣ Бюрои Туркистонии (Туркбюрои) ҳизби 

коммунистии (болшевикии) Русия ташкил карда шуд. 

Аз аввали соли 1920 вазъи ҳарбии ҳомиёни тартиботи нави кишвари 

Туркистон нисбатан беҳтар гардид. Аҳволи қувваҳои зиддишӯравӣ бошад, 

баръакс вазнин шуд. Охирин, бо сабаби дар ҳудуди кишвар хеле зиёд гирд 

овардани қисмҳои аскарони сурх, дигар имконияти муттаҳидшавиро аз даст 

дода буданд. Бинобар ин онҳо бештар ба отрядҳои хурд-хурд тақсим шуда, дар 

ноҳияҳои гуногун амал мекарданд. Аз ин рӯ аскарони сурх дар амалиёти ҷангии 

худ дигар қариб бо қувваҳои нисбатан бузурги муттаҳидаи зиддишӯравӣ дучор 

намеомаданд.  

Дар чунин шароит баъзе сарварони ҳизбию шӯравӣ ва махсусан ҳарбии 

кишвар на танҳо сиёсати ба мардум фаҳмондадиҳӣ, балки сиёсати зӯроварӣ, 

барои тарсонидани чашми мардум чораҳои ҳабсу қатлро пеш гирифтанд. 

Махсусан отрядҳои ҷазодиҳии сегона (тройка), ки дар маҳалҳо ташкил дода 

мешуд, дар ин ҷода бераҳмиҳои зиёде зоҳир намудаанд. Аз тарафи онҳо 

асосноку беасос каси бисёре қатл карда шудааст. Баъзан, бо мақсади ғаразнок, ё 

худ рӯпӯш намудани нобарории амалиёти худ, шахсони тамоман бегуноҳро 

ҷамъ намуда, қатл мекарданд, ё худ деҳаеро ба хок яксон менамуданд.  

Соли 1920 вазъияти кишвари Туркистон нисбат ба соли 1919, ба фоидаи 

тартиботи шӯравӣ хеле тағйир ёфт. Моҳи феврали соли 1920 аскарони сурх 

тамоми ҳудуди Моварои Каспиро ба даст дароварда, дар ин ҷо тартиботи 

шӯравиро аз нав барқарор намуданд. Моҳҳои март-апрел бошад аскарони сурх 

ба қувваҳои зиддишӯравии Ҳафтруд шикасти сахт доданд. Дар натиҷа фронтҳои 

Моварои Каспӣ ва Ҳафтруд барҳам дода шуд. 

Дар солҳои аввали Ҳокимияти Шӯравӣ як қисми аҳолии маҳаллӣ оҳиста-

оҳиста ба сохти нав майл карда, барои барқарории он ҷонбозиҳо намуданд. Аз 

ҳисоби онҳо соли 1919 дар ҳудуди уездҳо отрядҳои ихтиёриёни халқӣ ташкил 

ёфтанд. Ба чунин отрядҳо, фаъолони ҳаракати шӯравӣ: Ҳайдар Усмонов, 

Бобобек Мавлонбеков, Аҳмадбек Мавлонбеков, Шариф Раҷабов, Абдуқодир 

Раҳимбоев, Раҳимбердӣ Эгамбердиев ва дигарон сарварӣ намудаанд. Маҳз дар 

натиҷаи ба ҳимояи тартиботи шӯравӣ бархестани як ҳиссаи мардуми маҳаллӣ, 

дар чунин маҳаллаҳо ҳаракати зиддишӯравӣ ба худ характери ҷанги 

шаҳрвандиро гирифт. Ҳамин ҳолат махсусан солҳои 1919-1921 ҳувайдо буд. 

Вале отрядҳои ихтиёрии халқӣ дар он солҳо қувваи ҳалкунанда ба ҳисоб 

намерафтанд. Қувваи асосие, ки баҳри тартиботи шӯравӣ меҷангид ҳанӯз ҳам 

қисмҳои аскарони сурх буданд.  

Аз аввали соли 1920 дар водии Фарғона қисмҳои асосии аскарони сурх ба 

муқобили қисмҳои Эргаш ва Мадаминбек, ки ҳанӯз ҳам хеле сершумор буданд, 

нигаронида шуданд. Дар натиҷаи муборизаҳои пай дар пай 13 январ деҳаи 

Бечкир, ки такягоҳи асосии Эргаш ба ҳисоб мерафт, ба ихтиёри аскарони сурх 
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гузошт. Моҳи март бошад Мадаминбек низ шикаст хӯрд ва қисмҳои 

боқимондаи ӯ ба воситаи Ӯротеппа ба сӯи Мастчоҳ ақиб нишастанд.  

Баъди шикаст додани қувваҳои Эргаш ва Мадаминбек, охири соли 1920 ва 

аввали соли 1921 қисмҳои асосии аскарони сурхи дар водии Фарғона буда ба 

муқобили қувваҳои Холбӯтта ва Раҳмонқулбек сафарбар карда шуданд. Дар ин 

муҳорибаҳои шадид қувваҳои зиддишӯравӣ шикаст хӯрда, ба ҳар сӯ пароканда 

гардиданд.  

Маҳв намудани ҳаракати зиддишӯравӣ дар Мастчоҳ. 30 ноябри соли 

1918 дар Мастчоҳ агарчанде дар натиҷаи сулҳи тарафҳо тартиботи шӯравӣ ба 

тарзи осоишта аз нав барқарор ёфта буд, вале баробари аз ҳудуди ин ноҳия дур 

шудани қисмҳои аскарони сурх, аввали моҳи декабр Султонбек худро бек ва 

Мастчоҳро бекигарии мустақил эълон кард. Дар натиҷа дар Мастчоҳ Ҳокимияти 

Шӯравӣ боз барҳам хӯрд. 

Сарварони шӯравӣ ин дафъа ҳам масъаларо бо сарварони нави Мастчоҳ ба 

тарзи осоишта ҳал карданӣ шуданд. 12 июли соли 1920 дар деҳаи Похути 

волости Фалғар байни Ҳокимияти Шӯравӣ ва бекигарии Мастчоҳ сулҳ имзо 

гардид. Вале тирамоҳи он сол вазъият аллакай тағйир ёфт. Ба ин мулк Саид 

Аҳмадхоҷа - писари эшони Авлиёхоҷа, ки дар тамоми ҳудуди уезд шӯҳрат дошт 

ва аз соли 1919 раиси комиҷроияи волости Бокса-Исфонаи уезди Хӯҷанд буду 

ҳатто ба ҳайати ҳизби болшевикӣ ҳам шомил буд, омада худро бек эълон кард 

ва сулҳи бо Ҳокимияти Шӯравӣ вуҷуддоштаро бекор намуд. Вай мехост, ки дар 

тамоми болооби Зарафшон ҳокимияти худро барқарор намояд. 

Саид Аҳмадхоҷа аз Ҳокимияти Шӯравӣ талаб кард, ки мустақилияти 

давлати ӯро эътироф кунад. Ба ин талаб Шӯроҳо розӣ нашуданд. Ба ҳамин сабаб 

гуфтушуниди тарафайн натиҷаи дилхоҳ надод. Ниҳоят Ҳокимияти Шӯравӣ ба 

муқобили бекигарии Мастчоҳ қувваро истифода бурд. Моҳи марти соли 1923 

барои маҳви бекигарии Мастчоҳ аз тарафи Ҳокимияти Шӯроҳо, бо сарварии 

Ҷӯра Зокиров ва Аҳмадбек Мавлонбеков Сегонаи ҳарбию сиёсӣ ташкил карда 

шуд. Дар худи ҳамон моҳ қисмҳои аскарони сурх ба хоки Мастчоҳ бори аввал 

қадам гузоштанд. 2 апрели ҳамон сол онҳо маркази «бекигарии Мастчоҳ»-деҳаи 

Оббурдонро ишғол карданд. Бо ҳамин дар ҳудуди  Кӯҳистони Мастчоҳ ҳам 

пурра тартиботи шӯравӣ аз сари нав барқарор гардид. Худи Саид Аҳмадхоҷа 

боз ба уезди Хуҷанд гурехта паноҳӣ ёфт. 4 январи соли 1924 ӯ баъди нокомиҳои 

зиёд ба Ҳокимияти Шӯравӣ таслим шуд. 

Ҳаракати зиддишӯравӣ дар Кӯҳистони Бадахшон. Аллакай тобистони 

соли 1919 вазъият дар Кӯҳистони Бадахшон боз мураккаб гардид. Зеро вазъи 

ноороми водиҳои Фарғонаю Олой ва махсусан ноҳияи Ӯш барои пурқувват 

шудани қувваҳои зиддишӯравии Кӯҳистони Бадахшон низ имкониятҳои 

мувофиқ ба вуҷуд овард. Дар Помири Ғарбӣ ба чунин қувваҳо роҳбари сектаи 

исмоилиҳо - Муҳаммадалишо, эшони Шоҳдара - Саид Маҳмудшо ва эшони 

Поршнев - Саид Юсуфалишо сарварӣ мекарданд. Бевақтии шаби 23 июли соли 

1919 дар Хоруғ А.А.Холмаков ва наздикони ӯ аз тарафи мадёрҳои сафед, ки аз 
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Афғонистон гузашта буданд, кушта шуданд. Баъди ин фоҷеа, 24 июл иҷроиши 

вазифаи сарвари сиёсии Кӯҳистони Бадахшон ба ӯҳдаи П.Воловик гузошта шуд.  

Моҳи октябри соли 1919 отряди зиддишӯравии Н. Монстров, ки дар 

Ҷалолобод амал мекард, бо Мадаминбек иттифоқ баста, Ӯшро ба даст даровард. 

Роҳ аз водии Фарғона ба сӯи Кӯҳистони Бадахшон баста шуд. 24 октябри он сол 

дар деҳаи Гулҷӣ, ки маҳалли асосӣ дар роҳи Ӯш-Хоруғ ба ҳисоб меравад, 

Монстров ва Мадаминбек «Ҳукумати Муваққатии Туркистон»-ро бо сарварии 

Мадаминбек ташкил доданд. Охири моҳи декабр дар Помири Ғарбӣ низ 

тартиботи шӯравӣ барҳам хӯрд.   

Аввали соли 1920 нуқтаҳои асосии стратегӣ дар роҳи Ӯш-Хоруғ, аз он 

ҷумла деҳаи Гулҷӣ, аз тарафи қисмҳои аскарони сурх ишғол карда шуд. Ин 

воқеа дар Кӯҳистони Бадахшон тарафдорони шӯравиро рӯҳбаланд намуд. Бо 

сарварии Х.Кирмоншоев отряди гвардиячиёни сурх ташкил карда шуд, ки ба он 

А.Наврӯзбеков, Т.Бердаков, С.Абдуллоев, Э.Элчибеков, Б.Мирзобеков ва 

Воловик дохил мешуданд. 

Моҳи апрели соли 1920 сарвари отряди зиддишӯравии Хоруғ полковник 

Тимофеев нокифоягии қувваи худро эҳсос намуда, бо наздиконаш ба Ҳиндустон 

гурехт. Баъди ин воқеа сардори милитсияи Хоруғ Ҳақназар, ба руҳониёни 

маҳаллӣ такя намуда, ҳокимиятро гирифт. Вале руҳониёни Помири Ғарбӣ, бо 

ташаббуси Абдулғиёсхон ба беки Дарвоз бо мактуб муроҷиат карданд, ки мулки 

онҳоро низ ба ҳайати мулкҳои идоракунии амири Бухоро ҳамроҳ кунанд. Дар 

натиҷа моҳи майи ҳамон сол отряди бухороии дар мулки Дарвоз буда, ба Хоруғ 

дохил шуданд ва Кӯҳистони Бадахшон мулки амири Бухоро эълон гардид. 

Акнун дар Хоруғ намояндаи амир-бек менишаст. Дар маҳалҳо тартиботи 

амириро аз нав барқарор карданд. 

 26 июн, вақте ки бек ва дигар намояндагони амири Бухоро дар зиёфати 

сарвари (шои) Роштқалъа Саид Маҳмудшо буданд, тарафдорони шӯравӣ, бо 

сарварии Азизбек Наврӯзбеков (ҳамагӣ зиёда аз 20 нафар), дар аввал кӯпруки 

дарёи Ғундро, ки роҳи Роштқалъаро бо Хоруғи Боло мепайваст, вайрон карданд. 

Онҳо 27 июн қалъаи Хоруғро ба даст дароварда, тамоми аслиҳаро аз худ 

намуданд. 28 июн бек ва дигар тарафдорони ӯ аз воқеаи Хоруғ хабардор гашта, 

аз Роштқалъа омаданд ва бо душвориҳои зиёд аз дарёи Ғунд гузашта, аз 

исёнгарон талаби супоридани қалъаро карданд, вале ҷавоби рад гирифтанд. 

Рӯзи 29 июн дар байни тарафдорони шӯравӣ ва бек задухӯрд ба амал омад, ки 

бо ғалабаи шӯравиҳо анҷом ёфт. Бек асир афтид ва ӯро ба Қалъаи Ҳумб 

фиристоданд. Ҳокимият дар Кӯҳистони Бадахшон ба ихтиёри кумитаи 

инқилобӣ бо сарварии П. Воловик гузашт. 

Ҳамин тавр, 29 июни соли 1920, ҳамчун рӯзи дар Помири Ғарбӣ аз нав 

ташкил ёфтани Ҳокимияти Шӯравӣ ба ҳисоб меравад. Баъди Хоруғ, бо зудӣ 

тартиботи шӯравӣ дар Вахон ва Ишкошим низ аз нав барқарор гардид. 

Сентябри соли 1921 бо омада расидани отряди нави сарҳадӣ дар Помири Шарқӣ 

низ тартиботи шӯравиро аз нав барқарор намуданд. 
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Дар ин гӯшаи кӯҳӣ ҳам ҳокимият ба ихтиёри кумитаи инқилобӣ гузашт. 

Моҳи сентябри соли 1921 бо ташаббуси ҳокимияти шӯравии Туркистон, бо 

мақсади дар тамоми маҳалҳои Кӯҳистони Бадахшон барпо ва мустаҳкам 

намудани Ҳокимияти Шӯравӣ Сегонаи ҳарбию сиёсӣ оид ба Помир ташкил 

карда шуд. Ба он аз Помири Ғарбӣ - Шириншоҳ Шоҳтемур, аз Помири Шарқӣ - 

Ҳусенбоев ва аз отряди сарҳадӣ - М.М. Дяконов (вай инчунин намояндаи КИМ 

ҶМШС Туркистон ба ҳисоб мерафт) дохил буданд. Ин сегона 19 сентябр баҳри 

дар тамоми маҳаллаҳои Кӯҳистони Бадахшон ташкил додани кумитаи инқилобӣ 

қарор қабул кард. 

Умуман ҳаракати зиддишӯравӣ, ки сарзамини имрӯзаи Тоҷикистони 

Шимолӣ ва Кӯҳистони Бадахшонро дар қатори дигар ноҳияҳои кишвари 

Туркистон фаро гирифта буд, на танҳо боиси харобиҳои хоҷагии халқ, балки он 

боиси талафотҳои зиёди ҷонӣ низ гардидааст. Махсусан солҳои 1918-1921 ба 

муқобили қисмҳои мунтаззами аскарони сурхи казакии мусаллаҳи дар 

майдонҳои ҷанг обутобёфта, тӯдаи зиёди мардуми машқи ҷангӣ надида ва 

бадмусаллаҳгардида меҷангид. Бинобар ҳамин ҳам агар талафоти ҷонии тамоми 

Федератсияи Русия (бо ҳамроҳи кишвари Туркистон) дар замони авҷи ҷангӣ 

гражданӣ, яъне солҳои 1918—1920 ба 800 ҳазор нафар расад, пас талафоти 

ҷонии танҳо кишвари Туркистон, бо якҷоягии маъюбон 200 ҳазор нафарро 

ташкил кардааст.  

Дар солҳои болоравии ҳаракати зиддишӯравӣ, аз ноҳияҳое, ки амалиёти 

ҷангӣ зиёда ба амал омадааст, мардуми зиёде ватани худро тарк карданд. Аз 

ҷумла дар он солҳои душвор миқдори мардуми вилояти Фарғона аз се як ҳисса 

кам шудаанд. 

 

§ 5. Чорабиниҳои Ҳокимияти Шӯравӣ барои мустаҳкам намудани 

тартиботи нав дар сарзамини имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ва Бадахшон 

 

Кумитаҳои инқилобӣ ва ба Шӯроҳо табдил додани онҳо. Дар ҳар 

ноҳияҳои ҳудуди кишвари Туркистон, аз он ҷумла ноҳияҳои имрӯзаи 

Тоҷикистони Шимолӣ ва Кӯҳистони Бадахшон, ҳамин ки ё дар натиҷаи 

амалиёти ҷангии аскарони сурх, ё ба тарзи осоишта ҳокимияти шӯравӣ барпо 

карда мешуд, сараввал чун дар Русияи Марказӣ, кумитаҳои инқилобӣ, яъне 

ревкомҳо ташкил карда, ҳокимиятро ба ихтиёри онҳо месупориданд. Ин 

кумитаҳо мувофиқи талаби замон функсияҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва судиро ба худ 

доштанд. Ҳамин ки дар ин ё он ниҳия ба муқобили тартиботи нав хавфи зиёдро 

эҳсос намекарданд, кумитаи инқилобии маҳаллиро ба Шӯроҳои маҳаллӣ табдил 

дода, ҳокимиятро ба ӯҳдаи кӯмитаҳои иҷроияи онҳо мегузоштанд. Ё худ 

баръакс, ҳангоми зиёда пай бурдани хавфи ҳаракати зиддишӯравӣ, дар ин 

нуқтаҳо ҳамоно ба ҷои Шӯроҳо боз кумитаҳои инқилобиро аз нав барқарор 

мекарданд. Зеро, Шӯроҳо ҳамчун органи интихобӣ буда, барои роҳбарони 

ҳамонвақта ба онҳо дохил намудани шахсони зарурӣ чандон кори осон набуд. 
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Аъзоёни кумитаҳои инқилобиро бошад худи онҳо таъин менамуданд. Танҳо дар 

баъзе ноҳияҳои аз ҷиҳати иқтисодию сиёсӣ хеле қафомонда, ба монанди 

Кӯҳистони Бадахшон ҳайати кумитаҳои инқилобӣ низ интихобӣ буданд. Дар ин 

ҷо мақсади асосӣ, бо ҳамин роҳ ба сӯи тартиботи нав ҷалб намудани мардум ба 

ҳисоб мерафт. Кумитаҳои инқилобии маҳалҳо, яъне деҳагӣ (қишлоқӣ), волостӣ, 

уездӣ ба воситаи кумитаҳои инқилобӣ ё худ Кумитаҳои иҷроияи вилоятӣ ба 

кӯмитаҳои инқилобӣ ё худ Кумитаҳои Иҷроияи Марказии (КИМ) ҷумҳуриявӣ 

итоат мекарданд.  

Дар Кӯҳистони Бадахшон соли 1922 хавфи сар задани ҳаракати 

зиддишӯравӣ гӯё аз байн рафт. Моҳи майи он сол дар ҳудуди Помири Ғарбӣ 

интихобот ба ҳайати Шӯроҳои маҳаллӣ оғоз гардид. Бо ҳамин дар Кӯҳистони 

Бадахшон давраи аз кумитаҳои инқилобӣ ба Шӯроҳо гузаштан оғоз гардид. Дар 

Помири Шарқӣ бошад соли 1923 аз кумитаҳои инқилобӣ ба Шӯроҳо гузаштанд. 

Вале дар Кӯҳистони Бадахшон ҳанӯз ҳам амалан ҳокимият дар ихтиёри сарвари 

отряди Помир буда, ӯ мисли пештара нуфузи зиёд дошт. Вай дар як вақт 

намояндаи ГПУ (Управленияи сиёсии давлатӣ) ва аъзои Сегонаи ҳарбию сиёсӣ 

ба ҳисоб мерафт.  

То соли 1923 дар ҳудуди бисёр ноҳияҳои имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ 

кумитаҳои инқилобӣ бо роҳи интихобот аллакай ба Шӯроҳо табдил ёфта 

буданд. Вале аз нимаи дуюми он сол, бо сабаби асосан ба охир расидани 

ҳаракати зиддишӯравӣ, ба тарзи умумӣ аз кумитаҳои инқилобӣ ба Шӯроҳо 

гузаштанд. 

Умуман кумитаҳои инқилобӣ дар барқарор намудани Ҳокимияти Шӯравӣ 

дар ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ва Кӯҳистони Бадахшон мақоми 

асосиро бозиданд. Онҳо ҳамчун органи ғайридемократӣ ҳангоми эҳсос 

намудани хавфи чорабинӣ ё худ ҳаракатҳои зиддишӯравӣ қодир буданд, ки ба 

муқобили онҳо тамоми имкониятҳои зӯровариро истифода кунанд. 

Чорабиниҳо барои муҳофизати тартиботи нав. Яке аз вазифаҳои 

муҳимтарине, ки дар назди ҳокимияти нав меистод ин муҳофизати 

музаффариятҳои ба даст дароварда ба ҳисоб мерафт. Яъне, акнун қуввае лозим 

буд, ки тартиботи навро ҳифз ва нигаҳдорӣ кунад. Чунин вазифаро дар замони 

Ҳукумати Муваққатӣ милитсия иҷро мекард. Вале амалдорони тартиботи нав 

акнун ба милитсияи собиқа боварӣ надоштанд. Ҳукумати нав - Шӯравӣ, ки 

ҳокимияти синфи коргару деҳқон ҳисоб мешуд, бинобар ин лозим донист, ки 

барои муҳофизати тартиботи нав милитсияи коргару деҳқонро ташкил диҳад. 

Оиди ташкили он 28 октябри (10 ноябри) соли 1917 қарори Комиссариати 

корҳои дохилии Федератсияи Русия баромад. Дар асоси ҳамин қарор дар марказ 

ва маҳалҳо, аз ҷумла дар ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ва Кӯҳистони 

Бадахшон махсусан аз ҳисоби коргарон милитсияи шӯравӣ ташкил меёфт.  

Масъалаи дигаре, ки ҳукуматдорони Шӯравӣ ҳар чӣ зудтар ҳал намудани 

он ва ба талаботи сохти нав - Шӯравӣ мувофиқ намуданашро зарур 

меҳисобиданд ин ислоҳоти тартиботи судӣ буд. 22 ноябри (5 декабри) соли 1917 
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декрети Шӯрои Комиссарони халқии Федератсия Русия дар бораи барҳам 

додани судҳои замони подшоҳӣ баромад. Дар асоси ин ҳуҷҷат ҳукумати 

кишвари Туркистон моҳи декабри ҳамон сол оиди судҳои кишварӣ декрет 

баровард. Мувофиқи он ба ҷои судҳои собиқа, аз ҷумла судҳои қозигӣ, бо ном 

судҳои халқӣ ва интихобӣ будани мушовирони судӣ ҷорӣ карда шуд.  

Вазифаи сеюми муҳимтарине, ки ҳукуматдорони шӯравӣ дар назди худ 

гузошта буданд ин ташкили аскарони сурхи инқилобӣ ба ҳисоб мерафт. Бо 

ҳамин мақсад 28 ноябри соли 1917 ҳукумати Туркистон дар бораи ташкили 

аскарони сурхи кишвар қарор баровард. Аммо дар ҳайати қисмҳои аскарони 

сурх ихтиёрони маҳаллӣ хеле камшумор буданд. Бинобар ин 10 майи соли 1920 

Ҳокимияти Шӯравӣ дар бораи ба ҳайати аскарони сурх даъват намудани 

мардуми ғайрирус, аз он ҷумла халқҳои маҳаллии туркистонӣ декрет баровард. 

Мувофиқи он мардони синнашон аз 19 то 35 сола ба хизмати умумӣ даъват 

мегардиданд. Дар асоси ҳамин декрет мебоист аз ҳисоби мардуми маҳаллии 

кишвари Туркистон ба сафҳои аскарони сурх 30 ҳазор нафар сафарбар карда 

мешуд. 

Чорабиниҳо барои аз нав барқарор намудан ва инкишоф додани 

хоҷагии халқ. Дар шароити ноҳияҳои имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ва 

Кӯҳистони Бадахшон низ масъалаи барқарор намудан ва инкишофи хоҷагии 

халқ бештар аз сиёсати нисбат ба деҳқон пешгирифтаи тартиботи нав вобастагӣ 

дошт. Зеро, дар ноҳияҳои номбурда қисми асосии аҳолиро маҳз деҳқонон 

ташкил медоданд. Синфи коргар бошад хеле камшумор, дар Кӯҳистони 

Бадахшон, ба ғайр аз мардикорон, онҳо тамоман набуданд. Бинобар ин 

муносибати мардуми маҳаллӣ аз бисёр ҷиҳат ба ҳар чӣ зудтар амалӣ гардидани 

«Декрети замин» вобастагӣ дошт. 

Сиёсати аграрии Ҳокимияти Шӯравӣ ҳам ба декрети номбурда асос меёфт. 

Шарҳи ин қонун дар низомномаи кумитаҳои замину об ва қонуни асосӣ оиди 

сотсиализатсияи замин (аз 19 феврали соли 1918) ҷой дошт. Моҳияти ин сиёсат 

аз он иборат буд, ки бо роҳи милликунонии замин моликияти хусусӣ будани 

онро барҳам дода, ба шакли хоҷагидории коллективӣ гузаранд. 

Дар асоси қарорҳои Шӯрои Комиссарони Халқии кишвари Туркистон аз 6 

ва 9 декабри соли 1917 дар ҳудуди кишвар ба хариду фурӯши замин хотима 

гузошта шуд. Тамоми заминҳо, ба ғайр аз участкаҳои дар ихтиёри деҳқонҳо 

буда, ба ихтиёри кумитаҳои замин гузашт. Инчунин тамоми аппарати кӯҳнаи 

идоракунии аграриро барҳам доданд. Дар кишвар роҳбарии тамоми корҳои 

кишоварзӣ ба ихтиёри комиссариати халқӣ оид ба корҳои зироат гузашт. 28 

феврали соли 1918 ин комиссариат, дар асоси қарори анҷумани IV Шӯроҳои 

кишварӣ (аз январи он сол), ба тамоми деҳқонон оиди ташкил додани 

кумитаҳои замину об муроҷиат кард. Бояд тамоми замин, сохтмон, воситаҳои 

истеҳсолот, захираҳои хӯрокворӣ, об ва ғайра аз ихтиёри он хоҷагиҳое, ки худ 

меҳнат намекарданд, ба ихтиёри ҳамин кумитаҳо мегузаштанд. Дар навбати худ 
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ҳукуматдорони шӯравӣ ният доштанд, ки ба воситаи кумитаҳои номбурда бо 

деҳқонон наздик бошанд ва бо талаби онҳо хубтар огоҳ гарданд. 

Соли 1918 кумитаҳои замину об аллакай қариб дар тамоми ноҳияҳои 

кишвари Туркистон, аз он ҷумла ноҳияҳои имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ба 

вуҷуд омаданд. Минбаъд амалӣ гардидани чорабиниҳои ҳокимияти шӯравӣ 

оиди замин аз фаъолияти ҳамин кумитаҳо вобастагӣ дошт. 

Апрели соли 1918 анҷумани V Шӯроҳои кишвари Туркистон қонуни 

асосиро оиди сотсиализатсияи замин қабул кард. Дар асоси он сиёсати 

милликунонии замин, ки аллакай оғоз гардида буд, ба қонуният дароварда шуд. 

Мувофиқи он сараввал ба милликунонии мулкҳои ширкатҳои собиқа, 

ҷамъиятҳои гуногун, заминдорони калон ва ғайра шурӯъ намуданд. 

Аз тарафи кумитаҳои замину об тамоми заминҳо ба ҳисоб гирифта мешуд. 

Дар он ноҳияҳое, ки дар ихтиёри деҳқонон ҳиссаи замин ночиз буд, замин илова 

карда мешуд, ё худ деҳқононе, ки безамин буданд, бо замин таъмин 

мегардиданд. Дар асоси декрети КИМ Умуруссиягӣ аз 11 июни соли 1918 

тобистон ва тирамоҳи ҳамон сол дар бисёр ноҳияҳои кишвари Туркистон 

кумитаҳои қишлоқии камбағалон ба вуҷуд омаданд. Чунончӣ, ноябри ҳамон сол 

ингуна кумитаҳо дар тамоми волостҳои уезди Хуҷанд ташкил ёфтанд. Ин 

кумитаҳо на танҳо бо тақсими ғалла, балки мебоист бо корҳои кӯмак расонидан 

ба деҳқонон, аз ҷумла таъмини онҳо бо асбобҳои кишоварзӣ машғул мешуданд. 

Дар худи ҳамон сол дар як вақт бо кумитаи камбағалон иттифоқи камбағалон 

низ арзи ҳастӣ намуд. Ин иттифоқ нисбат ба кумитаи камбағалон ташкилоти 

оммавитар буд. Бинобар ҳамин ҳам ин иттифоқро ташкилоти касбии синфӣ 

меномиданд. Он баъзан «Иттифоқи деҳқонони камзамину безамин» низ номида 

мешуд. Соли 1919 аллакай дар бисёр ноҳияҳои уезди Хуҷанд ташкилотҳои 

«Иттифоқи камбағалон» ташкил ёфтанд. Миқдори онҳо танҳо дар гурӯҳи 

ноҳияҳои Ӯротеппа, ки ҳамон лаҳза уезди Ӯротеппа меномиданд, ба 29 адад 

расида буд. 

«Иттифоқи камбағалон» деҳқононро на танҳо бо масъалаҳои иқтисодӣ, 

балки аз ҷиҳати сиёсӣ низ муттаҳид менамуд. Ягонагии вазифа ва мақсадҳои 

дар назди «Кумитаи камбағалон» ва «Иттифоқи камбағалон» истодаро ба 

инобат гирифта, баҳори соли 1921 ба ҷои онҳо ташкилоти ягонаи «Иттифоқи 

ҷуфтгарон» («Қӯшчӣ»)-ро ташкил доданд.  

«Иттифоқи ҷуфтгарон» ташкилоти ҷамъиятии деҳқонон, камбағалон, 

чоряккорон ва мардикорон ҳисоб мешуд. Он агарчанде ба худ ягон хел 

функсияи давлатиро надошт, аммо дар ҳаёти сиёсии кишвар фаъолона иштирок 

намуд. Аъзоёни «Иттифоқи ҷуфтгарон» худ дар замин кор мекарданд. Онҳо аз 

тарафи ҳокимият зиёда дастгирӣ медиданд. Дар натиҷа аъзоён ва ташкилотҳои 

маҳаллии ин иттифоқ зуд меафзуд.  

Аз соли 1918 сар карда дар назди заводҳои пахтатозакунии кишвар 

кооперативҳо ташкил доданд, ки онҳо деҳқонони пахтакорро муттаҳид 

мекарданд. 15 майи соли 1920 миқдори чунин кооперативҳо дар ҳудуди кишвар 
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ба 50 адад расид, ки онҳо ҷамъ зиёда аз 130 ҳазор десятина пахта кишт 

мекарданд. Давлат ба онҳо бо пул (қарзи ҳасана-бефоиз), тухмӣ, маҳсулоти 

саноатӣ, олоти меҳнат ва ғайраҳо кӯмак мекард. 

Аз соли 1918 сар карда дар ҳудуди кишвари Туркистон низ, ба монанди 

Русияи Шӯравӣ аввалин нишонаҳои хоҷагидории сотсиалистӣ: коммуна, 

артелҳо ва ширкатҳо ба вуҷуд омаданд.  

Дар соҳаи саноат ҳам баъзе чорабиниҳо гузаронида шуд. Ҳанӯз 14 ноябри 

соли 1917 аз тарафи КИМ-и Умумирусиягӣ « Низомнома оид ба назорати 

коргарӣ» қабул шуд. Дар асоси он ҳокимияти кишвари Туркистон тавсия дод, 

ки дар тамоми корхонаҳо назорати коргарӣ ҷорӣ карда шавад. Мувофиқи ин 

ҳуҷҷат охири соли 1917 ва аввали соли 1918 дар бисёр корхонаҳои саноатии 

кишвар, аз ҷумла заводҳои пахтатозакунӣ, равғанкашӣ, конҳои ангишт, нефт ва 

ғайра назорати коргарӣ ҷорӣ намуданд. 5 марти соли 1918 декрети ҳокимияти 

кишварии Туркистон оиди миллӣ кунонидани заводҳои пахтатозакунӣ, 

собунпазӣ ва чағбутбарорӣ нашр гардид. Дар асоси декрети 16 марти соли 1918 

конҳои ангишту нефт моликияти давлатӣ эълон шуд. 13 марти соли 1919 

системаи обёрии шахсӣ низ миллӣ кунонида шуд. То ин лаҳза роҳҳои оҳан, 

бонкҳо ва ғайраҳоро низ аллакай миллӣ кунониданд. Вале сиёсати милликунонӣ 

барои пешравии саноат чандон мусоидат накард. Баръакс он сабабгори 

харобиҳои дигар гардид. Зеро, корхонаҳои боқимонда ҳам аз тарафи соҳибонаш 

хароб карда шуд. Бинобар ин аз нав барқарор намудани онҳо хароҷот ва заҳмати 

зиёдро талаб мекард.  

Вале азнавбарқароркунӣ дар соҳаи саноат хеле суст мегузашт. Барои 

тасдиқи ин андеша ба фактҳои зерин назар меафканем: 1 майи соли 1922 аз 180 

адад заводҳои пахтатозакунии кишвари Туркистон ҳамагӣ 4 завод кор мекарду 

халос, аз 18 адад заводҳои равғанкашӣ ягонтоаш ҳам кор намекард. Бинобар 

ҳамин ҳам дар солҳои 1923-1924 барои ба кор андохтани заводҳои бекорхобида 

бештар аҳамият дода шуд. 

Умуман чорабиниҳои Ҳокимияти Шӯравӣ барои бунёд ва мустаҳкам 

намудани тартиботи нав дар кишвари Туркистон, аз он ҷумла дар ноҳияҳои 

имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ва Кӯҳистони Бадахшон дар шароити хеле 

мураккаби сиёсӣ ва иқтисодӣ мегузашт. Зеро, режими нав на танҳо муқобили 

сохтори сиёсии пештара буд, балки он бо тамоми сохторҳои иқтисодию 

иҷтимоии гузашта розӣ набуд. Бинобар ҳамин душвориҳои дар ҳам шикастани 

тамоми он дар мадди аввал ба дӯши халқи меҳнаткаш бор гардид.  

Вазъи молиявӣ. Солҳои 1917—1920 вазъи молиявии кишвари Туркистон, 

чун тамоми Русияи Шӯравӣ душвор буд. Сабабҳои асосӣ - оқибатҳои ҷанги 

якуми ҷаҳонӣ, инқилобҳои февралӣ ва октябрии соли 1917, аз тарафи  дороён 

байкот эълон кардани сохти нав - Шӯравӣ, беқурбшавии пул, нарасидани пули 

нақд ва ғайраҳо ба ҳисоб мераванд. Соли 1918 Русияи Шӯравӣ ба барориши 

пули нав, ки «пензенка» мегуфтанд, шурӯъ кард. Аммо он, бо сабабҳои ҷанг ва 

беқурбшавӣ то ба Туркистони Шӯравӣ қариб намерасид. Бо ҳамин сабаб дар 



 284 

Туркистони Шӯравӣ аз апрели он сол ба барориши пули худ, ки «бони 

таркистонӣ» меномиданд, шурӯъ карданд. Чун дар тамоми Русияи Шӯравӣ, дар 

Туркистони Шӯравӣ ҳам дар асоси декрети КИМ Умумирусиягӣ аз 14 (27) 

декабри соли 1917 тамоми бонкҳо миллӣ кунонида шуданд. 8 майи соли 1918 

Бонки халқии Ҷумҳурии Туркистон ташкил ёфт. Вале ин ҳам вазъи молиявиро 

беҳтар накард. 

Бо сабаби нарасидани пулҳои нақдӣ баъзе шаҳру вилоятҳои ҷумҳурии 

Туркистон низ пулҳои худро бо номҳои «бони вернагӣ» ё худ «бони ҳафтрудӣ», 

«бони андиҷонӣ», «бони ашқободӣ» ва ғайраҳо ташкил намуданд.  

Соли 1919 аз тарафи Ҳокимияти Шӯравӣ ислоҳоти нави пулӣ гузаронида 

шуд. Пулҳои барориши ин сол нисбат ба соли 1918 бақурб буд. Баробари дар 

ҳудуди Федератсияи Русия, аз он ҷумла ҷумҳурии Туркистон, то андозае хомӯш 

гардидани ҷангҳои дохилӣ, аз тарафи Ҳокимияти Шӯравӣ барориши пулҳои 

маҳаллӣ манъ гардид ва пулҳои шӯравии барориши соли 1919 паҳн карда шуд. 

Аз ҷумла дар асоси декрети Ҳокимияти Шӯравӣ аз 11 октябри соли 1920 

барориши бони туркистонӣ аз 1 январи соли 1921 қатъ гардид. Дар ин асос 30 

декабри соли 1920 декрети Шӯрои Комиссарони Халқии ҷумҳурии Туркистон 

баромад, ки мувофиқи он бони туркистонӣ то 1 марти соли 1921 бояд бо пули 

русиягии барориши соли 1919 (даҳ бар як) иваз карда мешуд.  

Октябри соли 1921 Бонки Халқии Федератсияи Русия ба Бонки Давлатӣ 

табдил дода шуд. Бонки Халқии Ҷумҳурии Туркистон бошад, фаъолияти 

мустақилонаи худро қатъ намуда, ба яке аз шӯъбаҳои он табдил ёфт. Дар худи 

он сол зарурияти инкишофи пахтакориро ба инобат гирифта Бонки Кишоварзии 

Осиёимиёнагиро ташкил намуданд, ки он бояд на танҳо дар ҳудуди ҷумҳурии 

Туркистон, балки дар қаламрави ҷумҳуриҳои Бухоро ва Хоразм ҳам фаъолият 

мекард. 

Солҳои 1922-1924, махсусан баъди ташкилёбии Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои 

Шӯравии Сотсиалистӣ (ИҶШС), аз тарафи Ҳокимияти Шӯравӣ боз ислоҳотҳои 

пулӣ гузаронида шуд ва дар асоси онҳо дар ҷумҳурии Туркистон низ пулҳои 

барориши соли 1919 бо пулҳои барориши нав иваз карда шуданд. Соли 1924, бо 

мақсади инкишоф додани тиҷорат, бо сармояи асосии 7 млн. сӯми тиллоӣ Бонки 

Тиҷоратии Осиёимиёнагӣ бунёд гардид. 

Вазъи маориф ва фарҳанг. Дар соҳаи маориф ва фарҳанг ҳам 

ҳукуматдорони нав баъзе тадбирҳо андешиданд. Сараввал аз тарафи режими нав 

низоми маорифи кӯҳна шикаста шуд. Таълим дар мадраса ва мактабҳои кӯҳна 

тамоман манъ нагардида бошад ҳам вале фаъолияти онҳоро хеле маҳдуд 

карданд. Қисми зиёди мактабҳои кӯҳна ва мадрасаҳо фаъолияташонро қатъ 

намуданд. Баъзе аз биноҳои мактабу мадрасаҳое, ки дар маҳалҳои амалиёти 

ҷангӣ монда буданд, хароб гардиданд. Муллою мударрисоне, ки бо тартиботи 

нав розӣ набуданд, ба таъқиб гирифтор шуданд. Қисме аз онҳо маҷбур шуданд, 

ки ҳудуди Осиёи Миёнаро тарк намоянд. Молу мулки масҷиду мадрасаҳо, 
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махсусан китобҳои нодирро тороҷ ва нобуд карданд. Хулоса талафоти маънавӣ 

низ хеле зиёд буд.  

Дар соҳаи маориф яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи ҳукуматдорони нав ин 

бо тарзи нав ба роҳ мондани маориф ба ҳисоб мерафт. Онҳо бештар ба 

дастгирии меҳнаткашон—деҳқонон, косибон, ҳунармандон, албатта сараввал 

коргарон умед мебастанд. Бинобар ҳамин дар байни ин қисми аҳолӣ маҳви 

бесаводиро вазифаи аввалиндараҷаи худ меҳисобданд. Бо ҳамин мақсад аз 

тарафи ҳукуматдорони нав дар он маҳаллаҳое, ки ҳаракати зиддишӯравӣ 

заифтар буд, мактабҳои замони нав-шӯравӣ кушода мешуд. Охири соли 1918 

дар ноҳияҳои имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ аллакай 15 адад чунин мактабҳо 

амал мекарданд. Соли 1919 ин миқдор ба 73 адад расид. Минбаъд мактабҳои 

шӯравӣ қариб дар тамоми маҳалҳо бунёд гардиданд. 

Ҳангоми ташкили аввалин мактабҳои шӯравӣ ба таҷрибаи мактабҳои усули 

нав-ҷадидӣ такя мекарданд, китобҳои дарсии онро истифода мебурданд, 

омӯзгорон ва ҳатмкунандагони онро ба кори омӯзгорӣ ҷалб менамуданд. Барои 

тайёр намудани омӯзгорони замони нав низ қадамҳои аввалин гузошта шуд. 

Бо мақсади тайёр намудани кадрҳои баландихтисос соли 1918 дар шаҳри 

Тошкент Донишкадаи Шарқ ташкил ёфт, ки таҳсил дар он сесола буд. Солҳои 

1919-1920 дар шаҳрҳои Тошкент, Самарқанд ва ғайра бо мақсади тайёр 

намудани омӯзгорон Донишкадаҳои маорифи халқӣ (Инпросҳо) кушода 

шуданд. Соли 1920 дар шаҳри Тошкент Донишкадаи олии омӯзгорӣ барпо 

гардид. Ҳамон сол дар шаҳри Тошкент Донишгоҳи давлатии Туркистон ба 

фаъолият шурӯъ намуд ва соли 1923 он номи Осиёимиёнагиро гирифт. Дар он 

донишгоҳу донишкадаҳо ҷавонон аз тамоми гӯшаю канори Осиёи Миёна таҳсил 

менамуданд. Аз ҷумла соли 1920 танҳо дар 6 факултаи Донишгоҳи давлатии 

Туркистон 1314 нафар донишҷӯён таҳсил менамуданд. 

Дар ҳудуди кишвари Туркистон бо мақсади маҳви бесаводии калонсолон 

курсҳои шабона ташкил карда шуданд. Аз ҷумла шӯрои вилояти Самарқанд 

қарор қабул кард, ки зану мардҳои бесаводи аз 12 то 45 сола бояд ба тарзи 

ҳатмӣ чунин курсҳоро гузаранд. Дар чунин курсҳо фанҳои арифметика, 

грамматика, таърих, сохтмони шӯравӣ, забонҳои русӣ ва узбекӣ таълим дода 

мешуд. Дар шаҳрҳо ва маҳаллаҳои сераҳолӣ китобхонаҳои оммавиро ташкил 

намуданд, ки миқдори умумии онҳо дар кишвар ба 74 адад расид. 

Аз ҷумлаи зиёиёни миллӣ, ба монанди Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ вассофони 

замони нав ба вуҷуд омаданд. Ҳамза на танҳо яке аз сардафтарони адабиёти 

шӯравии ӯзбек, балки бунёдгузори театри миллӣ низ гардид. Ӯ соли 1918 песаи 

«Бой ва хизматгор»-ро таълиф намуд, ки он аввалин песа дар драматургияи 

халқҳои Осиёи Миёна мебошад. 
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БОБИ XIV. Барпо ва мустаҳкам намудани ҳокимияти Шӯравӣ дар ҳудуди 

имрӯзаи Тоҷикистони Марказӣ ва Ҷанубӣ (солҳои 1917 - 1924) 

 

§1. Тезутунд гардидани зиддияти байни Давлати Шӯравӣ ва ҳукумати 

амирии Бухоро 

 

Дар маҳаллаҳои руснишин ва сарҳадии аморати Бухоро барпо 

намудани тартиботи Шӯравӣ. Воқеаи дар маркази Русия - шаҳри Петроград 

сарнагун намудани Ҳукумати Муваққатӣ ва дар маркази кишвари Туркистон - 

шаҳри Тошкент сар шудани ҳаракатҳои инқилобӣ ба зудӣ то ба маҳаллаҳои 

руснишини аморати Бухоро- Бухорои Нав (Когон), Чорҷӯйи Нав, инчунин 

нуқтаҳои сарҳадӣ-Тирмиз, Каркӣ ва ғайра расид. Дар натиҷа аллакай 28 октябри 

соли 1917 дар Бухорои Нав, 31 октябр дар Чорҷӯйи Нав, 1 ноябр дар Тирмиз, 

каме дертар дар Каркӣ ҳам ҳокимият ба ихтиёри Шӯроҳо гузашт. Вале дар 

Бухорои Нав амалан резидентсияи Русия ва комиҷроияи вилоятии собиқ 

Ҳукумати Муваққатӣ, ки ба он П.П. Введенский ҳамчун комиссар сарварӣ 

мекард, ҳукмфармоӣ менамуданд. Ниҳоят 29 ноябр бинои резидентсия аз 

тарафи аскарони сурх забт гардид. Бо ҳамин резидентсия барҳам хӯрд. 

Декабри соли 1917 анҷумани II Шӯроҳои маҳаллаҳои руснишини аморати 

Бухоро дар ин маҳаллаҳо барҳам додани кумиҷроияи вилоятии собиқ Ҳукумати 

Муваққатӣ ва резидентсияро маъқул шуморида, ба ихтиёри Шӯроҳо гузаштани 

ҳокимиятро ба қонуният даровард. Ин анҷуман органи иҷроияи маҳаллаҳои 

руснишини аморат - Шӯрои Комиссарони Халқиро ташкил дод.  
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Тезутунд гардидани зиддияти байни Давлати Шӯравӣ ва ҳукумати 

амирии Бухоро. Баъди бунёди тартиботи Шӯравӣ ҳукумати амирии Бухоро 

умуман Ҳукумати Шӯравиро, аз ҷумла дар маҳаллаҳои руснишин ва сарҳадии 

аморат барпо гардидани чунин ҳукуматро нашинохт.  

29 ноябри (12 декабри) соли 1917 сарвари ҳукумати кишвари Туркистони 

Шӯравӣ Ф.И.Колесов ба амири Бухоро Саид Олимхон барқия фиристода, дар он 

таъкид намуд, ки ҳангоми оромӣ дар сарзамини Бухоро, Ҳукумати Шӯравӣ 

тайёр аст бо ҳукумати амирӣ муносибати худро беҳтар намояд ва соҳибихтёрии 

Бухороро ба тарзи расмӣ шиносад. Вале ҳукумати амирии Бухоро бо Ҳукумати 

Шӯравӣ муносибати худро беҳтар карданӣ набуд. Ҳанӯз аввали декабри соли 

1917 аз тарафи ҳукумати амирӣ ба номи Ҳукумати Шӯравӣ ду таҳдиднома 

фиристода шуд. Дар таҳдидномаи аввал амир аз Ҳукумати Шӯравӣ талаб 

мекард, ки барои аз сӯи Қаршӣ,ба воситаи Бухорои Нав, ба Бухорои Кӯҳна 

гузаронидани ғалла ягон хел мамоният накунанд. Дар таҳдидномаи дигар бошад 

амир талаб мекард, ки дар маҳаллаҳои руснишини аморат ба ҷадидон-

ҷавонбухороиён паноҳгоҳ надиҳанд. 

Ҳанӯз анҷумани II Шӯроҳо ба ин таҳдиднома дахл намуда, ба таҳдидномаи 

аввал ҷавоби қаноатбахш дода, таъкид намуд, ки ҳар гуна бор,  ҳангоми аз 

Бухорои Нав гузаштан, танҳо бо мақсади нагузаронидани яроқ тафтиш карда 

мешаванд. Таҳдидномаи дуюмро бошад анҷуман рад намуд. Баръакс он анҷуман 

аз ҳукумати амирӣ ба тарзи қатъӣ талаб намуд, ки дар дохили аморат ҳам ба ҳар 

гуна таҳдид ва қатли мардум, аз он ҷумла ҷавонбухороиён, хотима диҳад. 

Ҳамин тавр дар охири соли 1917 ва аввали соли 1918 зиддияти байни 

Давлати Шӯравӣ ва ҳукумати амирии Бухоро рӯз аз рӯз боло мегирифт. Дар 

дохили аморат тарафдорони тартиботи ҳамонвақтаи амирӣ нисбат ба 

муқобилони худ-махсусан ҷавонбухороиён, ягон гузашт карданро намехостанд.  

 

§ 2.  Таҷовузи Колесов ва оқибатҳои он 

 

Сабабҳои таҷовуз. Қисми зиёди ҷавонбухороиён, махсусан аксари 

сарваронашон, дар аввал аз сарнагун гардидани Ҳукумати Муваққатии 

буржуазии Русия ғамгин гардида буданд. Зеро, боварии онҳо нисбат ба он 

ҳукумат хело зиёд буд. Инак, дар замоне, ки зиддияти байни Давлати Шӯравӣ ва 

ҳукумати амирӣ боло мегирифт, вазъияти  ҷавонбухороиён боз ҳам душвортар 

гардид. Чунки, ҷавонбухороиён баъди моҳи апрели соли 1917 аксаран 

имконияти дар Бухорои Кӯҳна осоишта зистанро аз даст дода, муваққатан дар 

Бухорои Нав қарор гирифта буданд. Вале дар ин ҷо ҳам, агарчанде Ҳукумати 

Шӯравӣ ҳукмронӣ мекард, онҳоро ҷосусони амирӣ ором намегузоштанд.  

Бинобар ин ба сарварони ҷавонбухороиён зарур буд, ки муносибати худро 

нисбат ба Давлати Шӯравӣ муайян намоянд. Дар ин ҷо онҳо бе ягон калавиш ба 

тарафи Шӯроҳо гузаштанд. Зеро, оштишавии ҷавонбухороиён бо амирпарастон 



 288 

ғайриимкон буд. Ба ғайр аз ин ҷавонбухороиён  шод буданд, ки зиддияти байни 

Давлати Шӯравӣ ва аморати Бухоро  рӯз аз рӯз боло мегирад.  

Инак, ҷавонбухороиён аз бологирии зиддияти байни Давлати Шӯравӣ ва 

аморати Бухоро истифода бурданӣ шуданд. Пеш аз ҳама вазъият онҳоро маҷбур 

намуд, ки дар атрофи Кумитаи Марказии (мувофиқи маълумоти дигар кумитаи 

иҷроияи) ҳизби худ, ки ҳанӯз марти соли 1917 ташкил ёфта буд, муттаҳид 

бошанд. Онҳо вазъиятро борҳо муҳокима намуда, ба хулосае омаданд, ки 

минбаъд, дар масъалаи Бухоро бо якҷоягии ҳукумати Туркистони Шӯравӣ амал 

кунанд. Бо ҳамин мақсад яке аз роҳбарони ҳизб Ф.Хоҷаевро чун сарвари ҳайати 

намояндагӣ, барои гуфтушунид бо сарвари ҳукумати Туркистони Шӯравӣ 

Ф.И.Колесов, ба Тошкент фиристанд. Ҳангоми гуфтушунид Ф. Хоҷаев 

Ф.И.Колесовро бовар кунонидааст, ки ҷавонбухороиён гӯё дар дохили Бухоро 

30 ҳазор нафар шахсони ба худ содиқ, аз он ҷумла 4 ҳазор нафар шахсони 

мусаллаҳ доштаанд. Ҳамаи онҳо гӯё интизори фармон ё худ ишорае будаанд.  

Ҳамин тавр дар рӯзнома масъалаи бо қувваҳои муттаҳидаи Туркистони 

Шӯравӣ ва ҷавонбухороиён сарнагун намудани тартиботи амирии Бухоро 

меистод. Ин масъала дар байни қариб тамоми сарварони ҳизбию шӯравии 

кишвари Туркистон ҳамовозӣ пайдо кард.  

Оғоз, рафти амалиёти ҷангӣ ва оқибатҳои он. Аз тарафи аскарони сурх 

маҳв намудани “Мухторияти Қӯқанд” (22 феврали соли 1918) ҳалли масъалаи 

Бухороро тезонид. Вале ба сарвари ҳукумати Туркистон Ф.И.Колесов лозим 

омад, ки пеш аз ҳалли ин масъала хурӯҷи дивизиони туркманиро хомӯш намуда, 

онҳоро беяроқ гардонад. Инак, 28 феврали соли 1918 Ф.И. Колесов, ҳангоми 

бозгашт аз Ашқобод, дар истгоҳи роҳи оҳани Бухорои Нав тақрибан бо 50 

нафар посбонони шахсиаш ҳозир шуд.  

Ҷавонбухороиён низ дар атрофи худ фаъолони зиёд надоштанд. Вале онҳо 

ба чунин ҳолат аҳамият надода, аз омадани Ф.И.Колесов рӯҳбаланд гардида, 

барои роҳбарии шӯриш, бо сарварии Ф.Хоҷаев Кумитаи инқилобиро ташкил 

доданд. Ҳамон рӯзи 28 феврал, бо имзои Ф.И.Колесов - чун раиси ҳукумати 

Туркистон ва Ф.Хоҷаев-чун раиси Кумиҷроияи ҳизби ҷавонбухороиён, ба номи 

амир Олимхон мактуб, аниқтараш таҳдиднома фиристода шуд. Дар он аз амир 

талаб карда мешуд, ки ӯ дар муддати 24 соат бояд ҳукуматашро пароканда 

намуда, идоракунии мамлакатро ба ихтиёри Кумитаи иҷроияи ҳизби 

ҷавонбухороиён супорад. Ҳукумати нав аз ҷумлаи ҷавонбухороиён, гӯё бо 

розигии амир ташкил карда мешавад. Яъне, мувофиқи ин таҳдиднома амир дар 

мансабаш як муддат нигоҳ дошта мешуду, вале ӯ бояд аз рӯи хоҳиши 

ҷавонбухороиён амал мекард.  

Амир Олимхон бо мақсади ба иштибоҳ гузоштани Ф.И. Колесов ва  

Ф.Хоҷаев, қушбегӣ Мирзо Низомиддини Урганҷиро, ки душмани қаттоли 

ҷавонбухороиён буд, аз мансабаш озод намуда, ба ҷои ӯ Усмонбекро қушбегӣ 

таъин намуд. Рӯзи 1 март вай ба таҳдиднома ҷавоб гардонд, вале барои аз 

ҳисоби ҷавонбухороиён ташкил додани ҳокимият розӣ нашуд. 
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Дар натиҷа 2 марти соли 1918 ҷанги байни қӯшунҳои Колесов ва амир сар 

шуд, ки он дар таърих бо номи “таҷовузи Колесов” маълум аст. Миқдори 

умумии қӯшунҳои Колесов, ба ғайр аз посбонони шахсиаш, тақрибан 450-500 

нафарро ташкил медоданду халос. Аз ин ҳисоб тахминан 200 нафарро дружинаи 

ҷавонбухороиён ва тахминан ҳамон миқдори дигарро отряди ҷангии коргарони 

Бухорои Нав ташкил медоданд. Миқдори сарбозон ва фидоиёни амир ҳанӯз дар 

рӯзи якуми ҷанг нисбат ба қӯшунҳои Колесов хело сершумор буданд. Вале ба 

чунин бартарӣ нигоҳ накарда, натиҷаи рӯзи аввали ҷанг ба фоидаи отряди 

Колесов буд. Онҳо ҳатто ду тӯпи амирро ғанимат гирифтанд. Роҳбари умумии 

қӯшунҳои амир Мирзо Низомиддинхоҷаи Урганҷӣ аз майдони ҷанг гурехт. 

Натиҷаи рӯзи аввали ҷанг амирро ба воҳима гузошт. Амир Олимхон бо 

мақсади ба иштибоҳи нав гузоштани Колесов, рӯзи дигар – 3 март ба назди ӯ 

ҳайати намояндагии худро, бо сарварии қушбегӣ Усмонбек барои музокира 

фиристод. Онҳо ба Колесов нусхаи фармони ислоҳоти ҳанӯз 2 март имзо 

намудаи амирро нишон доданд, ки мувофиқи он амир гуё дар аморат ислоҳоти 

васеъ мегузаронад; аз ҳисоби мардуми доно, пеш аз ҳама ҷавонбухороиён 

ҳукумати нав ташкил менамояд ва ғайра. Дар рафти музокирот ҷавонбухороиён 

талаби нав - беярок гардонидани сарбозони амирро гузоштанд. Тарафи амир бо 

дили нохоҳам ин талабро ҳам қабул кард. Аз тарафи Ф.И.Колесов, барои 

назорати беяроқшавии сарбозони амир, гурӯҳе аз 22 нафар, бо сарварии 

В.П.Уткин фиристода шуд, ки қариб ҳамаи онҳо дар Арки Бухоро /дар таҳхонаи 

қушбегӣ/, ба тарзи   ваҳшоният кушта шуданд. 

Ф.И.Колесов ва Ф.Хоҷаев нисбати гуфтушунид зиёда боварӣ ҳосил карда, 

интизори расидани хабари беяроқшавии сарбозони амир буданд. Вале амир аз 

фурсати ба дастдароварда /зеро рӯзи 3 март амалиёти ҷангӣ набуд/ самаранок 

истифода бурда, ба муқобили қувваи камшумори Колесов, аллакай 4 март 

тақрибан 35 ҳазор нафарро бо сарварии Салимбек гузошт. Сарбозони амир дар 

як вақт ба вайрон намудани роҳи оҳани атрофи Бухорои Нав шурӯъ намуданд. 

Дар натиҷа, ҳамон рӯзи 4 март Колесов дар ҳолати ногувор монд. 

Лавозимоти ҳарбии ӯ дар арафаи тамомшавӣ буд. Вайронии роҳи оҳан умеди 

вайро аз ҳаргуна кӯмаки беруна канд. Ниҳоят, шаби аз 5 ба 6 март Колесов 

маҷбур шуд,ки роҳи оҳани вайронаро таъмир намуда, оҳиста-оҳиста ба сӯи 

Қизилтеппа ҷангкунон ба қафо гардад. Бо ҳамроҳии Колесов тамоми мардуми 

русзабони Бухорои Нав ҳам ба роҳ баромаданд. Мувофиқи баъзе маълумотҳо 

шумораи умумии мардуми бо ҳамрохии Колесов рафта ба 8-10 ҳазор нафар 

мерасид. 

25 марти соли 1918 дар Қизилтеппа байни аморати Бухоро ва Туркистони 

Шӯравӣ сулҳ имзо гардид. Мувофиқи он тарафайн ӯҳдадор шуданд, ки 

шартномаи соли 1873-и байни Бухоро ва Русияро риоя кунанд, асиронро иваз 

намоянд. Ҳукумати амирӣ барои шинохтани Давлати Шӯравӣ ва эътирофи 

чунин ҳокимият дар маҳаллаҳои руснишини аморат ваъда дод. Инчунин 

ҳукумати амирӣ розӣ шуд, ки роҳи оҳани вайронкардаашро таъмир намояд, 
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аскарони худро аз 12 ҳазор нафар зиёд накунад, ба ихтиёри ҳукумати Туркистон 

100 вагон ғалла фиристад ва ғайраҳо. 

 Ҳамин тавр ҷанг ба охир расид. Ин ҷанг ба ҳар ду тараф зарари моддию 

маънавӣ ва талафоти ҷонии зиёдро овард. Бегуфтугӯ он натиҷаи хатогии ҷиддии 

сарварони ҳизби ҷавонбухороиён ва Туркистони Шӯравӣ ба ҳисоб меравад. 

Махсусан, баъди он ҷанг сарзамини Бухоро ба як кушишхона табдил ёфта буд. 

 

§ 3. Ҳизбҳои сиёсии бухориён 

 

Ҳизби ҷавонбухориёни сотсиал-инқилобчӣ. Баъд аз таҷовузи Колесов 

ҷавонбухороиён маҷбур шуданд,ки барои халосии ҷони худ ба дарунтари 

кишвари Туркистон хиҷрат намоянд. Аксарияти онҳо, бо ҳамроҳии Кумитаи 

марказии ҳизби худ, ба шаҳри Тошкент кӯчиданд. Вале ин ҳизби  

ҷавонбухороиён ба гурӯҳҳо тақсим шуд.  

Вазъи онвақтаи Тошкент низ чандон беҳтар набуд. Гуруснагӣ, бараҳнагӣ 

ҳукумфармо буд. Ҳизбҳои гуногун - болшевикон, меншевикон, эсерҳо ва ғайра, 

инчунин гурӯҳҳою ҷамъиятҳои гуногун амал мкарданд. Албатта ин ҳама ба 

фаъолияти ҷавонбухороиён бетаъсир намонд. 

Ҷавонбухороиён дар шаҳри Тошкент бо фаъолияти ҳизбҳои гуногун шинос 

шуданд. Вале диққати онҳоро дар аввал бештар ҳизби эсерҳо ба худ ҷалб кард. 

Зеро, ин ҳизб, ки асосан ҳимояи манфиати деҳқононро мақсади худ қарор дода 

буд ва аксари мардуми аморати Бухоро ҳам деҳқонон буданд, бинобар ин, бо 

андешаи ҷавонбухороиён барномаи ҳизби эсерҳо ба шароити Бухоро бештар 

мувофиқат менамуд. Дар натиҷа, баҳори соли 1918 як гурӯҳи 

ҷавонбухороиён,бо сарварии Усмонхоҷа Пӯлодхоҷаев, Ато Хоҷаев ва Корӣ 

Ғулом аз ҳайати ҳизби ҷавонбухороиён баромада, дар асоси барномаи эсерони 

чап ҳизби ҷавонбухороиёни сотсиал-инқилобчиро бунёд намуданд. (Шарҳи 

номи «эсерҳо» ҳам «сотсиал-инқилобчӣ» мебошад). 

7 июли соли 1918, баъди суиқасд ба ҷони сарвари Ҳокимияти Шӯравӣ 

В.И.Ленин, ҳизби эсерони чап аз тарафи Давлати Шӯравӣ маҳв карда шуд. Ин 

воқеа ба тарафдорони туркистонӣ ва бухороии ин ҳизб низ бетаъсир намонд. 

Аниқтараш фаъолияти онҳо низ манъ карда шуд. Дар натиҷа дар ҳайати ҳизби 

навбунёди ҷавонбухороиёни сотсиал-инқилобчӣ боз ҷудоӣ ба амал омад. 

Ҳизби коммунистии Бухоро. 25 сентябри соли 1918 дар шаҳри Тошкент 

ҷамъомади 86 нафар собиқ аъзоёни ҳизби ҷавонбухороиёни сотсиал-инқилобчӣ 

барпо гардид. Дар он ҳозирон қарор карданд, ки онҳо аз ҳайати ҳизб ва аз 

мавқеи эсерҳои чап баромада, ба мавқеи ҳизби болшевикӣ мегузаранд ва ҳизби 

навро бо номи “Ҳизби ҷавонбухороиён - коммунистон-болшевикон” бунёд 

мекунанд. Дар ҳамон ҷамъомад кумитаи марказии ҳизби нав интихоб гардид, ки 

раисаш Азимҷон Ёқубов (Ёқубзода) ва ҷонишинаш Муҳаммад Қулмуҳаммадов 

ба ҳисоб мерафтанд. Ҳизб дар шаҳрҳои Самарканд, Бухорои Нав, Бухорои 

Кӯҳна, Чорҷӯйи Нав, Каттақӯрғон, Каркӣ ва дигар ҷойҳо шӯъбаҳои худро дошт.  
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23 октябри соли 1918 дар маҷлиси навбатии кумитаи марказии ҳизби 

коммунистии Бухоро барномаи ҳизб қабул карда шуд. Мувофиқи он ҳизб бояд: 

барои сарнагун намудани тартиботи амирӣ дар Бухоро ва бунёди ҷумҳурии 

халқӣ; мусодираи замини амиру бекҳо ва дар байни деҳқонон тақсим намудани 

онҳо; ба ҷои суди қозигӣ ҷорӣ намудани суди интихобӣ; баробарҳуқуқии ҳамаи 

миллатҳо, занҳо ва мардҳо, озодии сухан, матбуот; таълиму табоботи бепул ва 

ғайраҳо мубориза мебурд. Ин барнома дар асоси барномаи ҳизби болшевикони 

Русия тартиб дода шуда буд. Минбаъд онро такмил доданд.  

Коммунистони Бухоро минбаъд ба корҳои ташвиқотӣ диққати ҷиддӣ дода, 

аз 28 июни соли 1920 аввал дар Тошкент, баъд дар Бухорои Нав (Когон) ба 

нашри рӯзномаи худ “Кутулуш” (Озодӣ) сар карданд. Ин рӯзнома ҳамчун 

рӯзномаи ҷамъиятию сиёсӣ ва адабӣ, ҳафтае ду маротиба, ба забонҳои узбекӣ ва 

тоҷикии форсӣ, то 3 ҳазор нусха нашр гардида, бепул паҳн карда мешуд. 

Ҳизби ҷавонбухороиёни инқилобчӣ ва нуқтаҳои фарқкунандаи 

барномаи онҳо аз барномаи коммунистони Бухоро. Дар аввали соли 1920 

вазъияти Ҳукумати Шӯравии Русия нисбатан беҳтар гирдид. Қувваҳои 

зиддишӯравӣ асосан шикаст хӯрданд. 2 феврали ҳамон сол  хони Хева ҳам аз 

тарафи аскарони сурх сарнагун карда шуд ва ба ҷои он Ҷумҳурии Халқии 

Шӯравии Хоразм ба вуҷуд омад. Баъд аз он аморати Бухоро дар Осиёи Миёна 

ҳамчун ягона такягоҳи қувваҳои зиддишӯравӣ  монд. 

Вазъияти ба амаломада тамоми қувваҳои зиддиамириро, аз ҷумла қисми 

боқимондаи ҷавонбухороиёнро низ ба ҷунбиш даровард. Зеро, як қисми онҳо 

агарчанде ҲК Бухороро ташкил дода ба он дохил шуданд, қисми дигарашон 

худро ба канор гирифта, то ин лаҳза фаъолияти худро чандон нишон надодаанд. 

Аз ҷумла яке аз пешвоёни ин ҳаракат Ф.Хоҷаев ба Москва рафта, аз фаъолияти 

ҳизби ҷавонбухороиён то андозае канда шуда буд. Инак, январи ҳамон сол ӯ аз 

Москва ба Тошкент омад ва ҳизби ҷавонбухороиёнро аз нав ташкил дод. Ҳизби 

нави ҷавонбухороиён номи ҳизби ҷавонбухороиёни инқилобчиро гирифт. Онҳо 

интихоби КМ-и ҳизбро то конфронси худ мавкуф гузоштанд. 

Ҳизби ҷавонбухороиёни инқилобчӣ барномаи худро дошт, ки он аз тарафи 

худи Ф. Хоҷаев тартиб дода шуда буд ва конфронси ҳизбӣ 14 июни соли 1920 

онро қабул намуд. Мувофиқи он ҳизб ҳамчун мақсад: барои сарнагун намудани 

тартиботи амирӣ ва барқарор кардани ҷумҳурии халқӣ; барои баробарҳуқуқии 

ҳамаи миллатҳо мубориза мебурдааст. Дар барномаи ҳизб оиди масъалаи дин 

таъкид мешуд, ки “дин ва шариат ифодакунандаи ҳақиқат ва ҳимоятгари 

камбағалон мебошад.” Бинобар ин ҳизб ният дошт дин ва шариатро ба 

муқобили ҳукуматдорони аморат ва капитализм истифода барад. Нисбати 

масъалаи замин ҳизби ҷавонбухороиёни инқилобчӣ ният дошт, замини дар 

ихтиёри амир, бекҳо ва дигар истисморгарон бударо мусодира намуда, онҳоро 

дар байни деҳқононе, ки дар ҳамон заминҳо кор мекарданд, тақсим намояд. 

Барои ба тарзи қатъӣ ҳал намудани масъалаи замин онҳо анҷумани деҳқононро 

даъват карданӣ буданд. Дар барнома, инчунин инкишофи саноат дар Бухоро, 
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рӯзи кори 8-соата, инкишофи илму фарҳанг ва ғайра дар назар дошта шуда буд. 

Мувофиқи он таълим дар мактабҳои ибтидоӣ бояд ба забони ҳамон халқе ҷорӣ 

карда мешуд, ки он халқ дар он маҳал аксариятро ташкил менамояд. Вале дар 

донишкадаҳои олӣ таълим бояд танҳо ба “забони адабии туркӣ” ҷорӣ мегардид. 

Тоҷикон, дар барнома яке аз қабилаҳои туркӣ ҳисоб карда мешуданд. 

Мувофиқи оинномаи ҳизб, барои аъзоёни гунаҳкор,ҷазои аз хориҷ намудан аз 

ҳизб то ҷазои қатл муайян карда шуда буд. 

Фарқияти ҷиддии барномаи ҳизби ҷавонбухороиёни инқилобчӣ аз 

барномаи ҲК Бухоро дар он буд, ки барномаи коммунистон дар асоси барномаи 

ҲК(б) Русия тартиб ёфтааст ва аз ин рӯ худро қисми таркибии ин ҳизб ва 

ҷумҳурии ояндаи Бухороро ҳамчун қисми таркибии ҷумҳурии Туркистон ҳисоб 

мекард. Ҳизби ҷавонбухороиёни инқилобчӣ бошад худро ҳизби мустақил ва 

ҷумҳурии ояндаи Бухороро низ мустақил мешуморид. Такя ба дину шариат 

бошад, он ба ҷавонбухориёни инқилобчӣ имконият медод, ки минбаъд мардуми 

зиёди аморатро ба тарафи худ кашанд. Зеро, ин нуқта дар барномаи 

коммунистон ҷой надошт. Баръакс, ба ақидаи пешвоёни ҲК Бухоро, дар аморат 

бо такя ба коргарон ва камбағалони шаҳру деҳот инқилоби сотсиалистӣ 

имконпазир будааст. Бо ақидаи пешвоёни ҷавонбухороиёни инқилобчӣ бошад, 

инқилоби Бухоро, бояд инқилоби халқии демократӣ бошад, ва дар он бояд 

доираи васеи мардуми Бухоро, ҳатто буржуазияи миёна ва хурд иштирок 

намоянд. 

Ба вуҷуд омадани ҳизби ҷавонбухороиёни инқилобчӣ боиси норозигии 

сарварони ҲК Бухоро гардид. Турккомиссия ҳам аз ба вуҷуд омадани ҳизби нав 

қаноатманд набуд. Бинобар ин коммунистони бухороӣ ва Турккомиссия дар 

аввал бо ҳизби ҷавонбухороиёни инқилобчӣ ҳамкориро намехостанд.  

Ҳизби ҷавонбухороиёни инқилобчӣ низ дар қатори Тошкент ва Москва, 

инчунин дар худи аморат: дар Бухорои Кӯҳна, Бухорои Нав (Когон), Чорҷӯйи 

Нав, Каркӣ, Шаҳрисабз ва дигар нуқтаҳо шӯъбаҳои худро дошт. Онҳо аз 15 

апрели соли 1920  дар Тошкент ба нашри рӯзномаи худ - “Учкун” (“Шарора”) 

сар карданд, ки он моҳе ду маротиба, ба миқдори 5 ҳазор нусха, ба забони 

узбекӣ нашр мешуд. 

Ҳамин тавр, дар арафаи сарнагун намудани тартиботи амирии Бухоро ду 

ҳизби бухороиён вуҷуд дошт. Мувофиқи баъзе маълумотҳо, дар ҳамон лаҳза, 

ҳизби коммунистони Бухоро гӯё 5 ҳазор нафар аъзо ва 20 ҳазор нафар 

хайрхоҳон, ҳизби ҷавонбухороиёни инқилобчӣ-800 нафар аъзо ва 10 ҳазор 

нафар хайрхоҳон доштаанд. Аммо дар байни худи ин ду ҳизб минбаъд ҳам 

иттифоқи мустаҳкам вуҷуд надошт. Анҷумани IV ҲК Бухоро (16-18 августи 

соли 1920  дар Чорҷӯйи Нав шуда гузашт) баъди баҳсу мунозираҳои зиёд баҳри 

сарнагун намудани тартиботи амирӣ иттифоқу ҳамкории коммунистони Бухоро 

ва ҷавонбухороиёни инқилобчиро лозим шуморид.  

 

§ 4. Сарнагун намудани тартиботи амирӣ дар Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ) 
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Омода намудани қисмҳои аскарони сурх барои сарнагун намудани 

тартиботи амирии Бухоро ва иғвои 2 июл. Тобистони  соли 1920 дар назди 

фармондеҳи фронти Туркистон М.В.Фрунзе масъалаи Бухоро  кӯндаланг 

меистод. Зеро, он лаҳза сарнагун намудани тартиботи амирии Бухоро - вазифаи 

навбатии Ҳокимияти Шӯравии Русия ба ҳисоб мерафт. Чунин сиёсатро 

муқобилони тартиботи амирӣ бо он асоснок мекарданд, ки аморати Бухоро дар  

самти ҷануб такягоҳ ва макони асоситарини қувваҳои зиддишӯравӣ гардидааст. 

Бо ҳамин сабаб, мувофиқи фармони М.В.Фрунзе, қисмҳои аз муҳорибаҳо 

озодгардидаи аскарони фронти Туркистон паи ҳам дар нуқтаҳои  асосии аморат 

ҷойгир карда шуданд. 

Амири Бухоро Олимхонро бошад махсусан дар маҳаллаҳои руснишини 

аморат - Бухорои Нав (Когон), Чорҷӯйи Нав ҷойгир намудани қисмҳои аскарони 

сурх ба воҳима гузошт. Зеро, сарбозон ва навкарони аксаран машқи ҷангӣ 

надидаи ӯ, ки тахминан ба 13 ҳазор нафар мерасид, ба қисмҳои 70 ҳазор 

нафараи аскарони сурхи дар майдонҳои ҷангӣ ба хубӣ обутобёфтаи фронти 

Туркистон муқобил истода наметавонистанд. Бинобар ин тобистони соли 1920  

дар муносибати байни ҳукумати амирии Бухоро ва Ҳокимияти Шӯравӣ каме 

беҳтаршавӣ ба вуҷуд омад. Аниқтараш ҳукумати амирӣ маҷбур шуд, ки нисбат 

ба Давлати Шӯравӣ муносибаташро беҳтар намояд. Зеро, то ин вақт амир ба 

қувваҳои зиддишӯравии дохили Русия ва империалистони хориҷӣ боварии 

калон дошт. Акнун, ҳамаи он умедҳо барбод рафтанд, қувваҳои зиддишӯравӣ 

шикаст хӯрданд. Давлати Шӯравӣ бошад, бар хилофи чашмдошти амир 

Олимхон ва дигар ҳамфикрони ӯ рӯз аз рӯз пурқувват мегардид. Илова бар 

ҳамаи ин қисмҳои аскарони сурх аллакай дар хоки Бухоро мавқеъ гирифта 

буданд! 

2 июли соли 1920 аз Бухоро ба сӯи Москва ҳайати намояндагии амир 

(сафорати фавқулодда) раҳсипор гардиданд. Худи ҳамон рӯз, баробари гусели 

он ҳайат дар Бухорои Нав (Когон), дар он биноҳое, ки танҳо ба  ҳукумати 

амирии Бухоро тааллуқ доштанд, аз он ҷумла резидентсияи худи амир, 

берозигии ҳукумати амирӣ, қисмҳои сурх ҷойгир карда шуданд. Сабаби ин иғво 

чандон равшан набуд. Гуфтушунидҳои дипломатӣ онро ҳал карда натавонист. 

Иғвои 2 июл қуввваҳои зиддишӯравии Бухороро ба ҳаракат даровард. Бо 

талаби онҳо амир 7 июл ба фатвое имзо гузошт, ки дар асоси он, баҳри 

муҳофизати дини ислом ва шариат, ҳамаи мусулмонон  ба муқобили Давлати 

Шӯравӣ ба ҷанги муқаддас даъват карда мешуд. 

Фармондеҳи фронти Туркистон аз фиристодани он ҳайати намояндагии 

амир рози набуд, воқеоти дар Бухорои Нав (Когон) содиршударо ба Москва аз 

будаш зиёдтар ва ба манфиати худ шарҳ дода розигии сарварони ҳарбию ҳизбии 

Федератсияи Русияро барои оғози ҳуҷум ба Бухоро пурсид. 

Дар худи ҳамин моҳ бо ташаббуси Турккомиссия, барои тайёр намудани 

инқилоби Бухоро Бюрои ҳарбии инқилобӣ ташкил карда шуд. Ба ҳайати он 
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раиси КМ ҲК Бухоро Н. Ҳусаинав, раиси бюрои марказии ҳизби 

ҷавонбухороиёни  инқилобчӣ - Ф. Хоҷаев ва дигарон дохил шуданд. 30 июл дар 

маҷлиси бюро масъалаи дар шакли коалитсионӣ ташкил додани органи олии 

ҳукумати инқилобии Бухоро - Кумитаи Муваққатии   инқилобии Умумибухороӣ 

ва Шӯрои Нозирони Халқӣ, ҳар кадом дорои 9 нафарӣ аъзо (аз ҷумла 6 нафарӣ 

аз ҲК Бухоро аз 3 нафари аз ҳизби ҷавонбухороиёни  инқилобчӣ) дида шуд. Ба 

вазифаи раиси Кумитаи Муваққатии инқилобии Умумибухороӣ коммунист - 

Аҳмадҷон Абдусаидов (Ҳамдӣ) ва ба раиси Шӯрои Нозирони Халқӣ Ф. Хоҷаев 

тавсия гардиданд. 10 август ин масъаларо бори дигар дар маҷлиси якҷояи 

Турккомиссия, КМ ҲК Бухоро ва бюрои  марказии ҳизби ҷавонбухороиёни 

инқилобчӣ дида, маъқул шумориданд. 

10 август Бюрои сиёсии КМ ҲК(б) Русия низ ҷавобан ба хоҳиши  

фармондеҳи фронти Туркистон  М.В. Фрунзе оиди масъалаи Бухоро, ба Шӯрои  

ҳарбии фронт дастур дод, ки мувофиқи он бо мақсади «муҳофизати раияти  рус 

ва маъмурияти давлати рус» метавонистанд дар маҳаллаҳои руснишини аморат 

ва дар мулкҳои ҳамсарҳади Бухоро қувваҳои зиёди ҳарбиро ҷойгир намоянд. 

Баъди ду рӯзи тавсияи Бюрои сиёсии ҲК(б) Русия ва ташкили Кумитаи 

Муваққатии инқилобии Умумибухороию Шӯрои Нозирони Халқи Бухоро, яъне 

12 август, соати 11.15 фармондеҳи фронти Туркистон М.Ф. Фрунзе иборат аз 14 

банд, таҳти рақами 3504 «Дастур ба қӯшунҳои фронт оиди инқилоби Бухоро»-

ро имзо кард. Мувофиқи он қисмҳои асосии ба муқобили  сохти амирӣ 

нигарондашудаи аскрони сурх дар муддати кӯтоҳ аз 12 то 17 август, баробари 

ҷойгир намудани онҳо дар нуқтаҳои муайяншуда, бояд пурра омодаи ҷанг 

мегардиданд. 

23 августи соли 1920 дар деҳаи Шакарбозор (каме дуртар аз Чорҷӯй) 

«шӯриш» ба амал омад. Аз эҳтимол дур нест, ки он бо супориши М.В. Фрунзе 

ташкил гардидааст. Дар он отряди туркманӣ бо сарварии Бешим Сардор 

иштирок кардаанд. Ҳангоми задухӯрд 36 нафар амалдор ва сарбозони амир 

ҳалок гаридаанд. «Шӯришгарон» деҳаро ба даст дароварда, дар он ҷо 

Ҳокимияти Шӯравиро эълон карданд. Вале ба дастгирии он  «шӯриш» на дар 

худи Чорҷӯйи Кӯҳна ва на дар дигар деҳаҳои атрофи он ягон ҷунбише ба вуҷуд 

наомад. Чунин хомӯшӣ М.В. Фрунзе ва коммунистону ҷавонбухороиёни 

инқилбчиро водор намуд, ки мардуми Бухоро ҳанӯз барои мубориза ба 

муқобили тартиботи амирӣ тайёр нестанд.  

25 август маркази ҳарбӣ ташкил карда шуд, ки ба он намояндагон: аз 

Турккомиссия ва бюрои Туркистонии КМ ҲК(б) Русия - В.В. Куйбишев, аз ҲК 

Бухоро Н. Ҳусаинов ва аз бюрои марказии ҷавонбухороиёни инқилобчӣ - Ф. 

Хоҷаев дохил шуданд. Ин марказ бояд аз 28 август сар карда ба муқобили амир 

ва ҳукумати он сарварии «шӯриши умумихалқии оммаи меҳнаткашон»-ро ба 

ӯҳдаи худ мегирифт. Аммо амалан, дар рафти амалиётҳои ҷангии муқобили 

сохти амирии Бухоро, ин марказ ҳеҷ коре накард. Зеро худи «шӯриши 

умумихалқии оммаи меҳнаткашон» ба вуҷуд наомад. 
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25 август, соати 13.00 бо имзои фармондеҳи фронти Туркистон М.В. 

Фрунзе ва аъзои Шӯрои ҳарбии фронт В.В. Куйбишев, таҳти рақами 3667 

«Дастур ба аскарони фронт барои расонидани кӯмак ба меҳнаткашони 

шӯришбардоштаи Бухоро» бароварда шуд, ки он аз ҷиҳати моҳият нақшаи 

асосии сарнагун намудани ҳукумати амирии Бухоро буда, дар қатори  дастури 

рақами 3504 (аз 12 август) аз ҷумлаи ҳуҷҷатҳои муҳимтарин ба  ҳисоб меравад. 

Аз ҷумла, дар он таъкид мегардид, ки тамоми отрядҳо ва қисмҳо бояд то шаби 

28 августи соли ҷорӣ тайёрии ҳарбиро ба итмом расонида, гурӯҳи Бухорою 

Самарқандӣ шаби аз 28 - ба 29 август ҳаракати фаъолонаро сар кунанд. Аз 

отряди Чорҷӯйӣ бояд қисмҳои Кулмуҳаммадовро ба Чорҷӯйи Кӯҳна  фиристада, 

онро аз соати 4-и  саҳарии 29 август дер намонда, бо имдоди шӯриши мардуми 

яроқнок ишғол намоянд. Баробари гирифтани Чорҷӯйи Кӯҳна гурӯҳи Когонӣ 

бояд ҳуҷумро барои ишғоли Бухорои Кӯҳна сар мекард ва ғайраҳо.  

Ҳамин тавр ин ҳуҷҷати муҳим аз он шаҳодат медиҳад, ки фармондеҳи 

фронти Туркистон пешакӣ, ҳанӯз 25 август мӯҳлати оғози амалиёти ҷангиро 

барои сарнагун намудани тартиботи амирии Бухоро муайян намуда, сарварии 

умумии он амалиётро пурра ба ӯҳдаи худ гирифта буд. Ба воситаи бомбапартоӣ 

вайрон намудани шаҳри бостонии Бухоро ҳам амри тасадуфӣ набуда, балки 

нақшаи пешакӣ ба ҳисоб мерафт. 

Аҷибаш он аст, ки баъди 3 соату 40 дақиқаи имзои ин дастур, ки  бо он 

фармондеҳони қисмҳои алоҳидаи фронт барои гузаронидани амалиёти  ҷангӣ 

аллакай вазифадор карда шуда буданд, яъне соати 16.40 фармондеҳи  фронти 

Туркистон М.В. Фрунзе ба сарфармондеҳи олии Федератсияи Русия маърӯзаро 

«Дар бораи шиддат гирифтани вазъият дар Туркистон» фиристод. Дар он ӯ 

вазъи Бухороро тасвир намуда, аз ҷумла қайд намудааст, ки «имконияти ҳалли 

масъала аллакай аз даст рафтааст. Ҳангоми кашолкории минбаъда, дар  вазъи 

умумии носолим, хатари ба вуҷуд омадани мураккабиҳои фавқулодда 

мешавад». 

Инак, 27 август, дер бошад ҳам М.В. Фрунзе барои сар кардани ҳуҷум ба 

муқобили ҳукумати амирии Бухоро розигии сарфармондеҳи олии Федератсияи 

Русияро низ гирифт. Зеро, аз баҳори соли 1919 сар карда  сарфармондеҳи олӣ ба 

сарварони аскарони сурх барои дахолат ба масъалаи Бухоро розигӣ намедод. 

Акнун бошад, фармондеҳи фронти Туркистон - М.В. Фрунзе аз сарфармондеҳи 

олӣ чунин ҷавоб гирифт: «Ба муқобили қӯшунҳои Бухоро мувофиқи вазъият 

амал кунед». 

28 август бо фармони таъҷилии штаби фронти Туркистон барои  

гузаронидани «Амалиёти Бухоро» се гурӯҳи асосӣ ташкил карда шуд, ки ба 

онҳо бевосита худи М.В. Фрунзе сарварӣ мекард. Ин амалиёт ҳам бо забти 

Чорҷӯйи Кӯҳна оғз мегардад. 

Забти Чорҷӯйи Кӯҳна ва Қарокӯл. Дар сурати дуруст истифода бурдани 

қувваи дар ихтиёри Кулмуҳаммадов буда, танҳо он барои сарнагун намудани 

ҳокимияти бекии Чорҷӯй кифоягӣ мекард. Зеро, дар қалъаи Чорҷӯйи Кӯҳна, дар 
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ихтиёри бек ҳамагӣ то 260 нафар аскарони мусаллаҳ бо 2 тӯп будаанду халос. 

Вале ҳалли масъалаи Чорҷӯй ранги дигар гирифт. Отрядҳои мусаллаҳи маҳаллӣ, 

ки таҷрибаи шабона ҷангиданро надоштанд, бинобар ин ихтиёран дар наздикии 

ин қалъа субҳро интизорӣ мекашиданд. Чунин ҳолат сарварони гурӯҳи 

Чорҷӯйиро ба ташвиш гузошт. Онҳо сарбозони мактаби бригадаи русии дар 

Чорҷӯйи Нав бударо ба амалиёт дароварданд. 

Шаҳри Чорҷйи Кӯҳна баъди тирпаррониҳои кӯтоҳмуддат фатҳ гардид, бек 

ва амалдорони масъули ӯ асир афтоданд. Дар байни ғаниматҳо аслиҳаи зиёд ҳам 

буд. Ҳангоми фатҳи Чорҷӯйи Кӯҳна аз тарафи қисмҳои аскарони сурх ба  онҳо 

як қисми ками аскарони бек муқобилият нишон дода, қисми дигар ба ҳар тараф 

гурехтаанд. 

Дар Чорҷӯйи Кӯҳна  Кумитаи муваққатии инқилобӣ ташкил ёфт ва  

ҳокимият дар  сарзамини бекигарӣ ба ихтиёри он гузашт. Сарвари он кӯмита 

коммунист Бешим Сардор таъин гардид. Абдураҳим Юсупов ва Ҳасан Алиев 

аъзоёни кӯмита ба ҳисоб мерафтанд. Кӯмитаи инқилобӣ ба  мардуми Бухоро бо 

муроҷиатнома баромад кард, ки ба сафҳои аскарони сурх ҳамроҳ шаванд ва 

исён бардоранд. Вале дар асл ба муқобили тартиботи амирӣ дар ягон гӯшаи 

сарзамини Бухорои Марказӣ ва Ғарбӣ ҳанӯз ҳам шӯриши ҳақиқии мардумӣ ба 

вуқӯъ наомада буд. 

То 1 сентябр аз тарафи қисмҳои аскарони сурх Қарокӯл, Бурдалик, Норазм, 

Хатирчӣ, Зиёуддин, Кармина, Китоб, Шаҳрисабз, Ғузар, Қаршӣ ва ғайра забт 

карда шуд. 

Забти шаҳри Бухорои Кӯҳна. Мувофиқи дастури рақами 3667-и  

фармондеҳи фронти Туркистон М.В. Фрунзе, забти шаҳри Бухорои Кӯҳна пурра 

ба ӯҳдаи гурӯҳи Когонӣ гузошта шуда буд. Гурӯҳ баробари гирифтани хабари аз 

тарафи қисмҳои  аскарони сурх забт гардидани Чорҷӯйи Кӯҳна, соати 500-и 

саҳарии 29 август ҳуҷумро ба сӯи шаҳри Бухорои Кӯҳна ва қароргоҳи 

тобистонаи амир Ситораи Моҳи Хоса сар кард. Дар худи ҳамон рӯз аскарони 

сурх деҳаҳои дар байни шаҳрҳои Бухорои Кӯҳна ва Бухорои Нав (Когон) 

ҷойгирбуда, аз он ҷумла деҳаҳои  Работи Қозӣ, Арбоб Раҷаббой, Сафедмӯй ва 

ғайраро ба даст дароварда, ба  шаҳри Бухорои Кӯҳна омада расиданд. Ба 

муқобили шаҳр, аз тарафи аскарони сурх тамоми техникаи ҳарбии муайяншуда, 

аз он ҷумла ёздаҳ адад аэропланҳои бомбаандоз, тӯпҳои вазнини  дурзан, 

поездҳои зиреҳпӯш ва ғайра истифода гардиданд. 

Аллакай дар рӯзи аввали ҷанг ба яке аз қисмҳои аскарони сурх муяссар 

гардид, ки сарбозони амирро думболагир намуда, ҳатто ба шаҳр дохил шаванд. 

Аммо дар даромадгоҳи Бухорои Кӯҳна онҳо ба муқобилияти сахт дучор шуда, 

маҷбур шуданд, ки қафо гарданд. Амалиёти ҷангӣ асосан дар самти дарвозаи 

Қаршигии Бухорои Кӯҳна мегузашт. Роҳ ба сӯи Бухорои Нав (Когон) низ ба 

воситаи ҳамин дарвоза буд. Инчунин дар наздикии ҳамин дарвоза истгоҳ ва 

нуқтаи охирини роҳи оҳани Бухорои Нав - Бухорои Кӯҳна воқеъ гардидааст. 
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 Дар амалиётҳои аввалаи ҷангӣ барои забти Бухорои Кӯҳна, мувофиқи 

дастури фармондеҳи фронт, полки Шарқии мусулмонӣ дар нуқтаи асосӣ, яъне 

дар самти дарвозаи Қаршигӣ меҷангид. Зеро, ин полк, ки асосан аз тоторҳою 

бошқирдҳо иборат буд, дар ҳайати худ ихтиёриёни осиёимиёнагиро (агарчанде 

хело камшумор буданд, аз он ҷумла тоҷикону ӯзбекҳои бухороиро низ) дошт, 

барои дар  миқёси байналхалқӣ рӯпӯш намудани амалиёти қисмҳои асосии 

аскарони сурх зарур буд. Вале ин полк ба ҳуҷуми аскарони пиёда ва савораи 

амирӣ тоб наоварда, зуд қафо гашт. Баъд аз ин полки номбурда аз мавқеи 

асосии ҷангӣ ба қисми эҳтиётӣ гузаронида шуд. Бинобар ин дар забти Бухорои 

Кӯҳна ҳам амалиёти ҷангӣ асосан дар байни қисмҳои аскарони сурх ва 

сарбозони амирӣ гузашт. 

30 август амалиёти ҷангӣ барои қисмҳои аскарони сурх чандон 

муваффақиятнок набуд. Баръакс, сарбозони амирӣ аз самти дигар, аз дарвозаи 

Мазори Шариф ногаҳон баромада, ба қисмҳои алоҳидаи аскарони сурх зарбаи 

қатъӣ заданд. Дар натиҷа, дар худи ин рӯз гурӯҳи Когонии аскарони сурх 25 

нафарро талаф доданд. Инчунин аз онҳо 30 нафар ярадор ва 60 нафар бедарак 

шуданд. Амалиёти ҷангии ин рӯзро М.В. Фрунзе таҳлил намуда эътироф 

кардааст, ки маҳз «парвози аэропланҳои фарсудашудаи мо, ки саворагони 

муқобилро ба гурехтан маҷбур намуд, отрядро аз маҳвшавӣ наҷот дод». 

Амалиёти ҷангии 31 август ҳам бештар характери мавзеӣ (позитсионӣ) 

дошт. Қисмҳои аскарони сурх асосан техника-тӯпҳо ва аэропланҳоро истифода 

бурданд. Вале матонати муҳофизони шаҳри қадим сарварони аскарони сурхро 

ба ҳайрат гузошта буд. Зеро онҳо аз  сӯхтор ва вайрониҳои шаҳр наҳаросида, бо 

қурбониҳои зиёд на танҳо истодагарӣ карданд, балки мавқеи қулайро пайдо 

намуда, ба ҳуҷум низ гузаштанд. Дар натиҷа, дар худи ин рӯз миқдори захмиён 

ва ҳалокшудагони қисмҳои аскарони сурх ба 138 нафар расид. 

Бояд таъкид намуд, ки ҷангҳои серӯзаи муҳосиравии назди шаҳри Бухорои 

Кӯҳна ва чӣ амалиётҳои ҷангии Чорҷӯйи Кӯҳна, Кармина, Зиёуддин, Қаршӣ, 

Китоб, Шаҳрисабз, ва дигар нуқтаҳо асосан дар байни қисмҳои аскарони сурх ва 

сарбозони амирӣ мегузаштанд. Баъзан, дар баъзе нуқтаҳо ҳукуматдорони амирӣ 

аз ҳисоби мардум дастаҳои фидоиён ташкил карда бошанд ҳам, вале бо сабаби 

нарасидани аслиҳа он дастаҳо амал карда натавонистанд. Инчунин аскарони 

сурх низ аз мардуми маҳаллӣ (ҳангоми амалиётҳои ҷангӣ) ягон хел дастгириро 

эҳсос накарданд. Ин ҳама амалиётҳои ҷангӣ барои мардум гӯё бефарқ буд. 

Аниқтараш онҳо аз бештари нуқтаҳои ҷангӣ гурехта, ба ҷое пинҳон шуданро 

афзалтар мешумориданд. 

Вале барои мардуми шаҳри Бухорои Кӯҳна чунин имконияти гурехтан ҳам 

набуд. Зеро шаҳри қадима бо девори баландиаш 10 метра ва ғафсиаш 5 метра 

пурра иҳота карда шуда буд. Роҳҳои ба шаҳр даромадан ва баромадан танҳо ба 

воситаи 11 дарвозаи шаҳр амалӣ мегардид. Дар рӯзҳои муҳосира бошад тамоми 

дарвозаҳо маҳкам буданд. Аз ин рӯ мардуми шаҳр гӯё ҷои гурез надошт. Онҳо 

ба тақдир тан дода, ё дар хонаҳои худ менишастанд, ё дар масҷидҳо гӯё 
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«паноҳӣ» мебурданд. Дар натиҷа чунин «паноҳиёфтагон» бо осонӣ ҳадафи тири 

тӯп ва таркиши бомбаҳо мешуданд. 

Ҳангоми муҳосираи шаҳри Бухорои Кӯҳна, махсусан рӯзҳои 30-31 август, 

аскарони сурх ба воситаи тӯпҳои дурзан, ки дар майдони назди дарвозаи Қаршӣ 

ҷойгир карда шуда буданд, маркази шаҳрро тирборон кардаанд. Аэропланҳо низ 

ҳар лаҳза ба шаҳр парвоз намуда, баробари бомбапартоӣ, лётчикҳои онҳо оиди 

нуқтаҳои зарурӣ, ки бояд ба нишон гирифта мешуд, ба тӯпчиён хабар медоданд. 

Инчунин, аз ҳамон майдон (назди тӯпҳо) ҳар лаҳза аэростати ҳавоиро боло 

бароварда, аз он ба воситаи дурбин нуқтаҳои заруриро ба нишон мегирифтанд. 

Дар дигар нуқтаҳои шаҳр бошад, ҳатто дар бозорчаи назди ин дарвоза, осори 

ҷанг чандон намоён набуд. Дар ин бора шоҳид ва иштирокчии фаъоли 

муҳосираи шаҳр, комиссари аскарони сурх Н.Д. Ратников чунин маълумот 

медиҳад: «Дар бозорчаи назди дарвозаи Қаршӣ ба амалиётҳои  ҷангӣ нигоҳ 

накарда тиҷорат дар авҷ буд. Ман мушоҳида накардам, ки ягон дӯконе маҳкам 

бошад, ё худ савдо накунад…. Тамоми маҳсулотҳои заруриро дар савдо 

гузоштаанд. Махсусан фаровонии харбузаю ангур ба чашм мерасид. Тамоми 

чойхонаҳо аз ҳисоби мардуми маҳаллӣ ва аскарони сурх серодам буданд. Онҳо 

дар катҳо нишаста чойи кабӯд менӯшиданд ва чилим мекашиданд». Шоҳид, боз 

лаҳзаҳои амалиёти ҷангии муҳосираи шаҳрро ба хотир оварда, таъкид мекунад, 

ки сарбозони амир баъзан аз теппаи девори баланд камон гирифта ба сӯи 

аскарони сурх тир мепаррониданд. Аммо, бо сабаби дурзан набудан ва кӯҳнагии 

камонҳояшон тирҳои онҳо то ба аскарони сурх намерасид. Тири аскарони сурх 

бошад, бемалол ба нишон мерасид. 

Шаби аз 31 август ба 1 сентябр тамоми қисмҳои аскарони сурхро барои 

ҳуҷуми қатъи омода намуданд. Ба баталиони инҷенерии Туркистонӣ фармон 

дода шуд, ки шабона аз наздикии дарвозаи Қаршӣ девори шаҳрро тарконда, 

барои аскарони сурх гузаргоҳ тайёр кунанд. Саҳарии 1 сентябрь, соати 530 

дақиқа таркише ва дар девори шаҳр гузаргоҳе ба амал омад. Он барои ҳуҷуми 

умумии тамоми қисмҳои аскарони сурх чун сигнали асосӣ хизмат намуд. Бо 

тамоми тӯпҳо шаҳрро ба зери оташ гирифтанд. Аэропланҳо ба бомбапартоии 

навбатӣ шурӯъ карданд. 

Вале маълум гардид, ки барои дар рӯзи 1 сентябр пурзӯр намудани ҳуҷум 

аз тарафи аскарони сурх ягон зарурияте набудааст. Зеро, шаби аз 31 август ба 1 

сентябр амир Олимхон, бо наздикони худ ва тахминан ҳазор нафар посбонон, аз 

дарвозаи Самарқандӣ, ки аз тарафи полки 4-уми савораи аскарони сурх 

муҳофизат карда мешуд, баромада, шаҳрро тарк намудааст. Аз ин хусус 

сарварони аскарони сурх аллакай хабардор буданд. Аммо, ба вазъияти нави 

бавуқӯъомада нигоҳ накарда, онҳо нисбат ба рӯзҳои аввала шаҳрро зиёдтар ба 

зери тири тӯбҳо гирифтаанд ва бомбаборон намудаанд. Дар ин рӯз зиёда Арки 

Бухоро бомбаборон карда шуд. 

Фоусек ном лётчик, ки дар бомбаборон кардани Бухорои Кӯҳна фаъолона 

иштирок намудааст, дар хотираҳояш ҳамон лаҳзаҳоро бо завқ ба ёд оварда, 
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чунин қайд менамояд: «Дар назди мо вазифаи бомбаборон кардани қасри 

амирро гузошта буданд». Барои ин «тамоми қувваи ҳавоӣ, ки то ин вақт мислаш 

дар фронти Туркистон дида нашудааст, истифода гардид… Мо Бухороро 

бомбаборон кардем. Мо аморати кӯҳнаро вайрон кардем. Ситораи Моҳи Хосаро 

ҳам бомбаборон кардем. Ҳар ҷое, ки аз он ҷо бӯи амир меомад, бомбаборон 

кардем». 

Умуман, аз 29 август то 2 сентябр ёздаҳ адад аэропланҳо барои забти 

Бухорои Кӯҳна 59 маротиба, ё худ 79 соат парвоз намуда, 170 бомбаи вазни 

умумиаш 123 пуд ва 3 пуд варақаҳои ташвиқотӣ партофтаанд. 

2 сентябр, соати 10-и пагоҳӣ Арки Бухоро аз тарафи аскарони сурх забт 

карда шуд. Ҳамин тавр муҳосираи панҷрӯзаи Бухорои Кӯҳна бо забти он аз 

тарафи аскарони сурх ба охир расид. Худи ҳамон рӯз сарвари фронти Туркистон 

М.В.Фрунзе, аз Самарқанд ба Москва, бо мазмуни зайл бирқия (телеграмма) 

фиристод: «Қалъаи Бухорои Кӯҳна бо ҷидду ҷаҳди якҷояи қисмҳои сурхи 

Бухоро ва  қисмҳои мо имрӯз бо штурм гирифта шуд». Вале амалан дар ин 

амалиёт «ҷидду ҷаҳди» қисмҳои сурхи Бухоро дида нашуд.  Зеро, дар амал 

чунин қисмҳо набуд. Яъне амалиёт, чуноне аллакай қайд намудем, асосан аз 

тарафи аскарони сурх иҷро гардид. 

Шаҳри Бухорои Кӯҳна баъди забтшавӣ ба назар хело воҳимаангез менамуд. 

Ин шаҳр аз замони забткории муғулҳо чунин сӯхтору вайронӣ ва рехтани хуни 

одамиро надида буд. Алангаи сӯхтори шаҳр 20 рӯз давом кардааст. Дар натиҷа 

34 гузар, зиёда аз ҳазор хонаҳо сӯхта вайрон шудаанд. Дар худи Арк тахминан 

100 хона сӯхта валонгор шудааст. Арки Бухоро  маҳз аз бомбаҳои 

партофташуда хело хароб гардида буд. Меҳмонхонаи Раҳимхонии Арк, ки чун 

ҷои қабулгоҳи амирон, яке аз биноҳои зеботарини шаҳр ба ҳисоб мерафт, 

тамоман ба хок яксон карда шуд. Дар гузарҳо ва ҳавлиҳои харобгардида 

мурдаҳои зиёди чандрӯза воҳиманокии шаҳрро дучанд менамуданд. 2-3 сентябр 

шаҳриён барои гӯронидани қурбоншудагон сафарбар карда шуданд.  Аксари 

онҳо дар натиҷаи таркиши тири тӯпҳои аскарони сурх ва  таркиши бомбаҳо 

ҳалок гардидаанд. Дар байни фавтидагон инчунин шахсоне низ буданд, ки онҳо 

нисбати тартиботи иртиҷоии амирӣ нафрат доштанду дар ҳабсхонаҳои он 

буданд ва дар рӯзҳои муҳосираи шаҳр аз тарафи ҷаллодони амир қатл карда 

шуданд. Дар шаҳри Бухорои  Кӯҳна илова ба ҳамаи фоҷеаҳо тороҷгарӣ низ хело 

авҷ гирифта буд. Аз молу мулки мардум то хазинаи амир, ҳатто либосу 

аслиҳаҳои аз амир боқӣ монда, ҳама ба тороҷ кашида шуд. Дар ин амалиёт баъзе 

қисмҳои аскарони  сурх, ки ба шаҳр  дохил шуданд, махсусан фаъол буданд. Ин 

ҳама то ба  М.В. Фрунзе низ маълум гардид. Бинобар ин ӯ 5 сентябр супориш 

дод, ки тамоми аскарони сурх ва шахсони мансабдор бояд тилло, нуқра ва дигар 

боигариҳои дар сарзамини аморати Бухоро гирифтаашонро ба намояндаи шӯрои 

ҳарбии инқилобии фронти Туркистон Василев супоранд. Дар натиҷа қариб 

тамоми боигарии хазинаи амир Олимхон, ки дар таҳхонаҳои Арки Бухорои 

Кӯҳна буд, ба ихтиёри аскарони сурх ғанимат афтод.  
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Чуноне таъкид намудем, ба назорати қатъии аскарони сурх нигоҳ накарда, 

амир Олимхон барои аз шаҳри Бухорои Кӯҳна баромада гурехтан мушарраф 

гардид. Вай ба қасри тобистонаи худ - Ситораи Моҳи Хоса омада, 1 сентябр, ба 

воситаи Вобкент, роҳи Ғиждувонро пеш гирифта, шабро дар Ғиждувон, дар 

хонаи Абдулло-бойбача ном яке аз махсусони худ гузаронидааст. Саҳарии рӯзи 

дигар, яъне 2 сентябр, вай Ғиждувонро тарк намуда, аз байни деҳаҳои Соктаре 

ва Ғиштӣ дарёи Зарафшонро гузашта, ба сӯи Бухорои Шарқӣ рафтааст. Дар 

худи ин рӯз Вобкент, Пирмаст, Ғиждувон ва Қизилтеппа ҳам ба ихтиёри 

аскарони сурх гузашт. Дар ин нуқтаҳо низ бо ташаббуси аскарони сурх 

кумитаҳои инқилобӣ ташкил карда шуд ва онҳо ҳокимиятро ба дасти худ 

гирифтанд. Аз нуқтаҳои номбурда, танҳо дар наздикии Ғиждувон (байни 

Ғиждувон ва Қизилтеппа) каме муҳорибаи байни аскарони сурх ва сарбозони 

амирӣ ба амал омаду халос. Нуқтаҳои боқимонда бемуҳориба ба ихтиёри 

аскарони сурх гузаштанд. Инчунин барои ба дигар нуқтаҳои муҳими 

аҳолинишин, аз ҷумла ба  маркази туманҳои Рометан, Зандане, Шофирком, 

Варзанзе ва ғайра ҳаракат намудани қисмҳои аскарони сурх зарурият намонд. 

Зеро, дар ин нуқтаҳо сарбозони амирӣ набуданд. Аз ин рӯ, минбаъд, дар 

маҳалҳои номбурда, ба тарзи осоишта кумитаҳои инқилобиро бунёд намуда, 

ҳокимиятро ба ихтиёри онҳо супоридаанд. Аз ҷумла чунин кумитаҳои инқилобӣ  

11 сентябр дар Шофирком, 29 сентябр дар Зиндане ба вуҷуд омадаанд. 

Ҳамин тавр то охири сентябри соли 1920 дар тамоми сарзамини Бухорои 

Марказӣ (Ғарбӣ) тартиботи амирӣ барҳам дода шуд ва ҳокимият ба ихтиёри 

кумитаҳои инқилобӣ гузашт. 

Баъди аз тарафи аскарони сурх забт намудани шаҳри Бухорои Кӯҳна ба ин 

ҷо аз Бухорои Нав (Когон) ҳукумати ҳанӯз пештар ташкил додашудаи Бухоро, 

бо сарварии Ф. Хоҷаев кӯчида омад. Ӯ дар ҳамин лаҳза на танҳо вазифаи раиси 

Шӯрои Нозирони Халқии Бухороро иҷро мекард (ин вазифа ҳанӯз пештар 

насиби ӯ гардида буд), балки вазифаи раиси Кумитаи Марказии Инқилобӣ, ё 

худ Кумитаи Инқилобии Умумибухороиро низ ба ӯҳда дошт. Зеро Аҳмадҷон 

Абдусаидов (Ҳамдӣ), ки пештар ба ин вазифа пешниҳод шуда буд, дар рӯзҳои 

муҳосираи шаҳри Бухорои Кӯҳна барои ба муқобили ин шаҳри кӯҳна истифода 

бурдани тӯпҳои дурзан ва бомбаборон намудани он розигӣ надодааст. Бинобар 

ин ӯро аз вазифааш озод намуда, вазифаи раиси Кумитаи Инқилобии 

Умумибухороиро низ муваққатан ба ӯҳдаи Ф. Хоҷаев гузоштанд. 

Баробари сарнагун намудани тартиботи амирӣ дар Бухорои Кӯҳна, Кумитаи 

Инқилоби Умумибухороӣ манифесте бароварда, Бухороро Ҷумҳурии Шӯравӣ 

эълон намуд. Вале вазъият дар шаҳри Бухорои Кӯҳна ҳамоно мураккаб буд. 

Дуздию ғоратгарӣ ва сӯхтору кушокушӣ ҳанӯз идома дошт. Бо мақсади 

бартараф намудани ҳамаи ин оқибатҳои манфӣ, ҳанӯз 4 сентябри соли 1920 дар 

шаҳри Бухорои Кӯҳна ҳолати фақулоддаро ҷорӣ карда, Комиссияи фавқулодда 

(Бухчека)-ро ташкил доданд. Барои таъмин намудани бехатарии шаҳриён 

инчунин иборат аз се ҳазор нафар милитсияи халқӣ ташкил карда шуд. 
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§ 5. Барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ 

 

Вазъи Бухорои Шарқӣ баъди сарнагун намудани тартиботи амирӣ дар 

Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ). Чуноне аллакай қайд гардид, аз қувваҳои амирии 

Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ) танҳо беки Чорҷӯй бо қисме аз дастаҳояш маҳв ва худ 

асир гардиду, бекҳои(ҳокимони) боқимондаи ин сарзамин, бо сарбозони содиқи 

худ,  ба ҳар сӯ, аксаран ба сӯи Бухорои Шарқӣ фирор кардаанд. Худи амир 

Олимхон ҳам аз Бухорои Кӯҳна роҳи сӯи Ғиждувонро пеш гирифта, саҳарии 

рӯзи дигар, яъне 2 сентябри соли 1920 аз он ҷо ба сӯи Бухорои  Шарқӣ гурехт. 

Ҳангоми аз Ғиждувон баромадан дар назди Қизилтеппа пеши онҳоро поезди 

зиреҳпӯши аскарони сурх гирифт. Дар ин муҳориба Усмон қушбегӣ, қозӣ 

калон-Бурҳониддин, раис Абдурауф корвонбошӣ, Юсуфбий, Муқимбий ва 

дигар наздикони амир дастгир шуданд.  

Фармондеҳи фронти Туркистон М.В. Фрунзе ҳанӯз 4 сентябри соли1920 

дар назди аскарони сурхи гурӯҳи Бухорию Самарқандӣ вазифаи нав гузошта 

бад, ки мувофиқи он дар тамоми сарзамини Бухорои Шарқӣ барҳам додани 

тартиботи амирӣ ва барпо намудани Ҳукумати Шуравӣ дар  назар дошта мешуд. 

Аммо М.В.Фрунзе худ ин нақшаро амалӣ карда натавонист. Мувофиқи қарори 

Шӯрои ҳарбии инқилобии Федератсияи Русия ӯ 10 сентябр аз кишвари 

Туркистон даъват карда шуд. 

Қисмҳои аскарони сурх ҳамоно аз дунболи амири гуреза мерафтанд. Онҳо 

11 сентябр бе ҷанг Дарбанд ва баъди он, дар натиҷаи муҳорибаи  хурд Бойсунро 

низ забт намуданд. 

Сарварони нави қисмҳои дар Бухоро будаи аскарони сурх вазъияти навро 

муҳокима намуда, набудани захира ва қисмҳои эҳтиётӣ, дар пеш будани 

тирамоҳу зимистон, набудани роҳи мувофиқ барои кашондани тӯпҳои  ҷангӣ, 

мондагии аскарону аспҳо ва ғайраҳоро ба инобат гирифта, ба пеш ҳаракат 

кардани қисмҳоро лозим надонистанд. Бо сабабҳои номбурда дар  мавзеъҳои 

номбурда, яъне Дарбанду Бойсун мавқеъ гирифта истодани онҳо низ 

ғайриимкон буд. Бинобар ин 13 сентябри ҳамон сол қисмҳои аскарони сурх ба 

сӯи Ғузор ақиб гаштанд ва худи ҳамон рӯз роҳи Қарширо пеш гирифтанд. Бо 

ҳамин ҳаракати қисмҳои аскарони сурх аз қафои амири гуреза як муддат қатъ 

гардид. Дар ин  муддат ҳар ду тараф ба муқобили якдигар омадагӣ медиданд. 

Аз Дарбанду Бойсун ба Қаршӣ, ба қафо баргаштани қисмҳои  аскарони 

сурх амир Олимхон ва тарафдорони ӯро рӯҳбаланд намуд. Онҳо бо роҳҳои 

гуногун, яъне чӣ аз ҳисоби сарбозони аз Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ) ба ин сӯ 

омада ва чӣ аз ҳисоби мардум ҷамъ намудани қувваи нав, инчунин ҷалб 

намудани гурезагон - аксулинқилобчиёни кишвари Туркистон қувваи азимеро 

омода намуданд. Амир дар ин мулк ҳукумати муваққатии худро ташкил дод, ки 

вазифаи асосии он омода намудани амалиёти ҷангӣ барои аз аскарони сурх 

баргардонидани Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ) ба ҳисоб мерафт. Дар ҳукумати нав 
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тағои амир Муҳаммадсаидбек парвоначӣ вазифаи вазири ҳарбиро ба ӯҳда дошт. 

Абдулҳафиз парвоначӣ ва Иброҳимбекбий сараскарони низомӣ ба ҳисоб 

мерафтанд. Амир, бо мақсади аз ҷиҳати маънавӣ рӯҳбаланд намудан, ба 

Иброҳимбек унвони мирохуриро дод. Ҳамон лаҳза дар атрофи амир, дар қатори 

Иброҳимбек боз Олимбой, Давлатманбий, эшони Султон, Фузайл Махсум, 

Раҳмонқул додхоҳ ва дигарон аллакай аз ҷумлаи симоҳои номии «ҳарбӣ» 

буданд. 

Амир Олимхон дар Бухорои Шарқӣ ҳам таъқиби мухолифони режими 

худро давом дод. Ҳарчанд дар Бухорои Шарқӣ ташкилотҳои ҳизбӣ ва 

ҷамъиятҳои нисбат ба режими ӯ мухолиф вуҷуд надоштанд, вале бо мақсади  

тарсонидани чашми мардум чанд нафарро бо тӯҳмати ҷадидӣ қатл намуд. Аз 

ҷумла дар майдони Душанбе 26 нафар камбағалонро бо тӯҳмати «хайрхоҳӣ 

нисбат ба аскарони сурх ва Ҳукумати Шуравӣ» қатл намуданд.   

Дар Бухорои Шарқӣ амир Олимхон ба ҳайати қӯшунҳои худ каси бисёрро 

сафарбар намуда, аз рӯзҳои аввал нокифоягии лавозимоти ҳарбиро ҳис намуд. 

Оҳангарони маҳаллӣ вазифадор карда шуда буданд, ки танҳо барои  сарбозони 

амир лавозимоти зарурӣ, пеш аз ҳама шамшер тайёр намоянд. Вале ин ҳама 

нокифоягӣ мекарданд. Бинобар ин умеди ягонаи вай ба кӯмаки ҳукумати 

Англия буд. 

Ҳанӯз 12 октябри соли 1920 амир Олимхон ба номи кароли Британияи 

Кабир барои кӯмак муроҷиат кард. Вале ҳукумати англис, агарчанде ҳанӯз ҳам 

аз мавқеи зиддишӯравӣ даст накашида буд, бо сабабҳои гуногун хоҳиши амирро 

ба ҷо наовард. Пеш аз ҳама шикаст хӯрдани он дар интервенсияи зиддишӯравии 

солҳои 1918-1920 ва шикастхӯриаш дар ҷанг бо озодихоҳони Афғонистон 

имконият надод, ки аз Қаротегин фронти нави муқобили шӯравиро оғоз намояд. 

Инчунин ҳукумати Британияи Кабир аз фиристодани лавозимоти ҳарбӣ ба 

ихтиёри амир ҳам худдорӣ кард. Зеро, метарсид, ки аслиҳаи фиристодашуда, 

дар роҳ, ба дасти озодихоҳони афғон меафтаду, он аслиҳаҳо баръакс, ба 

муқобили худи англисҳо нигаронида мешавад.  

Бо сабабҳои боло, ба амир Олимхон лозим омад, ки баҳри ба даст 

даровардани мақсадаш, яъне на танҳо нигоҳ доштани Бухорои Шарқӣ, балки 

баргардонидани Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ), танҳо ба иқтидори ҷамънамудаи худ 

такя намояд. Аз ин рӯ, дар Бухорои Шарқӣ, амир Олимхон аз як тараф сафи 

сарбозони худро пай дар ҳам зиёд намуд, аз тарафи дигар, баҳри пӯшонидани 

хароҷотҳои афзудаистода, ба дӯши мардуми дар зери даст доштааш андозҳои 

бисёрро гузошт. 

Шӯриши Усмон. Чуноне дар боло ишора рафт, амир Олимхон ҳангоми аз 

Бухорои Кӯҳна гурехтан, баҳри халосии ҷони худ, ба хазинаи пурбораш 

хайрбод гуфт ва  ҳар чизе, ки бо худ гирифта буд, онро ҳам дар роҳ талаф дод. 

Бинобар ин ӯ худро дар Бухорои Шарқӣ бечоратарин меҳисобид. Вале бо чунин 

аҳвол қаноат накарда, ба гардани  ҳокимон ва заминдорони ин диёр андозҳои 

зиёдро бор кард. Ҳокимон ва феодалон бошанд дар  навбати худ андози ба амир 
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супоридаашонро аз мардуми бечора ба миқдори дучанд ва ҳатто аз он ҳам зиёд 

меситониданд. Ҷои тааҷҷуб нест, ки аз тарафи ҳокимони ин гӯша барои 

кайфияти амир, дар қатори тӯҳфаҳои гуногун инчунин духтар ва писарони  

ноболиғ пешкаш мешуд. 

Аммо аз сиёсати дар Бухорои Шарқӣ пеш гирифтаи амир, махсусан сиёсати 

сафарбарии ҳарбии ӯ фоҷианоктар менамуд. Зеро, чун ҳарвақта, ба  чунин 

рӯйхат боз бечорагон, ки имконияти пора додан надоштанд, дохил карда 

мешуданд. Ҳамин сиёсат дар водии Қаротегин сабабгори сар задани шӯриши 

калонтарин бо сарварии Усмон гардид. 

Сарвари шӯриш -Усмон Муҳаммадаминови 35-сола, ки худ зодаи деҳаи 

Янғолики Қаротегин буд, сахтиҳои замонаро аз сар гузаронидааст. Ӯ  мисли 

дигар ҳамватанонаш - деҳқонон ба  фоидаи хазинаи амир  хироҷ месупорид. 

Соли 1916 барои кор ба водии  Фарғона рафта, дар заводҳои пахтатозакунии 

Андиҷон, Фарғона ва Ассакӣ кор кард. Дар ҳамон вақт дӯстони қарини 

ҳамватанаш Одина ва Мулло Тош ҳамроҳи вай буданд. Онҳо якҷоя воқеаҳои 

сиёсии охири соли 1917 ва аввали соли 1918—и водии Фарғонаро аз сар 

гузаронидаанд. Баъди ба Қаротегин баргаштан, яъне аввали соли 1918 қисме аз 

чизу чора ва пули онҳоро амалдорони ҳоким, «барои ҳоким» гӯён ғасб 

намудаанд. Усмон ба чунин ғоратгарӣ тоб наоварда, яке аз нӯкарони ҳокимро 

зада, худ ба кӯҳ мегурезад ва якчанд  вақт пинҳон мешавад. 

Моҳи декабри соли 1920, ҳокими (беки) Қаротегин Мир Абдулҳафиз, 

ҳангоми гузаронидани маъракаи сафарбаркунии ҳарбӣ, хост, ки аз деҳқонони 

«гарданшах», ба монанди Усмон халос шавад. Бо ҳамин мақсад бек Усмонро бо 

ҳамроҳии Мулло Тош, инчунин дигар ҳамфикронаш, ба сифати навкар ба 

Душанбе, ба хизмати амир фиристод. Вале онҳо дар роҳ, аз Файзобод ба қафо, 

ба Қаротегин гурехтанд. Ҳокими Қаротегин аз хоҷагиҳои онҳое, ки 

намояндагонашон аз хизмати навкарии амир гурехтаанд (аз он ҷумла аз хоҷагии 

Усмон ва Мулло Тош), талаб кард, ки андоз - хироҷи 7-соларо пешакӣ супоранд. 

Чунин чорабинии ҳоким мувофиқи баъзе андешаҳо, барои саршавии шӯриш 

баҳона гардидааст. Зеро, маҳз баъди ин воқеа Усмон вазъияти ба амаломадаро 

ба инобат гирифта, роҳи ягонаи халосиро дар  шӯриш дида, ҳатто ба дӯсти худ - 

Одина, ки дар Ҳоит мезист, барои кӯмак, бо мактуб муроҷиат кардааст. Одина 

низ ҷавобан ба ин мактуб, деҳқонони  Ҳоит ва Қалъаи Лаби обро ҳамроҳи худ 

гирифта, ба кӯмаки Усмон, ба деҳаи Янғолик, ки маркази шӯриш буд, 

шитофтааст. 

Шӯришгарон дар деҳаи Янғолик ҷамъ омада сарварии шӯришро ба ӯҳдаи  

Усмон гузошта, Одинаро ҷонишини аввал ва Мулло Тошро ҷонишини дуюм 

таъин намудаанд. Он лаҳза миқдори шӯришгарон аз 2500 нафар пиёдаҳо ва 650 

нафар савораҳо иборат буд.  Вале онҳо дар ихтиёри худ ҳамагӣ 400 дона 

камонҳои фитилии худсоз ва тақрибан ҳазор дона шамшер доштаанд. 

Боқимонда бо корду табар мусаллаҳ буданд. Ҳокими Қаротегин бошад дар 

ихтиёри худ ҳамагӣ 15-20 нафар навкарони мусаллаҳ дошту халос. 
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Шӯришгарон аз деҳаи Янғолик ба маркази бекигарии Қаротегин-Ғарм 

ҳаракат карданд. Онҳо аз ҳар гуна музокирот бо намояндагони ҳоким худдорӣ 

намуданд. Вақте, ки шӯришгарон ба Ғарм наздик омаданд, ҳоким аз муқобилият 

даст кашида, аз тарс гурехтанӣ шуд, вале дастгир ва ҳабс гардид. Ғарм беҷанг ба 

дасти шӯришгарон гузашт. Онҳо ҳамаи ҳабсбудагонро озод намуданд, тамоми 

ҳуҷҷатҳои дар ихтиёри ҳоким бударо, аз ҷумла васиқаҳоро сӯзониданд. Ба 

муносибати ғалаба 7 рӯз шодиву хурсандӣ эълон карданд. 

Ҳамин тавр дар маркази Қаротегин-Ғарм ҳокимият пурра ба ихтиёри  

шӯришгарон гузашт, ки он дар таърих бо номҳои «ҳокимияти халқӣ» ва « 

ҳокимияти  халқии Усмон» маълум аст. Дар он ҳокимият Усмон-раис, Одина ва 

Мулло Тош ҷонишинони ӯ гардиданд. Вале онҳо бо гирифтани ҳокимият ором 

гардида, дигар аз чӣ сар кардани корро намедонистанд. Бинобар ин шӯришгарон 

маҷбур шуданд, ки қисме аз амалдорони ҳокими собиқро аз ҳабс озод намоянд 

ва ба онҳо амалҳои гуногунро доданд. Яъне бо ном «ҳокимияти коалитсионӣ» 

барпо намуданд. Аз ҷумла, аз амалдорони собиқа Давлатбекбий – сарвари 

таъминот, Мулло Абдураҳим судур-қозӣ, Мулло Мирзо Умед - муфтӣ таъин 

гардиданд. 

Дар «ҳукумати халқии Усмон» ягонагӣ вуҷуд надошт. Амалдорони  собиқ 

ба ҳукумати нав содиқ набуданд. Баръакс онҳо камтаҷрибагии Усмонро ба 

инобат гирифта, ӯро бо фиреб, гӯё «барои пешвозгирии ихтиёриёни қисми 

поёни Қаротегин» фиристоданд. Ҳангоми дар Ғарм набудани Усмон 

Давлатбекбий Одинаро ба хонаи худ, гӯё ба зиёфат даъват намуда, ӯро кушт ва 

ҳокимро бо дигар трафдоронаш аз ҳабс озод намуд. Бо шунидани ин фоҷиа 

тарафдорони Одина, ки аз Ҳоит ва Қалъаи Лаби об омада буданд, ба деҳаҳои 

худ баргаштанд. Бо ҳамин «ҳукумати халқии Усмон» баъди 10-15 рӯзи 

мавҷудияташ амалан барҳам хӯрд. 

Усмон аз фоҷиаи Ғарм баъди ду рӯз огоҳ гардида, ба Ғарм баргашт. Дар 

наздикии Ғарм вай аз тарафи тарафдорони ҳокими собиқа шикаст хӯрд. Баъди 

ин бо ҳамроҳии Усмон ҳамагӣ 12 нафар шӯришгар монду халос. Вале Усмон аз 

мақсади худ даст накашид. Вай барои гирифтани Ғарм боз қувва ҷамъ кард. 

Миқдори қувваҳои ӯ ин дафъа ба 150 нафар расиданд. Баъди 20 - рӯзи фоҷеаи 

Ғарм Усмон бори дигар ба он ҳуҷум  кард, вале шикаст хӯрд ва дастгир гардид. 

Дар муддати як моҳ тақрибан 50 нафар иштирокчиёни шӯриш ҳабс карда 

шуданд. Сарварони он-Усмон, Мулло Тош ва дигаронро қатл намуда, 

ҷасадашонро ба дарёи Сурхоб партофтанд. Дӯстон ва авлодони Усмон ҷасади 

ӯро аз дарё бароварда, пинҳонӣ гӯрониданд. Аз ин кор яке аз сипоҳиёни 

бонуфузи маҳаллӣ-Муҳаммад Саид бий огоҳ гардида, бо мақсади  ибрати 

дигарон, ба гардани онҳое, ки ҷасади Усмонро гӯронидаанд, 1500 танга ҷарима 

бор карда, молу мулкашонро тарака эълон намуд. 

Ҳамин тарз шӯриши Усмон шикаст хӯрд. Вай агарчанде, дар сарзамини 

Қаротегин нисбат ба шӯриши Қаландаршо аз ҷиҳати ташкилӣ ва фаъол будани  

мардум қадаме ба пеш буд, вале бетаҷрибагӣ имконият надод, ки 
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муваффақиятҳои ба даст даровардаро мустаҳкам намоянд, мардуми атрофро 

ҳарчӣ зудтар ба тартиботи нав ҷалб намоянд, аз болои амалдорони собиқаи 

амирӣ, ки ба ҳукумат ҷалб намудаанд, назорати қатъӣ ҷорӣ намоянд ва ғайра. 

Ташкил намудани отряди эъзомии ҳарбии Ҳисор ва амалиётҳои  

ҷангии он барои барпо кардани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ. 
Инак, баъди дар сарзамини Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ) барпо намудани 

тартиботи шӯравӣ, сарзамини собиқ аморат ба ду тартиботи ба ҳам муқобил 

тақсим шуд. Яъне, дар қисми Марказӣ (Ғарбӣ) тартиботи шӯравӣ ва дар қисми 

Шарқӣ тартиботи амирӣ ҳукмфармоӣ мекарданд. 

Ҳукумати Шӯравии Бухоро дар сарзамини Бухорои Шарқӣ  барпо 

намудани тартиботи шӯравиро вазифаи аввалиндараҷаи худ мешуморид. Ин 

ҳукумат бо мақсади пойдор намудани тартиботи нав дар Бухорои Марказӣ 

(Ғарбӣ) ва сарнагун намудани тартиботи амирӣ дар Бухорои Шарқӣ қувваҳои 

инқилобии худро ташкил карданӣ шуд. Чунин иқдом аз тарафи сарварони 

фронти Туркистонӣ дастгирӣ дид. 5 сентябри соли 1920 сарвари фронт ба 

ихтиёри нозири корҳои ҳарбии ҶХШ Бухоро ду полки савора, баталиони пиёда 

ва батареяи тӯпчиёнро бо мақсаде супорд, ки минбаъд, бо роҳи ба хизмати 

ҳарбӣ ҷалб намудани ихтиёриён, шумораи умумии қӯшунҳои худро то ба 

миқдори зарурии бригада расонад. 

Вале чорабиниҳои ҳукумати шӯравии Бухоро оиди ташкил намудани 

қувваҳои инқилобӣ-ҳарбии худ натиҷаҳои назарбахш надоданд. Зеро, аз ҷумлаи 

бухороиён ихтиёриён, ки ба сафи қӯшунҳои нав дохил шаванд, қариб набуданд. 

Бинобар ҳамин ҳам ҳанӯз 6 октябри соли 1920 нозири ҳарбии ҷумҳурии Бухоро 

ба маълумоти сарварони фронти Туркистонӣ расонид, ки «барои ташкил додани 

армия ихтиёриён нокифояанд». 

Сарварони ҳукумати нави Бухоро вазъиятро ба инобат гирифта, барои 

кӯмаки ҳарбӣ ба Турккомиссия муроҷиат карданд. 9 ноябри соли 1920  

Турккомиссия барои озод намудани Бухорои Шарқӣ Шӯрои ҳарбии инқилобии 

фронти Туркистонро вазифадор намуд, ки аз ҳисоби қисмҳои аскарони сурх 

«Отряди ҳарбии эъзомии Ҳисор»-ро ташкил диҳанд. Вазифаи асосии отряд аз он 

иборат буд, ки он бояд бо амалиёти ҷангӣ дар сарзамини Бухорои Шарқӣ 

тартиботи амириро тамоман барҳам дода, дар ин ҷо низ Ҳокимияти Шӯравиро 

барқарор намояд. Бо сабаби мураккабии вазъи иқтисодии Давлати Шӯравӣ 

таъминоти иқтисодии ин эъзомияро ба ӯҳдаи ҷумҳурии Бухоро гузоштанд. 

Ташкил намудани отряди номбурда дар худи моҳи ноябри соли 1920 дар 

Қаршӣ оғоз гардид ва 17 декабри он сол корҳои ташкилӣ асосан анҷом ёфт. 

Ҳангоми оғози амалиёти ҳарбии отряд дар ҳайати он: ҷанговарон - 1087 нафар, 

хурандагон (едаков) - 1928 нафар, отряди шӯъбаи махсус-  35 нафар, аспҳо - 

1830 адад ва пулемёт - 22 адад буданд. Ҳайати отряд ва аслиҳаи ҷангии он дар 

рафти амалиётҳои ҷангӣ тағйир меёфт. 

Отряди эъзомии ҳарбии Ҳисор 17 декабри соли 1920 амалиёти ҷангии 

худро бо сарварии Марсов аз Қаршӣ сар кард. Он дар аввал ба сӯи Бойсун, ки 
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дарвозаи Бухорои Шарқӣ ҳисоб мешуд, ҳаракат кард. 20 декабр дар ағбаи 

Оқкӯтал ва баъд дар дараи кӯҳии Бузғолахона аввалин задухӯрди қисмҳои 

аскарони сурхи отряд бо аскарони амир ба амал омад. Сарвари отряд Марсов 

дар ҳамин муҳориба ҳалок  гардид ва ӯро Роганов иваз намуд. Муҳориба бо 

ғалабаи қисмҳои аскарони сурх анҷом ёфт ва онҳо Бойсунро ба даст дароварда, 

дар он ҷо лагери худро гузоштанд. 

Баробари ба даст даровардани Бойсун қисмҳои аскарони сурх дар ҳолати 

боз ҳам вазнинтар монданд. Зеро, 24 декабр дар Шеробод, Шаҳрисабз, Китоб, 

Яккабоғ ва Чироқчӣ ба муқобили тартиботи шӯравӣ шӯриши халқӣ сар шуда 

буд, ки дар онҳо, мувофиқи баъзе маълумотҳо то 15 ҳазор нафар аҳолӣ иштирок 

намудаанд. Аз ин пештар, чунин шӯриш дар Каркӣ ба амал омада буд.  

26 декабри ҳамон сол Зиновев, ки Фрунзеро иваз намуда буд, дар маҷлиси 

фаъолони ҲК Бухоро, дар шаҳри Бухорои Кӯҳна баромад карда, иқрор шуд, ки 

«ҳоло тамоми ноҳияи Шерободро шӯриш фаро гирифтааст. Мардум, ки қисман 

бо камонҳои сохти англисӣ ва семилаи русӣ мусаллаҳ буданд, ба тарзи оммавӣ 

ба гарнизонҳои  мо ҳуҷум мекунанд. Онҳоро бо пулемёт қир намудем». 

Мувофиқи маълумоти сарвари гурӯҳ, миқдори қурбониён аз ҷумлаи бухороиён 

беҳисоб. Муқобили мардуми шӯришбардошта «аз тӯпҳо оташ кушоданд ва дар 

натиҷа ғарами  мурдаҳо ба вуҷуд омадааст».   

Ҳокими Бойсун аз фурсат истифода бурда, маркази ҳукуматдории аз даст 

додаи худро аз сари нав муҳосира намуд ва он 12 рӯз давом кард. Ба кӯмаки 

аскарони сурхи дар муҳосира монда аз Самарқанд имдод фиристода шуд. Ин 

қувваи нав дар роҳ шӯришҳои Шаҳрисабз, Китоб, Яккабоғ ва Чироқчиро пахш 

намуда, аввали январи соли 1921 ба Бойсун омада расид ва муҳосираро рахна 

намуд. Баъди дар Бойсун муттаҳид намудани тамоми қисмҳои Отряди эъзомии 

ҳарбии Ҳисор сарвари он В.М.Ионов гардид.  Амалиётҳои минбаъдаи ҷангӣ дар 

водии Ҳисор мегузашт. 

Вазъи мураккаби Бухорои Шарқиро ба инобат гирифта, дар қатори Отряди 

эъзомии ҳарбии Ҳисор боз эъзомияи мустақили сиёсии ҶХШ Бухоро ва КМ ҲК 

Бухоро оид ба корҳои Бухорои Шарқӣ ташкил карда шуд. Сарвари он Саъдулло 

Турсунхоҷаев гардид. Вазифаи асосии эъзомияи нав ин дар маҳалҳои ҷудогонаи 

аз тарафи Отряди эъзомии ҳарбии Ҳисор ишғолгардида ташкил намудани 

кумитаҳои  инқилобӣ ва барои иҷроиши вазифаҳо ба онҳо расонидани кӯмак ва 

ғайраҳо ба ҳисоб мерафт. Ба комиссияи сиёсӣ ҳуқуқи органҳои олиро дода 

буданд. Он фаъолияти органҳои ҳокимияти маҳаллиро ташкил ва назорат 

мекард. 

14 феврали соли 1921 аскарони Отряди эъзомии ҳарбии Ҳисор аз Бойсун 

баромада ва худи ҳамон рӯз ба дараи Бандихона расиданд. Ба водии Сурхон 

роҳи асосӣ аз ҳамин дара мегузашт. Ҳамон лаҳза қисмҳои ба амир  содиқ дар 

Деҳнав ҷойгир буданд. 15 феврал дар Деҳнав ҷанги сахттарин ба  амал омад ва 

он бо ғалабаи қисмҳои аскарони сурх анҷом ёфт. Ин ғалаба ҳаракати минбаъдаи 
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отрядро ба водии Ҳисор осон намуд. 16 феврал Юрчӣ, Сариосиё ва Сариҷӯй 

ишғол карда шуд.  

Амир Олимхон бо мақсади  гирифтани пеши роҳи аскарони сурх, ба ин 

самт, қувваҳои иловагӣ, аз ҷумла отряди аксулинқилобчиёни Фарғонаро бо 

сарварии Кӯри Шермат, ки баъди шикастхӯрӣ дар Фарғона ба ин мулк омадаанд 

ва отряди дуҳазорнафараи лақайҳоро бо сарварии Иброҳимбек фиристод. Дар 

байни ин қӯшунҳо қӯшунҳои беки Ҳисор низ вуҷуд доштанд. 

19 феврали соли 1921 аскарони сурх, баъди омодагии серӯза, аз Деҳнав 

баромада, ба сӯи  Регар ҳаракат карданд ва дар қисми  аввали ҳамон рӯз ин 

мулкро ҳам ба даст дароварданд. Қисмҳои амирӣ, ки дар Регар буданд, чандон 

муқобилият нишон надода, 28 нафарро талаф дода, як қисмашон ба сӯи Ҳисор 

ва қисми дигарашон ба кӯҳҳои Боботоғ ақиб гаштаанд. 20 феврал дар наздикии 

Ҳисор ҷанги сесоатаи сахттарини байни аскарони  сурх ва сарбозони амир ба 

амал омад. Ин ҷанг ҳам ба фоидаи аскарони сурх анҷом ёфт. Аскарони сурх 

худи ҳамон рӯз Ҳисор ва Қаротоғро ба даст дароварданд.  

Амир Олимхон 20 феврал баробари шунидани хабари мағлубияти назди 

Ҳисор, бо наздикони худ ва 300 шутури пурбор ба сӯи Кӯлоб, гӯё «барои 

зиёрати мақбараи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ», гурехт. Ӯ ҳангоми  гурехтан аз 

содиқони худ Иброҳимбек ва Давлатмандбийро (ҳар ду  ҳам ба рутбаи 

девонбегӣ сарфароз намуд) вазифадор кард, ки пеши роҳи душманро гиранд. 

Вале гурехтани амир аскарони дар Душанбе гузоштаашро хотирпарешон намуд. 

Онҳо, аз муқобилияти минбаъда сар кашида, ба ҳар сӯ гурехтанд. Ин имконият 

дод, ки 21 феврал бригадаи якуми савора бо сарварии Я.А.Мелкумов 

Душанберо бе муқобилият ба даст дарорад. 

Дар тамоми маҳалҳое, ки аз тарафи аскарони сурх забт гардиданд, аз он 

ҷумла дар Регар, Ҳисор, Қаратоғ ва Душанбе кумитаҳои инқилобӣ ташкил карда 

шуданд ва ҳокимият ба ихтиёри онҳо гузашт. Рӯзи дигар, яъне 22 феврал ба 

Душанбе Эъзомияи фавқулоддаи сиёсии ҶХШ Бухоро ва КМ ҳизби 

коммунистии Бухоро бо сарварии С. Турсунхоҷаев, штаби Отряди эъзомии 

ҳарбии Ҳисор омада расиданд. Ҳамин эъзомияи сиёсӣ, ба Душанбе, чун 

маводҳои ташвиқотӣ, бо худ аввалин рӯзнома ва адабиёти мансуб ба сохти 

навро овард. 

Муқобилияти аскарони амирӣ баъди аз даст рафтани Душанбе ҳам идома 

ёфт. Онҳо баъди шикастхӯрии назди Ҳисор, ба муқобили аскарони сурх ба 

муҳорибаи муттаҳидаи ҷиддӣ ҷуръат накарда, ба маҳалҳои гуногуни Бухорои 

Шарқӣ пароканда шуда, муборизаро идома доданд. 

Аскарони сурх баъди ишғол намудани Душанбе ба ду самт: яке ба  самти 

водии Вахш ва дигаре ба самти Кӯлоб ҳаракат карданд. Қисмҳое, ки ба самти 

водии Вахш ҳаракат мекарданд, саҳарии 22 феврал аз Ҳисор баромада, аз болои 

деҳаҳои Лақай, Даҳанакиик, Обикиик гузашта, аз наздикии деҳаи Қизил Қалъа 

дарёи Вахшро убур намуда, 24 феврал Қӯрғонтеппа, 6 март Қубодиён ва 9 март 

Сарой Камарро забт намуданд. Дар ин самт қисмҳои аскарони амирӣ ба 
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аскарони сурх муқобилияти сахт нишон дода натавонистанд. Аз ҳамин сабаб 

ҳам дар муддати кӯтоҳ, яъне аз 24 феврал то 9 март дар тамоми водии Вахш 

тартиботи Шӯравӣ барпо карда шуд ва ҳокимият дар ин мулкҳо низ ба ихтиёри 

кумитаҳои инқилобӣ гузашт. Минбаъд ин қисмҳо амалиёти худро ба сӯи Кӯлоб 

давом дода Фархор, Сайёд, Чубекро забт намуда, ба Кӯлоб расиданд. 

Қисми дигари аскарони сурх, ки ба самти Кӯлоб ҳаракат мекарданд, 

аниқтараш барои дастгирии амири гуреза мешитофтанд, 23 феврал Кофарниҳон 

ва 24 феврал Файзободро ба даст дароварданд. Ин маҳалҳо, дар навбати худ 

барои ҳаракат кардан ба сӯи Кӯлоб ва Қаротегин нуқтаҳои муҳимтарин ба ҳисоб 

мерафтанд. Амир ҳам ҳангоми гурехтан аз болои ҳамин маҳалҳо  гузашта, ба 

воситаи кӯпруки Пули Сангин (ҳозира ҷои НБО Норак) дарёи Вахшро убур 

намуда, ба сӯи Кӯлоб гурехт. 

Амир Олимхон ҳангоми гурехтан, аз қафои худ тамоми кӯпрукҳо, аз он 

ҷумла кӯпруки Пули Сангинро вайрон кард. Чунин ҳолат ҳаракати қисмҳои  

аскарони сурхро душвор гардонид. Барои аз нав барқарор намудани Пули 

Сангин 9 март аз Душанбе мутахассисон фиристода шуданд. Барқарор 

намудани кӯпрук дар ҳолати мураккаби ҷангӣ, идомаи тирпарронии тарафайн 

мегузашт. 

Аз Файзобод қисмҳои аскарони сурх боз ба ду самт: самти Қаротегин ва 

самти Кӯлоб тақсим шуданд. Қисмҳое, ки бояд ба сӯи Кӯлоб ҳаракат мекарданд, 

дар назди Пули Сангин камин гирифта, ҳар лаҳза ба ҳуҷум гузашта, интизори аз 

нав барқарор намудани кӯпрук буданд. Қисмҳое, ки ба самти Қаротегин ҳаракат 

мекарданд, 13 март ба роҳ баромаданд. Онҳо дар роҳи Файзобод - Оби Гарм 

муқобилияти отряди Нуруллотӯқсабойро бартараф намуда, 16 март Оби Гармро 

забт намуданд. 

18 марти соли 1921 қисмҳои аскарони сурх, баъди каме истироҳат, аз Оби 

Гарм ба сӯи Ғарм ҳаракат карданд. Роҳ хело сербарф ва бо дараҳои танги кӯҳӣ 

мегузашт. Аскарони сурх бо чунин душвориҳо то ба деҳаи  Муҷихарф, ки каме 

дуртар аз Ғарм воқеъ аст, омада расиданд. Дар наздикии Ғарм муҳорибаи 

сахттарин ба амал  омад, ки дар он ҷо ба муқобили қисмҳои аскарони сурх 

отряди Кӯри Шермат ва қӯрбошиҳои ӯ Нурматмингбошӣ, Аскарполвон ва 

қӯшунҳои Фузайл Махсум меҷангиданд. Ин муҳориба низ ба фоидаи аскарони 

сурх анҷом ёфт. Кӯри Шермат бо дастаҳои боқимондаи худ ба сӯи водии Олой 

гурехта, аз  он ҷо боз ба Фарғона гузашт. Аскарони сурх 23 март бе  

муқобилияти ҷиддӣ дохили Ғарм шуданд. Онҳо дар Ғарм кумитаи инқилобиро 

бо сарварии Умаров ташкил доданд. Сарвари комиссияи озуқа Нусратулло 

Махсум таъин гардид. Охири моҳи март маркази бекигарии Дарвоз - Қалъаи 

Хумб ҳам аз тарафи аскарони сурх ишғол гардид. Дар ин ҷо ҳам кумитаи 

инқилобӣ ташкил ёфт. То 9 апрели ҳамон сол қисмҳои аскарони сурх, бо 

сардории Я.А. Мелкумов  тамоми сарзамини бекигариҳои Қаротегин ва 

Дарвозро ба даст дароварданд. 
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14 марти соли 1921 баробари аз нав барқарор намудани кӯпруки Пули 

Сангин, қисмҳои аскарони сурх амалиётро ба сӯи Кӯлоб давом доданд. Вақти аз 

дарёи Вахш гузаштани онҳо, аскарони амирӣ, ки дар он тарафи дарё буданд, аз 

ҷангҳои ҷиддии минбаъда даст кашида, ба ҳар сӯ пароканда шуда рафтанд. Ин 

имконият дод, ки аскарони сурх, аллакай дар рӯзи дигар, яъне 15 март Кӯлобро 

бе ҷанг ба даст дароранд. Вале амир Олимхон аллакай дар Кӯлоб набуд. Вай 4 

марти соли 1921, аз гузаргоҳи Дарқади назди Чубек дарёи Панҷро гузашта, ба 

хоки Авғонистон дохил шуд.                     

Ҳамин тавр, аз моҳи декабри соли 1920 то апрели соли 1921, дар натиҷаи 

амалиётҳои ҷангии аскарони сурхи Отряди эъзомии ҳарбии Ҳисор дар тамоми  

сарзамини Бухорои Шарқӣ тартиботи амирӣ барҳам дода шуд ва ҳокимият ба 

ихтиёри кумитаҳои инқилобӣ гузашт.  

 

§ 6. Ташкилёбии Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро  

ва вазъи ҷамъиятию сиёсии он 
 

Ташкилёбии Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро ва органҳои он. 

Аввали сентябри соли 1920 баробари сарнагун намудани тартиботи амирӣ дар 

Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ) Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ манифест 

бароварда Бухороро Ҷумҳурии Халқии Шӯравӣ (ҶХШБ) эълон кард. Дар 

тамоми маҳалҳои аз дасти ҳукуматдорони амирӣ кашида гирифташуда (аз 

маҳалҳо то марказ) ҳокимият ба ихтиёри кумитаҳои инқилобӣ (ревкомҳо) 

гузашт. 

Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ ҳамчун органи олии давлатӣ ба ҳисоб 

мерафт. Бо сабаби аз вазифа озод намудани А. Абдусаидов, раиси Шӯрои 

Нозирони Халқӣ Ф. Хоҷаев то 9 сентябри соли 1920 вазифаи раиси Кумитаи 

Инқилобии Умумибухороиро низ иҷро кард. 9 сентябр Олимҷон Оқчурини 

тотор, бо тавсияи ХК Бухоро раиси Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ таъин 

гардид. Ниҳоят, 14 сентябр раиси Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ 

Абдуқодир Муҳиддинов тасдиқ гардид. 

22 сентябри соли 1920 Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ низомномаро 

оиди кумитаҳои инқилобии маҳаллӣ тасдиқ намуд. Мувофиқи он чунин 

кумитаҳо бояд аз 5 нафар аъзои аз тарафи Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ 

таъин гардида, ташкил меёфт. Ба он ҳайат як нафарӣ намояндаи нозири ҳарбӣ 

низ буд.  

6-8 октябри соли 1920 дар Ситораи Моҳи Хоса анҷумани (қурултойи) 

якуми муассисони Умумибухороии намояндагони халқ шуда гузашт. Дар он 

1950 нафар намоянда иштирок доштанд, ки онҳоро дар ҷамъомадҳо, майдони 

бозорҳо бо нишондоди ҲК Бухоро “интихоб” намудаанд. Амалдорони собиқ, 

заминдорони калон аз ҳуқуқи ба намояндагӣ интихоб шудан маҳрум буданд. 

Дар анҷуман ҷонишини намояндаи фавқулоддаи Федератсияи Русия дар 

Бухоро Карим Ҳакимов баромад карда, аз тарафи Ҷумҳурии Русия эътироф 
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гардидани мустақилияти ҷумҳурии Бухороро эълон кард. Ӯ инчунин эълон 

намуд, ки Бухорои Нав (Когон), Чорҷӯйи Нав, Тирмиз ва Каркӣ, ки аслан 

сарзамини бухорост, ба ҷумҳурии Бухоро баргардонида мешаванд. 

8 октябр анҷуман оиди ташкилёбии Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро 

(ҶХШБ) қарори таърихӣ қабул кард. Анҷуман ҳисоботи Кумитаи Инқилобии 

Умумибухороӣ ва Шӯрои Нозирони Халқиро шунида, фаъолияти онҳоро  ба 

қонуният даровард. 18-23 сентябри соли 1921 дар шаҳри Бухорои Кӯҳна 

анҷумани дуюми Умумибухороии намояндагони халқ шуда гузашт. Дар он 

аввалин Конститутсияи (Қонуни асосии) ҶХШБухоро қабул карда шуд. 

Мувофиқи ин ҳуҷҷати асосӣ барҳамхӯрии тартиботи амирӣ ва ба дасти 

меҳнаткашон (коргарон ва деҳқонон) гузаштани ҳокимият, ташкилёбӣ ва 

мустақил будани ҶХШБухоро ба қонуният дароварда шуд. Конститутсия ба 

ғайр аз авлодони амир,  собиқ амалдорони олимартаба, заминдорони калон, 

шахсони аз тарафи суди халқӣ маҳкумшуда, ба дигар ҳамаи шаҳрвандони 

ҷумҳурӣ, ки синнашон ба 20 расидааст, новобаста аз ҷинс, миллат ва нажод 

ҳуқуқи интихоботиро медод. Он инчунин ҳуқуқи озодиҳои демократӣ-озодии 

сухан, озодии матбуот, озодии ҷамъомад ва ғайраро бояд таъмин менамуд. Дар 

асоси ин ҳуҷҷат органи олии қонунгузор анҷумани (қурултойи) Умумибухороӣ 

ба ҳисоб мерафт, ки минбаъд анҷумани Шӯроҳои намояндагии халқ номида 

мешуд ва он соле як маротиба даъват мегардид. Дар байни анҷуманҳо органи 

олии қонунгузор ва назоратӣ Кумитаи Иҷроияи Марказии (КИМ) 

Умумибухороӣ (маълум бо номи БухЦИК) ба ҳисоб мерафт, ки он ба ҷои собиқ 

Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ ташкил ёфта буд. Баъди анҷуман дар 

кентҳо, туманҳо ва вилоятҳое, ки то андозае оромӣ ҳукмфармо буд, кумитаҳои 

инқилобӣ ба кумитаҳои иҷроияи Шӯроҳои намояндагии халқӣ табдил дода 

шуданд. Агар дар чунин мулк аз сари нав ҳаракати зиддишӯравӣ оғоз гардад, он 

гоҳ кумитаи иҷроия фавран боз ба кумитаи инқилобӣ табдил дода мешуд. 

Барои ҷумҳурии ҷавони Бухоро, яке аз вазифаҳои мураккабтарин - ин 

масъалаи кадрҳо буд. Зеро, барои ташкилотҳои нави давлатию ҳукуматӣ 

кадрҳои қобилиятноки маҳаллӣ намерасиданд. Бинобар ин, мувофиқи қарори 

Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ ва Шӯрои Нозирони Халқӣ аз 5 сентябри 

соли 1920 амалдорони собиқи амирӣ, ки тартиботи навро эътироф намудаанд ва 

аз таҳти дил ба он хизмат карданианд, бояд истифода мегардиданд. Вале, 

амалан амалдорони собиқе, ки ба хизмати тартиботи нав гузаштаанд, хеле 

камшумор буданд. Аз ҳамин сабаб ба вазифаҳои маъсул бештар шахсоне таъин 

мегардиданд, ки то ин вақт ягон хел таҷрибаи роҳбарикуниро надоштанд. 

Бинобар ҳамин ҳам он солҳо ба вазифаҳои масъули кентҳо, туманҳо, вилоятҳо 

ва аппарати ҳокимияти марказии Бухоро аз ҷумлаи собиқ асирони ҳарбии 

Туркия, ки аз замони ҷанги якуми ҷаҳонӣ то ҳамон лаҳза дар ноҳияҳои дурдасти 

хунуки Сибир хизмати маҷбуриро адо мекарданд, таъин менамуданд. 

Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро аз ҷиҳати маъмурӣ ба 4 округ, 

округҳои: Зарафшон, Бухорои Шарқӣ, Қашқадарё ва Амударё тақсим мешуд. 
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Округҳо дар навбати худ аз вилоятҳо иборат буданд. Аз ҷумла округи Зарафшон 

ба вилоятҳои Бухоро, Кармина ва Нурато; округи Бухорои Шарқӣ ба вилоятҳои 

Душанбе, Бойсун, Кӯлоб, Сариосиё, Шеробод, Қӯрғонтеппа ва Ғарм тақсим 

мешуданд. Вилоятҳо аз туманҳо, туманҳо аз кентҳо, кентҳо аз деҳаҳои гуногун 

иборат буданд. Чунончӣ, ба ҳайати вилояти Душанбе туманҳои  Ёвон, 

Янгибозор ва Файзобод дохил мешуданд. Сарвари деҳа, ки мувофиқи анъана 

арбоб, амин ё худ оқсақол мегуфтанд (дар замони амирӣ вазифаашон гуногун 

буд) ва он акнун интихобӣ буда, ба кумитаи инқилобии кентӣ итоат мекард. 

Ҳизби коммунистии Бухоро (ҲК Бухоро) дар доираи ҷумҳурии Бухоро 

ҳизби ягонаи ҳукмрон ба ҳисоб мерафт. Зеро, 11 сентябри соли 1920, дар асоси 

шартномаи пешакии байни ХК Бухоро ва ҳизби ҷавонбухороиёни инқилобчӣ (аз 

моҳи августи соли 1920), ҳизби охирин худро пароканда эълон намуд ва 

бештарини аъзоёни он ба ҳайати ҲК Бухоро аз сари нав дохил гардиданд. Бо 

ҳамин дар Бухоро ба дуҳизбӣ хотима гузошта шуд. Оҳиста-оҳиста тамоми 

риштаҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва мадании ҷумҳурӣ ба ихтиёри ҳизби 

коммунистӣ гузашт. Ҷо ба ҷо гузоштани кадрҳо, муайян намудани сиёсат аз 

ҷумлаи вазифаҳои асосии ҳамин ҳизб гардиданд. 

Судҳои халқии қозигӣ. Масъалаи муносибат нисбат ба судҳои қозигӣ дар 

шароити ҷумҳурии Бухоро аз ҷумлаи чорабиниҳои душвортарин буд. Зеро, 

чуноне дар боло таъкид намудем, ба таҷрибаи ҷумҳурии Туркистон такя 

намуда, Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ дар асоси манифести аввалааш 

судҳои қозигиро барҳам дода, ба ҷои онҳо судҳои халқиро бунёд намуд. Вале 

мардум чунин тағйиротро эътироф накард. Бинобар ин бо ташаббуси кумитаҳои 

инқилобӣ ба ҷои судҳои халқӣ, судҳои халқии қозигӣ ташкил карда шуданд ва 

хароҷоти онҳо бошад ба ҳисоби буҷети давлатӣ гузашт. Августи соли 1923 

миқдори чунин судҳои халқии қозигии туманию вилоятӣ дар ҷумҳурии Бухоро 

то ба 65 адад расид, ки аз онҳо 17 ададашон дар Бухорои Шарқӣ амал 

мекарданд. 

Қозиҳои халқӣ аз тарафи нозири адлия, ба мӯҳлати як сол, аз ҷумлаи 

донандагони дину шариати ислом таъин мегардиданд. Бинобар ин онҳо 

минбаъд ҳам дар итоати нозири адлия буданд. Дар назди нозири адлия, ҳамчун 

органи олии судӣ-Шӯрои қозиҳои халқӣ вуҷуд дошт. 

Мавҷудияти судҳои халқии қозигӣ, ки бештар дар асоси қонунҳои нав амал 

мекарданд, ҳамчун давраи гузариш аз судҳои динӣ-шариатӣ ба судҳои дунявӣ, 

яъне ғайридинӣ ба ҳисоб меравад.  

Муносибати ҶХШ Бухоро бо Федератсияи Русия. Ҷумҳурияти Бухоро 

агарчанде мустақил ҳисоб мешуд ва чуноне аллакай қайд кардем, ҷумҳурии 

Русия мустақилияти онро шинохт, вале амалан он дар аввал ба доираи сиёсати 

Русияи Шӯравӣ ва баъд ба Иттиҳоди Шӯравӣ кашида шуд. Чунончӣ, 3 ноябри 

соли 1920 дар байни Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Бухоро шартномаи 

(муоҳидаи) муваққатии ҳарбию сиёсӣ имзо гардид, ки мувофиқи он Русияи 

Шӯравӣ ба ҶХШБухоро барои муҳофизати тартиботи нав ва бунёди қисмҳои 
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сурхи ҳарбиаш кӯмаки амалӣ мерасонид. 4 марти соли 1921 дар байни 

ҶХШБухоро ва Русияи Шӯравӣ шартномаи нави иттифоқӣ, шартнома оиди 

собиқ маҳаллаҳои руснишини Бухоро ва шартномаи иқтисодӣ имзо гардид. 

Феврали соли 1922 ҶХШБухоро дар қатори 8 ҷумҳуриҳо ба протоколе имзо 

гузошт, ки мувофиқи он ҳамаи онҳо дар гуфтушунидҳои байналхалқӣ ба вакили 

Федератсияи Русия ҳуқуқи ҳимояи манфиати худро медоданд. 3 августи соли 

1922 дар Москва байни Русияи Шӯравӣ ва ҶХШБухоро шартномаи нави 

иқитисодӣ имзо гардид, ки дар асоси он дар байни ин ду давлат монегиҳои 

гумрукӣ бардошта шуд. Дар худи ҳамон сол Федератсияи Русия вазъи душвори 

ҷумҳурии Бухороро ба инобат гирифта, ба ихтиёри ҳукумати он 200 ҳазор пуд 

ғалла фиристод. Бо ташаббуси КМ ҲК(б) Русия моҳи марти соли 1923 дар 

Тошкент конфронси иқтисодии ҷумҳуриҳои Осиёимиёнагӣ: Туркистон, Бухоро 

ва Хоразм ҷамъ омад. Мувофиқи қарори он фаъолияти иқтисодӣ ва хоҷагии ин 

ҷумҳуриҳо муттаҳид карда шуданд. Инчунин бо мақсади инкишофи пахтакорӣ 

заминҳои пахта бояд аз андоз озод мегардиданд. 

 

 

§7.  Ҳаракати зиддишӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ 

 

Сабабҳои ба амал омадани ҳаракати зиддишӯравӣ. Чуноне дар боби 

пештара ишора рафт, ҳангоми сарнагун намудани тартиботи амирӣ ва бунёди  

тартиботи нав, чӣ дар Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ) ва чӣ Бухорои Шарқӣ мардум 

аз як тараф ба чунин тағйиротҳои ҷиддӣ ҳанӯз омода набуд, аз тарафи дигар, 

ҳангоми амалиётҳои ҷангии қисмҳои аскарони сурх урфу одат ва махсусан 

эътиқоди динии мардуми маҳаллӣ ба эътибор гирифта нашуд. Ин ҳама 

баръакс халқро аз тартиботи нав ба канор мекашид. Илова ба ҳамаи ин аз 

вазъият истифода бурда гурӯҳҳои гуногун, аз ҷумла баъзе қисмҳои аскарони 

сурх бо ғорати молу мулки мардум машғул мешуданд. 

Ҳукумати нав кӯшиш мекард, ки ҳар чӣ зудтар ба камбудиҳои ҷойдошта 

хотима гузошта, оромии мардумро ба даст дарорад. Чорабиниҳои ҳукумати нав, 

агарчанде зарур буданд, вале чандон натиҷаи дилхоҳ намедоданд. Дар  маҳалҳо 

ҳокимияти нав ҳанӯз пурра барпо нагардида, он ба муқобилияти сахт дучор 

мешуд. Гӯё дар тамоми мулкҳои ҷумҳурӣ қувваҳои зидди тартиботи нав сабзида 

мерасиданд. Ҳукумати нав, ки Ҳукумати Шӯравӣ  номида мешуд, бинобар ин 

ҳаракати сабзидаистода ба худ характери зиддишӯравиро дошт. Он оҳиста-

оҳиста доираи васъеи мардуми маҳаллиро дар бар гирифт. 

Дар ҳудуди ҷумҳурии Бухоро дар давраи аввали ҳаракати зиддишӯравӣ 

(солҳои 1920-1923) ҷанг асосан дар байни қисмҳои аскарони сурх ва гурӯҳҳои 

зиддишӯравии маҳаллӣ мегузашт. Зеро, дар ин давр мардум дар симои аскарони 

сурх бештар забткорон ва поймолкунандагони дин ва урфу одати худро дида, 

баҳри озодии мулк-ватани худ, мудофиаи дин ва урфу одати худ ба мубориза 

бархеста буданд. Аз ин рӯ ин ҷанг ҷанги шаҳрвандӣ набуда, балки бештар ба 
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ҷанги милию озодихоҳӣ шабоҳат дошт. Собиқ амалдору саркардаҳои амирӣ, 

норозигии мардумро нисбати тартиботи нав ба фоидаи худ истифода бурда, 

сарварии ин ҳаракатро ба дасти худ гирифта буданд. 

Дар қисми Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ) бо сабабҳои зиёда мавҷуд будани 

гурӯҳҳои аскарони сурх ва техникаи ҳарбӣ қувваҳои зиддишӯравӣ чандон 

фаъолона амал карда натавонистанд. Онҳо дар ин мулкҳо чун дастаҳои хурд-

хурд амал мекарданд. Аз ҷумла: дар ноҳияи Ғиждувон-бо сарварии мулло 

Қаҳҳор, дар ноҳияи Шофирком бо сарварии Остон қараулбегӣ, дар ноҳияи 

Зандане (Пешкӯ) бо сарварии Мурод машкоби қучоқӣ (дар замони амирӣ дар 

бозор ва тӯйҳо машкобӣ, яъне обкашӣ мекард), дар Лақлақа (Ромитан)-Ҷӯра 

амин, дар Вобкент- кӯри Ато, дар Галаосиё-Аъзамхӯҷа ва дигарон фаъолият 

доштанд. Дар байни онҳо танҳо даста, аниқтараш қувваи мулло Қаҳҳор ва баъд 

Аъзамхӯҷа, ки нисбатан сершумор ва беҳтар мусаллаҳ буданд, ба тартиботи нав 

хавф доштанд. 

Бухорои Шарқӣ бошад ба макони ҳақиқии қувваҳои зиддишӯравӣ табдил 

ёфта буд. Зеро, шароити кӯҳии ин мулкҳо аз як тараф ҳаракати қисмҳои 

аскарони сурх, махсусан техникаи ҷангии онҳоро душвор гардонида, аз тарафи 

дигар он ба қувваҳои зиддишӯравӣ имконияти ҳар лаҳза ба муқобили тартиботи 

нав мубориза бурдан ва дар вақти зарурӣ паноҳшуданро медод. Баъд аз он ки 

шӯриши зиддишӯравии ноҳияҳои Шерободу Шӯрчӣ (декабри соли 1920) аз 

тарафи қисмҳои аскарони сурх бераҳмона пахш карда шуд, душманони сохти 

нав боз ҳам шарқтари ҷумҳурӣ-дар водии Ҳисору Кӯлоб, Вахшу Қаротегин 

ҷамъ омаданд. Илова ба ҳамаи ин дар водиҳои номбурда дастаҳои боқимондаи 

амирӣ ҳам кам набуданд. 

Ҳангоми ба хоки Афғонистон гурехтани амир Олимхон ӯро тахминан 300 

нафар сарбозони содиқаш ҳамраӣ карданд. Ҳамон лаҳза, аз таъқиби аскарони 

сурх, инчунин аз дигар гузаргоҳҳои дарёи Панҷ ба хоки Афғонистон мардуми 

бисёр, мувофиқи хотираҳои худи амир “тахминан як лак” (яъне сад ҳазор) нафар 

гузаштаанд. Амир аз ҷумлаи онҳо тахминан 500 нафар ашрофони бухороиро 

ҳамроҳи худ гирифта ба сӯи Кобул рафтаасту халос. Гурезагони боқимонда, ки 

аксар аз ҷумлаи бечорагон, наврасон ва зану мӯйсафедон буданд, дар ноҳияҳои 

сарҳадии хоки Афғонистон ҳарҷо-ҳарҷо маскан гирифтаанд. 

Қисми зиёди сарбозони амирӣ, ки дар хоки ҷумҳурии Бухоро мондаанд, низ 

ба гурӯҳҳо тақсим шуда, дар ноҳияҳои гуногуни сарҳадӣ бо Афғонистон пинҳон 

шуда буданд. Онҳо дар аввал аз муқобилияти рӯйрост бо қисмҳои аскарони 

сурх худдорӣ намуда, барои баромади умумӣ мавқеи қулайро интизорӣ 

мекарданд.  

Мавқеи мардуми маҳаллӣ низ нисбат ба амалиёти аскарони сурх чандон 

хайрхоҳона набуд. Зеро, онҳо то ин лаҳза аз моҳияти ҷамъияти коммунистӣ, 

яъне шӯравӣ огоҳӣ надоштанд. Бинобар ин мардуми ин диёр ҷамъияти навро 

танҳо аз рӯи рафтори аскарони сурхи отряд тасаввур мекарданд. Аммо рафтори 

қисмҳои аскарони сурх чандон хайрхоҳона набуд. Мардум дар рафтори онҳо на 
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ин ки бахшандагони озодӣ, балки таҳқиркунандагони дин ва урфу одатҳои 

миллӣ, тороҷгарони навбатиро медиданд. 

Ҳукумати шӯравии Бухоро, бо сабаби мураккабии вазъи иқтисодии 

ҷумҳурӣ, иқрор шуд, ки аз ӯҳдаи ваъдаи худ, яъне бо хӯрокворӣ таъмин 

намудани отряд баромада наметавонад. Аз ин рӯ ҳукумати нави Бухоро ба 

аскарони сурхи отряд иҷозат дод, ки ҳангоми амалиёт, аз номи ҳукумат амал 

карда, аз маҳалҳо барои худ хӯрокворӣ ва дигар лавозимоти заруриро пайдо 

кунанд. Дар натиҷа, қисмҳои аскарони сурхи отряд, баъди ба даст даровардани 

ин ё он маҳали аҳолинишин, рӯйрост ба тороҷи он медаромаданд. 

Ин ҳама мардуми маҳаллии Бухори Шарқиро дар ҳолати ногувор гузошта 

буд. Зеро, то омадани аскарони сурх онҳоро аллакай сарбозони амир ғорат 

кардаанд. Инак, акнун аскарони сурх ҳам тороҷ менамуданд. Бинобар ин 

мардуми сарсахт роҳи ягонаи халосиро дар гурехтан дида, дар ҳамон фасли 

зимистони қаҳратун, дар кӯҳҳо  паноҳӣ меҷустанд. Бо ҳамин сабаб бисёре аз 

деҳаҳое, ки аскарони сурх ба даст медароварданд, асосан холӣ - беодам буданд. 

Чуноне таъкид намудем, амалиёти ҷангии отряд дар фасли зимистони 

кӯҳистон ва аввали баҳори серборишу сард (аз моҳи декабри соли 1920 то моҳи 

апрели 1921) мегузашт. Дар ин гуна ҳолат, барои аскарон на танҳо либоси гарм 

ва хӯрока, балки паногоҳ чӣ барои худашон ва чӣ барои аспҳояшон зарур буд. 

Албатта дар қад-қади роҳи тайкардаи отряд, ки миқдораш дар давраҳои гуногун 

аз 1,5 то 5 ҳазор нафар аскарони савора мерасиду ба қисмҳо тақсим шуда 

ҳаракат мекарданд, ягон хел казарма вуҷуд надошт. Аз ин рӯ аскарони сурх 

гарчанде бештар вақти истироҳати худро дар палаткаҳо гузаронанд, баъзан 

бинои масҷидҳо, ҳавлиҳои мардумро низ истифода мебурданд. Ҳатто баъзан 

масҷидҳоро, ки барои мардуми маҳаллӣ ҷои муқаддас ба ҳисоб меравад, 

муваққатан ба аспхонаи худ табдил додаанд. 

Ё худ аскарони сурх аксаран (эҳтимол қариб ҳама) тамоку мекашиданд. 

Онҳо то андозае захираи тамоку (махорка) доштанд. Вале дар шароити 

кӯҳистон, барои печонидани тамоку дарёб намудани қоғаз хеле мушкил буд. 

Бинобар ин, ҳар боре, ки аскарони сурх ба ҳавлиҳои мардум ё худ  ба масҷидҳо 

медаромаданд, китобҳои он ҷо мавҷударо, аз ҷумла Қуръони Шариф ва ё худ 

дигар намуд китобҳои зарурии дини исломро  барои қонеъ намудани эҳтиёҷоти 

худ истифода мебурданд. Мувофиқи маълумотҳо, баъзе аз аскарони сурх, баъди 

ғалаба дар маҳаллаҳои ба дастовардаашон, дар баробари ғоратгарӣ, инчунин ба 

таҷовузкорӣ ҳам машғул шудаанд. 

Ин ҳама фоҷеаҳо дар пеши назари мардум ба амал меомаданд. Дар натиҷа 

мардуми  маҳаллӣ, ки чуноне аллакай қайд намудем, аксаран оиди ҷамъияти нав 

тасаввуроте надоштанд, бо мушоҳидаи чунин ҳодисаҳои нангин танҳо таҳқири 

дин ва урфу одати худро дида, ба гуруснагию бараҳнагӣ нигоҳ накарда, маҳз 

барои ҳимояи дин ва урфу одати худ ба муқобили аскарони сурх ва тартиботи 

барпо намудаи онҳо, ба мубориза бархестанд. Яъне, бунёдкунандагони 

ҷамъияти нав ҳангоми амалиёти худ чунин нозукиҳоро ба эътибор 
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нагирифтаанд. Амирпарастон бошанд ин гуна ҳолатро ба фоидаи худ истифода 

карданд. Дузду ғоратгарон вазъиятро истифода бурда мардумро бераҳмона 

тороҷ мекарданд. Дар натиҷа дар сарзамини Бухорои Шарқӣ ҷамъияти нав 

ҳанӯз пойдор нагардида, онро ҳаракати нав-зиддишӯравӣ фаро гирифта буд. 

Оғози ҳаракати зиддишӯравӣ. Сабабҳои дар боло ифодашуда, бо 

якҷоягии душвориҳои зиндагӣ ва ташвиқотҳои зиддишӯравӣ охири апрел ва 

аввали моҳи майи соли 1921 мардуми зиёди Кӯлобу Балҷувонро ба муборизаи 

муқобили тартиботи нав бархезонид. Дар натиҷа ҳаракати зиддишӯравӣ бо зудӣ 

дар худи ин моҳҳо қариб тамоми сарзамини ин мулкҳоро фаро гирифт. Ба ин 

қувваҳо яке аз собиқ амалдор ва саркардаи номии амирӣ Иброҳимбек сарварӣ 

мекард. Мувофиқи баъзе маълумотҳо, ҳамон лаҳза дар атрофи Иброҳимбек 

аллакай тақрибан 10 ҳазор нафар мардум ҷамъ омадаанд. Ин қувваи бузург ба 

Иброҳимбек имконият дод, ки дар бисёре аз маҳалҳои (мулкҳои) номбурда 

ҳокимияти шӯравиро барҳам дода, тартиботи кӯҳнаи амириро аз нав барқарор 

намояд. 

Инак, дар нимаи дуюми баҳори он сол қувваҳои дар атрофи Иброҳимбек 

ҷамъ гардида, аллакай барои мавҷудияти Ҳокимити Шӯравӣ хавфноктарин 

қувва на танҳо дар мулкҳои Кӯлоб, балки қариб барои тамоми Бухорои Шарқӣ 

ба ҳисоб мерафт. Барои пахш намудани ҳаракати зиддишӯравии ин мулкҳо 

қисмҳои асосии аскарони сурхи дар тамоми мулкҳои Бухорои Шарқӣ буда, аз 

он ҷумла дар водии Қаротегин маскангирифта, сафарбар карда шуданд. Вале 

ҳамин, ки аскарони сурх дар самти Кӯлобу Балҷувон (нимаи дуюми моҳи май) 

амалиёти ҷангиро сар карда, баъзе гурӯҳҳои Иброҳимбекро шикаст доданд, 

қисмҳои ҷудогонаи он ба водии Қаротегин ва Ҳисор гузаштанд. Дар натиҷа 

охири моҳи май ва аввали июни ҳамон сол водии Қаротегинро низ ҳаракати 

зиддишӯравӣ фаро гирифт, ки ба он Фузайл Махсум, Эшони Султон ва дигарон 

сарварӣ мекарданд. 

Охири моҳи май ва аввали июни соли 1921 дар водии Қаротегин, Вахон ва 

Дарвоз тартиботи шӯравӣ барҳам дода шуд ва тартиботи  амириро аз сари нав 

барқарор намуданд. 

Иброҳимбек, баъди шикастхӯрӣ дар самти Кӯлобу Балҷувон, дастаҳои 

худро асосан аз ҳисоби лақайҳо зиёд намуда, барои ба по хезонидани боқимонда 

мардуми лақай ва мардуми водии Ҳисор кӯшид. Дар ноҳияҳои Кӯлобу Балҷувон 

бошад қувваҳои зиддишӯравӣ минбаъд бештар дар атрофи Давлатманбий ҷамъ 

омаданд.  

Нахустин кӯшиши ҷиддӣ оиди мусолиҳаи миллӣ ва оқибатҳои 

истифода нашудани он. Аввали моҳи августи соли 1921 бо ташаббуси 

намояндаи фавқулоддаи ҶХШБухоро дар Бухорои Шарқӣ Ато Хоҷаев (Атохоҷа  

Пӯлодхоҷаев) нахустин кӯшиши ҷиддӣ оиди мусолиҳаи миллӣ карда шуд. Ӯ бо 

баъзе сарварони ҳаракати зиддишӯравӣ гуфтушунид намуда, онҳоро розӣ 

намуд, ки ба манфиати тартиботи нав кор кунанд. 12 августи соли 1921 Ато 

Хоҷаев аз ҷумла бо Давлатманбий шартнома имзо кард, ки мувофиқи он: Ато 
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Хоҷаев барои аз хоки Бухорои Шарқӣ баровардани қисмҳои аскарони сурх ва 

барҳам додани шӯъбаҳои  махсуси дар назди он қисмҳо буда розигӣ дод; 

Давлатманбий бошад, дар сурати иҷро гардидани шарти боло, ваъда дод, ки 

тамоми гурӯҳаш аслиҳаи худро ба намояндагони ҳокимияти нав месупоранд. 

Ато Хоҷаев бо чунин мазмун шартномаро бо Эшони Султон ҳам имзо 

карда буд. Аз  сарварони асосии қувваҳои зиддишӯравӣ танҳо Иброҳимбек, 

Фузайл Махсум ва дигарон аз ҳар гуна музокира бо намояндагони тартиботи 

нав даст кашиданд. 

Бо тавсияи Ато Хоҷаев Давлатманбий сарвари кумитаи инқилобии 

Балҷувон, Эшони Султон сарвари Кумитаи инқилобии Ғарм таъин гардиданд. 

Инчунин бо розигии Ато Хоҷаев, 12 нафар фаъолони  маҳаллиро, ки ба 

аскарони сурх хизмат расонидаанд, ба ихтиёри қувваҳои зиддишӯравӣ 

супориданд. Зеро, ин талаби дигари тарафи муқобил буд. Зиддишӯравичиён 6 

нафари он фаъолонро дар вақти идомаи гуфтушуниди тарафайн қатл карданд. 

Вале натиҷаи кори Ато Хоҷаев дар роҳи мусолиҳаи миллӣ ба баъзе 

сарварони онвақтаи ҷумҳурии Бухоро ва махсусан ба намояндаи Федератсияи 

Русия дар Бухоро В.В. Куйбишев маъқул нашуд. Бинобар ин Ато Хоҷаевро 

фавран аз Бухорои Шарқӣ даъват намуданд ва ҳуҷҷатҳои имзонамудаи ӯро ба 

эътибор нагирифтанд. Аз ин рӯ Давлатманбий ва Эшони Султон мисли пештара 

ба қувваҳои ҷудогонаи зиддишӯравӣ сарварӣ намуда, дар қатори Иброҳимбек, 

Фузайл Махсум ва дигарон муборизаро ба муқобили тартиботи нав давом 

доданд. Бо ҳамин яке аз аввалин имкониятҳои қулайи пешгирӣ намудани авҷи 

ҳаракати зидишӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ аз байн рафт. Дар натиҷа ин ҳаракат 

аз сари нав қувват гирифт. 

Иғвои Анварпошо. Ҳолати вазнини ҷумҳурии Бухоро ва ноиттифоқии 

ҳайати ҳукумати он; вазъи ноороми Бухорои Шарқӣ; дар байни мардум ҳанӯз 

эътибори зиёд надоштани тартиботи нав; баръакс пурқувват шуда истодани 

дастаҳои гуногуни зиддишӯравӣ; ҳамсарҳадӣ бо давлати Афғонистон, ки 

маркази асосии гурезагони бухороии аз тартиботи нав норозӣ гардида буд; 

дастгирии қувваҳои берунаи зиддишӯравӣ, бо сарварии амири гуреза-Олимхон 

ва ҳукуматдорони англис ва ғайраҳо барои ба вуҷуд омадани иғвои Анварпошо 

чун сабабҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд. 

Ҳанӯз моҳи ноябри соли 1921 бо ташаббуси собиқ полковники турк, нозири 

ҳарбии вилояти Шеробод Ҳасан-афандӣ дар маркази Қубодиён гирдиҳамоие 

барпо гардид. Ӯ ба ҳозирон эълон намуд, ки ҳамроҳи ӯ Анварпошо ҳузур дорад. 

Ин меҳмони нохонда гӯё бо мақсади “озод кардани Бухоро аз дасти 

болшевикон” омадааст.Анварпошо мехост сарварии умумии қувваҳои 

зиддишӯравии Бухорои Шарқиро ба дасти худ гирад. Бо ҳамин мақсад 

Анварпошо аз Қубодиён ба Ҷилликӯл ва охирҳои он моҳ ба қароргоҳи 

Иброҳимбек Кӯктош (ҳозира шаҳраки Сомониён) омад. Иброҳимбек дар аввал 

ба садоқати Анварпошо нисбат ба қувваҳои зиддишӯравӣ бовар накарда, ӯро бо 

отрядаш ҳатто беяроқ кард ва ба ҳабс гирифт. Баъди аз амир Олимхон омада 
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расидани хабари садоқатмандии Анварпошо нисбат ба ӯ, Иброҳимбек одамони 

Анварпошоро аз ҳабс озод намуда, яроқашонро баргардонид. Вале минбаъд ҳам 

Иброҳимбек ба Анварпошо сари таъзим фуруд наовард. Амир Олимхон 

Анварпошоро сарфармондеҳи “лашкари ислом” таъин намуд. 

Сӯиқасди У. Пӯлодхоҷаев. Моҳи сентябри соли 1921 қариб тамоми 

ноҳияҳои Бухорои Шарқиро ҳаракати зиддишӯравӣ фаро гирифта буд. Дар худи 

ин моҳ дар Кӯктош ҷамъомади сарварони дастаҳои (қӯрбошиҳои) зиддишӯравӣ 

барпо шуд ва дар он ба Иброҳимбек унвони  “сардори лашкари ислом”-ро 

доданд. 

Вазъи Бухорои Шарқӣ роҳбарони ҷумҳурии Бухороро осуда намегузошт. 27 

сентябри соли 1921 бо мақсади мустаҳкам намудани органҳои ҳокимияти 

маҳаллӣ ва корҳои мудофиавӣ, дуруст ба роҳ мондани муносибатҳои байни 

қисмҳои асарони сурх ва муассисаҳои маҳаллӣ ва ғайра ба ни мулк раиси 

Кумитаи Иҷроияи Марказии Шӯроҳои ҶХШБухоро Усмонхоҷа Пӯлодхоҷаев  

фиристода шуд. Бо ҳамроҳии ӯ отряди 400 нафараи милитсионерон бо сарварии 

Алӣ Ризо буданд. Дар роҳ ба онҳо отряди 200 нафараи нозири ҳарбии Бойсун 

Дониёрбек (Дониёр афандӣ) ҳамроҳ гардиданд. 

У. Пӯлодхоҷаев миёнаи ноябри соли 1921 ба Душанбе омада расид. Аввали 

моҳи декабри соли 1921 дар Кӯктош, дар қароргоҳи  Иброҳимбек, бо иштироки 

худи ӯ, бо ташаббуси Анварпошо ҷамъомади сарварони дастаҳои зиддишӯравӣ 

барпо гардид. Дар он намояндагони Усмонхоҷа Пӯлодхоҷаев - Алӣ Ризо ва 

Дониёр ҳам, ки гӯё барои “ғун кардани” озуқаворӣ ва ему хошок омада буданд, 

ширкат доштанд. Дар ҳамин ҷамъомад нақшаи забти Душанбе кашида шуд. 

9 декабри соли 1921, соати 19, дар Душанбе, бо ташаббуси У. Пӯлодхоҷаев, 

гӯё ба шарафи комиссари ҳарбии гарнизони Душанбе Марозенко ва гусели 

консули генералии Русия дар Бухорои Шарқӣ Нагорный “зиёфате” барпо 

гардид. Дар он муовини комиссари ҳарбӣ Мухин низ иштирок дошт. Соҳибони 

зиёфат У. Пӯлодхоҷаев, Алӣ Ризо, Дониёр ва дигарон нимишабӣ “меҳмонони” 

худ Марозенко, Мухин ва Нагорныйро беяроқ ва ҳабс намуданд, инчунин ба 

беяроқкунии баталёни сеюми полки ҳафтум сар карданд. Баталёни дуюм аз ин 

хиёнаткориҳо воқиф гардида, муқобилият нишон дод. Дар натиҷа, 10 декабр дар 

Душанбе ҷанги  сахт ба амал омад. Баталёни дуюм дар баробари бартараф 

намудани ҳуҷуми 800 нафараи саворагони сӯиқасдчӣ, инчунин ҳабсшудагонро 

озод намуда, яроқҳои баталёни сеюмро баргардонид. Миқдори  аскарони сурхи 

гарнизон тақрибан 600-700 нафар буд. Бо ташаббуси Анварпошо барои забти  

Душанбе қувваи иловагӣ фиристода шуд. Ҷанг се шабонарӯз давом кард. 

Ниҳоят қувваҳои зиддишӯравӣ аз забти Душанбе умедашонро канда, ба қафо 

гаштанд. Баъди ин воқеа У. Пӯлодхоҷаев, Алӣ Ризо ва Дониёр ба кӯҳҳои 

Боботоғ пинҳон шуданд. Онҳо дар натиҷаи бархӯрдан бо дигар гурӯҳҳои 

зиддишӯравӣ боигарии худро талаф дода, пароканда гардиданд. У. Пӯлодхоҷаев 

ва Алӣ Ризо ба Афғонистон гурехтанд. Дониёр бошад 70 нафар милитсионерони 
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содиқашро гирифта, худро бек эълон карда, ба сӯи Санггардак ҳаракат  кард ва 

минбаъд муборизаро ба муқобили тартиботи нав давом дод.  

Ташкил намудани Комиссияи фавқуллодаи диктаторӣ (Диккомиссия). 
Баъди барбод рафтани сӯиқасди У. Пӯлодхоҷаев ҳам вазъи Душанбе беҳтар 

нагардид. Баръакс дар атрофи он аз ҳар сӯ гурӯҳҳои зиёди зиддишӯравӣ ҷамъ 

омаданд, ки миқдори умумии онҳо то ба 10 ҳазор нафар расид. Дар натиҷа 

Душанбе аз тарафи ин қувваҳо ба муҳосира гирифтор шуд ва он ду моҳ давом 

кард. 

Комиссари ҳарбии гарнизони Душанбе Марозенко ва консули генералии 

Русия Нагорный вазъиятро ба инобат гирифта, бо Иброҳимбек роҳи музокираро 

пеш гирифтанд, ки он соли 1921  дар нимаи дуюми моҳи декабр 12 рӯз давом 

кард. 26 декабр худи Нагорный ҳам ба Кӯктош рафта бо Иброҳимбек во хӯрд. 

Талаби ягонаи Иброҳимбек – “аз Бухорои Шарқӣ тамоман баровардани қисмҳои 

аскарони сурх буд.” Вале ин ҳама гуфтушунидҳо натиҷа надоданд. 1 январи 

соли 1922 Иброҳимбек ба муқобили Ҳукумати Шӯравӣ ҷанг эълон кард. 

2 январи соли 1922 дар маҷлиси якҷояи КМ ҲК Бухоро, Кумитаи Иҷроияи 

Марказӣ (КИМ) ва Шӯрои Нозирони  ҷумҳурии  Бухоро бо сабаби душвор 

гардидани вазъияти ҳарбию сиёсӣ дар Бухорои Шарқӣ, махсус барои ин гӯшаи 

дурдасти ҷумҳурӣ, Комиссияи фавқулоддаи диктатории КИМ ҶХШБухоро 

(Диккомиссия), бо сарварии Носир Ҳакимов ташкил карда шуд. Ба комиссия 

супориш дода шуд, ки аз 10 январ дер намонда ба Душанбе равад. 8 январ 

раёсати КИМ ҶХШБухоро тартиби кори ин комиссияро тасдиқ намуд. 

Фаъолияти диккомиссия сарзамини вилоятҳои Шеробод, Ҳисор, Ғарм ва 

Кӯлобро дар бар мегирифт. Дар ҳудуди ин вилоятҳо тамоми ҳокимияти сиёсӣ, 

ҳарбӣ ва судӣ ба ихтиёри диккомиссия гузашт. Диккомиссия фаъолияти худро 

муваққатан дар ҳудуди вилоятҳои Қаршӣ, Шаҳрисабз ва Каркӣ низ паҳн карда 

буд. Вале дар ин вилоятҳо диккомиссия дар доираи Конститутсияи ҶХШБухоро 

амал карда, мебоист ҳар чӣ зудтар тартиботи давлатиро барқарор мекарданд. 

Дар назди комиссияи диктаторӣ шӯрои иқтисодӣ (ё худ машварати 

иқтисодӣ), шӯбаҳои назорати давлатӣ, адлия, замину об, сохтмон, ташкилотҳои 

табобатӣ, маорифи халқ, трибунали ҳарбии инқилобӣ, маъмурияти муҳофизат, 

маъмурияти нақлиёт, комиссариати фавқулоддаи молиявӣ ва комиссияи андоз 

вуҷуд дошт. Худи диккомиссия ба муддати нисбатан муайяни кӯтоҳ, то 31 

марти соли 1922 ташкил карда шуда буд. Он бо мақсади: аз як тараф мубориза 

бурдан ба муқобили қувваҳои зиддишӯравӣ ва аз тарафи дигар ба низом 

даровардани вазъи иқтисодию сиёсии Бухорои Шарқӣ бунёд гардид. Вале бо 

сабаби дар ҳудуди Бухорои Шарқ тӯл кашидани ҳаракати зиддишӯравӣ 

комиссияи номбурда ба  “Комиссияи диктаторӣ оид ба корҳои Бухорои Шарқӣ” 

табдил ёфт ва фаъолияти худро то тобистони соли 1924 давом дод. Чунин 

комиссия дар дигар нуқтаҳои ҷумҳурии Бухоро, аз ҷумла дар қисми марказии 

(ғарбии) он ҳам, бо мақсади мубориза ба муқобили қувваҳои зиддишӯравӣ 

ташкил карда шуд.  



 319 

5 июни соли 1922 дар тамоми вилоятҳои Бухорои Шарқӣ Шӯрои ҳарбии 

инқилобӣ (Реввоенсовет) ташкил карда шуд, ки он мебоист тамоми сарварони 

ҳарбӣ ва шаҳрвандиро муттаҳид намуда, органҳои ҳокимияти маҳаллиро 

мустаҳкам менамуд. Ин шӯроҳо дар як вақт бо диккомиссия амал мекарданд. 

Бо ташаббуси Комиссияи диктаторӣ оид ба корҳои Бухорои Шарқӣ дар он 

маҳалҳое, ки аз дасти қувваҳои зиддишӯравӣ гирифта мешуд, кумитаҳои 

инқилобӣ аз сари нав барқарор мегардид. Дар натиҷа дар вилоятҳо, туманҳо ва 

кентҳо чунин кумитаҳо бори дигар ташкил меёфтанд. Ҳайати кумитаҳои 

инқилобӣ аз се нафар иборат буд. Аз ин ҳисоб, бо мақсади ҷалби таваҷҷуҳи 

мардум, дар кумитаи инқилобии вилоятӣ як нафар ва дар кумитаи инқилобии 

туманию кентӣ дунафарӣ аз тарафи худи халқ интихоб карда мешуд, боқимонда 

таъин мегардиданд. 

Комиссияи диктаторӣ дар роҳи мубориза ба муқобили қувваҳои 

зиддишӯравӣ ва бунёду мустаҳкамии ҷамъияти нав, дар баробари корҳои мусбат 

ба ташкилоти ҷазодиҳӣ табдил ёфта буд. Зеро, аз тарафи ин ташкилот мардуми 

зиёд, аксар бегуноҳ, қурбони беадолатиҳои замон гардиданд. 

Боз ҳам қувват гирифтани ҳаракати зиддишӯравӣ дар ҶХШ Бухоро. 
Аввали соли 1922 ҳаракати зиддишӯравӣ қариб тамоми ҳудуди Бухорои 

Шарқиро фаро гирифта буд. Масъулони қисмҳои аскарони сурх чунин 

вазъиятро таҳлил намуда, онро ҳамчун шӯриши халқӣ ҳисобида, 14 феврал 

қисмҳои худро аз Душанбе бароварданд. 22 феврал ин қисмҳо дар Бойсун бо 

дигар қисмҳои аскарони сурх муттаҳид гардиданд. Душанбе бошад ба ихтиёри 

дастаҳои Иброҳимбек гузашт. 

Хабари аз Душанбе бароварда  шудани қисмҳои аскарони сурх бо зудӣ дар 

тамоми ҳудуди ҶХШБухоро паҳн гардид ва боиси боз ҳам  пурзӯр шудани 

ҳаракати зиддишӯравӣ дар ноҳияю вилоятҳои дигар шуд. Аз ҷумла Мулло 

Абдуқаҳҳор ва Аъзамхоҷа, ки дар атрофи худ зиёда аз 4 ҳазор нафар 

муборизони зиддишӯравии ноҳияҳои Ғиждувону Вобкент, Галаосиёю атрофи 

шаҳри Бухорои Кӯҳнаро ҷамъ намудаанд, аввали моҳи марти соли 1922 маркази 

худи ҷумҳурӣ-шаҳри  Бухорои Кӯҳнаро таҳдид мекарданд. 

8 марти соли 1922 барои шаҳри Бухорои Кӯҳна рӯзи вазнинтаре буд. 

Шаҳрро қисмҳои Аъзамхоҷа ва Мулло Абдуқаҳҳор пурра ба муҳосира 

гирифтанд. Дар чунин лаҳзаи душвор сарвари дивизияи савораи аскарони сурхи 

Бухоро, собиқ афсари турк Иброҳим афандӣ ҳам рӯйрост ба тарафи муқобил 

гузашт. Нозири ҳарбии ҶХШБухоро А. Орифов, ки он вақт дар Кармина буд ва 

ҷонишини ӯ, афсари турк - Талъатзода низ ба қувваҳои аксулинқилобӣ ҳамроҳ 

гардиданд. Чунин хиёнаткориҳоро ба инобат гирифта ҳукумати ҷумҳурии 

Бухоро дар худи Бухорои Кӯҳна 25 нафар афсаронро, ки аксар баромадашон 

турк буд, бо кӯмаки қисмҳои аскарони сурх ба ҳабс гирифт. Ҳукумати ҷумҳурӣ 

вазъиятро ба инобат гирифта дар 17 туманҳои Бухоро ҳам комиссияи диктаторӣ 

ташкил намуд. 
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Маҳви Анварпошо. Сарварони Русияи Шӯравӣ ба хубӣ пай бурда буданд, 

ки таҳдиди Анварпошо, бо қӯшунҳои тахминан 20 ҳазор нафарааш, ки дар 

Бухорои Шарқӣ аллакай ҷамъ карда буд, на танҳо барои мавҷудияти тартиботи 

шӯравӣ дар Бухоро, балки барои тамоми сарзамини Осиёи Миёна хатари ҷиддӣ 

дорад. Анварпошо низ мақсади худро пинҳон намедошт. 19 майи соли 1922 вай 

аз Ҳукумати Шӯравии Русия бо таҳдид талаб кард, ки дар ҳудуди ҷумҳуриҳои 

Бухоро, Туркистон ва Хоразм давлати монархиявии исломии 

ташкилкардаистодаи ӯро ба расмият шиносад ва дар мӯҳлати 15 рӯз қисмҳои 

аскарони сурхро аз ин сарзамин барорад. Ин талабҳо дар таърих бо номи 

“таҳдидномаи Анварпошо” маълум аст. 

Барои Ҳукумати Шӯравии Русия мағлуб  кардани Анварпошо аз вазифаҳои 

муҳимтарин гардид. Ба муқобили Анварпошо қисмҳои зиёди аскарони сурх 

сафарбар гардиданд. Роҳбарии умумии мубориза ба муқобили ӯ ба ӯҳдаи 

сарфармондеҳи қувваҳои ҳарбии Русия С.С. Каменев гузошта шуд. Қисмҳои 

аскарони сурхро, ки бевосита ба ин амалиёт сафарбар гардиданд “гурӯҳи 

аскарони Бухоро” ё худ “фронти Бухоро” номиданд ва фармондеҳии он ба ӯҳдаи 

Н.Е. Какурин афтод. 

15 июни соли 1922 ҳуҷуми васеи қисмҳои аскарони сурх ба муқобили 

Анварпошо сар шуд. Онҳо ба қанотҳо тақсим гардида-қаноти чап бо сардории 

А.Я.Мелкумов аз Бойсун ба сӯи Деҳнав, Ҳисор, Душанбе, Кофарниҳон, 

Файзобод ва қаноти рост, бо сардории Богданов, аз секунҷаи Шеробод-Кокайти-

Тирмиз ба сӯи Қубодиён, Қӯрғантеппа, Кӯлоб, Балҷувон ҳаракат карданд. Дар 

худи ҳамон рӯз дар маҳали Бойсун-Работ бо қисмҳои Анварпошо ҷанги сахт ба 

амал омад. Дар ин ҷанг Анварпошо на танҳо талафоти зиёд дод, ҳатто 

посбонони шахсии вай ба қисмҳои аскарони сурх асир афтоданд. Қисмҳои 

боқимондаи Анварпошо роҳи гурезро пеш гирифтанд. Қисмҳои аскарони сурх 

аз қафои аскарони гурезаи Анварпошо думболагир шуданд. Онҳо дар натиҷаи 

ҷангҳои шадид 18 июн Деҳнав ва Юрчӣ, 30 июн - Регар, 1 июл - Қаратоғ, 2 июл 

- Ҳисор, 14 июл-Душанберо аз сари нав ба даст дароварданд. Баъди  

шикастхӯрӣ дар ҷанги шадиди назди Душанбе, дастаҳои Анварпошо ба ҳар сӯ 

пароканда гардиданд. Аз ҷумла дастаи Мастчоҳ бо сардории Раҳмондодхоҳ ба 

қаторкӯҳҳои Ҳисор, дастаи Қаротегину Дарвоз бо сардории Фузайл Махсум ва 

Эшони Султон ба сӯи Янгибозор (Ваҳдат), қисмҳои ба худи Анварпошо содиқ 

ба воситаи Кӯктош ба водии Лақай гурехтанд. Дар ин лаҳза, қисмҳои дигари 

аскарони сурх (қаноти рост) 3 июл - Ҷилликӯл, 4 июл - Қӯрғантеппа ва 17 июл - 

Кӯлобро гирифта, гузаргоҳи дарёи Панҷро аз Чубек то Баҳорак ишғол 

намуданд. Дар натиҷа пеши роҳи Анварпошо, барои ба Афғонистон гурехтан, 

баста шуд. Анварпошо аз ин воқеа огоҳ гардида, аз Қӯрғантеппа ба сӯи 

Сангтӯда ҳаракат кард. Бо ҳамроҳии ӯ дастаи Балҷувон, бо сарварии 

Давлатманбий низ буд. Дар назди деҳаи Сангтӯда ҷанги сахтарине ба амал омад. 

Анварпошо шикаст хӯрда ба сӯи Балҷувон гурехт. 17-20 июли соли 1922 дар 

Балҷувон ҷанги шадиде рӯй дод. Анварпошо, тақрибан бо 500 нафар аскарони 
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содиқаш ба сӯи деҳаи Обдара ақиб гашт. 4 август дар наздикии ин деҳа бо 

Анварпошо ҷанги шадиди охирин ба амал омад. Дар ҳамин ҷанг вай 5 маротиба 

захмин гардида, ҳалок шуд. Инчунин дар ин муҳориба Дониёрбек ва 

Давлатманбий ҳам сахт ярадор гардиданд. Бо ҳамин ҷанг “иғвои Анварпошо” 

барояш ба тарзи фоҷеавӣ анҷом ёфт. 

Пастшавии ҳаракати зиддишӯравӣ. Барбод рафтани иғвои Салимпошо 

ва шикасти Фузайл Махсум.  Давраи иғвои Анварпошо (ноябри соли 1921-

августи соли 1922) нуқтаи баландтарини ҳаракати зиддишӯравӣ дар сарзамини 

ҷумҳурии Бухоро, махсусан Бухорои Шарқӣ ба ҳисоб меравад. Баъди маҳви 

Анварпошо, албатта ин ҳаракат анҷом наёфт, вале рӯ ба пастравӣ ниҳод. Рӯз аз 

рӯз сарварони он дастаҳо эътибори худро дар байни мардуми оддӣ аз даст 

медоданд. Баръакс, тартиботи нав, дар натиҷаи чорабиниҳои гуногун, аз ҷумла 

авфи умумӣ, муддате қатъ гардидани ситонидани андозҳо, тақсим кардани 

замин, ба  деҳқонон додани қарзи ҳасана, тухмӣ ва ғайра соҳиби эътибор 

мегардид. 

Баъзе арбобони шӯравӣ хатогиҳои нисбат ба дин ва урфу одати мардум 

содиркардаи аскарони сурхро ислоҳ карданӣ шуданд. Аз ҷумла раиси нави 

Комиссияи диктаторӣ Ҳоҷӣ Мирбобо Мирмуҳсинов бо фармони худ аз 10 

августи соли 1922 кумитаҳои инқилобии Бухорои Шарқиро вазифадор намуд, 

ки масҷидҳоро аз ҳисоби маблағи давлатӣ таъмир ва обод кунанд. 

Вале дастаҳои зиддишӯравӣ дар  сарзамини Бухорои Шарқӣ ҳанӯз пурра 

маҳв нашуда, балки аксарашон пароканда гардида буданд. Инак, августи соли 

1922, бо мақсади муттаҳид нигоҳ доштани қувваҳои Анварпошо, амир Олимхон 

дар шаҳри Кобул машварате гузаронида, иғвогари дигар, афсари дигари турк 

Ҳоҷӣ Салимбойро, ки бо номи “Салимбек”  ҳам маълум аст, вориси Анварпошо 

эълон намуда, ба сӯи Бухоро фиристод. Дар ин лаҳза низ қувваи нисбатан 

хавфноки зиддишӯравӣ, гурӯҳҳои Иброҳимбек ба ҳисоб мерафт, ки дар Лақай 

ҷойгир буданд. 

Тирамоҳи соли 1922 Салимпошо аз дарёи Панҷ гузашта бе муқобилият ба 

Қалъаи Хумб дохил шуд. Ӯ аз он ҷо бо кӯмаки Эшони Султон ба Ғарм, ба назди  

Фузайл Махсум омад. Дар ин ҷо вай аз муборизаи байни Эшони Султон ва 

Фузайл Махсум барои ҳокимият воқиф гардида, онро ба фоидаи худ истифода 

бурд. Фузайл Махсум бо дастгирии Салимпошо Эшони Султонро шикаст дода, 

ӯро бо ҳамроҳии бародараш Эшони Сулаймон ба дор кашонд, Кӯри Шерматро 

низ, ки он ҷо буд, шикаст дод. Вале Кӯри Шермат аз чанголи Фузайл Махсум 

халос хӯрда, ба водии Олой гурехт. Баъд аз ин Фузайл Махсум тамоми қувваҳои 

зиддишӯравии Дарвозу Қаротегинро ба итоаташ дароварда, худро амир эълон 

кард. Вай Салимпошоро ба ивази дастгирӣ ва кӯмакаш ҳамчун вориси 

Анварпошо эътироф кард. Салимпошо моҳи декабри соли 1922 бо ҳамроҳии 

бародари  Фузайл Махсум ва отряди 500-600 нафара ба Кӯлоб омада, баъди 

муҳорибаи шадид шаҳрро ба даст даровард. Вале қисмҳои аскарони сурх бо 

зудӣ Кӯлобро аз Салимпошо баргардонида гирифтанд. Баъди чунин нобарорӣ 



 322 

Салимпошо ба водии Ҳисор рафт. Феврали соли 1923 вай ба соҳили рости дарёи 

Вахш гузашта, деҳаи Шӯрёнбошро маркази худ қарор дод. Дар он ҷо бо 

сарварони отрядҳои гуногуни зиддишӯравӣ вохӯрда, ба онҳо супориш дода, худ 

бо қӯшунҳои тахминан 4 ҳазорнафара  ба сӯи Ғузору Қаршӣ ҳаракат кард. 

Иброҳимбек, ки нисбат ба Салимпошо ҳам чандон содиқ набуд, бо қӯшунҳои 2 

ҳазор нафарааш дар Бухорои Шарқӣ монд. 

Иғвогари нав - Салимпошо ният дошт, ки бо ҳаракат ба сӯи Ғузору Қаршӣ 

на танҳо қувваҳои зиддишӯравии Бухорои Маразӣ (Ғарбӣ), балки мардуми 

тамоми ҷумҳурии Туркистонро низ ба муқобили тартиботи нав бархезонад. 

Вале дар наздикии Қаршӣ, дар деҳаи Тошлик дастаҳои Турдитӯқсабо, ки барои 

ҳамроҳшавӣ бо отряди Салимпошо мешитофтанд, торумор карда шуданд. 13 

марти соли 1923 қисмҳои асосии қӯшунҳои Салимпошо дар секунҷаи Болдур-

Ғузор - истгоҳи роҳи оҳани Тангиҳарам иҳота ва маҳв гардиданд. Баъди ин 

муҳориба Салимпошо бо отряди начандон зиёд ба кӯҳҳои Ҳисор гурехт. Акнун 

зиддияти байни Салимпошо ва Иброҳимбек хеле боло гирифта буд. Иброҳимбек 

ба Салимпошо на танҳо итоат карданро намехост, балки аз Салимпошо талаб 

мекард, ки ба ӯ итоат кунад. Чунин рақобат боиси парокандагии дастаҳои 

ҷудогонаи онҳо ва маҳвашон аз тарафи қисмҳои аскарони сурх гардид. Баъди ин 

ҳама ноумедиҳо Салимпошо, бо отряди ба худ содиқ 15 июли соли 1923 аз 

дарёи Панҷ гузашта, ба Афғонистон гурехт. Бо ҳамин иғвои Салимпошо ҳам 

бенатиҷа анҷом ёфт. 

Тобистони соли 1923 қисмҳои асосии асарони сурх барои маҳви қӯшунҳои 

Фузайл Махсум нигаронида шуданд. Ҳалли ин масъаларо маҳви қувваҳои 

зиддишӯравии Мастчоҳ осон гардонид. Зеро, ба муқобили қувваҳои Фузайл 

Махсум ҳам аз болои Мастчоҳ (отряди эъзомияи Самарқанд, бо сарварии Е.Н. 

Шветсов) ва ҳам аз тарафи Оби Гарм (отряди эъзомия бо сарварии Баранов) 

ҳуҷум карданд. Қисмҳои Баранов моҳи июл  Оби Гармро ишғол карданд. Ба 

муқобили дастаҳои Фузайл Махсум дар деҳаҳои водии Қаротегин қисмҳои 

Шветсов ва Баранов ҷангҳои шадид бурданд. Фузайл Махсум ба сӯи Дарвоз 

ақиб гашт. Миёнаи моҳи август дар Дарвоз ҳам ба ӯ шикаст доданд.. Фузайл 

Махсум бошад аз дарёи Панҷ гузашта, ба Афғонистон гурехт. Иттифоқчии вай, 

собиқ беки Дарвоз Диловаршо дар ҷанг ҳалок гардид. Ниҳоят дар водии 

Қаротегин ва Дарвоз Ҳокимияти Шӯравӣ аз сари нав барқарор  карда шуд. 

Гузариш ба ҳаёти осоишта. Баробари маҳви иғвои Салимпошо вазъи 

нисбатан солими ба амал омада имконият дод, ки дар Бухорои Шарқӣ низ дар 

худи ҳамон соли 1923 оҳиста-оҳиста аз вазъи ҳарбӣ ба ҳаёти осоишта гузаранд. 

Ҳанӯз охири он сол Комиссияи диктаторӣ “Низомномаро оиди Кумитаҳои 

иҷроияи (кумитаҳо инқилобии) вилоятҳо” тасдиқ намуд. Мувофиқи он дар 

Бухорои Шарқӣ ҳам сохтмони ҷамъияти нав дар асоси принсипҳои ягона бо 

ҷумҳурии Бухоро мегузашт. Дар худи он сол дар аксари туман ва вилоятҳои ин 

кишвар аввалин интихоботи намояндагӣ гузаронида шуд. Аммо иштироки 

мардум дар он хеле суст буд. Шахсони ба анҷуманҳои туманӣ ва вилоятӣ 
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интихобшуда аксар аз ҷумлаи рӯҳониён, заминдорони  калон, амалдорони хурди 

амирӣ буданд, ки чунин натиҷа ба табъи мутасаддиёни тартиботи нав нафорид. 

Бинобар ин соли 1924 дар Бухорои Шарқӣ интихоботи дуюми маҳаллӣ 

гузаронида шуд. Ин ҳама натиҷаи оромии ба даст даромада ба ҳисоб мерафт. 

Маҳз мӯътадил гардидани вазъият дар Бухорои Шарқӣ имконият дод, ки 

минбаъд аз баъзе ташкилотҳои ҷазодиҳӣ даст кашанд. Аз ҷумла 15 апрели соли 

1924 бюрои Осиёмиёнагии КМ ҲК(б) Русия қарор қабул кард, ки “фавран 

сегонаи ҷазодиҳӣ, ки дар Бухорои Шарқӣ амал мекунад, барҳам дода шавад”. 

Баъди он 28 май Кумитаи Иҷроияи Марказии Умумибухороӣ бо қарори худ 

Комиссияи фавқулоддаи диктаториро дар Бухорои Шарқӣ барҳам дода, ба ҷои 

он Кумитаи Иҷроияро оид ба Бухорои Шарқӣ ташкил намуд. 7 июли соли 1924 

Комиссияи диктаторӣ қатъ гардидани фаъолияти худро эълон кард. Маҳз ҳамин 

орган бо роҳҳои ташвиқотӣ, ҳарбӣ ва ҷазодиҳӣ Ҳокимияти Шӯравиро дар 

Бухоро Шарқӣ пойдор намуд. 

Августи соли 1924, яъне баъди ба итмом расидани маъракаи интихоботии 

шӯроҳои маҳаллӣ, анҷумани Шӯроҳои маҳаллӣ - кентӣ, туманӣ ва вилоятӣ 

барпо гардид. Аз 1 то 5 сентябри он сол дар Душанбе анҷумани якуми Шӯроҳои 

намояндагии халқии Бухорои Шарқӣ барпо гардид, ки он масъалаҳои: мубориза 

ба муқобили қувваҳои зидди шӯравӣ; шӯравӣ гардонидани мамлакат; аз нав 

барқарор кардани хоҷагии халқ; инкишофи маорифи халқ ва ғайраҳоро дид. 

Анҷуман Кумитаи Иҷроияи Марказии Шӯроҳои намояндагии халқии Бухорои 

Шарқро интихоб кард. 

Ҳамин тарз дар Бухорои Шарқӣ низ тартиботи нав-шӯравӣ аз нав барқарор 

гардид ва он структураҳои фарқкунандаи идоракунӣ, ки бо оғози иғвои 

Анварпошо дар ин мулк ба вуҷуд оварда шуд, оҳиста-оҳиста аз байн рафтанд ва 

Бухорои Шарқӣ, аз ҷиҳати маъмурӣ ба сохтори ягонаи идоракуни ҷумҳурии 

Бухоро ворид шуд. 

 

§ 8. Вазъи ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷумҳурӣ 

 

Масъалаи замин. Барои ҶХШ Бухоро муҳимтарин чорабинии иқтисодию 

иҷтимоӣ ин ҳалли масъалаи замин ва муайян намудани муносибат бо деҳқон ба 

ҳисоб мерафт. Бо ҳамин мақсад Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ ҳанӯз 

мувофиқи аввалин манифести худ эълон намуд, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ: 

заминҳои дар ихтиёри амир, амалдорони амир, қозиҳо ва заминдорони калон 

бударо мусодира намуда, онҳоро дар байни деҳқонони камзамину безамин 

тақсим менамояд; хироҷ, аминона ва дигар намуди андозҳоро бекор мекунад ва 

ғайраҳо. Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ 30 сентябри соли 1920 декрет дар 

бораи заминро тасдиқ намуда, онро 5 октябри ҳамон сол эълон кард. Дар асоси 

ин декрет чорабиниҳои оиди ҳалли масъалаи замин, ки дар манифест акс 

ёфтаанд, ба қонуният дароварда шуданд.  
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Манифест ва декрети номбурда дар ҷумҳурӣ ҳанӯз ҳалли қатъии масъалаи 

замин набуд. Вазъи ҷумҳурӣ дар назди роҳбарони он ҳар чӣ зудтар ҳал 

намудани ин масъаларо гузошт. Зеро, бо сабаби он, ки зиёда аз 85 % аҳолии 

ҷумҳурии Бухороро деҳқонон ташкил мекарданд, барои ҳукумати нав, аз ҳалли 

масъалаи замин масъалаи ба тарафи сохти нав ҷалб намудани деҳқонон сахт 

вобастагӣ дошт. 

Инак, дар назди ҳукумати ҷавони Бухоро вазифа меистад, ки хусусиятҳои 

ҷумҳуриро ба инобат гирифта, дар шароити он роҳҳои ҳалли масъалаи аграриро 

пешниҳод намоянд. Аммо оиди ин  масъала дар доираи мутасаддиёни ҳукумати 

Бухоро фикри ягона вуҷуд надошт. Аз ҷумла гурӯҳи якум, бо сарварии котиби 

КМ ҲК Бухоро Наҷиб Ҳусаинов тарафдори дар ҷумҳурӣ миллӣ кунонидани 

тамоми замин, аз ҷумла заминҳои вақфиро талаб мекарданд. Ин гурӯҳро гурӯҳи 

“чап” мегуфтанд. 

Гурӯҳи дуюм, ки ба он раиси онвақтаи Кумитаи Инқилобии 

Умумибухороӣ Абдуқодир Муҳиддинов сарварӣ мекард, талаб мекарданд, ки 

дар баробари мусодира карда, ба деҳқонони камзамину безамин тақсим карда 

додани замини амиру амалдорони он, инчунин мулкҳои заминдорони калонро 

нигоҳ дошта, барои бо роҳи капиталистӣ инкишоф ёфтани хоҷагии қишлоқ 

шароит муҳайё карда шавад. Тарафдорони ин ақидаро гурӯҳи “рост” 

меномиданд. 

Гурӯҳи сеюм, бо сарварии раиси Шӯрои Нозирони Халқии  ҶХШБухоро 

Файзулло Хоҷаев мавқеи миёнаро ишғол намуда, миллӣ кунонидани заминҳои 

амир ва амалдорони онро маъқул шуморида, барои миллӣ кунонидани заминҳои 

заминдорони калон ва заминҳои вақфӣ ҳанӯз сабр карданро талаб мекарданд. 

Тарафдорони ин ақидаро гурӯҳи “миёна” мегуфтанд. 

Ниҳоят, 2 феврали соли 1921 дар асоси андешаҳои гурӯҳҳои “чап” ва 

“миёна” декрети нав дар бораи замин қабул гардид. Дар асоси он тамоми замин, 

аз он ҷумла замини вақфӣ ҳам миллӣ кунонида шуд. Албатта дар шароити 

ҳамонвақтаи мураккаби ҷумҳурии Бухоро, махсусан миллӣ кунонидани замини 

вақфӣ хатои ҷиддӣ буд. Бинобар ин бо авҷ гирифтани ҳаракати зиддишӯравӣ аз 

миллӣ кунонидани заминҳои вақфӣ бо зудӣ даст кашиданд. 

Октябри соли 1923 анҷумани IV Шӯроҳои ҶХШ Бухоро Кодекси замин 

(Қоидаи асосӣ оиди истифодаи замин дар ҶХШБухоро)-ро қабул кард. Он 

тамоми замин, об, боигарии зеризаминӣ ва ҷангалро мулки давлатӣ эълон кард. 

Танҳо заминҳое, ки дар ихтиёри масҷидҳо (яъне мулки вақфӣ) ва роҳҳои оҳан 

буданд ба ихтиёри ташкилотҳои дахлдор гузошта шуд. 

Кодекси замин дар шароити ҶХШБухоро интихоби шаклҳои гуногуни 

коркарди заминро пешниҳод кард. Аз ҷумла; I) шакли общинагӣ (маҳсулоти он 

дар байни хоҷагиҳо баробар тақсим карда мешуд); 2) шакли участкавӣ (бо 

муайян намудани ҳиссаи аъзоён ба замин); 3) шакли ширкатӣ (аз тарафи 

аъзоёни ширкат якҷоя кор кардани замин); 4) шакли омехта. Кодекс  ба хариду 

фурӯш ва тақдим намудани заминҳои обӣ иҷозат дода, барои заминҳои лалмӣ ва 
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ҷангал чунин ҳуқуқро намедод. Инчунин миқдори умумии замини як хоҷагӣ  

бояд аз 30 таноб (тахминан 7-8 га) зиёд намешуд. Ба истифодаи меҳнати кироя, 

ба иҷора додани замин ва усули чоряккории замин иҷозат буд. Вале ин ҳама 

бояд дар зери назорати органҳои ҳукуматӣ мегузашт. 

Ҳамин тавр дар ҷумҳурии Бухоро ба шакли асрҳо боз идома доштаи 

заминдории амлокӣ (аз он ҷумла амирӣ) ва мулкӣ (чӣ мулки андозӣ ва чӣ озод) 

хотима дода шуд.  

Масъалаи андоз. Дар ҶХШ Бухоро аз сентябри соли 1920 андози замин 

бекор карда шуд. Мувофиқи он деҳқонон аз супоридани тамоми намуди андозҳо 

озод буданд. Чунин ҳолат то аввали соли 1922 давом кард. Аммо дар қисми 

Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ), чун Русияи Шӯравӣ аз 11 октябри соли 1920 нисбат 

ба ғалла, ҷуворӣ, ҷав, тухми алаф ва мавиз развесткаи озуқа ҷорӣ карда шуд. 

Дар асоси он як ҳиссаи маҳсулотҳои номбурдаро ба ихтиёри худи деҳқонон 

гузошта, боқимондаашро ба фоидаи давлат кашида мегирифтанд. 18 октябри он 

сол қарори Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ баромад, ки мувофиқи он 

соҳибони пахта, пӯсти қароқулӣ, пашм ва маҳсулотҳои мануфактурӣ бояд 

маҳсулоташонро ба давлат супоранд. Давлат бошад дар вақти ба худ муносиб бо 

соҳибони он маҳсулотҳо гӯё ҳисобӣ мекардааст. Баъди он, ки дар Русияи 

Шӯравӣ анҷумани X ҳизби болшевикӣ (марти соли 1921) ба ҷои развесткаи 

озуқавӣ андози озуқавиро ҷорӣ намуд, дар ҶХШБухоро ҳам чунин тағйирот ба 

амал омад. 26 ноябри соли 1921 қонуни Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ 

оид ба андозҳои давлатӣ нашр гардид. 

Ҳамин тавр дар қисми зиёди сарзамини ҷумҳурии Бухоро (яъне қисми 

марказӣ, ё худ ғарбии он) зиёда аз як сол развесткаи озуқавӣ давом кард ва  он 

барои тамоман хароб гардидани хоҷагиҳои мардуми ин мулк  яке аз сабабҳои 

асосӣ гардид. Дар Бухорои Шарқӣ бошад, бо сабаби авҷ гирифтани ҳаракати 

зиддишӯравӣ, развесткаи озуқавӣ ҷорӣ карда нашуд. 

26 ноябри соли 1921 Қонуни ҷумҳурӣ оиди андоз тасдиқ гардид. Дар он 

талабҳои шариатро ба инобат гирифта, шаклҳои зерини андоз ҷорӣ карда шуд: 

1) ушр (номи пештарааш хироҷ) - аз кишоварзон, ба миқдори аз даҳ як ҳиссаи 

ҳосил; 2)закоти савоим - андоз аз чорво ба миқдори як сар аз ҳар 40 сар гови 

шохдор ё худ моли майда; 3) андоз аз маҳсулоти косибону ҳунармандон ва 

тоҷирон дар ҳаҷми аз чил як ҳиссаи сармояи асосӣ ва ғайраҳо. 

27 декабри соли 1922 декрети раёсати Кумитаи Инқлобии Умумибухороӣ 

оиди аз 1 январи соли 1923 ҷорӣ намудани андозҳои нави давлатӣ баромад, ки 

мувофиқи он ба ғайр аз андозҳои “ушр” ва “закоти савоим” дигар намуди 

андозҳоро бекор намуда, ба ҷои онҳо шаклҳои зерини андозро ҷорӣ карданд: 1) 

андози савдою саноатӣ (патентӣ); 2) андоз  аз даромад (подоходный); 3) андоз аз 

истифодаи замину об (аз ҳар таноб 15 тангаи тилло); 4) андози беморӣ (аз ҳар 

оила 50 тангаи тилло) ва мӯҳрона. Аз октябри соли 1923 барои заминҳои вақфӣ 

ҳам миқдори андоз, чун дигар шаклҳои замин аз даҳ як ҳиссаи ҳосил муайян 

карда шуд. 
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Дар асоси декрети номбурда 13 декабри соли 1923 Комиссияи диктаторӣ 

барои мардуми Бухорои Шарқӣ шаклҳои зерини андозро муайян кард: 1) ушр-аз 

даҳ як ҳиссаи ҳосил; 2) закот-аз чил як ҳиссаи маҳсулоте, ки ба бозор бароварда 

мешавад; 3) закоти савоим-аз ҳар 40 сар чорво як сар.Ҳангоми аз он зиёд будани 

чорво: аз 40 то 120 сар –ду сар, аз 120 сар-се сар, аз он зиёд-аз ҳар 100 сар як 

сар; 4) ҳасана-барои чарогоҳҳо-аз ҳар 100 сар чорво-як сар; 5) боғпулӣ-андоз аз 

токзор ва дарахтҳои мева-аз ҳар таноб-25 фунт мавиз ё худ меваи хушк ва 

ғайраҳо. 

Бо мақсади инкишофи пахтакорӣ дар ҷумҳурии Бухоро ва барои кишти 

пахта ҳавасманд намудани деҳқонон, мувофиқи қарори Кумитаи Иҷроияи 

Умумибухороӣ аз 19 марти соли 1924 хоҷагиҳои пахтакор аз супоридани андоз 

аз ҳосили пахта озод карда шуданд. Ба ғайр аз ин 10 апрели соли 1921 қарори 

Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ бароварда шуд, ки мувофиқи он деҳқонон 

барои ҳар як таноби кишти пахта маҳсулотҳои зеринро бепул мегирифтанд: 1) 

як пуд пундонаи тухмӣ барои кишт; 2) Як  пуд пундона барои равған; 3) се фунт 

керосин; 4) дуним оршинӣ молҳои мануфактурӣ; 5) барои ҳар таноб пахтаи 

навъи америкоӣ-5 ҳазор сӯми пули нақд; 6) барои ҳар таноб пахтаи навъи 

ҷойдорӣ-ғӯза - 4 ҳазор сӯм пул ва ғайраҳо.  

 Дар сарзамини ҶХШБухоро ҳам аз рӯи таҷрибаи ҷумҳурии Туркистон 

ташкилотҳои  хурди қарздиҳӣ ташкил карда шуданд. Онҳо бо ташаббуси худи 

истеҳсолкунандагон ташкил меёфтанд. Ҳокимият онҳоро аз ҳар ҷиҳат дастгирӣ 

мекард. Мувофиқи маълумоти 13 июни соли 1924 чунин ташкилотҳо дар 

ҷумҳурии Бухоро низ аллакай 8.400 нафар аъзо доштанд. Шӯъбаи бухороии 

бонки Кишоварзии Осиёимиёнагӣ барои эҳтиёҷоти онҳо 214 ҳазор сӯм пул ҷудо 

карда буд.  

21 феврали соли 1924 дар ҷамъомади раёсати Шӯрои Иқтисодии Бухоро 

масъалаи ташкил намудани ширкати қарздиҳии кишоварзӣ дида шуд. То 24 

ноябри ҳамон сол миқдори чунин ширкатҳо дар ҷумҳурӣ ба 79 адад расид, ки 

барои онҳо бонки номбурда 500 ҳазор сӯм ҷудо кардааст. Ин ҳама чорабиниҳо 

имконият доданд, ки дар ҶХШБухоро, то андозае пахтакорӣ пеш равад. Соли 

1923 аз Бухоро ба Русия қариб 450 ҳазор пуд ва соли 1924 – 885 ҳазор пуд пахта 

фиристода шуд.  

Вазъи молиявӣ ва саноат. Баъди инқилоби Октябрии (соли 1917) Русия 

вазъи молиявии аморати Бухоро махсусан душвор гардид. Дар ҳудуди аморат 

амалиёти 14 намуди пулҳоро дидан мумкин буд. Дар байни онҳо пули замони 

Ҳукумати Муваққатии Русия “керенка” мақоми асосиро ишғол мекард. Пулҳои 

шӯравии барориши солҳои 1918 ва 1919, инчунин бонҳои Туркистонӣ дар 

ҳудуди аморати Бухоро амал намекарданд. 

Баробари сарнагун намудани тартиботи амирӣ дар ҳудуди ҷумҳурии 

навбунёди Бухоро низ пули шӯравии барориши соли 1919 қабул гардида бошад 

ҳам, вале нокифоягии он сахт эҳсос карда мешуд. Нархҳо пай дар пай меафзуд. 

Охири соли 1920 бонки Халқии ҷумҳурии Бухоро ташкил карда шуд.  
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Сентябри соли 1922, бо сармояи 5 млн сӯми тилло бонки Халқии Бухоро ба 

бонки Давлатӣ табдил ёфт. Дар ин муддат ҳукумати ҷумҳурии Бухоро бо 

мақсади беҳтар намудани вазъи молиявии худ, махсусан бартараф намудани 

норасоии пули нақд, ба барориши пулҳои қоғазии “1000, 2000 ва 3000” сӯма 

шурӯъ кард, ки онҳоро пулҳои шӯравии бухороӣ ҳам мегуфтанд. Чунин  пулҳо 

ҳар рӯз бо усули нисбатан оддӣ, дар дастгоҳи (станоки) дастӣ, ба миқдори аз 3 

то 5 млн сӯм бароварда мешуд. Албатта ин пул дар қаламрави ҷумҳурии Бухоро 

ба амалиёти озодонаи пули Русияи Шӯравӣ ва қурби он таъсири манфӣ расонид. 

Бинобар ин бо “хоҳиши” ҳукумати Иттиҳоди Шӯравӣ аз 2 майи соли 1923 

барориши пули шӯравии бухороӣ қатъ гардид. Баъди он Бухоро низ ба доираи 

пули ягонаи иттифоқӣ дохил шуд. 

Соли 1924 дар Бухоро, дар қатори бонки Давлатӣ ва бонки Кишоварзии 

Осиёмиёнагӣ, инчунин бонки Тиҷоратии Осиёимиёнагӣ, ки ҳамон сол бунёд 

гардидааст, аллакай фаъолияти худро сар карда буд. Ин ҳама вазъи молиявии 

ҷумҳурии Бухороро оҳиста-оҳиста беҳтар намуданд. 

Вазъи саноати ҷумҳурии Бухоро боз ҳам вазнинтар буд. Дар натиҷаи 

воқеаҳои солҳои 1917-1921 қариб ҳамаи корхонаҳои саноатии ҷумҳурӣ хароб 

гардида, соҳибонашон гурехта буданд. То 1 июни соли 1921 агарчанде 4 заводи 

равғанкашӣ ба кор шурӯъ кард, вале соли 1924 бо сабаби нарасидани ашёи хом 

танҳо яктои онҳо кор мекарду халос. Аз 35 заводи пахтатозакунии дар замони 

амирӣ вуҷуддошта, соли 1924 танҳо 6 адади чунин заводҳо ба кор омода буда, 

онҳо дар Бухорои Нав (Когон), Кармина ва Қарокӯл ҷойгир буданд. 

Вазъи маорифу фарҳанг ва нигаҳдории тандурустӣ. Вазъи маорифу 

фарҳанг дар сарзамини собиқ аморати Бухоро баъди сарнагун намудани 

тартиботи амирӣ дар ҳолати мураккабтарин афтод. Зеро, дар замони амирӣ, 

чуноне дар бобҳои пештара таъкид намудем, бо ташаббуси ҷадидон, бо 

душвориҳои зиёд, бар хилофи сиёсати ҳукумати амирӣ, ба  тарзи пинҳонӣ барои 

бухороиён мактабҳои усули нав (ҷадидӣ) кушода мешуд ва шумораи онҳо сол аз 

сол меафзуд. Акнун, баробари сарнагун намудани тартиботи амирӣ, ҳукумати 

нави Бухоро бо каме тағйирот мактабҳои усули навро, чун мактабҳои шӯравӣ ба 

расмият дароварда, барои кушодани онҳо, ба қадри зарурӣ имкониятҳоро 

муҳайё намуд. Фаъолияти мактабҳои усули кӯҳна бошад, аз тарафи ҳукумати 

нав сол аз сол маҳдуд карда мешуд. 

Мактабҳои усули нав, яъне акнун шӯравӣ, дар давраи нав ба душвориҳои 

дигар дучор омад. Зеро, қисми зиёиёни пешқадами бухороӣ, агарчанде амирро 

дастгирӣ накарданд, аммо аз тартиботи нав ҳам рӯ гардонида, ё хонашин 

шуданд, ё ба хориҷа фирор карданд. Бинобар ин барои кушодани мактабҳои нав 

пеш аз ҳама муаллим-омӯзгор ва бинои таълимӣ намерасид. Аз ҳамин сабаб 

чунин мактабҳо, мисли пештара бештар дар хонаҳои бойҳо (дар давраи нав 

аксари онҳо гурехта буданд.), баъзан дар масҷидҳо кушода мешуд.  

Умуман, ба душвориҳои мавҷуда нигоҳ накарда ҳукумати нави Бухоро 

ҳалли масъалаи маорифро зарур шуморид. Ҳанӯз аввали сентябри соли 1920 
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Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ бо манифест эълон намуд, ки дар ҷумҳурӣ 

таълими бепул ҷорӣ карда мешавад, талабагонро бо либос ва пойафзол таъмин 

менамояд, китобхонаҳо, клубҳо, яслию боғчаи кӯдаконро ташкил менамояд. 

Вале ба ҳамаи ин нигоҳ накарда муваффақиятҳо чандон назаррас набуданд. 

Танҳо соли 1922 дар ин соҳа каме пешравӣ ба вуҷуд омад. Дар ин сол дар 

ҷумҳурӣ 55 адад, аз ҷумла 37 мактабҳои ибтидоӣ ва миёна, 3 мактаби махсуси 

занона ва духтарона, 12 интернат, 4 мактаби мусиқӣ ва якто мактаби 

ҳунармандӣ амал мекарданд. Соли 1924 шумораи умумии мактабҳои шӯравӣ 

дар  ҶХШБухоро ба 69 адад расид. Дар онҳо 5604 нафар талабагон мехонданд, 

ки ин ҳамагӣ 3,1 фоизи миқдори умумии талабагонро ташкил медод. Дар 

мактабҳои усули кӯҳна бошад он сол 12 ҳазор нафар талабагон таҳсил 

мекарданд, ки он 6,6 фоизи миқдори умумии талабагонро ташкил менамуд. 

Яъне миқдори талабагони мактабҳои усули кӯҳна аз мактабҳои усули нав ҳанӯз 

бештар аз ду баробар зиёд буд. Таҳсил дар мактабҳои шӯравӣ танҳо ба забони 

туркӣ, дар мактабҳои усули кӯҳна ба забони форсии тоҷикӣ мегузашт. Аз соли 

1921 барои калонсолон мактабҳои маҳвӣ  бесаводӣ ташкил карда шуд, ки 

миқдори онҳо соли 1924 ба 45 адад расид ва дар онҳо тақрибан 4 ҳазор нафар 

талабагон сабақ меомӯхтанд. 1 майи соли 1923 дар шаҳри Бухорои Кӯҳна 

аввалин мактаби ҳизбию шӯравӣ ташкил карда шуд, ки он барои ҷумҳурӣ 

мутахассисони ҳизбию шӯравиро тарбия менамуд. Бо мақсади тайёр намудани 

омӯзгорон соли 1922 дар Бухоро ва Чорҷӯй Донишкадаҳои муаллимтайёркунӣ 

кушоданд. Инчунин худи он сол 300 нафар бухороиёнро барои таҳсил ба 

Москва фиристоданд.  

Аз дигаргуниҳои соҳаи маориф Бухорои Шарқӣ низ дар канор намондааст. 

Ҳанӯз моҳи марти соли 1921 дар Душанбе нозироти вилоятии маорифи халқӣ 

ташкил ёфт. Барои ташкили мактабҳои шӯравӣ ба ин ҷо аз Бухоро мутахассисон 

фиристода шуданд. Аз ҷумла, худи он сол ба Душанбе ва Ҳисор ду нафарӣ 

чунин шахсон омаданд. Дар натиҷа баҳори  ҳамон сол дар водии Ҳисор аллакай 

5 адад мактабҳои шӯравӣ ташкил ёфтанд, ки дар онҳо 600 нафар талаба таҳсил 

мекарданд. Бо мақсади ҳарчӣ зудтар тайёр намудани омӯзгорон апрели соли 

1921 дар Душанбе курси семоҳа ташкил ёфт, ки дар он 40 нафар шахсони дар 

мадрасаю мактабҳо таълимгирифта таҳсил мекарданд. Июли ҳамон сол 25 

нафари онҳо курсро тамом намуда, ба ҷумлаи аввалин омӯзгорони шӯравии 

Бухорои Шарқӣ дохил шуданд. 

Охири соли 1920 дар шаҳри Бухорои Кӯҳна китобхонаи махсус ба кор 

шурӯъ намуд. Бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурӣ дар дигар нуқтаҳо низ 

китобхонаҳо ба вуҷуд омаданд ва соли 1924 миқдори умумии онҳо ба 13 адад 

расид. Аз ҷумла соли 1923 аз Қаршӣ ба Душанбе 3 ҳазор нусха китоб оварда 

шуд ва он асоси аввалин китобхона (аввал дар назди гарнизони аскарони сурх) 

гардид. 

Ҳукумати ҷумҳурии Бухоро ба масъалаи нигоҳдории тандурустии мардум 

низ аҳамияти ҷиддӣ медод. Бо мақсади пешгирии ҳар гуна  бемориҳо 
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ботлоқзорҳоро хушк мекарданд. Ба муқобили бемориҳои сирояткунанда 

чораҳои заруриро медиданд. Беморхонаҳо ташкил менамуданд. Октябри соли 

1923 дар ҶХШБухоро 5 адад беморхонаҳои халқӣ амал мекарданд, ки онҳо дар 

як вақт 240 нафар беморонро табобат карда метавонистанд. Беморхонаҳо дар 

Бухорои Кӯҳна, Бухорои Нав (Когон), Қаршӣ, Кармина ва Чорҷӯй ҷойгир 

буданд. Дар Душанбе, Каркӣ, Кӯлоб, Тирмиз, Қаратоғ, Шаҳрисабз ва Чорҷӯй 

нуқтаҳои табобатӣ амал мекарданд. Дар Бойсун, Шаҳрисабз, Китоб, Ғузор, 

Нурато, Ғиждувон, Вобкент ва Қарокӯл нуқтаҳои фелдшерӣ вуҷуд доштанд, ки 

онҳо ба беморон маслиҳатҳои зарурӣ медоданд. Дар худи шаҳри Бухорои Кӯҳна 

лаборатория ва нуқтаҳои марказии ба муқобили бемории табларза, аз 1 январи 

соли 1924 Пажӯҳишгоҳи минтақавӣ (тропикӣ) амал мекард. Дар Душанбе низ 

нуқаҳои пешгирии бемории табларза ташкил ёфт. 

Барои пешгирии ҳаргуна бемориҳо ва табобати онҳо дар нуқтаҳои дурдасти 

ҷумҳурӣ аз имкониятҳои қисмҳои аскарони сурх низ истифода мебурданд. Аз 

ҷумла, ҳанӯз ҳукумати маҳаллии Бухорои Шарқӣ бо қисми санитарии корпуси 

13-уми тирандозӣ дар бораи дар Ғарм, Кӯлоб, Қӯрғонтеппа ва Шеробод ташкил 

додани нуқтаҳои табобатӣ шартнома имзо карда буд. Бо ташаббуси  

ҳукуматдорони маҳаллӣ дар чойхонаҳо гӯшаи санитарию гигиенӣ ташкил 

карданд. 

Адабиёт. Маҳз дар давраи мавҷудияти ҶХШБухоро ташаккулёбии 

адабиёти навини тоҷик дар асоси адабиёти классикии он оғоз гардид, ки 

бунёдгузорони он С.Айнӣ, М.А. Мунзим, М. Раҳимӣ (1901-1968), А. Лоҳутӣ 

(1887-1957), П. Сулаймонӣ (1899-1933), ва дигарон буданд. С.Айнӣ бо шеърҳои 

инқилобӣ ва мақолаҳои публисистии худ дар сарнагун намудани тартиботи 

иртиҷоии амирӣ ҳисса гузошт. Вай дар он солҳо дар баробари бо ду забон; 

форсии тоҷикӣ ва ӯзбекӣ навиштани асарҳои худ, инчунин барои тарбияи 

адибони ҷавони ин ду халқи ба ҳам дӯст ҳисса гузошт ва аз ин рӯ, дар баробари 

сардафтари адабиёти навини тоҷик будан, сардафтари адабиёти навини ӯзбек 

низ гардид. 

С.Айнӣ соли 1920 повести таърихии худ “Ҷаллодони Бухоро” (ба забони 

ӯзбекӣ навиштааст), солҳои 1918-1921 очеркҳои таърихии “Таърихи афкори 

инқилобӣ дар Бухоро” (аввал ба забони форси тоҷикӣ навишта, баъд ба ӯзбекӣ 

тарҷума кардааст), солҳои 1921-1922 “Таърихи амирони манғитияи Бухоро” (ба 

забони форсии тоҷикӣ), соли  1924 повести “Одина”-ро (ба забони форсии 

тоҷикӣ) навиштааст. 

А. Лоҳутӣ соли 1922 аз таъқиби ҳукуматдорон ватанаш-Эронро тарк 

намуда ба мамлакати Шӯроҳо омад. Вай соли 1923 достонҳои “Кремл” ва 

“Инқилоби Сурх”-ро офарид. Шеърҳои М.А. Мунзим, П.Сулаймонӣ, М. Раҳимӣ 

тез-тез дастраси хонандагон мегардиданд. 

Ҳанӯз охири соли 1920 дар Бухоро нашриёти давлатӣ ташкил ёфт. 

Зарурияти нашри варақаҳои зиёди ташвиқотиро ба инобат гирифта, соли 1923 

дар Душанбе нашрияи хурдеро бунёд карданд. 
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Ҳамин тавр дар ҶХШБухоро дигаргунсозиҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти 

иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ бо душвориҳои хеле зиёд оғоз гардида буд.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОБИ XV. Ташкилёбии Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии сотсиалистии 

Тоҷикистон 

   

§1. Сабабҳои гузаронидани тақсимоти ҳудуди миллӣ дар Осиёи Миёна ва 

аввалин пешниҳодҳо оиди ин масъала 

 

Сабабҳои гузаронидани тақсимоти ҳудуди миллӣ. 30 декабри соли 1922 

Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ (ИҶШС-СССР) бунёд гардид. 

Ҳамон вақт ба ин ҳайат 4 ҷумҳурӣ: Федератсияи Русия (РСФСР), ҷумҳуриҳои 

Украина, Белорусия ва Федератсияи Закавказя (ЗСФСР) шомил буданд. Дар 

сарзамини Осиёи Миёна ҳамон лаҳза се ҷумҳурӣ: Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии 
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сотсиолистии Туркистон (дар ҳайати Федератсияи Русия) ва ҷумҳуриҳои 

мустақили халқии Шӯравии Бухоро ва Хоразм вуҷуд доштанд. Ҷумҳурии 

Туркистон ба воситаи Федератсияи Русия ба ҳайати ИҶШС дохил мешуд. 

Ҷумҳуриҳои Бухоро ва Хоразм ба он шомил набуданд. Дар ҷумҳуриҳои Осиёи 

Миёна ҳам, чун дар Русия, ҳизби коммунистӣ ягона ҳизби ҳукмрон ба ҳисоб 

мерафт. Мақсаду мароми ҳамаи ин ҳизбҳо, чун ҳизби коммунистии 

(болшевикии) Русия бунёди ҷамъияти сотсиалистӣ буд.  

Барои сохтмони ҷамъияти сотсиалистӣ дар шароити Осиёи Миёна пеш аз 

ҳама ҳал намудани масъалаи миллӣ зарур шуморида мешуд. Ҳалли масъалаи 

миллӣ бошад, чуноне асосгузори ҳизби болшевикии Русия ва сарвари 

Ҳокимияти Шӯравӣ В.И. Ленин тавсия ва асоснок намуда буд, ин ба ҳамаи 

миллатҳои собиқ мазлуми империяи Русия додани ҳуқуқи худмуайянкунии 

миллӣ, то ин ки онҳо озодона шакли давлатдории миллии худро бунёд намоянд, 

ба ҳисоб мерафт.  

Ҷумҳуриҳои Туркистон, Бухоро ва Хоразм дар навбати худ ҷумҳуриҳои 

миллӣ набуда, балки ҷумҳуриҳои гуногунмиллӣ, ё худ сермиллат ба шумор 

мерафтанд. Аниқтараш номи онҳо ифодакунандаи номи ягон миллате набуд. 

Чунончӣ: дар ҳудуди ҷумҳурии Туркистон – ӯзбекҳо, тоҷикҳо, қирғизҳо, 

туркманҳо, қазоқҳо; дар ҷумҳурии Бухоро – тоҷикҳо, ӯзбекҳо, туркманҳо; дар 

ҷумҳурии Хоразм – ӯзбекҳо, туркманҳо, ва ғайра асрҳо боз зиндагӣ карда, 

талхию ширинии замонро бо ҳам чашидаанд. Аммо бо сабаби он ки ҳамаи он 

халқҳо зинаи тараққиёти ҷамъияти капиталистиро пурра аз сар 

нагузаронидаанд, бинобар ин онҳо ҳанӯз то ба дараҷаи миллат ташаккул наёфта 

буданд. Махсусан худшиносии миллии тоҷикон нисбатан ба дараҷаи паст буд. 

Яъне он солҳо тоҷиконро бештар на аз рӯи миллат ва ҳатто забон, балки аз рӯи 

маҳал: бухороӣ, самарқандӣ, хуҷандӣ, намангонӣ, фарғонагӣ, тошкандӣ, кӯлобӣ, 

қаротегинӣ, ҳисорӣ ва ғайра фарқ мекарданд. Мардуми туркнажод бошанд 

ҳанӯз нишонаҳои қавмӣ-қабилавиро ба монанди: лақайҳо, қунғуротҳо, 

барлосҳо, манғитҳо, қарлуғҳо, кенагасҳо, галдирҳо ва ғайра нигоҳ медоштанд. 

Ҳамаи онҳо мафҳуми «миллат»-ро мансубият ба дин медонистанд.  

Бо ҳамин сабабҳо дар ҳудуди Осиёи Миёна ва ҳатто берун аз он ҳам то ба 

ин давр намояндагони тоҷикон ва ӯзбекҳо ҳеҷ гоҳ масъалаи бунёди давлатдории 

миллии худро нагузоштаанд. Баръакс, дар байни онҳо андешаҳои: 

“истиқлолияти Туркистон”, “аз нав барқарор намудани хонигарии Қӯқанд”, 

“истиқлолияти ҳақиқии Бухоро” ва ғайраҳо вуҷуд доштанд. Дар замони 

мустамликавӣ дар ҳаракатҳои миллию озодихоҳонаи халқҳои тоҷику ӯзбек маҳз 

ҳамин майлонҳоро пай бурдан мумкин аст. Вале талабу кӯшишҳои қазоқҳо ва 

туркманҳо барои истиқлолият то андозае ба талаби бунёди давлатдории миллӣ 

наздик буд.  

Ҳамин тавр ба миён омадани масъалаи бунёди давлатдории миллии 

тоҷикон ва ӯзбекҳо натиҷаи талаби худи ин халқҳо набуда, балки натиҷаи 

сиёсати миллии ҳизби коммунистии (болшевикии) Русия ба ҳисоб меравад. 
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Дар Осиёи Миёна маҳз бо талабу ташаббуси онҳо, бо мақсади тезонидани 

сохтмони ҷамъияти сотсиалистӣ масъалаи тақсимоти ҳудуди миллӣ ба миён 

гузошта шуд. Ҳизбҳои коммунистии ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна бошанд, оиди ин 

масъала, асосан иҷрокунандагони дастур ва талабу дархостҳои сарварони ҳизби 

коммунистии (болшевикии) Русия, Ҳокимияти Шӯравӣ ва фиристодагони онҳо 

буданд. 

Аввалин пешниҳодҳо оиди тақсимоти ҳудуди миллӣ дар Осиёи Миёна. 

Мутасаддиёни ҳизби коммунистии (болшевикии) Русия, махсусан онҳое, ки бо 

масъалаи Осиёи Миёна машғул буданд, ҳанӯз солҳои 1920-1921 ба хулосае 

омада буданд, ки дар шароити ин кишвар ҳалли ҷиддии масъалаи миллӣ бе 

гузаронидани тақсимоти ҳудуди миллӣ ғайриимкон аст. Дар натиҷа маҳз аз 

тарафи онҳо аввалин пешниҳодҳо оиди тақсимоти ҳудуди миллии Осиёи Миёна 

ҳанӯз пеш аз марзбандии соли 1924 ба миён омад. Чунончӣ, 15 январи соли 1920 

Турккомиссия «Дар барои аз рӯи нишонаҳои миллӣ ба се ҷумҳуриҳои алоҳида 

тақсим намудани Туркистон» фишурдаеро қабул намуд. Албатта ин ҷо танҳо 

ташкил намудани ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Туркманистон ва Қирғизистонро дар 

назар доштанд. Вале ҳамон лаҳза қайд карда шуд, ки ҳалли амалии ин фишурда 

ҳанӯз масъалаи рӯзмарра намебошад.  

Бояд таъкид кард, ки аз рӯзҳои аввал ва минбаъд ҳам сарриштаи ҳар гуна 

масъала оиди тақсимоти ҳудуди миллии ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна дар ихтиёри 

мутасаддиёни ҲК(б) Русия ва Ҳокимияти Шӯравӣ буд. Маҳз онҳо муайян 

мекарданд, ки дар ин сарзамин кадом халқҳо муқимӣ мебошанду, кадоме 

ҳуқуқи ташкили ҷумҳурии миллии худро доранд. Аз ҷумла, 8 марти соли 1920 

Кумитаи Марказии ин ҳизб «Низомнома дар бораи мухторияти Туркистон»-ро 

қабул кард, ки мувофиқи он аҳолии асосии ин ҷумҳурӣ танҳо туркманҳо, 

ӯзбекҳо ва қирғизҳо ҳисоб шуда, тоҷикон, ба тарзи умумӣ, ба ҳайати миллатҳои 

хурд дохил карда мешуд. Ё худ, дар радиограммаи котиби Кумитаи Иҷроияи 

Марказии (КИМ) Федератсияи Русия Н.Н. Крестинский ба номи сарварони 

Турккомиссия ва КИМ Туркистон (соли 1920) низ гуфта мешуд: «Туркистон 

ҳамчун ҷумҳурии мухторӣ шинохта мешавад ва мардуми асосии он: туркманҳо, 

ӯзбекҳо ва қиргизҳо мебошанд». 

В.И. Ленин низ ба масъалаи тақсимоти ҳудуди миллии Осиёи Миёна 

дахолат намуда, ҳанӯз 13 июни соли 1920 дар қайдҳои худ дар лоиҳаи қарори 

КМ оиди вазифаҳои ҲК(б) Русия дар Туркистон, зарурияти тартиб додани 

харитаи Туркистонро «бо тақсим намудан ба Ӯзбекия, Кирғизия ва Туркмения» 

таъкид карда, тавсия намуд, ки махсусан шартҳои муттаҳидшавӣ ё худ 

ҷудошавии ин се қисмро аз ҳар ҷиҳат омӯзанд. Инчунин мувофиқи яке аз 

мактубҳои КМ ҲК(б) Русия аз 12 августи соли 1920 ҳамаи ташкилотҳои ҳизби 

коммунистии Туркистонро таъкид шудааст, ки «халқҳои муқимии Туркистон 

ӯзбекҳо, қиргизҳо ва туркманҳо ба ҳисоб мераванд. Ҳокимияти Шӯравӣ бояд ба 

оммаи меҳнаткаши ин халқҳо такя кунад». Аксари амалдорони ҳизбию шӯравии 

марказ, дар аввал Федератсияи Русия ва баъд Иттифоқ, ки дар Осиёи Миёна бо 
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гузаронидани сиёсати миллӣ кордор буданд, маҳз дар ҳамин гуна мавқеъ 

меистоданд. 

Авҷи туркпарастӣ. Ҳеҷ ҷои шубҳа нест, ки дар доираи сиёсатмадорони 

ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна аз бунёди тартиботи Шӯравӣ то маҳви иғвои 

Анварпошо (тобистони соли 1922) ақидаи туркпарастӣ (пантуркизм) ҳукмфармо 

буд. Чуноне дар бобҳои гузашта таъкид кардем, ақидаи туркпарастӣ ба зудӣ дар 

байни намояндагони буржуазияи миллии халқҳои туркзабон ва зиёиёни онҳо 

ҳамовозӣ пайдо намуд. На танҳо худи мамлакати Туркия, балки Қрим ва 

Поволже ҳам аз нуқтаҳои манбаъвии паҳнгардии ин ақида ба ҳисоб мерафтанд. 

Аз ҳамин нуқтаҳо, махсусан аз худи Туркия, ба воситаи он талабагоне, ки дар 

ин мулкҳо таҳсил мекарданд ва ба воситаи матбуоти даврӣ ақидаи туркпарастӣ 

ба Осиёи Миёна ҳам паҳн гардид. Фоҷиаовар он аст, ки дар он солҳо на танҳо аз 

ҷумлаи намояндагони халқҳои туркзабони ин кишвар, балки аз ҷумлаи тоҷикон 

низ бисёре ба ҳомиён ва ташвиқгарони ин ақида табдил ёфтаанд. 

Ҳанӯз аз рӯзҳои аввали мавҷудияти тартиботи Шӯравӣ, баробари аз тарафи 

болшевикон ба миён гузоштани масъалаи худмуайянкунии миллатҳо, 

туркпарастон низ бо тамоми қувват ба ҳаракат даромаданд. Онҳо, ки дар байни 

амалдорони ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна, зиёиёни миллӣ ва ғайра ҳомиёни зиёд 

доштанд, акнун дар ин сарзамин на танҳо ба корҳои ташвиқу тарғиб, балки 

баҳри амалии ақидаҳои худ шурӯъ намуданд. 

Дар замони мавҷудияти ҷумҳуриҳои Туркистону Бухоро яке аз самтҳои 

асосии муборизаи туркпарастон ба муқобили эътирофи мавҷудияти тоҷикон 

равона гардида буд. Бинобар ин дар ин ҷумҳуриҳо бе ягон калавиш маҳз 

мавҷудияти тоҷикон чун миллат ва ё худ халқияти мустақил инкор карда 

мешуд. Андешаи ғайриилмии «аслан туркнажод будани тоҷикон» гӯё дарёфтҳои 

нави «илмӣ» ба ҳисоб мерафт. Чунончӣ, пӯшида нест, ки яке аз шахсони асосии 

дар маъракаи марзбандии ҳудуди миллии Осиёи Миёна аз аввал то ба охир 

фаъолона ширкат варзида - Ф. Хоҷаев, раиси Шӯрои Нозирони Халқии ЧХШ 

Бухоро мебошад. Вай, чуноне дар боби гузашта қайд кардем, бунёдгузори ҳизби 

чавонбухориёни инкилобчӣ (аввали соли 1920) ва яке аз фаъолони сарнагун 

сохтани тартиботи амирии Бухоро ба ҳисоб меравад. Маҳз ӯ барномаи ҳизби 

бунёдкардаашро тартиб додааст, ки онро 14 июли соли 1920 конфронси он ҳизб 

маъқул шуморид. Дар муқаддимаи он барнома чунин таъкид мешавад: 

«қабилаҳои туркиро, аз ҷумла: кенагасҳо, манғитҳо, ӯзбекҳо, туркманҳо ва 

тоҷикҳо, ки асрҳо боз дар сарзамини Бухоро зиндагӣ мекунанд», ташкил 

медиҳанд. Яъне, он лаҳза на танҳо Ф. Хоҷаев, балки дигар сарвару аъзоёни 

ҳукуматии чӣ Бухоро ва чӣ Туркистон аксаран ақидаи ягона доштанд, ки 

«тоҷикон аслан турканд». Дар ин асос баъзеашон тавсия мекарданд, ки 

«тоҷиконро бояд ба асл - мансубияти турк баргадонем». Минбаъд ҳамин Ф. 

Хоҷаев, ки сарвари ҳукумати ҷумҳурии Бухоро гардид, бо ҳамфикронаш барои 

туркгардонидани тоҷикон тамоми имкониятҳоро фароҳам овард. Худи Ф. 

Хоҷаев яке аз он тоҷиконе буд, ки аз мансубияти миллии худ даст кашида, 
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сараввал ба туркпарасти ашаддӣ ва сипас ба ӯзбекпарасти ҷанговар табдил 

ёфтааст.  

Ҳамин тавр дар сарзамини Осиёи Миёна мувофиқи нақшаи ҳизби 

болшевикӣ масъалаи тақсимоти ҳудуди миллии кишвар, агарчанде барои он 

ҳанӯз шароитҳои объективию субъективӣ фароҳам нарасида буд, ба миён 

гузошта шуд. Барои амалии ин тадбир аввалин пешниҳодҳо низ ба амал 

омаданд, ки дар ҳамаи онҳо маҳз мавҷудияти тоҷикон, чун миллати мустақил ба 

инобат гирифта намешуд.  

 

§2. Ҳолати ифодаи манфиати тоҷикон дар замони мавҷудияти  

ҷумҳуриҳои Туркистон ва Бухоро 

 

Ҳолати ифодаи манфиати тоҷикон дар Ҷумҳурии Туркистон. Дар 

ҷумҳурии Туркистон манфиати иқтисодии тамоми мардуми меҳнатӣ, чӣ 

тоҷикон ва чӣ ӯзбекону туркманҳою қирғизҳо ҳама баробар ифода карда мешуд. 

Яъне дар ин ҷода вазъи тоҷикон аз дигарон фарқе надошт. Вале оиди ифодаи 

манфиати маънавии онҳо, ки натиҷаи сиёсати миллии сарварони ҷумҳурӣ 

мебошад, дар ҳақиқат ҳам сиёсати нодурусти маҳдудкунӣ, махсусан нисбати 

забони форсии тоҷикӣ ҷой дошт. Чунин маҳдудкунӣ бошад маҳз дар натиҷаи 

нисбат ба мавҷудияти халқи тоҷик мавқеи нодурустро ишғол намудани 

мутасаддиёни ҳизбию шӯравии чӣ ҳукумати марказии Русияи шӯравию 

иттифоқӣ ва чӣ ҷумҳуриҳои Бухорою Туркистон сар задааст. Зеро, сиёсати 

миллии ҷумҳурии Туркистон, ки мухтор буд ва ҷумҳурии Бухоро, агарчанде ба 

ном мустақил бошад ҳам, вале амалан аз сиёсати миллии ҳукумати марказии 

Русия сахт вобастагӣ доштанд.  

Дар қаламрави кишвари Туркистон, то замони забтшавӣ аз тарафи Русия, аз 

ҷумла дар замони давлатдории Темуриён, хонигарии Қӯқанд, ва ғайра забони 

давлатӣ, забони таҳсил, забони илму маърифат асосан забони форсии тоҷикӣ 

буд. Шаҳри Самарқанди бостонӣ, ки дар ҳудуди ин кишвар буд, дар қатори 

шаҳри Бухоро аз ҷумлаи гаҳвораи тамаддуни тоҷикон ба ҳисоб мерафт. Дар 

шаҳрҳои Қӯқанд, Тошкент ва ғайра агарчанде баъзе асарҳо ба забони туркии 

ӯзбекӣ офарида мешуд, вале он мақоми забони форсии тоҷикиро ҳеҷ халалдор 

намекард. 

Баробари дар кишвари Туркистон пойдор гардидани тартиботи 

мустамликадоронаи ҳукумати подшоҳии Русия, дар идораҳои болоии он забони 

русӣ оҳиста-оҳиста забонҳои тоҷикӣ ва туркӣ-ӯзбекиро маҳдуд намуд. Дар 

идораҳои поёнии кишвар бошад забонҳои форсии тоҷикӣ ва туркии ӯзбекӣ 

(яъне мувофиқи ҳиссаи ин халқҳо дар ин ё он ноҳия ва ё маҳалҳо) ҳанӯз мисли 

пештара мақоми худро нигоҳ медоштанд. Вале дар аввали асри ХХ, дар кишвар 

аксарияти матбуоти маҳаллӣ ва аксарияти мактабҳои усули нав (ҷадидӣ) 

аллакай ба забони туркии ӯзбекӣ буданд. 
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Баъди барқарор гардидани тартиботи Шӯравӣ дар кишвари Туркистон, дар 

қаламрави он забони форсии тоҷикӣ мақоми пештараи худро пурра аз даст дод. 

Инак, мувофиқи қарори Кумитаи Иҷроияи Марказии ҷумҳурии Туркистон аз 14 

июли соли 1918 дар ин сарзамин, дар қатори забони русӣ, забонҳои ӯзбекӣ ва 

қирғизӣ забони давлатӣ эълон гардиданд. Минбаъд аз соли 1923 ҳуҷҷатнависӣ 

дар ин кишвар, дар баробари забони русӣ, боз ба се забон: ӯзбекӣ, қирғизӣ ва 

туркманӣ бурда мешуд.  

Дар натиҷаи нисбат ба тоҷикон сиёсати нодурустро пеш гирифтани 

роҳбарони ҷумҳурӣ, ин халқи кадимтарини кишвар оҳиста-оҳиста ҳатто аз 

имкониятҳои ночизи дар аввал ба даст даровардааш ҳам маҳрум гардид. Аз 

ҷумла нашри ягона маҷаллаи форсии тоҷикӣ - «Шӯълаи инқилоб», ки чун 

органи ҳафтаинаи вилоятии ҲК(б) Туркистон дар Самарқанд аз 10 апрели соли 

1919 нашр мегардид, моҳи декабри соли 1921 баста шуд. Саҳифаи тоҷикии 

дигар рӯзномаҳо ҳам маҳдуд гардида оҳиста-оҳиста аз байн рафтанд. 

Дар органҳои ҳамонвақтаи ҷумҳурии Туркистон ташкилоте, ки манфиати 

тоҷиконро ифода кунад, вуҷуд надошт. Маслан соли 1919 дар ҳайати 

Комиссариати оид ба корҳои миллии ҳукумати ҷумҳурӣ шӯъбаҳои зерини 

миллӣ амал мекарданд: ӯзбекӣ, туркманӣ, қирғизӣ, русӣ, украинӣ, арманӣ, 

озарӣ, форсӣ, яҳудӣ, туркӣ, тоторӣ ва яҳудиёни маҳаллӣ. Ҳар кадоми ин 

шӯъбаҳои миллӣ вазифадор буданд, ки аз як тараф дар байни мардуми ба худ 

тааллуқи кишвар моҳияти чорабиниҳои Ҳокимияти Шӯравиро фаҳмонанд ва аз 

тарафи дигар худ дар ҳукумати Туркистон манфиати он халқҳоро ҳимоя кунанд. 

Вале маҳз тоҷикони кишвар, ки чунин шӯъбаи худро надоштанд, аз ин гуна 

ҳимоятгар маҳрум буданд. Соли 1921 КИМ ҷумҳурии Туркистон ҳайати он 

комиссариатро аз нав, танҳо бо шӯъбаҳои нисбатан калон - туркманӣ, қирғизӣ, 

ӯзбекӣ ва миллатҳои хурд ташкил дод. Яъне боз, дар комиссариати номбурда 

шӯъбаи тоҷикӣ вуҷуд надошт. Баъзеҳо ақида доранд, ки шӯъбаи форсии соли 

1919 гӯё манфиати тоҷиконро низ ҳимоя мекардааст, ки ин аз ҳақиқат хеле дур 

аст. Зеро, он солҳо низ форсҳо гуфта на ин ки тоҷикон, балки эрониёнро дар 

назар доштанд. Бо сабаби он ки тоҷиконро турк меҳисобиданд, бинобар ин 

ҳимояи манфиати маънавии онҳоро зарур намешумориданд. 

Рӯҳияи туркпарастии сарварони ҷумҳурии Туркистон паи ҳам боло 

мегирифт. Онҳо дар конфронси V кишварии ҳизби коммунистӣ (20-25 январи 

соли 1920) ҳатто қарор қабул карданд, ки ҲК(б) Туркистон минбаъд «ҳизби 

коммунистии халқҳои турк», ҷумҳурии Туркистон бошад, чун «ҷумҳурии 

халқҳои турк» номида шавад. Яъне туркпарастонро он лаҳза ҳатто номи 

Туркистон чандон қаноат намекунонд. Барои амалии ин қарор Турккомиссия 

халал расонид.  

Соли 1920 Қонуни асосии (конститутсияи) ҷумҳурии Туркистон тасдиқ 

гардид, ки дар он ҳам ҳамчун «мардуми муқимии» кишвар фақат қирғизҳо, 

ӯзбекҳо ва туркманҳо эътироф мегардиданд. Аз ин ҳуҷҷати муҳими ҷумҳурии 
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Туркистон тоҷикон, ки аз ҷумлаи мардуми қадимтарини кишвар ба ҳисоб 

мераванд, берун монданд.  

Дар ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна, дар солҳои аввали бунёди тартиботи 

Шӯравӣ масъалаи мураккабтарин ин масъалаи кадрҳои роҳбарикунанда ва 

махсусан масъалаи мавқеи онҳо нисбат ба масъалаи миллӣ, аниқтараш оиди 

тақдири ин ва ё он миллат буд. Ин маънои онро надорад, ки дар ҳайати кадрҳои 

роҳбарикунандаи ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна намояндагони на ҳамаи миллатҳо 

буданд. Аз ҷумла дар байни онҳо шахсони баромадашон аслан тоҷик кам 

набуданд. Вале фоҷиаовар он аст, ки қисми бузурги он тоҷикони соҳиби 

мансабшуда, дар натиҷаи таъсири ақидаҳои туркпарастӣ, дар ҳамон лаҳзаи 

ҳалкунандаи тақдири миллат, на танҳо манфиати тоҷиконро умуман ифода 

накарданд, балки ҳатто тоҷик будани худро низ инкор мекарданд.  

Барои мисол чунин мавқеъро мо дар фаъолияти Абдулло Раҳимбоев (1896-

1938) дида метавонем. Ӯ солҳои 1919-1920 котиби кумитаи ҳизбии уезди 

Хуҷанд, раиси кумитаи ҳизбии вилояти Самарқанд, солҳои 1920-1923 раиси 

КИМ ҷумҳурии Туркистон, котиби КМ ҲК(б) Туркистон, аъзои коллегияи 

комиссариати халқии оид ба корҳои миллатҳои Федератсияи Русия, солҳои 

1923-1924 котиби КМ ҲК Бухоро ва котиби дуюми КМ ҲК(б) Туркистон буд. 

Яъне дар ҳалли масъалаи миллӣ вай аз ҳисоби кадрҳои миллӣ аз ҷумлаи 

аввалинҳо ба шумор мерафт. Магар ӯ намедонист, ки дар Хуҷанд, Самарқанд, 

Бухоро ва дигар ҷойҳо тоҷикон аксариятро ташкил мекунанд? Албатта 

медонист! Вале инкор мекард. Дар он солҳои ҳалкунандаи тақдири халқҳои 

Осиёи Миёна, ӯ ҳатто миллати худро чун «ӯзбек» ба қалам медод. Ба ғайр аз ӯ, 

дар ҷумҳурии Туркистон Абдураҳим Ҳоҷибоев (1900-1938) чун аъзои КИМ 

адои хизмат дошт. Вале вай ҳам ҳамон лаҳзаи тақдирсоз дар ҳамон лаҳзаи 

тақдирсоз амалан барои ҳимояи манфиати тоҷикон коре карда натавонист. 

Ҳолати ифодаи манфиати тоҷикон дар Ҷумҳурии Бухоро. Дар 

Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро ҳам вазъи иқтисодии тоҷикон аз мардуми 

дигари ҷумҳурӣ – ӯзбекҳо ва туркманҳо фарқи ҷиддӣ надошт. Дар ин ҷода 

ҳукумати ҷумҳурӣ манфиати онҳоро баробар ба инобат мегирифт. Вале дар ин 

сарзамин ҳам манфиати маънавии маҳз тоҷикон ба инобат гирифта намешуд. 

Ҷумҳурии Бухоро агарчанде давлати мустақил ба ҳисоб мерафт ва гӯё аз 

сиёсати пешгирифтаи миллии ҳукумати Русияи Шӯравӣ вобастагӣ надошт, 

аммо дар сиёсати зиддитоҷикии онҳо як умумияте дида мешуд. 

Тоҷикон дар қаламрави Бухоро баъди давлатдории Сомониён то бунёди 

тартиботи шӯравӣ оиди истифодаи забони худ маҳдудияти ҷиддии 

ҳокимиятдорони собиқи ғайритоҷик – туркҳо, муғулҳо ва ӯзбекҳоро эҳсос 

накардаанд. Дар замони ҳукуматдории хонадони манғития ҳам, ки яке аз 

қабилаи ӯзбекҳо ба ҳисоб меравад ва то замони шӯравӣ дар ин сарзамин 

ҳукумронӣ намудааст, чуноне аллакай таъкид намудем, забони давлатӣ, забони 

илму маърифат асосан забони форсии тоҷикӣ буд. Инак, 11 марти соли 1921 

Шӯрои Нозирони Халқии Ҷумҳурии Бухоро дар қаламрави ҷумҳурӣ бо тарзи 
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расмӣ забони туркиро забони давлатӣ эълон кард. Барои ба амал омадани чунин 

қарор ҳиссаи бевоситаи сарвари ҳукумати ҳамонвақтаи ҷумҳурии Бухоро Ф. 

Хоҷаев дида мешавад. Баъд аз ин забони форсии тоҷикӣ дар сарзамини ҷумҳурӣ 

як муддат ба ҳайси забони мадрасаю мактабҳо боқӣ монд. Зеро, мутасаддиёни 

ҷумҳурӣ имконияти якбора таълимро аввал ба забони туркӣ, баъд ба забони 

ӯзбекӣ гузарониданро надоштанд. Вале онҳо маъракаи аввал ба туркӣ, баъд ба 

ӯзбекӣ гузаронидани таҳсилро, махсусан дар мактабҳои нав, ки шӯравӣ 

меномиданд, оғоз карда буданд. 

Ҳолати инкор намудан, ё худ ақалан аз будашон хеле кам нишон додани 

тоҷиконро дар мавқеи сарварони ҷумҳурии Бухоро низ дида метавонем. 

Чунончӣ, моҳи майи соли 1921 собиқ раиси КМ ҲК Бухоро Наҷиб Ҳусаинов 

(худ тотор буд) ба вориси худ, сарвари ҳамонвақтаи коммунистони Бухоро 

Олимҷон Оқчурин (вай ҳам тотор буд), ба забони туркӣ, бо ҳуруфоти арабӣ 

навиштааст: “бояд ба он муваффақ шуд, ки бештар аз нисфи аҳолии Бухороро 

ӯзбекҳо, қисми хурдро туркманҳо, баъдан эрониҳою яҳудиён ташкил 

бидиҳанд”. 

Дар ҳайати роҳбарияти ҷумҳурии Бухоро низ тоҷикон буданд. Мувофиқи 

маълумоти 20 октябри соли 1920 ҳатто дар ҳуҷҷатҳои расмии ҳайати ҳукуматӣ 

се нафар тоҷикон ба қайд гирифта шудаанд, ки ду нафарашон дар трибунали 

ҳарбии инкилобӣ ва як нафар (Аббос Алиев) дар нозирони маориф адои вазифа 

доштанд. Вале амалан дар ҳайати ҳукумати ҷумҳурии Бухоро тоҷикони 

мансабдори аввал турк ва баъд ӯзбек гардида хеле бисёр буданд. Ба ин, дар 

қатори Файзулло Хоҷаев мавқеи Абдурауф Фитрат (1886-937), Абдуқодир 

Муҳиддинов (1892-1938), Ахмадбек Мавлонбеков (1897-1937) ва дигарон мисол 

шуда метавонад. 

Аз ҷумла Абдурауф Фитрат дар ҷумҳурии Бухоро соли 1921 нозири 

маориф, соли 1922 ҷонишини раиси Шӯрои нозирони халқ буд. Вале ӯ 

туркпарасти ашаддитарин ба ҳисоб мерафт. Мувофиқи баъзе маълумотҳо маҳз 

бо ташаббуси ӯ, дар идорааш, барои ба забони форсии тоҷикӣ сухан гуфтан 

ҷарима ҷорӣ карда шудааст. Маҳз дар замони нозири маориф будани вай 

шумораи мактабҳои туркӣ аз ҳисоби мактабҳои тоҷикӣ хеле афзудааст. Ё худ 

Абдуқодир Муҳиддинов аз сентябри соли 1920 раиси Кумитаи инқилобии 

Бухоро, аз сентябри соли 1921 раиси КИМ ҷумҳурии Бухоро, баъд раиси шӯрои 

иқтисодии ҷумҳурӣ гардид. Ӯ низ то соли 1924 худро «ӯзбек» меҳисобид. Вай 

баъдтар хатогии худро фаҳмида, барои нисбати тоҷикон барқароркунии адолат 

ҷонбозиҳои зиёд кард. Вале аллакай дер шуда буд. Ниҳоят худаш ҳам қурбони 

беадолатӣ гардид. Аҳмадбек Мавлонбеков солҳои 1923-1924 котиби масъул ва 

котиби КМ ҲК Бухоро буд. Яъне ӯ низ метавонист пеши роҳи беадолатиҳои 

нисбат ба тоҷикон содиршудаистодаро гирад. Вале ӯ ҳам тоҷик будани худро 

эътироф намекард. Ин гуна далелҳо ва мисолҳо хело бисёранд. 

Ҳангоми интихобу ҷо ба ҷо гузории кадрҳои роҳбарикунандаи маҳаллӣ, чӣ 

дар ҷумҳурии Туркистон ва чӣ дар ҷумҳуриҳои халқии Бухорою Хоразм, на ин 
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ки лаёқати кордонию коршоямӣ, балки бештар мансубияти синфӣ ва миллиро 

ба эътибор мегирифтанд. Махсусан сарварони Ҷумҳурии Халқии Шӯравии 

Бухоро баъди маҳви иғвои Анварпошо (августи соли 1922) аз мавқеи 

туркпарастии ҷанговар ба ӯзбекпарастии ашаддӣ табдил ёфтанд. Онҳо дар аввал 

тоҷиконро барои турк шудан маҷбур карда бошанд, баъди маҳви Анварпошо 

таҳдид мекарданд, ки ӯзбек бошанд. Дар мавқеи ӯзбекпарастӣ будани сарварони 

ҷумҳурии Бухорою Хоразм ва аз тарафи онҳо маҳдуд намудани ҳуқуқи 

туркманҳо ва қирғизҳо ҳатто дар қарори анҷумани ХII ҲК(б) Русия (апрели 

соли 1923) қайд карда шудааст. 

Дар ҷумҳурии Бухоро, чун дар тамоми ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна, зарбаи 

асосии туркпарастон ба муқобили мактабҳои форсии тоҷикӣ нигаронида шуда 

буд. Бо ташаббуси онҳо дар аксарияти маҳаллаҳои тоҷикнишин мактабхои 

мавҷудаи форсии тоҷикӣ бо зудӣ баста шуда, онҳо ба мактабҳои таълим ба 

забони туркӣ ё ӯзбекӣ табдил дода шуданд. Дар ин мактабҳо ба сифати муаллим 

аз собиқ асирони турки аз гӯшаҳои гуногуни Русия омада, аз туркону тоторҳои 

бо ихтиёри худ барои «хизмат» ба Бухоро шитофта ва ғайраҳо ба тарзи васеъ 

истифода мебурданд. Туркҳо на танҳо дар мактабҳо чун муаллим, балки дар 

идораҳои ҳокимияти маҳаллии ҷумҳурӣ низ чун корманд ҳиссаи асосиро 

ташкил медоданд. Дар мактабу маҳалҳое, ки муаллимони турк мақоми асосиро 

ишғол менамуданд, на танҳо дарсҳо ба забони туркӣ мегузоштанд, балки ҳатто 

маршу таронаҳо ҳам аз ҳамду сано ба туркҳо ва Камолпошо (яъне Мустафо 

Камол, ё худ Отатурк - асосгузори ҷумҳурии Туркия) иборат буд.  

Солҳои 1917-1924 дар саҳифаҳои матбуоти чӣ Осиёи Миёна ва чӣ марказии 

Русия оиди тоҷикон қариб чизе чоп намешуд. Агар ба ногоҳ чунин мақолаҳо 

чоп шаванд ҳам бештари онҳо ғаразнок буда, баъзан тоҷикон ва забони форсии 

тоҷикиро рӯйрост таҳқир мекарданд. Чунончи: 2 январи соли 1924 дар газетаи 

«Туркистон», ки дар Тошкент ба забони ӯзбекӣ нашр мегардид, мақоле бо номи 

«Дар диёри тоҷикон» чоп шуд. Дар он мақола таъкид мешуд, ки хоҳиши 

истифодаи забони тоҷикӣ «аз як ҷиҳат хоҳиши аз ҳаёт ҷудо шуданро дорад, зеро 

равиши таърих муқобили он аст, аз ҷиҳати дигар, қабули он маънои қабули 

забони бефоида ва зиёдатиро дорад». Бинобар ин муаллифи он мақола рӯйрост 

таъкид кардааст, ки «барои тоҷикон зарур аст забони махсуси тоҷикиро нигоҳ 

надошта, ҳар чӣ зудтар ба забони ӯзбекӣ гузаранд, зеро роҳи равиши иҷтимоӣ 

аллакай тақдири онҳоро ҳал намудааст». 

Ҳамин тарз дар замони мавҷудияти ҷумҳуриҳои Туркистону Бухоро, ки 

тоҷикон асосан дар ҳудуди онҳо зиндагӣ мекарданд, манфиати маънавии ин 

халқи қадима на танҳо ба эътибор гирифта намешуд, балки ҳатто мавҷудияти 

онҳоро низ инкор мекарданд. Дар ҳудуди ин ҷумҳуриҳо матбуоти ба забони 

форсии тоҷикӣ чопшаванда ва мактабҳои бо ин забон амалкунандаро мебастанд. 

Ин ҳама аз он гувоҳӣ медод, ки он солҳо тоҷикон дар ҳудуди Осиёи Миёна 

пешвои ҳақиқии ифодакунандаи манфиати маънавиашонро надоштаанд. Вале 
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дар чунин шароити барои тоҷикон мураккаб масъалаи тақсимоти ҳудуди миллӣ 

ба миён гузошта шуд. 

 

§ 3. Гузаронидани тақсимоти ҳудуди миллӣ дар Осиёи Миёна ва 

ташкилёбии Ҷумҳурии мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон 

 

Тайёр намудани аввалин лоиҳаҳои тақсимоти ҳудуди миллӣ. Анҷумани 

ХII ҲК(б) Русия (апрели соли 1923), ки масъалаи миллиро муҳокима карда буд, 

дар навбати худ диққати сарварони ҳизбҳои коммунистии ҷумҳуриҳои Осиёи 

Миёнаро низ ба ҳалли ин масъала ҷалб намуд. Вале зарур шуморида шуд, ки 

оғози ин маъракаро на ҳамчун нишондоди марказ, балки чун ташаббуси худи 

халқ ба миён гузоранд. Дар натиҷа баъди анҷуман аллакай аз номи ташкилотҳои 

ҳизбии ҲК(б) Туркистон ба номи КМ ҲК(б) Русия оиди дар Осиёи Миёна 

ташкил додани ҷумҳуриҳои нави миллӣ фикру дархостҳо фиристода шуданд. 

31 январи соли 1924 дар маҷлиси Бюрои ташкилии КМ ҲК(б) Русия 

аввалин бор масъалаи ҷумҳуриҳои нави миллии Осиёи Миёна муҳокима гардид. 

Дар ин маҷлис раиси бюрои Осиёи Миёнагии КМ ҲК(б) Русия Я.А.Рудзутакро 

вазифадор намуданд, ки ҳангоми дар Осиёи Миёна будан масъаларо бо ҷалб 

намудани ходимони масъули ҷумҳуриҳои Туркистон, Бухоро ва Хоразм аз ҳар 

ҷиҳат санҷида барояд. 

25 феврали соли 1924 пленуми васеи КМ ҲК Бухоро баргузор гардид. Дар 

он раиси Шӯрои Нозирони Халқии ҷумҳурии Бухоро Ф.Хоҷаев аз рӯи масъалаи 

«Дар бораи аз рӯи нишонаҳои миллӣ ба ҷумҳуриҳо тақсим намудани Осиёи 

Миёнаи шӯравӣ» маърӯза кард. Дар маърӯза ва қарори пленум тақсимоти 

ҳудуди миллии Осиёи Миёна ва ташкили ҷумҳуриҳои нави миллӣ мувофиқи 

мақсад дониста шуд. Таклиф пешниҳод карда шуд, ки дар асоси ҷумҳурии 

Бухоро, бо ба он ҳамроҳ намудани сарзамини ҷумҳурии Хоразм (ба ҷуз вилояти 

Ташауз, ки аҳолиаш асосан туркманҳо мебошанд), вилоятҳои Фарғона, 

Самарқанд ва Сирдарёи ҷумҳурии Туркистон - Ҷумҳурии Иттифоқии Шӯравии 

сотсиалистии Ӯзбекистон ташкил карда шавад. Ин пленум тавсия намуд, ки аз 

ҳисоби вилоятҳои Чорҷуйи ҷумҳурии Бухоро, вилояти Ташаузи ҷумҳурии 

Хоразм ва вилояти Моварои Каспии ҷумҳурии Туркистон Ҷумҳурии Иттифоқии 

Шӯравии сотсиалистии Туркманистонро ташкил намоянд. Оиди тоҷикон бошад 

он пленум тавсия намуд, ки «аз ҳисоби Мастчоҳ ва Қаротегину Ғарм вилояти 

мухтори Тоҷикистонро бунёд кунанд ва он бояд дар ҳайати ҷумҳурии 

Ӯзбекистон бошад». Бояд таъкид намуд, ки ин аввалин пешниҳодот оиди 

ташкил намудани вилояти мухтори тоҷикон, вале фақат дар ноҳияҳои санглохи 

кӯҳӣ мебошад.  

10 марти соли 1924 маҷлиси аъзоёни бюрои Осиёимиёнагии КМ ҲК(б) 

Русия бо иштироки аъзо ва номзадҳои КМ ҲК Туркистон ва раёсати КИМ 

Туркистон барпо гардид. Дар он А. Раҳимбоев, чун котиби КМ ҲК Туркистон 

ва аъзои бюрои Осиёимиёнагии КМ ҲК(б) Русия баромад карда, таъкид намуд, 
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ки «Осиёи Миёна аз рӯи ҳайати милли мамлакате мебошад, ки дар он 

аксариятро ӯзбекҳо, қирғизҳо ва туркманҳо, баъд баъзе халқиятҳои майда 

ташкил мекунанд». Дар ин маҷлис низ гузаронидани тақсимоти ҳудуди миллии 

ҷумҳуриҳои Осиёи Миёнаро маъқул шуморида, қарор карда шуд, ки бюрои 

иҷроияи КМ ҲК Туркистон масъаларо васеътар омӯхта, ба муҳокимаи пленуми 

худ пешниҳод кунад. Бюрои иҷроия бошад барои ин комиссияи махсусеро 

ташкил дод. Он комиссия агарчанде зарурияти гузаронидани тақсимоти ҳудуди 

миллиро танҳо дар ҳудуди ҷумҳурии Туркистон пешниҳод карда бошад ҳам, 

вале қисми зиёди мутасаддиёни чӣ кишварию, чӣ марказӣ гузаронидани он 

маъракаро дар тамоми Осиёи Миёна, яъне бо ҷалб намудани ҷумҳуриҳои 

Бухорою Хоразм низ лозим ҳисобиданд.  

23-24 марти соли 1924 Пленуми КМ ҲК Туркистон масъаларо «Дар бораи 

тақсимоти ҳудуди миллии ҷумҳурии Туркистон» муҳокима намуд. Он гузориши 

масъаларо маъқул шуморида, оиди тақсими Туркистон ба ҷумҳуриҳои миллӣ 

андешаҳои худро баён кард. 

5 апрели соли 1924 Бюрои сиёсии КМ ҲК(б) Русия дар маҷлиси худ 

маърӯзаи котиби КМ ҲК Туркистон ва аъзои Бюрои Осиёимиёнагии КМ ҲК(б) 

Русия А. Раҳимбоевро «Дар бораи Туркистон, Бухоро ва Хоразм (дар бораи 

ташкили ҷумҳуриҳои миллӣ)» шунида, муҳокима намуд. Дар он КМ ҲК(б) 

Русия фикру андешаҳои оиди тақсимоти ҳудуди миллии ҷумҳуриҳои Осиёи 

Миёна пешниҳод гардидаро маъқул шуморида, ҳалли онро то охири моҳи майи 

ҳамон сол мавъқуф гузошт.  

Баъди он ки КМ ҲК(б) Русия андешаро оиди тақсимоти ҳудуди миллии 

ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна маъқул шуморид, КМ ҲКБухоро дар асоси қарори 

худ аз 10 апрели соли 1924 Комиссияеро барои тайёр намудан ва гузаронидани 

тақсимоти ҳудуди миллӣ ташкил намуд. Ба он комиссия Ф. Хоҷаев, К. Атобоев, 

К. Пӯлодов, А. Муҳиддинов ва Наврӯзбоев дохил шуданд.  

28 апрели соли 1924 маҷлиси якҷояи бюрои Осиёимиёнагӣ ва Бюрои 

иҷрояи КМ ҲК Туркистон барпо гардид. Он оиди тақсимоти ҳудуди миллии 

ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна қарорҳои дахлдор қабул кард. Дар он тақсимоти 

ҳудуди миллиро дар шароити ҳамонвақта зарур ва мувофиқи мақсад шуморида 

шуд. Инчунин пешниҳод карда шуд, ки фикру андешаҳоро оиди ин масъала ба 

Комиссияи марказии тақсимоти ҳудуди миллӣ супоранд. Ба ҳайати он комиссия 

А. Раҳимбоев, К. Атобоев, Ф. Хоҷаев, Одинаев, Т. Рискулов, Абдураҳмонов, К. 

Пӯлодов ва дигарон дохил шуданд. Комиссия дар навбати худ вазифадор карда 

шуд, ки то 10-уми май омӯзиши масъаларо анҷом дода, фикру андешаҳои худро 

ба Бюрои Осиёимиёнагӣ супорад. Дар қатори комиссияи умумӣ, ё худ марказӣ, 

инчунин комиссияҳои хурди миллӣ низ ташкил доданд. Ин комиссияҳо аввали 

моҳи май дар маҷлиси нахустини худ ҷамъ омаданд. Минбаъд андешаҳои ин 

комиссияҳои хурди миллӣ оиди ҷумҳуриҳои нави миллӣ ва вилоятҳои мухторӣ, 

бо назардошти ҳудуди онҳо ба Комиссияи марказӣ пешкаш гардиданд. 
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11 майи соли 1924 бюрои Осиёимиёнагӣ дар маҷлиси худ маърӯзаи 

Комиссияи марказиро оиди тақсимоти ҳудуди миллӣ шунида, бори дигар 

зарурияти онро таъкид кард. Бюро пешниҳод кард, ки Ӯзбекистон ва 

Туркманистон чун ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ташкил карда шаванд ва онҳо ҳамчун 

ҷумҳуриҳои шӯравии сотсиалистӣ бевосита ба ҳайати ИҶШС (СССР) дохил 

шаванд. Инчунин таклиф намуд, ки вилояти мухтори Тоҷикистон дар ҳайати 

ҷумҳурии Ӯзбекистон ташкил ёбад.  

 Бюрои Осиёимиёнагӣ ба Комиссияи марказии тақсимот тавсия намуд, ки 

ҳангоми тайёрии масъала барои ҳар воҳиди алоҳида нишонаҳои зеринро ба 

инобат гиранд: алоқаи иқтисодӣ; сарҳади тахминии миллӣ; имкониятҳои 

идоракунии маъмурӣ; хусусиятҳои психологии мардуми (этнографӣ) ноҳияҳо; 

мавқеи ҷуғрофӣ ва ғайраҳо. Дар асоси ҳамин пешниҳодот гурӯҳе, ки дар 

шаҳрҳои Самарқанду Бухоро аксариятро ташкил намудани тоҷиконро ночор 

эътироф менамуданд, мегуфтанд: «аз сабаби дар атрофи ин шаҳрҳо аксариятро 

ташкил намудани ӯзбекҳо, ноҳияҳои иқтисодиро аз ин марказҳо, бо 

хусусиятҳои миллӣ ҷудо кардан мумкин нест». Ҳол он ки дар атрофи шаҳри 

Бухоро ҳамон вақт ва ҳоло ҳам ноҳияе нест, ки дар онҳо амалан ӯзбекҳо 

нисбати тоҷикон аксариятро ташкил намоянд.  

Умуман аз моҳи феврал то майи соли 1924 дар ташкилотҳои гуногун, 

махсусан ҳизбӣ, масъалаи тақсимоти ҳудуди миллии ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна 

муҳокима гардид. Аз тарафи онҳо оиди масъалаи ба миён гузошташуда аввалин 

фикру андешаҳо ва лоиҳаҳо пешкаш карда шуданд. Вале аксари ин ташкилотҳо 

андешаи якдигарро, махсусан оиди тақдири тоҷикон, тӯтивор такрор мекарданд. 

Дар аксари он ташкилотҳо тақдири бисёре аз халқҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла 

тоҷикон, ба тарзи объективӣ муҳокима нагардид. Зеро, барои худи онҳо 

масъалаи гузошташуда чандон фаҳмо набуд, ё худ мавқеи онҳое, ки чун 

маърӯзачӣ баромад намуда, масъаларо мегузоштанд, яктарафа ва хато буд. 

Мутасаддиёни масъала ҳамон лаҳза барои омода намудани он андешаи олимони 

ширқшиноси Русия, аз ҷумла В.В. Бартолд, М.С. Андреев ва дигаронро ба 

инобат нагирифтанд. Ҳол он ки шарқшиноси машҳури рус В.В. Бартолд ба 

ҳамон тарзе, ки болшевикон аз рӯи нишонаи миллӣ ташкил намудани 

ҷумҳуриҳои миллиро дар Осиёи Миёна пешкаш кардаанд, чандон розӣ набуд. 

Ин олими дурандеш оқибати чунин марзбандиро тасаввур намуда, онро хилофи 

анъанаҳои таърихии ин сарзамин, ки форсизабонон пеш аз ҳама тоҷикон, бо 

туркзабонон дар давлатҳои ягонаи сермиллат мезистанд, ҳисобидааст. 

Яке аз арбобони барҷастаи шӯравии он давр, комиссари халқии корҳои 

хориҷӣ Георгий Чичерин ба ақидаи шарқшиносони рус такя намуда, ба 

муқобили лоиҳаҳои ҳозиргардида, лоиҳаеро пешниҳод намуд, ки он дар таърих 

бо номи “лоиҳаи Чичерин” маълум аст ва мувофиқи он дар ҳудуди Осиёи 

Миёна ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷумҳурии бузургтарин ва дар ҳайати он 

ҷумҳурии мухтори Ӯзбекистон бунёд мегардид. Вале бо сабаби дар ҳайати 
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мутасаддиёни масъалаи марзбандии ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна зиёд будани 

нуфузи туркпарастон, “лоиҳаи Чичерин” қабул нагардид. 

Лоиҳаи асосии тақсимот ва андешаҳо оиди мухторияти тоҷикон. 

Ташкилёбии ҶМШС Тоҷикистон. 12 июни соли 1924 Бюрои сиёсии КМ 

ҲК(б) Русия дар асоси ҳуҷҷату таклифҳои пешниҳодшуда «Дар бораи 

тақсимоти миллии ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна (Туркистон, Бухоро ва Хоразм)» 

қарор қабул кард. Дар асоси он пешниҳод карда шуд, ки ҷумҳуриҳои иттифоқии 

сотсиалистии Туркманистон ва Ӯзбекистон ташкил карда шавад. Инчунин 

зарурияти муттаҳид кардани ноҳияҳои қирғизии (қазоқии) Туркистонро бо 

ҶМШС Қирғизистон (Қазоқистон), ташкил додани вилояти мухтори Қара-

Қирғизро (Қирғизистон) дар ҳайати Федератсияи Русия, вилояти мухтори 

Тоҷикистонро дар ҳайати Ӯзбекистон пешниҳод кард. КМ ҲК(б) Русия инчунин 

масъалаи ба Иттиҳоди Шӯравӣ дохил шудани ҷумҳуриҳои нави иттифоқӣ ва 

барпо намудани ташкилотҳои ҳизбии онҳоро дид. 

3 августи соли 1924 дар маҷлиси бюрои Осиёимиёнагӣ бо иштироки котиби 

КМ ҲК(б) Русия И.А. Зеленский, «Лоиҳаи таклифҳо дар бораи кори 

комиссияҳои тақсимоти миллии ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна» муҳокима гардид. 

Дар он ба бюроҳо ё худ комиссияҳои миллӣ супориш дода шуд, ки то 12-уми 

август лоиҳаи пешакии ҳудудҳои ҷумҳурию вилоятҳои миллии 

навбунёдшавандаро пешкаш намоянд. Инчунин ба онҳо ҳуқуқ дод, ки ба кори 

комиссия, аз рӯи зарурият, шахсони алоҳидаро бо ҳуқуқи овоздиҳии машваратӣ 

ҷалб намоянд, ё худ комиссияи хурди дигарро ташкил диҳанд. 

То миёнаи августи соли 1924 ягон гурӯҳ ё худ комиссияе вуҷуд надошт, ки 

он бевосита бо тақдири тоҷикон машғул шавад. Танҳо 16 август дар маҷлиси 

бюрои Осиёимиёнагӣ ба ҳайати аъзоёни комиссияи сарҳадӣ аз тоҷикон Ч. 

Имомов, А. Ҳоҷибоев (роҳбари гурӯҳ) ва М. Саидҷонов дохил гардиданд. Вале 

аъзоёни ин комиссия ҳангоми муҳокимаи масъала соҳиби танҳо ҳуқуқи овози 

машваратӣ буданду халос. Онҳо инчунин мӯҳлати заруриро низ надоштанд, ки 

масъаларо ба тарзи лозимӣ омӯзанд. Зеро, ба онҳо ҳамагӣ 5 рӯз мӯҳлат дода 

буданд, ва дар ин муддат бояд ҷамъбасти фикру андешаҳоро оиди тақдири 

тоҷикон пешкаш менамуданд. Бо ҳамин сабаб ин комиссияи бо ном тоҷикӣ, 

танҳо имконият пайдо кард, ки лоиҳаи тайёрнамудаи комиссияи ӯзбекиро 

омӯзад ва бо ҳамон “марҳамате”, ки онҳо нисбат ба тоҷикон кардаанд, 

қаноатманд гарданд ва он андешаҳоро, ё худ нусхаи дигарашро чун тавсияҳои 

комиссияи тоҷикӣ пешкаш намоянд. 

21 августи соли 1924 дар маҷлиси 5-уми комиссияи тақсимоти ҳудуди 

миллӣ масъала «Дар бораи вилояти мухтори Тоҷикистон ва ҳудуди он» шунида 

шуд. Дар ин маҷлис А.Хоҷибоев, чун раиси комиссияи тоҷикӣ баромад карда, 

саховатмандии бемисл нишон дод. Аз ҷумла ӯ зимни суханронӣ изҳор дошт, ки 

тоҷикони Бухорои Ғарбӣ ва вилоятҳои дигари Туркистон «ҳам аз ҷиҳати хоҷагӣ, 

ҳам аз ҷиҳати идораи маъмурӣ бо ӯзбекҳо робитаи зич доранд, аз ин сабаб онҳо 

ба вилояти мухтори Тоҷикистон, ки дар Бухорои Шарқӣ таъсис хоҳад ёфт, 
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ҳамроҳ шуда наметавонанд». Вале раиси маҷлис аз А.Хоҷибоев пурсид, ки чаро 

ӯ дар маърӯзааш тоҷикони Фарғона, Самарқанд ва Бухороро зикр карда, дар 

бораи тоҷикони Хуҷанд чизе нагуфт. Пас маърӯзачӣ дар ҷавоб: дар Хуҷанд 

тоҷикон бартарӣ доранд, онҳо «он ҷо дар баъзе волостҳо низ ҳастанд, онҳоро ба 

вилояти Тоҷикистон ҳамроҳ кардан мумкин аст, аммо роҳҳои иртибот нестанд, 

фақат роҳҳои пиёдарав вуҷуд доранд ва онҳо аз ҷиҳати тиҷорату иқтисод бо 

ӯзбекҳо сахт пайвастанд. Мо чунин мешуморем, ки онҳоро дар ҷумҳурии 

Ӯзбекистон мондан лозим аст». 

Дар ин ҷамъомад, аз рӯи масъалаи муҳокимашаванда, ҳангоми музокирот 

Ҳоҷибоев роҷеъ ба маркази мадании тоҷикон чунин изҳор дошт: «мо ақида 

дорем, ки шаҳри марказии тоҷикон Самарқанд хоҳад буд, ки дар ҳудуди 

Ӯзбекистон мемонад, он бояд маркази муваққатии маданияти тоҷик бошад, он 

ҷо мо бояд мактабҳо ва ғайра ташкил кунем». 

Аз ин далелҳои овардашуда баралло равшан аст, ки А. Ҳоҷибоеви ҳамон 

лаҳза 24 сола, аз қолаби тавсиякардаи комиссияи ӯзбекӣ берун баромада 

натавонистааст.  

24 августи соли 1924 Комиссияи марказии ҳудудӣ аз комиссияи миллии 

тоҷикӣ хоҳиш намуд, ки пойтахти вилояти мухтори худро муайян кунанд. Дар 

чунин лаҳза ҳам комиссияи бо ном тоҷикӣ ақалан ҷуръат накард, ки масъалаи 

соҳиб шудан ба яке аз шаҳрҳои қадимаи тоҷиконро ба миён гузорад. Ҷавонӣ ва 

дуруст надонистани масъала, ба аъзоёни ин комиссия имконият намедод, ки 

оқибати мавқеи худро дуруст сарфаҳм раванд. Барои онҳо тақдири миллати худ 

– тоҷикон гӯё бегона буд. Дар лаҳзаҳои ҳалкунанда барои ҳимояи манфиати 

халқи худ ягон хел ҷонбозӣ накарда, лаҳза ба лаҳза ба хатогӣ роҳ медоданд. 

Ниҳоят, ин комиссия саховатмандона аз чунин шаҳрҳои машҳури қадимаи 

тоҷикон – Бухоро, Самарқанд ва ҳатто Хуҷанд ҳам даст кашида,  сараввал деҳаи 

Қаротоғро чун маркази вилояти мухтории тоҷикон пешниҳод кард. Аммо ин 

таклиф ба ҳарбиён маъқул набуд. Бинобар ин бо таклифи ҳарбиён, дар он вақт 

як деҳаи назарногири дурдаст- Душанбе ҳамчун пойтахт қарор гирифт.          6 

сентябр Комиссияи марказии ҳудудӣ лоихаи ҳудуди вилояти мухтории 

Тоҷикистонро тасдиқ намуд.  

Дар мавқеи амалдорони ҷумҳурии Туркистон аз моҳи августи соли 1924 сар 

карда, оиди мавҷудияти тоҷикон тағйироте ба амал омад. Онҳо акнун  

мавҷудияти тоҷиконро рӯйрост рад накарда, ночор, қисман барои қонеъ 

гардондани талаботи маънавиашон розӣ шуданд. Аз ҷумла, худи ҳамон  моҳ 

КИМ Туркистон  дар  пленуми охирини худ қарор  кард, ки Донишкадаи 

омӯзгории  тоҷикӣ ташкил  карда  шавад. Дар  натиҷа  декабри он сол дар 

Тошкент   Донишкадаи маорифи тоҷикӣ кушода шуд, ки дар он аввал 

донишҷӯён асосан аз ҳисоби тоҷикони Ӯзбекистон таҳсил мекарданд. 25 

августи ҳамон сол дар Самарқанд нашри рӯзномаи «Овози тоҷик» (холо ин 

рӯзномаи ягонаи тоҷикии ҷумҳурии Ӯзбекистон буда, бо ҳамон ном нашр 

мешавад) оғоз ёфт. 
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Сентябри соли 1924 масъалаи тақсимоти ҳудуди миллӣ дар қарорҳои 

органҳои болоии ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна ба шакли қонун даромад. Чунончӣ, 

15-16 сентябр сессияи фавқулоддаи КИМ Туркистон ба мардуми кишвар ҳуқуқ 

дод, ки аз ҳайати ҷумҳурии Туркистон баромада, ҷумҳурӣ ва ё вилоятҳои 

миллии худро ташкил диҳанд. 20 сентябр анҷумани Умумибухороии шӯроҳо 

ҳам ҳамин гуна ҳуқуқро ба мардуми ҷумҳурии Бухоро дод. 29 сентябр бошад 

анҷумани Умумихоразмии Шӯроҳо низ ҳамин гуна қарор қабул кард. 

 11 октябри соли 1924 бюрои сиёсии КМ ҲК(б) Русия маърӯзаи сардори 

Комиссияи худ В.В. Куйбишевро оиди тақсимоти ҳудуди миллии Осиёи Миёна 

шунида, қарорҳои қатъӣ қабул кард. Дар ҳамин маҷлис нақшаи тақсимоти 

ҳудуди миллӣ ва тақсими фонд ва сармояи давлатӣ дар байни ҷумҳурӣ ва 

вилоятҳои нави миллӣ дида шуд. Бюрои сиёсӣ ба масъалаи тоҷикон таваққуф 

намуда, дар ҳамин ҷамъомад зарур шуморид, ки ба ҷои вилояти мухтор 

Ҷумҳурии Мухтории Тоҷикистон дар ҳайати Ҷумҳурии Иттифоқии 

сотсиалистиии Ӯзбекистон ташкил дода шавад.  

14 октябри соли 1924 иҷлосияи II КИМ Умумирусиягӣ қарори КИМ 

Туркистонро «Дар бораи ба мухториҳои алоҳида тақсим намудани Ҷумҳурии 

Мухтории Шӯравии сотсиалистии Туркистон» маъқул шуморид. Ин иҷлосия 

низ ба тоҷикон ҳуқуқ дод, ки ба ҷои вилояти мухтор (ташкил додани вилояти 

мухтори Тоҷикистон - ин пешниҳоди КИМ Туркистон ва қарори қурултойи V 

Умумибухороӣ буд) ҷумҳурии мухторро ташкил диҳанд. Дар натиҷа 

Ӯзбекистон ва Туркманистон ҳамчун ҷумҳуриҳои иттифоқӣ, Тоҷикистон- 

ҷумҳурияти мухторӣ дар ҳайати Ӯзбекистон, вилояти мухтории Қирғизҳо дар 

ҳайати ҶМШС Қазоқистон ташкил ёфтанд. Аз ин рӯ 14 октябр рӯзи тавлиди 

ҷумҳуриҳои Туркманистон, Ӯзбекистон ва Ҷумҳурии Мухтори Тоҷикистон ба 

ҳисоб меравад. 27 октябр иҷлосияи  II КИМ ИҶШС, даъвати 2-юм қарорро оиди 

тақсими ҳудуди миллии Осиёи Миёна маъқул шуморид. ҶМШС Тоҷикистон ба 

воситаи ҶШС Ӯзбекистон ба ҳайати ИҶШС  (СССР) дохил шуд. 

Ҳангоми ташкилёбии ҶМШС Тоҷикистон ба ҳайати он: аз ҶХШ Бухоро 

вилоятҳои Ғарм, Душанбе, Кӯлоб ва Қӯрғонтеппа; аз ҶМШС Туркистон 

вилоятҳои Панҷакент ва Ӯротеппа (Истаравшан) дохил шуданд. Ҳамон лаҳза 

масоҳати ҷумҳурӣ 135,6 ҳазор км2 буда, аҳолияш 739,5 ҳазор нафарро ташкил 

медод, ки 78,33 фоизаш аз тоҷикон иборат буд. 

26 ноябри соли 1924 дар Тошкент Кумитаи инқилобии ҶМШС Тоҷикистон 

бо сарварии Нусратулло Махсум Лутфуллоев ташкил ёфт. 6 декабри он сол 

бюрои Осиёимиёнагӣ роҳбарияти муваққатии ҳизбӣ - бюрои ташкилии ҲК(б) 

Ӯзбекистонро дар ҶМШС Тоҷикистон барпо намуд. 3 феврали соли 1925 

хукумати ҶМШС Тоҷикистон дар ҳайати пурра ба Душанбе омад. Рӯзи дигар, 4 

феврал дар Душанбе гирдиҳамоии серодам барпо гардид. Дар он эъломияи 

ташкилёбии ҶМШС Тоҷикистон хонда шуд.  

Баъди ташкилёбии ҶМШС Тоҷикистон ноҳияҳои Исфара, Конибодом ва 

Ашт ки ба уезди Қӯқанди вилояти Фарғона дохил мешуданд, бевосита ба ҳайати 
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Ӯзбекистон монданд. Вилоятҳои Панҷакенту Ӯротеппа (Истаравшан) агарчанде 

аз рӯи тақсимоти ҳудуди миллӣ ба ҶМШС Тоҷикистон дохил шуданд, вале бо 

сабабҳои гӯё ҷуғрофӣ, роҳбарии давлатию ҳизбии онҳо то соли 1926 бевосита аз 

тарафи органҳои ҶШС Ӯзбекистон ҷорӣ мешуд. Кӯҳистони Бадахшони ҳам аз 

соли 1923 чун вилояти мустақил аввал дар ҳайати ҶМШС Туркистон, баъд ба 

ҳайати ҶШС Ӯзбекистон монд. 2 январи соли 1925 вилояти Кӯҳистони 

Бадахшони ба Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон табдил дода шуд ва худи 

ҳамон рӯз бо қарори раёсати КИМ ИҶШС ба ҳайати ҶМШС Тоҷикистон дохил 

шуд. 

Тоҷикони баъзе ноҳияҳои бевосита дар ҳайати ҶШС Ӯзбекистон монда, аз 

натиҷаи тақсимоти ҳудуди миллӣ чандон розӣ набуданд. Аз ҷумла охири соли 

1924 мардуми Конибодом, чун эътироз, пеши роҳи раиси КИМ ИҶШС (СССР) 

М.И. Калининро гирифтанд. Дар натиҷа онҳо соли 1925 ҳуқуқи “ноҳияи 

мухторӣ”-ро соҳиб шуданд.  

Воситаҳое, ки ҳангоми гузаронидани тақсимоти ҳудуди миллӣ барои 

маҳдуд намудани мавқеи тоҷикон истифода бурдаанд. Чуноне аллакай 

таъкид намудем, сарвари ҳукумати ҷумҳурии Бухоро Ф. Хоҷаев аввалин шуда 

пешниҳод карда буд, ки аз ҷумлаи ноҳияҳои кӯҳистони Мастчоҳ ва Қаротегин 

вилояти мухтори Тоҷикистон бунёд карда шавад. Дигар вилояту ноҳияҳои 

ҷумҳурии Бухоро бояд асоси ҷумҳурии Ӯзбекистонро ташкил медоданд. 

Амалдорони ҷумҳурии Бухоро ҳангоми гузаронидани маъракаи тақсимоти 

ҳудудии миллӣ аз рӯи ҳамин нақша амал карданд. Онҳо дар байни мардуми 

шаҳру деҳот ташвиқ карданд, ки “аз ҳисоби сарзамини  ҷумҳурии Бухоро 

ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон ва вилояти мухтори Тоҷикистон бунёд мегардад. Бо 

сабаби он ки вилояти мухтори тоҷикон дар ноҳияҳои кӯҳистон барпо мегардад, 

бинобар ин ҳар касе худро дар рӯйхат “ӯзбек” нависад, дар манзили худ озодона 

истиқоматро идома дода метавонад. Ҳар касе, ки худро “тоҷик” сабт кунад, хона 

ва чизу чораашро гузошта, ба ҳамон мулкҳое, ки барои вилояти мухтори 

тоҷикон муайян шудаанд, раванд ва ё онҳо маҷбуран фиристода мешаванд”. Дар 

асоси ин ташвиқот қисме аз тоҷикони на танҳо Бухоро ва атрофи он, ҳатто 

тоҷикони дигар вилоятҳои Осиёи Миёна ҳам баҳри дар манзили худ оромона 

мондан, ба рӯйхат худро ҳамчун “ӯзбек” номнавис намуданд. Зеро, барои онҳо 

Қаротегину Мастчоҳ ҳамчун гӯшаи қафомондатарин ва мардуми он 

бечоратарин маълум буд. 

Ҳангоми гузаронидани тақсимоти ҳудуди миллии Осиёи Миёна на дар 

ҷумҳурии Туркистон ва на дар ҷумҳурии Бухоро ба рӯйхатгирии ҳақиқии 

объективии аҳолӣ гузаронида нашуд. Зеро, барои ин чуноне таъкид намудем, 

заминаҳои объективӣ ва субъективӣ ҳанӯз муҳайё нагардида буд. Дар баробари 

паст будани худшиносии миллӣ, инчунин кадрҳои лаёқатманд намерасиданд. 

Бинобар ҳамин ҳам, дар рафти маъракаи тақсимоти ҳудуди миллӣ, амалдорон 

бештар аз кабинети кории худ истода, кӣ будани мардуми ин ё он маҳал ё худ 

ноҳияро муайян мекарданд. Баъзан онҳо намояндагони худро ба ноҳияҳои 
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гуногун фиристода, бо дасти онҳо рӯйхати муфассалро, бо нишон додани 

миллати барояшон дилхоҳ, ҳозир менамуданд. 

Ҳуҷҷатҳои гуногуни бойгонии шаҳри Москва аз он далолат медиҳанд, ки 

дар баъзе ноҳияҳои тоҷикнишин мутасаддиёни ба рӯйхатгирии аҳолӣ ба тамоми 

фишорҳо нигоҳ накарда, рӯйхати ҳақиқии аҳолиро ба нишон додани 

миллаташон ҳамчун “тоҷик” пешниҳод кардаанд. Вале чунин ҳолат, ки ба 

амалдорони болоӣ маъқул набуд, бинобар ин дар чунин рӯйхатҳо калимаи 

“тоҷик”-ро хат зада, аз болои он “ӯзбек” навиштаанд. Мутаассифона ин гуна 

рӯйхатҳои ислоҳшуда хело бисёранд. 

Ҳангоми маъракаи ба рӯйхатгирӣ, баъзе аз амалдорон бо дастаҳои 

силоҳбадаст дар гузару маҳаллаҳои тоҷикнишин ва ҳатто масҷиду мадрасаҳо 

мардумро “ташвиқ” намудаанд, ки дар рӯйхат худро ҳатман “ӯзбек” нависанд, ё 

худ ҳангоми пурсидани касе худро ҳамчун “ӯзбек” муаррифӣ намоянд. Чунин 

шахсони силоҳдор баъзан шабона ба хонаи тоҷикон даромада, онҳоро гӯё бори 

дигар “огоҳ” намудаанд, ки “ӯзбек” будани худро фаромӯш накунанд. 

Ҳамон лаҳза яке аз мақсадҳои асоситарин ва наздиктарини амалдорони 

ҷумҳуриҳои чӣ Бухоро ва чӣ Туркистон ин ба инобат нагирифтани мавҷудияти 

тоҷикон буду бас. Дар ин ҷода онҳо аз дин ҳам моҳирона истифода бурдаанд. 

Худ тасаввур кунед, ҳанӯз ҳам аз тоҷик ё худ ӯзбек, ки ба дин эътиқоди сахт 

дорад, саволомез пурсед: «тааллуқ ба кадом миллат дорад?». Дар ҷавоб албатта 

мегӯяд: «Алҳамдулиллоҳ мусулмонам!» Пас, дар он солҳои пурфоҷиаи 20-ум 

тоҷики аз тарсу ваҳм гумроҳгардида аз куҷо медонист, ки ҳангоми пурсидани 

миллат ба ҷои “мусулмон” бояд “тоҷик” гӯяд! 

Ғайр аз ин сиёсатмадороне, ки ҳаллу фасли миллиро ба дӯш доштанд, 

чунин ташвиқ мекарданд, ки «ҳар ки суннимазҳаб аст, туркасл ва ҳар ки 

шиамазҳаб аст, ирониасл мебошад». Маълум аст, ки дар Осиёи Миёна, махсусан 

дар Бухоро ва Самарқанд дар радифи тоҷикон ирониён низ зиндагӣ мекунанд. 

Агарчӣ тоҷикону ирониён ба гавҳар як халқ мебошанд, тафовути мазҳабӣ 

онҳоро аз ҳам ҷудо мекунад. Чуноне пештар таъкид намудем, дар аморати 

Бухоро ихтилофҳои мазҳабӣ бо ихтилофҳои мансабӣ омехта шуда, январи соли 

1910 дар шаҳри Бухорои Кӯҳна сабабгори хунрезии сахт гардида буд. Соли 1924 

бошад амалдорони Бухоро чунин ихтилофоти мазҳабии тоҷикон ва ирониёнро 

ба инобат гирифта ба гумоштагони худ дастур доданд, ки: «ҳар касе худро 

суннимазҳаб ҳисобад, вай ӯзбек аст, ҳар касе худро тоҷик ҳисобад, вай 

шиамазҳаб аст». Дар натиҷаи чунин «муайян» кардани миллат бисёр тоҷикони 

бухороӣ худро «ӯзбек» ҳисобиданд. Зеро, онҳо шиамазҳабиро барои худ ҳам 

таҳқир ва ҳам гуноҳи азим меҳисобиданд.  

Як нуқтаи дигарро низ хотирнишон карданием, ки дар замони бунёди 

ҷумҳуриҳои миллӣ ва баъди он ҳам, баъзе тоҷикони ҳаваси мансаб намуда, маҳз 

сиёсати туркпарастӣ, баъд ӯзбекпарастии ҳукуматдорони сараввал ҷумҳуриҳои 

Бухорою Туркистон, сипас Ӯзбекистонро ба инобат гирифта, баҳри мансаб аз 

асли хеш даст кашида, барои “исботи” туркнажодӣ худро ҳатто аз авлодони 
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“яссавӣ” ё худ “ҷағатойӣ” ба қалам медоданд. Минбаъд тоҷикони “ӯзбек” 

номнависшуда худро барғалат “ӯзбекони тоҷикзабон” меҳисобиданд, ки чунин 

шахсон хело бисёранд. 

Дар охир бори дигар таъкид намуданием, ки дар марҳилаи гузаронидани 

тақсимоти ҳудудӣ миллии Осиёи Миёна беадолатиҳо нисбати халқи тоҷик на аз 

тарафи халқи ӯзбек, туркман, қирғиз, қазоқ ва ғайра, балки дар натиҷаи 

бемасъулиятию бераҳмӣ ва мавқеи нодурустро ишғол намудани арбобони 

масъули чӣ ҳизбию шӯравии маҳаллӣ ва чӣ марказӣ, махсусан дар натиҷаи 

шитобкории онҳо дар гузаронидани ин гуна чорабиниҳои муҳими ҳалқунандаи 

тақдири халқҳо содир гардидааст. Бинобар ин оиди беадолатиҳои содиршуда 

гуноҳ, ақалан масъулиятеро ба дӯши ин ё он халқе гузоштан асос ва маъние 

надорад. Махсусан, чуноне дар боло таъкид намудем, халқҳои тоҷику ӯзбек 

асрҳо боз дар сарзамини Осиёи Миёна бо ҳам унс гирифта, бародарвор кор ва 

зиндагӣ доранд. Имрӯз ҳам мардуми асосии аксари ноҳияҳои ҷумҳуриҳои 

Тоҷикистону Ӯзбекистонро (ба чуз ноҳияҳои кӯҳӣ) тоҷикону ӯзбекҳо ташкил 

мекунанд. Аз ин рӯ дар дохили ин ё он ҷумҳурӣ ба эътибор нагирифтани 

манфиати маънавии ин ҳарду миллати бо ҳам дӯст, ҷинояте дар назди руҳи 

поягузорони дӯстии ин ду халқ мебуд. Албатта онҳое, ки дар он солҳои душвор 

ба хатогиҳои ҷиддӣ, ё худ нисбати тоҷикон ҷинояте содир намудаанд, 

намедонистанд, ки рӯзе ин ҷумҳуриҳо мустақил мегарданду, хати нодурусти 

сарҳадии бо қалам муайянкардаашонро симхорҳои касногузар иваз мекунад.  

Новобаста аз ҳама душвориҳо ва хатогиҳое, ки ҳангоми тақсимоти ҳудуди 

миллии Осиёи Миёна нисбати тоҷикон рух додаанд ва дар таърих ин тақсимот 

ҳатто номи «табартақсим»-ро гирифтаст, бунёди ҶМШС Тоҷикистон барои 

халқи тоҷик аҳамияти бузурги таърихӣ дошт. Зеро он қадами аввал ба 

соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Агар ҷумҳурии 

мухторӣ намебуд, он гоҳ ҷумҳури иттифоқии Тоҷикистон ҳам намешуд. Дар 

ҳолати набудани ин ҳар ду ҳоҷат ба истиқлолияти давлатии тоҷикон ҳам 

намешуд. 
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БОБИ XVI.  Тоҷикон дар замони мухторият ва ба Ҷумҳурии Иттифоқӣ 

табдил ёфтани он (соҳои 1924 - 1929) 

 

§1. Азнавсозиҳои маъмурию ҷамъиятӣ 

 

Таъсиси ташкилотҳои давлатии Ҷумҳурии Мухтории Тоҷикистон. 

Баъди бунёди ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон дар назди ҳукумати  ҷавони он 

иҷроиши  вазифаҳои  мураккаб меистод. Яке аз чунин  вазифаҳо ин таъсиси 

ташкилотҳои давлатии барои ҷумҳурии  мухторӣ ва ҷамъияти сотсиалистӣ хос 

ба ҳисоб мерафт. Бо зудӣ он ташкилотҳои маҳаллие, ки ба собиқ  ҷумҳурии 

Бухоро хос буданд, ба ташкилотҳои маҳаллии ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон 

табдил дода шуданд. Аммо, ҳанӯз ҳам дар ҳудуди ҷумхурии мухторӣ 

ташкилотҳои ба замони амирӣ хос вучуд доштанд. Инак, аз 5 феврали соли 1925 

дар Бухорои Шарқӣ, ки ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон маҳз дар ҳудуди он 

бунёд гардида буд, ба  барҳам додани ҳама гуна ташкилотҳои давлатдории  аз 

замони амирии  Бухоро боқӣ монда шурӯъ карданд ва ба ҷои онҳо ташкилотҳои 

нав бунёд намуданд. Масалан, бо сабабҳои  гуногун дар ҳудуди ҷумҳурӣ, дар 

баъзе деҳаҳои махсусан дурдаст, бо сабаби нарасидани кадрҳо, вазифаҳои 

шӯроҳои маҳаллиро ҳанӯз ҳам оқсақолон иҷро мекарданд, ки онҳоро ба ин 

вазифаҳо таъин менамуданд. Ё худ дар маҳалҳо  бо масъалаи андоз ҳанӯз ҳам 

амлокдорҳо машғул мешуданд.  Инак, моҳи апрели соли 1925 вазифаи 

оқсақолҳо ва моҳи  майи ҳамон сол вазифаи амлокдорҳо барҳам дода шуд.  

Вазифаи оқсақолонро минбаъд ба ӯҳдаи кумитаҳои инқилобии маҳаллӣ 

супориданд. Бо ҷамъоварии андоз бошад ташкилотҳои махсуси комиссариати 

халқии молияи ҷумҳурӣ машғул мешуд.  Судҳои  қозигӣ дар ин сарзамин то 

соли 1928 мавҷуд буданд, вале  акнун фаъолияти онҳоро органҳои судии 

шӯравӣ назорат мекарданд. 

Вазифаи дигари  муҳимтарин ин  гузаштан аз кумитаҳои инқилобӣ, ки 

аъзоёнаш таъин мегардиданд, ба органҳои  интихобӣ – Шӯроҳо буд. Барои  

амалии ин  вазифа соли 1925 дар маҳалҳое, ки ҳаракати  зиддишӯравӣ хомӯш 

гардида  буд, интихобот ба Шӯроҳои  маҳаллӣ гузаронида шуд. Аммо иштироки 
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мардум дар ин интихобот хеле суст буд. Дар баъзе ноҳияҳо, дар интихобот 

ҳатто 10 – 15 % - и  мардум  иштирок  намуданду халос. Ба ғайр аз ин шахсони 

ҳамчун намоянда интихобшуда ҳам амалдорони боломақоми шӯравиро қонеъ 

намекарданд. Зеро, шахсони интихобшуда аз ҷумлаи муллоҳо ва заминдорони 

калон, ё худ амалдорони собиқа буданд. Бо ҳамин сабаб натиҷаи ин интихобот 

бекор карда  шуд ва даъвати анҷумани якуми муассисони Шӯроҳои ҷумҳурии  

мухтории  Тоҷикистонро низ  то интихоботи минбаъда  мавқуф  гузоштанд. 

Моҳҳои сентябр – октябри соли 1926 дар ҳудуди ҷумхурӣ  интихоботи  нав 

ба Шӯроҳои маҳаллӣ гузаронида  шуд. Дар ин интихобот, то ин ки ҳолати  

интихоботи  соли 1925 такрор наёбад,  собиқ амалдорон, руҳониён, собиқ 

сарварони ҳаракати зиддишӯравӣ, ҳатто тоҷирони сектори хусусӣ ва онҳое, ки 

меҳнати кирояро истифода мебурданд, ҳамчун элементҳои  синфҳои  бегона аз 

ҳуқуқи интихобӣ, яъне интихоб намудан ва интихоб шудан маҳрум карданд. 

Албатта пеш аз интихобот дар ҳудуди ҷумҳурии мухторӣ корҳои  ташвиқотиро 

васеъ намуданд. Аз ҷумлаи  намояндагони  комиссариатҳои маориф, адлия, 

тандурустӣ ва ғайра, гурӯҳҳои «корвони сурх» ташкил карда шуд. Дар ин 

маъракаи фаҳмондадиҳӣ, барои занҳо алоҳида ҷамъомадҳо ташкил намуданд. 

Ин ҳама имконият дод, ки ба шӯроҳо ҷун намоянда асосан шахсони ба ҷамъияти 

нав содиқ интихоб гарданд. 

Анҷумани 1 муассисони шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон. Аз 1 то 12 

декабри соли 1926 дар шаҳри Душанбе анҷумани 1 муассисони Шӯроҳои 

ҶМШС Тоҷикистон барпо гардид. То ин ки мақоми синфӣ дар  ҷамъият маълум 

бошад он лаҳза Шӯроҳоро – Шӯрои намояндагии коргарон, деҳқонон ва 

аскарони сурх меномиданд.  Бо ин ошкоро нишон  медоданд, ки дар ҷамъият 

ҳуқуқи табақаҳои боқимондаи аҳолӣ маҳдуд аст. Дар рӯзи  аввали анҷуман 

эъломия дар бораи ташкилёбии  Ҷумҳурии Мухтории Шӯравии сотсиалистии 

Тоҷикистон қабул гардид. Яъне, бо ин ҳуҷҷат бунёди  ҷумҳурии мухтории  

тоҷикон қонунӣ гардонида шуд. 

Анҷуман фаъолияти дусолаи кумитаи инқилобии  ҷумҳуриро дар тамоми 

соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва хоҷагӣ ҷамъбаст намуда, вазифаҳои минбаъдаро 

муайян намуд. Аз ҷумла, дар соҳаи кишоварзӣ, вазифаи азнавбарқароркунӣ ва 

инкишофи минбаъдаи иншоотҳои обёрикунанда, зиёд намудани заминҳои 

корам, афзуни истеҳсоли пахта ва ғайра дар назар дошта мешуд. Дар масъалаи 

маориф, анҷуман зарурияти саводнокии мардумро ба инобат гирифта, 

эъломияро «Дар бараи ҷорӣ намудани таълими умумии меҳнаткашон» қабул 

намуд. Бо ин ҳуҷҷат бори дигар таҳсили ройгон хотиррасон гардид. 

Анҷуман қарорро «Дар бораи ҳуқуқҳои занони меҳнаткаши ҶМШС 

Тоҷикистон» ва муроҷиатномаро «Ба ҳамаи меҳнаткашони Тоҷикистон оиди  

озодии занон» қабул кард. Ба ин хуҷҷатҳо на танҳо бори дигар баробарҳуқуқии  

занон бо мардон эълон шуд, балки таъкид гардид, ки  ҳуқуқи онҳо дар ҳаёти 

сиёсӣ, хоҷагӣ ва фарҳангӣ таъмин карда мешавад. 
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Анҷуман ба ҷои Кумитаи Инқилоби Кумитаи Иҷроияи Марказии (КИМ) 

ҶМШС Тоҷикистонро интихоб намуда, тамоми ҳокимиятро  ба ихтиёри он 

супорид ва онро вазифадор намуд, ки то анҷумани дигар Сарқонуни 

(Конститутсияи) ҷумҳуриро омода намояд. 12 декабри соли 1926 дар ҷаласаи 

аввали иҷлосияи якуми КИМ ҶМШС Тоҷикистон  раёсати  КИМ интихоб 

гардид, ки он дар навбати худ ҳокимияти ҷумҳурӣ – Шӯрои Комиссарони 

Халқро ташкил  дод. Раиси КИМ Нусратулло Махсум (Лутфуллоев) интихоб ва 

раиси Шӯрои Комиссарони  Халқ Абдуқодир Муҳиддинов  таъин гардиданд. 

Ҳамин тавр, анҷумани якуми муассисони Шӯроҳои ЧМШС Тоҷикистон 

давраи аз кумитаҳои  инқилобӣ ба Шӯроҳо гузоштанро анҷом дод. Албатта бо 

чунин усули интихобӣ ташкил намудани ҳокимияти қонунбарор ва ҳокимияти 

иҷроия дар ҳаёти мардуми Бухорои Шарқӣ як воқеъаи нав, бе гуфтугӯ пешқадам 

ба ҳисоб меравад. 

Дигаргуниҳо дар идоракунии маъмурӣ. Солҳои 1926 – 1927 дар  тамоми 

ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна тақсимоти нави маъмурӣ гузаронида шуд. Дар 

натиҷаи он аз тақсимоти чорзинагии маъмурӣ – вилоят, уезд, волост ва шӯрои 

маҳаллӣ, ба тақсимоти сезинагӣ – округ, ноҳия ва шӯрои маҳаллӣ гузаштанд. 

Дар ҶМШС Тоҷикистон 3 ноябри соли 1926 кентҳо барҳам дода шуданд. 

Минбаъд ҳамаи вилоятҳои ҷумҳуриро ба округҳо табдил доданд. Округҳо ба 

ноҳияҳо ва ноҳияҳо ба шӯроҳои  маҳаллӣ тақсим мешуданд. То моҳи сентябри 

соли 1929 ба ҳайати ҶМШС Тоҷикистон, ба ғайр аз Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, боз округҳои Ғарм, Ҳисор, Кӯлоб, Қӯрғонтеппа, 

Панҷакент ва Уротеппа (Истаравшан) дохил мешуданд.  

Бунёди ташкилотҳои ҳизбию ҷамъиятӣ. Дар назар дошта шуда буд, ки 

дар сохтмони давлатии он давр тамоми ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва  ҳизбӣ – 

ҳизби коммунистӣ, иттфоқи ҷавонон ва иттфоқҳои касаба бояд фаъолона 

иштирок намоянд. Ҳизби коммунистӣ дар шароити ҷумҳурии мухтории  

Тоҷикистон ҳам, новобаста аз камшумории коммунистон (феврали соли 1925 

онҳо ҳамагӣ 397 нафар буданд), аллакай мақоми ҳизби роҳбарикунандаро 

мебозид. Ташаккулёбии он ҳам баробари  барпо гардидани ҷумҳурии мухторӣ 

сурат гирифт. Аз ҷумла, баъди ташкилёбии ҶМШС Тоҷикистон, охири соли 

1924 бюрои  ташкилии ҳизби коммунистии (болшевикии) Ӯзбекистон дар  

Тоҷикистон бунёд гардид. Октябри соли 1927 он ба кумитаи вилоятии 

Тоҷикистонии ҲК(б) Ӯзбекистон табдил ёфт. Котибони масъули бюрои иҷроияи 

он М. Хоҷаев ва А.Т. Ширвонӣ интихоб гардиданд.  

Декабри соли 1924 бюрои ташкилии иттифоқи ҷавонони (комсомол) 

Тоҷикистон бунёд гардид. Октябри соли 1925 он ҳамчун кумитаи вилояти 

Тоҷикистонии иттифоқи чавонони Ӯзбекистон ташкил ёфт ва то январи соли 

1930 чунин ном дошт. Иттифоқҳои касаба дар ҳудуди ҷумҳурии мухтори 

Тоҷикистон, яъне дар ҳудуди  Бухорои Шарқӣ, бо номи «Қӯшчӣ» («Ҷуфтгар»)  

фаъолият мекард.  «Қӯшчӣ» моҳи июли соли 1927 ба  «Иттифоқи ҷуфтгарон» 
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табдил ёфт. Моҳи  марти соли 1925 бюрои ташкилии иттифоқи касабаи ҶМШС 

Тоҷикистон бунёд гардид. 

 

§2. Азнавсозиҳои хоҷагӣ 

 

Вазъи хоҷагии халқ. Баробари бунёди ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон 

азнавбаркароркунии хоҷагии халқи мамлакат яке аз вазифаҳои муҳимтарини  

ҳокимияти он ба ҳисоб мерафт. Зеро, бо асари ҷангҳои дохилӣ хоҷагии ин  

гӯша, ки бе ин ҳам яке аз қисмҳои қафомондаи Осиёи Миёна ба ҳисоб мерафт, 

хеле хароб гардида буд. Дар солҳои хоҷагидории 1924 – 1925 зиёда аз нисфи 

умумии заминҳо, ё худ қариб 80 % -и заминҳои обӣ корношоям буданд. 

Саршумори умумии чорво бошад, дар он солҳо мутобиқан 52,1% - и соли 1914 – 

ро ташкил медод. Дар ҳудуди  ҷумҳурӣ қариб 13 ҳазор хонаҳо, ба  миқдори хело 

зиёд кӯпрукҳо сӯзонида ва ё валангор карда шудаанд. Илова ба ҳамаи инҳо, дар 

ҷумҳурӣ қувваи корӣ, махсусан мардҳо намерасиданд. Зеро, аксари онҳо ё 

кушта шудаанд, ё ба  Афғонистон фирор кардаанд. 

Самтҳои асосии азнавбарқароркунӣ ва дигаргунсозиҳо. Дар шароити 

ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон самтҳои  асосии азнавбарқароркунӣ ва 

дигаргунсозиҳои  хоҷагии халқ сараввал аз вазифаҳои зерин иборат буданд: 

бартараф намудани харобиҳое, ки дар натиҷаи ҳаракати зиддишӯравӣ ба амал 

омадаанд; бунёди корхонаҳои саноатӣ; сохтани роҳҳо, аз ҷумла роҳи оҳани 

Тирмез – Душанбе; электриконидани ҷумҳурӣ; инкишофи кишоварзӣ, дар асоси 

шаклҳои  оддии кооператсия; мувофиқи талаботи ҷумъияти нав ташкил ва ба 

роҳ мондани  корҳои илму фарҳанг ва ғайраҳо. 

Чуноне аз ин вазифаҳо маълум аст, ба ҷуз вазифаи бартараф намудани 

харобиҳои ҷанг, боқӣ ба талаботи азнавбарқароркунӣ чандон мувофиқат 

намекунанд. Яъне ҳамаи ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ҳамон давр, 

баробари  вазифаҳои азнавбарқароркунӣ, инчунин вазифаҳои дигаргунсозӣ ва 

таҷдиди хоҷагии халқи  чумҳурии мухтории Тоҷикистон ҳам дар назар  дошта 

шудааст. 

Дигаргунсозиҳо гуфта акнун  ҳамаи он навсозиҳоеро дар назар доранд, ки 

онҳо дар  ҳамаи соҳаҳо, яъне чӣ саноату кишоварзӣ ва чӣ  фарҳанг ба амал 

омадаанд ва онҳо хоси  ҷамъиятӣ нав мебошанд. Дар шароити ҷумҳурии 

мухтории Точикистон ва Иттиҳоди Шӯравӣ он ҳама дигарунсозиҳо хоси 

ҷамъияти сотсиалистӣ буданд. Зеро, мақсади коммунистон, ки  ҳокимиятро ба 

даст гирифта буданд, ҳамин ҷамъият буд.  

Чорабиниҳо баҳри азнавбарқароркунӣ ва таҷдиди хоҷагии халқ. Бо 

ташаббуси ҳизби коммунистии (болшевикии) Умумииттифоқӣ, дар доираи  

Иттиҳоди Шӯрави, аз миёнаи солҳои 20 – уми асри ХХ вазифаҳои  замони 

дигаргунсозиҳо мушаххастар муайян карда шуд. Инро мақсади дар наздашон 

гузошта талаб мекард. Ҷамъияти сотсиалистие, ки онҳо сохтанӣ буданд, ғайри  

равиши табии таърих буд. Дар Русияи подшоҳӣ, дар натиҷаи инқилоби иҷтимоӣ 
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ҷамъияти копиталистиро барҳам дода, барои  ин ҷамъият роҳ кушоданд. Барои 

таърихи  инсоният ин роҳи нав, роҳи тайнашуда ба ҳисоб мерафт. Коммунистон 

ҳамин гуна ҷамъиятро интихоб намуданд. Онҳо баъди бунёди тартиботи 

Шӯравӣ, барои барпо намудани  ҳамин гуна ҷамъият шурӯъ намуданд. Аз ҳамин 

сабаб барои онҳо зарур  буд, ки самтҳои  асосии  замони дигаргунсозиро 

мушахастар муайян намоянд. Ҳанӯз пештар  аз шурӯъ намудан  ба бунёди 

амалии ҷамъияти сотсиалистӣ, асосгузори ҳизби коммунистии (болшевикии) 

Русия ва Давлати Шӯравӣ В.И.Ленин, дар асарҳои худ вазифаҳои сохтмони 

ҷамъияти сотсиалистиро  дар чор самтҳои зерин муаяйн карда буд: 1. 

Саноатикунонӣ, ё худ индустрикунонии  мамлакат; 2. Коллективонидани 

кишоварзон; 3. Инқилоби фарҳангӣ; 4. Ҳалли масъалаи миллӣ.  

Аз ин вазифаҳои муайяншуда, вазифаи ҳалли масъалаи миллиро на танҳо 

барои ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон, ҳатто барои ҳамаи ҷумҳуриҳои Осиёи 

Миёна, бо  гузаронидани тақсимоти ҳудуди миллии соли 1924, ки дар таърих 

«табартақсим» ном гирифтааст, иҷрошуда ҳисобиданд. Бинобар  ин тамоми  

фаъолияти ташкилотҳои ҳизбию давлатии чумҳурии  мухтории Тоҷикистон, 

барои  иҷроиши вазифаҳои гӯё иҷронашуда, яъне самтҳои - саноатикунонии 

мамлакат коллективонидани кишоварзон ва инқилоби фарҳангӣ равона гардида 

буд. 

Дар рафти дигаргунсозиҳои хоҷагии халқ ва ҳаёти фарҳангӣ ҳар як самтҳои 

асосӣ дар анҷуманҳои махсуси ҳизби коммунситии (болшевикии) 

Умумииттифоқӣ ба тарзи васеъ таҳлил  гардида,  дар назди коммунистон ва 

тамоми халқҳои Иттиҳоди Шӯравӣ барои иҷроиши   ҳамчун вазифаҳои 

мушаххас пешкаш гардиданд. Аз ҷумла, анҷумани XIV  ин ҳизб (декабри соли 

1925) масъалаи саноатикунонӣ, ё худ индустриякунонии мамлакатро, анҷумани 

XV (декабри соли 1927) масъалаи коллективонидани кишоварзонро барои 

иҷроиш пешкаш  намуданд.  

Ҳарчанд дар ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон давраи азнавбарқароркунӣ 

идома дошт, вале он аз нақшаҳои умумиттифоқӣ дар канор набуд. 

Азнавбарқароркунии хоҷагии халқ дар шароити ин ҷумҳурӣ  асосан  соҳаи 

кишоварзиро дар  бар мегирифт. Зеро, дар ҳудуди он соҳаи саноат  ҳанӯз вуҷуд 

надошт. Новобаста аз ин, иқтидори молиявии ҷумҳурӣ барои иҷрои вазифаҳои 

азнавбарқароркунӣ кифоягӣ намекард.  Чорабиниҳои азнавбарқароркунӣ 

бошанд маблағи хеле зиёдро талаб мекарданд. Бо  назардошти  ҳолати  душвори 

ин ҷумҳурӣ Ҳукумати Шӯравии иттифоқ ба он зиёда кӯмаки молиявӣ  расонид.  

Аз ҳамин сабаб  ҳам дотатсияи  иттифокӣ дар қисми харҷи буҷаи Тоҷикистон: 

соли   1926 – 84,0 %, соли  1927 – 92,2%, соли 1928 – 79,7% ва соли 1929 – 

72,6% - ро ташкил медод. 

Дар ҳудуди ҶМШС Тоҷикистон чорабиниҳои азнавбарқароркунӣ, дар 

баробари ба кишту кор баргардонидани хоҷагиҳои хабаргардида, инчунин бо 

азхудкунии заминҳои нав мегузашт. Бо ҳамин сабабҳо ҳукумати ҷумҳурии 

мухторӣ аз рӯзҳои аввал ба корҳои азхудкунии заминҳои бекорхобида аҳамияти 
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махсус медод. Маҳз инкишофи корҳои обёрӣ имконият дод, ки  соли 1929 

нисбат ба соли 1925 ҳаҷми  заминҳои корам  беш аз ду баробар  зиёд шуда, аз 98 

ҳаз. га. ба 210 ҳаз. га. расонида шавад. Бо мақсади инкишофи кишоварзӣ ҳанӯз, 

солҳои  1925 – 1926 ба водии Вахш, ки хело камодам гардида буд, аз вилояти 

Ҳисор 460 хоҷагиҳои  деҳқониро кӯчонида оварданд. Минбаъд ба ин мулки 

зархез аз Кӯлоб, Истаравшан, Панҷакент, аз водии Фарғона ва ғайра хоҷагиҳои 

деҳқониро кӯчонида оварданд. Он солҳо ба ҳар хоҷагиҳои кӯчонидашуда 4 – 5 

гектар замин ҷудо мекарданд. Ҳамон солҳо аз ноҳияҳои  Кӯлоб ба ноҳияи 

Фархор муҳоҷиркунии мардум оғоз гардида буд. 

Ба тамоми душвориҳо нигоҳ накарда, хоҷагиҳои деҳқонӣ оҳиста – оҳиста 

дастгирии Ҳукумати Шӯравиро эҳсос мекарданд. Соли 1925 ба ҷумҳурии 

мухторӣ аввалин трактор оварда шуд ва то охири он сол  миқдори умумии 

тракторҳо дар хоҷагиҳо ба 6 адад расид. Соли 1927 бошад  миқдори тракторҳо 

30 ададро  ташкил доданд.  Танҳо соли 1929 ба ҷумҳурӣ 47 адад тракторҳо 

оварда шуданд, ки онҳо асосан  ба округҳои Хуҷанду Ҳисор тақсим гардидаанд. 

Барои ба деҳқонон фаҳмонидани дастовардҳои навин нуқтаҳои аграномӣ вуҷуд 

дошт. Дар кори истифодабарии техника ба  деҳқонон аскарони сурх кӯмак 

мерасониданд. Кӯшиш мекарданд, ки деҳқонон ҳар чӣ бештар пахта кишт 

намоянд. 

Дар натиҷаи ҳамаи ин чорабиниҳо дар ҷумҳурӣ истеҳсоли пахта сол аз сол  

афзуд. Чунончӣ: агар соли 1927 дар ҷумҳурӣ истеҳсоли пахта, бо  якҷоягии  

округи Хуҷанд, 22,9 – 27 ҳазор тоннаро ташкил дода бошад, пас он соли 1928 ба 

37 - 38,6 ҳазор тонна  расид. Ин ҳама имконият дод, ки ҷумҳурии мухтории 

Тоҷикистон, бо якҷоягии округи Хуҷанд, дар охири соли 1928 дар бисёр 

соҳаҳои кишоварзӣ ба дараҷаи соли 1914 расида, дар баъзе соҳаҳо аз дараҷаи он 

сол ҳам гузарад. Яъне, дар ҳудуди ҷумҳурии мухторӣ (бо якҷоягии округи 

Хӯҷанд) охири  соли 1928 давраи азнавбарқароркунии хоҷагии халқ асосан ба 

итмом расид. Соли 1929 дар ҳудуди ҷумҳурии мухторӣ бори аввал дар водии 

Вахш, дар ноҳияи Сарой Камар (Панҷи ҳозира) ба кишти пахтаи маҳиннах 

шурӯъ карданд. 

Аввалин корхонаҳои саноатӣ. То замони Шӯравӣ дар ҳудуди Бухорои 

Шарқӣ ҳамагӣ якто заводи хурди пахтатозакунӣ дар Сарой Камар (Панҷи 

ҳозира) вуҷуд дошту халос. Он ҳам дар солҳои авҷи ҳаракати зиддишӯравии 

1921 – 1923 тороҷ ва валангор гардида буд. Боқӣ ҳама корхонаҳои хурди 

косибию ҳунармандӣ: кулолгарӣ, оҳангарӣ, ҷувозҳои равғанкашӣ, осиёбҳои 

ордкашӣ, коркарди пӯст ва ғайра ба ҳисоб мерафтанд. Миқдори умумии онҳо, 

мувофиқи  барӯйхатгирии солҳои 1926 – 1927 ба 12 ҳазор адад мерасид ва дар 

онҳо тахминан 18 – 19 ҳазор нафар косибону ҳунармандон кор мекарданд. Аз 

соли 1926 сар карда ин корхонаҳои хурди косибию ҳунармандӣ ба 

кооператсияҳои саноатӣ – дар шакли артелҳои соҳавӣ муттаҳид карда шуданд. 

Аввалин чунин артелҳо – артели  коркарди пӯст дар Душанбе ва артели 

оҳангарӣ дар Ғарм ба ҳисоб мераванд. 
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Округи Хуҷанд бошад, оиди вазъи саноат, нисбат ба ҳудуди  мухтории 

ҷумҳурӣ хело фарқ мекард. Соли 1924 – дар ҳудуди округ кони  ангишти 

Шӯроб, корхонаи нафткашии САНТО, чор адад заводҳои пахтатозакунӣ ва 

дигар корхонаҳои хурд фаъолият мекарданд. Соли 1926 дар Хуҷанд боз  як 

заводи пахтатозакунӣ ба кор дароварда шуд. 

Дар ҳудуди ҷумҳурии мухторӣ, 28 августи соли 1926 ҳамаи ташкилотҳои  

кооперативӣ, яъне  кооперативҳои қарздиҳӣ, кишоварзӣ, обёрӣ ва ҳунармандӣ 

ба ташкилоти ягона – кооператсияи Тоҷикистон муттаҳид карда шуданд. Аз 

соли 1927 дар Кӯҳистони Бадахшон низ  арелтҳои  ҳунармандӣ бунёд карда 

шуданд. Соли 1928 миқдори умумии  артелҳо дар ҷумҳурӣ  ба 41 адад  расид, ки 

дар онҳо қариб 6 ҳазор нафар одамон,  аз ҷумла  2705 нафар занҳо кор 

мекарданд. 

Сиёсати ҳизби коммунистӣ алакай дар ҳамон солҳо бунёди на ин ки 

корхонаҳои хурди ҳунармандӣ, балки бунёд ва инкишофи корхонаҳои нисбатан 

калони саноатӣ буд. Дар ҳудуди Иттиҳоди Шӯравӣ анҷумани XIV ҳизби 

коммунистии (болшевикии) Русия (декабри соли 1925), чуноне таъкид шуд, 

роҳи саноатикунонии (индустриякунонии) мамлакатро пеш гирифт, ки он 

ҳудуди ҷумҳурии мухтори Тоҷикистонро низ дар бар мегирифт. Мувофиқи 

қарори ин анҷуман саноатикунонии Иттифоқ аз сохтан ва инкишоф додани 

саноати вазнин  - мошинсозӣ, станоксозӣ,  оҳангудозӣ ва ғайраҳо  оғоз 

мегардид. Аммо дар ҳудуди  ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон ин маърака бояд 

аз сохтан ва инкишоф додани саноати соҳаи сабук – саноати хӯрокворӣ, 

коркарди маҳсулотҳои кишоварзӣ, тайёр намудани масолеҳи бинокорӣ ва 

ғайраҳо сар мешуд. Ҷиҳати фарқкунандаи саноатикунонии ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳам нисбат ба Иттифоқ дар ҳамин буд. Ба ғайр аз ин 

саноатикунонии ҷумҳурии  мухторӣ дар шароити хело вазнин – барои 

кашондани бор мавҷуд набудани  роҳҳои қулай, идомаи ҳаркати зиддишӯравӣ 

ва ғайраҳо мегузошт. Илова ба ҳамаи инҳо саноатикунонӣ дар шароити 

ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон дар ҷои тамоман холӣ оғоз  гардид. Яъне, дар 

ҳудуди он ягон корхонаи ақалан вайрона ҳам  қариб вуҷуд надошт, ки онро аз 

нав барқарор намуда, ба кор  дароранд. Бинобар ин, дар ҳудуди ҷумҳурии 

мухторӣ ҳамаи корхонаҳо бояд нав сохта мешуданд. 

Дар натиҷаи чорабиниҳои зиёд, соли 1926 дар ҳудуди  ҷумҳурии мухторӣ 

аввалин корхонаҳои саноатӣ ба кор даромаданд. Ба ин устохонаи челонгарӣ – 

механикӣ, бо сехҳои дуредгарӣ дар Душанбе ва Кӯлоб, заводи пахтатозакунӣ, 

осиёбӣ механикӣ, заводҳои равғанкашӣ, собунпазӣ ва истгоҳи барқӣ дар 

Душанбе мисол шуда метавонанд. Минбаъд адади чунин корхонаҳо пай дар хам  

зиёд шуданд. Аз ҷумла, солҳои 1926 – 1927  заводҳои  пахтатозакунӣ  дар Сарой 

Камар ва Чилликӯл, соли 1927 дар Кӯлоб, Шахритус, Фархор ва Қӯрғонтеппа, 

соли 1928 дар Регар (Турсунзода) сохта шуданд. Яъне, солҳои 1928/ 29 дар 

қисми мухтории ҷумҳурӣ аллакай  8 адад заводҳои  пахтатозакунӣ фаъолият 
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мекарданд, ки онҳо дорои 657 нафар коргар буданд. Аз соли 1926 сар карда, 

барои  тайёр намудани коргарони касбӣ, курсҳои кӯтоҳмуддат ташкил карданд. 

Дар округи Хуҷанд бошад, илова ба корхонаҳои саноатии амалкунанда, 

солҳои 1927 – 1928 заводи шароббарории Истаравшан, заводҳои коркарди мева 

дар Конибодом ва Қистакӯз, осиёби механикӣ дар Ғӯлакандоз, фабрикаи 

шоҳибофии Хуҷанд, ки барои 18 ҳазор нафар коргар муайян шуда буд, роҳи 

оҳани Мелниково – Шӯроб ва ғайраҳо сохта шуданд. 

Нақлиёт ва алоқа. Бухорои Шарқӣ яке аз гӯшаҳое буд, ки ҳанӯз аввали  

солҳои 20 – уми асри ХХ ҳам роҳҳои  ароба ва корвонгузар роҳҳои асосӣ ҳисоб 

мешуданд. Бинобар ин роҳбарияти ҷумҳурии мухторӣ аз солҳои 1925 – 26 ба 

масъалаи роҳсозӣ диққати ҷиддӣ дода,  қисми асосии буҷаро ба ҳамин соҳа 

равон карданд. Ҳукумати иттифоқ ҳам ба ҷумҳурии  мо кӯмаки амалӣ расонид. 

6 апрели соли 1926 қарори аз ҳисоби буҷаи Иттифоқ сохтани роҳи оҳани 

Тирмиз – Душанбе қабул гардид. Ба сохтмони ин роҳ 24 июни он сол шурӯъ 

карда, 1 сентябри соли 1929 ба итмом расониданд ва худи ҳамон рӯз аввалин 

поезди санҷишӣ бо роҳсозон, 10 сентябр аввалин поезди мусофирбар ба  

Душанбе омад. 

Дар масъалаи роҳсозӣ,  мақсади асосӣ - ин ба воситаи роҳҳои мошингард, 

бо марказ пайвастани нуқтаҳои асосии ҷумҳурӣ буд. Бо ин мақсад, соли 1926 

сохтмони роҳҳои автомобилгарди байни Душанбе – Кӯлоб, Душанбе – 

Қӯрғонтеппа – Ҷилликӯл оғоз  гардид ва роҳи Душанбе – Ғарм таъмир карда 

шуд.Дар болои дарёҳои Кофарниҳон  ва Тӯфаланг кӯпрук сохтанд. Аллакай 

солҳои 1928 – 1929 сохтмони он роҳҳо ба итмом расид. Инчунин роҳи обӣ, ба 

воситаи дарёҳои Вахш, Панҷ ва Аму ба танзим дароварда шуд. Аз ҷумла, соли 

1926 дар дарёи Аму киштии «Тоҷикистони сурх» шино мекард. Соли  1926 

роҳҳои доимии ҳавоии байни Душанбе – Тирмиз ва Душанбе – Когон (Бухоро) 

оғоз гардид. 

Бо сабаби он ки бисёр ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар  шароити кӯҳӣ ҷойгир буданд, 

барои  он махсусан алоқаи почта ва телеграф хело зарур буд. Ҳол он ки ин  

масъала дар водиҳои Ҳисору Вахш ва ноҳияҳои Кӯлоб ҳам қаноатбахш набуд. 

Барои ҳар чӣ зудтар дар шароити ҷумҳурӣ ба танзим даровардани алоқаи почта 

ва телеграф, 18 апрели соли 1925 идораи алоқаи ҷумҳурӣ ташкил карда шуд.  

Дигаргунсозиҳо дар соҳаи кишоварзӣ. Баъди бунёди ҷумҳурии мухтории 

Тоҷикистон дар ҳудуди  он ду шакли заминдорӣ: мулкӣ (аз он ҷумла мулки 

бойҳо) ва вақфӣ вуҷуд доштанд. Тамоми сиёсати дар ин соҳа пеш гирифтаи 

ҳукумати нав ба маҳдуд намудани мулкҳои заминдорони калон ва вақфӣ 

нигаронида шуд. Дар Кӯҳистони Бадахшон ва округи Хуҷанд чунин 

дигаргунсозиҳо нисбатан пештар ба амал омад. Аз ҷумла дар Кӯҳистони 

Бадахшон ислоҳоти замину об ҳанӯз соли 1922 гузаронида шуд. Дар округи 

Хуҷанд бошад нимаи аввали моҳи феврали соли 1925 ислоҳоти замину обро 

пурра гузарониданд. 3 ноябри соли 1928 дар ҳудуди округ заминҳои вақфӣ 

барҳам дода шуд ва он заминҳо ба  ихтиёри деҳқонони камбағал гузошт. 
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2 декабри соли 1925 иҷлосияи фавқулоддаи Кумитаи Иҷроияи Марказии 

(КИМ) ҶШС Ӯзбекистон декретҳои «Дар бораи милликунии замин ва об» ва 

«Дар бораи ислоҳоти замину об» - ро қабул кард.  Декрети якум қарорҳои 

аввалаи  ҳукумати ҷумҳуриҳои Туркистон ва Бухороро оиди  милликунонии  

замину об тасдиқ ва такмил медод. Дар асоси ин ҳуҷҷатҳо ба  деҳқонон ва 

иттиҳодияҳояшон заминҳое, ки дар онҳо кор мекарданд, бебозгашт дода мешуд; 

Ҳар гуна хариду  фурӯши замин ва об ғайриқонунӣ ҳисобида, минбаъд манъ 

карда шуд. Ба ғайр аз ин декрети  дуюм бевосита ба муқобили   заминдорону 

тоҷирони  калон ва судхӯрон, ки замини зиёд  доштанд, нигаронида шуда буд. 

Ин ҳуҷҷат ба онҳо истифодаи меҳнати кирояро манъ карда, барояшон ҳаҷми 

муайяни заминро пешниҳод мекард. Боқимонда замини онҳо бояд мусодира 

карда мешуд. Аз ҳисоби  заминҳои мусодиршуда бояд фонди замини  давлатӣ 

ташкил меёфт. Ба ин фонд инчунин  заминҳои вақфӣ ҳам дохил мешуд. 

Заминҳои фонд бошад ба деҳқонони безамину  камзамин тақсим карда мешуд. 

Инчунин, дар асоси декрети дуюм аз заминдорони калон, дар баробари  кашида 

гирифтани ҳиссаи зиёдатии заминашон,  боз талаб мекарданд, ки «ихтиёран» 

чорвои  зиёдатии корӣ ва олотҳои зиёдатии кории худро «фурӯшанд».  Аз 

мардуми собиқ доро на танҳо замин,  чорво ва олотхои корӣ мусодира карда 

мешуд, балки биноҳои «зиёдатии» онҳоро низ мусодира мекарданд. Дар чунин 

биноҳои мусодиракунонидашуда минбаъд ҳаргуна клубҳо, боғчаи кӯдакон, 

нуқтаҳои  агрономӣ ва ғайраҳоро  ташкил медоданд.  

10 декабри соли 1926  анҷумани 1 муассисони шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон 

эъломияро дар бораи  милликунонии замин, об, боигарии  зеризаминӣ ва 

ҷангалзорҳоро қабул кард. Мувофиқи ин ҳуҷҷат дар ҳудуди ҷумҳурӣ моликияти 

хусусӣ будани замину об бекор карда, онҳоро моликияти давлатӣ эълон 

намуданд. Минбаъд замин ба меҳнаткашон барои истифодабарӣ, бепул дода 

мешуд. 

Дар асоси қарори ҳукуматӣ аз 12 ноябри соли 1927 «Дар бораи вақфҳо», 

тамоми  ин шакли замин ба ихтиёри деҳқононе, ки дар он кор мекарданд, 

ҳамчун иҷораи  мулки давлатӣ дода мешуд. 

Вале аксарӣ ҳуҷҷатҳои дар ин ҷода қабул гардида, дар ҳудуди ҶМШС 

Тоҷикистон бо зуддӣ амалӣ нагардиданд. Аз ҷумла ислоҳоти замину об соли 

1929 ҳам, бо  сабаби ҳуҷуми Ф.Махсум, мавқуф гузошта шуд. Минбаъд, бо 

сабаби  коллективонидани  кишоварзон ҳалли ин масъала аз байн рафт. 

Кооператсияи кишоварзӣ. Кооператсия, ин ҳамкорӣ гуфтан аст. Масалан, 

ҳамкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолот ва тиҷорат мебошад. Бинобар ин он дар 

соҳаҳои  кишоварзӣ, саноат (махсусан косибию ҳунармандӣ), матлубот, 

тиҷорат, қарз ва ғайра ҷорӣ карда шудааст. Мақсади асосии кооператсияҳои 

кишоварзӣ, ин расонидани кӯмаки давлатӣ ба деҳқонони  яккадаст ба ҳисоб 

мерафт. Дар округи Хуҷанд, ки ҳанӯз миёнаи солҳои 20 – уми асри ХХ дар 

соҳаҳои  кишоварзӣ азнавбарқароркунии баъди ҳаракати зидишӯравӣ ба итмом 

расида буд, кооператсияҳои кишоварзӣ пештар ва бештар ташкил ёфта, 
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инкишоф ёфтанд. Онҳо дар қатори фаъолияти қарздиҳӣ, инчунин маҳсулоти 

худро фурӯхта, аъзоёни худро низ бо ҳар гунна маводҳо таъмин менамуданд. 

Аммо дар қисми ҷумҳурии  мухтории  Тоҷикистон бошад азнавбарқароркунии 

кишоварзӣ акнун сар шуда буд. Бо ҳамин сабаб дар ин қисми ҷумҳурӣ 

кооператсиҳо бештар бо фаъолияти қарздиҳӣ машғул буданду халос. 

Дар ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон аввалин кооператсияи кишоварзӣ, дар 

шакли рафоқати объёрӣ соли 1924 дар уезди Хуҷанд ба вуҷуд омадааст. Дар 

қисми мухтории ҷумҳурӣ,  аввалин кооператсия, июни соли 1925 дар  

Ҷилликӯл, низ чун рафоқати объёрӣ бунёд гардид.  Тирамоҳи соли 1926 дар 

ҷумҳурӣ  шумораи кооператсияҳои кишоварзӣ ба 88 адад расид. Дар ин сол дар 

Кӯҳистони Бадахшон низ аввалин кооператсияи кишоварзӣ бунёд   гардид. 

Оғози коллективонӣ. Ҳамаи дигаргуниҳое, ки баъди бунёди  тартиботи 

шӯравӣ  дар деҳот гузаронида мешуд, аз ҷумла ислоҳотҳои замину об, ба як 

мақсад нигаронида шуда буданд. Ин ҳам бошад ба хоҷагиҳои коллективӣ 

муттаҳид намудани хоҷагиҳои яккадасти деҳқонӣ  ба ҳисоб мерафт. Зеро, 

тарафдорони чунин сиёсат мегуфтанд, ки: 1) деҳқони яккадаст қобилияти бо 

иқтидори худ пеш бурдани хоҷагиашро надорад, ва техникаи кишоварзиро 

харида  наметавонад; 2) Агар деҳқони яккадаст хоҷагии худро пеш барад ҳам, 

аммо вай оҳиста – оҳиста ба байи деҳот – кулак табдил меёбад. Кулак бошад 

душмани ҷамъияти шӯравӣ ҳисоб мешуд. Бо ҳамин сабабҳо ба хоҷагиҳои  

коллективӣ ҳамроҳ намудани деҳқононро зарур  мешумориданд. 

Аз оғози коллективонидани  кишоварзон, барои  интихоби деҳқонон се 

шакли хоҷагии коллективӣ: артели кишоварзӣ (колхозҳо), ширкати  якҷоя  

коркарди  замин (ТОЗ-ҳо) ва коммунаро пешниҳод   карда буданд.  Дар ҳар се 

шакл ҳам замин моликияти давлатӣ буда, ба чунин хоҷагиҳо, барои 

истифодабарии доимӣ дода мешуд. Ҷиҳатҳои фарқнунанаи он шаклҳо инҳоанд: 

Дар артели  кишоварзон (яъне, колхозҳо) техника,  чорвои корӣ ва дигар 

олотҳои меҳнат азони колхоз буда, аъзоёнаш – колхозчиён ба ивази меҳнаташон 

музд мегирифтанд; Дар ширкати якҷоя кардани замин (яъне, ТОЗ - ҳо) 

аъзоёнаш бо чорвои кории худ меҳнат карда, ба ивази меҳнати худ ва кори 

чорвояшон музд мегирифтанд. Чунин шаклро муваққатӣ ҳисобида, онро то 

замони пурқувватшавии колхозҳо зарур ҳисоб  мекарданд; Дар коммуна давлат 

тамоми хароҷоти аъзоёнашро ба ӯҳдаи худ гирифта, онҳоро бо хӯрок, пӯшок ва 

ҳатто ҷои истиқомат таъмин мекард. Аъзоёнаш ба ивази меҳнаташон ягон хел 

музд намегирифтанд. Ҳаққи меҳнати онҳо ба фонди давлат мерафт. Ҳеҷ кас  ҳақ 

надошт, ки  аъзои коммунаро барои  кор кардан маҷбур кунад. Яъне, дар  

коммуна  меҳнат кардан ихтиёрӣ буд. Зеро, онро ба шуурнокии деҳқонон 

вобаста  мекарданд. Дар ҳудуди коммуна пул фаъолият  намекард. 

Дар амал зараровар будани коммуна фавран маълум гардид. Аз ҳамин сабаб 

аз он шакли хоҷагидорӣ зуд даст кашиданд. Минбаъд, дар давраи аввал диққати  

асосиро ба бунёди колхозҳо ва тозҳо равона карда буданд.  Вале кӯмаки давлатӣ 

асосан ба колхозҳо равона карда  мешуд. Дар ҳудуди Тоҷикистони имрӯза  



 358 

коллективонӣ аввал аз ноҳияҳои шимолӣ оғоз гардид.  Чунончӣ, солҳои 1925 – 

1926 дар ҳудуди округи Хуҷанд аввалин 13 колхозҳо ба вуҷуд омаданд. Зеро, 

маҳз  дар ин қисми мамлакат ислоҳоти замину об, чуноне аллакай таъкид шуд, 

нисбат ба қисми марказӣ ва ҷанубии ҷумҳурӣ пештар гузаронида шуда буд. Он 

хоҷагиҳо ҳанӯз хоҷагиҳои хурд буда, ба тарзи расмӣ артели кишоварзии 

меҳнаткашон  номида мешуданд ва апрели соли 1926 онҳо оинномаи худро 

қабул карданд. Соли  1927 боз ду хоҷагии коллективӣ бунёд гардид. Аз 15 

хоҷагии умумии дар округи Хуҷанд мавҷуда, 11 ададашон ширкати якҷоя  

коркарда замин (ТОЗ) ва 4 адади  боқимондаашон артели кишоварзӣ буданд. 

Анҷумани XV ҳизби коммунистии (болшевикии) Русия соли 1927, ки дар  

мамлакат роҳи коллективониро пеш гирифт, дар ҳудуди Тоҷикистон ҳам, барои 

инкишофи чунин хоҷагиҳо таккони ҷиддӣ дод. Соли 1928 дар округи Хуҷанд 

боз 13 хоҷагии нави коллективӣ ба вуҷуд омаданд. Дар натиҷа шумораи умумии 

чунин хоҷагиҳо дар ин округ ба 28 адад  расид. Аз ин миқдори умумӣ 12 

ададашон артели кишоварзӣ ва 16 ададашон  ширкатҳои якҷоя коркарди замин 

(ТОЗ - ҳо) буданд. Миёнаи соли 1929 шумораи умумии хоҷагиҳои коллективӣ 

дар округи Хуҷанд  79 ададро ташкил намуданд. 

Дар ҳудуди ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон, яъне қисми марказӣ ва 

ҷанубии мамлакат, аввалин ду хоҷагии коллективӣ, яке бо номи «Камбағал» ва 

дигаре ба номи Нусратулло Махсум, соли 1927, дар ноҳияи Хисор ташкил 

ёфтанд. Баҳори соли 1928 дар ин ҳудуд, шумораи чунин хоҷагиҳои  коллективӣ 

ба 26 адад расид, ки онҳо ҳамагӣ 366 хоҷагиҳои деҳқониро муттаҳид мекарданд. 

Баъди он ки округи Хуҷанд ба ҳайати ҶМШС Тоҷикистон дохил шуд, 1 

октябри соли 1929 миқдори умумии хоҷагиҳои коллективӣ дар ҷумҳурӣ ба 209 

адад расид, ки онҳо 2888 хоҷагиҳоро муттаҳид мекарданд.   

То ин сол ба хоҷагиҳои коллективӣ бештар деҳқононе дохил  мешуданд, ки 

онҳо дар ҳақиқат аз ҷумлаи бечорагон буданд ва барои пеш бурдани хоҷагии 

худ имконият надоштанд. Бо ҳамин сабабҳо онҳо мӯҳтоҷи ҳаргуна кӯмак 

буданд.  

 

§3.  Дигаргунсозиҳо дар ҳаёти фарҳангӣ 

 

Маориф. Новобаста аз он ки дар ҳудуди ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон 

то соли 1925 ҳам дар соҳаи маориф баъзе чораҳои зарурӣ андешида шуд, вале 

натиҷааш назаррас набуд. Аз ҷумла, дар соли  таҳсили 1925/26 дар мактабҳои  

шӯравӣ ҳамагӣ 3% толибилмон таҳсил мекарданду халос. Ҳол он ки дар соли 

1925 дар ҳудуди Тоҷикистон 1677 адад мактабҳои усули кӯҳна амал мекарданд. 

Декабри соли 1926 анҷумани 1 муассисони Шӯроҳои Тоҷикистон, дар 

қатори дигар ҳуҷҷатҳо чуноне таъкид гардид, эъломияро «Дар бораи ҷорӣ 

намудани таълими умумии меҳнаткашон» қабул кард. Бо мақсади амалӣ 

намудани ин эъломия ҳукумати ҷумҳурӣ диққати асосиро ба ташкил намудани  

мактабҳои нав,  таъмини онҳо ба омӯзгорон  ва ҷалби ҷавонон ба чунин  
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мактабҳо равона кард. Дар ин роҳ танҳо бо корҳои  ташвиқотӣ маҳдуд  нашуда, 

ба оилаҳое, ки фарзандонашон дар мактабҳои шӯравӣ таҳсил мекарданд, қарзи 

имтиёзнок медоданд, онҳоро дар муддати як сол аз андози ягонаи кишоварзӣ 

озод менамуданд ва ғайраҳо. Дар чунин мактабҳо ба фарзандони  коргарон ва 

камбағалон бе пул либос, пойафзол, хӯроки пагоҳирӯзӣ ва  нисфирӯзӣ 

медоданд. Дар натиҷаи ин чорабиниҳо шумораи мактабҳои шӯравӣ ва  

талабагони онҳо пай дар пай меафзуданд. Чунончӣ, агар соли таҳсили 1924/25 

миқдори умумии мактабҳои шӯравӣ  31  адад ва шумораи талабагони  онҳо 904 

нафарро ташкил дода бошанд, пас соли таҳсили 1928/29 миқдори ин гуна 

мактабҳо ба 317 адад  ва шумораи талабагонашон ба 12325 нафар расид. Вале 

ин миқдор  ҳам нисбат ба мактабҳои кӯҳна хеле кам буданд. Ин ҳама гувоҳи он 

аст, ки майли падару модарон ҳанӯз ҳам бештар ба  мактабҳои  усули кӯҳна 

нигаронида шудааст. Албатта бо чунин ҳолат амалдорони шӯравӣ муросо карда 

наметавонистанд. Бинобар ин  соли 1929 дар ҳудуди  ҷумҳурӣ мактабҳои  усули 

кӯҳнаро барҳам доданд. Бо ҷои онҳо мактабҳои шӯравӣ бунёд карданд. 

Маҳви бесаводӣ. Барои дар байни мардум барҳам додани бесаводӣ 

мактабҳои маҳвӣ бесаводӣ аҳамияти махсус доштанд, ки онҳо махсус барои 

калонсолон ташкил карда мешуданд. Агар дар ҷумҳурӣ соли 1925-26 миқдори 

чунин мактабҳо – 63 адад ва шумораи  толибилмон – 1496 нафар бошанд, пас 

дар соли таҳсили 1927-28 миқдори чунин мактабҳо ба 271 адад ва шумораи 

толибилмони онҳо ба 7400 нафар расиданд. Соли 1928 дар ҷумҳурӣ ҳатто 

ҷамъияти «Нест бод бесаводӣ» бунёд гардид. 

Тайёр намудани кадрҳо. Барои ҳукумати ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон 

масъалаи тайёр намудани кадрҳои маҳаллӣ, чӣ барои идораҳои маҳаллӣ ва чӣ 

барои мактабҳо, аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарин ба ҳисоб  мерафтанд. 

Бинобар ин, чуноне аллакай таъкид гардид, ҳанӯз 31 декабри соли 1924, бо 

қарори Кумитаи Инқилобии ҶМШС Тоҷикистон дар шаҳри Тошкент 

Донишкадаи маорифи Тоҷикистон таъсис ёфта буд. Дар ин донишкада соли 

1924 – 130 нафар ва соли 1926 – 171 нафар фиристодагони Тоҷикистон таҳсил 

мекарданд. Дар соҳаи тайёр намудани кадрҳо дар  худи ҷумҳурӣ ҳам баъзе 

чораҳо  андешида шуд. Аз ҷумла, моҳи  июни соли 1925 дар Душанбе курси  

семоҳаи муаллимтайёркунӣ кушода шуд. Августи он сол ин курсро аввалин 25 

нафар тоҷикон хатм карданд.  Дар як вақт дар Душанбе курсҳои хоҷагидорӣ ҳам 

фаъолият мекарданд. Тирамоҳи он сол курси семоҳаи муаллимтайёркунӣ ба 

курси то шашмоҳаи доимамалкунанда табдил дода  шуд. Соли 1928 курсҳои 

муаллиматйёркунӣ, ба ғайр аз Душанбе , боз дар Истаравшан, Ғарм ва 

Қӯрғонтеппа таъсис  ёфтанд. Дар Душанбе инчунин курси муалллимтайёркунии 

занона ташкил карда  шуд. Барои тоҷикони Истаравшан ва Панҷакент дар 

Самарқанд курси муаллимтайёркунӣ, аз ҷумла занона низ вуҷуд дошт. 

18 сентябри соли 1926 дар бораи таъсиси техникуми омӯзгории Тоҷикистон 

қарор қабул гардид. Ноябри соли 1927 техникуми омӯзгории занона низ таъсис  
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ёфт. Дар соли таҳсили 1928/29 дар ҷумҳурӣ се  техникуми омӯзгорӣ фаъолият 

мекарданд, ки дар онҳо 360 нафар донишҷӯён таҳсил менамуданд. 

Бегуфтугӯ, ҷумҳурии мо дар он солҳои душвор дар  масъалаи тайёр 

намудани кадрҳо ҳам  кӯмаки ҷумҳуриҳои иттифоқиро медид. Танҳо солҳои 

1927/1928 барои таҳсил, берун аз ҷумҳурӣ, аз ҷумла ба шаҳрҳои Москва, 

Ленинград ва ғайра 486 нафар ҷавонон фиристода шуданд. Инчунин, аз 

Федератсияи Русия, махсусан аз вилоятҳои Бухоро, Самарқанд ва ғайра кадрҳои  

зиёд ба ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон ба кор омаданд. 

Матбуот ва нашри китобҳо. Барои бунёд ва мустаҳкам намдуни тартиботи 

нав матбуот зарур буд. Аз 15 марти соли 1925 дар Душанбе рӯзномаи «Иди 

тоҷик» нашр гардид. Баъди чанде ин рӯзнома номи «Бедории тоҷик», аз 8 

октябри соли 1928 номи «Тоҷикистони сурх» - ро гирифт. Аз соли 1925 газетаи 

русии «Советский Таджикистан», аз соли 1926 маҷаллаи «Дониш ва омӯзгор», 

маҷаллаи ҳаҷвии «Ширинкор», аз августи соли 1927 маҷаллаи «Роҳбари дониш» 

нашр шуданд. 

 Барои нашри китобҳо, махсусан китобҳои дарсӣ, 7 октябри соли 1925 

бунёд гардидани Нашриёти давлатии Тоҷикистон аҳамияти махсус дошт. Дар он 

аз ҷумлаи аввалинҳо китоби алифбо бо номи «Баҳори дониш», хрестоматия бо 

номи «Калиди дониш» ва ғайраҳо нашр гардиданд. 

Корҳои фарҳангию равшаннамоӣ. Дар баробари нашри рӯзномаю 

маҷалла ва китобҳо, барои бунёди китобхонаю чойхонаҳои сурх низ диққати 

ҷиддӣ дода  мешуд. Соли 1927 дар ҳудуди  ҷумҳурии мухторӣ 11 китобхона, 32 

клубу чойхонаҳои сурх ва 9 нуқтаҳои кинонамоишдиҳӣ амал мекарданд. Аз 

октябри соли 1928 дар Душанбе аввалин бор шунавонидани радио оғоз гардид. 

Илм. Аввали соли 1925 дар соҳаи аз нуқтаи назари илмӣ омӯхтани ҷумҳурӣ 

қадами нахустин гузошта шуд. 9 январ дар  Тошканд «Ҷамъияти омӯзиши  

Тоҷикистон ва халқиятҳои эронинажоди берун аз он» ташкил ёфт. Ба ҳайати он 

олимони номии ҳамон давр А.А. Знаменский, Н.Л. Корженевский, А.А. 

Семёнов, М.С. Андреев ва дигарон дохил буданд. Аз тарафи онҳо очеркҳои 

илмӣ оид ба таърих ва мардумшиносии тоҷикон, дар бораи ҳаёти набототу 

ҳайвонот, иқлим, роҳҳо, иқтисодиёт ва ғайра нашр гардиданд. Феврали соли 

1926 дар Тошкент Бюрои иқтисодии Осиёмиёнагӣ оид ба Тоҷикистон таъсис 

ёфт, ки вазифааш омӯхтани қувваҳои  истеҳсолии ҷумҳурӣ ба ҳисоб мерафт. 

Соли 1927 аз тарафи олимони Донишгоҳи давлатии Осиёимиёнагӣ эъзомияи 

ботаникӣ ба Помир – Кӯҳистони Бадахшон фиристода шуд. Соли 1928 дар ин ҷо 

эъзомияи Помир бо сарварии Д.И. Щербаков ва эъзомияи умумии (комплексии)  

Тоҷикистонии АИ ИҶШС (СССР)  бо сарварии А.Е. Ферсман фаъолият 

намуданд Соли 1928 бо сарварии академик Е.Н. Павловский эъзомияи  

паразитарии Осиёимиёнагӣ  ташкил  карда шуд, ки онҳо дар ҳудуди ҷумҳурӣ 

бемориҳои зиёди сиряткунандаро омӯхтанд. Дар асоси пешниҳоди онҳо дар 

Душанбе нуқтаи муайянкунӣ ва табобати бемории табларза кушода шуд.  
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Бо мақсади инкишоф додани кишоварзӣ нуқтаҳои зиёди таҷрибавӣ бунёд 

карда шуданд. Аз ҷумла, соли  1929 нуқтаи таҷрибавии Пажуҳишгоҳи илмӣ – 

тадқиқотии Умумииттифоқӣ оид ба  пахта ташкил карда шуд, ки он ба кашфи 

навъҳои нави пахта, махсусан навъи маҳиннах машғул  буд.   

Адабиёт. Дар нимаи дуюми солҳои 20- уми асри ХХ чунин адибон, ба 

монанди С.Айнӣ, А. Лоҳутӣ, П. Сулаймонӣ, М. Раҳмиӣ ва дигарон бо асарҳои 

худ машҳур гардидаанд. Махсусан, соли 1926 аз тарафи С. Айнӣ нашр 

гардидани  «Намунаи адабиёти тоҷик» аҳамияти бузурги сиёсӣ дошт. Зеро, С. 

Айнӣ бо ин  асари  худ соҳиби адабиёт ва фарҳанги  қадима будани тоҷиконро 

исбот намуда, ба душманони миллати тоҷик, махсусан туркпарастону  

узбекпарастон зарбаи қатъӣ зад. Ба ғайр  аз ин соли 1927 повести «Одина», соли 

1928 романи «Дохунда» - и С. Айнӣ нашр гардид. Соли 1926 маҷмӯаи шеърҳои 

А. Лоҳутӣ бо номи «Адабиёти сурх» баромад.  Маҳз дар ҳамин давр аввалин 

асарҳои  адибони ҷавон Ч. Икромӣ («Ширин»), А. Деҳотӣ («Ҳамидаи бадбахт») 

ва ғайра  нашр гардиданд. 

Санъат. Дар давраи мухторият мувофиқи талаби замон жанрҳои гуногуни 

санъат ташаккул меёфт. Соли  1928 дар Душанбе мактаби мусиқӣ, соли 1929 дар 

Хуҷанд техникуми мусиқӣ ташкил ёфт. Маҳфил ва театрҳои гуногун фаъолият 

мекарданд. 7 ноябри соли 1929 дар Душанбе бо намоиши идона театри давлатии 

Тоҷикистон ба кор шурӯъ кард. Аввалин директор ва режесёри он Ҳомид 

Маҳмудов буд. Октябри соли 1929 аввалин  киножурнал намоиш дода шуд, ки 

он аз хусусӣ ба Душанбе омадани аввалин поезд нақл мекард. 

Гузаштан ба алифбои лотинӣ. Гузаштан ба алифбои лотинӣ ин хоҳиши 

тоҷикон, ё худ ақалан таклифи ягон нафар роҳбари тоҷикистонӣ набуд. Балки 

ин нақшаи роҳбарияти ҳизби коммунистии (болшевикии) Русия, баъд 

Умумииттифоқӣ ба ҳисоб мерафт. Зеро, мувофиқи ақидаи  тарафдорони 

инқилоби пай дар пай (пермаментӣ), баъди инқилоби Октябр бояд дар тамоми 

ҷаҳон инқилоби сотсиалистӣ ғалаба мекард ва он гоҳ  алифбои умумӣ – ҷаҳонӣ 

гӯё зарур мешавад. Ба хулоса омада буданд, ки чунин алифбо бояд алифбои 

лотинӣ шавад. Мувофиқи нақша бояд Федератсияи Русия ҳам ба ин ҳуруф 

мегузашт. Бинобар ин роҳбарияти ҳизбӣ ва ҳукумати иттифоқӣ, ба роҳбарияти 

ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон супориш дода буданд, ки дар қатори 

ҷумҳуриҳои туркзабони Иттифоқ ин нақшаро амалӣ намоянд. 

Моҳи январи соли 1927 дар  Самарқанд Кумитаи истилоҳоти алифбои 

тоҷикӣ таъсис ёфт ва соли 1928 дар ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон гузаштан 

ба ҳуруфи лотинӣ оғоз гардид. Аллакай соли 1930 нақшаи гузариш ба алифбои 

лотинӣ пурра иҷро гардид. Яъне, дар ин сол тамоми ҳуҷҷатҳои коргузорӣ ва 

мактабҳо ба ҳуруфи  лотинӣ гузаронида шуданд. 

 

 §4.  Мубориза ба муқобили қувваҳои зиддишӯравӣ 
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Чораҳои зарурӣ барои пешгирии ҳаракати зиддишӯравӣ. Дар ҳудуде, ки 

ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон бунёд гардид, ханӯз қувваҳои зиддишӯравӣ 

хеле зиёд буданд. Аввали соли 1925 онҳо аз 46 дастаҳои гуногун иборат буда, 

дар сафи  худ тахмин 1400 нафар ҷанговаронро доштанд. Мақсади ҳукумати 

ҷавони ҷумҳурӣ дар чунин ҳолати душвор аз он иборат буд, ки пеши роҳи 

ҳаракати навбатии зиддишӯравиро гирад. То ин ки аз як тараф дастаҳои нав ба 

ин ҳаракат ҳамроҳ нашаванд ва аз тарафи дигар, бо роҳҳои  фаҳмондадиҳӣ ҳар 

чӣ бештар мардумро аз ин ҳаракат ба тарафи ҷамъияти нав  - Шӯравӣ ҷалб 

намоянд. 

5 феврали соли 1925 Кумитаи Инқилобии ҶМШС Тоҷикситон ба қувваҳои  

зиддишӯравӣ муроҷиат намуда, онҳоро даъват кард, ки фавран аз  мубориза 

даст кашанд. Ба онҳое, ки то 18 июни он сол ихтиёран ба тарафи Ҳокимияти  

Шӯравӣ мегузаранд,  авф эълон карда шуд. Ба бечорагон ҳар гуна кӯмакро 

ваъда доданд. Аммо он сол дар ҷумҳурӣ хушксолӣ, гуруснагӣ ва бараҳнагӣ 

мушоҳида мешуд.  Вазъи худи Давлати Шӯравӣ ҳам  аз ҷиҳати хӯрокворӣ 

душвор буд. Бинобар ин нақшаи ба ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон 

фиристодани хӯрокворӣ иҷро нагардид. Албатта худи  ҷумҳурӣ аз чунин ҳолат 

бо осонӣ баромада  наметавонист. Ҳукумати Иттиҳоди Шӯравӣ чунин ҳолати 

ҷумҳурии мухтории Тоҷикистонро ба инобат гирифта, илова ба буҷаи 

муайяншуда, боз 980 ҳазор сӯм  ҷудо кард. Илова ба ҳамаи ин деҳқононро дар 

муддати ду сол аз супоридани андози  кишоварзӣ озод карданд, қарзҳои  

пештараро бахшиданд. Новобаста аз душвориҳо, ба мардум, ба қадри имкон 

ғалла барои хӯрока ва тухмӣ, инчунин қарзи пулӣ дода шуд. Ин чорабиниҳо 

гарчанде ночиз буданд, вале тавонистанд, ки қувваҳои зиддишӯравиро то 

андозае аз дастгирии васеи мардум маҳрум созанд. 

Зарбаҳои қатъи ба муқобили қувваҳои Иброҳимбек. Дар ҷумҳурии 

мухтори Тоҷикистон аввали соли 1925, дар баробари чораҳои зарурӣ, барои 

пешгирии ҳаркати зиддишӯравӣ, барои задани зарбаи қатъӣ ба муқобили 

қувваҳои мавҷудаи онҳо омодагиҳо андешида шуд. Аз ҷумла 12 апрели соли 

1925 Кумитаи инқилобии ҶМШС Тоҷикистон дар ҳудуди вилоятҳои Душанбе, 

Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб ҳолати ҳарбӣ эълон кард. Ба  ташкилотҳои маъмурияти 

сиёсии давлатӣ (ГПУ) ва шӯъбаҳои махсуси қисмҳои ҳарбӣ ҳуқуқи нисбати 

иштирокчиёни ҳаракати зиддишӯравӣ ва пайравони онҳо дидани  чораҳои 

қатъӣ, аз ҷумла, бе суд, то ҷазои қатлро дода  буд. Маҳз ҳамин  ташкилотҳо аз 

чунин ҳуқуқҳои  номаҳдуди  худ истифода бурда, дар қатори иштирокчиёни 

ҳаракати зиддишӯравӣ, одамони зиёди бегуноҳро низ қатл намуданд. Баъди он 

ки 18 июни соли 1925 мӯҳлати авф ба охир расид, қарор карда шуд, ки ҳамаи 

дастгиршудагони ҳаракати зиддишӯравӣ ба суди  трибунали ҳарбӣ ё худ 

иҷлосияи саҳроии Суди Олӣ супорида шаванд.  Онҳое, ки бо аслиҳа дастгир  

мешуданд, бе суд, дар  ҷояшон парронда мешуданд. Қувваҳои ҳарбӣ, яъне 

қисмҳои  аскарони сурх, ки дар хоки ҷумҳурӣ буданд (аз ҷумла корпуси 13 – 
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уми тирандозӣ, ки дар водии  Вахш ҷойгир буд), дар ҳолати омодабош қарор 

доштанд. 

Дар байни қуввваҳои зиддишӯравӣ хавфноктарин қувваҳои Иброҳимбек 

ҳисоб карда мешуд. Худи ӯ асосан дар деҳаи Лақай (ҳоло шаҳрчаи Сомониён) 

қарор дошт. Бинобар ин вай ҳар лаҳза метавонист ба Душанбе – пойтахти 

ҷумҳурӣ таҳдид кунад. Бо ҳамин сабаб қарор карда шуд, ки қувваҳои асосии 

аскарони сурх маҳз ба муқобили Иброҳимбек равона карда шаванд. Инак, 

баҳори соли 1925 амалиёти ҷангии қисмҳои  аскарони сурх ба муқобили 

дастаҳои Иброҳимбек сар шуд. Ин зарбаи аввали қисмҳои аскарони сурх ба 

муқобили дастаҳои Иброҳимбек ба ҳисоб меравад.   

Қувваҳои асосии Иброҳимбек аз Лақай ба ноҳияи Балҷувон гузашта, ба 

қисмҳо тақсим шуда буданд. Инак, баҳор – тобистони соли 1926 ба муқобили 

дастаҳои Иброҳимбек зарбаи дуюм ташкил карда шуд. Муҳорибаҳо бештар дар 

ҳудуди ноҳияҳои Кӯлобу Қӯрғонтеппа мегузаштанд ва ғалаба насиби қисмҳои 

аскарони сурх мешуд. Иброҳимбек 21 июни соли 1926 бо 24 нафар ҳамсафонаш, 

аз наздикии Бешкаппа ба  Афғонистон гурехт. Бо гурехтани Иброҳимбек дар 

ҷумҳурӣ ҳаракати зиддишӯравӣ хело заиф гардид. Моҳи  сентябри соли 1926 

дар ҳудуди ҷумҳурӣ гӯё 4 гурӯҳ бо 29 ҷанговар амал  мекарданду халос. 

Охирин ҳуҷуми Фузайл Махсум. Ба Афғонистон гурехтани Иброҳимбек 

қувваҳои зиддишӯравии чӣ дохилӣ ва чӣ берунаро  як муддат ноумед  кард. 

Вале охири соли 1928 вазъи Афғонистон тағйир ёфт. Дар ин  мамлакат 

Амонуллохон, ки нисбат ба Давлати Шӯравӣ хайрхоҳ буд, сарнагун карда шуд. 

Ба ҳокимият Бачаи Сақо (Ҳабибуллохон), ки  аз ҷумла тоҷикони Афғонистон  

буд, соҳиб шуд. Бачаи Сақо нисбат ба гурезагони иҷбории дар Афғонистон буда 

хайрхоҳ ва нисбат ба Давлат Шӯравӣ душман буд. Чунин ҳолат амири гурезаи 

Бухоро Олимхон ва дигар саркардаҳои атрофи ӯ: Иброҳимбек, Фузайл Махсум 

ва дигаронро рӯҳбаланд кард. Амир Олимхон ҳатто 19 майи соли 1929 ба 

восиати матбуоти мамлакатҳои Ғарб «Ба мардуми Бухоро, Хева ва  Туркистон» 

муроҷиат карда, онҳоро ба муқобили  тартиботи Шӯравӣ ба мубориза даъват 

кард. 

Фузайл Махсум 13 апрели соли 1929 бо отряди 15 нафара, аз наздикии 

Қалъаи Хумб, аз дарёи Панҷ гузашта, аз набудани қисмҳои аскарони сурх 

истифода  бурда, Қалъаи Хумбро гирифт. 15 апрел Кӯришермат ҳам,  ба  ҳудуди 

ҷумҳурии Тоҷикистон зада даромад. 17 апрел Фузайл Махсум  аз Қалъаи Хумб 

ба сӯи Ғарм ҳаракат карда, дар роҳ сафи ҷанговарони худро зиёд намуда, то 

Ҳоит ҳайати онро ба 200 нафар расонид. Вай дар тамоми маҳалҳое, ки ба даст 

медаровард, тарафдорони ҷамъияти шӯравиро бераҳмона нест мекард. 21 апрел, 

35 км дуртар аз Ғарм, дар наздикии деҳаи Нимич, 18 нафар фаъолони ҷамъияти 

Шӯравӣ ба Фузайл Махсум сахт муқобилият нишон дода, ҳамаашон ҳалок 

шуданд, ки бисёре аз онҳо омӯзгор буданд.  

Дар Душанбе 15 апрел хабари аз сарҳад гузашта, Қалъаи Хумбро 

гирифтани Фузайл Махсум, расид. Ҳамон вақт дар ин ҷо кори анҷумани II 
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Шӯроҳои Тоҷикистон давом мекард ва фавран ба муқобили Фузайл Махсум 

чораҳои заруриро андешиданд. 29 апрели соли 1929, дар наздикии Ғарм, бо ду 

самолёт десанти хурде фаромад. Аз ин Фузайл Махсум ва атрофиёни ӯ ба 

воҳима афтоданд. Вай дар ин ҷанг зиёда аз 100 нафар ҷанговарони  худро талаф 

дода, 3 май аз наздикии Қалъаи Хумб боз ба Афғонистон гурехт. 

Бозгашти фирориён. Баробари бунёди ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон 

яке аз вазифаҳои асосии ҳукумати  он баргардонидани ҳамватанони ба хоки 

Афғонистон фироршуда ва ҷойгир намудани онҳо ба ҳисоб мерафт. Ҳанӯз 7 

декабри соли 1924 Кумитаи Инқилобии ҶМШС Тоҷикистон ба он фирориён 

муроҷиат карда, даъват намуд, ки агар онҳо хоҳиши ба ватан баргаштан ва бо 

меҳнати халол машғул шуданро дошта бошанд,  ҳукумати  ҷумҳурӣ ба онҳо 

барои амалии чунин мақсадашон ҳама шароитҳоро муҳайё менамояд. 

12 сентябри соли 1925 дар назди Кумитаи Инқилобии ҶМШС Тоҷикистон 

Комиссияи марказӣ оид ба расонидани кӯмак  ба  фирориёни бозгашта,  

эмигратҳои сиёсӣ ва онҳое, ки аз ҳайати гурӯҳҳои зиддишӯравӣ ихтиёран 

баромада, ба тарафи Шӯроҳо гузаштанд, бунёд карда шуд.  Мувофиқи хулосаи 

ҳамин комиссия миқдори умумии мардуми  аз қисми Марказӣ ва Ҷанубии 

Тоҷикистон фирор карда, тахминан 200 ҳазор нафар, ё худ 40 ҳазор оиларо 

ташкил медодаанд. Аз ин миқдор 15 ҳазор оилаҳои миёнаҳол будаанд. 

Аз як тараф корҳои  фаҳмондадиҳии тарафдорони тартиботи Шӯравӣ ва аз 

тарафи дигар  авзои ҳамонвақта носолими Афғонистон сабаб шуд, ки то 

октябри соли 1926 тахминан 7 ҳазор оила, ё худ 40 ҳазор нафар фирориён ба 

ватанашон баргарданд. Аммо маъракаи коллективонидани соҳаи кишоварзӣ, ки 

дар сар то сари мамлакат оғоз гардида буд, минбаъд сафи фирориёни иҷбориро 

ба Афғонистон боз ҳам зиёд намуд. 

 

 

 

 

§5.  Ташкилёбии Ҷумҳурии Шӯравии сотсиалисти Тоҷикистон 

 

МШС Тоҷикистон дар ҳайати ҶМШС Ӯзбекистон. ҶМШС Тоҷикистон 

5 – сол, яъне солҳои 1924 – 1929 дар ҳайати  ҶШС Ӯзбекистон буд. Бо мақсади 

мунтаззам нигоҳ доштани алоқаи байниҳукуматии  Тоҷикистон ва Ӯзбекистон, 

20 декабри соли 1924 аз  тарафи Кумитаи Инқилобии ҶМШС Тоҷикистон 

намояндагии доимии ҷумҳурии мухторӣ дар ҶШС Ӯзбекистон таъсис гардид. 

Барои ба эътибор гирифтани манфиати Тоҷикистон – ҳамчун ҷумҳурии 

мухторӣ,  махсусан барои ҳалли масъалаҳои  молиявӣ ва иқтисодӣ, дар назди 

ташкилотҳои давлатии Ӯзбекистон бюро ва  комиссияҳои махсус ташкил карда  

шуд. Инчунин дар ташкилотҳои ҳукуматии он низ намояндагони ҶМШС 

Тоҷикистон  шомил буданд. Аз ҷумла,  дар назди Комиссариати маорифи 
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халқии ҶШС Ӯзбекистон Шӯро оиди миллатҳои ақал ташкил карда шуд, ки ба 

он намояндаи ҶМШС Тоҷикистон сарварӣ мекард. 

Аммо ҳукумати ҳамонвақтаи ҷумҳурии Ӯзбекистон, на ҳама вақт ба 

ҷумҳурии Тоҷикистон, ки нисбатан зиёда қафомонда ва харобгардида буд, 

холисона назар мекард. Махсусан дар соҳаи маориф манфиати тоҷикон бештар 

ба эътибор гирифта намешуд. Ба мансабҳо асосан шахсонеро  таъин мекарданд, 

ки онҳо дар ҳуҷҷат ҳамчун «ӯзбек» номнавис шуда бошанд. Тоҷиконро бештар 

маҷбур менамуданд, ки худро ҳамин тавр, яъне «ӯзбек» муарифӣ кунанд. 

Тоҷиконеро, ки худро «ӯзбек» номнавис мекарданд, ба мансабҳои гуногун 

таъин менамуданд. Ба дасти ҳамин тоҷикони ӯзбекшуда мактабҳои тоҷикиро 

мебастанд ва ҳаёти маънавии тоҷиконро маҳдуд менамуданд.  

Таъсиси округи Хуҷанд ва ба ҶМШС Тоҷикистон ҳамроҳ намудани он. 
Вилоятҳои Панҷакент ва Ӯротеппа гарчанде мувофиқи тақсимоти ҳудуди 

миллии соли 1924 ба ҶМШС Тоҷикистон шомил карда шуда бошанд ҳам, аммо 

онҳо, чуноне дар боло таъкид шуд, гӯё бо сабаби аз ҶМШС Тоҷикистон хело 

дар канор будан, то охири соли 1926, аз ҷиҳати идоракунӣ, амалан дар ҳайати 

ҷумҳурии Ӯзбекистон буданд. Танҳо охири соли 1926 он вилоятҳо ба ихтиёри  

ҷумҳурии Тоҷикистон гузаштанд. 

Сентябри соли 1926 дар натиҷаи тақсимоти ноҳиявӣ дар ҷумҳурии 

Ӯзбекистон бунёди округи Хуҷанд пешниҳод гардид ва он феврали соли 1927 аз 

ҷиҳат ташкилӣ таъсис ёфт.  Ҳамон вақт ба ҳайати округи Хуҷанд, ноҳияҳои 

Исфара, Конибодом ва Ашт шомил буданд. Ҳатто роҳбарияти ҳамонвақтаи 

ҷумҳурии Ӯзбекистон ошкоро иқрор шуда буданд, ки аксарияти аҳолии ин 

округро тоҷикон ташкил мекунанд ва майли ба ҶМШС Тоҷикистон ҳамроҳ 

шуданро доранд. Роҳбарияти ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон борҳо, дар сатҳи  

гуногун ба ҶМШС Тоҷикистон ҳамроҳ намудани округи Хуҷандро гузошта 

буданд. 

Апрели  соли 1929 анҷумани II Шӯроҳои округи Хуҷанд ва анҷумани II  

Шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон  барпо гардиданд. Онҳо масъалаи ба ҳайати  

ҶМШС Тоҷикистон ҳамроҳ намудани  округи Хуҷандро муҳокима карда аз 

анҷумани III  Шӯроҳои ҶШС Ӯзбекистон хоҳиш  намуданд, ки пешниҳоди 

онҳоро тасдиқ намояд. 25 майи соли 1929 Кумитаи иҷроияи Марказии (КИМ) 

ҶШС Ӯзбекистон қарорро дар бораи ба ҶМШС Тоҷикистон ҳамроҳ намудани 

округи Хуҷанд қабул кард.  

Сентябри соли 1929 округи Хуҷанд ба ҳайати ҶМШС Тоҷикистон ҳамроҳ 

карда шуд. Ҳамон вақт аҳолии округ 250,8 ҳазор нафарро ташкил медод. 

Минбаъд аҳолии ҷумҳурии мухторӣ ба зиёда аз 1150 ҳазор нафар  расид ва дар 

он 72% - ро  тоҷикон ташкил медоданд. Масоҳати  ҷумҳурӣ аз 142,5 ҳазор км2 

иборат буд. Ноҳияҳои округи Хуҷанд, нисбат ба ноҳияҳои ҷумҳурии  мухторӣ, 

аз ҷиҳати иқтисодӣ ва фарҳангӣ пешрафта  ҳисоб  мешуданд. 

Таъсиси Ҷумҳурии Шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон. Дар замони 

мавҷудияти ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон аксари  арбобони он масъалаи 
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тоҷиконро то ҳанӯз пурра ҳалнашуда ҳисобида, ба  ташкилотҳои гуногуни 

иттифоқӣ арзу шикоятҳо фиристодаанд. Дар ин асос онҳо дар назди 

ташкилотҳои иттифоқӣ борҳо масъалаи ба ҷумҳурии иттифоқӣ табдил додани 

ҶМШС Тоҷикистонро гузоштаанд. Инак, 6 июни соли 1929 бюрои сиёсии 

кӯмитаи марказии ҳизби коммунистии (болшевикии) Умумииттифоқӣ 

масъалагузории аз ҳайати ҶШС Ӯзбекистон баромадани ҶМШС Тоҷикистон ва 

ба ҷумҳурии иттифоқӣ табдил додани онро маъқул  шуморид. 12 июни соли 

1929 раёсати  кумитаи иҷроияи марказии ИҶШС, 17 июни ҳамон сол бюрои  

иҷроияи кӯмитаи марказии ҳизби коммунистии (болшевикии) Ӯзбекистон низ 

чунин ҳалли  масъаларо маъқул   шумориданд.   

6 июли соли 1929 Бюрои Осиёмиёнагии кӯмитаи марказии ҳизби 

коммунистии (болшевикии) Умумииттифоқӣ оиди ба ҷумҳурии иттифоқӣ 

табдил додани ҶМШС  Тоҷикистон нақшаҳои омодагиро тасдиқ намуд. Ба 

сарвари коммиссия  оиди аз ҳайати ҶШС Ӯзбекистон ҷудо  намудани ҶМШС 

Тоҷикистон - Макеев, ки ҷонишини раиси Шӯрои иқтисодии Осиёи  Миёна буд, 

фармуд, ки аз 1 октябр, яъне то оғози  буҷаи нави солона, корҳои муайян 

намудани сарҳади байни ҶШС Ӯзбекистон ва ҶМШС Тоҷикистонро ба итмом 

расонанд. Комиссияи номбурда бо сарварии Макеев, бо танаффусҳо, аз 25 июл 

то 8 сентябри соли 1929 фаъолият намуд. Дар  ҷамъомадҳои он дар байни 

намояндагони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон баҳсу мунозираҳои  тезу  тунд ба амал 

омаданд. Дар он намояндагии Тоҷикистонро А.Ҳоҷибоев ва намояндагии 

Ӯзбекистонро Р.Исломов сарварӣ мекарданд.   

Дар як вақт бо фаъолияти комиссияи номбурдаи бюрои Осиёимиёнагӣ, дар 

худи ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон ҳам баъзе  чорабиниҳо оиди ба  ҷумҳурии 

иттфоқӣ табдил додани он мегузашт.  Аз  ҷумла, 11 августи соли 1929 раёсати 

кӯмитаи иҷроияи марказии  Шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон ба ҳукумати (Шӯрои 

Комиссарони) ҷумҳурӣ пешниҳод намуд, ки чорабиниҳоро оиди таъсиси 

ташкилотҳои ҷумҳуриявии хоси ҷумҳурии иттифоқиро  бинад. 11 сентябри он 

сол иҷлосияи II Кумитаи Иҷроияи Марказии (КИМ) Шӯроҳои ҶМШС 

Тоҷикистон маърӯзаро оиди сохтори хоҷагӣ ва фарҳангӣ дар ҷумҳурӣ ва 

инкишофи ояндаи онҳоро шунида қарор кард, ки аз ҳайати ҶШС Ӯзбекистон 

баромада ба ҷумҳурии иттифоқӣ табдил ёфтани ҶМШС Тоҷикистон зарур аст 

ва ин ҷумҳурии навбунёд бояд бевосита ба ҳайати ИҶШС (СССР) шомил 

гардад. Барои ҳалли ин масъала зарур шумориданд, ки анҷумани фавқулоддаи 

Шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон даъват карда шавад. 

15 октябри соли 1929 дар шаҳри Душанбе анҷумани III фавқулоддаи 

Шӯроҳои ҷумҳурӣ ба  кори худ шурӯъ кард.  16 октябр дар майдони назди  

Хонаи деҳқон (ҳозира бинои  театри драммавии русии ба номи В. Маяковский), 

дар ҳузури намояндагони анҷуман, қисмҳои аскарони сурх ва мардуми аз 

гӯшаҳои гуногун омада, Эъломия дар бораи ба Ҷумҳурии Шӯравии 

сотсиалистии Тоҷикистон тадбил додани ҶМШС Тоҷикистон қабул гардид. 

Ҳамин тавр бо душвориҳои хеле зиёд Ҷумҳурии Шӯравии сотсиалистии 
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Тоҷикистон таъсис ёфт. Ҳамон лаҳза ба ҳайати ҷумҳурӣ Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, округҳои Хуҷанд, Ӯротеппа, Ҳисор, Ғарм, Қӯрғонтеппа, 

Кӯлоб ва Панҷакент шомил буданд. 

Инчунин, дар ҳамон Эъломия таъкид мегардид, ки  ҶШС Тоҷикистон 

ихтиёран, дар асоси эъломияи анҷумани якуми Шӯроҳои ИҶШС (СССР), 

ҳамчун аъзои  комилҳуқуқ, ба ҳайати Иттифоқ дохил мешавад. 5 декабри соли 

1929 иҷлосияи Кумитаи Иҷроияи Марказии ИҶШС (СССР) қарор кард, ки 

Шартнома дар бораи таъсиси ИҶШС (СССР) дар ҳудуди  ҶШС  Тоҷикистон низ 

паҳн карда шавад. Онро анҷумани VI Шӯроҳои ИҶШС (СССР) низ маъқул 

шуморид. Ҳамин тавр Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои ҳафтӯми  ИҶШС  гардид. 

Бо сабаби бунёди ҶШС Тоҷикистон, 25 ноябри соли 1929 бюрои сиёсии 

кумитаи марказии ҳизби коммунистии (болшевикии) Умумииттифоқӣ  қарор 

қабул кард, ки ташкилоти вилояти тоҷикистонии ҳизби коммунистии 

(болшевикии) Ӯзбекистон ба ҳизби коммунистии (болшевикии) Тоҷикистон 

табдил дода шавад. 

Умуман таъсиси ҶШС Тоҷикистон қадами дигари ҷиддӣ ба сӯи 

соҳибистиқлолии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Бинобар 

ҳамин ҳам ин воқеа низ барои тоҷикон ва тоҷикистониён аҳамияти бузурги 

таърихӣ дорад. 

 

 

 

 

 

 

 

БОБИ XVII.  Тоҷикон дар давраи дигаргунсозиҳои сиёсӣ, иҷтимоию 

иқтисодӣ ва фарҳангии солҳои 1929 - 1941 

 

§1. Мақсад ва вазифаи асосии дигаргунсозиҳо дар марҳилаи нав 

 

Чуноне дар боби гузашта  таъкид шуд, соли 1929 Ҷумҳурии Мухтори 

Шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Шӯравии сотсиалистии 

Тоҷикистон табдил ёфт ва он бевосита ба ҳайати Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои 

Шӯравии сотсиалистӣ (ИҶШС- СССР) дохил шуд. Кумитаи вилояти 

Тоҷикистонии ҳизби комунистии Ӯзбекистон ба ҳизби коммунистии 

Тоҷикистон табдил ёфт ва он ҳам бевосита қисми таркибии ҳизби комунистии 

(болшевикии) Умумииттифоқӣ ба ҳисоб мерафт. Мисли пештара ҳизби 

коммунистӣ дар доираи  Иттиҳоди Шуравӣ яккаҳукумрон буд. Бинобар ҳамин 

ҳам ҳар ҳукме, ки ҳизби комунистии (болшевекии) Умумииттифоқӣ 

мебаровард, он ба воситаи ҳизби комунистии Тоҷикистон дар ҳудуди ҶШС 

Тоҷикистон низ амалӣ мегардид. Албатта ҳизби комунистии Тоҷикистон ҳуқуқ 
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надошт, ки иҷроиши ҳукми ҳизби коммунистии умумииттифоқиро ба таъхир 

гузорад, ё худ аз иҷроиши он саркашӣ намояд. Дар доираи Иттифоқ мақсад ва 

вазифаҳои ҳамаи ҳизбҳои комунистии ҷумҳуриҳои он ягона буд ва онҳоро маҳз 

ҳизби комунистии (болшевикии) Умумииттифоқӣ муайян мекард.  

Самтҳо ва вазифаҳои асосии сохтмони ҷамъияти сотсиалистӣ низ аллакай 

муайян шуда буд ва дар нимаи дуюми солҳои 20-уми асри ХХ, чуноне дар боби 

гузашта таъкид шуд, дар ин роҳ баъзе корҳо ба сомон расонида шуданд. Вале 

ҷиҳатҳои фарқкунандаи  давраи солҳои 1929-1941, нисбат ба солҳои пешин дар 

он аст, ки: 1) Баъди он ки Ҷумҳурии  Тоҷикистон ба ҷумҳурии иттифоқӣ табдил 

ёфт, минбаъд вазифаҳои сохтмони ҷамъияти сотсиалистӣ ба ӯҳдааш бе восита аз 

тарафи ташкилотҳои болоии ҳизбӣ ва ҳукуматии Иттифоқ гузошта мешуд. 

Яъне, на ин ки мисли замони мухторият (солҳои 1924-1929), ҳамаи вазифаҳо 

барои ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи ҷумҳурии иттифоқииӮзбекистон сурат 

мегирифт. Акнун ҷумҳурии иттифоқии Тоҷикистон, дар доираи ҳудуди худ, 

вазифаҳои сохтмони ҷамъияти сотсиалистиро бевосита ба ӯҳдааш гирифта, 

оиди иҷроиши онҳо чораҳо меандешид ва ҷавобгар буд; 2) То солҳои 

хоҷагидори 1928-1929 дар Иттиҳоди Шӯравӣ ҳама гуна супоришҳо ба воситаи 

қарорҳои гуногун, ё худ супоришҳои бевосита дастрас мешуд. Аз ин солҳои 

хоҷагидорӣ дар Иттиҳоди Шӯравӣ пурра ба хоҷагидории нақшавӣ (планӣ) 

гузаштанд ва дар мамлакат  нақшаи 5-солаи якум барои солҳои 1928/1929-

1932/1933 қабул  гардид. Ин нақша нақшаи Иттифоқӣ-давлатӣ буда, он 

вазифаҳои чӣ Иттифоқ ва чӣ ҷумҳуриҳои иттифоқӣ, аз ҷумла ҶШС 

Тоҷикистонро ҳам дар муддати 5-соли муайяншуда, дар бар мегирифт. Минбаъд 

низ ҳама гуна вазифаҳо, аз ҷумла, дар аввал вазифаҳои асосии сохтмони 

ҷамъияти сотсиалистӣ: саноатикунии мамлакат, коллективонидани кишоварзон 

ва инқилоби фарҳангӣ дар ҳамин нақшаи 5-солаҳои аввал акси худро ёфта 

буданд. Бинобар ин дар давраи нав, яъне солҳои 1929-1941 фаъолияти тамоми 

ташкилотҳои ҳизбӣ ва шӯравии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам барои иҷроиши 

ҳамин вазифаҳо ва инкишофи минъбадаи онҳо нигаронида шудаанд. 

Вобаста ба мақсад ва вазифаҳои гузошташуда, дар натиҷаи 

дигаргунсозиҳои давраи нав, яъне солҳои 1929-1941 бояд ба чунин натиҷаҳо 

муяссар мегардиданд: 

1) Дар ҳаёти сиёсӣ. Тамоми нишонаҳои ҳукуматдории замони кӯҳнаро 

барҳам дода, ба мустаҳкам шудани ҳукуматдории синфи коргар ва иттифоқчии 

он деҳқонон мушарраф мешуданд. Ин ҳамаро мустаҳкамшавии диктатураи 

пролетариат ва минъбада инкишофи он меномиданд. Баробари расидан ба ин 

мақсад диктатураи пролетариат бояд ба давлати умумихалқӣ табдил меёфт; 

2) Дар ҳаёти иҷтимоию иқтисдӣ. Амалан барҳам додани истисмори одам 

аз тарафи одам ва бунёди асосҳои ҷамъияти сотсиалистӣ дар назар дошта 

мешуд. Барои ин дар мамлакат бомуваффақият гузарониданӣ маъракаи 

саноаткунонӣ ва колективонии кишоварзон, инчунин инкишофи минбаъдаи ин 

соҳаҳо дар назар дошта шуда буд: 
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3) Дар ҳаёти фарҳангӣ. Вазифаи асосӣ куллан тағйир додани тафаккури 

одамон ва ба талаботи ҷамъияти сотсиалистӣ мутобиқ намудани шуури онҳо ба 

ҳисоб мерафт. 

Хулоса, солҳои 1929-1941 фаъолияти тамоми ташкилотҳои ҳизбию давлатӣ 

ва ҷамъиятӣ барои иҷроиши вазифаҳои дар боло ишорагардида нигаронида 

шуда буд. Бояд ба инобат гирифт, ки дар он солҳо бо сабаби хеле қафомонда 

будани Тоҷикистон, барои амалӣ гардонидани он вазифаҳо аз 70 то 80%-и 

маблағгузорӣ аз ҳисоби буҷаи Иттиҳоди Шӯравӣ буд. 

 

§ 2. Саноаткунонӣ дар шароити Тоҷикистон 

 

Зарурияти саноаткунонӣ дар давраи нав. Дар давраи нави 

дигаргунсозиҳо, яъне солҳои 1929-1914, масъалаи саноатикунонӣ яке аз 

масъалаҳои ҳаётан муҳими на танҳо Тоҷикистон, балки тамоми Иттиҳоди 

Шӯравӣ ба ҳисоб мерафт. Зеро, аз ҳалли дурусти ин масъала тақдири худи сохти 

Шӯравӣ сахт вобастагӣ дошт. Маҳз ҳаминро рақобати бошиддати иқтисодии 

байни Иттиҳоди Шӯравӣ, ки дар асл, дар миқёси ҷаҳон давлати ягонаи 

сотсиалистӣ буд, бо мамлакатҳои бузурги капиталистӣ, ки хеле пешрафта 

буданд, талаб мекард. 

Чуноне маълум аст, сараввал давлатҳои бузурги капиталистӣ бо роҳи зӯрӣ 

– ҷанг давлати ҷавони Шӯравиро барҳам додан мехостанд, ки натавонистанд. 

Акнун онҳо ният доштанд бо роҳи осоишта, дар рақобати иқтисодӣ Иттиҳоди 

Шӯравиро мағлуб намоянд. Ҳамин гуна мақсади сарварони мамлакатҳои 

капиталистиро роҳбарони Иттиҳоди Шӯравӣ эҳсос мекарданд. Ба ғайр аз ин дар 

давлатҳои Италия (соли 1922) ва Олимон (соли 1933) фашистон ба сари 

ҳокимият омада буданд, ки онҳо даъвои тақсимоти нави ҷаҳонро доштанд. Ин 

ҳама аз хусуси ҷанги нави ҷаҳонӣ дарак медод. Бинобар ҳамин ҳам роҳбарони 

Иттиҳод ба тамоми душвориҳои мавҷуда нигоҳ накарда, бо ҷалби тамоми 

захираҳои дохилӣ, дар давраи  нави дигаргунсозиҳо ҳам саноатикунонии 

мамлакатро, ки дар миёнаи солҳои 20-ум оғоз карда буданд, идома доданд. Дар 

натиҷаи иҷрои ин вазифа Давлати Шӯравӣ дар ҳақиқат дар давраи хело кӯтоҳи 

таърихӣ аз давлати қафомондаи аграрӣ ба мамлакати пешрафтаи саноатӣ табдил 

ёфт. 

Саноатикунонии давраи нави дигаргунсозиҳо, чун давраи аввала тамоми 

сарзамини Иттиҳоди Шӯравӣ, аз ҷумла Тоҷикистонро низ фаро гирифта буд. 

Вале аз ҳамон вақт мақсад гузошта буданд, ки дар ҳудуди Тоҷикистон, бо 

сабаби ҳанӯз омӯхта нашудани иқтидори саноатии он, аз ҷумла иқтидори 

энергетикиаш, маҳз ҳамон соҳаҳои саноат бунёд гардид ва инкишоф ёбад, ки 

онҳо минъбад манбаи ашёи хом ва хӯроквории Иттиҳоди Шӯравиро васеъ 

намоянд. Яъне, Тоҷикистон бояд яке аз маконҳои асосии ашёи хоми саноатии 

Иттиҳод мегардид. Ҳамин ҳолат дар нақшаи панҷсолаи якӯм (солҳои 1928/29 – 
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1932/33), дуюм (солҳои 1933 1938) ва сеюми (солҳои 1938-1942) рушди хоҷагии 

халқи Иттиҳоди Шӯравӣ акси худро ёфтааст. 

Заводҳои пахтатозакунӣ. Дар замони саноаткунонии мамлакат барои 

Тоҷикистон бунёд ва рушди заводҳои пахтатозакунӣ мақоми асосиро ишғол 

мекунад. Зеро, фаъолияти он заводҳо ба ашёи хоми  маҳаллӣ-пахта, ки барои 

Иттифоқ хело зарур буд, асос меёфт. Инчунин истеҳсоли пахта ҳам сол аз сол 

инкишоф меёфт ва коркарди он бунёди заводҳои навро талаб мекард. 

Бо сабабҳои дар боло ишорашуда дар давраи нав ҳам, дар ҳудуди ҷумҳурӣ 

суръати сохтмони заводҳои пахтатозакунӣ тезонида шуд. Дар натиҷа чунин 

заводҳо соли 1930 дар Кӯлоб, соли 1932 дар Сарой Камар (Панҷ) сохта ба 

истифода дода шуданд. Инчунин, дар муддати солҳои 1930-1932 заводҳои 

амалкунандаи пахтатозакунии Сталинобод, Хуҷанд, Фархор, Ҷилликӯл, 

Қӯрғонтеппа ва ғайраҳо қисман аз нав таҷҳизонида, васеъ карда шуданд. Чунин 

чорабинии бо техникаи нав таҷҳизонидан ва васеъ намудани заводҳои 

пахтатозакунӣ минбаъд ҳам идома дода шуд. Соли 1938 дар ҳудуди ҷумҳурӣ боз 

ду адад заводҳои нави пахтатозакунӣ сохта ба истифода  дода шуданд, ки яке аз 

онҳо дар Мелниково (Конибодом) ва дигаре дар Регар (Турсунзода) ҷойгир 

шуда буданд. 

 Умуман охири солҳои 30-уми асри ХХ дар ҳудуди Тоҷикистон 11 адад 

заводҳои пахтатозакунӣ фаъолият мекарданд. Аз ин миқдор танхо солҳои 30-ӯм 

4 адад чунин заводҳои нав ба кор  шурӯъ намудаанд. 

Саноати бофандагӣ. Сарзамини Тоҷикистон, дар баробари истеҳсоли 

пахта, барои инкишофи кирмакпарварӣ ҳам қулай буд. Пилла низ барои 

Иттифоқ ҳамчун ашёи хом зарур ҳисобида мешуд. Бо ҳамин сабабҳо дар ин 

гӯшаи Иттиҳод, пеш аз саноати бофандагии  пахта, бунёд ва никишофи саноати 

абрешимро зарур шумориданд. Дар натиҷа, дар Тоҷикистон аввали солҳои 30-

ӯми асри ХХ саноати бофандагиро аз саноати абрешим оғоз намуданд. Ҳамон 

солҳо округи Хуҷанд ҳамчун маркази анъанавии истеҳсоли пилла ҳисоб мешуд. 

Зеро, 65,6%-и пиллаи ҷумҳурӣ маҳз дар ҳамин округ истеҳсол  мегардид. Бо 

ҳамин сабаб, феврали соли 1930 дар шаҳри Хучанд, фабрикаи абрешими 

«Бофандаи сурх» бунёд гардид. Инчунин вазифа гузошта шуд, ки дар шаҳрҳои 

Хуҷанд ва Сталинобод саноати замонавии ин соҳа сохта шаванд. Дар натиҷа 

соли 1930 дар Хуҷанд сохтмони чунин фабрикаи замонвӣ оғоз гардид ва 1 майи 

соли 1932 навбати аввали он ба фаъолият шурӯъ кард, ки ҳамон лаҳза он асосан 

калобаи абрешимӣ мебаровард. Минъбад ин корхона васеъ гардид ва 1 майи 

соли 1934 аввалин бор матои абрешимӣ - атлас (500-метр) истеҳсол кард. Дар 

натиҷа фабрикаи абрешими Хуҷанд ба комбинати шоҳибофӣ табдил ёфт ва яке 

аз корхонаҳои бузурги иттифоқии соҳаи абрешим ба ҳисоб мерафт. 

Ноябри соли 1932 фабрикаи пиллакашии Сталинобод низ ба кор даромад, 

ки хело дертар (соли 1949) он ҳам ба комбинати шоҳибофӣ табдил дода шуд. 

Дар давраи аввал масолеҳи ин фабрика, ҳамчун ашёи хом, ба шаҳрҳои Москва, 

Оренбург, Рига, Киев ва ғайра фиристода мешуд.    
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То миёнаи солҳои 30-юми асри ХХ ҳарчанд дар Тоҷикистон истеҳсоли 

пахта меафзуд, вале ҳамаи онҳо ҳамчун ашёи хом ба марказҳои саноати 

бофандагии Иттиҳод фиристода мешуд. Инак, соли 1936 дар Сталинобод ба 

сохтмони комбинати бофандагӣ шурӯъ карданд ва  14 марти соли 1942 навбати 

аввали он ба кор даромад. Ҳарчанд ин корхона ҳамон вақт асосан калоба ва 

матои дурушт истеҳсол мекард вале он ибтидои коркади пахта дар ҷумҳурӣ буд. 

Саноати хӯрокворӣ. Талаботи рӯзафзуни мардум нисбат ба маҳсулоти 

мевагӣ ва дар ҷумҳурӣ фаровонии меваю ангурро ба инобат гирифта, соҳаҳои  

гуногуни саноати хӯроквориро ба вуҷуд оварда, инкишоф доданд. Аз ҷумла, 

соли 1931 заводи шаробкашии  Конибодом, ки ҳанӯз соли 1928 сохта шуда буд, 

ба заводи консервабарорӣ табдил дода, бо навтарин таҷҳизотҳо таҷҳизонида 

шуд. Соли 1932 заводи консервабарории Хуҷанд ба истифода дода шуд, ки 

баъдтар он ба комбинати консервабарорӣ табдил ёфт. Дар миёнаи солҳои 30-юм 

заводҳои консервабарорӣ дар Чикаловск (Қистакӯз) ва Исфара ба кор 

даромаданд. Баъзе маҳсулоти ин заводҳо аллакай ҳамон солҳо берун аз доираи 

Иттиҳоди Шуравӣ шӯҳрат пайдо карданд. Аз ҷумла, соли 1937 дар Париж, дар 

намоишгоҳи умумиҷаҳонӣ, мураббои (консерваи) зардолугии комбинати 

консервабарории Ленинобод (шаҳри Хуҷанд аз соли 1936 сол то соли 1991 

чунин номро гирифта буд) дипломи дараҷаи аввалро соҳиб шуд. 

Инкишофи ангурпарварӣ сабабгори афзудани заводҳои шаробпазӣ гардид. 

Чунончӣ, соли 1930 дар Уротеппа (Истаравшан), соли 1931 дар Панҷакент ва 

Хуҷанд, соли 1932 дар Исписор чунин заводҳо ба истифода дода шуданд. 

Соли 1932 дар Қӯрғонтеппа ва соли 1933 дар Кӯлоб заводҳои равғанбарорӣ 

ба фаъолият шурӯъ карданд. Дар солҳои 30-юм комбинати ордбарорӣ дар Янги 

Бозор (Ваҳдат) ва Қӯрғонтеппа сохта ба истифода дода шуданд. Танҳо дар 

шаҳри Сталинобод соли 1938 заводи нави механиконидашудаи нонпазӣ, соли 

1940 комбинати гӯшт, бо сехҳои ҳасиб (колбаса) ва консервабарорӣ ба фаъолият 

шурӯъ карданд. 

Саноати полиграфӣ. Дар ҷумҳурӣ аввалин нашриёт ҳанӯз соли1924, дар 

Душанбе ба вуҷуд омада буд. Соли 1934 дар ин ҷо комбинати полиграфӣ ба 

фаъолият шурӯъ кард. Минъбад, бо сабаби зиёд гардидани нашри рӯзномаҳои 

вилоятию ноҳиявӣ, адади нашриётҳо ҳам афзуданд. Дар маркази вилоятҳо ва 

аксари ноҳияҳо низ нашриётҳо ба вуҷуд омаданд. Дар натиҷа, соли 1937 

шумораи умумии нашриётҳо дар ҷумҳурӣ ба зиёда аз 40 адад расид. 

Саноати дӯзандагӣ ва пойафзолдӯзӣ. Аввалин корхонаи дӯзандагӣ дар 

ҳудуди ҷумҳурӣ ин фабрикаи дӯзандагии Сталинобод ба ҳисоб меравад,  ки он 

ноябри соли 1933 ба фаъолият шурӯъ кард. Дуюмин корхонаи калони дӯзандагӣ 

дар ҷумҳурӣ фабрикаи дӯзандагӣ - трикотажии Ленинобод ба ҳисоб меравад, ки 

он соли 1939 ба фаъолият оғоз намудааст. Инчунин дар ҳамин давр корхонаҳои 

зиёди нисбатан хурди трикотажӣ ба вуҷуд омада, ба фаъолият оғоз карданд. 

Дар ҷумҳурӣ барои инкишофи саноати пойафзолдӯзӣ ҳам шароити қулай 

вуҷуд дошт. Соли 1933 ба сохтмони заводи чармбарории Сталинобод шурӯъ 
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карданд ва соли 1936 сохтмони он ба итмом расид. Соли 1937 дар Сталинобод 

аввалин дар ҷумҳурӣ фабрикаи пойафзолдӯзӣ ба кор шурӯъ кард. Соли 1936 дар 

шаҳри Ленинобод ҳам ба сохтмони заводи пойафзолдӯзӣ сар карданд. 

Саноати масолеҳи сохтмон. Инкишофи сохтмони корхонаҳои  саноатӣ ва 

шаҳрсозӣ зарурияти саноати масолеҳи сохтмонро ба миён гузошт. Аввалин 

корхонаи саноатии ин соҳа заводи ғиштпазии Сталинобод ба ҳисоб меравад, ки 

соли 1929 ба сохтмонаш оғоз намуда, соли 1930 онро аллакай ба истифода 

доданд. Дар ин сол заводи ғиштпазии Драгомиров (ҳоло ноҳияи Ҷаббор 

Расулов) низ ба кор даромад. Заводҳои хиштпазӣ инчунин соли 1932 дар 

Шаҳринав, соли 1936 дар Ленинобод, Исфара, Панҷакент, Кӯктош (Сомониён) 

ва Шаҳритус сохта шуданд. Соли 1938 дар Сталинобод ба сохтмони заводи 

сментбарорӣ шурӯъ карда, онро соли 1942 ба истифода доданд. То соли 1940 

дар Конибодом заводи битумбарорӣ, дар Сталинобод заводҳои алебастрбарорӣ 

ва истеҳсоли сафолакҳои бомпӯш ба кор даромаданд. Соли 1940 дар Помири 

Шарқӣ заводи оҳак ба фаъолият шурӯъ кард. 

Электроэнергетика. Дар солҳои 30-юм дар соҳаи истеҳсоли барқ ҳам  дар 

ҷумҳурӣ аввалин қадамҳо гузошта шуданд. Аз ҷумла соли 1931 ба сохтмони 

нерӯгоҳи барқии обии Варзоб (иқтидораш 7500 квт/соат)  шурӯъ карданд. 

Декабри соли 1937 сохтмони он ба итмом расид ва ин нерӯгоҳ ба пойтахти 

ҷумҳурӣ барқ дод. 12 сентябри соли 1933 истгоҳи дизелии барқии Сталинобод 

низ ба кор шурӯъ кард. 

 Дар Кӯҳистони Бадахшон дар солҳои 5-солаи 2-юм дар дарёи Ғунт 

сохтмони нерӯгоҳи барқии обӣ оғоз ёфт ва дар солҳои 5 солаи 3-юм он ба кор 

даромад. Соли 1934 маркази гармидиҳии барқии Шӯроб ба истифода дода шуд, 

ки он нерӯгоҳ Исфараро низ қисман бо барқ таъмин мекард.  

 Умуман, соли 1940 дар ҷумҳурӣ шумораи истгоҳҳо ва зеристгоҳҳои барқӣ 

ба 40 адад расида буд. Дар ин сол дар ҷумҳурӣ ба миқдори умумӣ 62,1 млн 

квт/соат қувваи барқ истеҳсол  карда шуд. 

Саноати сӯзишворӣ. Ба вуҷуд омадан ва инкишоф ёфтани корхонаҳои 

саноатӣ ва нақлиёт талаботро нисбат ба маводҳои сӯзишворӣ, махсусан ангишт 

ва нефт зиёд кард. Чунин ҳолатро ба назар гирифта, соли 1931 дар кони 

ангишти Шӯроб ба коркарди механиконидани ангишт шурӯъ карда, онро соли 

1939 пурра ба истфода доданд. Дар натиҷа истеҳсоли ангишти танҳо Шӯроб аз 

13 ҳазор тоннаи соли 1928, дар соли 1940 то ба 200 ҳазор тонна зиёд шуд. Дар 

ин муддат, соли 1933 роҳи оҳани 52 километраи байни Мелниково (Конибодом) 

ва Шӯроб ҳам сохта ба истифода дода шуд. Дар ҳамин давр азхудкунии конҳои 

Тошқӯрғон, Киштут-Заврон низ оғоз гардид. 

Истеҳсоли нефт ҳам афзуд. Сараввал кони нефткашии «КИМ» қисман аз 

нав таҷҳизонида шуд. Ба ғайр аз ин соли 1935 кони Нефтобод (наздикии 

Конибодом) низ ба кор даромад. Дар натиҷа, агар соли 1932 дар ҷумҳурӣ 18,9 

тонна нефт истеҳсол карда бошанд, пас соли 1940 он ба 29,8 тонна расид. 
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Саноати кӯҳӣ. Натиҷаи тадқиқотҳои олимон ва солҳои 30-юм пайдо 

намудани кони маъдани Қаромазор сабабгори дар ҷумҳурӣ ба вучуд омадани 

соҳаи нави саноат - саноати кӯҳӣ гардид. Ин кони маъдан ҳатто диққати вазири 

саноати вазнини ҳамонвақтаи  Иттиҳод С. Орҷоникидзеро ба худ ҷалб карда 

буд. Зеро, ҳамон вақт комиссияи махсуси Умумииттифоқӣ хулоса бароварда 

буд, ки захираи маъданҳои рангаи танҳо ноҳияи Қарамазор 30%-и мис, 30%-и 

сурб ва 15%-и руҳи захираҳои Иттифоқро ташкил мекунад. Бинобар ин 

истеҳсоли маъдан дар ин кон сол аз сол  афзуд. Масалан, соли 1937 истеҳсоли 

он нисбатан ба соли 1933-88 баробар зиёд гардид. Солҳои 1936-1938 азхудкунии 

кони Тагоб, барои истеҳсоли шпати гудохташаванда оғоз шуд. Соли 1940 дар 

асоси кони бисмути (висмути) Адрасмон комбинати полиметаллии (яъне, дорои 

якчанд маъдан) Адрасмон бунёд гардид. 

Умуман Тоҷикистон то соли 1941 аз ҷиҳати истеҳсоли маъданҳои ранга дар 

байни ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна ҷойи аввалро ишғол  мекард. 

Саноати коркарди маъдан. Ба вуҷуд омадан ва рушди саноат, зиёд 

гардидани адади мошину тракторҳо ва ғайра зарурияти корхонаҳои 

таъмиргариро ба миён гузошт, ки ин ҳама барои ба вуҷуд омадани соҳаи дигари 

нави саноат – саноати коркарди маъдан сабаб шуд. Аввалин чунин корхона – 

заводи таъмирӣ – механикаи Сталинобод ба номи С. Орҷоникидзе буд, ки ба 

сохтмонаш соли 1931 шурӯъ карда, соли 1933 онро ба кор дароварданд. 

Минъбад дар ин корхона тракторҳо, ҳар гуна мошинҳо ва ғайраро таъмир 

мекарданд. Соли 1934 дар Сталинобод боз заводи таъмири автомошинҳо ба 

фаъолият шурӯъ кард. Дар охири солҳои 30-юм дар Қӯрғонтеппа заводи 

таъмири автомошину тракторҳо, дар Нов заводи таъмири маторҳо ба кор 

даромад. Соли 1938 дар Конибодом заводи таъмири автомошинҳо ба кор 

дароварда шуд. Ҳамин тавр дар муддати хеле кӯтоҳ, ҳамагӣ 15 сол, дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 20 намуди соҳаҳои гуногуни саноат бунёд 

гардид. Миқдори умумии корхонаҳои бузурги саноатӣ дар ҷумҳурӣ ба 273 адад 

расид. Албатта қариб ҳамаи онҳо корхонаҳои соҳаи саноати сабук буданд. Зеро, 

дар он солҳо дар ҷумҳурӣ ҳанӯз барои инкишофи саноати вазнин шароит набуд. 

Аниқтараш, ҳанӯз канданиҳои фоиданоки зеризаминӣ ва иқтидори дарёҳои 

Тоҷикистон омӯхта нашуда буд. Ба ин амал эъзомияи комплекси Тоҷикистон, ки 

соли 1932 аз тарафи Академияи илмҳои ИҶШС (СССР) ва Эъзомияи 

Тоҷикистону Помир, ки солҳои 1933-1934 ташкил карда шуданд, мавқеи бузург 

бозиданд. Маҳз натиҷаи омӯзиши онҳо имконият дод, ки минбаъд солҳои 50-60-

ум ҳукумати Иттифоқ барои инкишофи соҳаҳои гуногуни саноати вазнин дар 

Тоҷикистон, махсусан саноати энергетика диққати махсус диҳад. Ба ҳамаи ин 

нигоҳ накарда ҳанӯз солҳои 30-ӯм дар соҳаи саноати вазнин низ дар ҷумҳурӣ 

аввалин қадамҳо гузошта шуд. Чунончӣ, агар дар аввали 5- соли якум дар 

ҷумҳурӣ танҳо як соҳаи саноати вазнин – сӯзишварӣ (ангишт ва нефт) мавҷуд 

бошад, пас дар охири солҳои 30-ӯм дар ҷумҳурӣ чунин соҳаҳои нави саноати 

вазнин, ба монанди коркарди фузулот (металл), ки дар соҳаи таъмири техникаи 
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мавҷуда, корҳои обёрӣ ва сохтмони роҳҳо зарур буд; металлургияи ранга, дар 

мисоли коркарди маъдани кони Консой; электроэнергетика ва саноати 

маводҳои сохтмонӣ дида мешуд.  

 Хулоса, дар охирҳои солҳои 30-юм Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қафомондагӣ 

то андозае роҳо ёфта, ба ҷумҳурии аграрию саноатӣ табдил ёфта буд. 

Омода намудани кадрҳо. Ба вуҷуд омада инкишоф ёфтани корхонаҳои 

саноатӣ дар назди ҳукумати ҷумҳурӣ масъалаи омода намудани кадрҳоро 

гузошт. Албатта дар давраи аввал сафи коргарон қисман аз ҷумлаи деҳқонони 

камзамину безамин, косибону ҳунармандони харобгардида пур мешуд. Вале дар 

давраи аввал мутахассисон ва ҳатто як ҳиссаи коргарон аз Федератсияи Русия ва 

Украина сафарбар карда шудаанд. Чунончӣ, солҳои 1929/30 дар ҷумҳурӣ сафи 

коргарон ҳамагӣ 2 ҳазор нафар буд. Аммо соли 1930 аз ҷумҳуриҳои номбурда 

зиёда аз 13,5 ҳазор ва соли 1931 зиёда аз 4,3 ҳазор нафар коргар даъват шудаанд. 

 Барои аз ҷумлаи ҷавонони ҷумҳурӣ тарбия намудани коргарони касбӣ, 

омӯзишгоҳҳои фабрикаю заводӣ (ФЗУ) ташкил карда шуданд. Аввалин чунин 

омӯзишгоҳ дар ҳудуди Тоҷикистон, ҳанӯз соли 1924 дар кони 

нефтистеҳсолкунии КИМ (аввала САНТО) ташкил карда шуда буд. Соли 1929 

чунин омӯзишгоҳ дар комбинати абрешими Хуҷанд ташкил ёфт. Соли 1932 

бошад миқдори чунин омӯзишгоҳҳо ба 9 адад расид. Бунёди омӯзишгоҳҳо 

минъбад ҳам идома ёфт. Аз ҷумла соли 1935, дар назди комбинати полиграфии 

Сталинобод (як сола), соли 1936 дар назди фабрикаи дӯзандагии Сталинобод, 

дар назди матбааи Ленинобод омӯзишгоҳҳо ташкил карда шуданд. Танҳо соли 

1940 дар омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ 1185 нафар мутахассисони касбӣ тарбия 

гирифтаанд. 

 Аммо омӯзишгоҳҳо талаботи рӯзафзунро нисбати мутахассис қонеъ 

гардонида натавонистанд. Зеро, онҳо аз тарафи вазоратҳо ва корхонаҳои 

ҷудогона ташкил карда мешуданду талаботи умум чандон ба инобат гирифта 

намешуд. Бинобар ин аз соли 1940, чун дар Иттиҳод, дар ҷумҳурии мо ҳам 

омӯзишгоҳҳои дусолаи ҳунармандӣ, аз ҷумла барои роҳи оҳанчиён ва мактаби 

шашмоҳаи омӯзиши фабрикаю заводӣ (ФЗО) бунёд карда шуданд. Илова ба 

ҳама ин дар корхонаҳо устоҳои моҳир вазифадор  карда шуда буданд, ки 

шогирд тайёр намоянд. 

 Ҳамаи ин чорабиниҳо имконият доданд, ки минбад аз ҳисоби мардуми 

маҳаллӣ ҳар чӣ бештар  мутахассис омода карда шавад. 

 

§ 3. Саросар коллективонидани кишоварзон дар шароити Тоҷикистон ва 

кӯшашҳо барои рушди он 

 

Гузаштан ба саросар коллективонидани кишоварзон. Аз нимаи дуюми 

соли1929 дар Тоҷикистон, чун дар  тамоми Иттиҳоди Шӯравӣ, маъракаи  

саросар коллективонидани кишоварзон оғоз гардид. Зеро, дар доираи Иттиҳод, 

дар ин сол  колхозу совхозҳо нисбат ба ғаллаи соли 1927 истеҳсолкардаи 
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хоҷагиҳои яккадаст зиёдтар маҳсулот истеҳсол карданд. Дар ин асос 

сиёсатмадорони Шӯравӣ коллективонидани кишоварзонро ягона роҳи рушди ин 

соҳа ҳисобиданд. Бинобар ин колхозу совхозҳо минбаъд ҳам ҳар лаҳза кӯмаки 

амалии давлатиро дар таъмин   намудан  бо  маблағ,  техника,  кам   кардани  

андозҳо  ва  ғайра эҳсос мекарданд. Дар натиҷа дар сиёсати коллективонӣ ва 

умуман соҳаи кишоварзӣ гардиши куллӣ ба амал омад. 

Гардиши куллӣ дар сиёсати коллективонӣ гуфта чунин ҳолатеро ба назар 

доранд, ки акнун, яъне аз нимаи дуюми соли 1929 сар карда, ба хоҷагиҳои 

коллективӣ, дар баробари деҳқонони камзамину безамин, деҳқонони 

миёнаҳолро сафарбар намуданд. Дар аввал ин маърака то андозае шарти 

ихтиёран ба хоҷагиҳои коллективӣ, яъне ба артели кишоварзон ё ба ширкати 

якҷоя коркарди замин (тозҳо) дохил шудани онҳо риоя карда мешуд. 5-январи 

соли 1930 қарори кумитаи марказии ҳизби коммунистии (болшевикии) 

Умумииттифоқӣ «Оид ба суръати коллективонӣ ва чораҳои ёрии давлат ба 

сохтмони колхозӣ» баромад. Ин қарор суръати коллективониро барои гурӯҳҳои 

гуногуни минтақаҳо, вобаста ба омодагии онҳо ба маъракаи коллективонӣ 

муқаррар намуд. Ба ғайр аз ин аз ҳамин лаҳза дар баробари пеш гирифтани 

сиёсати саросар коллективонидани кишоварзон, инчунин сиёсати ҳамчун синф 

барҳам додани бойҳои деҳот-кулакҳо  низ ба миён гузошта шуд. 

Мувофиқи сиёсати нав оиди коллективонӣ пешгирифтаи Иттифоқ дар 

ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна, аз он ҷумла Тоҷикистон коллективонии кишоварзон 

бояд то охири панҷсолаи якӯм, яъне соли 1933 ба итмом расонида мешуд.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам чун дар тамоми Иттиҳод, дар масъалаи 

коллективонидании кишоварзон на танҳо ба шитобкорӣ, балки ба хатогиҳои 

ҷиддӣ низ роҳ доданд. Корҳои фаҳмондадиҳӣ суст ба роҳ монда шуда буд. 

Бинобар ин на ҳамаи деҳқонон моҳияти хоҷагиҳои коллективиро мефаҳмиданд. 

Дар баъзе ноҳияҳо ба деҳқонон имконият намедоданд, ки худашон шакли 

хоҷагии коллективии барояшон мақбулро интихоб намоянд. Баъзан онҳоро 

маҷбур мекарданд, ки на ба ТОЗ-ҳо, балки ба дараҷаи баланди хоҷагии 

коллективӣ – артелҳо дохил шаванд. Бо чунин тадбирҳо онҳо кордонии худро 

нишон доданӣ мешуданд.  

Нимаи дуюми соли 1930 дар ҷумҳурӣ «Оинномаи намунавии ширкати 

якҷоя коркарди замин (ТОЗ-ҳо)» нашр гардид. Мувофиқи он ҳар деҳқоне, ки ба 

тозҳо дохил мешуд, ба фонди умумӣ бо тухмӣ низ ҳисса гузошта, инчунин 

миқдори муайяни замини ин фондро бо нурии маҳаллӣ таъмин мекард. Ин 

оиннома дар вақте ҷорӣ гардид, ки дар ҷумҳурӣ, аз ҷиҳати миқдор, тозҳо нисбат 

ба артели кишоварзӣ бартарӣ доштанд. Чунончӣ, аввали соли 1931 дар ҷумҳурӣ 

52,8%-и хоҷагиҳои коллективиро маҳз тозҳо ташкил медоданд. Дар ин сол дар 

ҳудуди ҷумҳурӣ 14-адад совхозҳои нав низ пайдо шуданд. 

Барбод рафтани охирин ҳуҷуми Иброҳимбек ва таъсири он ба рафти 

коллективонии кишоварзӣ. Охири  солҳои  20-ум  ва  аввали 30-уми асри ХХ 

вазъи Афғонистон хело мураккаб боқӣ монд. Октябри соли 1929 Нодиршоҳ 
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Ҳабибуллохонро мағлуб ва қатл намуда, ҳокимиятро ба дасти худ гирифт.Дар 

ин муддат Иброҳимбек, ки дар Шимоли Афғонистон қарор дошт, шумораи 

сарбозони худро зиёд намуда, дар ҳамон ҷо ҳам бедодгариҳои зиёд намуд. 

Ҳукумати Нодиршоҳ аз Иброҳимбек талаб кард, ки аслиҳаи дар ихтиёр 

доштаашро супорад. Аммо Иброҳимбек аз иҷрои он саркашӣ кард. Баҳори солӣ 

1931 ҳукумати Афғонистон Иброҳимбекро ҷинояткори давлатӣ эълон карда, ба 

муқобили ӯ амалиёти ҷангиро оғоз намуд. Дар натиҷа Иброҳимбек дар ҳолати 

ногувор монд. Сарбозони ӯро на танҳо хавфи парокандашавӣ, балки маҳвшавӣ 

таҳдид мекард. Аз тарафи дигар вай боварӣ дошт, ки аз сиёсати коллективонии 

кишоварзон мардумони ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон норозӣ ҳастанд 

ва агар дар чунин лаҳза ба ин мулкҳо ҳуҷум кунад, онҳоро ба тарафи худ 

кашида, ғалаба ба даст дароварданаш мумкин аст. Бо ҳамин гуна умедҳо 

Иброҳимбек ба муқобили Тоҷикистон ҳуҷум кард. 

30 марти соли 1931 Иброҳимбек сарбозони худро ба қисмҳо тақсим намуда, 

аз дарёи Панҷ ба сарзамини Тоҷикистон гузаронид. Вале сараввал ӯ дар ноҳияи 

Кӯлоб ба муқобилияти сахт дучор шуд. Дар муддати кӯтоҳ сарварони округи 

ҳарбии Осиёимиёнагӣ ба муқобили Иброҳимбек қувваи зиёди ҳарбиро сафарбар 

намуданд. Ин дафъа Иброҳимбек қариб дар ягон маҳал дастгирии мардуми 

маҳаллиро надид. Ҳатто қисми зиёди авлодонаш-мардуми қабилаи лақай вайро 

дастгирӣ накарданд. Баръакс аз байни мардуми маҳаллӣ сафи муборизони 

тартиботи нав- Шӯравӣ, ки бо номи «Калтакдорони сурх» машҳур аст, зиёд 

шуда, то ба 50 ҳазор нафар расида буд. Ба он отрядҳои ихтиёрӣ Муқим 

Султонов, Саид Назаров, Йӯлдош Соҳибназаров, Қарахон Сардоров ва дигарон 

сарварӣ мекарданд. Онҳо якҷоя бо аскарони сурх амал мекарданд. Шикасти 

Иброҳимбек дар муҳорибаи Найзабулоқи наздикии Данғара (8-апрели соли 

1931) барояш хело вазнин буд. Ӯ сараввал бо соҳилҳои рост, баъд чапи дарёи 

Вахш ҳаракат карда, ба Лақай расид ва аз он ҷо ҳам муддате дар кӯҳҳои Боботоғ 

пинҳон шуда, баъди ноумедӣ ба ҳудуди вилояти Сурхандарёи Ӯзбекистон 

гузашт. Вай мехост ба воситаи Бойсун-Келиф боз ба Афғонистон гурезад. Аммо 

натавонист. Зеро, дар иҳотаи аскарон ва калтакдорони сурх монда буд. Ниҳоят, 

23-июни соли 1931 Иброҳимбек ҳангоми гузаштан аз дарёи Кофарниҳон, дар 

деҳаи Хоҷибулбуллон, аз тарафи отрядҳои М. Султонов, Қ. Сардоров, А. 

Валишев ва дигарон дастгир ва ҳабс, минъбад бо ҳукми суд қатл карда шуд. 

Барбод рафтани охирин ҳуҷуми Иброҳимбек дигар қувваҳои зиддишӯравии 

дар ҳудуди Тоҷикистон вуҷуд доштаро хеле ноумед кард. Онҳо аз амалиёти 

фаъолона даст кашида, қисмашон ба Ҳокимияти Шуравӣ таслим шуданд. Ин 

ҳама обрӯ ва эътибори ҳокимиятро дар назди мардум, аз ҷумла деҳқонон боз 

ҳам зиёдтар намуд. Он деҳқононе, ки то ин лаҳза дар масъалаи дохил шудан ба 

хоҷагиҳои коллективӣ дар калавиш буданд, акнун аз ноилоҷӣ ба онҳо ҳамроҳ 

мешуданд. Зеро, умеди ба Афғонистон фирор кардан ҳам дигар онҳоро 

қаноатманд намекард. Ба ғайр аз ин, дар натиҷаи мураккабии вазъи 
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Афғонистон, қисме аз фирориёни пештара ба ватани худ Тоҷикистон аллакай 

баргашта буданд.  

Дар шароити ба амал омадаи Тоҷикистон минъбад деҳқонони берун аз 

хоҷагиҳои коллективӣ дуру дароз хоҷагии худро нигоҳ дошта наметавонистанд. 

Баъди маҳви Иброҳимбек ташкилотҳои маҳаллии Ҳокимияти Шӯравӣ нисбат ба 

деҳқононе, ки ба хоҷагиҳои коллективӣ дохил нашудаанд, бетараф набуданд. 

Аниқтараш ин гуна деҳқононро, агарчанде бечора ё миёнаҳол буданд, бойи 

деҳот - кулак ҳисобида, молу мулкашро мусодира намуда, худашро ба мулкҳои 

дур бадарға мекарданд. Хулоса, деҳқонон ба хубӣ фаҳмиданд, ки барои онҳо ба 

ғайр аз ба хоҷагиҳои коллективӣ ҳамроҳ шудан, чораи дигаре нест. 

Ба итмом расидани маъракаи коллективонидани кишоварзӣ. Чуноне 

таъкид шуд, баъди маҳви Иброҳимбек деҳқонони яккадаст аз ноилоҷӣ  маҷбур  

буданд,  ки рӯ  ба хоҷагиҳои коллективӣ гардонанд. Соли 1932 дар Тоҷикистон 

ин гуна хоҷагиҳо аллакай 41,9%-и хоҷагиҳои деҳқониро дар бар мегирифтанд ва 

дар ихтиёри онҳо 65,3%-и замини корам буд.  

Ҳукумати Шӯравӣ кӯшиш мекард, ки аз як тараф ҳар чӣ бештар хоҷагиҳои 

деҳқониро ба хоҷагиҳои коллективӣ ҷалб намояд, аз тарафи дигар, 

дастовардҳои ин соҳаро мустаҳкам намояд. Аз аввали соли 1933 дар назди 

МТС-ҳо ва совхозҳо шӯъбаҳои сиёсӣ ташкил карда шуд. Вазифаи ин шӯъбаҳо 

аз он иборат буд, ки фаъолияти колхозу совхозҳо ва МТС-ҳоро бо роҳи 

муайяннамудаи ҳизби коммунистӣ пеш баранд. Чунин шӯъбаҳо то ноябри соли 

1934 фаъолият намуда, гӯё вазифаи худро иҷро намуданд. Бинобар ин минъбад 

алоҳида нигоҳ доштани шӯъбаҳои сиёсӣ нолозим ҳисобида шуд ва онҳо бо 

кумитаҳои ноҳиявии ҳизби коммунистӣ омехта шуданд. 

Соли 1933 дар Тоҷикистон ҳам қисми зиёди деҳқонон аллакай аъзои 

хоҷагиҳои коллективӣ гардида буданд. Моҳи августи он сол анҷумани якуми 

колхозчиёни пешқадами ҷумҳурӣ барпо гардид. Ин худ низ як воситаи 

ташфиқот ба сохти колхозӣ буд. Маҳз дар ҳамин сол дар ноҳияи Шуғнон 

аввалин хоҷагии коллективӣ бунёд гардид. Ин оғози маъракаи колективонидани 

кишоварзон дар Вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон буд. 

Феврали соли 1935 анҷумани II колхозчиёни пешқадами Умумииттифоқ 

(ИҶШС-СССР) барпо гардид. Ин анҷуман оинномаи нави намунавии артели 

хоҷагии қишлоқро (кишоварзиро) қабул намуд. Феврал-марти ҳамин соли 

анҷумани II колхозчиёни пешқадами Тоҷикистон барпо гардид ва он оинномаи 

нави намунавии Ширкати якҷоя коркарди замини (ТОЗ) ҷумҳуриро қабул кард. 

Баъди ин анҷуман, дар ҷумҳурӣ маъракаи ба колхозҳо додани ҳуҷҷати расмии 

истифодаи доимии замин оғоз гардид. 

Дар солҳои 5-солаи 2-юм (солҳои 1933-1937) ҳам дар Тоҷикистон маъракаи 

ба хоҷагиҳои коллективӣ ҷалб намудани деҳқонон дар авҷ буд. Дар охири ин 5-

сола (соли 1937) хоҷагиҳои коллективӣ 89,9 %-и хоҷагиҳои деҳқониро муттаҳид 

намуданд ва дар ихтиёрашон 98,3 %-и замини корам буд. Дар ин сол дар 
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Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳам ҳаракати колхозӣ характери 

умумиро гирифта буд.  

Душвориҳои замон ба истеҳсоли пахта низ, ки аллакай барои ҷумҳурӣ 

маҳсулоти асосии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб мерафт, таъсири худро расонида 

буд. Аз ҷумла, солҳои 1930-1932 дар ҷумҳурӣ истеҳсоли пахта кам шуд. 

Чунончӣ: соли 1930-63,1 ҳаз. тонна (охирин,ба ҳисоби миёна-4,08сентер аз ҳар 

гектар) истеҳсол карда шуд. Яке аз сабабҳои камшавӣ ин таъсири давраи 

гузариш ба сохти колхозӣ мебошад. Аз соли 1933 истеҳсоли пахта дар ҷумҳурӣ 

боз зиёд шуд. Дар ин сол зиёда аз 57 ҳаз. тонна пахта истеҳсол карда шуд. 

Минбаъд, соли 1935-қариб 81 ҳаз. тонна, соли 1937-178,4 ҳаз. тонна, соли 1938-

183 ҳаз. тонна, соли 1939-173,2 ҳаз. тонна, соли 1940-172,4 ҳаз. тонна пахта 

истеҳсол карда шуд, ки ин ба ҳисоби миёна аз ҳар гектар 16,2 сентнериро 

ташкил медод. 

Аввали соли 1938 дар Тоҷикистон шумораи хоҷагиҳои коллективӣ ба 3848 

адад расид, ки аз ин 2553 ададаш ширкати якҷоя коркарди замин (ТОЗ-ҳо) 

буданд. Дар ин сол дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳам ҳаракати 

колхозӣ ба итмом расид. Аз ин рӯ вазифаи 5-солаи 3-юм дар ин соҳа ба артели 

хоҷагии қишлоқ табдил додани ширкати якҷоя коркарди замин ба ҳисоб мерафт. 

Моҳи июли соли 1940 хоҷагиҳои коллективӣ  98,7%-и хоҷагиҳои деҳқониро дар 

бар мегирифтанд. Ин ҳама аз хусуси ба итмом расидани маъракаи 

коллективонидани кишоварзон гувоҳӣ медод.                   

Техникаи кишоварзӣ. Бо техника таъмин намудани кишоварзон на танҳо 

барои баланд бардоштани ҳосилнокии  меҳнат, балки барои ҳар чӣ бештар ба 

хоҷагиҳои коллективӣ ҷалб намудани деҳқонон аҳамияти махсус дошт. Ин 

беҳтарин воситаи ташфиқот ба сохти колхозӣ буд. Бинобар ҳамин ҳам аз тарафи 

Давлати Шӯравӣ ба хоҷагиҳои коллективӣ ҳар чӣ бештар тракторҳо, плугҳо ва 

ғайра фиристода шуданд. Дар Иттиҳоди Шӯравӣ аз соли 1929 сар карда 

истгоҳҳои мошину тракторӣ (ИМТ-МТС) бунёд гардид, ки онҳо бояд ба 

такягоҳи хоҷагиҳои коллективӣ табдил меёфтанд. Давлати Шӯравӣ техникаи 

кишоварзиро ба ихтиёри онҳо мефиристанд ва ин ташкилотҳо дар ҳақиқат бо 

номи «МТС» дар байни мардум шӯҳрат пйдо карда буданд. Баҳори соли 1930 

дар Тоҷикистон чор адад МТС-ҳо дар ноҳияҳои пахтакори Чиптура (Шаҳринав), 

Арал, Саройкамар, Панҷ ва Шаҳритус бунёд гардиданд, ки дар ихтиёри онҳо 

300 адад трактор ва дигар намуди техникаи кишоварзӣ буд. Соли 1933, яъне 

соли охири 5-солаи якӯм, шумораи МТС-ҳо дар ҷумҳурӣ ба 18 адад ва шумораи 

техникаи онҳо ба 1085 адад расид. Дар ин сол бо қувваи тракторҳо 46,3%-и 

заминҳои колхозҳо шудгор карда шуд. Ба ғайр аз ин ҳамон сол ба ҷумҳурӣ  

аввалин 24 адад комбайн оварда шуд.     

Дар солҳои 5-солаи 2-юм ва 3-юм ҳам ба масъалаи бо техника таъмин 

намудани колхозҳо диққати ҷиддӣ дода шуд. Дар натиҷа, дар ҷумҳурӣ соли 

1940 шумораи МТС-ҳо зиёд шуда, ба 51-адад расид, ки дар ихтиёри онҳо 3884 



 379 

адад трактор, 137 адад комбайн ва ғайра буд. Шумораи мошинҳои боркаш 1533 

ададро ташкил дод. 

Иншоотҳои обёрӣ. Чуноне аллакай таъкид гардид, соли 1929 дар ноҳияи 

Сарой Камар (Панҷ) нахустин таҷрибаи кишти пахтаи маҳиннах, ки «пахтаи 

мисрӣ» меномиданд, натиҷаи хуб дод. Минъбад ин намуди пахта ҳатто номи 

«пахтаи маҳиннахи Шӯравӣ»-ро гирифт. Аз ҳамон вақт ба водии Вахш, ҳамчун 

макони пахтаи моҳиннах аҳамияти ҷиддӣ медоданд. Аммо вазъи объёрии ин 

водӣ дар ҳолати ногувор буд. Ҳарчанд дарёи сероби Вахш аз байни ин водӣ 

гузарад ҳам, аммо ҳамагӣ 25,5 ҳазор гектар заминҳои ноҳияҳои Қӯрғонтеппа ва 

Ҷилликӯл, ба воситаи каналҳоиҶӯйбор ва Ҷилликӯл, ки обро аз дарёи Вахш 

мегирифтанд, обёрӣ карда мешуданду халос. Бинобар ин масъалаи сохтмони 

канали замонавӣ- Канали магистралии Вахш ба миён омад.     

Солҳои 1928-1930 оиди сохтмони канали Вахш корҳои тадқиқотӣ 

гузаронида шуд. Мувофиқи нақша дарозии канал, бо шохаҳояш 13 ҳаз. км буда, 

155,7 млн. сӯм (рубл) арзиш дошт. Баъди сохтмон ин канал имконият медод, ки 

130 ҳаз. га. замин обшор карда шавад. Соли 1930 ба кори сохтмон шурӯъ 

карданд. Дар кори сохтмони канал қариб 10 ҳазор нафар коргар, 28 адад 

экскваторҳо, 500 адад трактор, 350 адад мошинҳои боркаш сафарбар шуда буд. 

13 сентябри соли 1933 обро аз дарёи Вахш ба канали Вахш кушоданд. 15 

сентябр ба тарзи расмӣ кушодашавии каналро қайд карданд. Баъди он каналҳои 

Ҷуйбор ва Ҷилликул нолозим шуда монд. Сохтмони канали Вахш соли 1938 ба 

охир расид. 

Баъди он ки сохтмони канали Вахш ба итмом расид, соли 1939  дар водии 

Фарғона сохтмони Канали калони Фарғона оғоз гардид. Ташаббуси сохтмони ин 

каналро колхозчиёни Ӯзбекистонӣ ба миён гузоштанд ва мардуми вилояти 

Ленинободи (имрӯза Суғд) Тоҷикистон ба он ҳамроҳ шуданд. Ин канал аз 

ҳудуди ҷумҳурии Қирғизистон, аз дарёи Норин оғоз гардида, ба воситаи шаҳр 

ва ноҳияи Қӯқанди Ӯзбекистон, ба ноҳияи Конибодоми Тоҷикистон мегузашт. 1 

августи соли 1939 сохтмони канал оғоз гардид ва дар тамоми хати он якбора 160 

ҳазор нафар сохтмончиён ба кор шурӯъ карданд. Дарозии қисми Тоҷикистонии 

канал 65 км буд ва дар ин қисм 41 адад тракторҳо кор  мекарданд.  10  сентябр  

корҳои заминкании  канал  ба итмом  расид.  29 декабри он сол навбати аввали 

канал пурра ба истифода дода шуд. Вале бо таклифи меҳнаткашони вилояти 

Ленинобод, ҳанӯз моҳи октябри ҳамон сол сохтмони навбати дуюми ин канал-

аз Конибодом то шаҳри Ленинобод (ҳозира Хуҷанд) сар шуда буд. Дар муддати 

15 рӯз корҳои заминкании ин қисми канал ба итмом расид. 12 феврали соли 

1940 ин қисми канал ҳам ба истифода дода шуд ва дар натиҷа дарозии канал 79 

км. зиёд шуд. Ҳамон моҳ навбати сеюми сохтмони ин канал (қисми шимолӣ) 

ба миён омад, ки дарозии он 160 км мебошад. Аз ҷумла қисми тоҷикистонии он 

60 км буд, ки дар натиҷаи он 5,5 ҳазор гектар заминҳои ноҳияи Ашт обёрӣ 

мегардид. Дар қисми тоҷикистонии канал корҳои заминканӣ 21 феврал оғоз 
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гардид ва дар муддати 14 рӯз, яъне 6 март ба итмом расид. Дар сохтмони ин 

қисми канал зиёда аз 19,6 ҳазор меҳнаткашон иштирок намудаанд. 

23 июли соли 1940 лоиҳаи сохтмони Канали калони Ҳисор тасдиқ гардид. 

Дарозии он 45 км буда, 20,5 км канал аз ҳудуди Тоҷикистон мегузашт. Канал аз 

дарёи Душанбе оғоз гардида, инчунин аз дарёи Қаратоғ низ об гирифта, 

заминҳои водии Ҳисор ва вилояти Сурхандарёи Ӯзбекистонро бояд обшор 

мекард. Дар кандани қисми тоҷикистонии канал қариб 40 ҳазор нафар 

меҳнаткашон ширкат намуданд. Ба сохтмони канал аввали моҳи сентябри соли 

1940 шурӯъ карда, 23-уми марти соли 1941 сохтмони навбати аввали онро ба 

итмом расониданд. 

Умуман, дар натиҷаи сохтмони  каналҳои нав ва дигар иншоотҳои 

обёрикунанда, заминҳои обёришавандаи ҷумҳурӣ то ба 330 ҳазор га расонида 

шуд. 

Муҳоҷиркунӣ. Зарурияти инкишофи  соҳаи пахтакорӣ, сохтани каналҳои 

нав ва умуман инкишоф додани иншоотҳои обёрикунанда, зарурияти идома 

додани сиёсати муҳоҷиркунии мардум, яъне аз ноҳияҳои сераҳолӣ ва куҳистон 

кӯчонидани онҳоро ба миён овард. Танҳо дар соли 1929, яъне соли таъсисёбии 

Ҷумҳурии Шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон шумораи муҳоҷиршудагон ба 

7414 хоҷагӣ расид, ки ин нисбат ба солҳои пешин чандин маротиба зиёд аст. 

Аммо соли 1930 шумораи муҳоҷирон нисбатан камтар, ба 6531 хоҷагӣ расид. 

Апрели соли 1931 бошад миқдори муҳоҷирони ба заминҳои нав ҷойгир карда 

шуда ба 9729 хоҷагӣ расид.      

Умуман солҳои 1930-1935 ба водиҳои ҷумҳурии Тоҷикистон 43 ҳазор 

хоҷагиҳо муҳоҷир карда шуданд, ки онҳо аз ноҳияҳои кӯҳии худи Тоҷикистон, 

Ӯзбекистон ва дигар ҷумҳуриҳои ИҶШС буданд. Вале аз ин миқдор 25 ҳазор 

хоҷагиҳо ба ҷойи аслии хеш ва дигар шаҳру деҳот баргаштанд. Аз ҷумла, аз 

соли 1933 то соли 1937 ба води Вахш зиёда аз 18 ҳазор хоҷагиҳо кӯчонида шуда 

буданд, ки аз онҳо 3,5 ҳаз. хоҷагӣ боз ба ҷойҳои собиқи худ баргаштаанд.                     

Чуноне таъкид гардид, миёнаи солҳои 30-юми асри ХХ барои азхудкунии  

води Вахш диққати махсус дода шуд. Аз ҳамин сабаб ҳам сафи 

муҳоҷиршудагон ба ин водӣ махсусан зиёд буд. Ба ин гӯшаи мамлакат ҳатто аз 

қисми аврупогии ИҶШС (СССР) низ муҳоҷирон кӯчонида оварда шудаанд. Аз 

ҷумла, солҳои 1935-1936 ба ин водӣ води 8860 хоҷагиҳо  кӯчонида оварда 

шудаанд, ки аз онҳо 3638 хоҷагиҳо аз қисми  аврупогии Иттифоқ, яъне, асосан 

онҳое, ки ҳамчун кулак бадарға карда шудаанд, ташкил медоданд. Дар ҷумҳурӣ 

аз соли 1937 то соли 1941 шумораи муҳоҷирон нисбат ба солҳои пешин хело 

кам гардид.   

 

§ 4. Инқилоби фарҳангӣ дар шароити Тоҷикистон 

 

Зарурияти инқилоби фарҳангӣ. Чуноне дар боби гузашта таъкид гардид, 

дигаргуниҳо дар ҳаёти фарҳангии Иттиҳодӣ Шӯравӣ, аз ҷумла дар ноҳияҳои 



 381 

шимолии Тоҷикистон ҳанӯз баробари бунёди тартиботи Шӯравӣ, дар ҳудуди 

Тоҷикистони Марказӣ ва Ҷанубӣ бошад, аз миёнаи солҳои 20-уми асри гузашта 

оғоз гардида буд. Аммо аз соли 1929 сар карда дар сиёсати ҳизби коммунистӣ 

дар соҳаи фарҳанг низ дигаргунии ҷиддӣ ба амал омад. Дар ин сол агар дар 

соҳаи кишоварзӣ барои саросар ба колхозҳо ҷалб намудани деҳқонони 

миёнаҳол ва ҳамчун синф нест кардани кулакҳо сар карда бошанд, дар соҳаи 

фарҳанг, дар ҳудуди ҷумҳурӣ барои саросар бастани мактабҳои низоми 

таълимашон кӯҳна шурӯъ карданд. Зеро, то ин давр дар ҳудуди ҷумҳурӣ чунин 

мактабҳо бо мактабҳои низоми таълимашон нав-шӯравӣ баробар амал 

мекарданд. Гарчанде фаъолияти мадрасаҳо ҳамон вақт ҳам аллакай хело 

маҳдуд, аксар баста шуда буданд, акнун, аз соли 1929, барои саросар бастани 

масҷиду мадрасаҳо оғоз бахшида, бо мақсади ҷамъияти сотсиалистӣ мутобиқ 

намудани тафаккури муллою мударрисҳо, яъне барои аз сари нав «тарбия» 

намудани онҳо шурӯъ карданд. Ин ҳама чорабиниҳо аз хусуси оғози тадбиқи 

вазифаҳои инқилоби фарҳангӣ далолат медод. 

Инқилоби фарҳангӣ, чуноне қайд  гардид, яке аз вазифаҳои асосии 

сохтмони ҷамъияти сотсиалистӣ ба ҳисоб мерафт. Барои он инқилоб фарҳангӣ 

мегуфтанд, ки мувофиқи он мебоист дигаргуниҳои ҷиддӣ – инқилобӣ дар 

тафаккури одамон ба вуҷуд оварда мешуд. Мутасаддиён чунин сиёсат 

мегуфтанд, ки ғалабаи инқилоби иҷтимоӣ – сотсиалистӣ ҷамъиятро дигар карда, 

сохти кӯҳна ва синфи собиқ ҳукумронро сарнагун намуд, аммо тафаккури 

одамон мисли пештара боқӣ монд. Акнун бояд аз тафаккури одамон  ҳар чизеро, 

ки ба ҷамъияти сотсиалистӣ ва назарияи коммунистӣ мувофиқ нест, бояд 

барҳам дода шавад. Ин вазифаро мебоист инқилоби фарҳангӣ, ки тамоми ҳаёти 

маънавии одамонро фаро мегирифт, иҷро мекард. Бо ҳамин сабаб инқилоби 

фарҳангиро қисми таркибии дигаргуниҳои сотсиалистӣ, табадуллоти куллӣ дар 

инкишофи ҳаёти маънавии ҷамъият ҳисоб мекарданд. 

Инқилоби фарҳангӣ танҳо маҳви бесаводӣ ё худ инкишофи илму фарҳанг 

нест. Балки ин масъалаҳо дар ин давр танҳо ҷузъиёти инқилоби фарҳангиро 

ташкил медоданд. Амалӣ гардонидани вазифаҳои ин инқилоб тақдири ҳамаи 

қисмҳои аҳолӣ, ҳам бесаводон ва ҳам саводноконро дар бар мегирифт. Яъне, 

дар маъракаи иҷроиши вазифаҳои инқилоби фарҳангӣ бесаводон мувофиқи 

талаботи замони нав ва назарияи коммунистӣ бояд саводнок карда мешуданд, 

онҳое, ки саводи кӯҳна доштанд (аз ҷумла моллою мударрисҳо) бояд аз сари нав 

«тарбия» карда шуда, аз тафаккури онҳо ҳар чизе, ки ба ҷамъияти кӯҳна - 

феодалӣ ё капиталистӣ хос буд, барҳам дода мешуд. 

Хулоса, дар натиҷаи гузаронидани инқилоби фарҳангӣ бояд дар мамлакат 

низоми нави маорифи халқ ба вуҷуд меомад, ба ҷои табақаи кӯҳнаи зиёӣ, 

табақаи нав – зиёии ҷамъияти сотсиалистӣ ташаккул меёфт, ки онҳо махсусан 

бо таълимоти марксистӣ – ленинӣ бештар мусаллаҳ бошанд, адабиёт ва санъати 

сотсиалистӣ бунёд мегардид, нашъунамои илми шӯравӣ, ташаккули шаҳрванди 
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шӯравӣ, ки бояд бо ахлоқи коммунистӣ ва ҷаҳонбинии атеистӣ мусаллаҳ 

бошанд ва ғайраҳо фароҳам мерасид. 

Дар Тоҷикистон, чун дар тамоми Иттиҳоди Шӯравӣ инқилоби фарҳангӣ аз 

ташкил ва инкишофи мактабу маорифи барои ҷамъитяи нав хос, маҳви 

бесаводӣ, бунёди муассисаҳои фарҳангӣ ва ғайра оғоз гардид. 

Инкишофи бунёди мактабҳои шӯравӣ. Дар шароити Тоҷикистон, дар 

давраи нави дигаргунсозиҳои фарҳангӣ, мисли нимаи дуюми солҳои 20-уми 

асри ХХ бунёди мактабҳои шӯравӣ ва ба онҳо ҷалб намудани наврасон, маҳви 

бесаводӣ, бо омӯзгорон ва маводҳои таълимӣ таъмин намудани мактабҳо, аз 

ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарин ба ҳисоб мерафтанд. Вобаста ба ин самт 

анҷумани XYI ҳизби коммунистии (болщевикии) Уммумиттифоқи (соли 1930) 

дар доираи Иттифоқ вазифаи маълумотнокии ҳатмии ибтидоӣ ва таълими 

политехникиро гузошта буд. 14-августи он сол ҳукумати Иттифоқ  махсус  

«Дар   бораи   таълими   ҳатмии   ибтидоӣ»   қарор   қабул  намуд. 24 сентябр 

кумитаи марказии ҳизби коммунистии (болшевикии) Тоҷикистон, 11 октиябри 

он сол ҳукумати Тоҷикистон масъалаи таълими ҳатмии ибтидоиро дар шароити 

ҷумҳурӣ муҳокима намуда, қарорҳои дахлдор қабул намуданд. Мувофиқи 

декрети 11 октябри соли 1930 қабул намудаи ҳукумати ҷумҳурӣ маълумотнокии 

умумии ҳатмии ибтидоӣ ҷорӣ гардид. 

Феврали соли 1931 Кумита оид ба таълими умумии ибтидоӣ таъсис дода 

шуд. Акнун бо таълим фаро гирифтани наврасони мактабӣ аз фаъолияти ҳамин 

кумита сахт вобастагӣ дошт. Табиист, ки амали ин вазифа аз таъсиси мактабҳои 

нав сахт вобастагӣ дошт. Шумораи мактабҳо сол аз сол зиёд мешуд. Вале барои 

мактабҳои нав бинои мувафиқ набуд,  аксари онҳо дар кибиткаҳо фаъолият 

мекарданд. Аз ҷумла соли 1934 дар ҷумҳурӣ 2343 адад мактабҳои ибтидоӣ 

(яъне, то синфи 4-ум) дар кибиткаҳои ҷой гирифта буданд. Ҳамагӣ бинои 187 

мактабҳои ибтидоӣ мувофиқи  нақша сохта шудаанду халос. Ҳатто 27 адад 

мактабҳои миёнаи нопурра ҳам дар кибиткаҳо ҷойгир буданд. Танҳо бинои 8 

мактабҳои миёнаи нопурра мувофиқи талаботи ҳамон замон буданд. Аз 7 адад 

мактабҳои миёна бинои  танҳо 3 ададашон ҷавобгӯи талабот буданду халос. 

Маҳз чунин ҳолат сабаб шуд, ки 28-уми июли соли 1934 Бюрои Осиёимиёнагии 

кумитаи марказии ҳизби коммунистии (болшевикии) Умумииттифоқ «Дар 

бораи вазифаҳои навбатии сохтмони мактабҳо дар ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна» 

қарор қабул кард. Мувофиқи он қарор таълими ибтидоиро идома дода, дар як 

вақт бояд ба таълими 7-сола мегузаштанд. Барои амалии ин қарор дар шароити 

ҷумҳурӣ пеш аз ҳама ба сохтмони мактабҳо диққати ҷиддӣ дода мешуд. Ба 

ҳамин мақсад аз фонди Иттифоқ маблағи хеле зиёд ҷудо карда шуд. Умуман 

соли 1938 харҷи соҳаи маорифи ҷумҳурӣ нисбат ба соли таҳсили 1929-1930 беш 

аз 103 маротиба зиёд гардид. Дар нитиҷа танҳо солҳои 1938-1940 дар 

Тоҷикистон 80 бинои мактаби нав, барои 19200 ҷойи нишаст сохта шуд.  

Вале новобаста аз чорабиниҳои зиёд барои мактабҳо омӯзгорони 

соҳибмаълумот намерасиданд. Чунончӣ, дар миёнаи солҳои 30-ум аз миқдори 
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умумии 4532 нафар омӯзгорони ҷумҳурӣ, 3348 нафарашон маълумоти ибтидоӣ, 

425 нафарашон маълумоти миёнаи нопурра, 385 нафарашон маълумати миёна 

ва ҳамагӣ 79 нафарашон маълумаоти олӣ доштанду халос. 295 нафари 

«омӯзгорон» ҳатто маълумоти ибтидоӣ ҳам  надоштанд. 

Мувофиқи қарори ҳукумати Иттифоқ аз моҳи марти соли 1938 дар 

мактабҳои ҷумҳуриҳои миллӣ омӯхтани забони русӣ ба тарзи ҳатми ҷорӣ 

гардид. Дар мактабҳои ғайритоҷикии ҷумҳурӣ омӯзиши забони тоҷикӣ ҷорӣ 

карда шуд. Худи ҳамон сол барои бо омӯзгорони забони русӣ таъмин намудани 

мактабҳо аз Федератсияи Русия 368 нафар омӯзгорон даъват карда шуданд. 

Албатта, бо адабиётҳои таълимӣ таъмин намудани мактабҳо яке  аз 

масъалаҳои душвортарин, вале хеле муҳим ба ҳисоб мерафт. Дар ин соҳа ҳам 

пешравӣ дида мешуд. Чунончӣ, агар соли таҳсили 1928-1929 ҳамагӣ 55 номгӯй 

китобҳои дарсӣ ва адабиётҳои  методӣ, ба миқдори умумии 300 ҳазор нусха 

нашр карда бошанд, пас соли 1939 он ба 92 номгӯй, бо миқдори умумии 2300 

ҳазор нусха расидааст. Он солҳо қариб 50%-и адабиётҳои зарурӣ дар нашрияҳои 

шаҳрҳои Ленинград, қисман дар Самарқанд, Симферопал ва Москва нашр 

гардида, ба ҷумҳурии мо фиристода мешуданд. Зеро, иқтидори нашриёти 

давлатии Тоҷикистон барои нашри ҳамаи адабиётҳои зарурӣ намерасид. Солҳои 

1940-1941 дар худи ҷумҳурӣ 36 номгӯй китобҳои дарсӣ ва 40 номгӯи маводҳои 

таълимию методӣ нашр гардидаанд. 

Соли 1939 анҷумани ХYIII ҳизби коммунистии (болщевикии) 

Умумииттифоқӣ дар доираи Иттифоқ масъалаи ҷорӣ намудани маълумоти 

умумии 7 соларо дар деҳот ва 10 соларо дар шаҳр гузошт. Дар солҳои таълими 

1940-1941 дар Тоҷикистон 2628 мактабҳои умумитаълимии рӯзона ва 161 адад 

мактабҳои умумитаълимии шабона амал мекарданд. Дар мактабҳои рӯзона 

303,5 ҳазор нафар ва дар мактабҳои шабона 11,8 ҳазор нафар толибилмон 

таҳсил менамуданд. Аз ин ҳисоб дар мактабҳои ибтидоӣ – 212,6 ҳазор нафар, 

дар синфҳои 4-8 ҳамагӣ 101 ҳазор нафар, дар синфҳои 9-10 бошад ҳамагӣ 1,7 

ҳазор нафар таҳсил мекарданд. Шумораи омӯзгорон ба 13,3 ҳазор нафар росида 

буд. Ин дар ҳақиқат пешравии хело ҷиддӣ буд. 

Ҳамин тавр дар Тоҷикистон ҳам дар самти инқилоби фарҳангӣ дар солҳои 

30-уми асри ХХ муваффақиятҳои назаррас ба даст даровардаанд. Агар аз соли 

1930 ба таълими умумии ҳатмии ибтидоӣ, аз соли 1934 ба таълими умумии 

ҳатмии 7-сола гузашта бошанд, пас аз соли 1939, ба тамоми душвориҳо нигоҳ 

накарда, қадамҳои нисбатан ҷиддитар барои маълумоти миёна низ гузошта шуд. 

Идомаи маҳви бесаводӣ. Маҳз маҳви бесаводӣ яке аз вазифаҳои асосии 

Инқилоби фарҳангӣ ба ҳисоб мерафт. Ҳарчанд иҷроиши ин вазифа ҳам солҳои 

20-ӯми асри ХХ оғоз шудааст, вале солҳои 30-ум ба ин масъала бештар 

таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. Аз ҷумла аввали солҳои 30-ум дар ҷумҳурӣ 

комиссияи фавқулодда оид ба мубориза бо бесаводӣ ва ҷамъияти «Нест бод 

бесаводӣ!» таъсис ёфт. Вазифаи асосии онҳо барои калонсолон таъсиси 

мактабҳои маҳви бесаводӣ буд. 
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Агар шумораи мактабҳои маҳви бесаводӣ дар соли таҳсили 1929-1930 

ҳамагӣ 1111 ададро ташкил намояд, пас соли 1930-1931, яъне дар як сол 

шумораи онҳо ба 2104  адад расид, ё худ қариб ду баробар зиёд шуд. Шумораи 

талабагони он мактабҳо  соли таҳсил 1929-1930 ҳамагӣ 26248 нафар, соли 

таҳсили 1930-1931 бошад ба 63120 нафар, ё худ қариб 2,5 баробар афзудаанд. 

Аллакай дар ҳамин давр, барои маҳви бесаводӣ дар байни занҳо низ диққати 

ҷиддӣ доданд. Чунончӣ, дар байни онҳое, ки дар соли таҳсил 1931-1932 дар 

мактабҳои маҳви бесаводӣ мехонданд 113659 нафарашон мард ва 22317 

нафарашон занҳо буданд. Ҳал он ки соли 1926 ҳамагӣ 8 нафар занҳо ба чунин 

мактабҳо сафарбар  шуда буданду халос. Соли таҳсил 1933-1934 шумораи занҳо 

дар мактабҳои маҳви бесаводӣ, нисбат ба соли таҳсили 1931-1932 ду баробар 

зиёд шуд. 

Таҳсил дар мактабҳои маҳви бесаводӣ сараввал 3 моҳ буд. Маълум шуд, ки 

чунин мӯҳлат барои саводнокӣ кифоя нест. Бинобар ин соли таҳсили 1939-1940 

ба таълими 7-8 моҳа шурӯъ карданд.  

Тайёр намудани кадрҳои дорои маълумоти миёнаи махсус. Дар солҳои 

инқилоби фарҳангӣ дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи Тоҷикистон, махсусан 

соҳаи маориф нарасидани кадрҳо, пеш аз ҳама омӯзгорон эҳсос карда мешуд. 

Мехостанд чунин норасоиро ба воситаи таълим дар ҳар гунна техникумҳо, 

омӯзишгоҳҳо ва курсҳо ҳал намоянд. 

То 1 июни соли 1930 дар ҷумҳурӣ ҳамагӣ 3 техникуми омӯзгорӣ ва 2 

техникуми кишоварзӣ фаъолият мекарданд. Инчунин Донишкадаи маорифи 

Тоҷикистон (онро «Тоҷикинпрос» меномиданд), ки дар шаҳри Тошкент буд, 

барои Тоҷикистон кадр тайёр мекард. Дар маркази ҳамаи округҳои ҷумҳурӣ низ 

курсҳои муаллимтайёркунӣ амал мекарданд. Умуман, дар ҳамаи 5 адад 

техникумҳо – 1700 нафар донишҷӯён ва дар курсҳои муаллимтайёркунӣ – 350 

нафар ҷавонон таҳсил мекарданд. Таҳсил дар техникумҳо 3 сола буд. Ба ғайр аз 

инҳо боз техникумҳои омӯзгории тоҷикии шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд ва 

Тошкент низ барои Тоҷикистон кадр тайёр намуда, мефиристоданд. 

Соли 1931 заруриятро ба инобат гирифта боз дар 10 марказҳои ноҳиявӣ – 

Ховалинг, Ҳоит, Мӯъминобод, Кангурт, Нов, Файзобод, Ҷиргатол (охирин 

таълим бо забони қирғизӣ) ва ғайраҳо курсҳои муаллимтайёркунӣ кушода 

шуданд. Таҳсил дар чунин курсҳо яксола буд ва соли 1933 онҳо ба таҳсили 

дусола табдил дода шуданд.  

Аз соли таҳсили 1934-1935 техникумҳои таҳсили ғоибонаи омӯзгорӣ ба 

вуҷуд омаданд. Маҳз нарасидани омӯзгорон зарурияти дар соли таҳсили 1930-

1940 дар Сталинобод ва Ленинобод кушодани донишкадаҳои дусолаи 

муаллимтайёркуниро ба миён овард. Дар ҷумҳурӣ инчунин дар дигар соҳаҳо 

ҳам техникумҳо, ба монанди техникумҳои кишоварзӣ, саноат, сохтмон, 

кооперативӣ, молияю  иқтисод, мусиқӣ – театрӣ ва ғайраҳо вуҷуд доштанд. 

Умуман дар соли таҳсили 1940 – 1941 дар ҷумҳурӣ 30 адад муассисаҳои миёнаи 
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таълимӣ фаъолият мекарданд ва дар онҳо 5919 нафар ҷавонон таълим 

мегирифтанд.  

Макотиби олӣ. Пешрафти ҷамъият кадрҳои зиёди соҳиби маълумоти 

олиро талаб мекард. Зеро, мутахассисони дорои маълумоти олӣ, ки дар 

ҷумҳуриҳои бародар, маҳз барои ҷумҳурии мо тайёр карда фиристода 

мешуданд, хеле нокифоя буданд. Бинобар ин зарурияти дар худи ҷумҳури 

таъсис додани макотибҳои олӣ ба миён омад.  

1 сентябри соли 1931 дар шаҳри Сталинобод аввалин макотиби олӣ дар 

Тоҷикистон – Донишкадаи омӯзгорӣ ба фаъолият шурӯъ кард. Донишкада 

ҳамон сол аз 4 факулта – таърих, забон ва адабиёт, педагогика ва  биология 

иборат буд. Соли 1935 ба онҳо факлтаи ҷуғуррофия низ илова гардид. Ҳамон 

давр дар донишкада 4 нафар профессорон, 8 нафар дотсентҳо, 6 нафар 

ассистентҳо, яъне ҳамагӣ 28 нафар омӯзгорон фаъолият мекарданд. Таҳсил дар 

донишкада сесола буд. 

Соли 1932 дар шаҳри Хуҷанд низ Донишкадаи омӯзгорӣ ташкил карда 

шуд. Он аз ду факулта – физикаю риёзӣ ва табиатшиносӣ иборат буд. 

Донишкадаи кишоварзии Тоҷикистон соли 1934 дар шаҳри Хуҷанд, дар 

асоси Пажуишгоҳи илмӣ тадқиқотии сабзавоту мева, ки ҳанӯз соли 1931 бунёд 

гардида буд, ташкил ёфт. Ин донишкада ҳамон вақт аз ду факулта – аграномӣ ва 

сабзавоту мева иборат буд. Соли 1944 донишкада ба шаҳри Сталинобод 

кӯчонида шуд.  

Донишкадаи тиббии Тоҷикистон соли 1939 дар шаҳри Сталинобод бунёд 

гардид. Дар ташкили ин донишкада Донишкадаи дуюми таббии шаҳри Москва 

аз ҳар ҷиҳат кӯмаки амалӣ расонид. Донишкада дар соли аввал 123 нафар 

донишҷӯ қабл кард, ки ҳамагӣ 7 нафарашон маҳаллӣ буданд.  

Соли 1936 дар назди Комиссирияти маорифи Тоҷикистон Комиссияи олии 

аттестатсионӣ доир ба додани дараҷа ва унвони илмӣ ташкил карда шуд. Худи 

ҳамон сол дар назди Донишкадаи омӯзгории Сталинобод аввалин дар ҷумҳурӣ 

аспирантура, аз рӯи ихтисосҳои – забон ва адабиёти тоҷик, таърихи умумӣ ва 

таърихи Тоҷикистон, ҷуғуррофия ва педагогика ташкил карда шуд. Дар солҳои 

30-ум аз ҷумлаи кадрҳои маҳаллӣ аввалин   номзадҳои илм: таърихшиносон 

З.Ш. Раҷабов ва А.М. Баҳоваддинов, филологҳо Б. Ниёзмуҳаммадов ва 

О.Ҷалолов сабзида расиданд. Минбаъд онҳо олимони номи ҷумҳурӣ - 

акдемикҳо гардиданд. 

Аввали соли 1941 дар хоҷагии халқи Тоҷикистон 10,5 ҳазор нафар 

мутахассисони дорои маълумоти олӣ ва миёнаи махсус кор мекарданд. 

Гузаштан ба ҳуруфи криллиасосӣ. Миёнаи солҳои 30-уми асри ХХ 

маълум шуд, ки амалӣ гардонидани инқилоби сотсиалистӣ дар тамоми ҷаҳон, 

яъне инқилоби пай дар пай, ё худ «пермаментӣ» ғайриимкон аст. Чуноне дар 

боби гузашта таъкид шуд, яке аз мақсадҳои асосии гузаштан ба ҳуруфи лотинӣ 

маҳз ҳамин буд. Ба ғайр аз ин вазъи ҷаҳон ҳам хело тағйир ёфт. Баробари ба 
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сари ҳокимият омадани фашистон дар Италия (соли 1922) ва махсусан Олимон 

(соли 1933) хавфи ҷанги нави ҷаҳонӣ зиёдтар шуд. 

Соли 1935 раёсати кумитаи иҷроияи марказии (КИМ) ИҶШС (СССР) 

натиҷаи фаъолияти кумитаи марказии Умумииттифоқии ҳуруфи навро (яъне 

лотиниро) муҳокима намуда, ба хулосае омад, ки тадбири бо умеди инқилоби 

пай дар пайи ҷаҳонӣ, гузаштан ба ҳуруфи лотиниасос хато будааст. Бинобар ин 

7 марти соли 1937 халқҳои ғайрируси қисмҳои шимоли Русияро, ки ба ҳуруфи 

лотинӣ гузаронида буданд, аз сари нав ба ҳуруфи криллӣ шимол намуданд. 

Зеро, онҳо пеш аз гузаштан ба лотинӣ ҳуруфи криллиро қабул карда буданд. 

Соли 1938 бо ташаббуси кумитаи марказии ҳизби комммунистии 

(болшевикии) Тоҷикистон ҷамъомади ҷумҳуриявӣ даъват карда шуд ва дар он 

масъалаи гузаштан ба ҳуруфи криллиасосро пешниҳод намуда, розигии 

ҳозиринро гирифтанд. Албатта Тоҷикистон ҳамон лаҳза наметавонист аз сари 

нав ба ҳуруфи арабиасоси худ баргардад. Зеро, гузаштан ба ҳуруфи 

криллиасосро яке аз чораҳои муҳимтарини мустаҳкам намудани Иттиҳоди 

Шӯравӣ меҳисобанд.  

20 ноябри соли 1939 кумитаи марказии ҳизби коммунистии (болшевикии) 

Умумииттифоқӣ дар асоси талаби кумитаи марказии ҳизби коммунистии 

(болшевткии) Тоҷикистон (аз 14 майи соли 1939), дар бораи аз ҳуруфи 

лотиниасос ба ҳуруфи криллиасос гузаронидани ҳуруфи тоҷикӣ розигӣ дод. 

Барои омода намудани ҳуруфи нави криллиасоси тоҷикӣ бо сарварии раиси 

Шӯрои коммисарони халқии ҷумҳурӣ М. Қурбонов комиссияи махсус ташкил 

карда шуд. Ниҳоят, 21 майи соли 1940 Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон дар 

бораи аз ҳуруфи лотиниасос ба крилиасос гузаронидани ҳуруфи тоҷикӣ қонун 

қабул кард. Мувофиқи ин қонун давраи гузариш ба ҳуруфи криллиасос бояд 1 

сентябри соли 1941 ба итмом мерасид. 

Ҳамин тавр дар Тоҷикистон солҳои 1938-1939 масъалаи гузаштан ба 

ҳуруфи криллиасосро ба миён гузошта, соли 1940 барои амалии он аллакай 

шурӯъ намуданд. 

Матбуот. Соли 1930 дар Тоҷикистон 5-рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ ва як 

рӯзномаи округӣ, инчунин маҷаллаи «Роҳбари дониш» нашр мегардид. 

Рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ: «Тоҷикистони сурх» (рӯзномаи «Бедории тоҷик» аз 8 

ноябри соли 1928 чунин номгузорӣ шуда буд), «Коммунист Таджикистана» 

(рӯзномаи «Советский Таджикистан», ки аввалин шуморааш 7 ноябри соли 1925 

баромада буд, соли 1930 чунин номро гирифт), «Кизил Тожикистан», «Деҳқони 

камбағал» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» ба ҳисоб мерафтанд.  

Дар охири солҳои 30-юми асри ХХ дар ҷумҳурӣ 9 номгӯй рӯзномаҳои 

ҷумҳуриявӣ, 58 номгӯй рӯзномаҳои ноҳиявӣ, 4 номгӯй маҷаллаҳои ҷумҳуриявӣ 

нашр мегардиданд.  

Радио. Агар дар ҳудуди Иттиҳоди Шӯравӣ бори аввал 23 ноябри соли 1924 

овози радио садо дода бошад, пас дар Тошкент – моҳи марти соли 1927, дар 

Душанбе – 10 апрели соли 1930 садо додааст. Зарурият ва аҳамияти радиоро 
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барои шароити кӯҳистони Тоҷикистон ба назар гирифта, нуқтаҳои онро зуд хеле 

зиёд намуданд. Дар натиҷа, миёнаи соли 1940 дар ҳудуди ҷумҳурӣ аллакай 42 

нуқтаҳои шунавоии радио фаъолият мекарданд. Аз 65 марказҳои шаҳрӣ ва 

ноҳиявии ҷумҳурӣ 47 марказҳо бо нуқтаҳои  радиошуновоӣ фаро гирифта шуда 

буданд. 

Муассисаҳои маданӣ-равшаннамоӣ. Дар аввали солҳои 30-ум дар ҳудуди 

ҷумҳурӣ 11 адад китобхона вуҷуд дошт. Дар натиҷаи пеш гирифтани сиёсати 

маҳви бесаводӣ ва баланд бардоштани дараҷаи саводнокӣ шумораи 

китобхонаҳо низ афзуданд. 1 январи соли 1933 дар шаҳри Сталинобод 

китобхонаи давлатии Тоҷикистон ба номи А. Фирдавсӣ кушода шуд. Шумораи 

умумии китобхонаҳо соли 1940 ба 401 адад расид, ки аксари онҳо дар деҳот ҷой 

гирифта буданд. 

Дар солҳои 30-ум мақоми клубҳо махсусан афзуд. Зеро, дар назди онҳо 

маҳфилҳои гуногун, аз ҷумла маҳви бесаводӣ, фаъолияти бадеӣ, китобхона ва 

ғайраҳо мавҷуд буданд. Барои занҳо клубҳои махсус вуҷуд дошт. Клубҳо дар 

назди заводу фабрикаҳо, колхозу совхозҳо, дар шаҳру шаҳрчаҳо, маркази 

ноҳияҳо, деҳаҳои калон, ҳатто дар сохтмонҳо бунёд карда мешуданд. Дар 

клубҳо ҳар гуна вохӯриҳо, консертҳо, намоиши филмҳо ташкил карда 

мешуданд. Агар миқдори клубҳо соли 1927 дар ҷумҳурӣ 32 адад бошанд, пас 

соли 1940 миқдори онҳо ба 512 адад расид, ки 434 адади онҳо дар деҳот ҷойгир 

шуда буданд. 

Бо мақсади ташвиқ намудани дастовардҳои ҷамъияти Шӯравӣ, майлу 

хоҳиши анъанавии мардумро нисбати чойхонаҳо ба назар гирифта , чойхонаҳои 

замонавӣ бунёд менамуданд, ки онҳо ба худ номи «чойхонаҳои сурх»-ро 

гирифтаанд. Дар ин гуна чойхонаҳо ғайр аз чойнӯшӣ, сиёсати ҳизб ва ҳукуматро 

ташвиқ мекарданд, лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил менамуданд, ташвиқотҳои 

атеистӣ мебурданд. Албатта ин гуна чойхонаҳо дар баробари шоҳмоту шашка, 

бо маводҳои ташвиқотӣ – рӯзномаю маҷаллаҳо ва нуқтаҳои радиошунавонӣ 

таъмин буданд. Баъзе аз ин чойхонаҳо бо ташаббуси худ газетаи деворӣ 

мебароварданд. Охири солҳои 30-ум дар ҷумҳурӣ миқдори чойхонаҳои сурх ба 

529 адад расида буд. 

Барои тарбияи насли наврас ташкили осорхонаҳо (музейҳо) зарур ҳисобида 

шуд. Соли 1931 дар ҳудуди ҷумҳурӣ аввалин осорхона дар шаҳри Хуҷанд, дар 

масчиди Шайх Муслиҳиддин кушода шуд. Моҳи марти соли 1934 дар бораи дар 

Сталинобод ташкил намудани Осорхонаи давлатӣ қарор қабул гардид.Минбаъд 

ин осорхона ба инъикосгари асосии ҳаёти  гузашта ва имрӯзаи халқи тоҷик 

табдил ёфт. 

Дар солҳои 30-ум барои корҳои ташвиқотию тарғиботӣ аз намоиши филмҳо 

ҳам ба тарзи васеъ истифода бурданд. Соли 1929 дар Сталинобод аввалин 

кинотеатр, ки хусусӣ буд, ба фаъолият шурӯъ кард. Соли 1932 бо қарори 

ҳукумати ҷумҳурӣ «Кинои тоҷик» («Тоҷиккино») ташкил карда шуд, ки 

вазифаи он на танҳо намоиши филмҳо, балки сохтмони кинотеатрҳо низ ба 
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ҳисоб мерафт. Апрели соли 1938 дар ҷумҳурӣ 38 адад кинотеатрҳои шаҳрӣ ва 

ноҳиявӣ фаъолият мекарданд. 

Адабиёт. Дар солҳои 30-уми асри ХХ адабиёт аллакай пурра дар зери 

назорати ҳизби коммунистӣ гузашта буд. Аз ходимони адабӣ талаб мекарданд, 

ки тарғибгари сиёсати ҳизб ва дастовардҳои ҷамъияти сотсиалистӣ бошанд. 

Аммо қисме аз эҷодкорони ин самт хоҳиши дар зери назорати ҳизб буданро 

надоштанд. Январи соли 1931 ин қисми эҷодкорон, дар зери таъсири 

Ассотсиатсияи нависандагони пролетарии Русия, ки ҳанӯз соли 1925 ташкил 

ёфта буд, ташкилоти худро бо номи Бюрои ташкилии ассотсиатсияи 

Тоҷикистонии нависандагони пролетариро ташкил намуданд. Мақсади асосии 

ин бюро маҳдуд намудани таъсири ҳизб нисбат ба фаъолияти эҷодии 

нависандагон буд. Роҳбарияти ҳизби коммунистӣ бо чунин мавқеи бюро розӣ 

шуда наметавонист. 

Апрели соли 1932 кумитаи марказии ҳизби коммунистии (болшевикии) 

Умумииттифоқӣ қарор кард, ки ассотсиатсияҳои нависандагонро барҳам дода, 

ба ҷои онҳо танҳо аз ҷумлаи нависандагони тарафдори сиёсати ҳизби 

коммунистӣ ва Ҳукумати Шӯравӣ Иттифоқи нависандагонро бунёд намоянд. Он 

нависандагоне, ки сиёсати Ҳукумати Шӯравиро дастгирӣ намекунанд ба он 

Иттифоқ қабул карда намешуданд ва онҳо инчунин ҳақ надоштанд, ки 

мастақилона дигар ташкилоте бунёд намоянд. Умуман ин гуна нависандагонро 

«унсурҳои бегона» номида, таъқиб менамуданд. 

Аз соли 1932 нашри маҷаллаи «Барои адабиёти сотсиалистӣ» шурӯъ 

гардид. Дар он асару мақолаҳои он нависандагонеро чоп мекарданд, ки дар онҳо 

аз ҳаёти бунёдкунандагони ҷамъияти сотсиалистӣ сухан меравад. 

Моҳи майи соли 1934 анҷумани нахустини Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон барпо гардид, ки он иттифоқро аз ҷиҳати ташкилӣ ташаккул дод. 

Аввалин раиси Иттифоқи нависандагони ҷумҳурӣ С. Носиров, раиси фахрии 

раёсати Иттифоқ А. Лоҳутӣ интихоб гардиданд. Бунёди ин иттифоқ барои 

тарбияи насли ҷавони шоиру нависандагон  мақоми муҳиме бозид. 

Дар солҳои 30-юм дар қатори С.Айнӣ ва А. Лоҳутӣ, ба ҳайати шоирону 

нависандагони Тоҷикистон М. Турсунзода , С. Улуғзода, Ҷ. Икромӣ, А. Деҳотӣ, 

М. Миршакар, Р. Ҷамил, Ҳ. Юсуфӣ ва дигарон ҳамроҳ шуданд. Чунин асарҳои 

С.Айнӣ, ба монанди романҳои «Дохунда» (соли 1930), «Ғуломон» (соли 1934 бо 

забони ӯзбекӣ ва соли 1935 бо забони тоҷикӣ), повестҳои «Мактаби кӯҳна» 

(соли 1935), «Ҷаллодони Бухоро» (соли 1937, бо тағйироту иловаҳо) ва «Марги 

судхӯр» (соли 1939), дар шакли китобҳои алоҳида дастраси хонандагон шуданд. 

Шеърҳои хонданибоби А. Лоҳутӣ бо номи «Тоҷ ва байрақ» (соли 1935), 

«Кӯпрук аз болои дарёи Вахш» (соли 1935), «Дар соҳили дарёи Днепр» (соли 

1936) ва ғайраҳо ба хонандагон пешкаш шуданд. Соли 1932 аввалин маҷмӯаи 

шеър, очерк ва ҳикояҳои М. Турсунзода бо номи «Байроқи зафар» нашр гардид. 

Соли 1937 аввалин достони ӯ бо номи «Хазон ва баҳор» ба табъ расид. 
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Санъат. Аввали солҳои 30-юм дар ҷумҳурӣ ягона театри касбӣ – театри 

давлатии Тоҷикистон, ки ҳанӯз 7 ноябри соли 1929 таъсис ёфта буд, фаъолияти 

худро пурзӯр намуд. Ҳангоми таъсис  ҳайати кормандони театр аз 11 нафар 

иборат буд. Минбаъд ҳам ягона мутахассиси маълумоти касбидоштаи он 

режиссер Х. Маҳмудов ба ҳисоб мерафт. Бо ҳамин сабаб театр сараввал бештар 

намоишҳои як ё дупардагӣ омода мекард. Дар ҳамон солҳо ин театр 

намоишномаҳои «Колтакдорони сурх»-и С. Улуғзода, «Исён»-и Д. Фурманов, 

«Отелло»-и В. Шекпир ва ғайраҳоро намоиш дод. Театр  соли 1933 ба номи А. 

Лоҳутӣ гузошта шуд. 

Соли 1932 дар Хуҷанд, соли 1936 дар Кӯлоб ва Хоруғ театрҳои мусиқӣ – 

драмавӣ, соли 1937 театри давлатии драмавии русии Тоҷикистон дар шаҳри 

Сталинобод, соли 1938 театри русӣ дар Ленинобод ва флармонияи давлатии 

Тоҷикистон дар  Сталинобод таъсис ёфтанд. Соли 1935 дар асоси ансамбили 

мусиқинавозони театри ба номи А.Лоҳутӣ, Театри мусиқавии Тоҷикистон 

таъсис ёфт. Соли 1940 дар асоси ин театри мусикӣ Театри давлатии академии 

опера ва балети тоҷик таъсис ёфт ва он  ки баъдтар, соли 1954 номи С.Айниро 

гирифт. Ба ғайр аз ҳамаи инҳо, солҳои 30-ум боз дар як қатор ноҳияҳо, аз ҷумла 

дар Конибодом, Нов, Ашт, Уротеппа, Панҷакент ва Қӯрғонтеппа низ театрҳои 

шаҳрию ноҳиявӣ бунёд гардиданд. 

Дар солҳои 30-аввали 40-ум ташкилотҳои рассомон ва бастакорони 

Тоҷикистон низ аз ҷиҳати ташкилӣ таъсис ёфтанд. Аз ҷумла ноябри соли 1933 

Иттифоқи рассомон ва соли 1940 Иттифоқи бастакорон бунёд гардиданд. 

Кино. Кинои тоҷик, ки соли 1930 таъсис ёфтааст, аввалин филмҳои он 

ҳуҷҷатӣ, ё худ кӯтоҳҳаҷм буданд. Аз ҷумла соли 1932 аллакай 24 шумораи 

киножурнали «Тоҷикистони Шӯравӣ» намоиш дода шуд. 20 сентябри соли 1932 

аввалин филми бадеии ба навор гирифтаи он, бо номи «Вақте ки амирон 

мемиранд» намоиш дода шуд. Худи ҳамон сол трести «кинои тоҷик» ба 

«Тоҷикфилм» табдил ёфт. Аввалин филми овоздор низ киножурнали 

«Тоҷикистони Шӯравӣ» буд. Аввалин филми овоздори бадеӣ аз тарафи 

«Тоҷикфилм» соли 1939, бо номи «Боғ» ба навор гирифта шуд. 

Даҳҳаи фарҳанги тоҷик дар ш.Москва. Шаҳри Москва пойтахти 

Иттиҳоди Шӯравӣ ба ҳисоб мерафт. Бинобар ин дар ин шаҳр гузаронидани 

даҳҳаи фарҳанги тоҷик як муваффақияти хеле бузург  ҳисоб карда мешуд. Маҳз 

бо мақсади нишон додани дастовардҳои эҷодкорони тоҷик, моҳи апрели соли 

1941 дар ин шаҳр даҳҳаи эҷодкорони миллии Тоҷикистон ташкил гардид. Дар 

он намоишҳои театрӣ, асарҳои рассомон, ҳунарҳои мардумӣ, вохӯриҳо бо 

шоирону нависандагон барпо карда шуд. Натиҷааш барои эҷодкорони тоҷик 

хело хотирмон буд. Ҳунарманди театри давлатии драмавии  Тоҷикистон М. 

Қосимов унвони Ҳунарманди халқии ИҶШС (СССР), худи театр бо ордени 

Байроқи Сурхи меҳнат, театри апера ва балет бо ордени Ленин, флармония 

давлатӣ – бо ордени Байроқи Сурхи меҳнат мукофотонида шуданд. Умуман 
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қариб 90 нафар иштирокчиёни даҳҳа бо ордену медалҳои давлатӣ сарфароз 

гардиданд. 

Илм. Пешравии иқтисодиёти ҷумҳурӣ аллакай солҳои 30 – ум масъалаи аз 

ҷиҳати илмӣ асоснок намудани самтҳои асосии онро ба миён гузошт . Маҳз бо 

ҳамин мақсад пажуишгоҳҳои илмӣ – тадқиқотӣ дар соҳаҳои саноат, иқтисодиёт, 

нақлиёти автомобилӣ, тиб, кишоварзӣ, тоҷикшиносӣ ва ғайраҳо бунёд 

гардидаанд. Аз ҷумла дар назди Пажуҳишгоҳи илмӣ тадқиқотии давлатии 

Тоҷикистон ҷамъияти таърихшиносон ва шарқшиносон мавҷуд буд. Соли 1930 

дар назди Пажуҳишгоҳ кумитаи бостоншиносон таъсис ёфт. Бо мақсади бо 

самтҳои муайян  равона кардан ва мунтаззам пеш бурдани илм  17 марти соли 

1932 Базаи Тоҷикистонии Академики илмҳои ИҶШС таъсис ёфт, ки он аз се 

сектор - биологӣ, геологию геохимикӣ ва таъриху лингвистӣ (забоншиносӣ) 

иборат буд. Фаъолияти базаро олимони машҳури Шӯравӣ, академик 

С.Ф.Олденбург, ҳамчун раис, профессор Н.И. Горбунов (ҷонишини раис), 

ҳамчун раиси база аз соли 1934 А.А. Рихтер, солҳои 1934-1935- А.Е. Ферсман, 

аз соли 1935 Е.Н. Павловский сарварӣ намуданд. 

Яке аз самтҳои асосии фаъолияти база ин ташкил намудани тадқиқотҳои  

эъзомии (экспедитсионии) Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. Дар назди раёсати база 

комиссияи тадқиқотҳои эъзомӣ, бо роҳбарии Н.П. Горбунов ташкил карда шуд. 

Мақсади ин эъзомия омӯхтани қувваҳои истеҳсолкунандаи Тоҷикистон ба ҳисоб 

мерафт. Аввалин эъзомия тобистони соли 1932 бо номи эъзомияи комплексии 

Тоҷикистону Помир таъсис дода шуд, ки он аз 72 отряд ва 237 нафар 

кормандони илмӣ иборат буд. Ба он олимон аз шаҳрҳои Москваю Ленинград 

ҳам сафарбар шуда буданд. Фаъолияти он Эъзомия 6 моҳ давом кард.  

Соли 1941 Базаи Тоҷикистонии АИ ИҶШС ба Шӯъбаи он табдил дода шуд. 

Ҳамон вақт шӯъба аз 4 пажуҳишгоҳ, 1 лабараторияи илмӣ, 4 стансияҳои илмӣ, 2 

боғи ботаникӣ, китобхонаи илмӣ ва расадхона иборат буд. 

Ҳамин тавр дар солҳои 30-ӯми асри ХХ барои пешравии минбаъдаи 

соҳаҳои гуногуни илм дар Тоҷикистон заминаҳои мусоид муҳайё гардид. 

Оқибатҳои инқилоби фарҳангӣ дар шароити Тоҷикистон. Чуноне аз 

далелҳои овардашуда ошкор гардид, бо мақсади амалӣ намудани вазифаҳои 

инқилоби фарҳангӣ дар ҷумҳурӣ асосан аз ҳисоби хазинаи давлат ба саросар 

саводнок намудани мардум гузоштанд, мактабҳои зиёд бунёд намуданд, 

техникуму омӯзишгоҳҳо ва донишкадаҳо, театрҳои касбӣ кушоданд, ба нашри 

рӯзномаю маҷаллаҳо ва китобҳо шурӯъ карданд, ба тадқиқи илмии ин сарзамин 

ибтидо гузаштанд ва ғайраҳо. Ин ҳама оқибатҳои мусбат мебошад. Аммо ин 

ҳама корҳои наҷиб дар як вақт бо бастани масҷиду мадрасаҳо, нест кардани 

китобҳои қадима, ки гӯё ҳамаи онҳо характери динӣ доштаанд, ҳабс ва бадарға 

намудани муллою мударисҳо, маҳдуд ва ниҳоят манъ намудани чорабинии динӣ 

ва анъанаҳои миллӣ, ба монанди ҷашнҳои Наврӯз, иди Рамазон, иди Қурбон ва 

ғайраҳо мегузаштанд. Чунин чорабиниҳои замони инқилоби фарҳангӣ 

оқибатҳои манфии он ба ҳисоб меравад.   
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§ 5. Натиҷаи дигаргунсозиҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва 

 фарҳангӣ дар шароити Тоҷикистон 
 

Натиҷаи дигаргунсозиҳо. Солҳои 1929-1941 дар Тоҷикистон ба тамоми 

душвориҳо ва хатогиҳо нигоҳ накарда, дар соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва 

фарҳангӣ муваффақиятҳои назаррас ба даст дароварда шуд. Махсусан 

дастовардҳои соҳаҳои саноат, кишоварзӣ ва фарҳанг назаррас буд. Бо сабаби он 

ки ҷумҳурии мо хело қафомонда ва қашшоқ буд, ҳукумати Иттифоқ барои 

пешрафти ин соҳаҳо зиёда кӯмак расонид. Дар солҳои 30-ӯм низ  тахминан 70-

80% маблағгузории ҷумҳурии мо аз ҳисоби буҷаи Иттифоқ буд. Маҳз чунин 

дастгириҳо имконият дод, ки Тоҷикистон низ аз ҳолати қафомондагию 

қашшоқӣ то андозае ба дигар ҷумҳуриҳои Иттифоқ баробар шавад, Аз ҳолати 

соф аграрӣ ба ҷумҳурии аграрию саноатӣ табдил ёбад. Натиҷаҳои ин гуна 

пешравиҳоро дар соҳаҳои ҷудогонаи ҷумҳуриамон дида метавонем. Чунончӣ: 

 Дар соҳаи саноат, ҷумҳурие, ки дар ҳудудаш то замони Шӯравӣ (ба ғайр 

аз баъзе ноҳияҳои Шимол, махсусан шаҳри Хуҷанд), қариб ягон хел корхонаи 

саноатӣ надошт, соҳиби аввалин чунин корхонаҳо шуд. Тахминан дар як давраи 

хеле кӯтоҳи таърихӣ, дар муддати 15 сол яъне солҳои 1925-1940 дар ҳудуди 

ҷумҳурӣ 273 адад корхонаҳои нисбатан бузурги саноатӣ сохта шуданд, ки онҳо 

тахминан зиёда аз 20 соҳоҳои саноатиро дар бар мегирифтанд. Дар ин 

корхонаҳо 30,7 ҳазор нафар коргарон ва мутахассисон кор мекарданд. Аллакай 

аввали солҳои 30-юм роҳҳои мошингарди Сталинобод – Қӯрғонтеппа, 

Сталинобод – Оби Гарм, Ош – Хоруғ сохта шуданд. Шаҳрсозӣ инкишоф ёфт. 

Соли 1937 аввалин нақшаи генералии шаҳри Салинобод тасдиқ гардид. Дар 

натиҷа дар ҷумҳурии мо на танҳо барои инкишофи минбаъдаи саноат, 

энегетика, шаҳрсозӣ ва ғайра асос гузошта шуд, балки синфи коргар низ 

ташаккул ёфт, ки дар замони Шӯравӣ ба ин аҳамияти махсус медоданд. 

 Албатта дар Тоҷикистон мувофиқи нақша асосан чунин соҳаҳои саноати 

сабук: коркарди пахта (махсусан заводҳои пахтатозакунӣ), хӯрокворӣ, масолеҳи  

сохтмон ва ғайраҳо инкишоф ёфт. Аммо дар ҳамон солҳо аввалин соҳаҳои 

саноати вазнин низ, ба монанди коркарди фузулот (барои таъмири мошинҳо, 

корҳои обёрӣ, сохтмони роҳҳо), металлургияи ранга (маъданҳои рангаи 

Қарамазор), электроэнергетика ва ғайраҳо ба вуҷуд омаданд. Маҳз дар ҳамин 

давр иқтидори энергетикии дарёҳои ҷумҳурӣ ва боигарии зеризаминии он аз 

ҷиҳати илмӣ омӯхта шуд. Ин ҳама имконият муҳайё намуд, ки дар оянда 

соҳаҳои гуногуни саноати ҷумҳурии мо, аз ҷумла саноати вазнин, махсусан 

инкишофи энегетика, дар нақшаи дурнамои Иттифоқ дохил карда шавад. 

Дар соҳаи кишоварзӣ,  дар ҷумҳурӣ ба инкишофи пахтакорӣ диққати 

махсус медоданд. Заминҳои обёрӣ асосан барои кишти он муайян карда мешуд. 

Маҳз азхудкунии заминҳои нав, махсусан дар водиҳои Ҳисор, Вахш, ноҳияҳои 

Кӯлоб, сохтани каналҳои бузурги Вахш, Фарғона ва Ҳисор,аз тарафи давлат бо 
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техника таъмин намудани кишоварзон ва ғайраҳо сабаби пешравии ин соҳа 

гардид. Дар натиҷа, дар ҷумҳурӣ истеҳсоли пахта хеле зиёд шуд. Чунончӣ: агар 

соли 1929 ҳамгӣ 37,1 ҳазор тонна пахта истеҳсол карда бошанд, пас соли 1938 

он ба 183 ҳазор тонна расид, яъне қариб 5 маротиба афзуд. Соли 1937-1938 

Тоҷикистон аз ҷиҳати ҳосилнокии пахта дар Иттиҳоди Шӯравӣ ҷойи аввал ва аз 

ҳаҷми истеҳсоли пахта ҷойи дуюмро ишғол намуд. 

Бо сабаби инкишофи пахтакорӣ дар ҷумҳурӣ истеҳсоли ғалла, ки дар 

замони то Шӯравӣ соҳаи асосии кишоварзии Тоҷикистони Марказӣ ва Ҷанубӣ 

ба ҳисоб мерафт, қатъ нагардид. Соли 1929 дар ҷумҳурӣ истеҳсоли ғалла ба 

дараҷаи замони то Шӯравӣ расид. Солҳои 1929-1932 ба ҳисоби миёна дар як сол 

383,3 ҳазор тонна ғалла истеҳсол карда шуд. Соли  1937 бошад истеҳсоли он ба 

488,1 ҳазор тонна расид. Албатта ин миқдор нисбат ба афзоиши аҳолӣ хело кам 

буд. Аллакай ҳамон солҳо барои кишти ғалла асосан талу теппаҳо ва заминҳои 

лалмиро муайян мекарданд. Аз ин сабаб ҳосилнокии ғалла аз ҳар гектар 7-10 

сентнерро ташкил медоду халос. 

Ба ғайр аз пахтакорию ғаллакорӣ, дар ҷумҳурӣ боз чорводорӣ, истеҳсоли 

сабзавоту мева, кирмакпарварӣ (истеҳсоли пилла), геранпарварӣ (геран – 

анҷабир, ки парваришаш дар ҷумҳурӣ соли 1931 оғоз гардид), истеҳсоли тамоку 

ва ғайраҳо пеш рафтанд.    

Албатта агар ҳамон солҳо сиёсати ба тарзи зӯрӣ ба хоҷагиҳои коллективӣ 

ҷалб намудани деҳқонони миёнаҳол намешуд, барои рақобат, дар баробари 

хоҷагиҳои коллективӣ, ақалан қисман хоҷагиҳои деҳқонони миёнаҳол нигоҳ 

дошта мешуд, эҳтимол пешравӣ дар кишоварзӣ боз ҳам зиёдтар мешуд. Аммо 

ин бо сиёсати ҳамон вақт пеш гирифтаи ҳизби коммунистӣ, ки ҳизби 

яккаҳукмрон буд, мувофиқат намекард. 

Дар соҳаи фарҳанг, аз ҳама муваффақиятҳои бузургтарини ин самт, ин 

саросар саводнок намудани мардум, бунёди мактабу донишкадаҳои замонавӣ, 

китобхонаҳо, театрҳои касбӣ, филмбардорӣ, радиошунавоӣ, нашри рӯзномаю 

маҷаллаҳо, китобҳо ва ғайраҳо ба ҳисоб меравад. Албатта, мардуми мо – 

тоҷикон то замони Шӯравӣ ҳам саросар бесавод набуданд. Балки чуноне дар 

бобҳои гузашта таъкид шуд қисме аз онҳо таълими мактабу ҳатто мадрасаро 

доштанд. Аммо он давр ҳамаи ин таълимот дар асоси илмҳои динӣ сурат 

мегирифтанд. Ҳол он ки ҳамон давр ҳам талабот нисбат ба илмҳои дунявӣ зиёд 

буд. Бо ҳамин сабабҳо, бо ташаббуси ҷадидон мактабҳои усули нав (ҷадидӣ) 

таъсис гардид, ки дар онҳо дар як вақт илмҳои динӣ ва дунявиро меомӯхтанд. 

Вале ҳукуматдорони амирӣ ба чунин мактабҳо имконияти фаъолиятро надоданд 

ва худи ҷадидонро таъқиб намуданд. Дар замони Шӯравӣ бошад баръакси ин 

воқеат рух дод. Яъне мактабҳои динӣ, ё худ мактабҳои усули кӯҳна, ки дар 

назди масҷидҳо ва мадрасаҳо фаъолият мекарданд, ҳама баста шуданд. Мактабу 

донишкадаҳои замони Шӯравӣ бошанд танҳо илмҳои дунявиро таълим 

медоданд. Аз ҳама муҳимаш таълим дар онҳо асосан ройгон буд. Давлат барои 
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мактубу маориф зиёда харҷ мекард. Омӯзгорон ҳар лаҳза ғамхории давлатро 

эҳсос мекарданд. 

Аммо дар ҳамаи ҷабҳаҳои самти фарҳанг дигаргунсозиҳо дар асоси дар 

тафаккури одамон ҷорӣ намудани танҳо таълимоти марксистӣ – ленинӣ, аз 

ҷумла атеистӣ (бехудоӣ) ва муборизаи беамон ба муқобили таълимоти динӣ ва 

урфу одатҳои динию миллӣ, махсусан таъқиби шахсоне, ки дар ҳамин самтҳо 

фаъолият доштанд, мегузашт. Нодиртарин дастхату китобҳоро маводҳои динӣ 

ҳисобида, нест карданд. Биноҳои масҷиду мадрасаҳо, ки нишонаеаз 

фарҳангамон ба ҳисоб мерафтанд, хароб намуданд. 

Қабули Конститутсияи Ҷумҳурӣ. Тоҷикистон дар як муддати кӯтоҳ, яъне 

солҳои 1929-1937 се Конститутсияи худро қабул кард. Аввалин Конститутсия – 

ин Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон буд, ки онро апрели соли 1929 анҷумани 

II Шӯроҳои ҷумҳурӣ қабул намуд. Дар он ҳуқуқу сохторҳои замони мухторӣ 

акси худро ёфта буд. Баъди тасдиқи Конститутсияи аз тарафи Шӯроҳои ҶМШС 

Тоҷикистон онро бояд анҷумани Шӯроҳои ҶШС Ӯзбекистон тасдиқ мекард. 

Аммо ба ин зарурият намоянд. Зеро, ҶМШС ба ҶШС Тоҷикистон табдил ёфт. 

Бинобар  ин дар асоси Конститутсияи соли 1924-и Иттиҳоди Шӯравӣ феврали 

соли 1931 дар анҷумани IY Шӯроҳои ҶШС Тоҷикистон Конститутсияи нав 

қабул гардид. Акнун дар ин конститутсия ҳуқуқ ва сохторҳои ҷумҳурии 

иқтисодии Тоҷикистон акси худро ёфт. Аммо чӣ Конститутсияи соли 1929 ва чӣ 

соли 1931 асосан манфиати синфи коргар ва иттифоқчии он деҳқонон, инчунин 

зиёиёни аз онҳо баромадаро ҳимоя мекард. Ба амалдорони собиқ, руҳониён, 

бойҳо ягон хел ҳуқуқ намедод. Бинобар ҳамин ҳам ҳокимияти сиёсии он 

давраро ба тарзи умумӣ «диктатураи пролитариат» меномиданд. 

Дар миёнаи солҳои 30-юм асри ХХ бо амалӣ гардидани вазифаҳои 

сохтмони ҷамъият сотсиалистӣ, ба хулосае омаданд, ки дар дохили Иттиҳоди 

Шӯравӣ дигар қуввае вуҷуд надорад, ки ҷамъияти сотсиалистии бунёднамударо 

барҳам диҳад. Бо ҳамин «диктатураи пролетариат» ҳам гӯё вазифаи худро иҷро 

намуд. Бинобар ин 5 декабри соли 1936 Конститутсияи нави ИҶШС қабул 

гардид, ки онро «Конститутсияи сотсиализми ғолиб», ё худ «Конститутсияи 

Сталинӣ» ҳам меномиданд. Ин ҳуҷҷат гӯё Давлати Шӯравиро аз «диктатураи 

пролетариат» бо давлати умумихалқӣ табдил дод. Дар асоси ҳамин 

Конститутсия 1 марти соли 1937 дар анҷумани YI Шӯроҳои ҶШС Тоҷикистон 

Конститутсия (қонуни асосӣ) - и нави ҷумҳурӣ қабул гардид. Консатитутсияи 

нав барои ҳамаи шаҳрвандон ҳуқуқи баробар ва овоздиҳии махфиро дод. Ин 

Конститутсия ғалабаи сотсиализмро қонунӣ гардонида, давлатро давлати 

сотсиалистии синфии коргару деҳқонон номид. Инчунин эълон кард, ки асоси 

иқтисодии мамлакатро низоми хоҷагии сотсиалистӣ ва моликияти сотсиалистӣ 

будани воситаҳои истеҳсолот ташкил менамояд. Мувофиқи банди 13-уми он 

таъкид мегардид, ки ҶШС Тоҷикистон ихтиёран ба ҳайати ИҶШС  дохил 

мешавад ва мувофиқи банди 14 ҶШС Тоҷикистон ҳуқуқи озодона аз ИҶШС 

баромаданро нигоҳ медошт. 
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Соли 1939 дар ҶШС Тоҷикистон ислоҳоти маъмурӣ гузаронида шуд ва дар 

натиҷаи он аз тақсимоти округӣ ба шакли вилоятӣ гузаштанд. Он вақт ҷумҳурӣ 

аз вилоятҳои Сталинобод, Ленинобод, Ғарм ва Кӯлоб иборат буд.  

 

§6. Вазъи сиёсӣ ва оқибатҳои таъқиботи сталинӣ дар шароити Тоҷикистон  

  

Чуноне дар бобҳои гузашта таъкид шуд, баъди бунёди тартиботи Шӯравӣ 

дар тамоми ҳудуди мамлакати Шӯроҳо ҳизбҳои коммунистӣ яккаҳукмрон 

гардиданд. Ҳамин гуна ҳолат дар замони мавҷудияти ҷумҳурии мухтории 

Тоҷикистон ҳам хос буд. Аммо дар он давр дар корҳои идоракунии ҷумҳуриҳо, 

аз ҷумла ҷумҳуриҳои Шӯравии Осиёи Миёна, нуфузи ҳизбҳои коммунистӣ 

ҳанӯз заифтар, баръакс нуфузи вазифаи раиси Кумитаи Инқилобӣ (ревком), 

баъдтар раиси Кумитаи Иҷроияи Марказӣ (КИМ) ва ҳатто раиси Шӯрои 

Комиссарони Халқ (ШКХ) сернуфузтар ба ҳисоб мерафтанд. Ҳамин гуна ҳолат 

тамоми солҳои 20-уми асри ХХ хос буд. Агарчанде, аз нимаи дуюми он солҳо 

масъалагузорӣ оиди ҳаёти иқтисодӣ ва фарҳангӣ мамлакат асосан аз тарафи 

анҷуманҳои ҳизби коммунистӣ пешкаш мегардид, вале нуфузи органҳои 

қонунгузору иҷроия дар корҳои идоракунӣ, то андозае бештар буд.  

Аммо аз аввали солҳои 30-юмнуфузи ҳизби коммунистӣ нисбатан зиёдтар 

гардид. Аз ҷумла, моҳи марти соли 1931, бо тавсияи ҳизби коммунистии 

(болшевикии) Умумииттифоқӣ барои ҳизби коммунистии (болшевикии) 

Тоҷикистон вазифаи котиби сеюм ҷорӣ карда шуд. Ба ӯҳдаи он махсусан ҳолати  

иҷроиши супоришҳои ҳизби коммунистии (болшевикии) Умумииттифоқиро 

гузошта буданд. Бо чунин воситаҳо мутасаддиёни ҳизбию давлатии Иттифоқ 

фаъолияти сарварони ҷумҳуриҳои Иттифоқро сахт назорат мекарданд. Ҳар 

амалдореро, ки хусусиятҳои миллии халқи худро ба инобат гирифтанӣ мешуд, 

минбаъд бо тӯҳматҳои «миллатчӣ», ё худ «пайравони  унсурҳои буржуазӣ» 

таъқиб менамуданд. Аз ҷумла 5 декабри соли 1933 кумитаи марказии ҳизби 

коммунистии (болшевикии) Умумииттифоқ, гӯё вазъи Тоҷикистонро муҳокима 

намуда, нисбати сарварони он, раиси Кумитаи иҷроияи Марказӣ (КИМ) 

Нусратулло Махсум ва сарвари Шӯрои Комиссарони Халқ (ШКХ) Абдураҳим 

Ҳоҷибоев ҳамин тавр хулоса бароварда буд. Бинобар ин 23-25 декабри он сол 

пленуми якҷояи кумитаи марказии ҳизби коммунистии (болшевикӣ) ва КИМ – и 

Тоҷикистон фаъолияти сарварони ҷумҳуриро «муҳокима» намуда, хулоса 

баровард, ки онҳо гӯё «аз роҳи нишондодаи ҳизб баромада», онро нодуруст 

амалӣ кардаанд ва дар амал гӯё «дар зери таъсири унсурҳои бегонаи бою 

кулакҳо мондаанд». Дар натиҷаи ин «гуноҳҳо» онҳо сараввал аз ҳизб хориҷ ва 

аз вазифаашон озод, баътар суд ва ҳар ду соли 1938 қатл гардиданд. Январи 

соли 1934 котиби аввали кумитаи марказии ҳизби коммунистии (болшевикии) 

Тоҷикистон Мирзо Гусейновро (ӯ озорӣ буд) низ, ки ба ин вазифа 25 ноябри 

соли 1929 интихоб гардида буд, бо «кори Нусратулло Махсум ва Абдураҳим 

Ҳоҷибоев» аз вазифа озод карданд. Январи ҳамон сол Абдуқодир 
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Муҳиддиновро низ, ки вазифаҳои масъулро дар ҷумҳуриҳои Бухоро ва 

Тоҷикистон ба дӯш дошт, ҳабс, суд ва қатл намуданд.  

Январи соли 1934 бо тавсияи кумитаи марказии ҳизби коммунистии 

(болшевикии) Умумииттифоқӣ, котиби якӯми кумитаи марказии ҳизби 

коммунистии (болшевикии) Тоҷикистон Г.И. Бройдо гардид. Раиси ҳукумати 

(ШКХ) ҷумҳурӣ Абдулло Раҳимбоев таъин шуд. Вале Бройдо охири ҳамон сол 

аз вазифааш озод карда шуд ва ба ҷояш аз Москва С.К. Шадунусро 

фиристоданд. Ӯ мутахассиси соҳаҳои обёрӣ ва пахта буд, бинобар ин то аз 

вазифа рафтанаш (декабри соли 1936) барои инкишофи пахтакорӣ корҳои зиёде 

кардааст. 

Моҳи январи соли 1937 котиби якуми кумитаи марказии ҳизби 

коммунистии (болшевикии) Тоҷикистон Ӯрунбой Ашуров, ки аз оилаи деҳқони 

камбағали тоҷик баромадааст, таъин гардид. Ӯ аз коргари оддии ҳуруфчин то ба 

вазифаи сарвари ҳизб расида, таҷрибаи бой пайдо карда буд. Вале вай ҳам худи 

ҳамон сол қурбони таъқибот шуд. Ба ҷойи А.Ашуров аз Москва Д.З. 

Протопопов фиристода шуд ва ӯ то соли 1945 сарварии ҳизби коммунистии 

Тоҷикистонро ба ӯҳда дошт. Вай дар кори нест кардани кадрҳои намоёни 

ҷумҳурӣ хизматҳои «бузург» кардааст. Маҳз дар замони роҳбарии ин шахс 

нисбати кадрҳои намоёни ҷумҳурӣ мақолаҳои тӯҳматангез бештар нашр 

гардиданд ва онҳо барои «ҷазо» додани шахсони барояшон нолозим дастак 

шуданд. Яке аз қурбоншудагони замони ӯ Шириншоҳ Шоҳтемур мебошад, ки аз 

соли 1929 то соли 1932 сараввал котиби масъул, баъд котиби дуюми кумитаи 

марказии ҳизби коммунистии (болъшевикии) Тоҷикистон, аз соли 1933 то 1937 

сарвари КИМ ҶШС Тоҷикистон ва яке аз раисони КИМ ИҶШС буд. Ӯро низ бо 

тӯҳмати иштирок доштан дар ташкилотҳои миллатчигии зиддишӯравӣ ҳабс, 

худи ҳамон сол суд ва қатл намуданд. Танҳо дар як рӯзи 22 октябри соли 1937 аз 

ҷумлаи роҳбароин ҷумҳурӣ: А. Раҳимбоев, А. Мавлонбеков, М. Қурбонов, Ӯ. 

Ашуров, И. Исмоилов, С. Абдуллоев ва Х. Боқиев аз вазифаашон озод, баъд суд 

ва қатл гардидаанд. 

Умуман шумораи чунин ҷазодидагон на танҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон, 

балки  аз тамоми Иттифоқ хеле зиёданд. Бо сабаби он ки Сталин дар ҳамон давр 

сарварии ҳизби коммунистии (болшевикии) Умумииттифоқиро ба ӯҳда дошт, ӯ 

аз муваффақиятҳои ба даст даровардаи мамлакат саргарм шуда, дар ҳақиқат дар 

солҳои 30-уми асри ХХ нисбати рақибони худ сиёсати ҷазодиҳӣ - несткуниро 

пеш гирифта буд. Бинобар ҳамин ҳам ҷазодиҳии он давр дар таърих «ҷазодиҳӣ» 

ё худ «таъкиботи сталинӣ» ном гирифтааст. Минбаъд қариб ҳамаи шахсони дар 

он давр ноҳақ ҷазо гирифта, сафед карда шуданд. 
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БОБИ XVIII.  Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва 

азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ (солҳои 1941 – 1950) 

 

§1. Оғози ҷанги дуюми ҷаҳон ва Ҷанги Бузурги Ватанӣ 

 

Оғози ҷанги дуюми ҷаҳон. Ҳарчанд ҷанги якӯми ҷаҳон соли 1918 ба 

итмом расида буд, вале  вазъи ҷаҳон беҳтар нагардид. Минбаъд, на танҳо 

душмании давлатҳои бузурги капиталистии ҷаҳон бо Иттиҳоди  Шӯравӣ, ки 

Тоҷикистон низ аъзои он буд, сол аз сол боло  гирифт, балки зиддияти байни 
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худи давлатҳои бузурги  капиталистӣ ҳам дар авҷ буд. Фашистон, ки соли 1922 

дар Италия ва соли 1933 дар Олмон ба ҳокимият соҳиб шуда буданд, рӯйрост 

ташвиқоти ҷанги нави ҷаҳониро мебурданд. 25 ноябри соли 1936 давлатҳои 

Олмон ва Япония «иттифоқи зиддикоммунистӣ» - ро имзо карданд, ки он ба 

муқобили  ҳаракати коммунистии ҷаҳон нигаронида шуда буд. Соли 1937 ба он 

Италия низ ҳамроҳ шуд. 

Ҳукуматдорони ҳамонвақтаи Англия, Франсия, ИМА ва ғайра мехостанд, 

ки Олмони  фашистӣ ҳар чӣ зудтар ҷангро бо Давлати Шӯравӣ сар кунад. Зеро, 

руҳияи бадбинии онҳо нисбат ба Иттиҳоди Шӯравӣ хеле зиёд буд. Бо ҳамин  

мақсад, сарварони ҳукуматҳои Англия, Франсия ва Италия 29 – 30 сентябри 

соли 1938 дар шаҳри Мюнхен бо канслери Олмон - Гитлер во хӯрда, ба ӯ 

вилояти Судети давлати Чехословакияро «тӯҳфа» карданд, ки ин воқеа дар 

таърих ҳамчун «сӯиқасди Мюнхен» маълум аст. Аммо 15 марти соли 1939 

Гитлер тамоми Чехословакияро забт намуд. 

Августи соли 1939 Иттиҳоди Шӯравӣ бо Олмони фашистӣ «Шартнома дар 

бораи ба муқобили якдигар ҳуҷум накардан»-ро имзо кард. Он ҳуҷҷат дар вақте 

имзо гардид, ки дар Москва ҳанӯз гуфтушуниди Иттиҳоди Шӯравӣ бо 

давлатҳои Англия ва Франсия, оиди шартномаи дарозмуддати ҳамкорӣ дар 

қитъаи Аврупо, ҳангоми ҳуҷум ба муқобили яке аз ин  давлатҳо, ба итмом 

нарасида буд. Яъне, хусумате, ки тарафҳо нисбати якдигар доштанд, ҳамон 

лаҳза онҳоро  нагузошт, оиди тақдири қитъаи Аврупо ҳамфикр бошанд. 

Мувофиқи банди иловагӣ ва махфии шартномаи байни Иттиҳоди Шӯравӣ ва 

Олмони фашистӣ, онҳо дар қитъаи Аврупо «ҳудуди  нуфузи» худро муайян 

карданд. Ин банд, ки дар таърих бо номи вазирони корҳои хориҷии ҳар ду 

давлат - Иттиҳоди Шӯравӣ ва Олмон - «Пакти Молотов - Рибентроп» маълум 

аст, моҳиятан муқобили сиёсати пешгирифтаи Иттиҳоди Шӯравӣ ва идеологияи 

коммунистӣ буд.  

То 1 сентябри соли 1939 аксарияти давлатҳои Аврупо аллакай ба зери 

таъсири фашистони Олмон монда буданд. Минбаъд тамоми иқтисодиёт ва  

иқтидори ҳарбии ин давлатҳо ба манфиати Гитлер ва мақсадҳои забткоронаи ӯ 

фаъолият мекарданд. 

1 сентябри соли 1939 Олмони фашистӣ ба муқобили Лаҳистон (Полша) 

ҷанг сар кард. Лаҳистон бо Англия ва Франсия иттифоқчӣ буд. Бинобар ин 

ҳукумати ин давлатҳо 3 сентябри он сол ба муқобили Олмони фашистӣ ҷанг 

эълон карданд. Ҳамин тавр ҷанги дуюми ҷаҳон сар шуд, ки он то 2 – юми 

сентябри соли 1945, яъне маҳви иттифоқчии Олмони фашистӣ – Япония давом 

кард. Дар ин ҷанг 72 давлатҳои ҷаҳон иштирок намуданд, ки дар сафи қувваҳои  

мусаллаҳашон 110 млн нафар сарбозон сафарбар карда шуда буданд. Амалиёти 

ҷангӣ бошад дар ҳудуди 40 давлатҳои ҷаҳон мегузашт. 

Чорабиниҳои Иттиҳоди Шӯравӣ барои мустаҳкам намудани иқтидори 

мудофиавии худ. Сарварони Иттиҳоди Шӯравӣ, новобаста аз  мавҷуд будани 

шартнома бо Олмон (дар бораи ба ҳамдигар ҳуҷум накардан), боварии комил 
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доштанд, ки дер ё зуд мамлакати Шӯравӣ ҳам ба ин ҷанг кашида хоҳад шуд. 

Бинобар ин Ҳукумати Шӯравӣ аз вазъият истифода бурда, барои мустаҳкам 

кардани сарҳадоти давлатӣ ва кувваи мудофиавии мамлакат шурӯъ намуд. 

7 марти соли 1938 қарори КМ ҲК (б) Умумииттифоқӣ ва СКХ ИҶШС дар 

бораи ба хизмати ҳарбӣ даъват намудани шаҳрвандони ҷумҳуриҳои миллӣ 

баромад. Ин ҳоло даъвати умумӣ набуд. Аз Тоҷикистон тахминан 20% - и 

сафарбаршавандагон ба хизмат фиристода шуданду халос.  

1 сентябри соли 1939 дар Иттиҳоди Шӯравӣ Қонун «Дар бораи хизмати 

умумии ҳарбӣ» қабул гардид. Мувофиқи он тамоми шаҳрвандон аз синни 15 то 

50 сола ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешуданд. Дар ин сол, дар Тоҷикистон  

ҷавонон бори нахуст ба  тарзи умумӣ ба сафи аскарони сурх сафарбар карда 

шуданд. Барои иҷро намудани талаботҳои ин қонун  дар ҷумҳуриҳо, вилоятҳо 

ва шаҳрҳо коммисариатҳои ҳарбӣ ташкил гардиданд.  

26 июни соли 1940 укази раёсати Шӯрои Олии ИҶШС «Дар барои гузаштан 

ба рӯзи кори ҳаштсоата, ҳафт рӯзи корӣ дар як ҳафта ва манъи аз ташкилотҳо ва 

корхонаҳо ихтиёран рафтани коргарон ва хизматчиён» баромад. Дигар ҳамин 

гуна указ оиди трактористҳо, комбайнёрҳо ва кормандони ИМТ-МТС бароварда 

шуд.  

Роҳбарияти Иттиҳоди Шӯравӣ, низ аз вазъи ба амаломада истифода бурда, 

ҳамон банди махфии шартнома бо Олмони  фашистиро ба манфиати худ амалӣ 

карданд. 17 сентябри соли 1939 Давлати Шӯравӣ заминҳои Ғарбии Украина ва 

Ғарбии Белорусияро, ки давлати Лаҳистон (Полша) онҳоро соли 1920 забт карда 

буд, ба ихтиёри худ даровард ва ин заминҳоро ба ҷумҳуриҳои иттифоқии 

Украина ва Белоруссия ҳамроҳ намуд. Августи соли 1940 мардуми 

«исёнбардошта» - и ҷумҳуриҳои Назди Балтика, бо кӯмаки аскарони сурх, 

ҳукумати буржуазии худро сарнагун карданд. Дар натиҷа, ҳамон моҳ дар 

ҳудуди Эстония, Латвия ва Литва тартиботи шӯравӣ барпо карда шуд ва онҳо 

ҳамчун ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ба ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ дохил шуданд. 

Масъалаи сарҳадии байни Иттиҳоди Шӯравӣ ва  давлати Финландия яке аз 

масъалаҳои  душвортарин ба ҳисоб мерафт. Иттиҳоди Шӯравӣ аз давлати 

Финляндия талаб кард, ки хати сарҳадии худро аз шаҳри Ленинград (ҳозира 

Санкт – Петербург), ба дохили  мамлакати худ дуртар барад. Зеро, ҳангоми 

амалиётҳои ҷангӣ, ин  шаҳри барои Шӯравиҳо муқаддасро аз ҳудуди 

Финляндия бо тӯпҳои дурзан ба нишон гирифтан мумкин буд. Давлати Шӯравӣ 

тайёр буд, ба  ивази заминҳои гузашткардаи Финляндия, аз ҳудуди Корелияи 

Шӯравӣ зиёдтар замин гузашт намояд. Ҳукумати Финляндия ба ин розӣ нушад. 

Ниҳоят, 30 ноябри  соли 1939 баҳси сарҳадии байни Иттиҳоди Шӯравӣ ва  

Финляндия ба ҷанги байни онҳо оварда расонид. Дар ҳамин ҷанг фарзанди 

халқи тоҷик Неъмат Қарабоев шуҷоат нишон дода, на танҳо аз фиристодагони 

Тоҷикистон, балки аз тамоми ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна аввалин шуда, ба 

гирифтани унвони баланд – Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ сарфароз шуд. (Укази 

раёсати Шӯрои Олии ИҶШС дар ин бора 21 марти соли 1940 баромада буд). Дар 
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ин ҷанг давлати Финляндия мағлуб гардид. Мувофиқи шартномае, ки дар  

байни Иттиҳоди Шӯравӣ ва Финляндия 12 марти соли 1940 имзо намуданд, хати 

сарҳадиро аз шаҳри Ленинград 150 км. дуртар  партофтанд. 

Охири соли 1940 аскарони сурх Бессаробияро ба даст дароварданд ва онро 

ба ҷумҳурии мухтории Малдавия ҳамроҳ намуданд. Дар натиҷаи  он Малдавия 

аз ҷумҳурии мухторӣ ба ҷумҳурии иттифоқӣ табдил ёфта, бевосита ба Иттиҳоди  

Шӯравӣ хамроҳ шуд.  

Ҳамин тавр, Иттиҳоди Шӯравӣ, баъди оғози ҷанги дуюми ҷаҳон, ба «пакти 

Молотов - Риббентроп» такя намуда, солҳои 1939 – 1940 на танҳо ҳудуди худро 

васеъ намуд ва аҳолиаш зиёдтар гардид, балки вазъи  стратегии худро дар Ғарб 

каме беҳтар намуд. 

Оғози ҷанги бузурги ватанӣ. Саҳарии 22 июни соли 1941 Олмони 

фашистӣ, бе эълони ҷанг, аҳдшиканона ба ҳудуди Иттиҳоди Шӯравӣ ҳуҷум 

кард. Худи ҳамон рӯз иттифоқчиёни он, давлатҳои Италия, Финляндия, Венгрия 

ва Руминия ҳам ба Иттиҳоди Шӯравӣ ҷанг эълон карданд. Якбора ба  муқобили 

Иттиҳоди Шӯравӣ қувваи хело бузурги душман: 190 дивизияи иборат аз 5,5 млн 

нафар аскар ва афсарон, 3,7 хазор адад танк, қариб 5 ҳазор  адад самалиётҳои 

ҷангӣ, зиёда аз 47 ҳазор адад тӯп ва минамётҳо нигаронида шуда буд. Душман, 

аз баҳри Сиёҳ то баҳри Балтик якбора ба ҳуҷум гузашт. Яъне Олмони фашистӣ 

на танҳо иқтидори ҳарбии худ ва иттифоқчиёнаш, ҳатто қувваи давлатҳои 

забтнамудаашро низ ба муқобили Иттиҳоди Шӯравӣ равона кард. 

Аммо Иттиҳоди Шӯравӣ барои якбора  баргардонидани чунин қувваи 

бузурги душман ҳанӯз пурра омода набуд. Зеро, ҳарбикунонии мамлакат, ки  

соли 1939 сар шуда буд, ҳанӯз ба итмом нарасида буд. Махсусан, хатти 

сарҳадии он мулкҳое, ки солҳои 1939 – 1940 ба ихтиёри Иттиҳоди Шӯравӣ 

гузаштанд, ҳанӯз пурра мустаҳкам набуданд. Роҳбарияти ҳамонвақтаи Иттифоқ 

боварӣ доштанд, ки Олмони фашистӣ тақдири давлати Англияро пурра ҳал 

накарда, ба муқобили Иттиҳоди Шӯравӣ ҷанг сар  намекунад. Бо ҳамин сабаб ба 

хабарҳои агентурӣ, оиди мӯҳлати ҳуҷуми ногаҳонии фашистон, ки  хело 

гуногун ва зиёд буданд, кам аҳамият медоданд. Ба ғайр аз ҳамаи ин «тозакунии» 

сарварони қисмҳои аскарони сурх, ки миёнаи солҳои 30 – юм  сар шуда буд, 

ҳанӯз идома дошт. Дар натиҷаи ин чорабинӣ, бо ҳар гуна тӯҳматҳо як қисми 

афсарону  генералҳо, ҳамчун «душмани халқ» нест карда шуданд, ки ин ба 

омодагии қобилияти ҷангии аскарони сурх таъсири  манфӣ расонида буд. 

Новобаста ба ҳамаи ин, дар ҳамон лаҳзаи хело мураккаб мустаҳкамии 

иттифоқи байни халқҳои Шӯравӣ исбот гардид. Зеро, ҳамаи онҳо ҳуҷуми 

душманро ба хона – ватани худ ҳисобида, якбора барои мудофиаи он 

бархестанд. Аз ҳамин сабаб ҳам ин ҷанг аз тарафи мардуми Шӯравӣ Ҷанги 

Бузурги Ватанӣ ба ҳисоб меравад.    

 

§2. Ба талаботи замони ҷанг мутобиқ кунонидани 

иқтисодиёти ҷумҳурӣ 
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Дигаргунсозиҳо дар соҳаи идоракунӣ. Дар Иттиҳоди Шӯравӣ, аз ҷумла 

дар Тоҷикистон, гарчанде мисли пештара ҳизби коммунистӣ ҳизби яккаҳукмрон 

буд ва дигар ягон хел қувваи мухолифин вуҷуд надошт, ҳамаи ташкилотҳои 

давлатию хоҷагӣ ва ҳатто ҳарбӣ низ дар зери роҳбарии он ҳизб буданд, вале гӯё 

чунин ҳолат ҳам дар шароити фавқулоддаи баамаломада нокифоя ҳисоб карда 

шуд. Замони ҷанг талаб мекард, ки тамоми корҳои идоракунии Иттифоқ боз ҳам 

муттаҳидтар карда шавад. Бо ҳамин мақсад 30 июни соли 1941 бо сарварии И.В. 

Сталин Кумитаи Давлатии Мудофиа (КДМ) ташкил карда шуд. Ба ихтиёри он 

тамоми ҳокимияти ҳарбӣ, сиёсӣ ва хоҷагии мамлакат гузашт. Минбаъд чӣ 

ташкилоту идораҳои иттифоқӣ ва чӣ ҷумҳуриявӣ, аз ҷумла ташкилоту идораҳои 

Тоҷикистон низ, аз рӯи супориши ҳамин кумита фаъолият мекарданд.  

Ҳанӯз 3 июли соли 1941 И.В. Сталин, ҳамчун сарвари КДМ,  ба тамоми 

мурдуми Шӯравӣ муроҷиат намуда, то чӣ андоза ҷиддӣ будани хатари  ба 

мамлакати мо таҳдидкардаро хотиррасон кард. Ӯ тамоми халқҳои  Шӯравиро 

даъват кард, ки нисбати тақдири  мамлакати худ, Ватани худ бепарвоӣ накарда, 

тамоми фаъолияти худро мувофиқи талаботи замони ҷанг ташкил намоянд ва 

барои мудофиаи Ватани худ бархезанд. Тамоми ташкилотҳои давлатию 

ҷамъиятии Тоҷикистон ҳам фаъолияти ҳаррӯзаи худро (дар замони ҷанг) 

мувофиқи талаботи ҳамин кумита тартиб доданд. Хулоса, КДМ барои ба 

муқобили душман сафарбар намудани тамоми қувва ва таъмини ғалабаи 

мардуми Шӯравӣ мақоми муҳиме бозидааст. Ин кумита то 4 сентябри соли 1945 

фаъолият кард.  

Ба Тоҷикистон овардани таҷҳизоту корхонаҳои саноатӣ ва 

омӯзишгоҳҳои ҳарбӣ. Яке аз чорабиниҳое, ки Ҳокимияти Шӯравӣ дар аввали 

солҳои ҷанг андешид, ин ба душман нагузоштани корхонаҳои  саноатӣ, конҳо, 

шахтаҳо ва ғайраҳо буд. 16 августи соли 1941 Ҳокимияти Шӯравӣ дар бораи аз 

хати фронти ҷангӣ ба Поволже, Урал, Сибири Ғарбӣ, Қазоқистон ва Осиёи 

Миёна кӯчонидани корхонаҳои саноатӣ қарор қабул кард. Дар асоси ин қарор 

дар давраи аввали ҷанг 27 адад корхонаҳои саноатӣ ва таҷҳизотҳои онҳо аз хати 

фронт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯчонида шуданд, ки  бештари онҳо 

корхонаҳои соҳаи сабук ва хӯрокворӣ буданд ва онҳо дар муддати хеле кӯтоҳ ба 

кор дароварда шуданд.  

Дар баробари корхонаҳои саноатӣ, ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қисми 

ғарбии мамлакат баъзе омӯзишгоҳҳои ҳарбӣ, аз ҷумла омӯзишгоҳи авиатсионӣ 

– техникии шаҳри Харков, мактаби ҳарбии авиатехникии шаҳри Волчанск, 

мактаби махсуси артиллерии рақами 16 – и шаҳри Одесса, омӯзишгоҳи 

пиёдагарди шаҳри Орлов ба шаҳри Душанбе кӯчонида шуданд. Ин мактабу 

омӯзишгоҳҳо дар муддати кӯтоҳ ба фаъолият шурӯъ намуда, дар тайёр 

намудани  мутахассисони ҳарбӣ ҳиссаи худро гузоштанд. 

Ба танзим даровардани қувваҳои корӣ ва ҷорӣ намудани таълими 

ҳатмии ҳарбӣ. Дар замони  ҷанг вақте, ки қувваи асосии корӣ - мардҳо ба 
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фронт сафарбар карда шуданд, мунтаззам нигоҳ доштани  фаъолияти корхонаҳо 

дар ақибгоҳ аз ҷумлаи вазифаҳои  муҳимтарин ба ҳисоб мерафт. 26 июни соли 

1941 Раёсати Шӯрои Олии Иттиҳоди Шӯрвӣ бо қарори худ рӯзи кориро 

дарозтар – 8 соат намуда, рухсатии меҳнатии коргарону  хизматчиён ва рӯзи 

истироҳатро бекор кард. Аз 26 декабри он сол шароити меҳнатии онҳо 

мувофиқи талаботи замони  ҷанг ташкил карда шуд. Ҳамаи ин тағйиротҳо дар 

ҳудуди Тоҷикистон ҳам  амалӣ гардиданд. 

Ҳанӯз соли 1941 дар назди Ҳукумати (ШКХ) Тоҷикистон комиссияи 

доимамалкунанда ташкил  карда шуд, ки он қувваи кории  ҷумҳуриро ба ҳисоб 

гирифта, қувваи озоди кориро ба нуқтаҳои ҳаётан муҳим мефиристод. Аз ҷумла, 

бо ташаббуси ҳамин комиссия, моҳи майи соли 1942 аз вилояти Ғарм қувваи 

озоди корӣ барои заодҳои пахтатозакунии ҷумҳурӣ сафарбар карда шуд. Чунин 

қувваи корӣ аз дигар ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳам, махсусан аз ноҳияҳои кӯҳӣ 

сафарбар гардиданд. 

Ҳукумати Шӯравӣ дар корхонаҳои саноатии мамлакат нарасидани қувваи 

кориро ба инобат гирифта, 4 ноябри соли 1942 қарор қабул кард, ки мувофиқи 

он ба ҷои ба  фронт даъватшудагон бояд аз ҳисоби хизматчиён ва занҳо 

сафарбар карда мешуданд. Бо мақсади аз ҳисоби занон тайёр намудани  

мутахассисон курсҳои кӯтоҳмуддат ташкил карда шуд. Дар соҳаи кишоварзӣ 

низ чунин курсҳои занона, аз ҷумла курсҳои механизаторӣ бунёд гардиданд.  

Аз рӯзҳои аввали Ҷанги Бузурги Ватанӣ масъалаи аз ҳисоби коргарон, 

хизматчиён, ҷавонон, занҳо ва ғайра тайёр кардани захираҳои ҷангӣ ба миён 

гузошта шуд. Зеро, ба фронт аз духтуру ҳамшираҳои шафқат сар карда, то 

ронандагони танку мошинҳои ҳарбӣ, нашонзанҳои  моҳир, донандагони забон 

ва ғайра зарур буданд. Ҳамаи онҳо бояд дар ақибгоҳи фронти ҷангӣ омода карда 

мешуданд. Бо ҳамин мақсад дар доираи Иттифоқ, аз ҷумла дар ҳудуди 

Тоҷикистон ҳам, дар корхонаҳо, мактабу донишкадаҳо таълими ҳатмии ҳарбӣ 

ҷорӣ карда шуд. Дар ҷумҳурии мо ба ин чорабинии муҳими замони ҷанг аз 1 

декабри соли 1941 шурӯъ карданд. Дар ҳақиқат ҳам ин чорабинӣ барои 

ташаккулёбии маҳорати ҷангии ҷавонмардон дар амал мақоми мусбӣ бозид. 

Ба талаботи замони ҷанг мутобиқ намудани иқтисодиёти ҷумҳурӣ. 

Барои ба талаботи замони ҷанг мутобиқ намудани иқтисодиёти ҷумҳурӣ, пеш аз 

ҳама саноати он, муроҷиати Ҳукумати Шӯравӣ ба ҳамаи мардуми Шӯравӣ, аз 22 

июни соли 1941 ва директиваи Ҳукумати Шӯравӣ ва КМ ҲК (б) (болшевикии) 

Умумииттифоқӣ  аз 29  июни он сол ба ҳамаи ташкилотҳои Шӯравию ҳизбии 

вилоятҳои назди хати фронтҳои ҷангӣ, ҳамчун ҳуҷҷатҳои барномавӣ ба ҳисоб 

мерафтанд. Мувофиқи ин ҳуҷҷатҳо дар назди тамоми халқҳои Шӯравӣ вазифа 

гузошта шуд, ки фавран тамоми қувваро ба муқобили душман равона кунанд,  

ҳамаи соҳаҳои  хоҷагии халқро ба талаботи замони ҷанг мутобиқ намоянд, ба 

фронти ҷангӣ кӯмаки ҳаматарафаро  ташкил карда, истеҳсоли аслиҳаи ҷангӣ, 

махсусан танку самалиётҳои ҷангӣ, тӯпҳо ва ғайраро афзун гардонанд. 
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Тоҷикистон гарчанде аз хати фронтҳои ҷангӣ хеле дар канор буд, вале 

корхонаҳои саноатии он низ бо суръати тез ба талаботи замони ҷанг мутобиқ 

гардонида шуданд. Минбаъд ин корхонаҳо истеҳсоли маҳсулоти замони 

осоиштаро маҳдуд  ва баъзе  намуди онҳоро  ҳатто қатъ намуда, ба истеҳсоли 

маҳсулоти барои  фронти ҷангӣ зарур шурӯъ намуданд. Баъзе корхонаҳо, аз  

ҷумла заводи  механикии ба номи С. Орҷоникидзеи шаҳри Сталинобод, ба 

истеҳсоли намудҳои гуногуни аслиҳа, пеш аз ҳама тир оғоз карданд. 

Дар соҳаи  кишоварзӣ ҳам истеҳсоли пахта ва пилла, маҳсулотҳои барои 

замони ҷанг зарур, аз ин сабаб ашёҳои  стратегӣ ҳисоб карда мешуданд. Аз ин 

рӯ ҳукумати ҷумҳурӣ вазифадор буд, ки минбаъд ҳам  барои  афзун намудани 

истеҳсоли онҳо чораҳои заруриро андешад. Инчунин инкишоф додани 

истеҳсоли маҳсулотҳои ғаллагӣ ва чорво низ дар мадди назар буд, то ин ки 

минбаъд бо ин маҳсулотҳо ҳам ҷумҳурӣ ҳар чӣ бештар кӯмаки худро ба  фронти 

ҷангӣ расонад. 

 

§3. Қаҳрамонии фиристодагони Тоҷикистон  дар фронтҳои ҷангӣ 

 

Сафарбаркунии ҳарбӣ дар ҷумҳурӣ. Дар Тоҷикистон  яке аз иқдомҳои 

шоёне, ки аз рӯзҳои аввали Ҷанги Бузурги Ватанӣ оғоз намуданд, ин барои 

фронти ҷангӣ сафарбар намудани ҷавонмардон буд. Бо ин масъала дар ҷумҳурӣ 

аз рӯзҳои аввали ҷанг ҳамаи комиссариатҳои ҳарбии 6 вилоятӣ, 67 шаҳрию 

ноҳиявӣ машғул буданд.  Чун тамоми Иттиҳоди  Шӯравӣ, дар Тоҷикистон ҳам 

сафи хоҳишмандоне, ки ихтиёрӣ ба фронт рафтан мехостанд, хеле зиёд буданд. 

Танҳо дар моҳҳои аввали ҷанг ба комиссариатҳои  ҳарбии ҷумҳурӣ қариб 6 

ҳазор  аризаҳои ихтиёриён омаданд, ки дар онҳо ҷавонмардон хоҳиши ҳар чӣ 

зудтар онҳоро барои мудофиаи Ватан, ба фронти ҷангӣ фиристоданро  

менамуданд.  

Комиссариатҳои ҳарбии ҷумҳурӣ на танҳо бо корҳои сафарбаркунии 

ҷавонмардон машғул буданд, балки онҳо кӯшиш мекарданд, ки фронтро бо 

кадрҳои  ихтисоснок таъмин намоянд. Бо ҳамин  мақсад дар назди баъзе 

комиссариатҳои харбӣ нуқтаҳои таълимӣ ташкил карда шуданд, ки онҳо ба 

ҷавонмардони тоҷикистонӣ ихтисосҳои гуногуни ҳарбиро меомӯзониданд.  

Дар асоси қарори КДМ аз 17 сентябри соли 1941 дар тамоми ҳудуди 

Иттиҳоди Шӯравӣ таълими умумии ҳарбӣ, ки «всеобуч» меномиданд, ҷорӣ 

карда шуд. Он ҳамаи  ҷавонмардони синнашон аз 16 то 50 соларо дар бар 

мегирифт. Дар Тоҷикистон аз моҳи октябри соли 1941 то августи соли 1942 

ҳамагӣ 177.685 нафар аз таълими умумии  ҳарбӣ гузаштаанд. 

Ин чорабиниҳо ҳама дар замоне мегузашт, ки дар ҷумҳурӣ сафарбаркунии 

умумии ҳарбӣ барои фронти ҷангӣ давом дошт. Тоҷикистон дар солҳои ҷанг ба 

миқдори  умумӣ 253.957 нафар фарзандони солиму бардами худро фиристод. Аз 

ин миқдор 209 ҳазор нафарашон дар фронтҳои ҷангӣ, аз ҷумла 175648 

нафарашон дар сафҳаи аскарони Шӯравӣ даъват шудаанд. Онҳое, ки синнашон 
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барои хизмат дар сафи аскарони сурх  номувофиқ ҳисобида шуд, ин миқдор 44. 

957 нафар (асосан калонсолон), барои  кор дар саноати ҳарбии мамлакат, ки дар 

қисмҳои марказӣ ва Сибир фаъолият мекарданд, сафарбар шуда буданд. Аз 

фиристодагони Тоҷикистон 58 ҳазор нафарашон дар амалиётҳои ҷангӣ 

мардонигию шуҷоати зиёд нишон дода, сазовори ордену медалҳои давлатӣ 

гардиданд.  54 нафар фиристодагони Тоҷикистон ба унвони аз ҳама баланди 

ҷангӣ – Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ сазовор шуданд. Инчунин, боз 19 нафар 

аз  фиристодагони Тоҷикитсон бо ҳар се дараҷаи ордени Шараф сазовор 

шудаанд, ки онҳо ҳам дар қатори Қаҳрамонони Иттиҳоди Шӯравӣ мебошанд. 

Қаҳрамонии тоҷикистониён дар фронтҳои ҷангӣ. Дар солҳои Ҷанги 

Бузурги Ватанӣ ҷавонписарони  тоҷикистонӣ дар тамоми амалиётҳои ҷангӣ, аз  

мудофиаи қаҳрамононаи қалъаи Брест сар карда, то забти пойтахти фашистони 

Олмон – шаҳри Берлин иштирок  намудаанд. Аз ҷумла,  пулемётчӣ Акбар 

Маҳмудов, ки дар қалъаи Брест хизмат мекард, ҳанӯз 23 июни соли 1941 бо 

ҳамроҳонаш ба ҷанг даромада, қаҳрамонона ҳалок гардидааст. 

Минбаъд ҷанговарони ҷумҳурии мо дар муҳорибаҳои назди Москва, ҷанги 

шадиди Сталингард, мудофиаи  Ленинград ва ғайраҳо қаҳрамониҳои бемисл 

нишон додаанд. Чунончӣ, Аҳмад Турдиевӣ тоҷик дар қатори  намояндагони 8 

миллатҳои шӯравӣ қариб ду моҳ, «хонаи Павлов» - и Сталинградро аз душман 

мудофиа намудааст. 

Пӯшида нест, ки муҳарибаи Курск яке аз муҳорибаҳои  бузургтарини 

танкии Ҷанги Бузурги Ватанӣ ба ҳисоб  меравад. Зеро, фашистони немис, баъди 

шикастхӯрӣ дар  муҳорибаи Сталинград, ният доштанд, ки дар муҳорибаи 

навбатӣ аз болои аскарони шӯравӣ ғалаба ба даст дароранд. Бо ҳамин мақсад 

онҳо дар ин муҳориба танкҳои нави «Паланг», «Бабр», самалиётҳои 

қиркунандаи «Фоке - Вулф» ва ғайраро истифода бурданд. Дар ҳамин муҳориба, 

5 – 7 июли соли 1943 тӯпчӣ Ҳодӣ Кенҷаеви қистакӯзӣ бо батареяи худ чандин 

ҳуҷуми танкҳои душманро зада гардонд. Дар натиҷаи ҷанги  сахт  ҳамяроқони ӯ 

ҳалок гардиданд. Вай бо яроқи  танкзан якчанд мошинҳои душманро нест кард. 

Барои ин корнамоӣ ба ӯ унвони Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ дода шуд. 

Собиқ колхозчии ба номи К. Маркси ноҳияи Ленинобод (ҳозира  Хуҷанд) 

Исмоил Ҳамзаалиев низ дар ҳамин муҳориба, 8 – 10 июли соли 1943 баландии 

беномро ҳимоя карда, бо тӯп танкҳои душманро тирборон намуд. Вай маҷрӯҳ 

шуда бошад ҳам, вале майдони ҷангро тарк накард. Корнамоии ӯ низ бо номи 

пуршарафи Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ қадр карда шуд. 

Бояд қайд намуд, ки Ҳодӣ Кенҷаев ва Исмоил Ҳамзаалиев дар солҳои 

Ҷанги Бузурги Ватанӣ аз ҷумлаи тоҷикписарон аввалин шуда ба гирифтани ин 

ном мушарраф шудаанд. 

Сентябри соли 1943 қӯшунҳои Шӯравӣ ҷангкунон дарёи Днепрро 

гузаштанд. 9 сентябр Сарфармондеҳи Олии ҳарбӣ (Ставка) ба фронтҳо дастур 

дода буд, ки  мувофиқи он ҷанговари аз дарё аввалин гузашта ва дар соҳили 

дигар мавқеъ гирифта, барои унвони баланд – Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ 
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пешниҳод карда мешуданд. Ин ҳуҷҷати муҳим дар байни ҷанговарон ба тарзи 

васеъ ташвиқ карда  шуд. Ҷавобан ба он ҷанговарон далерию чолокӣ ношон 

дода, муқобилияти сахти душманро шикаста, ҷангкунон ба соҳили дигар 

гузаштанд. Дар ҳамин муҳориба 21 -нафар  фиристодагони зерини Тоҷикистон 

ба гирифтани унвони Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ сарфароз гардидаанд: 

Саидқул Турдиев, Домулло Азизов, Ҳайдар Қосимов, Тӯхтасин Мирзоев, 

Ӯрунбой Якибов, Иван Крумин, Алексей Лапшин, Михаил Панфилов, Пётр 

Кашпуров, Николай Аникин, Ховаджи Муҳаммадмирзоев, Константин 

Ходов,  Виктор Барутин, Михаил Новоселсев, Анатолий Рудой, Александр 

Гордеев, Бакир Давлатов, Василий Бояркин, Еремей Данилян, Иван 

Двадненко ва Даниил Коржов.   

Мудофиаи дуру дарози шаҳри Ленинград натиҷаи қаҳрамонӣ ва 

истодагарии пеш аз ҳама бошандагони ин шаҳри таърихӣ ва қӯшунҳои шӯравӣ 

ба ҳисоб меравад. Ҳар вақт аскарони сурх лаҳзаҳои муносиб пайдо карда, ба 

ҳуҷум мегузаштанд. 5 октябри соли 1943, дар яке аз ҳуҷумҳои  фронти Волхов, 

фиристодаи Тоҷикистон, собиқ колхозчии колхози «Пахтакор» - и ноҳияи Ашт, 

ӯзбекписар Тӯйчӣ Эрйигитов дар наздикии истгоҳи роҳи оҳани Любан, дар 

қисми ғарбии деҳаи Смердиня, бо сари синаи худ сӯрохии дзоти душманро 

махкам карда, худ ҳалок шуд, вале ғалабаи рафиқонашро таъмин намуд. Дар  

натиҷаи чунин ҷасурӣ ӯ 21 – уми  феврали соли 1944, баъди маргаш, ба унвони 

Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ сарфароз гардид. 

Дар муҳорибаи назди Ленинград инчунин разведкачӣ Иван Симакови 

душанбегӣ қахамониҳои зиёд нишон дода, соҳиби ҳар се дараҷаи ордени Шараф 

гардидааст. 

Моҳи марти соли 1944 фронтҳои 1, 2 ва 3 – юми Украинӣ дар мубориза ба 

муқобили душман махсуан муваффақиятҳои бузург ба даст даровардаанд. Онҳо 

қувваҳои асосии душманро маҳв намуда, қисми бузурги сарзамини  Украинаро 

озод карданд. 26 марти ҳамон сол аскарони фронти дуюм ба дарёи Прут, ба 

сарҳади давлатии ИҶШС ва давлати Руминия расиданд. Дар ин муҳорибаҳо 

ҷанговарони Тоҷикистонӣ низ мардонагии зиёд нишон дода, 10 нафарашон ба 

гирифтани  унвони Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ мушарраф шудаанд. 

Фиристодагони Тоҷикистон дар ҳайати фронтҳои Белоруссия ҳам 

мардонагии зиёд нишон доданд. Аз ҷумла тоҷикписари хуҷандӣ Фатҳулло 

Аҳмадов моҳи июли соли 1944 барои озод намудани сарзамини Белорус ва 

Лаҳистон (Полша) иродаи қатъӣ нишон дода, сазовори унвони баланд – 

Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ гардид. 14 июл бошад ӯзбекписари  шаҳринавӣ, 

пулемётчӣ Ҷӯтоқ Урозов барои озод намудани сарзамини Латвия, дар назди 

шаҳри Лудза, мардонагӣ нишон дода, бо унвони Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ 

(баъди маргаш) сарфароз шуд. 

Исмат Шарипови данғарагӣ, то оғози ҷанг колхозчии колхози 

«Коментерн» -и ноҳия буд. Дивизияе, ки ӯ хизмат мекард, барои рахна намуда 

гузаштан аз дарёи Днестр, ҷангҳои сахт мебурд. Дар яке аз ин муҳорибаҳо 
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Исмат Шарипов дар қисми рости дарё, барои  васеъ  намудани  нуқтаи 

ишғолнамуда қаҳрамонӣ нишон дод, вале худаш ҳалок гардид. Ӯро баъди 

маргаш, 13 сентябри соли 1944 бо унвони баланд – Қаҳрамони Иттиҳоди 

Шӯравӣ мукофотониданд. 

Зодаи ноҳияи Балҷувон Сафар Амиршоев ҳангоми саршавии Ҷанги Бузурги 

Ватанӣ дар колзози «Меҳнат» - и ноҳияи Кӯлоб кор мекард. Ноябри соли 1942 

аввалин  амалиёти ҷангии ӯ, чун тӯпчӣ, аз муҳорибаи Сталинград, аз  наздикии 

Воронеж оғоз гардида, минбаъд дар муҳорибаҳои зиёд корнамоӣ нишон 

додааст. Махсусан корнамаи ӯ дар муҳорибаи сахттарине, ки дар Литва ба амал 

омадааст, қайд гардидааст. Дар ин муҳриба Сафар Амиршоев бо тӯпи худ зиёда 

танкҳои навини фашистонро нест намуд, вале худаш ҳалок гардид. 25 сентябри 

соли 1944 барои чунин корнамоиаш ӯро, баъди маргаш, бо унвони баланд – 

Қаҳармони Иттиҳоди Шӯравӣ сарфароз намуданд. 

Дар маҳви душман ҳиссаи авиаторон низ бузург аст. Онҳо нуқтаҳои 

муҳими душманро муайян менамуданд, ва он нуқтаҳоро бомбаборон  

мекарданд, бо қувваҳои ҳавоии душман ба ҷанг  медаромаданд. Дар байни 

авиаторон Иван Волухов, Тимофей Гаврилов, Иван Душкин, Василий 

Обухов, Михаил Родних, Григорий Таран, Павел Тихонов ва Серафим 

Ятсковский барин далерони майдони ҷанги ҳавоӣ буданд, ки онҳо  то оғози 

ҷанг дар нуқтаҳои баландкӯҳи Кӯҳистони  Бадахшон парвоз мекарданд. Маҳз 

дар натиҷаи шуҷоату мардонагӣ ҳамаи номбурдагон сазовори унвони  баланд – 

Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ шудаанд. 

Аскарони Шӯравӣ баъди озод намудани сарзамини  мамлакати худ, бо 

мақсади  дар худи лонааш пурра маҳв намудани душман, ҷангро идома доданд. 

Бинобар ин амалиётҳои минбаъдаи ҷангӣ  асосан дар сарзамини давлатҳои 

дигар мегузашт. Аз ин рӯ дар байни он ҷанговарон ҷавонписарони  ҷумҳурии мо 

низ буданд ва онҳо дар майдонҳои ҳарбу зарб шоҷоати зиёд нишон додаанд. 

Чунончӣ, тоҷикписарон Эргаш Шарипови конибодомӣ ва Амиралӣ 

Саидбекови ховалингӣ дар сарзамини Чехословакия мардонагӣ нишон дода, 

ҳар ду ба гирифтани унвони баланд – Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ лоиқ 

гардидаанд. Аскари қаторӣ, пулемётчӣ Раҳимбой Раҳматови хӯҷандӣ дар 

сарзамини Лаҳистон (Полша) қаҳрамонии зиёд нишон дода, 27 июни соли 1945 

ба гирифтани унвони  баланд – Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ сазовор шуд. 

Абдуназар Фармонқулов бошад, маҳз дар сарзамини Лаҳистон, 12 январи соли 

1945 чор танки душманро аз кор бароварда, сазовори ордени дараҷаи 1- уми 

Шараф шуд. То ин лаҳза вай дар муҳорибаҳои назди Москва, Курск ва ғайра 

мардонагӣ нишон дода, аллакай сазовори ордени Ситораи  Сурх, орденҳои 

дараҷаи 3 ва 2 – юми Шараф ва 5 медал гардида буд. Вай аввалин аз байни 

тоҷикон ва даҳумин дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ шахсе буд, ки ба гирифтани 

ҳар се дараҷаи ордени Шараф сарфароз шудааст. 

Муҳорибаи шаҳри Берлин, ки 16 – уми апрели соли 1945 оғоз гардид, аз 

муҳорибаҳои сахттарин ва калонтарини охири Ҷанги Бузурги Ватанӣ ба ҳисоб 
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меравад. Дар ин  муҳориба низ бисёр фиристодагони Тоҷикистон мардонагии 

зиёд нишон додаанд. Се нафари онҳо: Николай Балакин, Александр Горелов 

ва Филипп Чепурин ба гирифтани унвони Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ 

сарфароз гардидаанд. 

Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ, аз чумлаи фиристодагони Тоҷикистон, 

дар майдонҳои  ҷанг на танҳо мардҳо, балки  занҳои тоҷик  низ корнамоӣ нишон 

доданд. Ба ин корнамоии лётчикдухтари тоҷик Ойгул Муҳаммадҷонова, ки 93 

парвози ҷангӣ анҷом додааст ва ба ордени Ленин мукофотонида шудааст, 

афсарони хизмати тиббӣ Шаҳрӣ Ҳайдарова, С.М. Ниёзова ва дигарон мисол 

шуда метавонанд.  

Ҳамин тавр, дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ фиристодагони  Тоҷикистон 

қариб дар ҳамаи фронтҳои  ҷангӣ мардонагӣ нишон дода, дар ғалабаи умумии 

мардуми Шӯравӣ аз болои Олмони фашистӣ ҳиссаи арзандаи худро  

гузоштаанд. 

Ба итмом расидани ҷанг ва оқибатҳои он. Баъди он ки қӯшунҳои 

фашистӣ аз хоки мамлакати Шӯравӣ бароварда шуданд (аз моҳи марти соли 

1944) рӯхбаландии аскарони сурх дар маҳв  намудани фашистони Олмон ҳадду 

канор надошт. Муҳорибаи шаҳри Берлин – пойтахти Олмони фашистӣ бошад, 

ки аз 16 апрел то 2 майи соли 1945 давом кард,  бузургтарин муҳорибаи охири 

на танҳо Ҷанги Бузурги Ватанӣ, балки  умуман ҷанги 2 – юми ҷаҳон ба ҳисоб 

меравад. Аз тарафи иттифоқчиён – Англия ва ИМА 6 июни соли 1944, аз 

Нормандия (Шимоли Франсия) кушодани фронти дуюм ба муқобили 

фашистони Олмон ва пайравони он, маҳви фашистонро наздик намуд. 30 апрели 

соли 1945 қӯшунҳои Шӯравӣ Рейхстаги Берлинро гирифтанд.  2 май шаҳри 

Берлин, махсусан ба ҳуҷуми қӯшунҳои Шӯравӣ тоб наоварда,  таслим шуд. 8 

майи ҳамон сол дар шаҳрчаи Карлсхорсти назди Берлин ҳуҷҷати расмии 

бечунучаро таслим шудани фашистони Олмон имзо гардид. Ба ин  муносибат 9 

май ҳамчун Рӯзи Ғалаба эълон гардид ва то ҳол қариб тамоми мардуми собиқ 

шӯравӣ  ин санаи бузурги таърихиро ҳар сол ҷашн мегиранд. 

Ҳамин тавр ҶБВ, ки халқҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба муқобили Олмони 

фашистӣ ва иттифоқчиёнаш мебурданд, бо ғалаба анҷом ёфт. Дар ин ғалаба 

ҳиссаи иттифоқи зиддигитлерӣ ҳам буд. Аммо вазнинии ин ҷанг ба дӯши 

халқҳои шӯравӣ равона гирдид. Маҳз иттифоқи мустаҳками ин халқҳо, ягонагии 

фронти ҷангию ақибгоҳ, маҳорати кордонии сарварони ҳарбию давлатии 

Иттифоқ ва ғайраҳо сабабҳои асосии ғалаба аз болои фашистони Олмон ва 

иттифоқчиёни он ба ҳисоб меравад.  

Вале Иттиҳоди Шӯравӣ ҳанӯз бо давлати Япония дар ҳолати ҷанг буд. Дар 

солҳои ҷанги  2 – юми ҷаҳон, амалиёти ҷангӣ аз 7 декабри соли 1941 сар карда, 

бештар дар уқёнуси Ором, асосан дар байни қӯшунҳои япону  америкоӣ 

мегузашт. Зеро, маҳз ҳамон рӯз Япония ба муқобили ИМА ҷанг эълон карда 

буд. 8 майи соли 1945 Иттиҳоди Шӯравӣ ҳам ба муқобили Япония ҷанг эълон 

кард.  6 август дар шаҳри Херосима ва 9 август дар шаҳри Нагасаки Япония, аз 
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тарафи ИМА ду бомбаи атомӣ партофта шуд. Ин дар таърих аввалин истифодаи 

бомбаи атомӣ ба муқобили инсоният ба ҳисоб меравад. Албатта ин фоҷеа 

харобӣ ва қурбониҳои хеле зиёдро овард ва ҳанӯз ҳам оқибатҳои  нангини ин 

аслиҳаи қатли омро халқи япон  эҳсос мекунад. 

2 сентябри соли 1945 Япония дар Линкорни америкоии «Миссурӣ» низ ба 

акти  беҷунучаро таслимшавӣ имзо гузошт. Ҳамин тавр ҷанги 2 – юми ҷаҳон ба 

итмом расид. 

Ҷанги 2 –юми ҷаҳон, ки Ҷанги Бузурги Ватанӣ ҳам қисми таркибии онро 

ташкил менамояд, боиси харобӣ ва қурбониҳои зиёд гардид. Дар ҷанг 50 – 55 

млн. нафар одамони ҷаҳон талаф ёфтанд. Аз ин миқдор 27 млн. нафарашон дар 

фронтҳои ҷангӣ ҳалок шуда, боқимонда мардуми осоишта буданд. Талафоти 

танҳо халқҳои Шӯравӣ 20 – 30 млн нафарро ташкил медод. Аз ҷумла, аз 

фиристодагони Тоҷикистон 90.579 нафарашон аз майдонҳои ҷанг тамоман бар 

нагаштанд.  

Дар ҳудуди тамоми 40 давлатҳое, ки амалиётҳои ҷангӣ мегузашт, махсусан 

сарзамини Иттиҳоди Шӯравӣ ва давлати Олмон, харобии ҷанг ҳадду канор 

надошт. Ободие, ки маҳсули меҳнати даҳсолаҳои инсоният, буд ин ҷанг ба хок 

яксон намуд. Бинобар ҳамин ҳам ин ҷангро  дар таърихи  инсоният 

харобиовартарин ҷанг ҳисоб мекунанд.   

§4. Корнамоии меҳнаткашони шаҳру деҳоти 

Тоҷикистон дар солҳои ҷанг 

 

Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ зиёда аз 102 ҳазор коргарон, колхозчиён 

ва намояндагони зиёиёни ҷумҳурӣ барои корнамоияшон дар оқибгоҳ бо ордену 

медалҳои давлатӣ мукофотонида  шудаанд. Ин худ гувоҳи он аст, ки корнамоии 

мардуми меҳнатӣ дар ақибгоҳ аз қаҳрамонии  ҷнговарон дар фронтҳои чангӣ 

монданӣ надоштааст. 

Корнамоии коргарони корхонаҳои саноатӣ. Дар замони  ҷанг низоми 

корхонаҳои саноатӣ  ба  низоми  майдонҳои ҷангӣ  шабоҳат дошт. Дар 

корхонаҳои саноатӣ фақат меҳнат дар ҷушу хурӯш буд. Коргарони чунин 

корхонаҳо тамоми имкониятҳоро истифода мебурданд, то ин ки нақшаи ба 

зиммаашон гузошташуда амалӣ гардад ва дар амалии он ба фронти ҷангӣ 

сафарбаршавии ҳамкоронашон таъсири манфӣ нагузорад. Бо ҳамин мақсад дар 

бештари корхонаҳо мардҳои ба фронт сафарбаршударо фавран занҳо, ҷавонон 

ва ҳатто мӯйсафедон иваз менамуданд. Яъне, муттасадиён дар шароити ба амал 

омада, намегузоштанд, ки ягон станок ё худ сех, бо сабаби набудани коргар 

бозмонад. 

Ба тамоми душвориҳо нигоҳ накарда, дар солҳои ҷанг дар ҷумҳурӣ 20  адад 

корхонаҳои нав ва сехҳо ба кор дароварда шуданд. Аз ҷумла  заводҳои 

сементбарорӣ, собунпазӣ, таъмири автомобилҳо, электромеханикӣ, фабрикаи 

ресандагӣ ва комбинати бофандагӣ, ин хама дар шаҳри Сталинобод, заводҳои 
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равғанкашӣ дар Регар (Турсунзода) ва Шаҳритус, заводи консеравабарорӣ дар 

шаҳри Ленинобод ва ғайраҳо ба ҳисоб мераванд. 

Дар солҳои ҷанг вақти корӣ дар корхонаҳои саноатӣ 10 – 11 соат давом 

мекард. Ҳангоми нарасидани коргар, ин мӯҳлат боз ҳам давомноктар мешуд. 

Албатта на дар ҳамаи корхонаҳо шароити кор мувофиқи талабот буд. Аммо 

коргарон ба ин масъала чандон ахамият намедиҳанд. Зеро, медонистанд, ки 

замони ҷанг аст. 

Чун тамоми Иттиҳоди Шӯравӣ, дар Тоҷикистон ҳам масъалаи бо маводҳои 

хӯрокворӣ таъмин намудани мардум, махсусан коргарон, яке  аз масъалаҳои 

мураккабтарин ба ҳисоб мерафт. Бо максади  ба танзим даровардани ин масъала 

дар тамоми мамлакат, аз ҷумла дар ҷумҳурии мо ҳам низоми карточка ҷорӣ 

карда  шуд. Мувофиқи ин низом, корхонаҳо ба  коргарони худ, дар баробари 

музди меҳнат, боз карточка медоданд ва маҳз дар асоси ҳамин кароточка онҳо 

аз мағозаҳо маҳсулоти барои худ зарурӣ, махсусан хӯроквориро, бо нархи 

арзони давлатӣ харида метавонистанд. Бе карточка, ягон мағоза ҳақ надошт, ки 

ба касе ягон намуди хӯроквориро фурӯшад. Вагарна, ин гуна фурӯшанда ба 

ҷазои сахти замони ҷанг гирифтор мешуд. Дар бозорҳо нархи маҳсулотҳои 

хӯрокворӣ озод буд. Барои харидани он ягон хел карточка зарур набуд. Аммо 

нархи маҳсулотҳо дар бозор нисбат  ба нархи давлатӣ, ки танҳо ба воситаи 

мағозаҳои давлатӣ фурӯхта мешуданд, хеле гарон буданд ва он нархҳо барои 

аксари мардум дастнорас ба ҳисоб мерафтанд.  

Корнамоии кишоварзон. Дар замони ҷанг вазифаи  кишоварзони ҷумҳурӣ, 

ин: 1) бо маҳсулоти  стратегӣ – пахта ва пилла таъмин намудани корхонаҳои 

саноатӣ ва 2) афзун гардонидани истеҳсоли ғаллаю маҳсулоти чорво ба ҳисоб 

мерафт. Душвории иҷроиши ин масъала  на танҳо дар нарасидани қувваи кории 

мардҳо, ки ба фронти  ҷангӣ сафарбар гардидаанд, балки дар нокифоягии 

техникаи кишоварзӣ низ буд.  

Чун дар саноат, дар соҳаи  кишоварзӣ ҳам қувваи асосии кориро занҳо, 

муйсафедон ва ҷавонон ташкил медоданд. Вақти корӣ соати муайян надошт. 

Дар ин соҳа ҳам қисми корҳои душворро занҳо ба  ӯҳдаи худ гирифта буданд. 

Аз ҷумлаи занҳо ронандаи  трактор, мошин, сарвари звено, бригадир ва ғайраҳо 

ба воя расида буданд. Дар деҳот ҳам гуруснагию бараҳнагӣ эҳсос карда мешуд. 

На ҳамаи хоҷагиҳои кишоварзӣ ба аъзоёнашон карточка медоданд. Зеро, ба 

ивази  карточка мол ё маҳсулот намерасид. Аммо аксари кулли кишоварзон, ба 

ҳамаи душвориҳо нигоҳ накарда, барои фронт зарурияти маҳсулоти худро эҳсос 

намуда, садоқатмандона меҳнат мекарданд. 

Пешравии кишоварзӣ ва афзун гардонидани маҳсулоти он бештар аз 

низоми обёрӣ вобастагӣ дошт. Бо ҳамин мақсад кӯшиш мекарданд, ки каналу 

заҳбурҳои мавҷударо мувофиқи талабот нигоҳ доранд. Дар чумҳурӣ сохтмони 

Канали калони Ҳисор, ки ҳанӯз соли 1938 оғоз гардида буд, соли 1942 ба итмом 

расониданд.  
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Аммо бо сабаби нарасидани техника ва қувваи кории мардҳо низоми 

обёрии ҷумҳурӣ сол аз сол хароб мегардид. Қисме аз каналу заҳбурҳо гӯр шуда, 

насосҳои обкаш аз кор мебаромаданд. Сатҳи оби зери заминӣ боло мешуд. Дар 

натиҷа, махсусан заминҳое, ки барои кишти пахта муайян шуда буданд, аз кор 

мебаромаданд. Ин ҳама ба ҳосилнокии меҳнат таъсири манфӣ мерасонид. 

Тоҷикистон соли 1941 нақшаи давлатии истеҳсоли пахтаро иҷро кард. Дар 

ин сол истеҳсоли он ба 181,8 ҳаз. тонна расид. Аммо аз соли 1942 сар карда 

истеҳсоли он сол аз сол кам мешуд. Масалан, соли 1942 ҳамагӣ 121,7 ҳазор 

тонна, ё худ 70% - и нақшаи давлатӣ; соли 1943 ҳамагӣ 58,3 ҳазор тонна, ё худ 

51% - и нақша пахта истеҳсол карда шуд. Истеҳсоли ғалла бошад, баръакс зиёд 

мешуд. Барои кишти он на танҳо аз заминҳои обӣ, балки аз заминҳои лалмӣ, 

талу теппаҳо низ васеъ истифода мебурданд. Дар натиҷа, дар чумҳурӣ, дар 

солҳои ҷанг миқдори заминҳои  корам 16,4 ҳазор га. зиёд шуд, ки аксари онҳо 

барои  кишти ғалла ва дигар маҳсулотҳои ғаллагӣ пешбинӣ шуда буданд. Ин 

ҳама имконият дод, ки ҷумҳурӣ соли 1943 бори аввал мардумашро ба ғаллаи 

худӣ пурра таъмин намуда, як миқдори он – 65 ҳазор пудро ҳатто ба ихтиёри 

фронти ҷангӣ фиристад. Барои инкишофи чорводорӣ низ диққати махсус додо 

мешуд.  

Вазъи маориф ва илму фарҳанг. Замони душвори ҷанг вазъи таълимро 

низ мураккб гардонда буд. Зиёда аз 5 ҳазор нафар омӯзгорон ба фронт сафарбар 

гардида, қисме аз биноҳои мактабҳо ба госпитали ҳарбӣ табдил ёфта буданд. 

Бинобар  ин дар баъзе мактабҳо машғулият дар се бахш ташкил карда  мешуд. 

Дар мактабҳо нарасидани омӯзгор,  китобу дафтар ва дигар лавозимоти  

таълимӣ воқеаи муқаррарӣ ба ҳисоб мерафт. Аз баъзе мактабҳо хонандагони 

синфҳои болоӣ ё ба фронт, ё  ба истеҳсолот сафарбар шуда буданд. Ба ҳамаи ин 

душвориҳо нигоҳ накарда, масъалаи маориф ҳама вақт дар мадди назари 

ҳукумати ҷумҳурӣ буд. Масалан, ноябри соли 1942, вакте, ки ҳам дар фронти 

чангӣ ва ҳам дар ақибгоҳ вазъият хеле мураккаб буд, бо қарори ҳукумати 

чумҳурӣ ҳаққи  таълим аз талабаҳои синфҳои 8 – 10 уми синфҳои тоҷикӣ ва 

ӯзбекии мактабҳои миёна, хонандагони таълимгоҳҳои миёнаи махсус ва 

донишҷӯёни макотиби олӣ бекор карда шуд. Минбаъд, бо мақсади ҳавасманд 

намудан, барои таҳсили хубу аъло, ба донишҷӯёни қобилиятнок стипендия 

медоданд. Моҳи ноябри соли 1942 ба шаҳри Сталинобод 150 ҳазор нусха китоб, 

аксар китобҳои дарсӣ ба забони тоҷикӣ, ки дар арафаи оғози Ҷанги Бузурги 

Ватанӣ дар шаҳри Ленинград нашр гардида буд, омада расид. Он китобҳо аз 

шаҳри дар муҳосира будаи Ленинград, ба воситаи ягона роҳи баромад – кӯли 

Ладога, ки онро «роҳи ҳаёт» менамоянд, бароварда шуда буд. 

Ҳукумати ҷумҳурӣ дар он солҳои душвори ҷанг ҳам кӯшиш менамуд, ки то 

андозае ҷавонони синни мактабхон аз таълим берун намонанд. Бинобар ин 

миқдори мактабҳо дар ҷумҳурӣ кам нагардид. Агар дар соли таҳсили 1940/1941 

дар чумҳурӣ 2628 адад мактабҳо фаъолият карда бошанд, пас соли таҳисли 

1945/1946 адади онҳо ба 2881 мактаб расид. Шумораи талабагон бошад, солҳои 
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1940/1941 – 303,5 ҳазор нафар ва солҳои 1945/1946 – 239,8 ҳазор нафарро 

ташкил доданд. 

Дар чумҳурӣ, дар солҳои ҷанг фаъолияти  мактабҳои олӣ ҳам қатъ 

нагардид. Он солҳо шумораи умумии онҳо 6 адад буд. Аз чумла 2 адад 

донишкадаҳои омӯзгорӣ, 2 адад донишкадаҳои муаллимтайёркунӣ ва  

донишкадаҳои тиббию кишоварзӣ ба ҳисоб мерафтанд. Инчунин, як муддат дар 

шаҳри Сталинобод донишкадаи технологии саноати консервабарории Одесса ва 

донишкадаи кишоварзии Варошиловград, ки муваққатан кӯчонида оварда шуда 

буданд, фаъолият намуданд. Бо мақсади ҳар чӣ бештар аз ҳисоби духтарони 

маҳаллӣ тайёр намудани омӯзгорон, соли 1943 донишкадаи муаллимтайёркунии 

шаҳри Ленинобод ба донишкадаи занона, омӯзишгоҳҳои шаҳрҳои Ленинобод, 

Конибодом ва Хоруғ ба омӯзишгоҳҳои омӯзгории занона табдил дода шуданд. 

Соли 1943 аввалин бор  донишкадаи тиббии Сталинобод ба номи Абӯ Алӣ ибни 

Синоро 25 нафар духтурони оянда хатм намуданд. Қисми зиёди онҳо фавран ба 

фронти ҷангӣ сафарбар гардиданд. 

Базаи Тоҷикистонии Академияи Илмҳои Иттиҳоди Шӯравӣ дар солҳои ҷанг 

аллакай ба маркази ҳақиқии илм табдил ёфта буд. Ба он олими машҳури 

Шӯравӣ, академик Е.Н. Павловский сарварӣ мекард. Фаъолияти тадқиқотҳои ин 

маркази илмӣ ба ду самт: 1) пайдо намудани захира ё манбаъҳои нави ашёи 

хоми саноатӣ ва 2) кӯмак расонидан дар баланд бардоштани маҳсулнокии 

меҳнати соҳаҳои саноат ва кишоварзӣ нигаронида шуда буд.  

Ҷомеашиносони ҷумҳурӣ фаъолияти худро барои баланд бардоштани 

руҳияи ватанпарварии махсусан ҷавонон нигаронида буданд. Аз ҷумла китоби 

Б. Ғафуров ва Н. Прохоров, ки соли 1944 бо номи «Халқи тоҷик дар мубориза 

баҳри озодӣ ва истиқлолияти Ватани худ», бо забони русӣ нашр гардид, ба 

ҳамин мақсад нигаронида шудааст. 

Адабони тоҷик ҳам дар  солҳои чанг на танҳо асарҳои баландмазмуни 

ватанпарварӣ офариданд, балки як қисми онҳо, ба монанди Ҳабиб Юсуфӣ, 

Сотим Улуғзода, Фотеҳ Ниёзӣ, Боқӣ Раҳимзода, Василий Кириллов, Ҳаким 

Карим, Ҳабиб Аҳрорӣ, Абдушукур Пирмуҳаммадзода, Лутфулло Бузургзода, 

Абдуҷаббор Қаҳҳорӣ ва дигарон ба фронти ҷангӣ сафарбар гардидаанд. Аз онҳо 

Ҳ. Юсуфӣ, А. Пирмуҳаммадзода, Ҳ. Карим ва Л. Бузургзода дар майдони ҷанг 

ҳалок  шуданд. С. Айнӣ оташи ғазаби худро нисбат ба душман дар шеърҳои 

«Суруди зафар», «Қиссаи ҷанг ва зафар», мақолаҳои публисистии «Чингизи 

асри ХХ», «Деви ҳафтсар», «Шерзод» ва ғайраҳо баён кардааст. А. Лоҳутӣ бо 

шеърҳои «Шамшери душман бишканем», «Ба шаҳри Ленин», «Ба халқи 

муборизи Украина», «Бародари рус» ва  ғайраҳо дар дили хонанда нисбат ба 

душман нафрат пайдо намуда, онҳоро ба мубориза, барои ғалаба ҳидоят 

мекунанд. Шеъру достонҳои ватандӯстонаи М. Турсунзода, аз ҷумла «Хотираи 

капитан», «Баҳодури тоҷик», «Ғалабаи Таня», «Писари Ватан» ва ғайраҳо вирди 

забон гардида буданд. 
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Ба душвориҳои замони ҷанг нигоҳ накарда, 17 феврали соли 1942 сохтмони 

бинои театри опреа ва балети ба номи С. Айнӣ дар шаҳри Сталинобод ба итмом 

расид. Ин театр дар қатори театри драммавии ба номи А. Лоҳутӣ 

намошномаҳоеро ба саҳна гузоштанд, ки онҳо дар дили бинанда ҳиссиёти 

ватанпарвариро афзун менамуданд. 

Моҳи июли соли 1943 аз ҳисоби ҳунармандони тоҷикистонӣ «Театри 

фронтии ҶШС Тоҷикистон» ташкил карда шуд. Ин театр, ҳангоми ду моҳи дар 

фронти  ҷангӣ буданаш, ба ҷанговарон 250 консерт намоиш дод. 

Тирамоҳи соли 1941 ба Сталинобод киностудияи кудаконаи иттифоқӣ 

«Союздетфильм» кӯчонида оварда ва он бо киностудияи Сталинобод якҷоя 

карда шуд. Бо ташаббуси студияҳои якҷоя кинофилмҳои «Фарзанди 

Тоҷикистон», «Сурудҳои тоҷикӣ барои фронт», киножурнали «Тоҷикистони 

Шӯравӣ» ва ғайраҳо офарида шуданд. 

Дар солҳои ҷанг, дар ҷумҳурӣ дар баробарӣ 3 рӯзномаҳои марказии 

ҷумҳуриявӣ – «Тоҷикистони сурх», «Коммунист Таджикистана» ва «Қизил 

Тожикистон», боз 64 номгӯи рӯзномаҳои вилоятию ноҳиявӣ нашр мегардиданд.  

Кӯмак ба фронти ҷангӣ. Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ гарчанде дар 

ақибгоҳ, нисбат ба фронти чангӣ вазъият беҳ набуд, дар бисёр ноҳияҳо 

гуруснагӣ, бараҳнагӣ ва ҳатто қаҳтӣ мушоҳида карда мешуд, вале мардум 

новобаста аз ҳамаи ин мушкилиҳо, ба ғайр аз меҳнати зарбдорона, боз аз рӯи 

имконият, ба фронти ҷангӣ кӯмаки шахсии худро мерасониданд. 

Аз 30 июни соли 1941 сар карда  тамоми мамлакатро, аз ҷумла ҳудуди 

Тоҷикистонро, ҳам ҳаракат барои бунёди фонди мудофиа фаро гирифт. Чунин 

фондҳо аз тарафи ташкилоту ҷамъиятҳои гуногун, шахсони алоҳида ташкил 

карда мешуданд. Бо ташаббуси ин фондҳо тирамоҳи он сол маъракаи барои 

аскарони сурх ҷамъ  намудани либосҳои гарм авҷ гирифт. Мардуми ҷумҳурӣ ба 

воситаи ҳамин гуна фондҳо аз ҳисоби худ ба фронт, дар баробари либосҳои 

гарм, боз меваҳои хушк, маҳсулоти ғаллагӣ ва ғайраро ҷамъ намуда, 

мефиристоданд. Баъзеҳо пасандозҳо, ҷавоҳироти худ ва ғайраро барои фронт, 

бо нияти ғалаба мебахшиданд. 

Мувофиқи баъзе маълумотҳо, дар солҳои ҷанг аз Тоҷикистон ба фонди  

мудофиа ва фронти ҷангӣ 151 вагон ҳар гуна тӯҳфаҳо, зиёда аз 65 ҳазор пуд 

ғалла, зиёда аз 204 млн. сӯм пули нақд фиристодаанд. Аз ҷумла, ҳиссаи 

меҳнаткашони ҷумҳурӣ аввали соли 1943 барои сохтани калонаи танкии 

«Колхозчии Тоҷикистон» 85 млн. сӯмро ташкил намудааст. Аз ин миқдор 6 млн. 

сӯмашро ҷавонони ҷумҳурӣ бо ташаббуси худ ҷамъ намудаанд. Умуман дар 

солҳои ҷанг алоқаи ақибгоҳ аз фронти ҷангӣ канда набуд.  

 

§5. Азнавбарқароркунии баъди ҷангӣ дар шароити Тоҷикистон 

 

Вазъи ҷаҳон. Ҷанги дуюми ҷаҳон ҳанӯз ба итмом нарасида, дар байни 

иттифоқи  зиддигитлерӣ баъзе ихтилофҳо ба вуҷуд омад, ки ин  худ аз хусуси 
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минбаъд хеле  душвор гардидани вазъи ҷаҳон гувоҳӣ медод. Маҳз ҳамин 

ҳолатро ба инобат гирифта, ҳанӯз дар конфронси Ялтагии (4 – 11 феврали соли 

1945) сарони давлатҳои: Иттиҳоди Шӯравӣ, ИМА ва Британияи Кабир бо 

мақсади пойдор нигоҳ доштани сулҳ дар ҷаҳон, масъалаи ташкили Созмони 

Миллали Муттаҳид (СММ) - ро ба миён гузоштанд. 25 – 26 апрели соли 1945 

дар конфронси Сан – Франсискоии СММ, ки дар он намояндаи 50 давлатҳои 

ҷаҳон ҳузур доштанд, оинномаи ин ташкилот қабул гардид. Ин оиннома аз 24 

октябри ҳамон сол ба қувват даромад ва ҳар сол ин рӯзро ҳамчун рӯзи бунёди 

СММ ҷашн мегиранд. Дар ҳақиқат ин ташкилоти бонуфузи  ҷаҳон минбаъд 

барои мӯътадил гардонидани вазъи байналхалқӣ кӯшишҳои зиёде кард. 

Иттифоқи зиддигитлерӣ баробари маҳви Япония пароканда гардид. Баъди 

ҷанг дар қитъаи Европа, чунин давлатҳо, ба монанди Албания, Булғория, 

Венгрия, Лаҳистон (Полша), Руминия, Чехословакия, Югославия ва қисми 

Шарқии Олмон ба зери нуфузи Иттиҳоди Шӯравӣ монданд. Ҳукуматдорони 

ИМА ва Англия бо чунин ҳолат муросо кардан намехостанд. Дар натиҷа ҷаҳон 

ба ду лагери бо ҳам зид – капиталистӣ ва сотсиалистӣ тақсим шуд. Ба лагер, ё 

худ системаи сотсиалистӣ Иттиҳоди Шӯравӣ, ба лагер, ё худ системаи 

капиталистӣ ИМА сарварӣ мекарданд. Зиддияти ин ду система, ки 

мусаллаҳшавии бошитобро дар бар гирифта буд, дар таърих бо номи «ҷанги 

сард» маълум аст. Тамоми фронти идеологии ин ҳар ду система ба муқобили 

якдигар фаъолият мекарданд. 

Бо ташаббуси ИМА соли 1949 «Иттифоқи Атлантикаи Шимолӣ» (НАТО) 

бунёд гардид. Ба он  қариб аксари давлатҳои таррақикардаи капиталистии ҷаҳон 

шомил буданд. Ин блоки ҳарбӣ рӯйрост ба муқобили Иттиҳоди Шӯравӣ ва 

итифоқчиёни он нигаронида шуда буд. Чунин рақобат минбаъд авҷ гирифт. 

Баъди ҷанги дуюми ҷаҳон ба системаи мустамликавӣ зарбаи қатъӣ зада 

шуд. Муборизаи дуру дарози мардуми Чин ниҳоят бо ғалаба анҷом ёфт ва 1 

октябри соли 1949 Ҷумҳурии Халқии Чин (Хитой) бунёд гардид. Ин давлати 

бузург ҳам ба системаи  сотсиалистӣ ҳамроҳ шуд. Аммо ИМА қувваҳои 

аксулинқилобии Чинро, ки дар ҷазираи Тайван ҷой гирифта буданд, дастгирӣ 

намуд ва ба муқобили ҶХ Чин ин ҷазираро ҳамчун давлати мустақил эътироф 

намуд. Ҳамон  соли 1949 Ҳиндустон, ки зиёда аз 200 сол мустамликаи 

Британияи Кабир ба ҳисоб мерафт, ба ду давлати мустақил – Ҷумҳурии 

Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон тақсим шуд. Минбаъд аз ҳисоби 

қисми шарқии Покистон давлати Бангладеш ба вуҷуд омад. 

Мувофиқи қарори Ассамблеяи Генералии СММ аз 29 ноябри соли 1947 

давлати Фаластин, ки то ин лаҳза таҳти мандати Британияи Кабир буд, ба ду 

давлат – давлати арабҳо (Фаластин) ва яҳудиҳо (Исроил) тақсим карда шуд. 

Ҳамин тавр дар як қисми сарзамини Фаластин, 14 майи соли 1948 давлати 

Исроил эълон гардид. Бо дастгирии ИМА  давлати Исроил сол аз сол қувват 

гирифта, бо роҳи ҷанг ҳудуди худро аз ҳисоби замини арабҳо васеъ намуд. Дар 

натиҷа дар Шарқи Наздик як  маркази ноором ба вуҷуд омад. 
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Нимҷазираи Корея соли 1948 ба ду қисми бо ҳам зид – шимолӣ (Ҷумҳурии 

Халқӣ – демократии Корея) ва ҷанубӣ тақсим шуд. Кореяи Ҷанубиро ИМА ва 

Кореяи шимолиро Иттиҳоди Шӯравӣ дастгирӣ мекарданд. Дар ин ҷо ҳам хавфи 

ҷанги нав дида мешуд. Умуман нуқтаҳои ноорому мураккаб дар ҷаҳон бисёр 

боқӣ монданд.  

Ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ. Баробари ба итмом расидани Ҷанги Бузурги 

Ватанӣ вазъи ҷамъиятию сиёсӣ чӣ дар ҳудуди Иттиҳоди Шӯравӣ ва чӣ 

Тоҷикистон тағйир ёфт. Фаъолияти КДМ, ки тамоми ҳокимияти сиёсӣ, 

иқтисодӣ ва харбиро муттаҳид карда буд, бо итмом расид. Дар мамлакат 

фаъолияти ташкилотҳои сиёсию ҷамъиятӣ аз сари нав ҷоннок гардиданд. Мисли  

пештара ҳизби коммунистӣ ҳизби яккаҳукмрон ба ҳисоб мерафт ва он қисми 

таркибии ҳизби коммунистӣ (болшевикии) Умумииттифоқӣ ҳисоб мешуд. Моҳи 

июни соли 1946 сарвари ҳизбии ҷумҳурӣ Бобоҷон Ғафуров (солҳои зиндагӣ 

1909-1977) интихоб гардид ва вазифаи ӯро котиби аввали кумитаи марказии 

ҳизби коммунистии  Тоҷикистон меномиданд. Маҳз дар ҳамин давр маҳорати 

Б.Ғафуров ҳамчун арбоби ҳизбию давлатӣ ва олим бештар намоён гардид. Зеро, 

дар тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти ҷумҳурӣ мақоми ӯ ҳамчун сарвар эҳсос карда 

мешуд. 

Бо мақсади аз сари нав ба танзим даровардани фаъолияти Шӯроҳои 

ҷумҳурӣ, солҳои 1946 – 1948 интихоботи онҳо гузаронида шуд. Дар натиҷа дар 

ҷумҳурӣ аз марказ то маҳалҳо фаъолияти шӯроҳо аз сари нав ташкил карда 

шуданд. Аз аввали солҳои азнавбарқароркунӣ фаъолияти ташкилотҳои 

ҷавонони ҷумҳурӣ  - камсомол низ ҷоннок гардид. Камсомол, ки захираи ҳизби 

коммунистӣ ҳисоб мешуд,  бинобар ин ба фаъолияти он диққати махсус 

медоданд. Баъди ҷанг фаъолияти иттифоқҳои касабаи ҷумҳурӣ ҳам ҷоннок шуд. 

Октябри соли 1948 Иттифоқи касабаи касбии Тоҷикистон ташкил карда шуд. 

15 ноябри соли 1946 бори аввал Гимни ҶШС Тоҷикистон (шеъри 

Абулқосим Лоҳутӣ, оҳанги Сулаймон Юдаков) садо дод. То ин вақт танҳо 

Гимни Иттиҳоди Шӯравӣ шунавонида мешуд. 

 Ин ҳама аз он гувоҳӣ медод, ки ҳаёти ҷамъиятию сиёсии ҷумҳурӣ дар як 

муддати кӯтоҳи баъдиҷангӣ ба эътидоли муайян даромадааст. 

Хусусиятҳои хоси азнавбарқароркунӣ дар шароити Тоҷикистон. 

Азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ барои Тоҷикистон ҳам, гарчанде дар ҳудуди 

он дар солҳои ҶБВ амалиётҳои ҷангӣ ва харобиҳои ҷангӣ ба амал наомадаанд, 

дахл дошт. Хусусиятҳои хоси азнавбарқароркунии баъдиҷангии Тоҷикистон 

(солҳои 1946 - 1950) ҳам, нисбат ба он ҷумҳуриҳои собиқ иттифоқӣ, ки дар 

ҳудудашон амалиётҳои ҷангӣ ба амал омаду, дар натиҷа, дар мулкашон 

харобиҳои зиёд рух додааст, дар он аст, ки дар Тоҷикистон қафомонии 

иқтисодиёт маҳз дар натиҷаи ба талаботи замони ҷанг мутобиқ намудани 

корхонаҳои истеҳсолӣ, сафарбар намудани қувваи асосии корӣ – мардҳо ба 

фронти ҷанги, нарасидани техника ва таҷҳизотҳои гуногун, нарасидани нуриҳои 

минералӣ ва маводҳои кимиёвӣ ва ғайраҳо ба амал омадааст. Баъди ба итмом 
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расидани ҷанг дигар зарурият барои зиёд истеҳсол намудани аслиҳаи ҳарбӣ 

набуд. Бинобар ин зарурияти аз сари нав ба талаботи замони осоишта  

баргардонидани корхонаҳои ҳарбикунонида - шуда гузошта шуд. 

Ҳамаи ин вазифаҳоро нақшаи 5 – солаи азнавбарқароркунӣ ва инкишофи 

хоҷагии халқи мамлакат барои солҳои 1946 – 1950, дар бар мегирифт.  

Азнавбарқароркунӣ дар соҳаи саноат. Азнавбарқароркунӣ дар соҳаи 

саноат маънои онро дошт, ки  мувофиқи нақша корхонаҳои саноатии дар солҳои 

ҷанг, мувофиқи талаботи замони ҷанг ҳарбикунонидашуда (яъне, ба ҷои 

маҳсулоти  талаботи ниёзи мардум,  маҳсулоти ҳарбӣ мебароварданд), аз сари 

нав барои истеҳсоли  маҳсулоти ниёзи мардум баргардонида мешуданд. 

Инчунин, дар корхонаҳои саноатӣ мебоист муҳити мӯътадили корӣ ҷорӣ 

мегардид. Зеро, дар солҳои ҷанг на танҳо вақти кориро зиёд карда, рӯзи  

истироҳат ва рухсатии солонаро бекор карда буданд, балки аз меҳнати 

наврасону мӯйсафедон низ васеъ истифода мебурданд. Акнун, мебоист 

корхонаҳои саноатиро ба ҳолати пештара баргардонида, онҳоро бо 

мутахассисони зарурӣ таъмин намуда, фаъолияташонро аз рӯи нақшаи давлатӣ 

ташкил мекарданд. Рӯзҳои истироҳат, рухсатии солонаро барқарор намуда, кори 

аз соати муайяншуда зиёдатиро манъ намуданд. Аввал қариб тамоми буҷаи 

давлатӣ ва  ашёи хом ба соҳаи ҳарбӣ равона карда мешуд. Акнун, хароҷоти 

ҳарбиро кам карда, корхонаҳои саноатиеро, ки молҳои ниёзи мардум истеҳсол 

менамуданд, бояд аз ҳисоби буҷа, бо маблағ ва ашёи хом таъмин менамуданд. 

Бо роҳи ташкил намудани курсҳои кӯтоҳмуддат, аз ҳисоби аз фронти ҷангӣ 

баргаштагон бояд мутахассисони заруриро тайёр мекарданд. 

Дар Тоҷикистон ба талаботи ҳаёти осоишта гузаронидани саноат соли 1945 

оғоз гардида бошад, пас ин маъракаи муҳим дар муддати хеле кӯтоҳ, то 

сентябри соли 1946 ба итмом расид. Минбаъд ин корхонаҳои 

азнавбарқароркардашуда фаъолияти худро ба он нигаронида буданд, ки 

истеҳсоли маҳсулоти худро ба дарачаи тоҷангӣ  расонанд. Соли 1947 ин 

мақсади наҷиб ҳам амалӣ гардид. Истеҳсоли маҳсулоти саноатии ҷумҳурӣ ба 

дараҷаи то чангӣ асосан расид ва дар баъзе соҳаҳои аз он ҳам гузашт. Соли 1948 

баъзе корхонаҳои саноатии ҷумҳурӣ ҳатто нақшаи панҷсоларо пурра иҷро 

намуданд. Дар охири панҷсола, яъне соли 1950 саноати ҷумҳурӣ нисбат ба 

давраи то ҷангӣ 1,5 баробар зиёд маҳсулот истеҳсол кард.  Махсусан дар соҳаи 

саноати сабук пешравӣ назаррас буд. Аз ҷумла, нисбат ба замони то ҷангӣ, 

матоҳои абрешимӣ 3,8 баробар, маҳсулотҳои нассоҷӣ – 6,7 баробар, матоҳои 

пахтагӣ – 5 баробар афзуд. Аммо истеҳсоли нефт дар ҷумҳурӣ ба дараҷаи 

тоҷангӣ нарасид. 

Дар солҳои 5 – солаи азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ роҳҳои нави 

автомобилгард низ сохта,  ба истифода дода шуданд. Инчунин роҳҳои нави 

ҳавоӣ низ кушода шуданд. Аз чумла, соли 1948 роҳи мунтаззами ҳавоии байни 

Сталинобод – Москва аз нав барқарор гардид. Кашонидани мусофирон ва бор аз 

замони тоҷангӣ ҳам гузашт. 
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Умуман мувафақиятҳои саноати ҷумҳурӣ назаррас буданд. Онҳо дар як 

муддати кӯтоҳ на танҳо вазифаҳои азнавбарқароркуниро иҷро намуданд, балки 

ба пешравиҳои  назаррас низ ноил гардиданд. 

Азнавбарқароркунӣ ва пешравӣ дар соҳаи кишоварзӣ. 

Азнавбарқароркунӣ дар соҳаи  кишоварзии ҷумҳурӣ бештар барқарор намудани 

соҳаи пахтакориро дар бар мегирифт. Зеро, пахта гарчанде маҳсулоти стратегӣ 

ва барои замони ҷанг ҳам зарур ҳисоб мешуд, аммо чуноне таъкид шуд, бо 

сабаби нарасидани техника, қувваи кории мардҳо, нарасидани нуриҳои 

минералӣ ва махсусан хароб гардидани системаи обёрӣ, бисёр қитъаҳои 

заминҳои пахта корношоям гардида, дар натиҷа истеҳсоли пахта хело кам шуда 

буд. Аз ин рӯ вазифаи азнавбарқароркунӣ дар ин соҳа, пеш  аз ҳама  системаи 

обёрии кишоварзии ҷумҳуриро аз нав барқарор намуда, каналу заҳбурҳоро тоза 

карда, кишоварзонро бо техника ва нуриҳои минералию доруҳои кимёвӣ таъмин 

намуда, истеҳсоли пахтаро ба дараҷаи тоҷангӣ расонида, минбаъд аз он зиёд 

кардан зарур буд. Дар баробари барқарор намудани хоҷагиҳои пахтакор, боз 

саршумори чорво, истеҳсоли пилла ва ғайра низ бояд ба дараҷаи тоҷангӣ 

расонида  мешуд. 

Соли 1947 кишоварзони ҷумҳурӣ як миқдор тракторҳо, мошинҳои боркаш, 

нуриҳои минералӣ ва ғайра гирифтаанд, ки ин ҳама ба пешравии минбаъдаи ин 

соҳа таккон бахшад. Махсусан, корҳои обёрикунӣ, барқароркунии каналу 

заҳбурҳо пеш рафт. Дар натиҷа соли 1948 ҷумҳурӣ нақшаи давлатии 

супоридани пахтаро барзиёд иҷро намуд ва ҳосилнокии пахтаро аз ҳар гектар 

қариб ба 19 сентнер расонид. Ҳол он ки ҳосилнокии пахта аз ҳар гектар дар 

охири панҷсола, яъне соли 1950 бояд ба 18 сентнерӣ мерасид. Ин далелҳо 

гувоҳи он аст, ки вазифаҳои дар асоси нақшаи 5 – сола, оиди афзун намудани 

истеҳсоли пахта гузошташуда, дар се сол, яъне соли  1948 иҷро гардидааст. 

Солҳои 1946 – 1948 Ҳукумати Иттиҳоди Шӯравӣ мувафиқиятҳои  

пахтакорони Ҷумҳурии Тоҷикистонро махсусан қадр намуда, зиёда аз 200 

нафари онҳоро бо унвони баланд – Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ сарфароз 

намуд, ки 41 нафари онҳо занҳо буданд. Қариб 8 ҳазор нафари дигар бо ордену 

медалҳои давлатӣ мукофотонида шуданд. 

Дар соҳаи кишоварзӣ, ҷамъбасти 5 – солаи азнавбарқароркунӣ, нисбати 

пахтакорӣ мусбат буд. Соли 1950 ҳамагӣ 288,7 ҳазор тонна пахта истеҳсол 

карда шуд, ки ин ба ҳисоби миёна аз ҳар гектар 22,9 сентнерро ташкил медод. 

Нисбат ба соли 1941 (181,8 ҳаз. тонна буд) зиёда аз 100 ҳазор тонна бештар 

пахта истеҳсол карда шуд.  

Умуман дар аксари соҳаҳои кишоварзӣ бо зудӣ осори замони чанг бартараф 

карда шуд ва ба пешравиҳои назаррас ноил гардиданд.  

Инкишофи фарҳанг. Азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ дар шароити 

ҷумҳурии мо соҳаи фарҳангро низ фаро гирифта буд. Дар ин соҳа вазифаҳои 

замони азнавбарқароркунӣ, аз ҷумла дар соҳаи маориф: ба талаботи замони 

осоишта аз сари нав ташкил намудани низоми таълиму тарбия; ба низоми 
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таълим фаро гирифтани  тамоми ҷавонони синни мактабӣ, махсусан духтарон; 

бо биноҳои  таълимӣ ва омӯзгорон таъмин намудани мактабҳо; бо маводҳои 

таълимӣ, аз ҷумла китобҳои дарсӣ таъмин намудани мактабҳо ва ғайраҳо дар 

назар дошта мешуд.  

Гуфтан лозим аст, ки дар ҳудуди Тоҷикистон чорабиниҳои 

азнавбарқароркунӣ дар соҳаи маориф ҳанӯз пештар, соли 1944 оғоз гардида буд. 

Зеро, баробари аз хоки Шӯравӣ баровардани фашистон, қисме аз собиқ 

омӯзгорон аз фронтҳои ҷангӣ ҷавоб дода шуданд, то ин ки онҳо ба ватанашон 

баргашта, корҳои таълиму тарбияро ба роҳ монанд. Аз ҳамон давр захмдорон аз 

фронтҳои ҷангӣ дигар ба ҷумҳурии мо қариб фиристода намешуданд. Ин 

имконият дод, ки дар соли таълимии 1945/1946 банои он мактабҳое, ки ба 

госпитали  ҳарбӣ табдил ёфта буданд, аз сари нав ба  таълимгоҳ градонида 

шаванд. 

Умуман соли 1946 дараҷаи ба таълимгоҳҳо ҷалб намудани ҷавонон, 

таъмини онҳо ба ҷои нишаст ва омӯзгорон ба дараҷаи то ҷангӣ расида, дар баъзе 

ноҳияҳо вазъият боз ҳам беҳтар гардида буд. Аммо таъмини онҳо бо китобҳои 

дарсӣ ҳануз ҷавобгӯи талабот набуд. Инчунин дараҷаи маълумотнокии худи 

омӯзгорон хело паст буд. Аз ҷумла, дар ҳамон сол аз 13169 нафар омӯзгорон 

танҳо 11% маълумоти олӣ ё олии нопурра, 45% маълумоти миёна доштанд. 

Соли 1950 шумораи мактабҳо дар ҷумҳурӣ ба 2769 адад расида буд, ки 1854 

ададашон мактаби ибтидоӣ, 807 ададашон мактаби ҳафтсола ва 108 ададашон 

мактаби миёна буданд. 

Бо мақсади бо омӯзгорони баландихтисос таъмин намудани мактабҳои 

ҷумҳурӣ донишкадаҳои омӯзгории Сталинободу Ленинобод махсусан 

фаъолияти худро пурзӯр карданд. Моҳи январи соли 1947 донишкадаи 

муаллимтайёркунии тоҷикии Самарқанд ҳам фаъолияти худро аз сари нав оғоз 

намуд. Хатмкунандагони он асосан ба Тоҷикистон фиристода мешуданд. Соли 

1948 Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ташкил карда шуд ва аввалин сарвари 

(ректори) он таърихшинос З.Ш. Раҷабов таъин гардид. Донишгоҳҳои тиббӣ ва 

кишоварзии Тоҷикистон низ фаъолияти худро пурзур намуданд. Умуман соли 

1950 дар ҷумҳурӣ 5 адад мактаби олӣ ва 32 адад техникумҳо фаъолият 

мекарданд, ки дар онҳо қариб 18 ҳазор нафар донишҷӯён таҳсил мекарданд. 

Дар солҳои баъдиҷангӣ филиали Тоҷикистонии Академияи илмҳои 

Тоҷикитсон ҳам фаъолияти илмии худро инкишоф дод. Соли 1947 бори аввал 

дар шакли китоби алоҳида «Таърихи мухтасари халқи тоҷик» нашр гардид, ки 

он ба қалами олими маъруф Бобоҷон Ғафуров тааллуқ дошт.  

Мувафақиятҳои шоирон ва нависандагони ҷумҳурӣ ҳам назаррас буд. Аз 

чумда С. Айнӣ асари машҳури худ «Ёддоштҳо», М. Турсунзода маҷмӯаи 

шеърҳои «Ман аз Шарқи озод», достони «Қиссаи Ҳиндустон», Ҷ. Икромӣ 

романи «Шодӣ», Р. Ҷалил романи «Пӯлод ва Гулрӯ»., М. Миршакар достони 

«Панҷи ноором», Ф. Ниёзӣ романи «Вафо» - ро навиштанд. С. Айнӣ, М. 

Турсунзода ва М. Миршакар сазовори мукофоти Давлатии ИҶШС гардиданд. 
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Дастовардҳои театр ва филмбардорони ҷумҳурӣ ҳам намоён буд. Соли 1949 

ба саҳнагузорони балети «Лайлӣ ва Маҷнун» (бастакор С. Баласанян), ки дар 

саҳнаи театри опера ва балети Тоҷикистон гузошта шуда буд, низ сазовори 

мукофоти Давлатии ИҶШС гардиданд. 

Беҳтар гардидани дараҷаи некӯаҳволии халқ. Дар давраи 

азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ аз тарафи  Ҳокимияти Шӯравӣ дар роҳи беҳтар 

намудани дараҷаи некӯаҳволии мардум баъзе чораҳои зарурӣ андешида шуд. Аз 

чумла, дар  мамлакат коргарон ба рӯзи кории 8 соата  ва ҳафтаи кори шашрӯза 

гузаштанд. Дар баробари рӯзи истироҳат рухсатии меҳнатӣ барқарор гардид. 

Пешравии иқтисодиёт имконият дод, ки дар соли 1947 дар мамлакат 

системаи карточка бекор карда шавад. Дар давоми солҳои 1948-1950 нархи  

маҳсулотҳои хӯрокворӣ ва саноатӣ, аз ҷумла либосворӣ се маротиба арзон карда 

шуд. Музди меҳнати коргарон, деҳқонон ва хизматчиён  зиёд гардид. Ба 

нафақаи маъюбони ҷанг диққати махсус медоданд. Шумораи муассисаҳои 

табобатӣ ва истироҳатӣ зиёд гардид.  Соли 1947 дар мамлакат ислоҳоти пулӣ 

гузаронида шуд, ки он қурбӣ сӯм – рубли шӯравиро хело баланд  бардошт.  

Умуман, дар натиҷаи бо мувафақият иҷро гардидани вазифаҳои 5 – солаи 

азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ ва пешравии истеҳсолот дар зиндагии тамоми 

табақаҳои аҳолии ҷумҳуриамон беҳтарашавӣ эҳсос карда мешуд. Симои шаҳру 

шаҳракҳо, ноҳияю деҳаҳо ба беҳбудӣ рӯ оварда буданд. 
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БОБИ XIX.  Тоҷикистон дар марҳилаҳои инкишофи хоҷагии халқ,  

дар солҳои 1950 – 1991 

 

§1. Инкишофи энергетика ва саноат 

 

Солҳои 1950 – 1991 барои Тоҷикистон дар соҳаи энергетика ва саноат 

мақоми хосеро ишғол менамояд. Зеро, маҳз дар ҳамин давр дар ҳудуди ҷумҳурӣ 

зиёда нерӯгоҳҳои барқии обӣ, аз ҷумла яке аз бузургтарин НБО на танҳо дар 

ҳудуди Осиёи Миёна, балки дар Иттиҳоди Шӯравӣ, НБО-и Норак сохта шуд, 

инчунин зиёда аз 700 корхонаҳои саноатӣ ва сехҳо бунёд гардида, ба истифода 

дода шуданд. Маҳз дар ҳамин давр дар баробари саноати сабук, махсусан дар 

соҳаи коркарди пахта ва пилла, саноати хӯрокворӣ ва сохтмон, сохтмони 

манзил, шаҳрсозӣ, инчунин соҳаҳои гуногуни саноати вазнин, аз ҳама муҳимаш 

ба вуҷуд омадани соҳаи нави саноат – саноати мошинсозӣ ва электротехника, 

сохта ба истифода дадони корхонаи бузурги металлургияи ранга – заводи арзии 

тоҷик ва ғайраҳо хос аст. 

Дар давраи нав ҳам иқтисодиёти Тоҷикистон, мисли дигар ҷумҳуриҳои 

Иттифоқ, дар асоси нақшаҳои давлатии 5-сола инкишоф меёфт. Дар ин 5-солаҳо 

нақшаи сохтани нерӯгоҳҳо, корхонаҳои саноатӣ ва фаъолияти истеҳсолии онҳо 

акс мегардиданд. Ҳар як корхона маҷбур буд, ки нақшаи давлатиро иҷро 

намояд. Зеро, аксари корхонаҳои саноатии Иттифоқ, аз ҷумла корхонаҳои 

саноатии Тоҷикистон низ, вобастаи якдигар буданд. Яъне, аз маҳсулоте, ки як 

корхонаи саноатӣ истеҳсол мекард, фаъолияти якчанд корхонаҳои дигар 

вобастагӣ доштанд. Бинобар ҳамин ҳам додугирифти байни корхонаҳо низ 

мувофиқи ҳамон нақшаиҳои 5-сола ба танзим дароварда мешуд. Бо назардошти 

ҳамаи ин, ҳукумати Иттифоқ дар баробари тартиб додани нақшаи сохтмонҳо ва 

истеҳсолот, инчунин аз ҳисоби буҷаи умумии мамлакат маблағгузории онҳоро 

низ ба нақша мегирифт. Иқтисодиёти мамлакат, ки пеш мерафт, бинобар ин 

ҳаҷми маблағгузорӣ ҳам давра ба давра зиёд мешуд. Масалан, дар солҳои 5-

солаи 5-ӯм (солҳои 1951-1955) ҳаҷми маблағгузорӣ нисбат ба 5 солаи 4-ӯм 

(солҳои 1946-1950) се маротиба афзуд. Чунин афзоиши ҳаҷми маблағгузории 

Иттифоқӣ ба давраҳои минбаъда ҳам хос аст. 

Дар Тоҷикистон, ба мисли Иттифоқ, аз соли 1950 то соли 1991 ба тарзи 

умумӣ 8 нақшаи 5-солаи инкишофи хоҷагии мамлакат қабул гардид, ки дар 
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байни онҳо солҳои 1959-1965 нақшаи 7-сола буд. Яъне, бо 3 нақшаи 5 солаи 

пеш аз ҷангӣ ва 5-солаи азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ (5-солаи 4-ӯм, ки 

солҳои 1946-1950-ро дар бар мегирифт), шумораи умумии нақшаи 5-солаҳои 

дар мамлакат қабулгардида 12 ададро ташкил менамояд. Иҷроиши ин нақшаҳо 

иқтисодиёти чӣ ҷумҳурии мо ва чӣ Иттифоқро зина ба зина пеш мебурд. 

Новобаста аз нақшаи 5-солаҳо, соли 1966 аз тарафи ҳукумати Иттифоқ 

нақша-Комплекси минтақавӣ - истеҳсолии Тоҷикистони Ҷанубӣ қабул гардид, 

ки он барои минбаъда инкишоф ёфтани соҳаҳои энергетика ва саноати ҷумҳурӣ 

аҳамияти махсус дошт. Ин нақша дар шароити Тоҷикистон тезонидани 

сохтмони минбаъдаи барқдиҳӣ, махсусан нерӯгоҳҳои барқии обӣ ва вобаста ба 

он инкишофи саноати кимиё, металургияи ранга ва ғайраҳоро пешниҳод намуд. 

Дар ин нақша ба сохтмони НБО Норак диқкати махсус дода мешуд. Зеро, дар 

асоси барқи истеҳсолнамудаи он заводи арзии Регар (Турсунзода), комбинати 

электро-кимёвии Ёвон, комбинати маъданҳои кӯҳии Анзоб, заводи нуриҳои 

азотии Вахш ва дигар корхонаҳои азим бояд фаъолият мекарданд. 

Инкишофи соҳаи энергетика. Маҳз дар ҳамин давр Тоҷикистон дар соҳаи 

энергетика муваффақиятҳои бузург ба даст даровард. Зеро, қариб тамоми 

марказҳои имрӯза барқистеҳсолкунанда, махсусан нерӯгоҳҳои барқии обии 

ҷумҳурӣ дар ҳамин давр бунёд гардиданд. Ба ин самт ҳанӯз бо сохтмони НБО 

Варзоб-1 (бо иқтидори 7200 кВт, 31 декабри соли 1936 ба истифода дода шуд), 

НБО Варзоб-2 (бо иқтидори 14 ҳазор кВт, соли 1948 ба истифода додашуд), 

ибтидо гузошта шуда буд. Соли 1952 НБО Варзоб-3 (бо иқтидори 3,46 ҳазор 

кВт) ба кор даромад. Бо ҳамин сохтмони силсилаистгоҳхои барқии дарёи 

Варзоб, ки дар нақша буд,  ба итмом расид. 

Солҳои 50-ӯми асри XX дар масъалаи сохтмони нерӯгоҳҳои барқии обӣ 

таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда шуд. Дар ин давр сохтмони чунин нерӯгоҳҳо дар 

ду самт: шимол – дарёи Сир ва ҷануб – дарёи Вахш оғоз гардид. Зарурияти дар 

ҷумҳуриҳои Иттифоқии Осиёи Миёна зиёд намудани истеҳсоли пахта масъалаи 

дар дарёи Сир бунёди обанбори Қайроқумро ба вуҷуд овард ва он дар навбати 

худ сохтмони НБО Қайроқумро тезонид. Ба сохтмони ин нерӯгоҳ, ки аз 6 

агрегати иқтидори ҳар кадом 21 ҳаз. кВт, ҷамъ 126 ҳаз. кВт иборат буд, 11 июни 

соли 1951 шурӯъ карда, 14 декабри соли 1957 ба итмом расониданд. Бо сабаби 

он, ки дар сохтмони ин нерӯгоҳ намояндагони халқу миллатҳои гуногун ва 

корхонаҳои зиёди Иттифоқ ҳисса гузоштаанд, бинобар ин НБО Қайроқум номи 

«Дӯстии халқҳо»-ро гирифт. Ба шарофати обанбори ин нерӯгоҳ, ки номи «Баҳри 

тоҷик»-ро сарфароз шуд, минбаъд 350 ҳазор га. заминҳои Тоҷикистон, 

Ӯзбекистон ва Қазоқистон обшор гардиданд. 

Дар миёнаи солҳои 50-ум сохтмони авалин НБО дар дарёи Вахш-Шаршар 

тезонида шуд ва он соли 1958 бо иқтидори 30 ҳаз. кВт соат ба кор даромад. 

Баъди он дар дарёи Вахш сохтмони ду НБО-и дигар – Сарбанд ва Марказӣ 

суръат гирифт. Соли 1963 НБО Сарбанд, бо иқтидори 210ҳаз. кВт ва соли 1964 
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НБО Марказӣ, бо иқтидори 18 ҳаз. кВт ба истифода дода шуданд. Албатта 

бузургтарин НБО дар дарёи Вахш НБО Норак ба ҳисоб меравад. 

НБО Норак. Макони сохтмони НБО Норак ҳанӯз солҳои 1930-1933 омӯхта 

шуд. Аз аввал солҳои 60-ум барои сохтмони ин нерӯгоҳ аз буҷаи Иттифоқ 

маблағи зарурӣ ҷудо гардид ва сохтмони он низ соли 1961 шурӯъ гардид. 26 

марти соли 1966 аввалин маротиба, бо роҳи тарконидани кӯҳ, маҷрои дарёи 

Вахш, дар нуқтае, ки бо номи «Пули Сангин» машҳур буд, баста шуд. 5-майи 

соли 1967 бевосита ба сохтмони сарбанди ин нерӯгоҳ, ки мувофиқи нақша аз 

300 метр баландӣ иборат буд, шурӯъ карданд. Дар ин нерӯгоҳ ҳам намояндагони 

зиёда аз 40 миллату халқӯиятҳо ва корхонаҳои гуногуни Иттифоқ иштирок 

намуданд. Маҳз ҳангоми сохтмони ҳамин нерӯгоҳ яке аз шаклҳои мусобиқа – 

«эстафетаи коргарӣ» ба вуҷуд омада, инкишоф ёфт. Мувофиқи он ҳамаи 

корхонаҳои ба сохтмони ин нерӯгоҳ алоқаманди Иттифоқ барои пеш аз мӯҳлат 

иҷро намудани нақша ӯҳдадор шуда буданд. Дар натиҷа 14 ноябри соли 1972 

агрегати аввал ва 20 сентябри соли 1979 агрегати охирин – 9-ӯми ин нерӯгоҳ ба 

кор дароварда шуд. Иқтидори ҳар як агрегати он 300 ҳаз. кВт буда, ҷамъ 2700 

ҳаз кВт ва иқтидори солонааш қариб 11 миллиард кВт соатро ташкил менамояд. 

Обанбори ин нерӯгоҳ, ки низ номи «Баҳри Норак»-ро дорад, имконият медиҳад, 

қариб 1 млн. га заминҳои бекорхобидаи ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон 

обшор карда шавад. 

Инкишофи манбаъдаи истеҳсоли барқ. Дар даврае, ки сохтмони НБО 

Норак оғоз гардида буд, дар Бадахшон низ сохтмони нерӯгоҳи барқии обии 

Хоруғ сар шуд. Ин нерӯгоҳ низ соли 1970 бо иқтидори 8,7 ҳаз. кВт соат ба кор 

даромад. 

Баъди пурра ба истифода додани НБО Норак тамоми қувва барои сохтмони 

нерӯгоҳи дигари барқии обӣ дар дарёи Вахш – Боёғозӣ гузошта шуд. Ба 

сохтмони ин нерӯгоҳ 8 декабри соли 1979 шурӯъ карданд. Маҳз таҷрибаи 

сохтмони НБО Норак имконият дод, ки НБО Бойғозӣ дар муддати хеле кӯтоҳ 

сохта, ба истифода дода шавад. 21 январи соли 1985 агрегати якум ва июни соли 

1986 агрегати охирин – чаҳоруми он ба истифода дода шуд. Иқтидори ҳар 

агрегати ин нерӯгоҳ зиёда аз 40 ҳаз. кВт, ҷамъ қариб 600 ҳаз.кВт буда, иқтидори 

солонааш зиёда аз 2,5 млрд кВт соатро ташкил менамояд. 

Ба ғайр аз нерӯгоҳҳои барқии обӣ дар солҳои 50-60-ӯм дар ҷумҳурӣ ду адад 

марказҳои бузурги гармидиҳӣ дар Душанбе ва Ёвон сохта, ба истифода дода 

шуд. Аз ҷумла маркази гармию барқдиҳии (ТЭЦ) Душанбе, ки ба сохтмонаш 

соли 1957 шурӯъ карда буданд, соли 1968, бо иқтидори 198 ҳаз. кВт соат пурра 

ба истифода дода шуд. Дар муддати солҳои 1966-1971 Маркази гармию 

барқдиҳии Ёвон, бо иқтидори 120 ҳаз. кВт соат ба кор даромад. 

Дар ҳамин давр дар ҳудуди Тоҷикистон аввалин хатҳои баландшиддати 

барқӣ кашида шуд. Аз ҷумла, сентябри соли 1962 хати аввали Зардолу-Норак, 

охири он сол хати НБО Сарбанд – Душанбе кашида, ба истифода дода шуд. 
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Соли 1976 сохтмони хати 500 куВт НБО Норак – Регар ва июни соли 1982 хати 

дигари 500 кВт Регар – Ғузар ба итмом расид. 

Ин ҳама далелҳо гувоҳи он мебошад, ки дар Тоҷикистон истеҳсоли барқ 

хело афзудааст. Чунончӣ, агар соли 1950 дар ҷумҳурӣ ҳамагӣ 169,5 млн кВт 

соат қуваи барқ истеҳсол карда шуда бошад, пас соли 1960 – 1.288,4 млн. кВт ва 

соли 1985 бошад он ба 15.710,1 млн кВт соат расид. Яъне, дар муддати 35 сол 

дар ҷумҳурӣ истеҳсоли барқ қариб 100 маротиба зиёд гардидааст. Ин рақамҳо 

дар замини Шӯравӣ боз ҳам бештар мегардид, ба шарте Роғун сохта, ба 

истифода дода мешуд. 

Оғози сохтмони НБО Роғун. 27 сентябри соли 1976 ба тарзи расмӣ ба 

сохтмони бузургтарин дар дарёи Вахш НБО Роғун шурӯъ карданд, ки мувофиқи 

нақшаи ҳамонвақта он аз 6 агрегати иқтидори ҳар кадом 600 ҳаз. кВт иборат 

буда, ҷамъ 3,6 млн кВт соатро ташкил медод. Баландии сарбанд 335 метр 

муайян шуда буд, ки ин баландтарин дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Соли 1980 

ҳукумати Иттиҳоди Шӯравӣ нақшаи сохтмони ин нерӯгоҳро пурра тасдиқ 

намуд ва он бояд пурра аз ҳисоби буҷаи Иттифоқ сохта мешуд. 6 декабри соли 

1987 бори дуюм маҷрои дарёи Вахш баста шуд ва ба сохтмони сарбанди 

нерӯгоҳ шурӯъ карданд. Аввали солҳои 90-уми асри XX мувофиқи нақша бояд 

ду агрегати авали ин нерӯгоҳ ба кор медаромад. Аммо аллакай охири солҳои 80-

ум, бо сабаби боло гирифтани муқобилияти дохилӣ, гӯё баҳри муҳофизати 

«қабри аҷдодон», суръати сохтмон хело суст гардид. Аввали солҳои 90-ум 

баландии сарбанд ба 40 метр расиду халос. Бо ҳамин корҳои сохтмонӣ дар ин 

нерӯгоҳ қатъ гардид. Зеро, аз як тараф Иттиҳоди Шӯравӣ барҳам дода шуд ва аз 

тарафи дигар дар Тоҷикистон ҷанги шаҳрвандӣ оғоз гардид. Шаби  аз 7 ба 8-уми 

майи соли 1993 дар натиҷаи омадани сели зиёд он сарбанди 40-метра ҳам хароб 

гардида, аз байн рафт. 

Инкишофи саноат.  Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба мисли тамоми 

Иттиҳоди Шӯравӣ, баъди бо муваффақият анҷом ёфтани давраи (панҷсолаи) 

азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ, барои бунёд ва пешравии шаклҳои гуногуни 

саноат шароитҳои зарурӣ муҳайё гардид. Ин имконият дод, ки дар ҷумҳурӣ 

аллакай дар солҳои 50-ум як қатор корхонаҳои азим, ба монанди: комбинати 

хонасозии оҳану бетонӣ, заводи сементбарорӣ, фабрикаи мебелбарорӣ, ҳама дар 

шаҳри Душанбе (то 11 ноябри соли 1961 Сталинобод номида мешуд), заводҳои 

равғанкашӣ дар шаҳрҳои Қӯрғонтеппа, Конибодом ва ғайраҳо сохта ба 

истифода дода шаванд. 

Суръати сохтмони корхонаҳои саноатӣ дар Тоҷикистон дар солҳои 60-ум 

боз ҳам баландтар гардид. Танҳо дар солҳои 7-сола (солҳои 1959-1965) дар 

ҷумҳурӣ 125 адад корхонаҳои саноатӣ ва сехҳо сохта, ба истифода дода шуданд. 

Аз ҷумла: заводи таъмири экскваторҳо, навбати якум ва дуюми комбинати 

хонасозӣ, навбати нави заводи сементбарорӣ (дар натиҷа заводи сементбарорӣ 

ба заводи сементу шифербарорӣ табдил дода шуд), навбати аввали комбинати 

равған, ҳама дар шаҳри Душанбе; комбинати қолинбарорӣ дар шаҳри Қайроқум; 
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заводи хонасозии панелӣ ва фабрикаи мебелбарорӣ дар шаҳри Ленинобод; 

заводи азотии Вахш, роҳи оҳани камбари Қурғонтеппа – Кӯлоб ва ғайраҳо сохта 

шуданд. 

Маҳз дар солҳои 7-сола дар Тоҷикистон соҳаи нави саноат - саноати 

мошинсозӣ ва электротехникӣ ба вуҷуд омад. Ба ин бунёди аввалин заводи 

мошинсозӣ, ба монанди заводи «Тоҷиктекстилмаш», барои истеҳсоли станокҳои 

бофандагӣ, заводи «Тоҷиккабел», барои истеҳсоли кабелҳои гуногунҳаҷм, 

заводи «Торгмаш», барои истеҳсоли плиткаҳои барқӣ ва газӣ, ҳама дар шаҳри 

Душанбе; заводи электротехникӣ дар Исфара; заводи трансформаторбарории 

шаҳри Қӯрғонтеппа ва ғайраҳо далел шуда метавонанд. Соли 1965 дар шаҳри 

Душанбе заводи яхдонбарорӣ ба кор даромад, ки он дар Иттифоқ яке аз 

беҳтаринҳо ба ҳисоб мерафт. 

Комплекси минтақаввӣ барои инкишофи ҷумҳурии мо суръати тоза 

бахшид. Соли 1967 аввалин корхонаи бузурги кимиёвӣ – заводи азотии Вахш ба 

кор дароварда шуд. Дар натиҷа, минбаъд дар ҷумҳурӣ соҳаи саноати кимиёвӣ, 

ки ҳанӯз охири солҳои 30-юми асри ХХ оғоз гардида буд (корхонаи маъдании 

Консой), инкишоф ёфт. Комбинати маъданҳои кӯҳии Анзоб, заводи нуриҳои 

азотии Вахш (1963-1967), заводи гидроизолии Ҳисор низ то соли 1970 ба кор 

дароварда шуданд. Дар солҳои 70-ум комбинати электрокимиёвии Ёвон, 

навбати дуюми комбинати қолинбофии Қайроқум ва ғайраҳо сохта шуданд. 

Дар ин давр саноати коркарди пахта низ инкишоф ёфт. То оғози солҳои 60-

ум дар ҷумҳурӣ шумораи заводҳои пахтатозакунӣ ба 15 адад расида буд. Дар 

солҳои 60-70-ум боз 4 адад чунин заводҳо дар Ленинобод, ноҳияи Москва (ҳоло 

Ҳамадонӣ), Октябр (ноҳияи Вахш) ва Бӯстон сохта шуданд. Заводҳои 

амалкунандаи пахтатозакунӣ бо таҷҳизотҳои нав таҷҳизонида шуданд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1986 шумораи умумии корхонаҳои соҳаи 

саноати сабук ба 124 адад расид. Аз ҷумла корхонаҳои соҳаи саноати 

хӯрокворӣ, ки соли 1970 ҳамагӣ 75 адад буд, то соли 1986 боз 13 адад зиёд 

шуда, ба 88 адад расид. Маҳз дар ҳамин давр дар шаҳри Душанбе фабрикаи 

қаннодии «Ширин» сохта, ба истифода дода шуд. 

Умуман дар муддати 25 сол (солҳои 1960-1985) дар Тоҷикистон зиёда аз 

570 адад корхонаҳои саноатӣ ва сехҳо сохта ба истифода дода шудаанд. Дар 

натиҷаи чунин муваффақиятҳо ҷумҳурии мо аз ҷумҳурии аграрию саноатӣ ба 

ҷумҳурии саноатию аграрӣ табдил ёфт. Барои Тоҷикистон миёнаи солҳои 80-

уми асри ХХ, яъне то амалии бозсозии Гарбачёв, нуқтаи баландтарини 

инкишофи саноат ба ҳисоб меравад. 

Дар солҳои 50-80-уми асри ХХ дар ҷумҳурӣ ба маасъалаи роҳсозӣ низ 

диққати ҷиддӣ доданд. Дар ҳамин давр тамоми роҳхои аҳамияти ҷумҳуриявӣ, 

шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҳатто ноҳиявию маҳаллӣ дошта таъмир ва асфалтпӯш карда 

шуданд. Роҳҳои нав, кӯпрукҳои зиёд сохта шуданд. Аз ҷумла, сохтани 

кӯпрукҳои замонавӣ аз болои дарёҳои Душанбе (ҳар се кӯпруке, ки имрӯза 

вуҷуд доранд), Сир, Вахш ва ғайра ба ин мисол шуда метавонанд. Дар муддати 
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солҳои 1975-1982 роҳи оҳани Тирмиз – Қӯрғонтеппа – Ёвон сохта шуд, ки он 

барои бо роҳи умумииттифоқӣ пайваст намудани иқтисодиёти води Вахш 

аҳамияти махсус дошт.  

Заводи арзии тоҷик (ТАЛКО). Заводи арзии тоҷик, дар баробари НБО 

Норак бузургтарин корхонаи саноатии сохташудаи Комплекси минтақавӣ 

истеҳсолии Тоҷикистони Ҷанубӣ ба ҳисоб меравад. Ба сохтмони ин завод соли 

1965 шурӯъ карда буданд. Аввалин корпуси электролизии ин завод моҳи марти 

соли 1975 ба кор дароварда шуд. Охири соли 1977 дар завод яке аз калонтарин 

сехҳои истеҳсоли анодҳои пухта ба истифода дода шуд. Дар ин давр боз чор 

корпуси электролизии дигар ба кор даромад. Маҳсулоти завод аллакай аз соли 

1977 ба чунин мамлакатҳои ҷаҳон, ба монанди Англия, Чехословакия, Венгрия, 

Руминия, Олмон ва ғайра фиристода шуд. Иқтидори солонаи завод 517 ҳазор 

тонна арзиз муайян шуда буд. Дар замони Шӯравӣ барои завод нуқтаи 

баландатирини истеҳсолот соли 1989 ба ҳисоб меравад. Завод бо технологияи 

навтарини ҷаҳонӣ таҷҳизонида шудааст ва яке аз корхонаҳои бузургтарини 

истеҳсоли арзиз дар миқиёми ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Он дар ҳудуди Осиёи 

Миёна ягона чунин завод мебошад. Шумораи кормандони он зиёда аз 12,2 ҳазор 

нафарро ташкил медиҳад.  

Шаҳрсозӣ. Дар солҳои 50-80-ӯми асри ХХ шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд бо 

биноҳои нави замонавӣ симои худро хело беҳтар намуданд. Аз ҷумла, дар 

ҳамин давр дар шаҳри Душанбе, дар баробари маҳаллаҳои зиёди аҳолинишин, 

боз биноҳои Донишгоҳи миллӣ (бо ду корпуси шаҳраки донишҷӯён), бинои 

Донишгоҳи аграрӣ, чойхонаҳои «Роҳат», «Саодат», «Истаравшан», бинои «Кохи 

Ваҳдат», бинои «Кохи Борбад», биноҳои асосии истгоҳи роҳи оҳан, фурудгоҳ ва 

ғайраҳо сохта шуданд.  

Соли 1955 дар шаҳри Сталинобод (Душанбе) ҳаракати тролейбусҳо оғоз 

гардид. Маҳз дар ҳамин давр чунин нуқтаҳои аҳолинишин, ба монанди 

Турсунзода, Норак, Қайроқум ва ғайраҳо ба шаҳракҳои саноатӣ табдил ёфтанд. 

 

§ 2. Инкишофи кишоварзӣ 

 

Солҳои 50-80-уми асри ХХ барои кишоварзони ҷумҳурӣ низ давраи 

комёбиҳои бузург ба ҳисоб меравад. Зеро, дар ин давр қариб тамоми соҳаҳои 

кишоварзӣ рӯ ба инкишоф ниҳода буд. Вале ҷумҳурӣ, ки дар доираи Иттифоқ ба 

яке аз маконҳои асосии ашёи хом – пахта табдил ёфта буд, бинобар ин сараввал 

ба ҳамин соҳа диққати ҷиддӣ дода мешуд. Дар натиҷа, агар соли 1950 дар 

ҷумҳурӣ зиёда аз 288 ҳазор тонна пахта истеҳсол карда бошанд, пас соли 1980, 

яъне дар муддати 30 сол он ба зиёди 1 млн. тонна расид, яъне дар ин муддат дар 

ҷумҳурӣ истеҳсоли пахта зиёда аз 3 баробар афзуд. Ҳосилнокии пахта дар ин 

давр аз 22,9 сентнери соли 1950 то ба 32,8 сентери соли 1980 расид. 

Дар ҷумҳурӣ истеҳсоли пахта ва дигар намуди маҳсулотҳои кишоварзӣ дар 

он давр бо ду роҳ афзун мегардид. Якум, бо роҳи васеъ намудани майдонҳои 
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кишт, дар натиҷаи аз худ намудани заминҳои нав, ва дуюм, дар натиҷаи 

истифодаи босамари техника ва нуриҳои минералӣ баланд бардоштани 

ҳосилнокии майдонҳои кишт. Маҳз дар ҳамин давр дар ҷумҳурии камзамини мо 

қариб 600 ҳазор га. заминҳои обёришаванда, аз ҳисоби ботлоқзорҳою дашту 

теппаҳо зиёд шуданд. Соли 1985 шумораи тракторҳои колхозу совхозҳои 

ҷумҳурӣ ба 35 208 адад расид. Ҳамаи хоҷагиҳо бо нархи арзон, аз ҳисоби давлат 

нуриҳои минералӣ, маводҳои сӯхт ва молиданиро мегирифтанд.  

Ба ғайр ҳамаи ин ба ҳавасмандии деҳқонон низ то андозае аҳамият дода 

мешуд. Масалан, мувофиқи қонун дар бораи кишоварзон, ки соли 1953 дар 

доираи Иттифоқ қабул гардид, ҳаҷми андоз аз хоҷагиҳои колхозчиён хело кам 

карда шуд. Аз ҷумла дар ҷумҳурӣ ҳаҷми чунин андозро дар соли 1954 нисбат ба 

соли 1952 ҷамъ 54% кам карданд, қариб 3,5 млн сӯм қарзи пешинаи колхозҳоро 

бахшиданд. Дар натиҷа он сол даромади колхозчиёни ҷумҳурӣ қариб 40 млн. 

сӯм афзуд. Ба ғайр аз ин пешқадамони ин соҳаро давра ба давра бо мукофотҳои 

давлатӣ сарфароз менамуданд. Қаҳрамонони меҳнати сотсиалистӣ Саидхӯҷа 

Ӯрунхоҷаев ду карат, Миралӣ Маҳмадалиев, Абдуғафор Савмадов, Аскаралӣ 

Мирзоев ва дигарон бо кордонии худ дар соҳаи пахта ба гирифтани чунин 

мукофоти баланд сарфароз гардиданд. 

Азхудкунии заминҳои нав. Дар давраи номбурда қариб дар тамоми 

вилояту ноҳияҳои ҷумҳурӣ маъракаи аз худ намудани заминҳои бекорхобида 

мушоҳида мегардид. Дар ин самт махсусан дар води Вахш, даштҳои Ёвону 

Данғара, Обикиику Дилварзин, Фархору Чубек, Ашту ҳамвориҳои ноҳияҳои 

Панҷакенту Файзобод, водии Рашт ва ғайра корҳои ободонӣ дар ҷӯшу хурӯш 

буд. Маҳз дар ҳамин давр водии Вахш, ки дар ҷумҳурӣ водии нисбатан 

серзамин, вале ботлоқзору туғайзор буд, дар натиҷаи меҳнати қаҳрамонона ба 

водии зархез табдил ёфт. Дар натиҷа ин ҳама азхудкуниҳои замини нав, агар 

соли 1960 заминҳои корами ҷумҳурӣ 727,4  ҳазор гектарро ташкил кунад, пас он 

соли 1976 ба 744 ҳазор га. (аз ин 282,1 ҳазор га, ё худ 36,4% майдони кишти 

пахта) ва соли 1985 ба 802,8 ҳазор га. (аз ин 311,5  ҳазор га. майдонҳои кишти 

пахта) расид. 

Иншоотҳои обёрикунанда. Албатта азхудкунии заминҳои нав зарурияти 

иншоотҳои обёрикунанда: каналу заҳбурҳо, насосҳо, обанборҳо ва ғайраҳоро ба 

миён овард. Аз ин рӯ бузургтарин иншоотҳои обёрикунандаи ин давр истгоҳи 

насосии Ҳоҷӣ Боқирғон, Самғар, Лоҳур, Деҳмой, каналҳои Роҳатӣ, Марғидар, 

обанборҳои Мӯъминобод, Каттасой ва ғайраҳо ба ҳисоб мераванд. Ҳар кадоми 

онҳо дар натиҷаи заҳмати зиёд бунёд гардиданд. Аз ҷумла соли 1961 обёрии 

даштҳои Ёвон ва Обикиик оғоз гардид, ки барои он сохтани низоми обёрии 

Ёвону Обикиик аҳамияти махсус дошт. Дар солҳои 70-80-ум низ, дар баробари 

идома додани ин низом, боз низоми обёрии Дилварзин, Фархору Чубек ва 

ғайраҳо ба сомон расонида шуданд. 4 ноябри соли 1986 оби дарёи Вахш ба 

даштҳои Данғара омад. Дар ин рӯз, бахшида ба ин воқеа дар деҳаи Оқсу 

ҷамъомади тантанавии мардуми гирду атроф барпо гардид. 
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Умуман солҳои 80-ум дар ҷумҳурии мо заминҳое, ки ба воситаи насосҳои 

обкаш обшор карда мешаванд, ба 236 ҳазор га. расид. Ба қитъаҳои баланди 

заминҳои обӣ, махсусан доманакӯҳҳо, ба воситаи ин гуна насосҳо об зина ба 

зина то 7 маротиба боло барорварда мешавад. Бинобар ҳамин ҳам он насосҳо 

барои қисми кишоварзони ҷумҳурӣ тақдирсоз мебошад. Ҳамаи он насосҳое, ки 

ба кишоварзон хизмат мерасонанд дар як сол то 2 млрд кв. соат қувваи барқро 

истифода мебаранд. 

Муҳоҷирати дохилӣ. Ободии заминҳои нав азхудшуда аз меҳнати одамон 

вобаста буд. Зеро, то ин лаҳза дар ин майдонҳои азхудшуда маҳаллаҳои 

аҳолинишин ё набуданд, ё худ хело камаҳолӣ буданд. Шумораи аҳолӣ чӣ дар 

водиҳо ва чӣ дар ноҳияҳои кӯҳӣ меафзуд. Аз ин рӯ масъалаи бо ҷои кор таъмин 

намудани онҳо ба миён меомад. Иҷроиши ин масъала махсусан дар ноҳияҳои 

кӯҳӣ душвор буд. Бинобар ҳамин ҳам ҳанӯз солҳои 20-30-юми асри ХХ низ 

барои иҷроиши ин масъала чорабиниҳои аз ноҳияҳои кӯҳӣ ба водиҳо 

кӯчонидани мардум дида мешуд. Ҳамин гуна чорабиниҳо дар нимаи дуюми 

солҳои 40 ва аввали 50-ум низ идома ёфт. Вале минбаъд, дар баробари аз 

ноҳияҳои кӯҳӣ кӯчонида овардани аҳолӣ, инчунин аз деҳаҳои сераҳолии водиҳо 

низ қисми мардумро ба заминҳои нав мекӯчониданд. Масалан, дар зарфи солҳои 

1953-1960 аз ноҳияҳои вилояти Ленинобод ба ноҳияҳои пахтакор 5069 хоҷагӣ (ё 

худ 24.077 нафар аҳолӣ), аз ВМКБ – 833 хоҷагӣ (ё худ 4775 нафар аҳолӣ) 

кӯчонида шуданд. Умуман дар ҳудуди ҷумҳурӣ дар ин муддат, (ба ғайр аз 

муҳоҷирати дохилии ноҳияҳои Москваю Фархор) 17218 хоҷагӣ, ё худ 92936 

нафар аҳолӣ кӯчонида шудаанд, ки аз онҳо 44473 нафарашон қобили меҳнат 

буданд. Ё худ, маҳз дар ҳамин давр, яъне солҳои 1957-1959 ба даштҳои 

Дилварзин 2692 хоҷагӣ аз ноҳияи Масчоҳи Кӯҳӣ кӯчонида оварда шуд. 

Дар солҳои 1967-1971 дар миқиёси ҷумҳурӣ 3372 хоҷагиҳои деҳқонӣ, бо 

аҳолии 20521 нафар ба заминҳои нав азхудкардашуда муҳоҷират карда шуданд. 

Аз ҷумла онҳоро дар колхозу совхозҳои навбунёди ноҳияҳои Зафаробод, Ёвон, 

Вахш, Фархор, Колхозобод, Мастчоҳ, Қумсангир ва ғайра ҷойгир намуданд. 

Муҳоҷиркунӣ солҳои 70-80-ум ҳам идома ёфт. Масалан, солҳои 1976-1980 дар 

вилояти Ленинобод муҳоҷир намудани 2528 хоҷагӣ, дар вилояти Кӯлоб – 1056 

хоҷагӣ ба нақша гирифта шуда буд, ки асосан иҷро гардид. Минбаъд, дар 

маъракаи муҳоҷиркунӣ на танҳо кӯчонидан, балки бо ҷойи истиқомат ва қарзи 

имтиёзноки давлатӣ таъмин намудани онҳо низ ба назар гирифта мешуд. 

Техникаи кишоварзӣ. Солҳои 50-60-ум бо техникаи кишоварзӣ таъмин 

намудани колхозу совхозҳо боз ҳам беҳтар гардид. Аз ҷумла солҳои 1960 -1961 

дар майдонҳои пахтазори ҷумҳурӣ 400 адад мошинҳои пахтачин кор мекарданд. 

Танҳо солҳои 1962-1963 кишоварзони ҷумҳурӣ 5367 адад трактор, 1087 адад 

камбайнҳои ғалладарав, 8794 адад мошинҳои боркашу пахтачин ва ғайраҳоро 

гирифтанд. Аввали солҳои 70-ум бошад кишоварзони ҷумҳурӣ, ба тарзи умумӣ, 

соҳиби 15213 адад трактор, 8084 адад мошинҳои боркаш, 8280 адад плугҳо, 845 

адад комбайнҳои ғалладарав, 1281 адад мошинҳои пахтачин ва ғайраҳо буданд. 
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Ниҳояд, чуноне таъкид намудем, соли 1985 адади умумии тракторҳои 

кишоварзони ҷумҳурӣ беш аз 35,2 ҳазор гардида буд. 

Вазъи колхозу совхозҳо. Албатта солҳои 50-80-ум хоҷагиҳои 

кишоварзонро пурра колхозу совхозҳо дар бар мегирифтанд. Давлат ба онҳо аз 

ҳар ҷиҳат кӯмак, махсусан кӯмаки молиявӣ, техникӣ, кадрӣ ва ғайраҳоро 

мерасонид. Чунин кӯмакҳоро совхозҳо, ки ҳамчун хоҷагии давлатӣ ҳисоб 

мешуданд, бештар медиданд. Аммо давлатро нисбатан хурд будани колхозҳо 

қаноат намекунад. Масалан, 1 январи соли 1950 адади колхозҳои ҷумҳурӣ ба 

2685 расида буд, ки аз онҳо 1168 ададашон колхозҳои пахтакор ба ҳисоб 

мерафтанд. Ба ҳисоби миёна замини корами онҳо 304 гектарро ташкил медод. 

Бинобар ин дар нимсолаи дуюми ҳамон сол адади колхозҳо, бо роҳи 

муттаҳидкунӣ 2,5 баробар кам карда шуд. Охири он сол дар ҷумҳурӣ 1114 

колхозҳои нисбатан калон фаъолият мекарданд. Маъракаи муттаҳидкунии 

колхозҳо минбаъд ҳам идома ёфт. Соли 1958 адади онҳо 434 ва соли 1960 бошад 

353 хоҷагиҳои нисбатан калонро ташкил медоданд. Дар соли 1991, яъне оғози 

гузариш ба иқтисодиёти танзими бозорӣ, дар ҷумҳурии мо 206 адад колхозҳо, 

362 адад совхозҳо ва 19 адад межхозҳо фаъолият мекарданд. 

Истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ. Дар давраи номбурда дар ҷумҳурии 

мо пахтакорӣ соҳаи асосии кишоварзӣ ба ҳисоб мерафт. Бинобар ин ба ин соҳа 

беҳтарин заминҳои ҳосилхези обӣ муайян карда шуда буд. Инчунин техника ва 

нуриҳои минералӣ ҳам сараввал ба ҳамин соҳа равона мегардид. Дар натиҷа дар 

ҷумҳурӣ чуноне таъкид шуд, истеҳсоли пахта аз як тараф аз ҳисоби зиёд 

гардидани заминҳои кишт ва аз тарафи дигар, дар натиҷаи баланд бардоштани 

ҳосилнокии меҳнат зиёд мешуд. Махсусан аз соли 1950 то соли 1980 бештар 

баландшавии истеҳсоли пахта ба назар мерасид. Чунончӣ, агар соли 1950 288,7 

ҳазор тонна пахта истеҳсол шуда бошад, пас соли 1961 – 483,6 ҳазор  тонна, 

соли 1970 – 726,6 ҳазор тонна ва ниҳоят соли 1980 – аз 1 миллион тонна ҳам 

гузашт. Аммо соли 1981 – 929,4 ҳазор тонна ва соли 1985 – 935,0 ҳазор тонна 

пахта истеҳсол карда шуд. Умуман солҳои 80-ум дар ин соҳа нисбатан пастравӣ 

эҳсос карда мешавад. Дар ин давр истеҳсоли пахта ба ҳисоби миёна 900-920 

ҳазор тоннаро ташкил дод. Ҳосилнокӣ ҳам аз ҳар гектар замин 25-30 сентнер 

буд. 

Ғаллакорӣ ҳам барои ҷумҳурӣ соҳаи муҳим ба ҳисоб мерафт. Аммо ба ин 

соҳа бештар заминҳои камсҳосили обӣ ва талу теппаҳоро муайян карда буданд. 

Новобаста аз ин дар ин соҳа ҳам, махсусан дар солҳои охир афзоиши маҳсулот 

эҳсос карда мешавад. Чунончӣ, дар ҷумҳурӣ  соли 1965 – 225,8, соли 1975 - 227 

ҳаз. тонна,  ҳазор тонна, соли 1980 – 245,3 ҳазор тонна, соли 1986 – 246,4 ҳазор 

тонна, соли 1987 – 358,6 ҳазор тонна соли 1988-382 ҳазор тоннағалла истеҳсол 

карда шуд. 

Бегуфтугӯ чорводорӣ низ яке аз соҳаҳои муҳимтарини кишоварзон ба 

ҳисоб меравад. Бинобар ин қариб тамоми колхозу совхозҳо соҳиби чорвои 

калони шохдор ва бузу гӯсфанд буданд. Дар ҷумҳурӣ аз як тараф ба афзун 
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гардонидани саршумори онҳо аҳамият диҳанд, аз тарафи дигар зоти онҳоро 

беҳтар менамуданд. Масалан, соли 1963 дар ҷумҳурӣ 8 заводҳо ва 18 хоҷагиҳои 

зотпарварӣ фаъолият мекарданд. Давра ба давра аз тарафи давлат нархи хариди 

чорво ва маҳсулоти он зиёд карда шуд. Масалан, аз 1 майи соли 1970 нархи ба 

давлат аз нақша зиёд фурӯхташавандаи маҳсулоти чорво 50% зиёд карда шуд. 

Ин ҳама имконият дод, ки пеш аз ҳама саршумори чорво зиёд гардад. Масалан, 

агар соли 1961 саршумори умумии чорвои калони шохдор 683,1 сарро ташкил 

кунад, пас соли 1981 он ба 13181 сар расид. Вобаста ба ин маҳсулоти чорво ҳам 

афзуд. Паррандапарварӣ ҳам инкишоф ёфт.  

Дар ҷумҳурӣ ба истеҳсоли пилла низ диққати махсус дода мешуд. Бо 

мақсади пеш бурдани ин соҳа солҳои 1951-1975 дар ҷумҳурӣ зиёда аз 35 млн. 

адад ниҳолҳои тут сабзонида шуд. Маҳз чунин чорабинӣ имконият дод, ки агар 

соли 1960 дар ҷумҳурӣ 2121 тонна пила истеҳсол карда бошанд, пас он соли 

1985 ба 4464 тонна расид. 

Дар ин давр дар миқёси ҷумҳурӣ боғу токзорҳои нав ба вуҷуд омаданд. 

Дар ин ҷода хоҷагиҳои Шаҳринав, Марғидар, Фахробод, Чубек  ва ғайраҳо 

шӯҳрат пайдо карда буданд. Ноҳияҳои водии Рашт, Файзобод, Мастчоҳи Кӯҳӣ 

дар картошкапарварӣ мақоми хосаро ишғол намуданд. Дар ҷумҳурӣ солҳои 

1971-1975 ба ҳисоби миёна ҳар сол 101 ҳазор тонна картошка истеҳсол карда 

шуда буд. Соли 1982 бошад истеҳсоли он 162,2 ҳазор тоннаро ташкил дод. Маҳз 

дар ҳамин давр лимӯпарварӣ хеле инкишоф ёфт ва лимӯи Тоҷикистон шӯҳрати 

зиёд пайдо карда буд. Танҳо хоҷагии лимӯпарварии ба номи Неъмат Қарабоеви 

ноҳияи Вахш соли 1976 – 4,4 млн. дона лимӯ ба фурӯш баровард, ки он 47% - 

истеҳсоли ҷумҳуриявии ин маҳсулотро ташкил медод. Соли 1980 дар ҷумҳурӣ 

қариб 1,3 ҳазор тонна лимӯ истеҳсол карда шуд. Геранпарварӣ низ ба яке аз 

соҳаҳои сердаромад табдил ёфта буд. Ин маҳсулот танҳо дар 5 колхозу 

совхозҳои ноҳияҳои Турсунзода ва Қумсангир истеҳсол мегардид ва он 60%-и 

маҳсулоти герани Иттифоқро ташкил медод. Равғани эфири геран дар саноати 

хӯрокворӣ, доруворӣ ва атриёт ба тарзи васеъ истифода мегардид. Дар бисёр 

ноҳияҳои кӯҳии ҷумҳурӣ тамокупарварӣ низ инкишоф ёфта буд.  

Мушкилотҳои иҷтимоии деҳот. Дар шароити ҷумҳурии мо қисми асосии 

аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ ва бештари онҳо бо кишоварзӣ машғул мебошанд. 

Суръати афзоиши аҳолӣ хело баланд аст. Аммо майдонҳои кишт, ки маҳдуд 

буд, бинобар ин ҳамон солҳо ҳам як қисми аҳолии деҳот дар асл бекор буданд. 

Масалан, солҳои 50-ум яке аз хоҷагиҳои пахтакори води Вахш, барои коркарди 

100га. замин 20 нафар колхозчӣ дошт. Солҳои 80-ум бошад сафи колхозчиёни 

ҳамин хоҷагӣ зиёда аз 100 нафар шуд. Илова ба ин техникаи кишоварзӣ ҳам 

зиёд гардид. Албатта, чунин вазъият ба даромаднокии хоҷагӣ таъсири манфӣ 

расонид. Корхонаҳои саноатӣ дар деҳот набуд. Онҳо асосан дар шаҳру 

шаҳракҳо ҷой гирифта буданд. Умуман ҷойгиршавии корхонаҳои саноатӣ 

нисбатан бештар дар Душанбе, пойтахти ҷумҳурӣ ва шаҳру ноҳияҳои шимоли 

Тоҷикистон дида мешуд. Ин ҳама аз хусуси нобаробарии сатҳи инкишофи 
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минтақаҳои мухталифи мамлакат шаҳодат медод. Чунин вазъият, ниҳоят охири 

солҳои 80 ва аввали 90-ум сабабгори эътирозҳои ошкорои мардум гардида буд. 

 

§ 3. Инкишофи илму фарҳанг 

 

Илму фарҳанги тоҷик ҳам дар солҳои 1950 – 1991 пай дар ҳам инкишоф 

ёфта, ба нуқтаи баландтарини тарақкиёти худ расид. Маҳз дар ҳамин давр 

дастовардҳои олимони бисёр соҳаҳои илм, арбобони адабиёту санъат шӯҳрати 

ҷаҳонӣ пайдо карданд. Марказҳои илму фарҳанг давра ба давра меафзуд. 

Кормандони ин соҳаҳо зиёд мегардиданд. Маош ва нафақа, инчунин ҳар гуна 

ёрдампулиҳо аз тарафи давлат меафзуд. Симои шаҳру деҳот рӯз аз рӯз тағйир 

меёфт. Зиндагии мардум давра ба давра беҳтар мешуд. 

Аммо ин ҳама пешравиҳо дар соҳаи илму фарҳанг бо ҳолати афзудани 

нуфузи идеалогияи коммунистӣ мегузашт. Оҳиста - оҳиста тамоми корҳои 

эҷодӣ, махсусан асарҳои олимон, нависандагон ва ғайраҳо аз назорати сохти 

давлатӣ мегузашт. Онҳо намегузоштанд, ки бар хилофи ин идеология асаре 

пайдо шавад. Агар мабодо чунин асар пайдо шавад, муаллифи онро бо ҳар роҳ, 

ба ҳар гуна ҷазоҳо гирифтор мекарданд. Ба ин фаъолияти нависанда Ҷумъа 

Одина ва романи ӯ «Гузашти айём» мисол шуда метавонад. 

Хулоса, дар давраи номбурда идеологияи коммунистӣ ва ҳизби коммунистӣ 

чӣ дар Иттифоқ ва чӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яккаҳукмрон буданд. 

Озодандешӣ ва озодфикрӣ ҳанӯз вуҷуд надошт. Чунин ҳолатҳои ногувори 

зиндагӣ то бозсозии Горбачёвӣ идома ёфт.  

Инкишофи маорифи халқ. Ҳукумати чӣ Иттифоқ ва чӣ ҷумҳурӣ ба 

масъалаи инкишофи маорифи халқ  диқкати ҷиддӣ медоданд. Бинобар ин дар 

ҳамаи зинаҳои ҳукуматӣ, масъалаи мактаб ҳама вақт дар мадди назари онҳо буд. 

Соли 1958 дар доираи Иттифоқ оиди соҳаи маориф қонун қабул карда шуд, ки 

мувофиқи он аз 1 октябри соли 1962 дар мамлакат маълумоти ҳатмии 8 сола 

ҷорӣ мегардид ва он бояд тамоми ҷовонони синнашон аз 7 то 16 соларо фаро 

мегирифт. Дар асоси ин қонун моҳи марти соли 1959 мутобиқ ба Тоҷикистон 

қонун қабул карда шуд, ки мувофиқи он чунин дигаргунсозиҳоро дар низоми 

маориф аз соли таҳсили 1959/60 оғоз намуда, бояд дар муддати 3-5 сол ба итмом 

мерасониданд, ки дар амал иҷро гардид.  

Бо мақсади инкишофи соҳаи маориф аз аввали солҳои 50-ум сар карда 

барои сохтани биноҳои таълимии мақтабҳо диққати махсус доданд. Дар натиҷа, 

дар солҳои 60-80-ум дар ҳудуди ҷумҳурӣ зиёда аз 1,7 ҳазор мактабҳои нав 

сохта, ба истифода дода шуданд. Дар Тоҷикистон аз соли 1971 сар карда 

шумораи мактабҳои ибтидоиро кам карданд. Бинобар ин агар соли 1961 дар 

ҷумҳурӣ шумораи мактабҳои таълимии умумӣ 2610 ададро ташкил намоянд (аз 

ин 381 мактабҳои маълумоти миёна, 989 мактабҳои 8-сола, 1240 мактабҳои 

ибтидоӣ) ва шумораи талабагони онҳо 392 ҳазор нафарро ташкил намоянд, пас 

соли 1985 шумораи мактабҳои таълимии умумӣ ба 2761 адад расид (аз онҳо 
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1508 мактабҳои миълумоти миёна, 649 мактабҳои 8-сола, 594 мактабҳои 

ибтидоӣ), ки дар онҳо 1131,5 ҳазор нафар мактаббачагон таълим мегирифтанд. 

Аз ин рақамҳо низ маълум мегардад, ки дар ин давр ҳиссаи мактабҳои 

маълумоти миёна хело зиёд гардида, ҳиссаи мактабҳои ибтидоӣ кам шудааст. 

Қариб 80%-и ин мактабҳо дар ҳудуди деҳот ҷойгир буданд. 

Ба ғайр аз мактабҳои таълимоти умумӣ дар миёнаи солҳои 70-ум дар 

ҷумҳурӣ 41 адад мактаб – интернатҳо ва 14 адад интернатҳои махсус фаъолият 

мекарданд. Дар ҳамаи онҳо 13 ҳазор нафар ҷавонон таълим мегирифтанд. 

Инчунин адади мактабҳои таълимашон шабона низ афзуд. Агар соли 1971 

шумораи чунин мактабҳо 189 адад, бо 24,1 ҳазор нафар талаба бошанд, пас соли 

1985 шумораи он гуна мактабҳо ба 323 адад, бо 40,1 ҳазор нафар талаба расид. 

Маоши омӯзгорони мактабҳо давра ба давра зиёд карда мешуд. Аз соли 

1964 сар карда маоши омӯзгорони мактабҳои деҳот ба мактабҳои шаҳрӣ 

баробар карда шуд. Бо мақсади баланд бардоштани маҳорати омӯзгорони 

мактабҳои миёна, соли 1962 дар шаҳри Душанбе Донишкадаи марказии 

такмили ихтисоси омӯзгорон ташкил карда шуд. 

Аз тарафи ҳукумат омӯзгорони соҳибтаҷриба қадрдонӣ карда мешуданд. 

Дар давраи номбурда 4757 нафар омӯзгорон бо ордену медалҳои давлатӣ 

қадрдонӣ карда шуданд. Ду нафари онҳо Х.Каримова ва М.Маҳмудов барои 

гирифтани унвони Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ мушарраф гардидаанд. 

Бо сабаби он, ки ба масъалаи тарбияи ҷавонон диққати махсус дода мешуд, 

бинобар ин дар ин давр дар шаҳру деҳаҳо бо ташаббуси давлат, корхонаҳо, 

колхозу совхозҳо яслӣ-боғчаҳои хеле зиёди кӯдакона ташкил карда шуданд. Дар 

амал ин яслӣ – боғчаҳо барои мактабҳои таълими умумӣ ҳамчун як заминаи 

муҳим, ё худ зинаи аввал ба ҳисоб мерафтанд. 

Мактаби олӣ. Дар давраи номбурда он 5 адад мактабҳои олие, ки пештар 

бунёд гардида буданд, ба монанди Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон (ҳоло 

Донишгоҳи миллӣ), донишкадаҳои омӯзгории Душанбе ва Хуҷанд, 

донишкадаҳои аграрӣ ва тиббии Тоҷикистон (ҳоло ҳамаи онҳо ба донишгоҳ 

табдил ёфтаанд) боз панҷ донишкадаҳои нав илова гардиданд. Яъне соли 1956 – 

Донишкадаи  политехникӣ (ҳоло Донишгоҳи техникӣ) таъсис ёфт, соли 1962 – 

Донишкадаи омӯзгории шаҳри Кӯлоб аз соли нав ба кор шурӯъ намуд, соли 

1971 Донишкадаи давлати тарбияи ҷисмонӣ, соли 1973 Донишкадаи 

давлатии санъат ва соли 1980 Донишкадаи давлатии омӯзгории забон ва 

адабиёти рус (ҳоло Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон) бунёд 

гардиданд. Ба ғайр аз инҳо шӯъбаи донишкадаи политехникӣ дар шаҳри Хуҷанд 

ва шӯъбаи донишкадаи омӯзгории шаҳри Душанбе дар шаҳри Қӯрғонтеппа 

кушода шуда буд. Яъне, шумораи умумии мактабҳои олии Тоҷикистон, ғайр аз 

шӯъбаҳо, ба 10 адад расид. Ин ҳама имконият дод, ки шумораи донишҷӯёни 

мактабҳои олии ҷумҳурӣ хеле зиёд гардад. Чунончӣ, агар соли таҳсили 1960/61 

шумораи онҳо 20 ҳазор нафарро ташкил намояд, пас соли таҳсили 1984/85 ба 
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58,8 ҳазор нафар расид, яъне 2,9 баробар афзуд. Дар ҳамин давр шумораи 

таълимгоҳҳои миёнаи махсус ҳам аз 22 адад ба 39 адад расид. 

Агар соли 1964 дар Тоҷикистон аз рӯи 102 ихтисос мутахассис тайёр карда 

бошанд, пас он соли 1985 ба 200 ихтисос расид. Ба ғайр аз ин соли 1885 аз 

Тоҷикистон дар мактабҳои олии шаҳрҳои Москва, Ленинград, Тошкент, Киев, 

Новосибирск, Воронеж ва ғайраҳо зиёда аз 3 ҳазор нафар донишҷӯён таълим 

мегирифтанд. Ҳиссаи духтарон дар ҳайати донишҷӯён соли таҳсили 1960/61 – 

29,6% буд ва он соли таҳсили 1984/85 ба 39% расид. Мувофиқи қарори 

Ҳукукмати Тоҷикистон аз 22 октябри соли 1969 дар назди мактабҳои олӣ 

шӯъбаҳои тайёрӣ ташкил карда шуд. 

Дараҷаи илмии омӯзгорони мактабҳои олӣ низ сол аз сол баланд мешуд. 

Чунончӣ, соли 1971 дар мактабҳои олии ҷумҳурӣ қариб 3 ҳазор нафар 

омӯзгорон фаъолият менамуданд, ки 90 нафари онҳо докторҳои илм, 

профессорон ва 911 нафарашон номзадҳои илм, дотсентон буданд. Соли 1980 

бошад шумораи умумии омӯзгорони мактабҳои олии ҷумҳурӣ ба 4402 нафар, аз 

ҷумла 104 нафар докторони илм, профессорон, 1370 нафар номзадҳои илм, 

дотсентон расид. Акнун устодони унвондор 34%-ро ташкил медоданд. Таълим 

дар аксари мактабҳои олӣ асосан бо забони русӣ сурат мегирифт. 

Инкишофи илм. Дар ҳаёти илмии Тоҷикистон ташкил ёфтани Академияи 

илмҳо воқеаи бузургтарин ба ҳисоб меравад. 14 апрели соли 1951 шӯъбаи 

Тоҷикистонии Академияи илмҳои ИҶШС ба маркази мустақили ҷумҳуриявӣ 

Академияи илмҳои ҶШС Тоҷикистон табдил ёфт. Аввалин президенти он 

С.Айнӣ интихоб гардид. Соли 1953 дар ҳайати академия 34 муассисаи илмӣ, аз 

ҷумла 14 пажуҳишгоҳҳои тадқиқотӣ фаъолият мекарданд. Ҳамон вақт дар онҳо 

1971 нафар бо корҳои тадқиқотӣ машғул буданд, ки 30 нафарашон докторони 

илм ва 221 нафарашон номзадҳои илм ба ҳисоб мерафтанд. Соли 1974 шумораи 

кормандони илмии академия ба 1200 нафар расид, ки қариб 400 нафари онҳо 

докторон ва номзадҳои илм буданд.  

Дар инкишофи илми ҷумҳурӣ устодони мактабҳои олӣ низ ҳиссагузор 

мебошанд. Зеро, онҳо низ дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ бо корҳои илмӣ 

машғул буданд. Якҷоя бо кормандони академия, соли 1985 шумораи умумии 

кормандони илмӣ дар ҷумҳурӣ ба 8452 нафар расида буданд, ки 229 нафарашон 

докторон ва 3074 нафарашон номзадҳои илм ба ҳисоб мерафтанд. Ҳамаи онҳо 

якҷоя барои пешрафти соҳаҳои гуногуни илм ҳиссаи босазо гузоштаанд.  

Дар ташаккулу инкишофи илми тоҷик олимони машҳур, аз қабили 

таърихшиносон Б.Ғ.Ғафуров, А.А.Семёнов, А.Ю. Якубовский, З.Ш.Раҷабов, 

Б.И.Искандаров; шарқшиносон С.Айнӣ, Е.Э.Бертелс, А.Мирзоев; файласуфон 

А.М.Баҳоваддинов, М.С. Осимӣ, М.Д. Диноршоев; зоолог ва паразитолог 

Е.Н.Павловский; хокшинос И.Н.Антипов-Каратаев; селексионерҳо 

В.П.Красичков, Б.Сангинов; ҳуқуқшинос С.А.Раҷабов; геологҳо С.Юсупова, 

Б.Баротов; физикҳо С.У.Умаров, А.А.Адҳамов; риёзиёт А.Ҷ.Ҷӯраев; 



 431 

зилзиласанҷӣ С.Ҳ.Неъматуллоев; тиб К.Т.Тоҷиев, Ҳ.Х.Мансуров, Ю.Б.Исоқӣ, 

М.Ғ.Ғуломов ва дигарон ҳиссаи босазо гузоштанд. 

Аз тарафи олимон асарҳои зиёди хонданибоб офарида шуд. Маҳз, дар 

ҳамин давр асари машҳури Б.Ғафуров «Тоҷикон» (нашри аввали русӣ, соли 

1972) дастраси хонандагони сершумор гардид. Ин асар бори дигар тоҷиконро 

ҳамчун халқи қадима ва фарҳанги бойдошта, аз нуқтаи назари илмӣ исбот 

намуд ва ба забонҳои гуногуни ҷаҳон тарҷума шуд. Ба ғайр аз ин 

таърихшиносон асари бисёрҷилда «Таърихи халқи тоҷик»-ро иборат аз 3 ҷилд, 5 

китоб нашр намуданд. Забоншиносон асари дуҷилдаи «Фарҳанги забони 

тоҷик»-ро омода ва нашр карданд. Адабиётшиносон иборат аз ду ҷилд 

«Очеркҳои тарихи адабиёти советии тоҷик»-ро дастраси хонандагон намуданд. 

Умуман чунин дастовардҳо ба ҳамаи соҳаҳои илми ҷумҳурӣ хос аст. 

Адабиёт. Дар ин давр дастовардҳои шоирону нависандагони Тоҷикистон 

махсусан назаррас буд. Аз тарафи М.Турсунзода достонҳои «Ҷони ширин», «Аз 

Ганг то Кремл», романи С.Улуғзода «Шӯриши Восеъ», романҳои Ҷ.Икромӣ 

«Духтари оташ», «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро», романи Р.Ҷалил «Шӯроб», 

достонҳои М.Қаноат «Суриши Сталинград», «Гаҳвораи Сино», шеъру ғазалҳои 

баландмазмуни Л.Шералӣ, Б.Раҳимзода зиёда шӯҳрат пайдо карда буданд. 

Бо роҳи тарҷума асарҳои шоиру нависандагони тоҷик ба ҷаҳониён ва 

баръакс ҷаҳониён ба хонандагони тоҷик муаррифӣ гардиданд. Чунончӣ, аз соли 

1971 то соли 1980 дар Тоҷикистон 292 асари шоиру нависандагони Иттифоқ ва 

ҷаҳон ба забони тоҷикӣ тарҷума ва нашр гардид. Маҳз дар ҳамин давр 187 асари 

шоиру нависандагони ҷумҳурии мо ба дигар забонҳо тарҷума шуданд. 

Офаридани филмҳо. Дар солҳои номбурда «Тоҷикфилм» бо филмҳои 

баландмазмун ва тамошобоби худ қадамҳои ҷиддӣ ба пеш гузошт. Махсусан 

филмҳои «Қисмати шоир», «Марги судхӯр», «Ман ба духтаре во хӯрдам» ва 

ғайраҳо ба тамошобинон ҳаловат мебахшиданд. Режисёри номӣ Б.Кимёгаров 

дар асоси шоҳасари А.Фирдавсӣ «Шоҳнома» як қатор филмҳои баландмазмун, 

ба монанди «Гуфтор дар бораи Рустам», «Рустам ва Сӯҳроб», «Гуфтор дар 

бораи Сиёвуш», «Байрақи оҳангар» ва ғайраҳоро офарид. Соли 1963 Иттифоқи 

киноматографистони Тоҷикистон таъсис ёфт. 

Театрҳо. Дар давраи номбурда махсусан театри давлатии академии драмаи 

тоҷик ба номи А.Лоҳутӣ, театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи 

М.Воҳидов, театри давлатии драмаи русӣ ба номи В.В.Маяковский, театри 

давлатии академии опера ва балети тоҷик ба номи С.Айнӣ, театри шаҳрҳои 

Хуҷанд, Кӯлоб, Қӯрғонтеппа, Хоруғ, Конибодом ва ғайраҳо бо намоишномаҳои 

нав ба нави худ ба дили тамошобинон ҷой гирифта буданд. 

Мусиқӣ. Муваффақияти оҳангсозон махсусан назаррас буд. Бо ташаббуси 

оҳангсозон Ф.Шаҳобов, Б.Файзуллоев, Ш.Соҳибов бори аввал асари безаволи 

аҷдодони тоҷик «Шашмақом»-ро ба нота гирифта, дар ҳаҷми 5 ҷилд ба табъ 

расониданд. Аз тарафи оҳангсозон асарҳои нав ба нав офарида шуд. 
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Воситтаҳои ахбори умум. Барои дастраси умум гардонидани хабарҳои 

тоза мақоми воситаҳои ахбори умум махсусан бузург аст. Соли 1961 дар 

ҷумҳурӣ 85 номгӯй рӯзномаю маҷаллаҳо нашр мегардиданд. Дар асоси қарори 

КМ ҲК Тоҷикистон аз соли 1965, бояд ҳар як ноҳия соҳиби рӯзномаи худ 

мешуд. Дар натиҷаи амалӣ гардонидани ин чорабинӣ соли 1985 дар ҷумҳурӣ 

адади рӯзномаю маҷаллаҳо зиёд шуда ба 136 номгӯй расид. 

Соли 1959 дар шаҳри Сталинобод (Душанбе) маркази ойинаи нилгун 

(телесентр) ба фаъолият шурӯъ кард. Аз 25 январи соли 1975 дар ин марказ 

аввалин намоиши рангаи барномаи маҳаллӣ шурӯъ карда, аз соли 1980 пурра ба 

намоиши чунин барнома гузашт. Соли 1977 дар Душанбе хонаи радио кушода 

шуд. 

Муассисаҳои фарҳангӣ-равшаннамоӣ. Умуман дар замони Шӯравӣ ба 

корҳои ташфиқотӣ диққати ҷиддӣ медоданд. Бинобар ҳамин муассисаҳои 

фарҳангӣ-равшаннамоӣ, ба монанди клубҳо, китобхонаҳо, осорхонаҳо 

(музейҳо), нуқтаҳои кинонамоишдиҳӣ ва ғайраҳо сол аз сол зиёд мегардид. 

Масалан, дар ҷумҳурӣ агар соли 1961 ба тарзи умумӣ 943 клуб, 910 китобхона,4 

осорхона, 652 нуқтаҳои кинонамоишдиҳӣ мавҷуд бошад, пас соли 1985 адади 

онҳо ба 1338 клуб, 1628 китобхона, 26 осорхона ва 1318 нуқтаи 

кинонамоишдиҳӣ расид. 

Даҳаҳои фарҳангӣ. Бо мақсади аз дастовардҳои фарҳангии якдигар огоҳ 

будан ва ғанӣ гардонидани фарҳанги худ, дар байни ҷумҳуриҳои иттифоқӣ 

даҳаҳои фарҳангӣ ташкил карда мешуд. Аз ҷумла, соли 1967 даҳаи фарҳангии 

Русия дар Тоҷикистон ва Тоҷикистон дар Русия, солҳои 1968 ва 1982 даҳаҳои 

фарҳангии Тоҷикистн дар Ӯзбекистон ва Ӯзбекистон дар Тоҷикистон, соли 1970 

даҳаи фарҳангии Тоҷикистон дар Литва, солҳои 80-ум даҳаҳои фарҳангии Русия 

ва Қирғизистон дар Тоҷикистон ва ғайраҳо ташкил карда шуданд. 

 

§ 4. Ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ 

 

Вазъи ҷаҳон. Вазъи ҷаҳон дар солҳои 50-80-ум хело мураккаб буд. Ҳамон 

зиддияте, ки баъди ба охир расидани ҷанги дуюми ҷаҳон дар байни давлатҳои 

капиталистӣ (бо роҳбарии ИМА) ва сотсиалистӣ (бо роҳбарии ИҶШС) ба вуҷуд 

омад, минбаъд пурзӯртар гардид. Соли 1955 бо ташаббуси Давлати Шӯравӣ, 

ҷавобан ба бунёди блоки ҳарбии НАТО, аз ҳисоби давлатҳои сотсиалистӣ блоки 

дигари ҳарбӣ, бо номи «Шартномаи Варшава» ба вуҷуд омад. Дар худи ҳамон 

сол қувваҳои ҳарбии Иттиҳоди Шӯравӣ ҳам соҳиби бомбаи атомӣ гардид. Дар 

натиҷа мусаллаҳшавии давлатҳои пешбари ҳар ду система – капиталистӣ ва 

сотсиалистӣ суръати тоза гирифт. Ба ғайр аз мусаллаҳшавии бошитоб, инчунин 

муборизаи идеалогии байни онҳо хело боло гирифт, ки ин ҳама дар таърих бо 

номи «ҷанги сард» маълум аст. 

Дар чунин вазъи мураккаби ҷаҳон ҳар воқеае, ки ҳатто дар дигар гӯшаи 

дунё ба амал ояд ҳам, аммо он хавфи сар задании муноқишаҳои байналхалқӣ 
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мегардад. Масалан, ба он соли 1956 ҷанги дар Шарқи Наздик (дар байни Исроил 

ва давлатҳои араб) ва ба Маҷористон (Венгрия) даровардани қӯшунҳои Шӯравӣ 

мисол шуда метавонад. Аммо бӯҳрони баҳри Қариб, ки соли 1961 ба амал омад 

(вобаста ба Куба), қариб ба оғози ҷанги сеюми ҷаҳонӣ оварда расонид. Минбаъд 

воқеаи Чехословакия (соли 1968 ба ин мамлакат низ даровардани қӯшунҳои 

Шӯравӣ), «инқилоби Афғонистон» (соли 1979 ба ин мамлакат ҳам, гӯё барои 

ҳимояи «инқилоб» қӯшунҳои Шӯравӣ дароварда шуд), инқилоби исломии Эрон 

(соли 1979) ва ғайраҳо боиси мураккаб гардидани вазъи ҷаҳон гардиданд. 

Бӯҳрони Афғонистон гӯё аз соли 1979 то соли 1989, яъне то аз ин мамлакат 

баровардани қӯшунҳои Шӯравӣ давом кардааст. Аммо дар амал ин бӯҳрон то 

ҳанӯз идома дорад. Махсусан ҷанги Афғонистон на танҳо боиси талафоти зиёди 

ҷонии ҳар ду тараф, яъне Афғонистон ва Давлати Шӯравӣ гардид, балки боиси 

хеле коста шудани иқтисодиёти Иттиҳоди Шӯравӣ ва ниҳоят яке аз сабабҳои аз 

байн рафтани ин Иттифоқ шуд. 

Боло гирифтани яккаҳукмронии ҳизби коммунистӣ. Солҳои 50-80- чӣ 

дар Иттиҳоди Шӯравӣ ва чӣ дар ҷумҳуриҳои Иттифоқ, аз ҷумла Тоҷикистон 

низ, ҳизбҳои коммунистӣ  ҳамоно яккаҳукмрон буданд. Ҳизби коммунистии 

Тоҷикистон қисми таркибии Ҳизби коммунистии Итиҳоди Шӯравӣ (ҲКИШ – 

КПСС) ба ҳисоб мерафт. Ҳар ҳукме, ки ҲКИШ мекард он барои ҳизбҳои 

коммунистии ҷумҳуриҳои Иттифоқ қонун буд, бинобар ин онро бечунучаро 

иҷро мекарданд. Ҳарчанд сарварони ҳизбҳои коммунистии ҷумҳуриҳо интихобӣ 

буданд, вале на танҳо онҳо, ҳатто масъулони асосии ҷумҳуриҳои Иттифоқ ҳам 

бо розигии сарвари ҲКИШ (КПСС) интихоб ё худ таъин мегардиданд. Аз ин рӯ 

дар Иттиҳодӣ Шӯравӣ сарвари ҲКИШ роҳбари асосии мамлакат ҳисоб мешуд. 

Дар Иттиҳоди Шӯравӣ то соли 1953 сарварии ҳизб ба ӯҳдаи И.В.Сталин 

буд, ки вазифаи ӯро дар солҳои охир котиби генералии кумитаи марказии 

ҲКИШ меномиданд. Вай сарварии ҳизбро аз соли 1922 ба ӯҳда дошт. Аз моҳи 

майи соли 1941 вазифаи раиси ҳукумат – Шӯрои комиссарони ҳалқи ИҶШС низ 

ба ӯҳдаи И.В.Сталин гузоштаанд. Ӯ ин вазифаҳоро то вафоташ дар дасти худ 

нигоҳ дошт. Соли 1953 сарвари ҲКИШ Н.С.Хрушёв гардид. Ӯ кӯшиш кард, ки 

ба шахспарастии Сталин хотима гузошта, дар мамлакат ҳаёти демократиро 

инкишоф диҳад. Аммо вай ба ҷои шахспарастии сталинӣ шахспарастии 

худашро ҷорӣ карданӣ шуд. Ба ғайр аз ин маҳз дар замони ӯ дар мамлакат 

изофанависӣ ба вуҷуд омада, инкишоф ёфт. Дар натиҷа соли 1964 

Н.С.Хрушевро барканор намуданд ва Л.И.Брежнев сарвари ҲКИШ гардид. 

Ҳарчанд ӯ дар солҳои охири умраш, бо сабаби беморӣ тамоман аз ӯҳдаи кор 

намебаромад, вале то маргаш (соли 1982) ин вазифаро нигоҳ дошт. Маҳз дар 

охирҳои роҳбарии ӯ дар мамлакат низоми кор суст шуд, коррупсия ва 

изофанависиҳо хело боло гирифт. Бинобар ҳамин ҳам Ю.В.Андропов дар 

давоми роҳбарии кӯтоҳмуддати худ (1982-1984) барои мустаҳкам кардани 

низоми меҳнат чораҳои қатъӣ андешида, ба муқобили коррупсия муборизаи 

беамонро оғоз кард. Аз ҷумла, барои изофанависӣ, зиёда аз 30 ҳазор масъулон 
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бо «амалиёти пахта» ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. Умуман дар замони 

Ю.В.Андропов дар тамоми мамлакат, дар тамоми соҳаҳо низоми муайян ҷорӣ 

карда шуд. Аммо баъди марги ӯ, дар замони роҳбарии як солаи (1984-1985) 

К.У.Черненко, ки бо сабаби беморӣ қариб сарварӣ накардааст, ҳама 

дастовардҳои замони Ю.В.Андропов барбод дода шуд. Бинобар ин моҳи марти 

соли 1985 дар ҳолати хело вазнини мамлакат М.С.Горбачёв сарварии ҳизбро ба 

ӯҳда гирифт, баъд президенти ИҶШС интихоб шуд ва то барҳам хӯрдани 

Иттиҳоди Шӯравӣ ин вазифаро ба ӯҳдаи худ дошт.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари ҳизбро котиби якӯми кумитаи марказии 

ҳизби коммунистии Тоҷикистон (КМ ҲКТ) меномиданд. Дар ҷумҳурӣ ин 

ҳизбро солҳои 1946-1956 Бобоҷон Ғафуров, солҳои 1956-1961 – Турсунбой 

Ӯлҷабоев, солҳои 1961-1982 – Ҷаббор Расулов, солҳои 1982-1985 – Раҳмон 

Набиев ва солҳои 1985-1991 – Қаҳҳор Маҳкамов сарварӣ намудаанд. Аз 

роҳбарони номбурдаи ҷумҳурӣ танҳо Т.Ӯлҷабоев, бо сабаби дар ҷумҳурӣ боло 

гирифтани изофанависӣ, соли 1961 аз вазифа сабукдӯш карда шуда буд. 

Бо сабаби он, ки ҳизби коммунистӣ яккаҳукмрон буд, бинобар ин барномаи 

қабул кардаи он барои тамоми мамлакат ҳамчун қонун ба ҳисоб мерафт. Соли 

1961 анҷумани ХХII ҲКИШ барномаи худро оиди сохтани ҷамъияти 

коммунистӣ қабул намуд. Мувофиқи он мардуми шӯравӣ солҳои 80-уми асри 

гузашта бояд аллакай дар ҷамъиятии коммунистӣ – коммунизм мезистанд. Бо 

мақсади қонунӣ гардонидани яккаҳукумронии ҳизби коммунистӣ онро дар 

конститутсияи (сарқонуни) ИҶШС, ки соли 1977 қабул карда шуд (банди 6-ум) 

дохил намуданд. Дар асоси ҳамин сарқонуни Иттифоқ Тоҷикистон ҳам соли 

1978 сарқонуни худро қабул карда буд. Ҳамаи ин аз хусуси дар мамлакат хело 

боло гирифтани мақоми ҳизби коммунистӣ далолат медиҳад.      

 

§ 5. Бозсозии горбачёвӣ ва оқибатҳои он барои Тоҷикистон 

 

Мақсади бозсозӣ. Дар Иттиҳоди Шӯравӣ дар муддати хело кӯтоҳ – 4 сол 

паси ҳам фавтидани роҳбарони асосии барҷомондаи ҳизбӣ (ҲКИШ – КПСС), ба 

монанди Брежнев – Андропов – Черненко, ба обрӯ ва эътибори ин ҳизб ва 

умуман мамлакати Шӯравӣ бетаъсир намонд. Албатта мотамгириҳои пай дар 

пай дар корҳои идоракунӣ, ҷо ба ҷо гузории кадрҳо, махсусан иқтисодиёти 

мамлакат таъсири манфӣ дошт. Мардум қисман умед доштанд, ки роҳбари 

ҷавон онҳоро аз чунин вартаи мотамзодагӣ мебарорад. Ҳамин гуна роҳбари 

нисбатан ҷавони ҳизбии Итифоқ М.С.Горбачёв шуд. 

М.С.Горбачёв моҳи марти соли 1985 дар сини 54-солагӣ котиби генералии 

ҲКИШ (КПСС) интихоб гардид. Ӯ аз соли 1979 дар ҳайати бюрои сиёсии ҳизб, 

ки доираи асосии олимақоми идоракунандаи ҳизб ва мамлакат ба ҳисоб мерафт, 

ҳамчун котиби КМ ҳизб фаъолият дошт ва дар ин доира шахси аз ҳама ҷавон 

буд. Вай ҳанӯз аз замони Ю.В.Андропов ба хулосае омада буд, ки мамлакат ба 

тағйиротҳои ҷиддӣ ниёз дорад. Бинобар ҳамин ҳам баъди каме аз ба сари қудрат 
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омадан, аз апрели соли 1987, дар асоси қарорҳои пленуми кумитаи марказии 

ҲКИШ (КПСС) сиёсати бозсозиро пеш гирифт, ки онро баъзан «инқилоб аз 

боло» низ меномиданд. 

Мақсади асосии бозсозӣ гӯё баромадан аз ҳолати карахтии замони 

брежневӣ, ки дар замони сарварии яксолаи Черненко боз ҳам фасодтар гардида 

буд, ба ҳисоб мерафт. Барои ноил гардидан ба ин мақсад ба таври куллӣ 

дигаргун сохтани тамоми соҳаҳои ҳаёти мамлакат зарур ҳисобида мешуд. Маҳз 

бо ҳамин мақсад ният доштанд, ки дар раванди сиёсию – ҷамъиятӣ ҳаёти 

ҷамъиятии Иттиҳоди Шӯравиро ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ намоянд ва бо 

роҳи гузаштҳо ба паст шудани шиддатнокии вазъи ҷаҳон, махсусан зиддияти 

байни Давлати Шӯравӣ ва давлатҳои капиталистӣ мушарраф шаванд. Инчунин 

мехостанд, ки бо ҳамин роҳ ба ҷамъияти сотсиалистӣ руҳияи тоза бахшанд, 

обрӯ ва эътибори онро дар арсаи байналхалқӣ бардоранд. Вобаста ба ҳамин 

раванд, бо роҳи ҷорӣ намудани озодандешӣ мардуми Шӯравиро аз ҳолати 

карахтӣ ва муҳосираи ҷамъиятӣ бароварда, ба фаъол гардидани онҳо ноил 

шаванд. Дар раванди иқтисодӣ, бо мақсади халос шудан аз корхона ва 

хоҷагиҳои зараровар, зиёд намудани ҳавасмандӣ дар истеҳсолот, рақобатпазир 

гардидани маҳсулотҳои истеҳсолшуда, вазифа гузошта шуд, ки тамоми 

корхонаҳоро ба ҳолати худтаъминкунӣ ва худмаблағгузорӣ гузаронанд ва 

ғайраҳо. Тамоми сиёсати сиёсию иқтиисодии замони Горбачёв барои амалӣ 

гардидани ҳамин равандҳо нигаронида шуда буд. 

Амалии сиёсати бозсозӣ ва оқибатҳои он. Албатта мақсади ба миён 

гузоштаи бозсозӣ барои мамлакати Шӯроҳо ягон бадӣ надошт. Ҳангоми дуруст, 

боақлона ва бесаросемагӣ амалӣ намудани он эҳтимол бурди тамоми халқҳои 

мамлакат мегардид. Аммо дар амал ин тавр нашуд. На танҳо ба шитобкориҳои 

беасос роҳ доданд, балки дар зери ниқоби бозсозӣ баъзе чорабиниҳоро 

гузарониданд, ки оқибаташ барои мардум хело вазнин буд. Чунончӣ: солҳои 

1985-1988 дар тамоми Иттиҳоди Шӯравӣ чорабиниҳои зидди нӯшокиҳои 

спиртиро пеш гирифтанд. Албатта чунин чорабинӣ то андозае зарур буд. Аммо 

дар амал дар мамлакат, аз ҷумла дар ҷумҳурии мо низ дар зери шиори ин 

чорабинӣ ангурзорҳои зиёде саросемавор хароб ва нест карда шуданд. 

Феврали соли 1986 анҷумани ҳизби коммунистии Иттифоқ (ҲКИШ - 

КПСС) охирин нақшаи панҷсоларо барои солҳои 1986-1990 ва роҳхои асосии 

инкишофи иқтисодиёт ва иҷтимоиёти мамлакатро барои то соли 2000-ум 

муайян кард. Мувофиқи он мамлакат асосан бо низоми пештара - нақшавӣ, чӣ 

дар соҳаи саноату сохтмон ва чӣ кишоварзӣ пеш мерафт. Аммо тобистони соли 

1987 дар Иттиҳоди Шӯравӣ қонун дар бораи корхонаҳои давлатӣ қабул гардид, 

ки мувофиқи он бояд шитобкорона тамоми корхонаҳо ба ҳолати 

худтаъминкунӣ ва худмаблағгузорӣ гузаронида мешуданд. Ҳангоми амалии 

ин қонун ба эътибор нагирифтанд, ки тамоми корхонаҳои мамлакат вобастаи 

якдигар мебошанд. Онҳоро ҳамон вақт танҳо ба низоми нақшавӣ пеш бурдан 

мумкин буд. Аммо қонуни қабулгардида мухолифи низоми нақшавӣ ба ҳисоб 
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мерафт. Дар натиҷа дар мамлакат низоми нақшавӣ зуд моҳияти худро гум кард. 

Минбаъд ҳар як корхона танҳо барои даромаднокии худ мекӯшид. Зуд доду 

гирифт ва умуман алоқаи байни корхонаҳо аз байн рафт. Оқибат корхонаҳо, бо 

сабаби нарасидани ашё, паси ҳам аз кор бозмонданд, коргарон ва мутахассисон 

бекор гардиданд. Дар мамлакат, ки як муддат бекориро фаромӯш карда буданд, 

сафи бекорон рӯз аз рӯз меафзуд. Истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ хело кам 

гардид.  

Дар натиҷаи дар мамлакат ҷорӣ гардидани озодандешӣ мардуми шӯравӣ 

бори аввал имконият пайдо намуданд, ки фикру андешаҳои худро озодона, бе 

ягон тарсу ҳарос, ҳатто оиди сиёсати хориҷию иқтисодии ҳизбу давлат баён 

намуда, шахсони масъулро ба зери танқиди сахт гиранд. Вале дар амал чунин 

танқидҳои сахт, баъзан бо таҳқири якдигар сурат мегирифт. Ин гуна ҳолат 

махсусан дар байни роҳбарони олимақом, чуноне дар анҷумани намояндагони 

халқҳои ИҶШС байни М.С.Горбачёв ва Б.Н.Елтсин сурат мегирифт, анҷом 

меёфт. Ин ҳама ба воситаи оинаи нилгун на танҳо ба мардуми Шӯравӣ, балки ба 

тамоми ҷаҳониён муаррифӣ мегардид, ки боиси коста шудани обрӯ ва эътибори 

роҳбарон дар байни на танҳо аъзоёни ҳизб, балки умуман мардуми Шӯравӣ 

мешуд. 

Ба ғайр аз ин ҳама маҳз озодандешӣ имконият дод, ки дар зери фишори 

талаби мардум, моҳи марти соли 1990 анҷумани 3-юми намояндагони халқҳои 

ИҶШС, маддаи 6-уми Конститутсияи (Қонуни асосии) ИҶШС-ро, ки дар он 

ҳизби коммунистии Иттиҳоди Шӯравӣ ҳамчун ҳизби ҳукмрон (роҳбарикунанда) 

акс меёфт, бекор карда шавад. Ин имконият муҳайё намуд, ки дар мамлакат 

минбаъд ҳизбҳои гуногун, аз ҷумла ҳизбҳои мухолифин бунёд гарданд. 

Бозсозии горбачёвӣ, махсусан озодандешӣ, дар Иттифоқ мавҷудияти бисёр 

иллатҳои масъалаи миллиро низ кушод. Аммо роҳбарияти Иттифоқ қудрати зуд 

ҳал намудани онҳоро надошт. Дар натиҷа аллакай декабри соли 1986 

гирдиҳамоии зидди марказ (Иттифоқ) дар шаҳри Алма Ато, соли 1988 

баромадҳо дар ҷумҳуриҳои назди Балтика (бо мақсади маҳкум намудани 

шартномаи Молотов-Риббинтроп), ҳамон сол оғози ҷанги байни Озорбойҷон ва 

Арманистон барои Қарабоғи Кӯҳӣ, хунрезӣ дар Сумгаитӣ, соли 1990 хунрезии 

байни қирғизҳо ва ӯзбекҳо дар қисми ҷанубии Қирғизистон ва ғайраҳо далел 

шуда метавонанд. 

Дар арсаи байналхалқӣ, ки М.С.Горбачёв мехост бо роҳи гузашткуниҳо ба 

паст кардани шиддатнокии вазъият ноил гардад ва Давлати Шӯравиро ба 

стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ намояд, дар амал ин ба барҳам хӯрдани Иттифоқи 

давлатҳои сотсиалистӣ ба давлати ягона муттаҳид гардидани Олмон, ниҳоят аз 

Иттиҳоди Шӯравӣ рӯ гардонидани ҳамаи давлатҳои собиқ сотсиалистии Ғарб ва 

ғайраҳо оварда расонид. Дар натиҷа Иттиҳоди Шӯравӣ, ки дар арсаи 

байналхалқӣ яке аз лидерҳо ба ҳисоб мерафт, чунин мавқеъро аз даст дод. Ва 

минбаъд ИМА лидери ягона гардид. Аз ҳама душвортарин ва фоҷеаноктарин он 
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аст, ки бозсозии горбачёвӣ ниҳоят яке аз сабабҳои асосии аз байн рафтани худи 

Иттиҳоди Шӯравӣ гардид.   

Мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

андешаҳо оиди мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ охирҳои солҳои 80-

уми асри ХХ, яъне дар замони бозсозии горбачёвӣ ба вуҷуд омад. Махсусан аз 

моҳи январи соли 1989 дар саҳифаҳои баъзе рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ мақолаҳое 

чоп гардиданд, ки онҳо ба ҳимояи забони тоҷикӣ ва анъанаҳои миллӣ 

нигаронида шудаанд. 22 феврали он сол дар шаҳри Душанбе гирдиҳамоии 

серодами шаҳрвандон барпо гардид, ки он ҳама ба ҳимояи забони тоҷикӣ 

бахшида шуда буд. Гирдиҳамомадагон талаб мекарданд, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ дода шавад.  

То моҳи июли соли 1989 мардуми зиёди ҷумҳурӣ ба воситаи матбуот, 

оинаи нилгун ва радио андешаҳои худро оиди мақоми забони тоҷикӣ баён 

намуданд. Гарчанде, андешаҳои дузабонӣ ҳам вуҷуд дошт (яъне баъзеҳо талаб 

мекарданд, ки дар баробари забони тоҷикӣ ба забони русӣ ҳам мақоми давлатӣ 

дода шавад), вале аксар пешниҳод мекарданд, ки дар ҷумҳурӣ ба забони тоҷикӣ 

мақоми давлатӣ дода шавад. Ниҳоят, 22 июли соли 1989 дар Иҷлосияи Шӯрои 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Қонуни забони тоҷикӣ (форсӣ)» қабул карда шуд, 

ки мувофиқи он дар ҷумҳурӣ ба забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ дода шуд. Бо 

ҳамин забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ гирифт ва аз ҳамон сол сар карда, то соли 

2009 дар ҷумҳурии мо ҳар сол 22-уми июлро ҳамчун «Рӯзи забон» ҷашн 

мегирифтанд. 

Ҳангоми қабули «Қонуни забон», чӣ тавре аллакай таъкид гардид 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз дар ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ буд ва оиди 

парокандашавии он ҳатто аксар фикре ҳам намекард. Бинобар ҳамин ҳам 

зарурияти мубошироти байни ҷумҳуриҳои иттифоқиро ба инобат гирифта дар 

ин қонун забони русӣ ҳамчун забони мубоширати байни миллатҳо ва халқҳо 

қабул гардид. 

14 октябри соли 1989 анҷумани Муассисони Бунёди забони тоҷикӣ (форсӣ) 

барпо гардид ва он Оинномаи Бунёди забонро қабул намуд. Раиси Бунёди 

забони тоҷикӣ, шоири халқии Тоҷикистон Лоиқ Шералӣ интихоб гардид. Ҳамон 

солҳо мардуми тоҷик ба маоши ночизи худ нигоҳ накарда, ба фонди Бунёди 

забони тоҷикӣ як миқдор маблағ ҷамъ карда буданд, то ин ки нақшаҳои дар 

«Қонуни забон» дарҷ гардида, амалӣ шавад. 

Таъсиси созмонҳо ва ҳизбҳо. Дар натиҷаи ҷамъомаду гирдиҳамоиҳое, ки 

маҳз соли 1989 дар Тоҷикистон, махсусан дар шаҳри Душанбе ташкил 

гардиданд, боиси таъсиси ҳар гунна созмонҳо ва ҳизбҳо низ шуданд. Аз ҷумла 

моҳи майи ҳамон сол дар шаҳри Душанбе созмон – маҳфили сиёсии «Рӯ ба рӯ» 

ташкил ёфт, ки бунёдгузораш З.Саидов, ҳамон вақт яке аз фаъолони иттифоқи 

ҷавонон (комсомол), баъд шореҳи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

директори гинералии «Ховар» ба ҳисоб мерафт. Дар ин маҳфил, ки ба мисли 

«микрофони озод», дар имрӯза қасри «Ваҳдат» гузошта шуда буд ва 
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шаҳрвандони ҷумҳурӣ, ҳатто аз ноҳияҳои дурдаст ҳам омада андешаҳои худро 

озодона баён намуда, ин ё он амалдори ҳизбӣ ё давлатиро ба зери танқид 

мегирифтанд. Баъзан, бо ташаббуси ҳамин маҳфил барои саволу ҷавоб 

амалдорони давлатӣ, аз ҷумла вазирон даъват карда мешуданд. 

15 сентябри он сол дар шаҳри Душанбе маҷлиси муассисони созмони 

сиёсии «Растохез» барпо гардид, ки дар он бештар намояндагони зиёиён, 

махсусан ҷавонон, ҳатто коммунистон иштирок намуданд. Дар фаъолияти ин 

ҷамъият талабҳои истиқлолияти сиёсӣ (дар доираи Иттиҳоди нави таҷдидёфта), 

иқтисодӣ, ҳимояи манфиати фарҳангии халқи тоҷик, беш аз ҳама баланд 

бардоштани мақоми забони тоҷикӣ ва ғайраҳо дида мешуд. Сарвари ин ҷамъият 

иқтисодшинос, (номзади илмҳои иқтисодӣ) Тоҳир Абдуҷаббор интихоб гардид. 

Барномаи ҷамъият хоси ҳамон давр буд ва ба ҷамъияти сотсиалистӣ хавфи 

ҷиддӣ набошт. Аммо сарварони ҳамонвақтаи ҳизби коммунистӣ фаъолияти ин 

ҷамъиятро таъқиб намуданд. Дар натиҷа ин ҷамъият зуд ба мавқеи 

зиддикоммунистӣ ва зиддисотсиалистӣ гузашт.  

Маҳз дар солҳои 1989-1990, дар ҷумҳурӣ, ба ғайр аз шаҳри Душанбе, боз 

дар шаҳри Кӯлоб (созмони «Ошкоро»), дар шаҳри Хуҷанд (созмони «Эҳё»), дар 

шаҳри Конибодом ва Истаравшан (созмони «Ваҳдат»), дар Хоруғ (созмони 

«Лаъли Бадахшон») ва ғайраҳо ба вуҷуд омада, фаъолият мекарданд. 

10 августи соли 1990 дар шаҳри Душанбе аввалин ҳизби ғайрикоммунистӣ 

– ҳизби демократии Тоҷикистон таъсис ёфт. Сарвари он номзади илмҳои 

фалсафа Шодмон Юсуф интихоб гардид. Ҳизби наҳзати исломи Тоҷикистон 

ҳарчанд пештар бунёд гардида буд, вале танҳо аз 6 октябри соли 1990 

фаъолияти он ба қонуният дароварда шуд. 

Бисёре аз созмонҳо ва ҳизбҳои ба вуҷуд омада нашрияҳои худ – рӯзнома 

доштанд ва ба воситаи онҳо андешаҳои худро дар байни мардум паҳн 

мекарданд. 12 декабри соли 1990 Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» қарор қабул кард, ки мувофиқи он дар ҳудуди 

ҷумҳурӣ ҳар гуна ҳизбу созмонҳо ошкоро фаъолият карда метавонистанд. 

Оғози гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ. Бозсозии горбачёвӣ, махсусан 

сиёсати худмаблағгузорӣ ва худтаъминкунӣ, чуноне таъкид шуд, ба низоми 

нақшавӣ, ки қариб ба тамоми замони Шӯравӣ хос буд, зарба зад ва ниҳоят 

хотима гузошт. 26 майи соли 1990 дар рӯзномаи «Правда», ки органи ҳазби 

ҳанӯз яккаҳукукмрони Иттифоқ – ҲКИШ (КПСС) ба ҳисоб мерафт, консепсияи 

ҳукумати Иттифоқ оиди гузариши иқтисодиёти ИҶШС (СССР) ба 

муносибатҳои бозорӣ нашр гардид. Дар он давраҳои гузариш барои солҳои 1990 

– 1995 муайян карда шуда буд. Яъне, мувофиқи консепсия то соли 1995 бояд 

иқтисодиёти ҳамаи ҷумҳуриҳои Иттифоқӣ ба талаботи бозор мутобиқ карда 

мешуд. 

Дар асоси ҳамон нишондоди ҳизби ҳукмрон, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам 

чун дар дигар ҷумҳуриҳои Иттифоқ аз моҳи майи соли 1990 барои гузариш ба 

иқтисодиёти бозорӣ шурӯъ карданд. Баъди барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ 
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ҳар як ҷумҳурии собиқ Иттифоқ нақшаи гузариши худро ба иқтисодиёти бозорӣ 

тартиб ва такмил дод. Аз ҷумла ҷумҳурии мо низ. 

Воқеаи февралии соли 1990 дар шаҳри Душанбе.   Аввали соли 1990 

вазъи шаҳри Душанбе ҳамоно мураккаб буд. Ҳар гуна намоишу гирдиҳамоиҳои 

мухталиф ба вуҷуд меомаданд. Он вақт ҷанги байни Озорбойҷону Арманистон 

ҳам идома дошт. Дар чунин ҳолат якбора дар маҳаллаҳои гуногуни шаҳри 

Душанбе (ба воситаи масчидҳо)овоза паҳн шуд, ки гӯё «гурезаҳои арманиро дар 

ш.Душанбе қабул карда, ба онҳо хона – сексия медодаанд». Ҳамон вақт қисми 

мардуми шаҳр, дар ташкилотҳои гуногун, дар рӯйхати навбати хона истода, 10-

15 сол интизори хона-сексия буданд. Бинобар ин овозаи бардурӯғ оиди 

гурезаҳои арманӣ 12 – 14 феврали он сол якбора мардуми зиёдро ба майдони 

Қасри Президентӣ баровард. Ҳарчанд талаби асосии гирдиҳамомадагон роҳ 

надодани гурезаҳои арманӣ буд, вале дар он талабҳои муқобили ҳукумат ва 

ҳизби коммунистӣ низ садо доданд. Ба муқобили гирдиҳамомадагон қувва 

истифода гардид, дар натиҷа 26 нафар кушта шуданд. Ин воқеа минбаъд вазъи 

сиёсии ҷумҳуриро боз ҳам мураккабтар намуд. 

 

§ 6. Кӯшишҳои дар доираи Иттиҳоди Шӯравӣ эълон кардани 

 истиқлолияти ҶШС Тоҷикистон 

 

Ба вуҷуд омадани масъала. Ҳанӯз аз замони сарвари ҳизби коммунистии 

Иттиҳоди Шӯравӣ будани Ю.В. Андропов (солҳои 1982 – 1984) масъалаи 

нисбатан васеъ намудани ҳуқуқҳои соҳибистиқлолии ҷумҳуриҳои Иттифоқ ба 

миён омада буд, ки он барои танзими Иттиҳоди Шӯравӣ аҳамияти махсус дошт. 

Зеро, усули сохти давлатдорӣ, ки маҳз бо ташаббуси ӯ пешниҳод ва қисман 

ҷорӣ гардида буд, бояд амалии чунин мақсад якҷоя бо мустаҳкам намудани 

аппарати марказии иттифоқӣ ва интизоми сахти меҳнатӣ дар тамоми мамлакат 

сурат мегирифт. Аммо баъди марги вай, дар замони сарвари ҳизб будани 

К.У.Черненко (солҳои 1984 – 1985), бо сабаби беморию бемадории худаш, 

якбора тамоми аппарати ҳизбию давлатии мамлакат ба бемории фалаҷ гирифтор 

шуд. 

Ситёсати бозсозии Горбачёв боз масъалаи дар доираи Иттиҳод васеъ 

намудани ҳуқуқҳои соҳибихтиёрии ҷумҳуриҳои иттифоқиро ба миён овард. 

Яъне, масъала меистад, ки дар доираи Иттиҳоди Шӯравӣ бояд ҷумҳуриҳои 

иттифоқӣ оиди ҳалли бисёр масъалаҳо соҳибистиқлол бошанд. Оиди ин масъала 

фикру андешаҳои зиёде пешниҳод гардида буд. Ниҳоят, тобистони соли 1990 он 

ҷумҳуриҳо пайи ҳам дар доираи Иттиҳоди Шӯравӣ истиқлолияти худро эълон 

карданд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам аз ҷумлаи онҳо ба ҳисоб мерафт. 

Эъломияи 24 августи соли 1990. 24 августи соли 1990 иҷлосияи дуюми 

Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, даъвати дувоздаҳӯм, Эъломияи 

истиқлолияти Чумҳурии Шӯравии сотсиалистии Тоҷикистонро дар ҳайати 

Иттиҳоди Шӯравии таҷдидёфта қабул намуд. Аз ҷумла дар Эъломия омадааст, 
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ки Шӯрои Олӣ «бо дарки амиқи масъулияти таърихӣ барои тақдири халқи тоҷик 

ва давлати миллии он», «бо назардошти ҳуқуқи дахлнопазири ҳар як халқ дар 

таъини сарнавишти худ», «бо эътирофи он, ки иттиҳоди озоду баробарҳуқуқи 

миллатҳо»-и Шӯравӣ дар ҳайати ИҶШС-и «таҷдидёфта зомини тараққиёти 

ҳамаҷонибаи онҳо мебошад», бо таъкиди эҳтиром ба шаъну эътибор ва 

ҳуқуқҳои намояндагони ҳамаи миллатҳои сокини Тоҷикистон, «ба хотири 

таъмини ҳаққи зиндагии шоиста барои ҳар як инсон ва иродаи халқи»ҶШС 

Тоҷикистонро ифода намуда, истиқлолияти Ҷумҳурии Шӯравии сотсиалистии 

Тоҷикистонро ботантана эълон мекунад ва изҳор медорад, ки «давлати 

демократии ҳуқуқбунёд барпо хоҳад кард». Дар моддаи аввали Эъломия низ 

таъкид шудааст, ки ҶШС Тоҷикистон «давлати соҳибистиқлоли сермиллат 

мебошад». 

Дар Эъломияи муҳимтарин моддаи 4-ум мебошад, ки дар он дараҷаи 

соҳибихтиёрии ҷумҳурӣ акс ёфтааст. Аз ҷумла, дар он таъкид гардидааст, ки 

ҶШС Тоҷикистон «дар ҳудуди худ ҳамаи масъадаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ 

ва маданиро, ғайр аз масъалаҳое, ки ихтиёран ба салоҳияти ИҶШС «дода 

мешавад, мустақилона ҳал мекунад». Вале дар Эъломия акс наёфтааст, ки 

ҷумҳурии соҳибистиқлоли иттифоқӣ кадом салоҳиятҳои худро ихтиёран ба 

ӯҳдаи иттиҳоди таҷдидёфтаи Шӯравӣ мегузорад. Албатта, аз мазмуни худи 

эъломия ва ҳуҷҷатҳои дигар маълум мешавад, ки чунин вазифаҳо, ба монанди: 

мудофиа, бехатарии давлатӣ, авиатсияи шаҳрвандӣ, роҳҳои иттифоқӣ, 

энергетика ва электронӣ, саноати атомӣ, флоти баҳрӣ, барномаи иттифоқӣ оид 

ба мудофиа ва космонавтика минбаъд бояд ба ихтиёри Иттиҳоди нави 

таҷдидёфта гузарад. 

Эъломияи қабулгардида инчунин дараҷаи амалии ҳуҷҷатҳои иттифоқиро 

дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. Аз ҷумла, дар моддаи 5-ум 

таъкид гардидааст, ки Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалии ҳуҷҷатҳои 

ИҶШС-ро, ки ба ҳуқуқҳои дахлнопазирии Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифанд, 

боз медорад. Моддаи 15-уми эъломия ба муносибат бо давлатҳои хориҷа 

бахшида шудааст. Чунончӣ, дар ин модда омадааст, ки ҶШС Тоҷикистон «бо 

давлатҳои хориҷӣ бевосита робита намуда, бо онҳо шартномаҳои иқтисодӣ, 

маданӣ ва илмию техникӣ мебандад, мубодилаи намояндагони дипломатӣ, 

консулгарӣ ва тиҷоратиро ба роҳ монда, дар сурати зарурат дар фаъолияти 

созмонҳои байналхалқӣ ширкат меварзад». Аз ин банд бармеояд, ки ҳуқуқи 

имзои шартномаҳои сиёсиро ҷумҳуриҳои Иттифоқӣ ихтиёран ба ӯҳдаи 

Иттиҳоди таҷдидёфтаи Шӯравӣ мегузоранд. Оиди шаҳрвандӣ бошад, мувофиқи 

моддаи 9-уми эъломия, ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар айни замон 

бояд шаҳрванди ИҶШС ҳисоб мешуд. 

Албатта минбаъд ҳам ҳар як ҷумҳурии соҳибистиқлоли Иттиҳоди нави 

таҷдидёфтаи Шӯравӣ ҳуқуқи озодона аз он баромаданро нигоҳ медошт. Инак 

дар моддаи 7-уми Эъломия омадааст: ҶШС Тоҷикистон «ҳуқуқ дорад мувофиқи 



 441 

тартиботе, ки шартномаи иттифоқӣ муайян мекунад ва мутобиқи қонунҳое, ки 

дар асоси он тартиб дода мешаванд», аз ҳайати ИҶШС озодона хориҷ гардад. 

Ҳамин тавр ҶШС Тоҷикистон, дар асоси Эъломияи 24 августи соли 1990 

дар ҳайати Иттиҳоди наве, ки дар назар доштанд, соҳибистиқлолии худро эълон 

карда, ҳуқуқҳои худро дар доираи ин Иттифоқ муайян карда буд. Аммо худи 

Иттиҳоди нави таҷдидёфта, ё худ Иттиҳоди озоду баробарҳуқуқи миллатҳои 

Шӯравӣ, чӣ тавре ки ҳамон лаҳза мехостанд, бунёд нагардид. Бинобар ҳамин 

ҳам нуқтаҳои асосии он эъломия дар амал татбиқ нашуд. Минбаъд 9 сентябри 

соли 1991 дар рӯзи эълони истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин 

Эъломия тағйироту иловаҳои зарурӣ дохил карда шуд.     

 

ФАСЛИ VI.  ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ 

ИСТИҚЛОЛИЯТ 

(АЗ СОЛИ 1991 ТО ИМРӮЗ) 

 

БОБИ XX. Вазъи иҷтимоию сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз эълони 

истиқлолияти давлатӣ то имрӯз (солҳои 1991 – 2010). 

 

§1. Эълон гардидани истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

аҳамияти таърихии он. 

 

Барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва сабабу оқибатҳои он. 

Барҳамхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ сабабҳои худро дошт. То бозсозии Горбачёвӣ 

хавфи парокандашавии Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии состиалистӣ (ИҶШС - 

СССР) вуҷуд надошт. Дар мамлакат тартиботи сохти тоталитории коммунистӣ 

ва идеологияи ягонаи коммунистӣ ҳукмрон буд. Бинобар ин онҳо 

намегузоштанд, ки дар мамлакат афкори барояшон мухолиф, ё худ ҷудоиандозӣ 

реша давонад. Аз ҳамин сабаб ҳар гуна андешаҳои мухолиф зуд паҳн нагардида, 

бо маҳал ё худ гурӯҳи одамон маҳдуд  мешуд.  

Албатта барои барҳамхӯрии ИҶШС ошкорбаёнии замони Горбачёвро ягона 

сабаби асоситарин ҳисобидан чандон дуруст нест. Бо андешаи мо, сиёсати 

ошкорбаёнӣ бештар иллатҳои замонаро рӯи об баровард. Рақобати мансабие, ки 

дар доираи боло, яъне Иттифоқ пеш ҳам вуҷуд дошт, акнун он ба тамоми 

мамлакат ошкор  гардид. Вале, дар давраи охир, чуноне таъкид шуд: 1) 

Рақобати сахти байни Горбачёв (охирин Президенти ИҶШС – СССР) ва Елтсин 

(дар давраҳои охир Президенти Федератсияи Русия) ҳукумати марказии 

Иттифоқро дар назди аҳли ҷамъияти Шӯравӣ  беобрӯ карда буд. Маҳз бо 

мақсади бемансаб гузоштани Горбачёв, Елтсин яке аз аввалинҳо шуда 12 июни 

соли 1990 истиқлолияти давлатии Федератсияи Русияро эълон кард. Зеро, ба 

ҳама маълум буд, ки Иттиҳоди Шӯравӣ бе Федератсияи Русия вуҷуд дошта 

наметавонад. Бинобар ин рақобати мансабии доираи болоии ҳизбӣ ва давлатӣ 

(дар мисоли байни Горбачёв ва Елтсин) яке аз сабабҳои асоситарини барҳам 
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хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ гардид; 2) Худи ҳизби коммунистии Иттиҳоди 

Шӯравӣ (КПСС) ҳам ба бӯҳрони сахт гирифтор шуда буд. Махсусан солҳои 

охири ҳукмронии Л.И. Брежнев, ки хело бемор гардида буд,  ба сари қудрат 

омадани мӯйсафедони барҷомонда (Р.В. Андропов, махсусан К.У. Черненко) ва 

паси ҳам фавтидани онҳо обрӯи ҳизбро хело паст кард; 3) Сиёсати 

худмаблағгузорию худтаъминкунии Горбачёвӣ, дар баробари ҷиҳатҳои  мусбат,  

сабабгори аз кор мондани корхонаҳои саноатии мамлакат, заиф гардидани 

алоқаи байни ҷумҳуриҳои иттифоқӣ, хело суст  шудани нуфузи ҳукумати 

марказӣ гардид. Дар натиҷа, кандани алоқаи байни корхонаҳо, заиф гардидани 

нуфузи марказ сабаби дигари асосии барҳамхӯрии Иттифоқ  шуд; 4) 

Ошкорбаёнии Горбачёвӣ инчунин дар доираи Иттифоқ норасоиҳои масъалаи 

миллиро низ ошкор намуд. Дар баъзе ҳолатҳо, нуқтаҳои баҳсноки ин масъала 

хело тезу тунд шуд. Ниҳоят чунин баҳс ба  мисли  Кӯҳистони Қарабоғ, соли 

1988 боиси ҷанги мусаллаҳонаи байни ҷумҳуриҳои иттифоқии Арманистону 

Озорбойҷон гардид. Аммо ҳукумати ҳамонвақтаи Иттифоқ дар ҳалли ин 

масъала беқудратии худро нишон дод. Баъзеҳо чунин ноӯҳдабароии ҳукумати 

марказии Иттифоқро мушоҳда намуда, умуман масъалаи нолозимии онро 

мегузоштанд. Махсусан ҷумҳуриҳои назди Балтика (Литвия, Литва ва Эстония) 

минбаъд ҳеҷ дар доираи Иттифоқ истоданро намехоҳанд. Ҳамаи  ин нишонаҳо 

низ сабабгори аз байн рафтани Иттиҳод гардид.  

Дар натиҷа хавфи  барҳамхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ, махсусан аз охири соли 

1990 бештар намоён мешуд, ки ин дар  навбати худ тарафдоронашро низ ба 

ташвиш гузошт. 17 марти соли 1991 дар Иттиҳоди Шӯравӣ аввалин маротиба 

райпурсии умумихалқӣ гузаронида шуд. Дар он, барои фаҳмидани андешаи 

мардум оиди тақдири минбаъдаи Иттиҳоди Шӯравӣ, танҳо як масъала, яъне 

тарафдор будан ё набудани онҳо нисбати мавҷудияти минбаъдаи ИҶШС 

гузошта шуд. Дар ин  райпурсӣ қариб тамоми мардуми Шӯравӣ фаъолона 

ширкат намуда, зиёда аз 70% - и онҳо, аз ҷумла дар Тоҷикистон низ ба 

тарафдории бақои минбаъдаи Иттиҳоди Шӯравӣ овоз доданд. Дар Тоҷикистон 

ин райпурсиро танҳо ҷамъияти сиёсии «Растохез» ва ҳизби наҳзати ислом 

бойкот эълон карда буданд.  

Бо мақсади  баровардани Иттифоқ аз бӯҳроин  сиёсӣ ва муайян намудани 

ояндаи ИҶШС, моҳҳои апрел – майи соли 1991 дар Ново-Огарёво президенти 

ИҶШС М.С. Горбачёв бо сарварони 9  ҷумҳуриҳои Иттифоқ мулоқот намуд. 

Дар натиҷаи ин гуфтушунидҳо чун шакли такмилёфтаи Иттифоқ – лоиҳаи 

Иттифоқи Давлатҳои Мустақилро (ИДМ - СНГ) дастгирӣ намуданд. Инчунин 

пешниҳод гардида буд, ки Конститутсияи нави Иттифоқро қабул намоянд. 20 

августи соли 1991 бояд аҳдномаи нави Иттифоқ имзо гардида, дар матбуот 

нашр мешуд.   

Аммо натиҷаи райпурсии умумихалқӣ ва гуфтушуниди  сарварони 

ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ҳам хавфи аз байн рафтани Иттиҳоди Шӯравиро аз байн 

набардошт. Дар мамлакат бӯҳрони сиёсӣ ҳанӯз идома дошт. Як гурӯҳи 
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тарафдорони  бақои Иттиҳоди Шӯравӣ роҳи ягонаи наҷотро дар барканор 

намудани президенти Иттиҳоди Шӯравӣ М.С. Горбачёв медиданд. Онҳо, 

ҳангоме, ки Горбачёв дар соҳили баҳри Сиёҳ, дар истироҳатгоҳи давлатии 

Фарос, дар истироҳати муқаррарӣ буд, ин гурӯҳ 17 августи соли 1991 дар 

Москва, бо сарварии ноиби ӯ Г.И. Янаев Кумитаи давлатии ҳолатҳои 

фавқулодда (КДҲФ - ГКЧП) ташкил карданд ва  ҳокимиятро ба дасти худ  

гирифта,  дар Иттифоқ ба муддати  6 моҳ ҳолати фавқулодда эълон намуданд. 

Ба ҳайати Кумитаи фавқулодда инчунин раиси Шӯрои Вазироин ИҶШС В.С. 

Павлов, сарвари КБД (КГБ) В.А. Крючков, вазири  мудофиаи ИҶШС Д.Т. Язов 

ва дигарон шомил буданд. Горбачёв бошад дар Фарос дар ҳолати ҳабси хонагӣ 

буд. Аммо мардуми Москва кумитаи фавқулоддаро дастгирӣ  накарданд. Онҳо 

ба кӯчаҳо баромада, дар атрофи Б. Елтсин муттаҳид шуданд ва нагузоштанд, ки 

ҳарбиён, аз ҷумла танкҳо дохили шаҳри Москва шаванд. Дар натиҷа 

бунёдкунандагони кумитаи фавқулодда, баъди 4 рӯзи фаъолияташон, яъне 21 

август шикаст хурданд, ки ин дар асл кӯшиши табодуллоти давлатӣ буд.  22 

август ташкилкунандагони кумитаи фавқулодда ҳабс гардиданд. 

Бемувафақият анҷом ёфтани кӯшиши табодуллоти давлатӣ майли 

истиқлолиятхоҳии ҷумҳуриҳои Иттифоқро боз ҳам зиёдтар намуд. Баъди ин 

воқеа тамоми  гуноҳи кӯшиши табодуллоти давлатиро дар мамлакат аз ҳизби 

коммунистӣ донистанд. Дар натиҷа қариб дар тамоми намоишу гирдиҳамоиҳои 

ҷумҳуриҳои иттифоқӣ талаб мекарданд, ки  фаъолияти ин ҳизбро манъ карда, ба 

ҷумҳуриҳои иттифоқӣ пурра истиқлолияти  давлатӣ дода  шавад. Ҳамин гуна 

чунбишҳо Тоҷикистонро низ  фаро гирифта буд.  29 августи соли 1991 иҷлосияи 

ғайринавбатии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти  ҷумҳурӣ - 

Қаҳҳор Маҳкамовро, барои  дастгирии кумитаи фавқулодда  (яъне ГКҶП) 

гунаҳкор ҳисобида, маҷбур намуданд, ки ба истеъфо барояд. Дар ҳамон иҷлосия 

раиси муваққатии Шӯрои Олии  Ҷумҳурии Тоҷикистон Қадриддин Аслонов 

интихоб шуд. Ӯ инчунин  иҷрокунандаи вазифаи Президенти чумҳурӣ  гардид. 

Баъди ин воқеаҳо тамоми ҷумҳуриҳои иттифоқӣ, аз он ҷумла Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳам истиқлолияти давлатии худро (9 сентябри  соли 1991)  эълон 

карданд. 

8 декабри он сол сарварони се ҷумҳуриҳои собиқ иттифоқӣ: Президенти 

Федератсияи Русия – Б.Н. Елтсин, президенти Украина Л. Кравчук ва раиси 

Шӯрои Олии Белоруссия С. Шушкевич, дар бешазори Беловежскии Белоруссия 

ҷамъ омада, шартномаи 30 декабри соли 1922 – ро (оиди таъсис додани  

Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии сотсиалистӣ – ИЧШС - СССР) бекор эълон 

намуда, шартномаи навро аз хусуси ташкил намудани Иттиҳоди  Давлатҳои 

Мустақил (ИДМ - СНГ) имзо  карданд. Ба ҳайати ИДМ  - СНГ ҳамагӣ 12 

ҷумҳуриҳои собиқ Иттифоқ, яъне ба ғайр аз се ҷумҳуриҳои назди Балтика, боқӣ 

ҳама шомил шуданд. Баъди ин 25  декабри  соли  1991 М.С. Горбачёв аз 

мансаби Президентии ИҶШС, ки аллкай вуҷуд надошт, даст кашид.  
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Ҳамин тавр Иттиҳоди Шӯравӣ баъди қариб 70 – соли мавҷудияташ барҳам 

дода шуд ва он ба андешаи мо оқибатҳои мусбат ва манфиро дошт.   

Оқибатҳои мусбат инҳоанд: 1) Баробари барҳам додани Иттиҳоди 

Шӯравӣ, ҷумҳуриҳои собиқ Иттифоқ, аз ҷумла Тоҷикистон истиқлолияти 

давлатӣ ба даст дароварданд. Дар натиҷа дар миқёси ҷаҳон давлатҳои нави  

соҳибистиқлол бунёд гардиданд. Минбаъд онҳо дар миқёси олам мустақилона 

миллати худро муарифӣ мекарданд. Дар харитаи чаҳонӣ ҳам ин  гуна давлатҳои 

нави соҳибистиқлол мақоми худро ишғол намуданд. Он давлатҳо, ҳамчун 

давлатҳои соҳибистиқлол, бо мамлакатҳои ҷаҳонӣ ва ташкилотҳои байналхалқӣ 

муносибатҳои озодонаро ба роҳ монданд; 2) Ҷумҳуриҳои собиқ Иттифоқӣ, аз 

ҷумла Тоҷикистон  истиқлолияти давлатӣ ба даст дароварда, минбаъд шакли 

давлатдорӣ ва тарзи зиндагии мардуми худро бо ба инобат гирифтани 

анъанаҳои миллӣ ташкил доданд. Дар тамоми ҷумҳуриҳои 

соҳибистиқлолгардида забони асосии миллии онҳо мақоми забони  давлатӣ 

пайдо намуд ва ғайраҳо. 

Ҷиҳатҳои манфӣ инҳоанд: 1) Иттиҳоди Шӯравӣ барои тамоми халқҳои 

Шӯравӣ оилаи ягона ҳисоб мешуд. Сарҳади байни ҷумҳуриҳои Иттифоқ кариб 

вуҷуд надошт. Барои рафту омади дохилӣ, ташкили оила, таҳсил, кор, зиндагӣ 

ва ғайраҳо ягон хел маҳдудият набуд. Баъди барҳам додани Иттифоқ 

ҷумҳуриҳои нав соҳибистиқлол гардида, аз рӯи маводҳои  бойгонӣ сарҳади 

худро муайян намуда, баъзеашон онро на танҳо симхор кашиданд, балки 

минагузорӣ карданд (чуноне, ки сарҳади байни ҷумҳуриҳои Тоҷикистону 

Ӯзбекистон, бо ташаббуси Ӯзбекистон ба ҳамин ҳолат табдил ёфтааст). Дар 

натиҷаи чунин ҳолат рафту омади озодонаи одамон аз байн рафт. Низоми 

раводид (виза) ҷорӣ гардид. Деворҳои симхории сарҳадӣ на танҳо хешу 

табориро, балки падару писар, бародару хоҳарро аз ҳам ҷудо намуд; 2) 

Иттиҳоди Шӯравӣ кариб 70 - сол вуҷуд дошт. Дар ин муддат, маблағгузорӣ, ки 

марказӣ буд, махсусан корхонаҳои  саноатӣ вобастаи якдигар бунёд 

мегардиданд. Баъди барҳам додани Иттифоқ, ин риштаҳои иқтисодӣ канда 

шуданд. Агарчанде ба ҷои  Иттиҳоди Шӯравӣ ИДМ-СНГ бунёд гардид, вале он 

ҳеҷ Иттиҳоди Шӯравиро иваз карда натавонист. Ҳолдонҳо ҳанӯз ҳангоми 

бунёди ИДМ – онро «тавлиди кӯдаки мурда» номида буданд. Дар натиҷа, дар 

даҳсолаи аввали истиқлолият қариб дар тамоми ҷумҳуриҳои собиқ Иттифоқ 

пастравии иқтисодиёт, бад шудани зиндагии мардум, зиёд гардидани бекорӣ, 

беқурбшавии пул ва ғайраҳо ҳукмрон буд. Аз байни собиқ ҷумҳуриҳои 

Иттифоқ, танҳо Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Қазоқистон ва ғайра зуд  рӯ ба 

инкишоф ниҳоданд. 

Ҳамин тавр,  таҷрибаи қариб 70 – солаи мавҷудияти Иттиҳоди Шӯравӣ 

далели он аст, ки  танҳо муносибати хуби байниҳамдигарии давлатҳо (дар 

тамоми соҳаҳо) яке аз кафолатҳои пешравӣ, беҳтар шудани зисту зиндагонии 

мардум шуда метавонад.  
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Эълон гардидани истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Чуноне таъкид гардид, кӯшишҳои пойдор  нигоҳ доштани Иттиҳоди 

Ҷумҳуриҳои Шӯравии сотсиалистӣ (ИҶШС) дигар самараи хубе надоданд. 

Нобарор анҷом ёфтани кӯшиши  табадуллоти давлатии моҳи августи соли 1991 

(яъне, ГКЧП) суръати парокандашавии ҷумҳуриҳои иттифокиро тезонид. Дар 

натиҷа, чумҳуриҳои иттифоқие, ки ба ҳайати Иттиҳоди  Шӯравӣ дохил буданд, 

пай ҳам истқлолияти давлатии худро эълон карданд.   

Албатта Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ин маъракаи сиёсӣ дар канор набуд. 

31 – уми августи соли 1991 Иҷлосияи Шӯрои Олии ҷумҳурӣ ба номи ҷумҳурӣ 

тағйирот ворид намуд. Он эълон кард, ки Ҷумҳурии Шӯравии сотсиалистии 

Точикистон минбаъд Ҷумҳурии Тоҷикистон номида шавад. Дар Тоҷикистон 

ҳизби коммунистӣ амалан ҳанӯз ҳизби ҳукмрон ба ҳисоб мерафт. 4 сентябри 

ҳамон сол пленуми кумитаи марказии ин ҳизб истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро тавсия намуд. 

9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои 

Олии Ҷумҳурии  Тоҷикистон, даъвати дувоздаҳум ҷамъ омад. Ин иҷлосия дар 

бораи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Точикистон якчанд ҳуҷҷатҳои муҳими 

таърихӣ, аз чумла: «Изҳорот дар бораи истиқлолияти давлатии Чумҳурии 

Тоҷикистон» ва ду қарори махсусро қабул карда, дар асоси қонуни қабул 

кардааш ба Конститутсияи (Қонуни асосии) амалкунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баъзе тағйироту иловаҳо ворид намуд. 

Аз чумла, дар Изҳорот тағйиротҳои дар ҳудуди собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба 

амал омадаро ба назар  гирифта, «бо назардошти ҳуқуқи халқҳо ба 

худмуайянкунӣ ва бо дарки масъулияти сарнавишти халқҳои сокини 

Тоҷикистон» таъкид гардидааст: «Шӯрои Олӣ истиклолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро эълон мекунад». Ин изҳорот аз хусуси дар заминаи 

собиқ яке аз ҷумҳуриҳои Шӯравӣ будён гардидани давлати нави 

соҳибистиқлоли ҷаҳонӣ буд. Дар натиҷа дар харитаи ҷаҳонӣ боз як давлати нави  

мустақил  бо номи Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо шуд. 

Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон ва дигар ҷумҳуриҳои собиқ 

иттифоқӣ, ки дар замони шӯравӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ бо ҳам хеле пайваст 

буданд, ба хубӣ эҳсос менамуданд, ки якбора кандани ин риштаҳо барояшон 

оқибатҳои бадро меовард. Аз тарафи дигар, равиши ҷаҳони муосир худ аз 

хусуси бо ҳам наздикшавии давлатҳо ва халқҳо далолат медод. Бинобар ҳамин 

ҳам дар он Изҳорот инҷунин таъкид шудааст, ки Чумҳурии Тоҷикистон кӯшиши 

собиқ ҷумҳуриҳои иттифоқиро «оиди аз нав  барқарор намудани муносибатҳои 

байни ҳамдигарӣ эҳтиром намуда, … бастани Шартнома дар барои Иттиҳоди 

давлатҳои соҳибихтиёр…» - ро дастгирӣ менамояд. 

Изҳорот сиёсати оянда мустақилонаи хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба 

назар гирифта, таъкид менамояд, ки Ҷумҳурии  Тоҷикистон  минбаъд дар 

муносибатҳои байналхалқӣ «ба сифати субъекти мустақили ҳукуқи 

байналхалқӣ» баромад мекунад. Яъне, аз ин нуқта бармеояд, ки Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон  минбаъд бо тамоми давлатҳо ва ташкилотҳои  байналхалқӣ сиёсати 

хориҷиашро худаш муайян намуда, онро мустақилона ташкил менамояд. 

Яъне, дар Изҳороти қабул гардида, аз як тараф истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро эълон карда, минбаъд, дар ташкил ва гузаронидани 

сиёсати хориҷӣ соҳибистиқлол будани онро таъкид намуда, инчунин аз тарафи 

дигар нигоҳ доштани фазои ягонаи иқтисодии байни собиқ ҷумҳуриҳои 

иттифоқиро зарур шуморида, «тарафдори ташкили системаи мудофиаи 

коллективӣ ва амнияти давлатҳои Иттиҳоди соҳибихтиёр…» будани 

Ҷумҳуриҳои  Тоҷикистонро  хотиррасон намудааст. 

Мувофиқи Қарори аввалаи оиди истиқлолияти ҷумҳурӣ қабул кардаи 

иҷлосияи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба Эъломияи истиқлолияти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳанӯз 24 августи соли 1990 қабул шуда буд, 

тағйироту иловаҳо ворид карда шуд. Аз ҷумла, дар таҳрири нави Эъломия, аз 

моддаи 4 - уми он калимаҳои «ғайр аз масъалаҳое, ки ихтиёран ба салоҳияти 

иттифоқи РСС дода мешаванд», хориҷ  карда шуд. Амсоли ин боз дигар 

масъалаҳое, ки ба Иттифоқ дахл дошт, ихтисор гардид. Дар матни Эъломия 

ибораҳои Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон ва РСС  Тоҷикистон 

бо ибораи Ҷумҳурии Тоҷикистон  иваз карда шуд. Бо ҳамин матни он Эъломияи 

аввалро ки ба ҳолати истклолият дар доираи Иттифоқ дахл дошт, ба талаботи 

истиқлолияти ҳақиқии давлатӣ мутобиқ гардонида шуд. 

Мувофиқи қарори дигар, матни Изҳороти Шӯрои Олиро дар бораи 

истиқолоияти давлатии Ҷумҳурии  Тоҷикистон маъкул дониста, «бо мақсади 

ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, ҳукуқҳои конститутсионӣ, озодии шаҳрвандон ва 

бутунии сарзамини Ҷумҳурии Тоҷикистон» таъсиси Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Точикистонро мувофиқи мақсад дониста, рӯзи эълон гардидани 

истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне 9 сентябри соли 1991 –ро 

иди миллӣ ва рӯзи ид эълон намуданд. 

Ягона қонуни қабул кардаи иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олӣ ба 

Конститутсияи (Қонуни асосӣ) амалкунандаи чумҳурӣ дахл дошт. Зеро, эълон 

гардидани истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии  Тоҷикистон зарурати фаврии 

тағйироту иловаҳоро ба ин қонуни асосӣ ба миён оварда  буд. Вагарна, баъзе 

моддаҳои Конститутсияи амалкунанда бо моҳияти истиқлолияти давлатии 

эълон кардашуда мувофиқат намекард. Қабул кардани Конститутсияи нав 

бошад вақтро талаб мекард. То қабул гардидани он, бояд Конститутсияи 

амалкунанда, бо тағйироту иловаҳо фаъолият мекард. Аз ҷумла, ин иҷлосия ба 

қонуни асосии ҷумҳурӣ чунин тағйиротхоро ворид намуд: моддаи 1 – уми  

Конститутсия бо таҳрири зайл қабул гардид: «Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати 

мустақили демократии ҳуқуқбунёд мебошад». Ё худ дар моддаи 28 мақсад боз 

ҳам равшантар акс ёфтааст. Чунончӣ: «Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун субъекти 

мустақили ҳукуқи байналхалқӣ бо давлатҳои хориҷӣ алоқаҳои дипломатӣ, 

консулӣ, тиҷоратӣ ва дигар алоқаҳо барқарор намуда, бо онҳо мубодилаи 

намояндагони салоҳиятдорро анҷом медиҳад ва шартномаҳои байналхалқӣ 
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мебандад». Инчунин, мувофиқи таҳрири нав дар моддаи 31 таъкид карда 

мешавад, ки «ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як вақт  шаҳрванди 

Иттиҳоди давлатҳои соҳибихтиёр мебошанд».  

Аҳамияти таърихии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 9 

сентябри соли 1991 Ҷумҳурии Тоҷикистон  соҳибистиқлол гардид. Албатта, 

барои бавуҷудоии чунин давлати соҳибистиқлол, сараввал чумҳурии мухторӣ, 

баъд ҷумҳурии иттифоқии Тоҷикистон чун заминае ба ҳисоб мераванд. 

Тоҷикон гарчанде то замони Шӯравӣ, ба монанди давлатҳои Сомониён, 

Ғуриён, Куртҳои Ҳирот, Сарбадорони Сабзавор ва ғайраҳо давлатҳои 

соҳибистиқлоли худро доштанд, вале онҳо аслан давлатҳои  авлодӣ – сулолавӣ 

буданд, ҳеҷ гоҳ Тоҷикистон ном надоштанд. Дар  замони Шӯравӣ ҳам дар 

доираи Иттиҳод мавҷудияти Ҷумҳурии Тоҷикистон чандон маълум набуд. Инак, 

баъди 9 сентябри соли 1991 дар харитаи ҷаҳонӣ Ҷумхурии Точикистон, чун 

давлати соҳибистиқлол акс гардид. Дигар давлатҳои ҷаҳонӣ ва ташкилотҳои 

байналхалқӣ ҳам Ҷумҳурии Точикистонро ҳамчун давлати соҳибистиқлол 

эътироф намуданд. Минбаъд намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

машваратҳои байналхалқӣ ҳамчун фиристодаи давлати соҳибистиқлол 

муаррифӣ мегарданд. Вай аллакай 2 - уми марти соли 1992 аъзои комилҳуқуқи 

Созмони Миллали Муттаҳид (СММ) гардид. Бинобар ин бунёди Ҷумҳурии 

соҳибистиқлоли Тоҷикистон барои тоҷикон аҳамияти бузурги таърихӣ дорад. 

Бо эълони  истиқлолият, чуноне  президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон таъкид  мекунад, «орзуи ба даст овардани мустақилияти миллӣ амалӣ 

гашт.  Ва дар асл чунин осон ба даст омадани озодӣ ва истиқлолро касе ҳам 

тасаввур надошт. Ин истиқлолият ҳадяи бебаҳои таърих буда, устувору пойдор 

нигоҳ дошта тавонистани он масъулияти таърихии наслҳои имрӯза мебошад»1. 

Бо назардошти ҳамаи ин аҳамияти таърихии истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар нуқтаҳои зерин мебинем: 

1. Дар натиҷа, дар миқёси ҷаҳон давлати нав бо номи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба вуҷуд омад; 

2. Ҳангоми вохӯриҳо ва ҷамъомадҳои байналхалқӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳамчун давлати соҳибистиқлол муаррифӣ мегардад; 

3. Ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд сиёсати дохилӣ ва хориҷии худро 

мустақилона муайян менамояд; 

4. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкилотҳои байналхалқӣ ва 

давлатҳои хориҷӣ мустақилона сиёсати худро муайян менамояд; 

5. Ҳангоми муайян намудани сиёсати дохилиаш озодона дин ва урфу 

одатҳои мардуми худро ба инобат мегирад ва ғайраҳо. 

Аммо мардуми ҷумҳурӣ аз рӯзҳои аввал ба қадри ин «ҳадяи бебаҳои 

таърих» нарасиданд ва барои мустаҳкамию пешравии он накӯшиданд. Дар 

                                                 
1 Ниг.: Рањмонов Э. Тољикон дар оинаи таърих – Китоби якум. Аз Ориён то Сомониён.  – С. 104. 
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натиҷа соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Точикистон дар ибтидо ба мушкилиҳои 

сахттарин дучор шуд. Мушкилтарин ва фоҷеаноктарини онҳо ҷанги шаҳрвандӣ 

ба ҳисоб меравад. 

 

 

 

 

§2. Оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Сабабҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон. Ҷумҳурии Тоҷикистон 

солҳои 1992 - 1997 дар таърихи худ душвортарин давр, ҷанги шаҳрвандиро аз 

сар гузаронид, ки он сабабҳои худро дошт. Бо андешаи мо сабабҳои ба амал 

омадани ин ҷанг мухтасар инҳоанд: 

Якум: Сабабҳои иқтисодӣ. Дар ҷумҳурӣ нобаробар ҷойгиршавии 

корхонаҳои саноатӣ, яъне дар ноҳияҳои Шимол бештар ва дар ноҳияҳои 

Марказӣ ва Ҷанубӣ камтар ҷойгир шудани онҳо, боиси норозигии баъзе 

гурӯҳҳои ҷанубӣ гардида буд. Ҳарчанд бо амалӣ гардидани комплекси 

минтақавӣ - истеҳсолии Тоҷикистони Ҷанубӣ, махсусан сохтани НБО–ҳои 

Норак, Бойғозӣ, Заводи арзии тоҷик ва ғайраҳо ислоҳ шуд, вале ҳамон норозигӣ 

ҳануз боқӣ монда буд; 

Дуюм: Сабабҳои мансабпарастӣ ва маҳалгароӣ. Мо тоҷикон, чуноне 

таъкид шуд, якдигарро аз рӯи маҳал, яъне бухороӣ, самарқандӣ, хуҷандӣ, 

кӯлобӣ, ҳисорӣ, ғармӣ, дарвозӣ ва ғайра фарқ мекунем. Мардуми туркзабон аз 

ҷумла ӯзбекҳо бошанд, якдигарро аз рӯи қабила, яъне лақайҳо, қунғуротҳо, 

қарлуғҳо, барлосҳо, манғитҳо, мингҳо ва ғайра фарқ мекарданд. Бо ҳамин 

сабабҳо дар байни мо тоҷикон маҳалгароӣ бештар эҳсос карда мешавад. Аз 

сабаби он, ки солҳои 40 - 80 – уми асри ХХ бештари роҳбарони баландмақоми 

ҷумҳурӣ аз Хуҷанд ё худ «шимол» буданд, он боиси норозигии мансабхоҳони 

«ҷануб» мешуд. Дар натиҷаи сиёсати ошкорбаёнии горбачёвӣ нишонаҳои 

маҳалгароию мансабталошӣ бо ҳам омехта гардида, ба сари мардум рӯзҳои 

сахтро овард; 

Сеюм: Сабабҳои муносибати Ҳокимияти Шӯравӣ нисбат ба дин. Бо  

сабабҳои маълум руҳониён ҳеҷ гоҳ нисбат ба Давлати Шӯравӣ хайрҳоҳ 

набуданд. Сиёсати Давлати Шӯравӣ ҳам нисбат ба дин чандон дуруст набуд. 

Ҳамин ки сиёсати горбачёвӣ ҷамъомаду гирдиҳамоиҳоро ба вуҷуд овард, 

фаъолияти руҳониён пешвои ҳаракати зиддикоммунистӣ ва зиддишӯравӣ 

гардиданд; 

Чаҳорум: Сабабҳои иҷтимоӣ. Сиёсати «худтаъминкунӣ» ва 

«худмаблағгузорӣ» - и Горбачёв, чуноне дар боло таъкид шуд, ба канда шудани 

алоқаи байни корхонаҳои саноатӣ ва аз кор бозмандани онҳо гардид. Дар 

натиҷа, дар ҷумҳурӣ рӯз аз рӯз сафи бекорон меафзуд. Чунин ҳолат вазъи 

иҷтимоии қисми зиёди аҳолиро бад кард. Ин қисми аҳолӣ сабабгорӣ бад шудани 
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аҳволашонро дар сиёсати ҳукумати ҳамонвақта медиданд, бинобар ин ба 

муқобилашон бархестанд; 

Панҷум: Сабабҳои сиёсӣ. Ҷумҳурии Тоҷикистон қариб 70 сол дар ҳайати 

Иттиҳоди Шӯравӣ буд ва дар ин давр ҳизби коммунистии Иттиҳоди Шӯравӣ 

(КПСС) ҳизби яккаҳукмрон ба ҳисоб мерафт. Ҳар гуна амри ин ҳизбро ҳизбҳои 

коммунистии ҷумҳуриҳои иттифоқӣ, аз ҷумла Тоҷикистон ҳам бе чуну чаро 

иҷро мекарданд. Онҳо ҳеҷ гоҳ мустақилона сиёсат набурдаанд. Истиқлолият 

барои тоҷикистониён, аз ҷумла роҳбаронаш, тӯҳфае буд, ки аксарият интизораш 

набуданд. Бо ҳамин сабабҳо Президенти ҳамонвақтаи ҷумҳурӣ Раҳмон Набиев 

сиёсати дурусти мустақили муттаҳидкунанда ва пешбарандаро муайян карда 

натавонист. Дар замони роҳбарии ӯ, дар ҷумҳурӣ баъзан ҳолатҳои ҳатто 

беҳокимиятӣ мушоҳида карда мешуд. 

Илова ба ҳамаи ин Душанбешаҳр ҳамчун пойтахти ҷумҳурӣ, махсусан соли 

ҳассоси 1992, вазифаи асосии худ - маркази идоракунанда ва 

муттаҳидкунандаро бозида натавонист. Баръакс, дар худи пойтахти ҷумҳурӣ, 

нишонаҳои нооромкунандаи маҳалгароӣ ва мансабпарастӣ бештар эҳсос карда 

мешуд. Бо ҳамин сабаб иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон на ин 

ки дар шаҳри Душанбе, балки дар Хуҷанди бостонӣ даъват карда шуд, ки оиди 

он баъдтар хоҳем истод. 

Хулоса, сабабҳои дар боло ишораёфта боиси ҷанги шаҳрвандӣ  гардидаанд, 

ки минбаъд мо бояд ҳамаи ин ҳолатҳоро ба эътибор гирифта, баҳри пойдории 

ҷумҳурии соҳибистиқлоламон кӯшиш ба харҷ диҳем, то ин ки дигар ягон 

нишонае чунин музаффарияти бебаҳои халқамон – истиқлолияти давлатиро 

халалдор нанамояд.  

Эълони истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯзҳои ноороми мамлакат 

мегузашт. Махсусан дар шаҳри Душанбе гирдиҳамоиҳои беохири 

зиддикоммунистӣ мегузаштанд. К. Аслонов, ки дар замони Шӯравӣ то ба 

мансаби котиби кумитаи марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон расида буд, 

дар давраи нав, вазифаи раиси  Шӯрои Олӣ ва иҷрокунандаи вазифаи 

Президенти ҷумҳуриро ба ӯҳда гирифта, тамоман мавқеи зиддикоммунистиро 

ишғол намуд. Гирдиҳамомадагон аз ӯ талаб карданд, ки фаъолияти ҳизби 

коммунистии Тоҷикистонро манъ намоянд. Бо қарори мири ҳамонвақтаи шаҳри 

Душанбе Мақсуд Икромов (собиқ коммунист) ҳайкали В.И. Ленин, ки дар 

маркази шаҳр (дар ҳозира майдони Ваҳдат) вақеъ буд, шаби аз 21 ба 22 

сентябри соли 1991 афтонда шуд. Чунин вазъияти мураккабро ба инобат 

гирифта, ҳизби коммунистии Тоҷикистон, мувофиқи қарори анҷумани ХХ11 

худ (21 сентябри соли 1991) муваққатан номи худро дигар – ҳизби сотсиалистии 

Тоҷикистон эълон карда, 18 январи соли 1992 ба номи аввалааш баргашт. Ин 

ҳама вазъиятро боз ҳам мураккабтар намуд. Акнун тарафдорони ҳизби 

коммунистӣ ва тартиботи Шӯравӣ ба майдон баромада талаб карданд, ки Қ. 

Аслоновро  аз вазифааш озод намуда, фаъолияти ҳизби наҳзати исломро манъ 

намоянд. 
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23 сентябри соли 1991 иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Қ. Аслоновро аз вазифаи раиси Шӯрои  Олӣ озод намуд ва ба ин 

вазифа Раҳмон Набиевро интихоб намуд. Р. Набиев дар як вақт иҷрокунандаи 

вазифаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. Ҳолати ногувори 

Душанбешаҳрро ба инобат гирифта, дар шаҳр то  январи соли 1992 ҳолати 

фавқулодда эълон карда шуд. Вале он 5 октябри ҳамон сол бекор гардид. 

 24 ноябри соли 1991 дар ҷумҳурӣ интихоботи Президент гузаронида шуд. 

Дар он номзадии 9 нафар Р.Набиев, Д.Худоназаров, И.Давлатов, С.Тураев, 

Қ.Аслонов, Х.Насриддинов, Н.Махсумов, Б.Шоев, Б.Салимов пешниҳод 

гардида буд ва Раҳмон Набиев Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон интихоб шуд. 

Баъди он 12 декабри соли 1991 Сафаралӣ Кенҷаев раиси Шӯрои Олии 

Тоҷикистон интихоб гардид. 

Оғози мухолифат. Дар асоси сабабҳои дар боло ишораёфта дар ҷумҳурӣ то 

моҳи октябри соли 1991 ҳам нишонаҳои мухолифат вуҷуд доштанд. Вале 

октябри соли 1991 ва марти соли 1992 ду воқеаҳое ба амал омаданд, ки онҳо 

мухолифатҳои  ниҳониро ба умум ошкор намуданд. Воқеаи аввала ин 5 октябри 

соли 1991 дар  иҷорсияи Шӯрои Олии ҷумҳур боло гирифтани баҳси байни 

имомхатаби шаҳри Кӯлоб Мулло Ҳайдар Шарифзода ва қозии ҳамонвақтаи 

ҷумҳурӣ Ҳоҷӣ Акбар Тураҷонзода ба ҳисоб меравад. Ҳ. Шарифзода А. 

Тураҷонзодаро барои норасоиҳои молиявӣ, худсариҳои ҳизби наҳзати ислом ва 

ғайра танқид намуд. Чунин ҳолат аксари руҳониёни ноҳияҳои Марказӣ ва 

Ҷанубии ҷумҳуриро ба ду гурӯҳи ба ҳам муқобил ҷудо намуд. 

Воқеъаи дуюм бошад, ин бегоҳии 25 марти соли 1992 суханронии раиси 

Шӯрои Олии ҷумҳурӣ Сафаралӣ Кенҷаев ба воситаи оинаи нилгун ба ҳисоб 

меравад. Дар он баромад норасоиҳои зиёди мавҷуда, ғоратгариҳои  молу мулки 

давлатӣ ва ғайраҳо қайд гардид. С. Кенҷаев дар ин суханронии худ ҳамонвақт 

вазири корҳои дохилии ҷумҳурӣ Маҳмадаёз Навҷӯвоновро ба  зери танқид 

гирифта, масъалаи аз вазифа сабукдӯш намудани ӯро гузошт, ки амалии он аз 

Президенти  мамлакаат вобастагӣ дошт. Рӯзи дигар, яъне, 26 марти соли 1992 бо 

ташаббуси ҷамъияти «Лаъли Бадахшон» наздикони вазир, гӯё барои ҳимояи ӯ 

дар назди қасри Президент ҷамъ омаданд. Вале аз вазъият истифода бурда, зуд 

майдонро тарафдорони ҳизби наҳзати ислом ба дасти худ дароварданд. Дар 

натиҷа, ҳимояи манфиати вазири дохилӣ зуд фаромӯш шуд. Аммо гирдиҳамоӣ 

рӯз ба рӯз характери  зиддиҳукуматӣ ва зиддикоминистиро гирифт. Президенти  

ҳамонвақтаи мамлакат Р. Набиев бепарвоӣ зоҳир намуда, оқибатҳои чунин 

вазъиятро дарк карда натавонист.  

Ҳамин тавр, 26 марти соли 1992 дар шаҳри Душанбе, дар майдони назди 

қасри Президент, ки майдони Шаҳидон ном дошт, гирдиҳамоии тӯлонии 

мухолифини ҳукумат ба амал омад. Дар он мақомоти роҳбарӣ дар ихтиёри 

ҳизби наҳзати ислом буд. Ҳизби демократии Тоҷикистон ва  маҳфилҳои сиёсии 

«Растохез», «Лаъли Бадахшон» ва ғайра иттифоқчиёни ҳизби наҳзати ислом 

буданд. Ҳозирини майдон, минбари онро ба хубӣ истифода бурда, бештарашон 
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нисбати ҳукумат суханҳои танқидӣ гуфта, истеъфоашро талаб мекарданд. Дар 

чунин лаҳзаи ҳассос вазири корҳои дохилии ҷумҳурӣ ҳам бетерафии вазорати 

худро эълон карда, дар амал мухолифинро дастгирӣ мекард. Бо талаби ин 

майдон С.Кенҷаев ба истефо рафт ва Акбаршо Искандаров раиси Шӯрои Олӣ 

гардид.  

Охири моҳи апрели соли 1992 дар майдони дигари Душанбешаҳр, ки он 

вақт майдони Озодӣ ном гирифта буд (ҳоло майдони Ваҳдат), ба тарафдории 

ҳукумати расмӣ гирдиҳамоии нав ба амал омад. Иштирокчиёни ҳар ду майдон 

рӯз ба рӯз зиёд мегардиданд. Маркази шаҳрро хаймаҳои тарафҳои муқобил 

фаро гирифта буданд. Дар  майдони «Шаҳидон» даромадгоҳи  қасри Президент, 

дар майдони «Озодӣ» бошад даромадгоҳи вазорати корҳои хориҷӣ ва Шӯрои 

Олии ҷумҳурӣ ба минбари тарафҳои муқобил табдил ёфта буданд. Тарафҳо ба 

муқобили якдигар суханҳои қабеҳ мегуфтанд. Бадбахтона ҳар ду майдон, бо 

роҳҳои гуногун мусаллаҳ мешуданд, бо ном «горди миллӣ» бунёд карданд. Вале 

сад афсӯс, ки ташаббускорони ин чорабиниҳо ҳамон вақт оқибати  амалиёти 

худро эҳсос намекарданд, ё худ эҳсос кадан намехостанд. 

Хулоса, аз баҳори соли 1992 дар Душанбешаҳр, дар натиҷаи ба ду майдони 

ба ҳам муқобил тақсим гардидани мардум, нисбат ба ҳамдигар   истифода 

бурдани суханҳои таҳкиромез «вовчик» (нисбати гирдиҳамомадагони майдони 

«Шаҳидон», яъне назди қасри Президентӣ) ва «юрчик» (нисбати 

гирдиҳамомадагони майдони «Озодӣ», ҳозира майдони «Ваҳдат»), вазъиятро 

хеле муташанниҷ гардонида буд. Ҳамон вақт Душанбешаҳр, пойтахти 

Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон ба як бочкаи пур аз маводи тарканда 

монандӣ дошт, ки ҳар лаҳза интизори  таркидан буд. Ниҳоят, ин бочка аввали 

моҳи майи соли 1992 таркид ва дар  натиҷа ҷанги шаҳрвандӣ сар шуд. 

Оғози амалиёти ҷангӣ. 5 майи соли 1992 дар гардиши Олӣ Совет, 

шоҳроҳи Душанбе – Ёвон хуни одамӣ рехт ва он барои оғози муқовимати 

муссалаҳонаи тарафҳои муқобил баҳона гардид. Сабаби хунрезӣ он буд, ки 

тарафдорони майдони «Шаҳидон» аз ҳамин гардиш нагузоштанд, ки 

хӯроквории аз гурӯҳи ноҳияҳои Кӯлоб, барои майдони «Озодӣ» овардаро 

гузаронанд. Ба муқобили онҳо аз  аслиҳа оташ кушоданд. Дар натиҷа якчанд 

нафар ҳалок ва захмӣ гардиданд. Бо ҳамин воқеа ҳозирини майдони «Озодӣ» ба 

ноҳияҳои худ пораканда шуда рафтанд. Вале гирдиҳамоии майдони «Шаҳидон» 

то 17 иайи соли 1992 идома ёфт. 

Дар чунин вазъи душвори ба амаломада, дар шаҳри Душанбе, як гурӯҳ 

равшанфикрони ҷумҳурӣ, аз ҷумлаи олимон, фаъолони меҳнат, ва ғайра оқибати 

бади воқеи «5 – уми май» - ро эҳсос карда, кӯшиш карданд,  ки ҳар ду тарафи 

муқобилро созиш диҳанд. 7 майи он сол ҳатто протоколи созишномаи ҳукумати  

ҷумҳурӣ ва тарафи мухолифин имзо гардид. Аммо ин созишнома ҳам дер давом 

накард. Ҳамон лаҳза сарвазири ҷумҳурӣ Акбар Мирзоев ҳам ба тарафи 

мухолифин гузашта буд. 10 майи соли 1992 бо ном «ҳукумати муросои миллӣ» 

ташкил карда шуд. Ба он А.Искандаров, Д.Усмон, Х.Холиқназаров, З.Вазиров, 
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М.Мираҳимов ва дигарон шомил буданд. Вале ин ҳукумат ҳам барои пешгирии 

ҷанг коре карда натавонист. Баръакс, худӣ ҳамон рӯз дар Душанбешаҳр, дар 

назди бинои Кумитаи амнияти миллӣ (ҳоло Кумитаи амнияти бехатарӣ), дар 

байни тарафҳои муқобил, бархӯрди хунин ба амал омад. Дар натиҷа 8 нафар 

кушта ва 41 нафар захмӣ гардиданд. Бо ҳамин алангаи оташи ҷанги шаҳрвандӣ 

зуд Душанбешаҳрро фаро гирифт. Баъди ин фаъолияти ташаббускоронаи 

миёнаравии олимон ҳам, яъне барои мусолиҳаи миллӣ, қатъ гардид. 

Ҷанги шаҳрвандӣ баъди Душанбешаҳр зуд бисёр ноҳияҳои водии Ҳисор ва  

Вахшро фаро гирифт. Дар ин ноҳияҳо ҳам аввалин қурбониҳо, маҷрӯҳон ва 

гурезаҳо ба амал омаданд. Аммо вазъи фоҷеавии Душанбешаҳр он ноҳияҳоро ба 

ҳолати боз ҳам сангинтар гузошта буд. Ноҳияҳои гурӯҳи Кӯлоб бошанд  

гирифтори бумбасти иқтисодӣ гардиданд. Ҳукумати  расмии ҷумҳурӣ, ки дар 

асл ба ихтиёри мухолифин гузашта буд, ба сӯи ноҳияҳои Кӯлоб гузаронидани 

ҳар гуна намуди хӯроквориро манъ кард. Дар натиҷа, агар ноҳияҳои водии 

Вахшро ҷанги шаҳрвандӣ фаро гирифта бошад, пас ноҳияҳои гурӯҳи Кӯлобро 

гуруснагӣ, ҳатто каҳтӣ фаро гирифта буд. 

Дар Душанбешаҳр тарафи мухолифин мавқеи худро рӯз аз рӯз мустаҳкам 

менамуд. Бо ташаббуси онҳо 24 августи соли 1992, дар рӯзи равшан, додситони 

генералии ҷумҳурӣ Нурулло Ҳувайдуллоев, ки муқобили онҳо буд, кушта шуд. 

Қӯмандони гвардияи Президенти ҷумҳурӣ, генерал Б. Раҳмонов, ки ҳамон вақт 

қасри Президентиро мудофиа мекард, ба қасами худ хиёнат карда, ба тарафи 

мухолифин гузашт. Ӯ инчунин ҳамроҳи худ қисми зиёди лавозимоти 

оташфишонро низ ба тарафи мухолифин гузаронид. Чунин холат имконият дод, 

ки 31 августи ҳамон сол тарафи мухолифин қасри Президентро ишғол намуда, 

молу мулки онро ғорат намояд. Президент Р. Набиев, аз тарс як ҳафта дар 

Қаратоғ пинҳон шуд. 7 сентябр ӯ ба кор баромад ва ҳангоми ба сӯи Ҳуҷанд 

гурехтан, дар фурудгоҳи Душанбешаҳр, аз тарафи гурӯҳи яроқноки мухолифин 

маҷбур карда шуд, ки ба истеъфо барояд. 

Ҳамин тавр, дар Душанбешаҳр - пойтахти Ҷумҳурии соҳибистиқлоли 

Тоҷикистон ҳокимият пурра ба ихтиёри тарафи  мухолифин гузашт. Дар  чунин 

ҳолат Шӯрои Олии ҷумҳурӣ ҳам озодона фаъолият карда  натавонист. Тарафи 

мухолифин хар лаҳза намояндагони мардумӣ ва  аъзоёни ҳукуматро, ки аз рӯи 

нақшаи онҳо амал намекарданд, гаравгон мегирифтанд. Радио ва оинаи нилгуни 

ҷумҳурӣ ҳам дар ихтиёри тарафи мухолифин буд. Аз ҷумла, ба воситаи оинаи 

нилгун тарафи мухолифинро рӯирост ҳамчун «душман», «кофирҳо» ва ғайра 

муаррифӣ менамуданд, қурбониёни худро «шаҳидони гул – гул кафан» 

меномиданд. 

Хулоса, дар Душанбешаҳр тамоми рукнҳои давлатдорӣ фалаҷ гардида буд. 

Чунин ҳолат зарурияти ҳокимияти нави қонунии ҷумҳуриро ба вуҷуд овард, ки 

онро бояд ҳар ду тарафи муқобил эътироф намоянд. Чунин ҳокимиятро бояд 

иҷлосияи Шӯрои Олӣ ташкил медод, ки барояш дар шароити ҳамонвақтаи 

Душанбешаҳр, холисона ташкил намудани чунин ҳокимият ғайри имкон буд. 
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Иҷлосияи XVI (Хуҷандии) Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Чӣ 

тавре таъкид шуд вазъи ноороми Душанбешаҳр намегузошт, ки дар он иҷлосияи 

Шӯрои Олии ҷумҳурӣ озодона фаъолият кунад. Баъди истеъфои Р. Набиев 

вазифаи Президенти ҷумҳуриро низ Акбаршо Искандаров, ки раиси Шӯрои Олӣ 

буд иҷро мекард. Вале дар замони ӯ ҳам вазъият мӯътадил нагардид. Илова бар 

ин собиқ раиси Шӯрои Олии ҷумҳурӣ Сафарали Кенҷаев 24 – 25 октябри соли 

1992, бо ихтиёриёни водии Ҳисор, ба  Душанбешаҳр ҳуҷум намуд, ки дар 

натиҷа аз ҳар ду тараф каси бисёре ҳалок ва захмӣ гардиданд. Яке аз талабҳои ӯ 

дар  Хуҷанд даъват намудани иҷлосияи Шӯрои  Олии ҷумҳурӣ ва дар он ташкил 

намудани ҳокимияти қонунии Тоҷикистон буд. 

9 ноябри соли 1992 қарори раёсати Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

дар бораи 16 ноябри ҳамон сол, дар шаҳри Хуҷанд даъват намудани иҷлосияи 

XVI Шӯрои Олӣ (даъвати 12 - ум) баромад. Иҷлосия дар вақти муайяншуда, дар 

қасри Арбоби ноҳияи Хуҷанд ҷамъ омад. Дар  иҷлосия дар қатори 

намояндагони халқ, арбобони илму фарҳанг, номояндагони ҳизбу ҳаркатҳо, 

камандирҳои майдонҳои ҷангӣ аз ҳар ду тарафи бо ҳам муқобил, меҳмонон аз 

давлатҳои ҳамсоя ва ташкилотҳои байналхалқӣ ҳузур доштанд. Мақсади асосии 

иҷлосия – ин ноил гардидан ба мусолиҳаи миллӣ ва бунёди ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. 

Комиссияи муросо ба рӯзномаи иҷлосияи 23 масъаларо дохил кард. Аз 

ҷумлаи масъалаҳои ба рӯзномаи иҷлосия воридшуда: бозхонди раиси Шӯрои 

Олӣ А. Искандаров; баррасии аризаи Р. Набиев оиди истеъфо аз мансаби 

Президентӣ; аризаи аъзоёни раёсати Шӯрои Олӣ, Девони Вазирон; муроҷиат ба 

Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил; авфи умум; интихоби раиси Шӯрои Олӣ; 

ташкили Шӯрои Вазирон; аз муҳосираи иқтисодӣ озод намудани минтақаҳои  

алоҳида ва ғайраҳо ба ҳисоб мерафтанд. Дар  ҷойи намоёни Қасри Арбоб чунин 

шиор намоён буд: «Намояндагони мӯҳтарам! Шумо ба ин ҷо бо мақсаде омадед, 

ки ба хунрезӣ хотима гузоред. Дар сарзамини Тоҷикистон бояд сулҳ тантана 

кунад !».  

Намояндагони халқ дар марҳилаи аввал зарур шумориданд, ки аз тарзи 

идоракунии президентӣ муваққатан даст кашида, боз ба идоракунии парламентӣ 

гузаранд. Дар натиҷа 19 ноябри соли 1992 Эмомалӣ Раҳмон  раиси Шӯрои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуд. 27 ноябр бошад ҳукумати ҷумҳурӣ ташкил 

карда шуд. Абдумалик Абдуллоҷонов сарвазир таъин гардид. Ҳукумати 

иҷроияи ҷумҳурӣ ҳамон вақт иборат аз 20 вазоратҳо ташкил ёфт 

Рафти фаъолияти иҷлосия нисбатан мӯътадил буд. Ин ҳам аз он гувоҳӣ 

медод, ки ҳар ду тарафи муқобил майли сулҳро доранд. 26 ноябр ҳатто барои 

иштирокчиёни иҷлосия оши оштӣ ташкил карда шуд. Умуман иҷлосияи 

хуҷандӣ, ки то 2-уми декабри ҳамон сол кори худро давом дод, тамоми 

масъалаҳои пешниҳод гардидаро муҳокима намуда, оиди онҳо қарорҳои 

дахлдор қабул намуд. Аз ҳама муҳимтарин, ин иҷлосия ҳукумати қонунии 
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Тоҷикистонро бунёд намуд, ки онро ҳар ду  тараф ҳам эътироф намуданд. 

Аҳамияти бузргтарини ин иҷлосия ҳам дар ҳамин аст. 

Аммо иҷлосияи хуҷандӣ ба ҷанги шаҳрвандӣ хотима гузошта натавонист. 

Амалиётҳои ҷангӣ ҳамоно давом дошт ва он ноҳияҳои навро фаро гирифт. Дар 

чунин ҳолат ба пойтахти ҷумҳурӣ омада, ба  фаъолият шурӯъ намудани 

ҳукумати қонунӣ хеле душвор буд. 10 декабри соли 1992 дастаҳои аз 

ихтиёриёни ноҳияҳои Ҳисору Турсунзода ташкил ёфта ва қувваҳои Ёқуб 

Салимов, ки худи ӯ дар ҳукумати нав вазири корҳои дохилӣ таъин гардида буд, 

ба Душанбешаҳр дохил шуданд. Қувваҳои мухолифини дар Душанбешаҳр буда, 

ба қувваҳои ҳукуматӣ муқобилияти сахт нишон надода, асосан ба сӯи ноҳияи 

Ваҳдат (ҳамон вақт Кофарниҳон) ақиб гаштанд. Маҳз чунин ҳолат 

Душанбешаҳрро аз харобии зиёд эмин нигоҳ дошт. Дар шаҳри Ваҳдат тарафи 

мухолифин каме муқобилият нишон дода, ба водии Рашт қафо гашт. Дар 

маҳалҳои ҷудогонаи ин водӣ, дар байни қувваҳои муқобил, ҷангҳои сахт ба 

амал омаданд.  

23 феврали соли 1993 Ҳукумати Тоҷикистон аз ҳисоби қисмҳои беҳтарини 

ҷабҳаҳои халқӣ артиши миллии ҷумҳуриро ташкил дод. Ин қӯшун давра ба 

давра бо техникаи навини ҷангӣ хубтар мусаллаҳ гардида, дар ҷангҳои 

минбаъда маҳорати ҷангии худро боз ҳам беҳтар сайқал медод. Ин ҳама 

имконият дод, ки ҳудуди ҷумҳурӣ ҳар чӣ зудтар аз қувваҳои асосии тарафи 

мухолифин озод карда шавад. Бо ҳамин сабабҳо, минбаъд дар ҷумҳурии мо рӯзи 

23 феврал ҳамчун Рӯзи артиши миллӣ қайд карда мешавад. Қувваҳои асосии 

мухолифин минбаъд ба ҳудуди давлати Афғонистон гузашта, барои амалиётҳои 

васеъ ба муқобили ҳукумати расмии Тоҷикистон омодагӣ медиданд. Аммо дар 

дохили ҷумҳурӣ ҳанӯз муқовиматҳои нисбатан хурд идома дошт. 

Қабули Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон. Аз ҳамон 

рӯзе, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибихтиёр гардид, зарурияти Конститутсияи 

(Сарқонуни) нави ҷумҳурӣ ва қонунӣ гардонидани дастовардҳои истиқлолият ба 

миён омад. Зеро, қонунҳои  дигари мамлакат бояд дар асоси он омада ва қабул 

карда мешуд. Ба ғайр аз  ин зарурияти Конститутсияи (Сарқонуни) навро 

муносибат бо дигар давлатҳо ва ташкилотҳои байналхалқӣ ба миён оварданд. 

Аз ҷумла барои  онҳо маълум набуд, ки минбаъд мамлакати мустақили 

Тоҷикистон чӣ гуна давлат мешавад. Пӯшида нест, ки аксари онҳо аз нуфузи 

зиёди дини ислом дар  ҷумҳурӣ дар хавф буданд. Онҳо дар тарси он буданд, ки 

Тоҷикистон ҳам мисли Афғонистон як давлати исломӣ мешавад. Ҳамаи ин 

ҳолатҳо  зарурияти қабули Конститутсияи (Сарқонуни) навро ба вуҷуд 

оварданд. 

Барои омода намудани лоиҳаи Конститутсияи (Сарқонуни) нави ҷумҳурӣ аз 

чумлаи олимон, махсусан ҳуқуқшиносон, гурӯҳи корӣ ташкил карда шуд. 

Лоиҳаи омода намудаи ин гурӯҳ 13 апрели соли 1994, бо қарори  Шӯрои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба мӯҳлати то 15 июни ҳамон сол ба  муҳокима гузошта 

шуд. Ҳамон вақт тарафи мухолифин аз иштирок дар  муҳокимаи ин ҳуҷҷати 
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тақдирсоз даст кашида буд. Баъди ба  инобат гирифтани фикру андешаҳои 

мардум, лоиҳаи Сарқонун ба райпурсии умумихалқӣ пешниҳод карда шуд. 

6 ноябри соли 1994 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

райпурсии умумихалқии мамлакат қабул карда шуд. Бо ҳамин сабаб, дар 

ҷумҳурии мо ҳар сол 6 - уми ноябр ҳамчун Рӯзи Конститутсия (Сарконун) ҷашн 

гирифта мешавад.  Минбаъд, 26 августи соли 1999 ва 22 июни соли 2003, боз бо 

тариқи райпурсии умумихалқӣ, ба он тағйироту иловаҳо ворид карда шуд. 

Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон аз дебоча, 10 боб  ва 

100 модда иборат аст. Аз ҷумла, дар моддаи 1 – уми он таъкид шудааст,: 

«Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва 

ягона мебошад». 

6 ноябри соли 1994 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоботи Президенти 

мамлакат низ барпо гардид. Барои  интихоб ду нафар номзад Э. Раҳмон ва А. 

Абдуллоҷонов пешбарӣ гардиданд. Дар интихобот Эмомалӣ Раҳмон ғолиб 

омада Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гардид.  

 

§3. Ба итмом расидани ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ва  

ноил шудан ба ваҳдати миллӣ 

 

Музокироти байни тоҷикон ва имзои созишномаи сулҳ. Дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз оғози ҷанги шаҳрвандӣ якчанд маротиба кӯшишҳои муросои 

миллӣ карда шуд. Ба ин кӯшишҳои моҳи  майи соли 1992 дар Душанбешаҳр, 

августи он сол дар Хоруғ, ноябри ҳамон сол дар Хуҷанд ва ғайра мисол шуда 

метавонад. Аммо онҳо натиҷаи дилхоҳ надоданд. Зеро, он давр дар баробари 

боло гирифтани ҷанги шаҳрвандӣ, мавқеи ҳукуматӣ ва мухолифин низ аз 

ҳамадигар дуртар мешуд. Ба ғайр аз ин тарафи ҳукумат барои ҳамчун қувваи 

ягонаи ҳарбию сиёсӣ эътироф намудани мухолифин, аз ҷумла гурӯҳҳои 

муссалаҳи он дар ҳудуди  Афғонистон, ҳанӯз омода набуд. Ба қавли ин ҷониб, 

бо мухолифини дохилӣ забон ёфтан имконпазир аст. Аммо таъкид мекарданд, 

ки гурӯҳҳои  мусаллаҳи дар Афғонистон буда, баъди ҳалли силоҳ, ба сифати 

гурезаҳо бояд баргардонида шаванд.  

Танҳо аз соли 1993, баъди он ки амалиётҳои ҷангӣ каме суст гардид 

зарурияти муросои миллӣ боло гирифт. Ба ин вазъи ҳамонвақтаи Афғонистон 

низ таъсири худро расонид. Зеро, дар ин ҷо толибон ҳокимиятро ба даст 

дароварданд. Ҳукумати қонунии Афғонистон бо сарварии Президент Раббонӣ 

дар қисми шимолии мамлакат ҷой гирифт. Муқовимати зидди толибонро 

минбаъд ҳам шермарди тоҷикони ин мамлакат Аҳмадшоҳи Масъуд сарварӣ 

мекард. Баъди чунин ҳолат Созмони Миллали Муттаҳид, давлатҳои Русия, Эрон 

ва ғайра ҳукумати Раббониро дастгирӣ намуданд. Алоқаи мухолифини тоҷик аз 

толибон тамоман канда шуд. Ин ҳама дигаргуниҳо мухолифини тоҷикро водор 

намуд, ки мавқеи худро бо мавқеи ҳукумати Тоҷикистон наздик намояд. 

Музокироте, ки августи соли 1993 байни намояндагони ҳукуматӣ ва мухолифин 
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барпо гардид, мавқеи тарафҳо дар музокиротҳои минбаъда аниқ карда шуд. Аз 

ҷумла ҳукумати ҷумҳурӣ мавқеи худро дар ҳалли  5 масъалаҳои зерин 

медид: 

1. Бозгашти таъҷилии ҳамаи гурезаҳо аз шимоли  Афғонистон; 

2. Гуфтушунидҳои бисёрҷониба бо ҳукуматҳоои Афғонистон, Эрон, 

Покистон, Арабистони Саудӣ ва дар ин масъала истифода бурдани кӯмаки 

Созмони Миллали Муттаҳид (ООН); 

3. Даст кашидан аз истифодаи қувва; 

4. Барои нигоҳдории оромӣ, ба сарҳади Афғонистон ҷалб намудани 

қувваҳои Созмони Миллали Муттаҳид (ООН); 

5. Ҳалли ҳама гуна масъалаҳо бевосита бо роҳи гуфтушуниди тарафҳо.  

Тарафи мухолифини тоҷик мавқеи худро дар ҳалли 4 масъалаҳои  

зерин пешниҳод карда буд: 

1. Ҳалли масъалаи гурезаҳо; 

2. Кафолати амният ва дахлнопазирии гурезаҳо; 

3. Авфи умум; 

4. Ноил гардидан ба ҳалли масъалаи қувваҳои мусаллаҳи мухолифини 

тоҷик, ки дар хоки Афғонистон қарор доранд. 

Ҳамин тавр то апрели соли 1994 дар байни намояндагони ҳукуматӣ ва  

мухолифини тоҷик ҷараёни наздиккунии ақидаҳо ва  мавқеъҳо идома ёфт. Аз 

ҳама муҳимаш тарафҳо якдигарро эътироф карданд. 

Аз 5 то 19 апрели соли 1994 дар шаҳри Москва, даври аввали гуфтушуниди 

байни тоҷикон, баргузор гардид. Дар он гурӯҳи  тарафи ҳукуматиро Ш. Зуҳуров 

(хамон вақт вазири  меҳнат ва шуғли аҳолии ҷумҳурӣ) ва тарафи  мухолифинро 

О. Латифӣ (ҷонишини роҳбари ҳайат) сарварӣ мекарданд. Масъалаҳои асосии 

музокирот: оиди оташбас, гурезаҳо ва муҳоҷирон  буданд. 

Аз 18 то 28 июни соли 1994 дар шаҳри Теҳрон даври дуюми гуфтушунид ба 

амал омад. Масъалаи асосии музокирот оташбаси муваққатӣ ба ҳисоб мерафт. 

Аз 20 октябр то 1 декабри соли 1994 даври сеюми музокирот дар шаҳри 

Исломобод, масъаларо дар бораи комиссияи муштарак оид ба татбиқи 

созишномаи оташбас муҳокима намуд. Музокиротҳои минбаъда, аз ҷумла 

давраи чаҳорӯм, аз 22 май то 2 июни соли 1995 дар шаҳри Алма Ато; даври 

панҷум, аз 30 ноябр то 23 декабри ҳамин сол дар шаҳри Ашқобод баргузор 

гардиданд. То охири соли 1995 тарафи мухолифин номи «Харакати наҳзади 

исломии Тоҷикистон» - ро дошт. Он минбаъд «Иттиҳоди мухолифини тоҷик» 

ном гирифт. 

 Соли 1996 байни тоҷикон ягон даври расмии гуфтушунид ба амал наомад. 

Вале худи ҳамин сол намояндагони ҳар ду тараф дар Ашқобод, Теҳрон, 

Хостдеҳи Шимолии Афғонистон ва Москва во хӯрданд. Масъалаи асосие, ки 

дар ин вохӯриҳо муҳокима намуданд, ин оиди комиссияи оштии миллӣ буд. Ба 

ғайр аз ин, дар ин сол дар гуфтушуниди байни тоҷикон дигаргунии куллӣ ба 

амал омад. 11 декабри соли 1996 дар Хостдеҳи шимоли Афғонситон бори аввал 
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва сарвари «иттиҳоди 

мухолифини тоҷик» Саид Абудуллои Нурӣ ба ҳам вохӯрданд. Албатта дар 

макони ҳамон вақт нисбатан нором ва хавфнок ҳозир шудани Президент 

Эмомалӣ Раҳмон ин худ нишонаи шуҷоат ва далерӣ буд. Чунин далерӣ тарафи 

мухолифинро ба андеша гузошт. 

Албатта дар сатҳи баланд  мулоқот намудани тарафи ҳукуматӣ ва 

мухолифинро якчанд  омилҳо ба миён гузоштанд. Яке аз чунин омилҳо ин 

ҳолати тирамоҳи соли 1995 дар шимоли Афғонистон ба амал омада ба  ҳисоб 

мерафт. Мувофиқи баъзе маълумотҳо роҳбарияти ҳаракати наҳзати исломии 

Тоҷикистон бо ҳаракати исломии «толибон»-и Афғонистон  шартнома имзо 

кардаанд, ки мувофиқи он мебоист толибҳо баъди  гирифтани пойтахти давлати 

Афғонистон - шаҳри Кобул, ба мухолифини тоҷик кӯмаки амалӣ мерасониданд. 

Президенти ҳамонвақтаи Афғонистон Бурҳониддин Раббоӣ ва сарвари қувваҳои 

ҳарбии Афғонистон  Аҳмадшоҳи Масъуд нагузоштанд, ки ин нақша амалӣ 

шавад. Бинобар ҳамин ҳам барои  бо ҳам наздик намудани мавқеи ҳукуматӣ ва 

мухолифини тоҷик ва дар сатҳи баланд ташкил намудани музокирот, онҳо 

мақоми бузургеро бозидаанд. 

Дар ҳамин давр дар дохили ҷумҳурӣ ҳам руҳияи сулҳхоҳӣ хело боло 

гирифта буд. 9 марти соли 1996 қариб 30-ташкилотҳои ҷамъиятию сиёсӣ 

«Аҳдномаи ризоияти ҷомеаи Тоҷикистон»-ро имзо намуданд. Мақсади асосии 

он ҳар чӣ зудтар ноил гардидан ба сулҳи байни тоҷикон ба ҳисоб мерафт. 

Маҳз дар сатҳи баланд барпо гардидани мулоқоти тарафҳо, минбаъд 

музокироти  байни тоҷиконро сермаҳсул намуд ва чунин музокиротҳо тез – тез 

ба амал омаданд. Аз ҷумла, даври шашуми музокирот аз 4 то 19 январи соли 

1997 дар шаҳри Теҳрон; даври ҳафтум аз 26 феврал то 8 марти соли 1997 дар 

шаҳри Москва; даври ҳаштум 8 – 18 апрели, 21 – 29 майи он сол дар шаҳри 

Теҳрон ба амал омаданд. Албатта сермаҳсул будани ин музокиротҳо имконият 

доданд, ки 24-27 июни соли 1997 дар шаҳри Москва даври  хотимавии 

музокироти байни тоҷикон барпо гардад. Баъзан ин даврро даври нуҳум ҳам 

меноманд, ки дар сатҳи баланди тарафайн гузашт. 

27 июни соли 1997 ҳуҷҷати барои тоҷикон ва Тоҷикистониён муҳимтарин  

«Созишномаи умумӣ дар хусуси барқарор кардани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар 

Тоҷикистон» аз тарафии Президенти ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ва сарвари 

«Иттиҳоди мухолифини тоҷик» Саид Абдуллои Нурӣ имзо гардид. Дар қатори 

ин ҳуҷҷат боз «Изҳороти Москва», «Протоколи ҳамдигарфаҳамӣ» ва ғайраҳо 

имзо шуданд. 

Ҳамин тавр, музокироти байни тоҷикон, ки баҳри сулҳ ва ваҳдати миллӣ 

дар  Тоҷикистон аз моҳи апрели соли 1994 оғоз гардида буд, 27 июни соли 1997 

бо натиҷаи хуб анҷом ёфт. Яъне, ин музокирот 40моҳ давом карда, душвориҳои 

зиёдро паси сар намуд ва ниҳоят ба мақсад расид. Бо ҳамин чанги шаҳрвандӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 5 майи соли 1992 сар шуда буд, 27 июни соли 
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1997 бо ваҳдати миллӣ анҷом ёфт. Бинобар ҳамин ҳам дар ҷумҳурии мо ҳар сол 

27 – уми июн ҳамчун «Ваҳдати миллӣ» ҷашн гирифта мешавад.  

Бо мақсади пайдор нигоҳ доштани чунин дастоварди таърихӣ, яъне ваҳдати 

миллӣ ҳанӯз 18 июли  соли 1997 «Ҳаракати ваҳдати  миллӣ ва эҳёи Тоҷикитсон» 

- ро ташкил доданд. Президенти ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон раиси он интихоб 

гардид. Дар амал ин ҳаракат баҳри мустаҳкам намудани асосҳои ваҳдати миллӣ 

хизматҳои босазое карда истодааст. Ба итмом расидани ҷанги шаҳрвандӣ  ва 

ноил гардидан ба ваҳдати миллӣ аҳамияти бузурги таърихӣ дорад. Он на танҳо 

давлатдории соҳибистиқлоли тоҷиконро аз парокандагию нестшавӣ аз 

поракандагию нестшавӣ раҳоӣ дод ва қариб ҳамаи гурезагони иҷбориро 

баргардонид, балки исбот намуд, ки ҳангоми дар мадди аввал гузоштани 

манфиати миллат ҳар гуна душвориҳоро паси сар кардан мумкин аст. Бо ҳамин 

сабабҳо бисёре аз ташкилотҳои байналхалқӣ ва давлатҳои ҷаҳонӣ таҷрибаи  

сулҳи тоҷиконро аз ҳар ҷиҳат омӯхта истодаанд. 

Комиссияи оштии миллӣ. Ҳанӯз 11 декабри соли 1996, ҳангоми вохӯрии 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва сарвари мухолифини 

тоҷик Саид Абдуллои Нурӣ, ки дар Хосдеҳи Шимоли Афғонистон барпо 

гардид, масъалаи ташкил намудани комиссияи оштии миллӣ ба миён гузошта 

шуда буд. 23 декабри ҳамон сол тарафҳо ҳатто протоколеро, ки вазифаҳои ин  

комиссияро муайян мекунад, имзо карданд. Ҳамон вақт муайян шуда буд, ки 

аъзоёни  ин комиссия бояд аз 26 нафар иборат буда, аз ҳар ду тараф 13 нафарӣ 

дохил шаванд ва худи комиссия баробари бунёди парламенти касбӣ 

фаъолияташро қатъ менамояд. 

Мақсади комиссияи оштии миллӣ – ин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пойдор 

нигоҳ доштани сулҳ ба ҳисоб мерафт. Аз ин рӯ вазифаи он ба инобат гирифтани 

чунин талабу дархости тарафҳо, ки дар ҳуҷҷатҳои расмии  гуфтушунидҳо 

(протоколҳо) акс ёфтаанд, ё худ тарафҳо пешниҳод намудаанд, ба монанди: ба 

ҳокимият ҳамроҳ намудани тарафи мухолифин, ҳалли масъалаи гурезаҳо, ҳалли 

масъалаи силоҳбадастони тарафи мухолифин ва  ғайраҳо ба ҳисоб мерафт. 

Комиссияи оштии миллӣ бо фармони Президенти ҷумҳурӣ Э. Раҳмон 4 

июни соли 1997 бунёд карда шуд. Барои фаъолияти он меҳмонхонаи «Вахш» - и 

шаҳри Душанберо интихоб намуданд. Машварати  нахустини комиссия дар 

шаҳри Москва, аз 7 – то 11 июли ҳамон сол барпо гардид. Дар шаҳри Душанбе 

аввалин машварати он 15 сентябри он сол ба  амал омад. Сарвари комиссия, 

роҳбари мухолифини тоҷик Саид Абдуллои Нурӣ таъин гардид. Комиссия аз 4 

зеркомиссияҳои зерин иборат буд: сиёсӣ, ҳарбӣ, ҳуқуқӣ ва оиди гурезагон. 

Фаъолияти комиссия дар замоне мегузашт, ки  ҳанӯз ҳам дар баъзе  

гӯшаҳои ҷумҳурӣ, ҳатто шаҳри Душанбе ва атрофии он муқовиматҳо ба амал 

меомаданд. Аз ҷумла, чунин муқовиматҳои  танҳо соли 1998 ба амал омада, ба 

монандӣ: моҳҳои март – май дар маҳаллаи Қаротегини шаҳри Душанбе ва 

ноҳияҳои Ваҳдат (ҳамон вақт ноҳияи Кофарниҳон), 22 сентябр дар шаҳри 

Душанбе кушта шудани раиси зеркомиссияи ҳуқуқии комиссияи оштии миллӣ, 
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намояндаи мухолифини тоҷик Отахон Латифӣ,  4 – 7 ноябр ҳуҷуми полковник 

Маҳмуд Худойбердиев ба вилояти Суғд ва ғайраҳо ба ҳисоб мераванд. Аммо ба 

ҳамаи онҳо нигоҳ накарда, комиссия фаъолияти худро давом дод. 

Дар давоми фаъолияти комиссия, то ин ки тарафҳо бо ҳам наздиктар 

шаванд, баъзе кӯшишҳои ҷиддӣ карда шуд. Аз ҷумла, бо талаби тарафи 

мухолифин 26 сентябри соли 1999 бо роҳи райпурсии умумихалқӣ ба қонуни 

асосӣ – Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе тағйироту 

иловаҳо дароварда шуд. 28 сентябри соли 1999 Ҳизби наҳзати исломи 

Тоҷикистон, ба тарзи расмӣ, номнавис карда шуд. Ҳол он ки аз моҳи ноябри 

соли 1997 то моҳи марти соли 1998 ҳангоми муҳокимаи «Қонун дар бораи 

ҳизбҳои сиёсӣ» Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои фаъолият ба 

ҳизбҳое, ки дар  асоси принсипҳои динӣ бунёд гардидаанд, иҷозати фаъолият 

карданро надода буд. Баъди чунин тағйиртҳо 6 ноябри соли 1999 интихоботи 

Президенти ҷумҳур гузаронида шуд, ки дар он ҳизби наҳзати исломии 

Тоҷикистон низ номзади худ Давлат Усмонро гузошта буд. Пирӯзӣ нисбати 

Эмомалӣ Раҳмон гардид. 

27 феврали соли 2000 интихобот ба Маҷлиси Намояндагон гузаронида шуд, 

ки дар он аз 6 ҳизбҳои сиёсии дар ҷумҳурӣ номнавис шуда, 3 ҳизбҳои зерин 

шарти 5% - ро иҷро намуда, ба он ширкат варзиданд: ҳизби халқӣ – демократии 

Тоҷикистон, ҳизби  комунистии Тоҷикистон ва ҳизби наҳзати исломи 

Тоҷикистон. Дар натиҷаи ин интихобот аз 63 намоянда, 60 нафарашон интихоб 

шуданд. Се нафари дигар баъдтар, интихоб шуданд. 

23 марти соли 2000 интихобот ба  Маҷлиси Милли Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барпо гардид. Дар натиҷаи он 34 нафар аъзоёни Маҷлиси 

Миллӣ ба мӯҳлати 5 сол  таъин гардиданд. 

Ҳамин тавр дар Ҷумҳурии Тоҷикистон парламенти касбӣ, дар шакли 

Малиси Намояндагон ва Маҷлиси Миллии Маҷлисӣ Олӣ, яъне ду палатагӣ 

ташкил ёфт. Дар натиҷа комиссияи оштии миллӣ вазифаи худро иҷро намуд. Бо 

назардошти ин 1 апрели соли 2000, дар асоси Укази Президенти ҷумҳурӣ, 

комиссияи оштии миллӣ дар Тоҷикистон фаъолияти худро қатъ намуд. Ин 

комиссия дар натиҷаи фаъолияти 998 рӯзаи худ (ё худ 2 солу 8 моҳу 25 рӯза) 

тавонист барои амалӣ намудани  натиҷаҳои гуфтушуниди байни тоҷикон 

кӯшишҳои ҷиддӣ намояд ва бо ин барои пойдории сулҳи тоҷикон ҳиссаи 

босазое гузорад. Барои бо мувафақият анҷом ёфтани кори комиссия, 

ташкилотҳои байналхалқӣ, махсусан Созмони Миллали Муттаҳид (СММ - 

ООН), Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲЕ - ОБСЕ) ва дигарон 

ҳиссаи худро гузоштанд.  

 

§ 4. Дастоварҳои минбаъдаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Дастовардҳо дар сиёсати байналхалқӣ. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

арсаи байналхалқӣ гузаронидани сиёсати хориҷии мамлакат фаъолияти тамоман 
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тоза буд. Зеро, дар замони Шӯравӣ сарварони ҷумҳурӣ бо ин масъала умуман 

кордор набуданд. Он замон ин масъулияти ҳукумати Иттифоқ ба ҳисоб мерафт. 

Бинобар ҳамин ҳам баробари ба даст даровардани истиқлолияти давлатӣ, дар ин 

самт низ аввалин қадамҳо гузошта шуд. Аммо ин қадамҳо дар ҳолате гузошта 

мешуд, ки дар аввали замони истиқлолият вазъи ҷумҳурӣ, бо сабаби ҷанги 

шаҳрвандӣ хело душвор буд. Мавҷудияти худи ҷумҳурии тозасоҳибистиқлолро 

хатари нестшавӣ таҳдид мекард. Бо ҳамин сабабҳо тамоми фаъолияти давлатӣ 

барои муҳофизати соҳибистиқлолӣ ва ягонагии давлати ҷавони тоҷикон 

нигаронида шуда буд. Дар чунин шароит сиёсати хориҷии ҷумҳурӣ бештар ба 

ҳамон самт равона гардида буд, ки аз як тараф, дар арсаи байналхалқӣ ҳарчӣ 

бештар ҷумҳурии соҳибистиқлоли моро муаррифӣ карда тавонанд, аз тарафи 

дигар, ҷавобан ба чунин кӯшишҳои мамлакати мо давлатҳои хориҷӣ ва 

ташкилотҳои байналхалқӣ низ ҷумҳуриамонро ҳамчун давлати соҳибистиқлол 

эътироф намоянд.  

Ҳанӯз моҳи ноябри соли 1992 Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон, дар 

Иҷлосияи таърихии XVI (Хуҷандии) Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

нав раиси ин Шӯро интихоб гардида буд, самтҳои асосии сиёсати хориҷии 

ҷумҳуриро ба тарзи зайл пешниҳод кардааст: 1). Инкишофи муносибатҳо бо 

ҷумҳуриҳои собиқ Иттифоқ, пеш аз ҳама бо Федератсияи Русия; 2). Мустаҳкам 

намудани муносибат бо ҷумҳуриҳои Осиёи Мимёна, ки барои мӯътадилии 

минтақа хело зарур аст; 3). Фаъол намудани муносибат бо давлатҳои ҳамзабон – 

Эрон ва Афғонистон; 4). Ҷорӣ намудан ва инкишоф додани муносибат бо 

тамоми давлатҳои мусулмонии Шарқ; 5). Оғоз ва инкишофи муносибат бо 

давлатҳои Ғарб. Ҳукумати ҷумҳурӣ, ба тамоми душвориҳо нигоҳ накарда, барои 

дар тамоми ин самтҳо фаъолона амал намудан иқдомҳои зиёде пеш гирифт.  

30 сентябри соли 1993 Эмомалӣ Раҳмон бори аввал аз минбари Иҷлосияи 

48-уми СММ (ООН) баромад карда, аз хусуси вазъи ҳамонвақтаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, махсусан зарурияти гуфтушуниди байни тоҷикон сухан гуфта, дар 

ҳалли ин масъала, барои кӯмак ташкилотҳои байналхалқии ҷаҳонро даъват 

намуд. Маҳз чунин даъватҳои инсонпарварона буд, ки бисёре аз давлатҳои 

ҷаҳон ва ташкилотҳои байналхалқӣ барои хотима бахшидан ба ҷанги бемаънии 

байни тоҷикон кӯмак расонидаанд. 

 Гуфтушунидҳои солҳои 1994 – 1996 байни тоҷикон, ба ҳамаи душвориҳо 

нигоҳ накарда, на танҳо майли сулҳ доштани тарафҳоро нишон дод, балки дар 

ҳамин самт бештар устувор будани Президенти ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмонро 

исбот намуд. Яке аз далели ин гуфтаҳо 11 декабри соли 1996 сафари Президент 

Эмомалӣ Раҳмон ба Хостдеҳи давлати Афғонистон, барои гуфтушуниди 

бевосита бо сарвари мухолифини тоҷик Саид Абдуллои Нурӣ ба ҳисоб меравад. 

Зеро, ҳамон лаҳза дар хоки худи Афғонистон ҳам ҷанги шаҳрвандӣ идома дошт. 

Бинобар ин роҳи ҳавоӣ ҳам пурхатар ба ҳисоб мерафт. Таърих ин гуна ҷонбозии 

сарвари давлатро кам ёд дорад. 
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Баъди имзои сулҳи байни тоҷикон (27 июни соли 1997) обрӯ ва эътибори 

Тоҷикистон дар арсаи байналхалқӣ боз ҳам зиёд гардид. Чӣ давлатҳои хориҷӣ 

ва чӣ ташкилотҳои байналхалқӣ ба таҷрибаи сулҳи тоҷикон зиёда мароқ зоҳир 

намуданд. Маҳз чунин муваффақиятҳо ба Президенти ҷумҳурии мо Эмомалӣ 

Раҳмон имконият дод, ки 30 сентябри соли 1999 дар ҷамъомади 18-уми 

Иҷлосияи 54-уми Ассамблеяи Генералии СММ раисӣ намояд. Ҳамон вақт ӯ 

диққати ҳозиринро ба чунин масъалаҳои рӯзмарраи ҷаҳон, ба монанди мубориза 

ба муқобили терроризми байналхалқӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир 

ва ғайраҳо даъват намуд. 

Ҳамин тавр дар солҳои душвори 90-уми асри ХХ Ҷумҳурии Тоҷикистон на 

танҳо худро дар арсаи байналхалқӣ муаррифӣ карда тавонист ва худ на танҳо 

аввалин мактаби душвори сиёсиро гузашт, балки худро, бе ноил гардидан ба 

сулҳ ва ваҳдати миллӣ, ҳамчун давлати ҷавони соҳибтаҷрибаи ҷаҳонӣ нишон 

дод. Ин ҳама аз тарафи дигар обрӯ ва эътибори Президенти ҷумҳурӣ Эмомалӣ 

Раҳмонро дар арсаи байналхалқӣ зиёд мекард. Аз ин рӯ бе сабаб нест, ки соли 

2000-ум Президент Эмомалӣ Раҳмон боиси аз тарафи корпуси байналхалқии 

сулҳ бо «Ҷоизаи байналхалқии сулҳ» сарфароз гардид. 

Аз апрели соли 2000 сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

назардошти самтҳои ҳанӯз соли 1992 эълон гардида, бо маҷрои нав сурат 

гирифт ва консепсияи чунин сиёсат баъдтар, соли 2002 ташаккул ёфт, ки он 

тамоми 10-солаи асри нав – XXI – ро дар бар мегирад. Ин сиёсат, сиёсати 

бисёрқутбӣ буда, мувофиқи он ҷумҳурии мо бо ҳама давлатҳою ташкилотҳои 

байналхалқӣ сиёсати «дарҳои кушод»-ро пеш мебарад. Маҳз чунин сиёсат 

имконият дод, ки то ба имрӯз давлати соҳибистиқлоли моро қариб 150 

давлатҳои ҷаҳон шинохтаанд ва бо аксари онҳо ҷумҳурии мо равобити 

иқтисодию дипломатӣ дорад. 

Аз оғози асри XXI Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибати ҳамаҷонибаи худро 

бо тамоми ҷумҳуриҳои собиқ Иттифоқ – Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ 

– СНГ), махсусан бо Федератсияи Русия инкишоф дод. Аз ҷумла, дар натиҷаи 

сафарҳои зиёди тарафайни сарони давлатҳои Русия ва Тоҷикистон, қариб дусад 

шартномаҳо ва ҳуҷҷатҳои байни давлатӣ имзо гардидаанд. Албатта амалӣ 

гардидани онҳо бегуфтугӯ ба манфиати ҳар ду тараф хоҳад буд. Маҳз бо ҳамин 

сабабҳо Тоҷикистону Русия якдигарро «шарики стратегӣ» ҳисоб мекунанд. 

Дар даҳсолаи аввали асри нав Ҷумҳурии Тоҷикистон, чун аъзои ИДМ 

(СНГ), кӯшиш ба харҷ медод, ки Иттиҳод амалан фоидаовар бошад. Маҳз бо 

ҳамин мақсад 5-6 октябри соли 2007 дар шаҳри Душанбе мулоқоти (саммити) 

сарони кишварҳои аъзои ин Иттиҳод, якҷоя бо Иттиҳоди иқтисодии ЕврАзЭС 

ва Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ барпо гардид. Дар ин мулоқоти 

бонуфуз сарони кишварҳои ИДМ (СНГ), ки аз 12 ҷумҳуриҳои собиқ Иттифоқ 

иборат мебошад, аз ҷумла 11 нафар Президентҳои онҳо (ба ғайр аз Президенти 

Украина) ҳузур доштанд. Иштирокчиёни мулоқот зарур шумориданд, ки 

минбаъд ҳам ҳамкории ҳамаҷонибаро инкишоф диҳанд. 
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11 сентябри соли 2001 террористони байналхалқӣ дар вақти парвоз се адад 

самалётҳои серодамро ғасб намуда, паи ҳам ба ду бинои баландошёнаи 

(дугоникҳои) Манхетони Ню Йёрк ва Пентагони Вашингтон ҳуҷум карда, 

хисорот ва талафоти зиёди ҷонӣ оварданд. Ин фоҷеа қариб тамоми қувваҳои 

тараққихоҳи ҷаҳонро ба муқобили терроризм муттаҳид намуд. 11 сентябри соли 

2008 (яъне дар солгарди воқеаи 11 сентябри соли 2001) панҷ кишвари аъзои 

блоки Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъи – Русия, Қазоқистон, Ӯзбекистон, 

Қирғизистон ва Тоҷикистон тасмим гирифтанд, ки бахши ҳирбии блоки худро 

тақвият бахшанд. Зарурияти ин масъаларо махсусан боло гирифтани 

амалиётҳои террористӣ дар гӯшаҳои гуногуни ҷаҳони имрӯза, пеш аз ҳама вазъи 

ноороми Афғонистон ва дар ин мамлакат фаъол гардидани ҳаракати толибон ба 

миён гузошта буд. 

 Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ дар доираи ИДМ (СНГ) ва давлатҳои ЕвроАзЭС, 

дар баробари Федератсияи Русия бо яке аз давлатҳои пешрафтаи Осиёи 

Марказӣ, бо Ҷумҳурии Қазоқистон муносибати хуби бародаронаро инкишоф 

дода истодааст. Тоҷикистон бо дигар давлатҳои ҳамсояи Осиёи Миёнагӣ – 

Қирғизистону Туркманистон низ муносибати хуби ҳамсоягиро идома дорад. 

Аммо бо ҳамсояи наздиктарин – Ҷумҳурии Ӯзбекистон, дар даҳсолаи аввали 

асри XXI масъалаи сохтмони НБО Роғун боиси ихтилоф ва сардии муносибати 

ҳар ду тараф шудааст, ки оқибаташ ба манфиати мардуми ҳар ду тараф 

намебошад. Ба ҳама маълум аст, ки НБО Роғун барои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

масъалаи ҳаётан муҳим мебошад. Вале роҳбарияти имрӯзаи давлати ҳамсоя ба 

ин аҳамият додан намехоҳанд. Боварӣ дорем, ки ихтилофҳои мавҷуда бо роҳи 

гуфтушунидҳои тарафайн ҳал мегардад ва ҳамаи давлатҳои соҳибистиқлоли 

Осиёи Миёна баҳри рушди ҳаматарафаи минтақа иттифоқан амал мекунанд. 

Муносибати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои ҳамзабон – Эрон ва 

Афғонистон сол аз сол қавитар шуда истодааст. Роҳбарони ҳар се давлат ният 

доранд, ки ҳамкориро боз ҳам инкишоф диҳанд. Дар замони истиқлолият 

сафарҳои президентҳои ҳар ду тараф борҳо ба амал омадаанд. Танҳо 5 январи 

соли 2010 дар ш.Душанбе, дар натиҷаи сафари Президенти ҶИ Эрон 

Аҳмадинажод 6 ҳуҷчатҳои муҳимтарини байнидавлатӣ имзо гардиданд. Давлати 

Эрон, дар баробари пурра ба итмом расонидани нақби «Истиқлол» ва НБО 

Сангтӯда – 2, ният дорад, ки дар дарёи Зарафшон НБО Айниро (иқтидораш 150 

меговат) созад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ташаббускорон ва фаъолони Созмони 

ҳамкории Шанхай (СҲШ) ба ҳисоб меравад. Ин созмон ҳарчанд моҳи июни 

соли 2001 ба вуҷуд омадааст, вале он дар асл, бо номи «панҷгонаи Шанхай» 

ҳанӯз соли 1996 ба фаъолият шурӯъ карда буд. Он вақт Русия, Қазоқистон, 

Қирғизистон, Тоҷикистон ва Чин, яъне 5 давлат ба гуфтушуниди муайян 

намудани сарҳади байни худ нишаста буданд, созмон ёфтааст. Масъалаи баҳси 

марзии онҳо бо каме гузаштҳо аз ҷониби Русия, Қазоқистон, Қирғизистон ва 

Тоҷикистон ҳалли худро пайдо намуд. Бо сабаби он, ки дар ҷамъомадҳо давра 
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ба давра масъалаҳои муҳимтарини минтақа муҳокима мегардид, бинобар ин он 

дар аввали асри XXI аз як тараф барои ташаккул ёфтани он ҳамчун созмони 

ҳамкорӣ оварда бошад, аз тарафи дигар, бо дохил шудани Ӯзбекистон он ба 

«созмони шашгона» табдил ёфт, аз ҷумлаи давлатҳои ҳамсоя – кишварҳои 

нозир пайдо намуд. 

 Сарони давлат ва ҳукуматҳои Созмон ҳар бор ҷамъ омада масъалаҳои 

муҳимтарини минтақаро ҳаллу фасл менамоянд. Аз ҷумла, 28 августи соли 2008 

дар ш.Душанбе ҷамъомади навбатии сарони давлатҳои Созмон барпо гардид. 

Дар ин ҷамъомад вазъи байналхалқӣ ва минтақа муҳокима гардид ва «Эъломияи 

Душанбе» қабул карда шуд. Дар он бори дигар таъкид гардид, ки дар шароити 

имрӯза ягон хел масъалаи байналхалқиро бо роҳи зӯрӣ ҳал кардан мумкин нест. 

Ҳалли ҳамаҷонибаи масъалаҳои мавҷуда танҳо бо роҳи гуфтушунидҳо 

имконпазир аст. 

25 ноябри соли 2010 дар ш.Душанбе ҷамъомади (саммити) сарони ҳукумат 

– сарвазирони давлатҳои аъзои Созмон ва кишварҳои нозир ширкат намуда, 

масъалаҳои рӯзмарраро бори дигар ҳаллу фасл намуданд. Маҳз дар доираи 

ҳамин Созмон, махсусан дар солҳои охир ҳамкории байни Тоҷикистону Чин 

хеле инкишоф ёфтааст. Танҳо 4 июни соли 2009 байни ҶХ Чин ва Ҷумҳурии 

Тоҷикистон шартномае имзо гардид, ки мувофиқи он дар баробари идома 

додани сохтмони роҳҳо, нақбҳо, хатти баландшиддати барқӣ, боз иштироки 

тарафи ҶХ Чин дар сохтмони НБО «Нуробод – 1» (дар ҳаҷми 560 млн. доллари 

америкоӣ), маркази барқию гармидиҳии (ТЭЦ) Душанбе (дар ҳаҷми 460 млн. 

доллари америкоӣ), заводи сементбарорӣ (иқтидораш 1 млн. тонна дар як сол), 

корҳои иловагӣ дар хатти барқии «Лолазор – Хатлон» ва «Ҷануб – Шимол» (бо 

маблағи 61 млн. доллари америкоӣ), аз нав таъмиру таҷҳизонидани роҳи 

мошингарди Душанбе – Данғара дар назар дошта шудааст. 

Муносибати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои мусулмони Шарқ сол аз 

сол инкишоф ёфт. Барои ин ба куллӣ тағйир ёфтани муносибати давлати навини 

тоҷикон нисбат ба дин, бунёди масҷиду мадрасаҳо, фаъолияти озодонаи ҳизби 

наҳзати исломи Тоҷикистон ва интихоби намояндагони он дар Парламенти 

ҷумҳурӣ, барқарор намудани маросими ҳаҷ, аз нав барқарор намудани 

анъанаҳои миллию динӣ, аз ҷумла ба тарзи васеъ ҷашн гирифтани Наврӯз, Иди 

Рамазон, Иди Қурбон, бузургдошти чунин фарзандони барӯманди халқи тоҷик, 

ки дар ташаккули дини ислом хизматҳои шоиста кардаанд, ба монанди Имоми 

Аъзам, Имом ал – Бухороӣ, Имом ал – Тирмизӣ ва ғайраҳо далели равшан 

мебошанд. 

Соли 2009 бо иқдом ва ташаббуси бевоситаи Президент Эмомалӣ Раҳмон, 

ба истиқлоли 1310-солагии зодрӯзи фарзанди фарзонаи халқи тоҷик, пешвои 

мазҳаби аҳли суннат Абӯҳанифа Нӯъмон ибни Собит, ки бо номи Имоми Аъзам 

маълуму машҳур аст, «Соли бузургдошти Имоми Аъзам» эълон гардид. 5 – 6 

сентябри он сол дар ш.Душанбе симпозиуми байналхалқӣ дар мавзӯи «Мероси 

Абуҳанифа ва аҳамияти он дар муколамаи тамаддунҳо» барпо гардид. Дар кори 
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он беш аз 500 нафар меҳмонони дохилию хориҷӣ аз 50 кишварҳои олам 

иштирок намуданд. 18 – 21 майи соли 2010 дар ш.Душанбе Иҷлосияи 37-уми 

Созмони конфронси исломӣ (СКИ) барпо гардид, ки дар кори он намояндагони 

57 давлатҳои аъзои ин ташкилоти бонуфуз иштирок намуданд. Ҳузури чунин 

миқдор намояндагон аз давлатҳои исломӣ, худ гувоҳи дар ин мамлакатҳо обрӯ 

ва эътибор доштани давлати соҳибистиқлоли мо мебошанд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун аъзои фаъоли Созмони Миллали Муттаҳид 

(СММ – ООН) дар ҷамъомадҳои он масъалаҳои муҳимтарини дунёи муосирро 

ҳар бор хотиррасон намуда, барои ҳалли онҳо диққати тамоми мамлакатҳои 

ҷаҳонро ҷалб менамояд. Аз ҷумла, дар ин ташкилоти бузургтарини ҷаҳонӣ 

чунин масъалагузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба монанди «Об барои ҳаёт» 

(соли 2003), «2005 – 2015- даҳсолаи оби тоза» (соли 2005) мақбули ҳозирин 

гардида буд. 23 сентябри соли 2010 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Эмомалӣ Раҳмон дар Иҷлосияи 65-уми Маҷмаъаи Кулли СММ бори дигар 

хотиррасон намуд, ки «Тибқи баъзе пешгӯиҳо то соли 2025 беш аз сеяки аҳолии 

курраи Замин аз нарасидани об танқисӣ хоҳад кашид». Бо назардошти ин ҳама 

«Тоҷикистон ҳамчун ташаббускори Соли байналмиллалии оби тоза ва Даҳсолаи 

байналмиллалии амалиёти «Об – барои ҳаёт» дар давраи солҳои 2005 – 2015» 

проблемаҳои марбут ба обро фаъолона ба муҳокимаи Созмони Миллали 

Муттаҳид пешниҳод менамояд».1 Инчунин дар ҳар баромади сарвари давлати 

мо проблемаҳои марбут ба терроризм байналхалқӣ, ноил гардидан ба оромии 

дохилии давлати Афғонистон ва ғайраҳо таъкид мегарданд. 

Чорабиниҳо барои мустаҳкам намудани ваҳдати миллӣ. Дар мавҷи 

тантанаҳои имзои сулҳи байни тоҷикон (27 июни соли 1997), аллакай 18-уми 

июнли соли 1997 қариб 600 нафар намояндагони аҳзоби сиёсӣ, илму фарҳанг, 

фаъолони меҳнат ва ғайраҳо дар ш.Душанбе ҷамъ омада «Ҳаракати ваҳдати 

миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон»-ро таъсис доданд. Мақсади асосии ин ҳаракат, аз 

ҷумла «муттаҳид сохтани саъю кӯшишҳои табақаҳои мухталифи иҷтимоӣ ва 

нерӯҳои Тоҷикистон дар мавриди барқарор намудани сулҳу суботи доимӣ, 

боварии тарафайну ризоияти шаҳрвандӣ, аз бӯҳрон раҳо додани ҷомеа, таҳкими 

якпорчагии давлат» ва ғайраҳо ба ҳисоб меравад. Президенти ҷумҳурӣ Эмомалӣ 

Раҳмон якдилона сарвари ин ҳаракат интихоб гардид. 

Чуноне таъкид шуд дар замони фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ (1997 – 

2000) ҳамаи қарорҳои ҳангоми гуфтушуниди байни тоҷикон дар муддати солҳои 

1994 – 1997 қабул гардида, амалӣ шуданд, мухолифини тоҷик ба ҳайати 

ҳукумати амалкунанда дохил шуд. Намояндагони онҳо аз ҳокими маҳаллии 

шаҳру ноҳияҳо сар карда то вазиру ҷонишини сарвазирӣ расиданд. Дастаҳои 

мусаллаҳи тарафи мухолифин аслиҳаҳои худро супорида, пароканда шуданд. 

Дар мамлакат нисбати ҳамаи онҳое, ки то ин лаҳза ба муқобили ҳамдигар камин 

                                                 
1 . Ниг.: Рањмон Э. Њамшарикии глобалї шарти муњимтарини Рушд мебошад. // «Садои мардум». 2010. 1 

октябр. – С. 1-2. 
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гирифта буданд, авфи умумӣ эълон гардид. Дар натиҷаи интихоботи соли 1999 

дар мамлакат Парламенти касбӣ таъсис ёфт. Хулоса, ҳар ду тарафи муқобил, ба 

гузашта салавот гуфта, аз нав муттаҳид шуданд, худро аъзои як оила, як Ватан 

ҳисоб карданд. Ҳар ду тараф дар андешаи гулгулшукуфии Ватани 

соҳибистиқлоли Тоҷикистон шуданд, ки ин гуна дастовардҳоро, баъди ҷанги 

бемаънии бародаркушӣ, яъне шаҳрвандӣ, таърих ёд надошт. 

Бо оғози асри XXI дар ҷодаи ваҳдати миллӣ, мустаҳкам намудани ҳамаи он 

дастовардҳое, ки дар боло таъкид гардид, аз ҷумлаи вазифаҳои асоситарин ба 

ҳисоб мерафтанд. Яке аз чорабиниҳое, ки баҳри мустаҳкам нигоҳ доштани 

ваҳдати миллӣ андешида мешуд, ин дар Парламенти касбии мамлакат нигоҳ 

доштани ҳолат ё худ низоми бисёрандешӣ, дар асоси иштироки намояндагони 

ҳизбҳои гуногуни сиёсӣ ба ҳисоб мерафт. Чунин ҳолат аллакай дар Парламенти 

аввали касбӣ (соли 1999) ба вуҷуд омада буд. Дар он Парламент намояндагони 

се ҳизбҳои сиёсӣ: ҳизби халқӣ – демократии Тоҷикистон, ҳизби коммунистии 

Тоҷикистон ва ҳизби наҳзати исломи Тоҷикистон шомил буданд. 

Интихоботи 27 феврали соли 2005 ҳам дар Парламенти касбии мамлакат – 

Маҷлиси намояндагон, низоми бисёрҳизбиро нигоҳ дошт. Ҳамон ҳизбҳои сиёсӣ, 

ки дар Парламенти аввала мақом доштанд, дар Парламенти нав ҳам онро нигоҳ 

доштанд. Маҳз бедории сиёсӣ, ки дар мавҷи интихоботи ин сол оғоз гардида 

буд, барои ташкили ҳизбҳои нави сиёсӣ низ сабаб шуд. Аз ҷумла, 28 октябри 

соли 2005 ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон ва 15 ноябри он сол ҳизби 

аграрии Тоҷикистон таъсис ёфтанд. 

28 феврали соли 2010 интихоботи навбатӣ ба Маҷлиси намояндагони 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар он номзадҳои 8 

ҳизбҳои сиёсии мамлакат иштирок намуданд, ки рӯйхати онҳо ҳамчун вакили аз 

ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявӣ, бо қарори комиссияи марказии интихобот ва 

райпурсии ҷумҳурӣ ба қайд гирифта шуданд. Дар натиҷаи интихобот 5 ҳизбҳои 

сиёсии мамлакат: ҳизби халқӣ – демократии Тоҷикистон, ҳизби коммунистии 

Тоҷикистон, ҳизби наҳзати исломи Тоҷикистон, ҳизби ислоҳоти иқтисодии 

Тоҷикистон ва ҳизби аграрии Тоҷикистон ҳуқуқ пайдо намуданд, ки дар 

Парламенти ҷумҳурӣ, яъне Маҷлиси намояндагон вакилони худро дошта 

бошанд. 25 марти соли 2010 намояндагон (25 нафар) ба Маҷлиси Миллии 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуданд ва 8 нафари дигарро 

Президенти ҷумҳурӣ, ҳамчун намояндаи худ ба Маҷлиси Миллӣ таъин намуд.  

Ҳамин тавр интихоби навбатӣ низ дар асоси принсипҳои бисёрҳизбӣ 

ташкил карда шуд ва дар натиҷаи он ҳайати нави Парламенти касбии мамлакат 

таъсис ёфт.    

Дигар иқдоми наве, ки манбаъд барои мустаҳкам намудани дастовардҳои 

ваҳдати миллӣ карда шуд, ин бо мақсади боз ҳам наздиктар будан бо мардум, 

махсусан дар солҳои охир, тантанаи иди ваҳдати миллӣ дар шаҳру ноҳияҳои 

мухталифи мамлакат ташкил карда шуданд. Яъне, ҳарчанд Иди Ваҳдат иди 

умумиҷумҳуриявӣ ба ҳисоб меравад, вале як вилоят, ё худ гурӯҳи ноҳияю 
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шаҳрҳо ба маркази асосии тантанаҳо қарор мегирифтанд. Аз ҳама муҳим, ба ин 

муносибат нуқтаҳои ҳаётан муҳими ин марказҳо ба нақша гирифта шуда, аз 

тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ, баҳри иҷрои онҳо маблағ ва илова қувва равона 

карда мешуд. 

Чунончӣ, соли 2006 тантанаҳо дар гурӯҳи ноҳияҳои водии Рашт ташкил 

карда шуд. Ба ин муносибат масъулони ҳукумати ҷумҳурӣ дар тамоми ноҳияҳои 

ин водӣ шуда, аз бурду бохти онҳо аз наздик ошно гардиданд. 27 июни он сол 

Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми суханронии худ дар тантанаҳои 

ҷумҳуриявӣ, ки дар шаҳраки Рашт барпо гардид, таъкид намуд: «ҳамчунин 

ҷиҳати беҳтар кардани вазъи соҳаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла маориф, тандурустӣ, 

ҳифзи иҷтимоӣ, фарҳанг, сохтмони иншооти муҳим ва барои дастгирии 

буҷетҳои маҳаллӣ аз ҳисоби маблағгузории асосии марказонидашуда ва дигар 

манбаъҳои буҷети давлатӣ дар солҳои 2001 – 2005-ум ва нимсолаи аввали соли 

2006-ум ба буҷети ноҳияҳои Рашт, Ҷирғатол, Нуробод, Тавилдара ва Тоҷикобод 

65 миллион сомонӣ маблағҳои мақсаднок ҷудо карда шудаанд»1. 

Маркази тантанаҳои соли 2007 шаҳри Кӯлоб ба ҳисоб мерафт, ки он дар як 

вақт ба ҷашни 2700 – солагии ин шаҳри бостонӣ мегузашт. Ба ҳамагон маълум 

аст, ки дар аввали ҷанги шаҳрвандӣ мардуми ин шаҳр ва ноҳияҳои атрофии он 

на танҳо гуруснагӣ, ҳатто давраи қаҳтиро аз сар гузаронидаанд. Хурсандибахш 

аст, ки ба муносибати ҷашни ваҳдати миллӣ ин шаҳри бостонӣ симои худро 

тамоман дигар кард, дар шаҳр биноҳои зиёди замонавӣ қомат оростанд ва шаҳр 

ба боғу бӯстон табдил ёфт. 

Соли 2008 бошад маркази тантанаҳои ҷашни Ваҳдати миллӣ шаҳри 

Қӯрғонтеппа буд. Дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ин шаҳри зебо қариб бо тамоми 

ноҳияҳои водии Вахш, ки ҳамчун «водии зархез» шӯҳрат пайдо карда буд, ба 

маркази даргириҳои тӯлонӣ табдил ёфта буданд. Талафотҳои зиёди ҷонӣ 

харобиҳо, ғоратгариҳо ва ғайра ин водиро ба харобазор табдил дода, қисми 

зиёди мардумаш гуреза гардида буданд. Ба шарофати ваҳдати миллӣ гурезагон 

ба манзили худ баргаштанд. Шаҳру деҳаҳо аз сари нав обод гардиданд. Танҳо 

дар шаҳри Қӯрғонтеппа, ба муносибати ин ҷашни бузург 50 иншоотҳои хурду 

бузург сохта шуда, мавриди истифода қарор гирифтанд. Ҳамаи ин тантанаҳо 

мардуми водиро ҳидоят мекунад, ки ваҳдати ба даст овардаро мустаҳкам пост 

дошта, барои аз сари нав ба «водии зархез» табдил додани водии худ камари 

ҳиммат банданд. 

Дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ вилояти Суғд ҳарчанд аз амалиётҳои ҷангӣ 

дар канор буд, вале он ҳам чун узви як тан азоб мекашид. Инак, соли 2009 

шаҳри Хуҷанди бостонӣ ба маркази тантанаҳои ҷашни Ваҳдати миллӣ табдил 

ёфт. Ба ин муносибат ин шаҳри зебо боз ҳам зеботар гардид. 

Оқибати вазнини ҷанги шаҳрвандӣ то ба шаҳру ноҳияҳои Кӯҳистони 

Бадахшон расида буд. Бинобар ҳамин ҳам аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ барои 

                                                 
1 Ниг.: Назария ва методологияи вањдати миллї. – Душанбе, 2007. – С.11. 
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дар ин мулки баландкӯҳ ташкил намудани тантанаҳои ваҳдати миллии соли 

2010 зиёда диққат дода шуд. Аз ҷумла, дар давоми се соли охир барои рушди 

вилояти мухторӣ 870 млн. сомонӣ харҷ гардид. 

Умуман ин ҳама тантанаҳое, ки ба муносибати ваҳдати миллӣ дар шаҳру 

ноҳияҳои гуногуни ҷумҳурӣ ташкил карда шуданд, тантанаҳои оддӣ набуданд. 

Балки онҳо даъват ба ҳозирин барои постдорӣ ва мустаҳкам намудани ваҳдати 

миллӣ, ба хотири фардо нигаронида шудаанд. 

Новобаста аз он, ки қариб ҳамаи мардуми Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурият 

ва аҳамияти ваҳдати миллиро ба хубӣ дарк намудаанд, аммо баъзе гурӯҳ ва 

шахсони алоҳида буданд ва ҳастанд, ки оромии ҷумҳуриро халалдор мекарданд. 

Ба ин воқеаҳои 27 майи соли 2008 дар Кӯлоб, ба муқобили гурӯҳи Сӯҳроб 

Лангариев, 15 майи соли 2009 – амалиёти «кӯкнор – 2009», моҳхои сентябр – 

декабри соли 2010 дар гурӯҳи ноҳияҳои Рашт, ба муқобили гурӯҳи Мулло 

Абдулло (Абдулло Раҳмонов) ва Алии Бедакӣ (Аловуддин Давлатов) ва ғайраҳо 

мисол шуда метавонанд. Ин нохушиҳо ба мардуми ҷумҳурӣ ҳам талафоти молӣ 

ва ҳам ҷонӣ оварданд. Чунончӣ, зарари молии танҳо амалиёти якмоҳаи 

ҷангиёни гурӯҳи мусаллаҳи ғайриқонунӣ дар гурӯҳи ноҳияҳои Рашт ба 4 млн. 

сомонӣ (ё худ 900 ҳазор доллари америкоӣ) расидааст. Ниҳояд, 3 январи соли 

2011 гурӯҳи Алии Бедакӣ маҳв карда шуд. Ҳангоми амалиёти ҷангӣ 8 нафари 

фаъолони гурӯҳ, аз ҷумла худи ӯ кушта шуданд ва як нафар аз аъзоёни онҳо 

дастгир гардид. 

Боварӣ аст, ки дар ҳудуди ҷумҳурии мо дигар амалиётҳои номатлуб рух 

намедиҳанд ва ҳамаи шаҳрвандони мамлакат баҳри мустаҳкамии ваҳдати миллӣ 

кӯшишу ғайрат менамоянд. 

 

БОБИ XXI. Дигаргунсозиҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (солҳои 1991 – 2010) 

 

§1. Вазъи саноат ва энергетика. Соҳибкорӣ. 

 

Хусусигардонӣ дар соҳаи саноат. Хусусигардонӣ ин сиёсатест, ки  барои 

ба моликияти хусусӣ табдил додани моликияти давлатӣ нигаронида шудааст. 

Ҳанӯз дар замони  мавҷудияти Иттиҳоди Шӯравӣ дар мамлакат сиёсати 

ғайридавлатӣ ва хусусигардонии моликияти давлатиро пеш гирифта буданд. 

Чуноне дар боби гузашта таъкид шуд, ҳанӯз 26 майи соли 1990 консепсияи 

ҳукуматии гузариши ИҶШС (СССР) ба иқтисодиёти бозорӣ эълон гардид. 

Мувофиқи он иқтисодиёти мамлакат дар муддати солҳои 1990 – 1995 бояд ба 

иқтисодиёти бозорӣ гузаронида мешуд. Баъди барҳам додани Иттиҳоди 

Шӯравӣ, ҷумҳуриҳои соҳибистиқлол дар алоҳидагӣ роҳи худро барои гузариш 

ба иқтисодиёти бозорӣ муайян карданд. Бо ҳамин максад, 21 феврали соли 1991 

иҷлосияи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонунро «Дар бораи 

ғайридавлатӣ ва хусусигардонии моликияти давлатӣ» қабул  намуд. Маҳз ҳамин 
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қонун дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусусигардонии моликияти давлатӣ ибтидо 

гузошт. Минбаъд ба ин қонун тағйироту иловаҳо дохил гардид. Вале барои 

хусусигардонии моликияти давлатӣ шароити нисбатан мувофиқ баъди имзои  

созишномаи сулҳи тоҷикон (27 июни соли 1997) ба амал омад.  

Ҳанӯз 18 июни соли 1997 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи тартиботи ба ҷамъияти саҳомӣ табдил додани  корхонаҳои давлатӣ» 

баромад, ки мувофиқи он тамоми корхонаҳои давалтӣ ба се шаклҳои  зерин  

тақсим карда шуданд: 

1) Корхонаҳои давлатие, ки миқдори коргаронаш аз 200 нафар зиёд буд, 

ҳатман саҳомӣ карда  мешуданд; 

2) Корхонаҳое, ки  коргаронашон аз 100 то 199 нафар, мувофиқи қарори 

ҳукумати маҳаллӣ саҳомӣ  карда мешуданд; 

3) Корхонаҳое, ки коргаронаш аз 100 нафар кам буданд, фурӯхта 

мешуданд. 

Натиҷаи хусусигардонии амволи давлатиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба 

се давраҳои зерин тақсим  кардан мумкин аст: 

Давраи якум. Дар ин давр амволи давлатӣ бевосита ба кормандони худи 

корхона фурӯхта шуданд. Ба ин фурӯхтани корхонаҳои хурди соҳаи  тиҷорат, 

хӯроки умумӣ, хизматрасонии маишӣ мисол шуда метавонанд. Дар натиҷа, аз 

аввали давраи хусусигардонӣ то соли 1997, аз миқдори умумии амволи хурди 

давлатие, ки бояд хусусӣ гардонида мешуданд, қариб 37% хусусӣ гардонида 

шуданд. Ба  ғайр аз ин дар  ҳамин давр, дар баробари объектҳои хурди давлатӣ, 

инчунин як миқдор объектҳои миёна (шумораи коргаронашон 100-199 нафар) ва 

калон шумораи коргаронашон аз 200 нафар зиёд низ ба кормандонашон фурӯхта 

шуданд; 

Давраи дуюм. Аз дохил намудани тағйироту иловаҳо ба Қонун «Дар бораи 

хусусигардонӣ» оғоз гардид. Мувофиқи таҳрири охирини ин қонун ҳамчун 

шакли асосии фурӯши амвол, барои ҳар як корхона, дар алоҳидагӣ шакли 

фурӯши музояда (ауксионӣ) ва тендерӣ муайян гардид. Чунин тағйиротҳо 

суръати хусусигардонии корхонаҳои хурдро тезонид ва дар натиҷа 

хусусигардонӣ дар ин соҳа соли 1998 асосан ба анҷом расид. То аввали соли 

2002 дар ҷумҳурӣ 96% объектхои  хизматрасонии маишӣ, 90% - и соҳаи тиҷорат 

ва 85% - и соҳаи  хӯроки умумӣ хусусӣ  гардонида шуданд; 

Давраи сеюм. Бо хусусигардонии корхонахои калон ва миёна оғоз гардид. 

Маҳз барои дар ҳамин соҳа тезонидани суръати хусусигардонӣ солҳои 1997 -

1998 аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ як қатор ҳуҷҷатҳои зарурӣ қабул гардид. 

Моҳи марти соли 1998 аввалин музоядаи  чекӣ оиди  фурӯши пакети саҳмияҳои 

давлатӣ барпо гардид. Бо ҳамин музояда амалан давраи хусусигардонии 

корхонаҳои  калон ва миёна оғоз шуд. Минбаъд бо  тарзи  музояда  фурӯхтани 

амволи давлатӣ ба ҳукми  анъана даромад. Дар натиҷа, танҳо дар солҳои 1998-

2001, бо ҳамин тарзи музояда, аз 900 корхонаҳое, ки бояд  ҳатман фурӯхта 

мешуданд, пакети саҳмияҳои зиёда аз 300 корхонаҳо фурӯхта шуданд. 
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Умуман аз феврали соли 1991 то 1 апрели соли 2009 дар ҷумҳурӣ 10748 

иншоот хусусӣ гардонида шудааст. Аз ҷумлаи онҳо 9485 иншоотҳои хурд ва 

1263 адад корхонаҳои миёнаву калон мебошанд. 

Соҳибкорӣ. Соҳибкорӣ дар шароити Тоҷикистон категорияи нави 

иқтисодӣ буда, маҳсули ислоҳотҳои иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Барои 

ташаккулёбии соҳибкорӣ дар ҷумхурии мо қонуни дар боло ишорашуда - «Дар 

бораи ғайридавлатигардонӣ ва хусусигардонии моликияти давлатӣ» (21 феврали  

соли 1991) ибтидо гузоштааст. Соҳибкорӣ тамоми соҳаҳои иқтисодӣ – саноат,  

кишоварзӣ, тиҷорат, хизмати маишӣ, хӯроки умумӣ ва ғайраро дар бар мегирад. 

Ҳар касе, ки  бо соҳибкорӣ машғул  мешавад, литсензия ё худ  патент мегирад. 

Бинобар ин шумораи соҳибкоронро аз рӯи ҳамин ҳуҷҷатҳои расмӣ муайян 

менамоянд. 

Мувофиқи литсензияи додашуда ва патенти гирифташуда, шахсоне, ки дар 

ҷӯмҳурӣ бо соҳибкорӣ машғул шудаанд, дар солҳои ҷудогона ба ин миқдор 

будаанд: Соли 1991 - 8,1 ҳазор нафар; соли 1998 – 116 ҳазор нафар; соли 1999 – 

50,7 ҳазор нафар; соли 2004 – 100,8 ҳазор нафар; соли 2005 – 88,6 ҳазор нафар; 

соли 2006 – 102 ҳазор нафар; соли 2008 – 123,9 ҳазор нафар, соли 2009-137,7 

ҳазор нафар. Аз ин миқдор, қисми  зиёдашон дар соҳаи тиҷорат ва хӯроки 

умумӣ фаъолият мекарданан. Онҳо,  масалан дар соли 1997 – 84,6 %,  соли 2000 

- 77%,  соли 2005 – 62,4 % ва соли 2009 - 54,6% - ро ташкил  менамуданд. 

Чуноне аз суханронии Президенти Ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот 

бо соҳибкорони мамлакат, аз 15 январи соли 2010 бармеояд, «дар мамлакат 

шумораи умумии субъектҳои соҳибкории хурду миёна қариб 130 ҳазор, аз 

ҷумла субъектҳои соҳибкории хурд, бо дарназардошти соҳибкорони инфиродӣ 

ва хоҷагиҳои деҳқонӣ 121 ҳазор, инчунин субъектҳои соҳибкори миёна 8300 

ададро ташкил менамоянд. Шумораи субъектҳои соҳибкории хурду миёна 

нисбат ба соли 2008-ум 12% афзудааст».1 

Соҳибкор – ин соҳибмулк аст. Дар кадом соҳае, ки соҳибкор фаъолият 

накунад, вай дар рақобат аст. Бинобар ин фаъолияти мусбати соҳибкор, пеш аз  

ҳама аз дараҷаи донишу малака, кӯшишу ғайрати худаш бештар вобастагӣ 

дорад. Қисми дигари фаъолияти соҳибкор аз шароите, ки  давлат барои онҳо 

муҳайё намудааст низ сахт вобаста аст. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба танзим даровардани соҳибкорон, дар 

муддати нисбатан кӯтоҳ як қатор қонуну қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. Аз 

ҷумла 23 декабри соли 1991 Қонун «Дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон»; 8 апрели соли 1996 Қонун «Дар бораи ҳимояи давлатии 

соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қарори Ҳукумати ҷумҳурӣ аз 14 

августи соли 1997 «Дар бораи ташкил намудани Агентии оид ба инкишофи 

соҳибкории хурд дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва ғайраҳо мисол 

шуда метавонанд. 

                                                 
1 Ниг.: Рањмон Э. Зањмати имрўз ба хотири осудагии фардост //. «Садои мардум». 2010. 19 январ. – С.2. 
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Аммо далелҳои мавҷуда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки дар ҷумҳурии мо ҳанӯз 

барои фаъолияти озоди соҳибкорӣ на ҳамаи шароитҳо муҳайёст. Аз ҳамин сабаб 

на ҳамаи соҳибкороне, ки дар рӯйхат ҳастанд, яъне литсензия ё худ патент 

гирифтаанд, фаъолият мекунанд. Масалан, соли 1996 соҳибкорони дар  рӯйхат 

буда 3673 нафар буданд ва аз ин миқдор 3084  нафарашон фаъолият мекарданд. 

Соли 1997 бошад миқдори соҳибкорон  дар  рӯйхат ба 4039 нафар расид, аммо 

дар охири он сол ҳамагӣ 2 187 нафарашон фаъолият мекарданду халос. Ё худ, 

соли 2002 миқдори соҳибкорон ба 6379 нафар расид. Вале дар охири сол аз ин 

миқдор 1215 адад фаъолият мекарданд, ки ин ҳамагӣ 19% - ро ташкил мекунад. 

Солҳои 2003 -2010 шумораи соҳибкорони фаъолияткунанда нисбатан зиёд шуд. 

Яке аз сабабҳое, ки барои инкишофи соҳибкорӣ то соли 2006 халал 

мерасонид ин тафтишҳои зиёд аз тарафи ташкилотҳои гуногуни маъмурию 

қудратӣ ба ҳисоб мерафт. Бо мақсади бартараф намудани чунин ҳолат, дар 

асоси Укази Президенти ҷумҳурӣ, аз 28 марти соли 2001, Китоби қайди 

субъектҳои хоҷагиҳои тафтишкунанда ҷорӣ карда шуд. Аммо то аввали соли 

2006 як қисми соҳибкорон чунин китобҳоро ҳанӯз ҳам  надоштаанд. 

Солҳои 2001,2003, 2007 ва 2010 вохӯриҳои Президент Эмомалӣ Раҳмон бо 

соҳибкорони ҷумҳурӣ ба амал омад. Дар ин вохӯриҳо ҳар бор масъалаҳое, ки 

барои рушди соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ имконияти қулайро муҳайё менамояд, 

дида шуд. Дар натиҷаи чунин вохӯриҳо барои инкишофи соҳибкорӣ, махсусан 

соҳибкории хурду миёна Қонун «Дар бораи тафтиши фаъолияти субъектҳои 

хоҷагидорӣ», ки 28 июли соли 2006 қабул гардид, аҳамияти махсус дошт. Ин 

қонун тафтиши субъектҳои хоҷагидориро аз тарафи ҳар гуна органу 

ташкилотҳо, ба ҷуз аз намояндагони андоз, ба мӯҳлати дар ду сол як маротиба, 

(ба ғайр аз объектҳое, ки фаъолияташон ба саломатӣ ва зиндагии одамон 

хавфнок бошад), маҳдуд намуд. 25 июли соли 2008 фармони президенти 

ҷумҳурӣ дар бораи ба мӯҳлати боз ду соли дигар (то охири моҳи июли соли 

2010) эълон намудани моратория ба ҳама намуди санҷиши субъектҳои хурду 

миёна баромад. Аз 1 июли соли 2009 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон «Равзанаи 

ягона» ҷорӣ гардид. Он мушкилоти соҳибкоронро бояд хеле осон намояд. Зеро, 

агар пештар як соҳибкор барои аз қайд гузаштан ба зиёда аз 10 мақомот 

муроҷиат мекард ва қариб 50 рӯз дар ба дари мақомотҳо медавид, ҳоло он дар 

муддати то панҷ рӯз ба қайд гирифта мешавад. Бе гуфтугӯ амалӣ гардиданӣ ин 

қонунҳо барои  соҳибкорон  манфиатнок аст. 

Вазъи саноат. Пӯшида нест, ки дар даҳсолаҳои охири мавҷудияти замони 

Шӯравӣ Тоҷикистон ба яке аз ҷумхуриҳои саноатӣ – аграрии Иттифоқ табдил 

ёфта буд. Бинобар дар ин давр дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҳиссаи 

маҳсулотҳои санатӣ нисбат ба маҳсулотҳои кишоварзӣ хеле зиёд буд. Аз ҷумла 

дараҷаи инкишофи саноат дар байни 15 ҷумҳуриҳои Иттифоқ Тоҷикистон ҷои 

10-умро ишғол мекард. Миқдори корхонаҳои саноатӣ ҳам дар ҷумҳурӣ кам 

набуд. Соли 1991 шумораи умумии онҳо ба 2.308 адад мерасид. Шумораи 

кормандони онҳо 215,4 нафар буда, танҳо миқдори коргарони он корхонаҳо 
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188,2 ҳазор нафар буданд. Аз миқдори умумии корхонаҳои саноатии ҷумхурӣ 

425 ададаш корхонаҳои нисбатан калон буда, аз онҳо 207 корхонаҳои соҳаи 

вазнин ва 119 ададашон корхонаҳои соҳаи сабук буданд. 

Баробари оғози амалӣ намудани Қонун «Дар бораи  ғайридавлатигардонӣ 

ва хусусигардонии амволи давлатӣ» дар ҷумҳурии мо давраи ҳамчун низоми 

ягонаи давлатӣ будани соҳаи саноат ба итмом расид. Минбаъд, ба ҷои ин 

низоми ягона корхонаҳои шакли нави моликияти ғайридавлатӣ: моликияти 

коллективӣ ва корхонаҳои муштарак ба вуҷуд омаданд. Ба ғайр аз он баъзе 

корхонаҳои собиқ нисбатан калон ба қисмҳо тақсим карда шуданд ва дар асоси 

онҳо якчанд корхонаҳои хурди ғайридавлатӣ пайдо шуданд. Дар натиҷа, дар 

ҷумҳурӣ миқдори корхонаҳои  давлатӣ  сол аз сол кам шуда, корхонаҳои  

ғайридавлатӣ меафзуд. Масалан, соли 2000 корхонаҳои  давлатӣ – 13,5%, 

корхонаҳои ғайридавлатӣ – 66,6%, корхонаҳои коллективӣ – 0,3% ва 

корхонаҳои муштарак (ё худ якҷоя) – 3,6% - ро ташкил менамуданд. Бо 

сабабҳои гуногун дар солҳои 90-и асри ХХ ва аввали асри ХХI дар ҷумҳурӣ 

бисёр корхонаҳои саноатӣ аз байн рафт. Дар натиҷа шумораи корхонаҳои 

саноатии амалкунанда хело кам шуд. Масалан, соли 2004 онҳо ҳамагӣ 1048 

ададро ташкил доданд.  Аз ин миқдор – 289 адад корхонаҳои давлатӣ ва 

боқимонда ҳама корхонаҳои сектори ғайридавлатиро ташкил менамуданд. Ба 

сактори ғайридавлатӣ аксар корхонаҳои хурду миёна шомил буданд. 

Албатта ҷанги шаҳрвандӣ ба фаъолияти саноати ҷумҳурӣ нақши манфӣ 

гузошт. Корхонаҳои  саноатии Тоҷикистон аз соли 1996 инҷониб аксар 

зараровар ҳисоб мешаванд. Зеро, аз ин сол сар карда ба ҷумҳурӣ дохил 

гардидани молҳои саноатии хориҷӣ хело афзуд. Дар натиҷа аз як тараф 

аксарияти корхонаҳои саноатӣ фаъолият намекарданд, аз тарафи дигар, он 

корхонаҳое, ки фаъолият мекарданд,  маҳсулоташон бо молҳои ба ҷумҳурӣ 

дохил шуда рақобат карда наметавонистанд. Ин ҳама ба он оварда расонид, ки 

маҳсулоти ватании бо душвориҳои зиёд истеҳсолшуда, бехаридор монд.  

Бо сабабҳои дар боло ишора ёфта, он корхонаҳои нисбатан бузурги 

саноатӣ, ки гӯё фаъолият карда истодаанд, сол аз сол маҳсулоти худро кам  

мекарданд. Масалан, чунин ҳолатро аз вазъи соҳаҳои гуногуни истеҳсолот дида 

метавонем. Чунончӣ:  

Матоҳои пахтагӣ соли 1991 дар ҳаҷми 102.422 ҳазор м2 истеҳсол карда 

шуда буд. Соли 2000 ҳамагӣ – 11.485 ҳазор м2, соли 2004 - 19.377 ҳазор м2, соли 

2008 – 2,5 ҳазор м2 ва соли 2009 – 3,0 ҳазор м2 истеҳсол карда шуду халос. Яъне 

истеҳсоли матоҳои пахтагӣ дар ҷумҳурӣ соли 2009 нисбат ба  соли 1991 зиёда аз 

34 баробар кам шуд. Ҳол он, ки дар ин давр ҳеҷ гоҳ талабот ба матоҳои пахтагӣ, 

чӣ дар  бозори дохилӣ ва чӣ хориҷӣ кам нашудааст. 

Колинҳо ва маҳсулоти қолинӣ соли 1991 дар ҳаҷми 7.595 ҳазор м2 

истеҳсол шуда буд. Истеҳсоли ин намуди маҳсулот соли 2000 ҳамагӣ – 342,3 

ҳазор м2, соли 2004 – 449,7 ҳазор м2, соли 2008 – 51,6 ҳазор м2 ва соли 2009 – 

74,5 ҳазор м2 – ро ташкил доду халос. Ҳол он ки дар замони Шӯравӣ қолинҳо ва 
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маҳсулоти қолинии комбинати қалинбарории Қайроқум, на танҳо қариб дар 

тамоми ҷумҳуриҳои Итифоқ, балкӣ ба хориҷа ҳам паҳн мегардид. Яъне, 

истеҳсоли ин намуди  маҳсулот дар ҷумҳурӣ қариб 12 баробар кам шудааст. 

Яхдони «Помир» солҳои 80- уми асри ХХ дар бисёр ҷумҳуриҳо шӯҳрат 

дошт. Соли 1991 заводи яхдонбарорӣ ба миқдори 145.193 дона яхдони «Помир» 

истеҳсол намуд. Аммо, истеҳсоли чунин яхдонҳо соли 1998 – ҳамагӣ 900 адад, 

соли 2000 – 1.677 адад, соли  2003 – 594 адад ва соли 2004 – 1.870 адад яхдон 

истеҳсол намуду халос. Завод ҳоло фаъолият намекунад. 

Заводи трансформаторбарории шаҳри Кӯрғонтеппа соли 1991 – 4205 адад 

трансформаторҳои баландшиддат истеҳсол карда буд. Соли 2000 бошад ҳамагӣ 

89 адад, яъне зиёда аз 46 баробар кам истеҳсол карда шуд. Минбаъд, соли 2008 

– 21 адад ва соли 2009 ҳамагӣ 14 адад трансформаторҳои барқӣ истеҳсол 

карданду халос. 

Дар охири соли 2009 ҳамагӣ 13,5% корхонаҳои саноатие, ки дар ихтиёри 

давлат мондааст 56,3% маҳсулоти саноатии мамлакатро истеҳсол намудаанд. 

Зеро, аксари корхонаҳое, ки хусусӣ гардонида шуда буданд, ҳоло ҳам, бо 

сабабҳои гуногун фаъолият намекунанд. Мувофиқи баъзе маълумотҳо соли 

2009 дар маҷмӯъ аз 834 корхонаҳои мавҷуда, 258 корхона суръати афзоиши 

худро коҳиш дода, 92 корхона умуман фаъолият накардаанд. 

Дар замони истиқлолият ягона заводи арзии тоҷик барои ҷумҳурӣ 

асоситарин манбаи ба даст даровардани асъори хориҷӣ ба ҳисоб мерафт. Ба 

ивази ин асъор ғалла ва таҷҳизотҳои зарурӣ харида шуд. Хулоса, заводи 

номбурда яке аз корхонаҳое мебошад, ки бо маҳсулоти худ мардуми  

ҷумҳуриро, солҳои душвори 90-уми асри ХХ, аз гуруснагӣ раҳоӣ дод. Вале 

махсусан дар солҳои муқовиматҳои шаҳрвандӣ, завод дар ҳолати хело ногувор 

монд. Махсусан соли 1996 он дар арафаи қатъ намудани  фаъолият буд. Сабаби 

асосии чунин ҳолат, ин қатъ гардидани кашондани ашёи хом – хокаи арзиз  аз  

давлатҳои ҳамсоя мебошад. Дар натиҷа моҳҳои январ – июли он сол ба хориҷа 

90,2 ҳазор тонна арзиз фурӯхтанду халос. Ҳол он ки иқтидори нақшавии завод 

517 ҳазор тонна арзиз муайян шудааст.  

Аз соли 1997 сар карда истеҳсоли заводи арзиз зиёд шуд. Масалан, агар он 

сол дар ҳаҷми 180.050 тонна алюминий истеҳсол карда шуда бошад, пас соли 

2000 – 270.226 тонна, соли 2003- 230.870 тонна ва соли 2005 – 381.751 тонна, 

соли 2008 зиёда аз 400 ҳазор тонна ва соли 2009 - 360 ҳазор тонна арзиз 

истеҳсол карда шуд.  

Энергетика. Дар шароити имрӯза энергетика асоси пешравии иқтисодиёти 

ҳар як давлат ба ҳисоб меравад. Дараҷаи инкишофи он аз мавҷудияти  

сарчашмаҳои энергетикӣ  -  нефт, газ, ангишт ва нерӯгоҳи барқии обӣ сахт 

вобастагӣ доранд. Ҷумҳурии мо аз ин сарчашмаҳо танҳо имконияти зиёди 

сохтани нерӯгоҳҳои барқии обӣ ва захираҳои зиёди ангиштро дорад. Аз ҷумла 

иқтидори захираҳои гидроэнергетикии мамлакати мо ба 527 млрд кВт мерасад. 

Аз ин 220,6 млрд кВт имконияти истифодабарӣ шуда метавонад. Аммо имрӯзҳо 
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ҷумҳурии мо аз ин имкониятҳо ҳамагӣ 6,5% - ро  истифода мебараду халос. 

Солҳои охир истеҳсоли  нерӯи барқ дар як сол, ба ҳисоби миёна ба 14 млрд кВт 

расид, ки ин талаботи рӯзафзуни мамлакатро қонеъ гардонида наметавонад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон то истиқлолияти давлатӣ, дар доираи Иттиҳоди 

Шӯравӣ, талаботи дохилии худро дар ҳаҷми то 48 - 49% бо захираҳои 

энергетикии худ таъмин мекарду халос. Қисми боқимонда, яъне зиёда аз 50% аз 

ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ворид мегардид. Дар замони истиқлолият ба ҷумҳурии 

воридшавии энергияи барқӣ – 32,5%, гази табии – 72%,  маҳсулоти нафтӣ – 

88,5%, ангишт – зиёда аз 95% кам шуд. Ҳамаи ин ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ ва 

дараҷаи некӯаҳволии шаҳрвандони он бе таъсир намонд. 

Бо сабаби он ки истеҳсоли қувваи барқ дар нерӯгоҳҳи барқии обӣ аз  сатҳи 

об сахт вобастагӣ дорад, бинобар ин дар ин нерӯгоҳҳо фаслҳои баҳор ва 

тобистон сатҳи об боло гардида, истеҳсоли нерӯи барқ низ зиёд мешавад, вале 

тирамоҳу зимистон сатҳи об паст шуда, истеҳсоли барқ низ кам мешавад. Бо 

ҳамин сабаб ҷумҳурии мо баҳору тобистон қисман қувваи барқро ба 

ҷумҳуриҳои ҳамсоя фурӯхта, фасли тирамоҳу зимистон қисми норасоии 

зарурии барқро аз ин давлатҳо, аз ҷумла аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон мехарад. 

Ҳаҷми  хариди  нерӯи барқ дар як сол  то 1,4 – 1,6 млрд кВт соатро ташкил  

менамуд. 1 декабри соли 2009 Ӯзбекистон аз низоми муттаҳидаи барқии Осиёи 

Марказӣ баромад. Дар натиҷа Тоҷикистон ҳангоми зарурият аз истифодаи барқи 

ҷумҳуриҳои ҳамсоя, аз ҷумла Туркманистон маҳрум гардид. Чунин ҳолат 

ҳукумати Тоҷикистонро бори дигар водор менамояд, ки баҳри бехатарии 

энергетики худ, минбаъд танҳо ба иқтидори дохилии худ такя намуда, суръати 

сохтмони нерӯгоҳҳои барқии обӣ, махсусан НБО-и Роғунро тезонад. 

Таъминоти ноҳияҳои марказӣ ва ҷанубии ҷумҳурӣ бо нерӯи барқ, нисбат ба 

ноҳияҳои шимолӣ беҳтар буд. Зеро, аксари нерӯгоҳҳои барқии обии ҷумҳурӣ – 

Норак, Бойғози, Шар-шар, Сарбанд, Варзоб ва ғайра дар ҳамин минтақа 

ҷойгиранд. Дар ноҳияҳои шимолии ҷумҳурӣ ҳоло танҳо Нерӯгоҳи барқии обии 

Қайроқум ҷойгир аст, ки он ҳамагӣ 17-17,5% талаботи ин минтақаро бо барқ 

таъмин карда метавонаду халос. То ин ки минбаъд таъминоти ин минтақа ҳам аз 

таъминоти нерӯи барқ беҳтар гардад, хати баландшиддати барқии «Ҷануб - 

Шимол», дарозиаш  386 км. кашида шуд. 16 сентябри соли 2006 сохтани он, бо 

маблағгузории ҶХЧин ва аз тарафи мутахассисони чинӣ, аз шаҳри Турсунзода 

оғоз гардид ва 29 ноябри соли 2009 то Хуҷанд расида, сохтмонаш ба итмом 

расид. Дар натиҷаи ин дар ҷумҳурӣ шабакаи ягонаи энергетики кишвар бунёд 

гардид.   

Вазъи ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон оиди таъминоти 

нерӯи барқ нисбатан душвортар буд. Зеро, то истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ 

дар нуқтаҳои гуногуни ин вилояти мухторӣ зиёда аз  60 истгоҳҳои барқии 

дизелӣ кор мекарданд. Минбаъд, бо сабаби гаронии нархи маҳсулоти сӯхт, аз 

ҷумла солярка, қариб ҳамаи он истгоҳҳо аз кор боз монданд. Бо назардошти 

ҳамаи ин, на танҳо дар ин гӯшаи дурдаст, балки умуман дар ноҳияҳои кӯҳии 
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ҷумҳурӣ бештар нерӯгоҳҳои хурди барқии обӣ сохта, ба истифода додаанд. 

Аввали соли 2010 шумораи умумии нерӯгоҳҳои хурди барқии обӣ дар ҷумҳурӣ 

ба 189 адад расид. Дар соли 2009 дар ҷумҳурӣ ба истифодаи лампаҳои 

каммасраф гузаштанд ва мувофиқи қарори ҳукумати ҷумҳурӣ аз 17-ноябри он 

сол фурӯши лампаҳои барқии тафсон дар қаламрави мамлакат манъ карда шуд. 

Ин ҳама вазъи таъминоти ҷумҳуриро бо барқ хеле беҳтар намуд. 

Чуноне дар бобби пешина ишора шуд Нерӯгоҳи барқии обии Роғун, ки 27 

сентябри соли 1976 ба тарзи расмӣ, ба сохтмонаш оғоз намуда буданд, яке аз 

сохтмонҳои азими Шӯравӣ ба ҳисоб мерафт ва мебоист пурра аз ҳисоби буҷаи 

Иттифоқ сохта мешуд. Иқтидори солонаи он 3.6000млн. кВт  соат, миқдори 

агрегатҳо – 6 адад ва баландии сарбанди он 335 метр муайян шуда буд. Охирҳои 

солҳои 80-уми асри ХХ аллакай баландии сарбанди  сохташудаи ин нерӯгоҳ ба 

40 метр расид. Аммо бо сабабҳои маълум сохтмони ин нерӯгоҳ муваққатан 

боздошта шуд. Шаби аз 7 ба 8 майи соли 1993 дар натиҷаи  селоби зиёд 

сарбанди 40 метра ҳам канда, хароб гардид. 

Оиди сохтани Нерӯгоҳи барқии обии Роғун гарчанде соли 2005 байни 

Тоҷикистон ва Компанияи «Русский алюминий» («Русал»)-и Федератсияи Русия 

ҳатто шартномае имзо шуд, вале он амалӣ нагардид. Тоҷикистон 29 августи 

соли 2007 он шартномаро бо компанияи «Русал» бекор карда, азм кард, ки ин 

нерӯгоҳро бо маблағи худ месозад. Бо ҳамин мақсад Ҷамъияти саҳомии 

кушодаи «Нерӯгоҳи барқии обии Роғун» таъсис ва оинномааш 15 апрели соли 

2008, бо сармояи 116 млн. сосонӣ тасдиқ гардид. Соли 2009 ҳадди ин сармоя ба 

6 млрд сомонӣ расонида шуд. Аз ҳисоби буҷаи соли 2007 ба ин мақсад 50 млн. 

доллари америкоӣ, соли 2008 – 130 млн. сомонӣ, соли 2009 – 533 млн. сомонӣ, 

соли 2010 – 650 млн. сомонӣ (148 млн. доллари америкоӣ) ҷудо гардид.  

Аввали соли 2008 дар сохтмон 635 нафар коргарон ва 46 адад техника кор 

мекарданд. Соли 2009 шумораи коргарон ба 6 ҳазор нафар ва техника ба 553 

адад расид. Бо оғози сохтмони сарбанди нерӯгоҳ (соли 2011) шумораи коргарон 

ва муттахассисон бояд ба 13 ҳазор нафар расад. Обанбори ин нерӯгоҳ имконият 

медиҳад, ки 360 ҳазор га. заминҳои нав азхуд карда шавад ва обёрии 4 – 5 млн. 

га. заминҳои минтақа беҳтар гардад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 январи соли 2010 ба фурӯши саҳмияҳои НБО 

Роғун шурӯъ намуданд. Президенти Ҷумҳур Эмомали Раҳмон дар арафаи ин 

воқеъаи муҳим, 5 январи соли 2010 ба мардуми Тоҷикистон бо чунин суханон 

муроҷиат намуд: «Ҳоло майдони сохтмони ин иншооти барои мамлакати мо 

тақдирсоз ба корзори заҳмати созанда, майдони ҳиммату ҷавонмардӣ, арсаи 

озмоиши нангу номус ва гузашта аз ин, ба ғояи миллии мо табдил ёфтааст»1. 

Мардуми Тоҷикистон муроҷиати Президенти ҷумҳурро хуш пазируфтанд. 

Аз тарафи ташкилотҳо ва шахсони алоҳида то 1-уми июни соли ҷорӣ аз ҳисоби 

                                                 
1 Ниг.: Мурољиатномаи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба мардуми Тољикистон, шањри 

Душанбе, 5 январи соли 2010. – Душанбе, 2010 – С.7,16. 
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фурӯши саҳмияҳои НБО Роғун ба маблағи 187 млн. доллари америкоӣ ҷамъ 

карда шуд. Боварӣ ҳаст, ки он минбаъд боз ҳам зиёд мегардад. 

Сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Сангтӯда ҳам ҳанӯз соли 1985, яъне дар 

замони Шӯравӣ ба нақша гирифта шуда буд. Соли 1987 Ҳукумати Иттифоқ 

барои ин сохтмон 3 млн. сӯм ҷудо кард. То аввали асри ХХ ҳамагӣ 20% - и 

маблағ аз худ карда шуд. Он вақт сохтани танҳо як адад нерӯгоҳ дар назар 

дошта мешуд ва соли 1994 сохтмонаш бояд ба итмом мерасид. Соли 1993 он 

лоиҳа ба ду қисм - Сангтуда – 1 ва Сангтӯда – 2 тақсим карда шуд. 

Ҳукумати ҷумҳурӣ зарурияти нерӯи барқро ба инобат гирифта, аз соли 

1996 сар карда, барои сохтани Нерӯгоҳи барқии обии Сангтӯда – 1, ҳар сол аз 

буҷаи давлат 1-2 млн. доллари  америкоӣ ҷудо  мекард. Аммо, чунин 

маблағгузорӣ ягон натиҷаи иқтисодӣ надоданд. Танҳо аз соли 2005 дар қисми 

Сангтуда 1  корҳои сохтмонӣ ҷоннок гардид. Ҳанӯз 16 феврали он сол барои 

сохтани он аз тарафи компанияи русиягии «Интер РАО ЕЭС» ва вазорати 

энергетикаи Тоҷикистон ҷамъияти  саҳҳомии Русияю Тоҷикистон – «НБО 

Сангтӯда – 1» бунёд шуд.  Хароҷоти  умумии сохтмон – 482 млн. доллари 

амарикоӣ муайян гардид. 75% саҳмияҳоро тарафи Русия («ЕЭС Русия») соҳиб 

шуд. Боқимонда (25%) ба ихтиёри Тоҷикистон монд. Апрели ҳамон сол 

сохтмони нерӯгоҳ оғоз гардид. 15 декабри соли 2006 дар ҷои сарбанди ин 

нерӯгоҳ маросими бастани дарёи Вахш, бо роҳи тарконидани соҳилҳо барпо 

гардид. 20 январи соли 2008 агрегати якӯм ва июли соли 2009 агрегати охирин – 

чаҳоруми он ба кор дароварда шуд. Иқтидори  нерӯгоҳ 670 меговатт, иқтидори 

солонааш 2,7 млрд кВт ва баландии сарбандаш – 75 метр мебошад. Моҳи 

феврали соли 2010 аз ин нерӯгоҳ ба сӯи Афғонистон, ба кашидани хати барқии 

220 кВт оғоз намуданд, ки он бояд дар муддати 10 моҳ ба истифода дода шавад. 

Сохтмони Нерӯгоҳи барқии обии Сангтӯда – 2 - ро Ҷумҳурии Исломии 

Эрон ба ӯҳда дорад. 20 феврали соли 2006 маросими сохтмони ин нерӯгоҳ оғоз 

гардид, ки иқтидори 4 агрегати он - 220 мвт мебошад. Хароҷоти умумии ин 

объект 220 млн. доллари америкоӣ буда, 180 млн. доллари онро Ҷумҳурии 

Исломиии Эрон ба ӯҳда гирифтааст, 40 млн. дигар ҳиссаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад. Чун ҳаққи сохтани ин нерӯгоҳ, баъди ба  истифода 

додани он, ки соли 2011 дар назар дошта шудааст, Ҷумҳурии Исломии Эрон 

онро 12,5 сол истифода мебарад (инро методи «Биотӣ» меноманд). Баъди он 

нерӯгоҳи барқии обии  Сангтӯда – 2 пурра ба ихтиёри Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мегузарад. 

  

§2. Вазъи комплекси агросаноатӣ.  

Ислоҳотҳои соҳаи аграрӣ. 

 

Вазъи кишоварзии ҷумҳурӣ. Тоҷикистон мамлакати кӯҳистон ба ҳисоб 

меравад. Зеро, 93% - и ҳудуди онро кӯҳҳо ва ноҳияҳои кӯҳӣ ташкил намуда, 

ҳамагӣ 7%- и заминҳояш ҳамвору корам мебошанд. Соли 1990 ҳаҷми умумии 
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заминҳои корами ҷумҳурӣ 914 ҳаз. гектарро ташкил  мекарданд. Зиёда аз 70% 

қувваи  фаъоли меҳнатии ҷумҳурӣ бо кишоварзӣ машғул буданд. Яъне, 

инкишофи кишоварзӣ маънои онро дорад, ки аксари мардуми ҷумҳурӣ бо ҷойи 

кор таъмин мегарданд ва дараҷаи зиндагии худро беҳтар менамоянд. Аммо 

зарари ҷанги шаҳрвандӣ барои соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ хеле зиёд буд. Дар 

баробари талафотҳо зиёди ҷонӣ, қисми зиёди намудҳои техника, чорвои 

ҷамъиятӣ ғорат карда шуд, 1393 деҳаҳо хароб гардиданд, 21.483 гектар замини 

корам аз кор баромад. Зарурияти ислоҳоти соҳаи аграриро ба инобат гирифта, 

дар чунин давраи хеле душвор як қатор қонун ва ҳуҷҷатҳои зарурии соҳаро 

қабул намуданд.  

Қонун «Дар бораи ислоҳоти замин». Зарурияти Қонун «Дар бораи 

ислоҳоти замин» - ро гузариш ба  иқтисодиёти танзими бозорӣ ва даст кашидан 

аз низоми нақшавии давлатӣ ба миён овард. Гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ 

талаб мекард, ки дар асоси Қонуни 21 февралии соли 1991, ки дар боло ишора 

рафт, ба ғайри давлатигардонӣ ва хусусигардонии моликият шурӯъ намоянд. Бо 

ҳамин роҳ дар соҳаи кишоварзӣ ҳам бояд барои ба вуҷуд омадани шаклҳои 

гуногуни моликият шароит ба вуҷуд оварда  мешуд. 

5 марти соли 1992 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ислоҳоти 

замин» қабул гардид. Ба он 21 июли соли 1994 ва 4 ноябри соли 1995 баъзе 

иловаҳо ва тағйиротҳо дароварда шуд. Чуноне дар ин қонун таъкид мешуд, 

мақсад ва вазифаҳои асосии ислоҳоти замин дар ҷумҳурӣ «аз муҳайё намудани 

шароит барои тараққиёти баробарҳуқуқи шаклҳои гуногуни хоҷагидорӣ дар 

замин, ташаккули иқтисодиёти бисёрсоҳа, истифодаи  сарфакорона ва ҳифзи 

замин иборат буда, мақсадаш зиёд намудани маҳсулоти кишоварзӣ мебошад». 

Дар ҳамин қонун самтҳои асосии ислоҳоти заминро муайян намуда, таъкид 

мегардад, ки яке аз чунин самтҳо ин «додани замин ба соҳибии якумрии 

меросии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкили хоҷагии деҳқонӣ 

ва ёрирасони шахсӣ, боғдорӣ, обчакорӣ, сохтмон ва истифодаи манзил;», 

«азнавтақсимкунии замин дар ҳолатҳои  такмилдиҳии колхозҳо, ғайридавлатӣ 

ва хусусигардонии савхозҳо ва дигар корхонаҳои давлатӣ» ба ҳисоб меравад. 

Қонуни номбурда зарурияти кодекси нави заминро ба миён овард, то ин ки 

мувофиқи он шаклҳои нави заминдории ба замони иқтисодиёти бозорӣ 

ҷавобгӯи қонунӣ гардонида шавад. 

Шаклҳои замин. Муносибатҳои заминдорӣ дар Тоҷикистон дар асоси 

Конститутсияи (Сарқонуни ) ҷумҳурӣ, кодекси замин ва дигар қонунҳои расмии 

мамлакат ба танзим дароварда мешавад. Аз ҷумла, мувофиқи модда 13-и 

Конститутсияи ҷумҳурӣ дар мамлакат «замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои 

ҳвоӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар  боигарии табиӣ моликияти истисноии 

давлат мебошад ва давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати халқ  

кафолат медиҳад». 

Албатта шаклу хусусиятҳои хоси заминдорӣ дар кодекси замин васеътар 

шарҳ дода мешавад. Дар  мамлакати мо то 14 марти соли 1992  Кодекси замини 
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замони Шӯравӣ амал мекард. Минбаъд, дар замони истиқлолият, мувофиқи 

шароити Тоҷикистон, дар қисмҳои дар ҷумҳурии мо амалкунандаи он кодекс, 

баъзе тағйироту иловаҳо дохил карда шуд ва то 13 марти соли 1996 фаъолият 

кард. 

13 марти соли 1996 Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардид, 

ки мувофиқи он тамоми заминҳои ҷумҳурӣ, вобаста ба таъиноти 

мақсаднокашон ба 7 шаклҳои (гурӯҳҳои) зерин тақсим шудаанд: 

1) заминҳои таъиноти кишоварзӣ; 

2) заминҳои маҳалҳои аҳолинишин (шаҳрҳо, шаҳракҳо ва маҳалҳои 

аҳолинишини деҳот); 

3) заминҳои саноат, нақлиёт, алоқа, мудофия ва таъиноти дигар; 

4) заминҳои таъиноти ҳифзи табиат, солимгардонӣ, рекреатсионӣ ва 

таърихию маданӣ; 

5) заминҳои фонди давлатии ҷангал; 

6) заминҳои фонди давлатии об; 

7) заминҳои захираи давлатӣ. 

Аз як шакл (гурӯҳ) ба шакли (гурӯҳи) дигар гузаронидани замин дар асоси 

тартиботи муқаррар намудаи ҳукумати ҷумҳурӣ амалӣ мегардад. Мувофиқи 

Кодекси номбурда истифодабарандагони замин дар шароити  ҷӯмҳурӣ шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ шуда метавонад. 

«Заминҳои Президентӣ». Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминҳое, ки 

мувофиқи фармонҳои Президенти ҷумҳурӣ Э. Раҳмон ба шаҳрвандон ҳамчун 

хоҷагиҳои ёрирасон тақсим карда доданд, дар байни мардум «заминҳои 

Президентӣ» ном гирифт. Албатта, ба ҳама маълум буд, ки мақсади  ин 

фармонҳо, бо тақсим  карда ба хоҷагиҳои алоҳидаи хусусӣ додани замин, дар 

ҷумҳурӣ зиёд намудани  маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. 

Фармонҳои аввали Президент Э. Раҳмон «Дар бораи ҷудо кардани 50 ҳазор 

гектар замин барои хоҷагиҳои ёрирасони шахсии шаҳрвандон» 9 октябри соли 

1995 имзо гардид. Фармони дуюм 1 декабри соли 1997 бо мақсади ҷудо 

гардидани боз 25 ҳазор гектар замин имзо шуд. Яъне, дар асоси ҳар ду ин 

фармонҳо Президенти ҷумҳурӣ барои хоҷагиҳои ёрирасони шаҳрвандон ҳамагӣ 

75 ҳазор гектар замин ҷудо гардид. Дар асоси ҳар ду фармонҳо ташкилотҳои 

дахлдор аз ҷумҳуриявӣ то ноҳиявӣ вазифадор карда  шуданд, ки то оғози 

мавсими корҳои баҳории соли оянда (яъне, то 1 феврал) миқдори муайяншударо 

аз заминҳои обӣ ва лалмии корам ҷудо намоянд. Ҳаҷми заминҳое, ки ҷудо 

мешуд, ба тарзи зайл муайян гардида буданд: аз заминҳои обӣ– то 0,15 гектар; 

аз заминҳои лалмӣ –то 0,50 гектар. 

Ба вуҷуд омадани «заминҳои Президентӣ» дар ҷумҳурӣ аз як тараф 

ислоҳоти аграриро боз ҳам ҷуқуртар намуд, аз тарафи дигар барои беҳтар 

гардидани вазъи озуқаворӣ кӯмак расонид. 

Барҳам додани ташкилоту корхонаҳои кишоварзӣ. Муассисаҳо ва 

ташкилотҳои кишоварзӣ, ки дар замони Шӯравӣ вобаста ба хоҷагиҳои 
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коллективӣ ва давлатӣ (яъне колхозу савхозҳо) ташаккул ёфтанд, ба 

иқтисодиёти замони бозорӣ ҷавобгӯ набуданд. Бинобар ҳамин ҳам бо оғози 

гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ зарурияти ислоҳоти муассисаҳо ва ташкилотҳои 

кишоварзӣ ба миён омад. Вале бо сабабҳои ноустувории вазъи дохилӣ, яъне 

ҷанги шаҳрвандӣ, то миёнаи соли 1996 оиди ин масъала ҳуҷҷатҳои зарурӣ қабул  

нагардид. 

25 июни соли 1996 фармони Президенти ҷумҳур Э. Раҳмон «Дар бораи  

ислоҳоти ташкилоту корхонаҳои кишоварзӣ» ба имзо расид. Мақсади асосии ин 

ҳуҷҷат ҳам самаранок истифода намудани захираҳои замину оби ҷумҳур ва зиёд 

кардани маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. Барои амалӣ намудани ин 

мақсад, дар асоси ҳамон фармон дар назди Ҳукумати ҷумҳурӣ Кумитаи 

захираҳои замин ва заминсозӣ ташкил карда шуд, ки он минбаъд 14 марти соли 

2001 ба Кумиати давлатии заминсозии Ҷумҳурии Тоҷикстон табдил ёфт. 

Дар қисми алоҳидаи фармони номбурда супориш дода мешуд, ки  

«ташкилоту корхонаҳои кишоварзӣ ба хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва дигар 

шаклҳои ташкилие, ки ба талаботи иқтисоди бозоргонӣ мувофиқ мебошанд, 

табдил дода шаванд». Барои амалӣ намудани талаботҳои ин фармон Комиссияи 

давлатӣ оиди ислоҳоти ташкилоту корхонаҳои  кишоварзӣ бунёд гардид, 

инчунин низомнома оиди амалии ин ислоҳот қабул карда шуд. 

Дар Низомномаи ислоҳоти ташкилоту корхонаҳои кишоварзӣ, ки 25 июни 

соли 1996 қабул гардид, ба он 15 апрели соли 2003 ва 15 апрели соли 2004 

тағйиротҳо ворид карда шуд, роҳҳои ислоҳот таъкид гардидааст. Аз ҷумла, дар 

боби 3 – юми Низомнома таъкид карда шудааст, ки «корхонаҳо бо хоҳиши 

аъзои коллективҳои меҳнатӣ метавонанд ба хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), 

коллективӣ ё корхонаҳои муштарак, кооперативҳо, ҷамъятҳои  саҳомӣ, 

рафоқату ассотсиатсияҳо, ки ба истеҳсоли кишоварзӣ, коркарди маҳсулоти 

кишоварзӣ, инчунин хизматрасонии агросервисӣ, таъминот, фурӯш ва ғайраҳо 

таъмин мекунанд, табдил дода шаванд». Инчунин таъкид гардидааст, ки «агар 

маҷлисҳои коллективҳои меҳнатии корхонаҳо дар хусуси нигоҳ доштани шакли 

пештараи хоҷагидориашон қарор қабул намояд, онҳо аз нав ба қайд гирифта 

шуда, мутобиқи қонунгозории ҷорӣ ба онҳо замин вобаста карда мешавад».  

Фармони Президенти ҷумҳур аз 25 июни соли 1996 ва Низомномаи ба он 

дахлдор, барои минбаъда васеъ гардидани ислоҳоти замин як таккони ҷидие 

гардид. Минбаъд баҳри амалӣ намудани ин ислоҳот фармонҳои дигар ҳам 

бароварда шуданд. Аз ҷумла, мувофиқи фармони 27 июли соли 1998 барои 

соҳибони замин ҳамчун ҳуҷҷати расмӣ «Сертификати ҳуқуқи истифодаи замин 

ва Шаҳодатнома ба саҳми замин» пешниҳод гардид. 

Ба мақсади васеъ намудани ислоҳот дар соҳаи аграрӣ 9 июни соли 1999 

фармони дигари Президент баромада буд, ки дар асоси он то 30 марти соли 2000 

ислоҳоти 160 ташкилоту корхонаҳои кишоварзӣ дар назар дошта мешуд. 

Фармони 2 феврали соли 2001 талаб мекард, ки то 31 декабри ҳамон сол боз 

ислоҳоти ташкилоту корхонаҳои кишоварзиро гузаронанд. Дар асоси Қарори 
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Ҳукумати ҷумҳурӣ аз 1 октябри соли 2002 талаб карда мешуд, ки то 31 декабри 

соли 2005 давра ба давра таҷдиди сохтори 225 ташкилоту корхонаҳои 

кишоварзиро бояд таъмин карда, мувофиқи тартиботи муқарраршуда, ба ҷои 

онҳо хоҷагиҳои ғайридавлатӣ, аз он ҷумла хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), ё худ 

дигар шаклҳои хоҷагидориро,  мувофиқи нақшаи пешниҳод гардида ташкил 

намоянд. 

Ҳамин тавр, дар ҷумҳурӣ баъди фармони 25 июни соли 1996 колхозу 

савхозҳо, ки хоси ҷамъияти сотсиалистӣ буданд, давра ба давра барҳам дода 

шуданд. Соли 2008 дар ҷумҳурӣ ҳамагӣ 1 адад колхоз ва 7 адад совхоз монда, аз 

соли 2007 боз межхозҳо вуҷуд надоранд. 

Аммо ҳангоми хусусигардонии корхонаҳои кишоварзӣ ба камбудиҳои зиёд 

роҳ дода шуд. Пеш аз ҳама то расидани маъракаи ислоҳот, аниқтараш то барҳам 

додани колхозу савхозҳо, дар аксари чунин хоҷагиҳо молу мулки онҳо, 

махсусан техника, чорво ва ғайра баъзан ғорат карда шудаанд, ё худ бо нархи 

ночиз фурӯхта шудаанд.  

Натиҷаи ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ. Дигаргунсозиҳое, ки дар соҳаи 

аграрии ҷумҳурӣ гузаронида шуд, тамоми ҷабҳаҳои ин соҳаро дар бар гирифт. 

Дар натиҷаи  ислоҳотҳои пай дар пай колхозҳо, савхозҳо ва межхозҳо оҳиста – 

оҳиста мақоми худро аз даст доданд ва дар шароити мамлакат шакли нави 

хоҷагидорӣ – хоҷагии деҳқонӣ  (фермерӣ) ба вуҷуд омада, инкишоф ёфт.  

Дар соҳаи аграрии Тоҷикистон солҳои 1991 – 2000 давраи аввали гузариш 

ба иқтисодиёти бозорӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин давр дар натиҷаи ислоҳотҳои 

махсусан оид ба замин гузаронидашуда, шакли истифодаи замин ба кӯллӣ 

тағйир ёфт. Масалан, соли 1991 ҳиссаи замини ташкилоту корхонаҳои 

кишоварзӣ 95,3% ва хоҷагиҳои наздиҳавлигӣ бошад 4,7% - ро ташкил медоданд. 

Соли 2000 – ум хоҷагиҳои шахсии аҳолӣ то 24,2% зиёд гардид. Хоҷагиҳои 

деҳқонӣ (фермерӣ), ки соли 1991 ҳоло дар амал вуҷуд надошт ва соли 1992 

ҳамагӣ 0,1% - ро ташкил медод, соли 2000 – ум ҳиссаи заминаш то 15,% расид. 

Солҳои 2009 – 2010 бошад ҳиссаи асосии замини корам дар ихтиёри онҳо буд. 

Хоҷагиҳои шахсии ёрирасони аҳолӣ бештар дар маҳаллаҳои  наздишаҳрӣ 

инкишоф ёфтанд. 

Ислоҳоти соҳаи аграрӣ дар ҷумҳурӣ масъалаҳои зиёдро ба миён овард.  

Зеро, дар замони Шӯравӣ колхозу савхозҳо ва межхозҳо сари вақт аз тарафи  

давлат бо маблағ, техника, нуриҳои минералӣ, кадрҳои зарурӣ ва ғайра  таъмин 

карда мешуд. Акнун чунин хоҷагиҳоро барҳам доданд ва ба ҷои онҳо ҳазорҳо 

хоҷагиҳои хурди деҳқонӣ ба вуҷуд омад. Як қисми хоҷагиҳои деҳқонӣ 

тавонистанд дар шароити нав ҳам ба мувафақиятҳо ноил гарданд.  Вале аксари 

хоҷагиҳои деҳқонӣ ба мушкилоти зиёде гирифтор шуданд. 

Хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ). Ҳарчанд дар ҷумҳурӣ барои бунёди 

хоҷагиҳои деҳқонӣ имконият аз соли 1990 буд, вале оғози таъсиси он ба соли 

1992 хос аст. Аммо то соли 1996 суръати ташкилшавии чунин хоҷагиҳо хело 

суст буд. Аз ҷумла, дар ҳамин давр дар ҳудуди ноҳияҳои водии Вахш ҳамагӣ 68 
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адад хоҷагиҳои деҳқонӣ ташкил шуданду халос. Ҳамон вақт замини дар 

ихтиёри онҳо гузашта 0,7% заминҳои корамро ташкил медод. Дар ҳамон давр 

суръати ташкилёбии чунин хоҷагиҳо дар ВМКБ зиёдтар буд. 1 июни соли 1995 

дар  ин мулкҳо хоҷагиҳои деҳқонӣ ба 947 адад расид. Замини дар ихтиёри онҳо  

гузашта 2253 гектар, ё худ 14% заминҳои корами вилояти мухториро ташкил 

медод. Сабаби маҳз дар ин давр, дар вилояти мухторӣ зиёд ташкил ёфтани 

хоҷагиҳои деҳқонӣ дар он аст, ки чунин хоҷагиҳо аз тарафи фонди Оғохони IV 

аз ҳар ҷиҳат кӯмаку дастгирӣ медиданд. Аз ҷумла ин фонд деҳқононро бо 

тухмӣ, маводҳои сӯхт, нуриҳои минералӣ таъмин менамуд. Фонд инчунин 

савхозҳоро ҳавасманд менамуд, ки заминҳои бекорхобидаро ба деҳқонон, ба 

мӯҳлати дароз иҷора  диҳанд. 

Агар суръати ба вуҷуд омадан ва афзудани хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) – 

ро дар ҳудуди ҷумҳурӣ таҳлил намоем, пас дар ҳақиқат дар  аввал бунёди онҳо 

хело суст буд. Масалан, соли 1992 адади умумии онҳо дар ҷумҳурӣ 31 хоҷагӣ 

бошад, пас соли 1993 ҳамагӣ ба 35 хоҷагӣ расид. Яъне, дар муддати як сол 

ҳамагӣ 4 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ зиёд шудаанду халос. Вале суръати афзоиши 

онҳо дар солҳои 1995, 1997, 1998, 2000, 2002, 2005 хеле зиёд буд. Адади умумии 

онҳо соли 2005 ба 23101 хоҷагӣ расид, замини дар ихтиёрашон гузашта 2.380,6 

хазор гектар буда, ба ҳисоби  миёна 103,1 гектарро ташкил менамояд. Албатта 

қисми ками ин заминҳо обӣ буда, қисми зиёдро заминҳои лалмӣ, махсусан талу 

теппаҳо ташкил менамоянд. 

Дар Тоҷикистон Қонун «Дар бораи хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)» хеле 

дер, 10 майи соли 2002 қабул гардид. Дар моддаи 3 – юми он мафҳуми хоҷагии 

деҳқонӣ (фермерӣ) ба тарзи зайл муайян карда шудааст: «Хоҷагии деҳқонӣ 

(фермерӣ) (минбаъд – хоҷагии деҳқонӣ) субъекти хоҷагидории мустақилест, ки 

фаъолияти худро бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ амалӣ  гардонида, ба меҳнати 

шахсии як нафар ё аъзои оила, шахсони дигар, ки маҳсулоти кишоварзиро якҷоя 

истеҳсол мекунанд, асос ёфта, заминаи онро қитъаи замин ва амволи дигари ба 

аъзои хоҷагии деҳқонӣ тааллуқ дошта ташкил медиҳад». 

Қонун ба деҳқонон ҳуқуқ медиҳад, ки шаклҳои зерини хоҷагиро бунёд 

кунанд: 1) хоҷагии деҳқоние, ки ба соҳибкории инфиродӣ асос ёфтааст; 2) 

хоҷагии деҳқоние, ки дар он фаъолияти соҳибкорӣ дар шакли соҳибкории  

оилавӣ сурат мегирад ва он дар заминаи моликияти якҷоя аст; 3) хоҷагии 

деҳқоние, ки дар шакли оддӣ дар заминаи моликияти умумии ҳиссагӣ ташкил 

шудааст ва ба шартномаи фаъолияти якҷоя асос ёфтааст. Шахсоне, ки дар 

хоҷагии деҳқонӣ аз рӯи шартнома кор мекунанд, ба ҳайати он хоҷагӣ дохил 

намешаванд. 

Умуман қонуни 10 майи соли 2003 аз ҳар ҷиҳат фаъолияти хоҷагиҳои 

деҳқонӣ (фермерӣ) – ро дар ҷумҳурӣ муайян намуд. Миқдори хоҷагиҳои 

деҳқонӣ (фермерӣ) бошад дар мамлакат сол аз сол меафзуд.  Чунончӣ, агар соли 

2004 шумораи умумии онҳо 19416 ададро ташкил намоянд, пас соли 2006 ба 

24901, соли 2008 ба 30802 ва соли 2010 ба 32 ҳазор адад расид.  
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Техникаи кишоварзӣ. Ҳеҷ ҷои шубҳа нест, ки дар широити имрӯза 

зиёдшавии маҳсулоти кишоварзӣ аз ҳолати бо техника ва нуриҳои минералӣ 

таъмин будани ин соҳа сахт вобастагӣ дорад. Аммо ҳолати бо техникаи 

замонавӣ таъмин будани кишоварзони ҷумҳурӣ хело ташвишовар аст. Барои 

муқоиса ба далелҳои зерин менигарем: соли 1990, яъне охири мавҷудияти 

Иттиҳоди  Шӯравӣ, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон миқдори умумии тракторҳо – 

37.537 адад буда, 85%-и онҳо коршоям буданд. Соли 2002 миқдори умумии 

таркторҳо – 22.792 адад буда, 45%-и онҳо  коршоям буданду халос. Яъне, ин 

далелҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки соли 2002 нисбат ба соли 1990 миқдори 

камшавии умумии траторҳо қариб 1,7 баробар, миқдори тракторҳои коршоям 

бошад қариб ду баробар кам шудаанд. Аввали соли 2005 бошад дар ҷумҳурӣ 

ҳамагӣ зиёда аз 11 ҳазор тракторҳои коршоям ба қайд гирифта шудаанд, ки 

мӯҳлати фаъолияти онҳо ҳам ба ҷои 10 соли муайяншуда 25 – 30 сол мебошад. 

Бо ҳамин сабаб, дар ҷумҳурӣ, аз ҷумла шудгори замин, ба ҷои 10 – 20 рӯз, дар 1 

– 2 моҳ мегузаранд. Ба ғайр аз ин шудгори  замин ба ҷои 30 – 40 сантиметри 

зарурӣ, ҳамагӣ 15 – 20 сантиметр гузаронида мешаваду халос. Бегуфтугӯ чунин 

ҳолати коркарди замин ба хосилнокии он таъсири манфӣ мерасонад. 

Бо мақсади бо техникаи зарурӣ таъмин намудани кишоварзон соли 2007 

Корхонаи воҳиди давлатии «Тоҷикагролизинг» таъсис ёфт. Мақсади асосии ин 

корхона ба воситаи иҷораи молиявӣ (лизинг), новобаста аз шакли моликият, 

қонеъ гардонидани талаботи кишоварзон бо техникаи кишоварзӣ, қисмҳои 

эҳтиётӣ, кору хизматрасонии техникӣ дар асоси тиҷорат ба ҳисоб меравад. Бо 

ҳамин мақсад аз ҳамон сол марказҳои хизматрасонии техникӣ (МХТ) бунёд 

гардидаанд, ки шумораи умумии онҳо то аввали соли 2010 дар шаҳру ноҳияҳои 

ҷумҳурӣ ба 24 адад расидааст. Деҳқонон аз КВД «Тоҷикагролизинг» дар асоси 

шартномаи лизингӣ, бо пешпардохти 20%-и қиммати аслӣ соҳиби васитаи 

техникӣ гардида, маблағи боқимондаро дар муддати аз се то панҷ соли 

минбаъда мепардозанд. 

Аммо амалиёти лизингӣ ҳам то ба имрӯз чандон ҳолати техникии 

кишоварзонро тағйир надод. Зеро, аксари хоҷагиҳои кишоварзон имконияти 

пешпардохти 20%-ро ҳам надоранд. Дар ҷумҳурӣ аз соли 2004 сар карда сол аз 

сол адади тракторҳо боз кам шуд. Аз ҷумла, миқдори умумии онҳо соли 2003 – 

22162 адад, соли 2004 – 21150 адад, соли 2005 – 19947 адад, соли 2006 – 18839 

адад, соли 2007 – 17295 адад ва соли 2008 – 15951 ададро ташкил додаанд. То 1 

июли соли 2010 дар ихтиёри кишоварзон 14015 адад тракторҳои гуногунтамға 

мавҷуд буд, ки аз онҳо 9179 адад, ё худ 65% коршоям мебошанду халос. 

Далелҳои овардашуда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки имрӯзҳо барои  аксарияти 

хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) техникаи нави кишоварзӣ, бо  сабаби гаронии 

нархашон дастнорас аст. Техникаи кӯҳнаи кишоварзӣ ҳам,  ки на ба ҳамаи 

чунин хоҷагиҳо расидааст, бо сабаби гаронии нархи  таҷҳизот, маводи сӯхт, 

равғанҳои молиданӣ, ба тарзи зарурӣ истифода  намешавад. Бо ҳамин сабабҳо 

бисёре аз деҳқонон дар хоҷагиҳои худ техникаи бобоӣ – сохтику мола ва қувваи 



 482 

гову аспро ба кор даровардаанд, ки ҳеҷ гоҳ техникаи пешқадами кишоварзиро 

иваз карда наметавонанд. 

Ҳолати низоми обёрӣ. Соҳаи дигаре, ки кишоварзӣ аз он сахт вобастагӣ 

доранд, ин низоми обёрӣ мебошад. Дар шароити ҷумҳурии мо низоми обёрӣ 

тамоми сохтмонҳои обёрикунанда: каналҳо, дюкерҳо, насосҳо, заҳбурҳо ва  

ғайраҳоро дар бар мегирад. Мувофиқи маълимотҳо дар ҷумҳурӣ аз замони 

шӯравӣ 2400 истгоҳҳои насосӣ мавҷуд буда, 40% заминҳои корам бо тарзи 

обёрии мошинӣ обшор карда мешуданд. Мураккабии масъала дар ин соҳа дар 

он аст, ки аз 448 истгоҳҳои бузурги насосӣ 127 ададашон, ё худ 30% истгоҳҳои 

каскадӣ буда, онҳо обро ба 5 – 7  зина боло, ба баландии 250 – 300 метр 

мебароранд. Фаъолияти мунтазами ҳамаи онҳо маблағӣ зиёдро талаб мекунад. 

Аммо, дар муддати солҳои 1992 – 2001, барои нигоҳдории низоми обёрии 

ҷумҳурӣ ҳамагӣ 5 – 6% - и маблағи муайяншударо ҷудо кардаанду халос. Ҳол 

он ки 30% - и низоми обёрии мамлакат таъмирталаб буданд.  

Дар натиҷа дар ҷумҳурӣ аз як тараф нарасидаин об ба киштзорҳо таъсири 

манфӣ расонад, аз тарафи дигар, нодуруст ё худ аз меъёр зиёд  истифода 

гардидани об ҳам зараровар аст. Масалан, маҳз нодуруст истифода гардидани 

об сабабгори боло гирифтани обҳои зеризаминӣ, аз ҷумла обҳои намакнок 

шудаанд. Бинобар ин дар ҷумҳурии камзамини мо ҳаҷми заминҳои шӯр сол аз 

сол зиёд мегардад. Чунончӣ, агар соли 1990 миқдори чунин заминҳо 106,8 ҳазор 

гектар бошад, пас соли 1999 ин ба 145,3 ҳазор гектар расидааст. Сабаби дигари 

боло баромадани обҳои зеризаминӣ ин хароб гардидани заҳбурҳо, ё худ умуман 

набудани онҳо мебошанд, ки минбаъд ҳукумати ҷумҳурӣ барои ислоҳи онҳо 

аҳамияти ҷиддӣ дод. 

Муҳоҷирати дохилӣ. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлолият 

ҳам, мисли пештара муҳоҷирати дохилии аҳолӣ идома дошт ва онро ба ду давр 

тақсим кандан мумкин аст: 1) то соли 2002 ва 2) баъди соли 2002. Фарқияти ин 

давраҳо дар он аст, ки дар давраи аввал муҳоҷирати дохилӣ, албатта бо сабаби 

ҷанги шаҳрвандӣ, асосан ба тарзи – стихиявӣ сурат мегирифт. Зеро, дар солҳои 

ҷанги шаҳрвандӣ, аз он ноҳияҳое, ки алангаи ҷанг фаро гирифта буд, махсусан 

аз ноҳияҳои водии Вахш, як қисми мардум маҷбур шуда буданд, ки ба ноҳияҳои 

вилояти Суғд, гурӯҳи ноҳияҳои Кӯлоб, бештар ба Душанбе муҳоҷират намоянд. 

Як қисми онҳо, ба манзилҳои бобоии худ, ба ноҳияҳои кӯҳӣ, ки як вақтҳо 

муҳоҷир карда шуда буданд, аз сари нав кӯчида рафтанд. Дар натиҷа, дар ҳамин 

давр азхудкунии заминҳои бекорхобидаи ноҳияҳои кӯҳӣ хеле авҷ гирифт. 

Дар давраи дуюм муҳоҷирати нақшавии дохилӣ хос аст. Дар ин давр  

ҳукумати ҷумҳурӣ ба нақша гирифта буд, ки дар ноҳияҳои Носири Хусрав 

(собиқ ноҳияи Бишкент) 9380 гектар заминҳои бекорхобидаро ба кор дарорад. 

Оиди ин масъала 5 сентябри соли 2002 ҳукумати ҷумҳумрӣ қарорро «Дар бораи 

барномаи аз нав барқарор намудан ва инкишоф додани  иқтисодиёт ва 

иҷтимоиёти ноҳияи Бишкенти вилояти Хатлон дар солҳои  2003 - 2007» қабул 

намуд. Мувофиқи ин барнома дар давраи аввал аз ноҳияҳои Роштқалъа, 
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Шӯрообод, Кӯлоб ва Исфара 375 оила (1751 нафар) кӯчонида оварда шуданд. 

Онҳоро дар ҷойҳои муайяншуда ва хонаҳои  сохта ҷойгир намуда, ба ҳар оила 

0,30 гектар замини корам ва 1500 сомонӣ қарзи дарозмуддати имтиёзнок 

доданд. 

Соли 2005 ба ноҳияи Носири Хусрав боз 579 оила аз ноҳияҳои Шаҳритус, 

Ҷилликул, Восеъ, Бохтар ва ғайра кӯчида омаданд. Ба онҳо ҳам дар ҳаҷми 0,30 

гектар замини корам ҷудо карда шуд. Аммо аксари ин гурӯҳи муҳоҷирон, бо 

қувваи худ, бо кӯмаки ҳокимияти маҳаллӣ, ҷамоатҳо ва ғайра хонаҳои 

истиқоматӣ бунёд карданд. 

Вале нисбати муҳоҷирон на ҳамаи супоришҳо иҷро гардиданд. Аз ҷумла, 

дар шаҳрчаи навбунёди муҳоҷирон – Фирӯза, бо сабаби набудани оби нӯшокӣ, 

боло гирифтани оби зеризаминӣ ва ғайра боиси норозигии муҳоҷирон гардид. 

Дар натиҷа, аз миқдори умумии муҳиҷирони ин ноҳия 143 оила ба манзили  

аввалаашон баргаштанд.  

Бо сабаби суръати тоза гирифтани сохтмони НБО Роғун – оиди аз минтақаи 

зериобмонии ин нерӯгоҳ кӯчонидани аҳолии Роғун ва ноҳияи Нуробод қарори 

ҳукумати ҷумҳурӣ қабул гардида буд. Мутобиқи ин қарор дар соли 2009 аз 

ноҳияи Нуробод ва шаҳри Роғун 192 оила ба шаҳри Данғара, 296 оила ба шаҳри 

Турсунзода, 112 оила ба минтақаҳои дигари ноҳияҳои Нуробод, ҷамъ 600 оила 

кӯчонида шуданд. Ба ғайр аз ин 176 оила аз ноҳияи Нуробод ба ноҳияи Рӯдакӣ 

аллакай кӯчонида шудаанд. 

Истеҳсоли маҳсулотҳои асосии кишоварзӣ. Дар соҳаи аграрии 

Тоҷикистон истеҳсоли пахта, ғалла, картошка ва ғайра мақоми асосиро ишғол 

менамоянд. Соли 2009 дар соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ, ба ҷуз соҳаи пахтакорӣ, 

соли бобарор ба ҳисоб меравад. Дар ин сол ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ 

дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 7 млрд 900 млн. сомониро ташкил дод, ки ин 

нисбат ба соли 2008 – 10% зиёд аст. Агар дар ин сол дар ҷумҳурӣ 18.100 гектар 

заминҳои корам, ки кишт нашуда монд, кишт карда мешуд, даромаднокии ин 

соҳа боз ҳам меафзуд. 

Ҳолати дигаре, ки ба инкишофи маҳсулоти кишоварзон зарар мерасонад, 

ин дар солҳои охир паҳн гардидани малахҳои зараррасон мебошад. Ҳукумати 

ҷумҳурӣ 30 ноябри соли 2007 ҳатто корхонаи воҳиди давлатии «Мубориза бар 

зидди малах»-ро ташкил дод. Майдонҳои умумии паҳнгаштаи малахҳо соли 

2008 – 115688 гектар ва соли 2009 104.344 гектарро ташкил доданд. Аз ин 

миқдор, соли аввал 107,712 гектар, соли дигар 93.268 гектарро коркарди 

кимиёвии зидди малах гузаронидаанд. Ин далел аз он гувоҳӣ медиҳад, ки 

сабаби дар соли 2009 пурра коркарди кимиёвӣ нашудани заминҳои малахдор, 

мубориза ба муқобили онҳо соли соли 2010 низ идома ёфт. 

Дар замони Шӯравӣ Тоҷикистон яке аз ҷумҳуриҳои асосии 

истеҳсолкунандаи пахта ба ҳисоб мерафт. Маҳз дар натиҷаи баланд 

бардоштани ҳосилнокии меҳнат, аз худ намудани заминҳои нав ва ғайраҳо соли 

1980 истеҳсоли пахта дар ҷумҳурӣ аввалин бор аз як миллион тонна гузашт. 
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Ҳосилнокии пахта он сол аз ҳар гектар 32,8 сентнерро ташкил дод. Вале 

минбаъд ҷумҳурӣ аз ҷиҳати истеҳсоли пахта ва ҳосилнокии он ҳеҷ ба нуқтаи 

соли 1980 расида натавонист ва истеҳсоли ин махсулот сол аз сол кам мешуд. 

Масалан, соли 1990 дар ҷумҳурӣ – 842,2 ҳазор тонна (ҳосилноки 27,6 сентнер) 

ташкил доду халос. Аз соли 1992, бо сабаби ҷанги шаҳрвандӣ, истеҳсоли пахта 

дар ҷумҳурӣ сол аз сол кам шудан гирифт. Масалан, агар соли 1992 дар ҷумҳурӣ 

513, 2 ҳазор тонна пахта (аз ҳар гектар – 18,0 сентнер) истеҳсол карда шуда 

бошад, пас соли 1999 – 313,1 ҳазор тонна (ҳосилнокӣ – 12,7 сентнер) истеҳсол 

карда шуд. Яъне, дар ҷумҳурӣ дар замони истиқлолият, ба ҷуз соли 2009, соли 

1999 дар истеҳсоли  пахта соли пастарин ба ҳисоб меравад. Танҳо аз соли 2000-

ум дар ҷумҳурӣ истеҳсоли пахта зиёд шуд ва соли 2004 то 556,8 ҳазор тонна (аз 

ҳар гектар 19,1 сентнерӣ) расид. Вале солҳои 2005 истеҳсоли пахта дар ҷумҳурӣ 

боз кам шуд. Аз ҷумла соли 2005 - 447,9 ҳазор тонна, соли 2006 – 437,9 ҳазор 

тонна, соли 2007 – 419,8 ҳазор тонна, соли 2008 – 353,1 ҳазор тонна пахта 

истеҳсол карда шуд. Соли 2009 истеҳсоли пахта боз ҳам камтар – 296 ҳазор 

тоннаро ташкил доду халос. Ин аз солҳои 50 - ӯми асри ХХ дар соҳаи пахта 

ҳаҷми истеҳсол ва ҳосилнокии пастарин ба ҳисоб меравад. 

Сабабҳои асосии кам шудани истеҳсоли пахта, чуноне таъкид шуд, 

нарасидани техникаи замонавии кишоварзӣ ва гаронии нархи онҳо, гаронии 

нархи маводҳои сӯхт, нуриҳои минералӣ, паст шудани ҳавасмандии деҳқони 

пахтакор, паст шудани ҳолатҳои милеоративии замин, гаронии қарз ва ғайраҳо 

ба ҳисоб мераванд. Бинобар ҳамин ҳам дар муддати солҳои 1992 – 2006 

ҳосилнокии пахта аз  ҳар гектар аз 12,7 то 19,3 сентнерро ташкил мекунанду 

халос.  

Маҳсулоти дигаре, ки истеҳсолаш дар ҷумҳурӣ сол аз сол мақоми асосиро 

ишғол мекунад, ин ғалла ба ҳисоб меравад. Зеро, дар замони  Иттиҳоди 

Шӯравӣ, бо сабаби ба яке аз маконҳои пахтаи  Иттифоқ табдил ёфтани ҷумҳурӣ, 

зарурияти ғаллаи ҷумҳурии мо аз ҳисоби Иттифоқ таъмин мегардид. Акнун, 

баробари барҳам додани Иттиҳоди Шӯравӣ чунин тақсимот аз байн рафт. Ҳар 

як ҷумҳурии соҳибистиқлол бояд худаш ғами  таъминоти аҳолиашро низ бояд 

мехӯрд. 

Баъди истиқлолияти давлатии Тоҷикистон, аз дараҷаи истеҳсоли ғаллаю 

ғалладонаи мамлакат бехатарии озуқаворӣ сахт вобастагӣ дошт. Агар ба 

далелҳо назар афканем, дар ин соҳа вазъи мамлакати мо дар аввалҳои замони 

истиқлолиятт хеле душвор буд. Масалан, мувофиқи нишондоди олимон дараҷаи 

талабот ба ғалла дар ҷумҳурии мо ба 1,5 млн тонна баробар аст. Аз ин 1 млн. 

тонна барои хӯрокворӣ ва 500 ҳазор тонна барои хӯроки чорво муайян шудааст. 

Аммо соли 1994 дар ҷумҳурӣ ҳамагӣ 220 ҳазор тонна ғалла истеҳсол карда 

шуду халос, ки ин дараҷаи камтарин ба ҳисоб меравад ва ҳосилнокӣ ҳам дар он 

сол аз ҳар гектар то 9 сентнерӣ расида буд. Ҳол он ки дар ҷумҳурӣ соли 1990 – 

318 ҳазор тонна ва 1991 – 304,3  ҳазор тонна ғалла истеҳсол карда шуда буд. 

Бегуфтугӯ ба чунин ҳолат таъсири ҷанги шаҳрвандӣ бештар дида мешавад. 
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Дар истеҳсоли ғалла ҷумҳурӣ аз соли 1996 нисбатан рӯ ба беҳбудӣ ниҳод. 

Дар ин сол 548,2 ҳазор тонна, соли 2002 - 700,7 ҳазор тонна, соли 2005 - 934.9 

ҳазор тонна ғалла истеҳсол карда шуд. Соли 2009 дар ҷумҳурӣ 20% аз ҳисоби 

заминҳои кишти пахта кам карда, бештар ғалла кишт карда шуд. Дар натиҷа, 

дар ин сол майдони кишти ғалладона ба 360 ҳазор гектар расид. Ин ҳама 

имконият дод, ки дар ин сол бори аввал 1294,5 млн. тонна ғалладона истеҳсол 

карда шавад. 

Дар замони истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ соҳаи картошкапарварӣ ҳам 

ба мувафақиятҳо ноил гардид. Пӯшида нест, ки дар замони мавҷудияти 

Иттиҳоди Шӯравӣ як ҳиссаи талаботи аҳолии ҷумҳурии мо ҳам аз ҳисоби 

картошкаи Русия таъмин карда мешуд. Новобаста аз ин, дар ҷумҳурӣ соли 1990 

– 207,0 ҳазор картошка истеҳсол карда шуд. Ҳосилнокӣ бошад дар он сол аз ҳар 

як гектар 143,4 сентнериро ташкил дод. 

Ба зарурияти картошкапарварӣ нигоҳ накарда, дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ 

ин соҳа ҳам то соли 1996 рӯ ба пастравӣ ниҳод. Аз ҷумла соли 1996 дар ҷумҳурӣ 

ҳамагӣ 107,7 ҳазор тонна картошка истеҳсол карда шуд, ки ин ҳосили камтарин 

дар замони истиқлолияти мамлакат ба ҳисоб  меравад. Ҳосилнокӣ бошад дар ин 

сол 102,0 сентнерро ташкил дода буд. Аз соли 1997 истеҳсоли картошка дар 

ҷумҳурӣ сол аз сол зиёд шуд ва соли 2005 555,0 ҳазор тонна, соли 2008 – 679,8 

ҳазор тонна ва соли 2009 - 690,8 ҳазор тонна картошка расид.  

Чорводорӣ дар шароити Тоҷикистон яке аз соҳаи сердаромад шуда 

метавонад. Зеро, шароити кӯҳӣ ва серобии мамлакат барои ин соҳа имконияти 

хело қулайро муҳайё намудаанд. Аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда ин соҳа ҳанӯз 

ҳам талаботи рӯзафзуни мардумро бо гӯшт ва маҳсулоти ширӣ таъмин карда 

наметавонад. 

Ҷанги шаҳрвандӣ ба соҳаи чорводории ҷумҳурӣ ҳам зарари калон овард. 

Масалан, агар саршумори гӯсфандон соли 1990 – 2461,8 ҳазор сарро  ташкил 

намояд, пас он соли 2000 – ум то 1472,2 ҳазор сар кам шуд. Яъне, саршумори 

гӯсфанд дар муддати 10 сол зиёда аз 1 млн сар кам шудааст. Саршумори буз 

бошад, соли 1990 – 830,1 ҳазор сар буд ва соли 1998, ки соли пастарини ин соҳа 

аст, то 667,6 ҳазор сар кам шуд. Чорвои калони шохдор соли 1990 – 1351,5 ҳазор 

сарро ташкил медод ва соли 2000 то 1036,7 ҳазор  сар паст фаромад. 

Соли 2005 саршумори чорвои калони шахдор ба 1371,9 ҳазор сар расид, ки 

ин на танҳо ба дараҷаи соли 1990 расид, балки аз он ҳам каме зиёд аст. 

Саршумори гӯсфанд бошад ба 1893,4 ҳазор сар расид, ки ин нисбат ба соли 1990 

ҳанӯз хело кам аст. Танҳо саршумори буз хело зиёд шуда, соли 2005 ба  1160,2 

ҳазор сар расид. Соли 2008 саршумори чорвои калон ба 1.799,5 ҳазор сар, 

гӯсфанд ба 1.568,1 ҳазор сар ва соли 2009 бошад саршумори чорвои калон ба 

1830 ҳазор сар, гӯсфанд ба 2617,3 ҳазор сар расид. Яъне, чуноне ин далелҳо 

нишон медиҳанд, ҳар се соҳаи асосии чорводорӣ ба дараҷаи соли 1990 расида, 

аз он ҳам гузаштааст.  
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Дар солҳои ҷанги шаҳрванди сохаи паррандапарварӣ то ба ҳолати 

нестшавӣ расида буд. Чунончӣ, агар соли 1990 дар ҷумҳурӣ – 7.516,3 ҳазор сар 

парранда ба қайд гирифта шуда бошад, пас он соли 1997, ки дар ин соҳа соли  

пасттарин ба ҳисоб меравад, то 198,0 ҳазор сар кам шуд. Аз соли 1998 сар карда 

паррандапарварӣ дар ҷумҳурӣ каме ҷоннок шуда, ба зиёдшавӣ рӯ ниҳод. 

Ниҳоят, соли 2005 саршумори парранда дар ҷумҳурӣ ба 2.451,2 ҳазор сар расид, 

ки ин қариб 33%-и саршумори соли 1990–умро ташкил менамояд. Соли 2008 он 

ба 3.682,9 ҳазор сар соли 2009 бошад ба 3938,5 ҳазор сар расид. Ин қариб ба 

нисфи саршумори паррандаи соли 1990 баробар аст. 

 

§3. Нақлиёт ва сохтмони роҳҳо. Алоқа 

 

Хусусигардонӣ дар соҳаи нақлиёт. Дар шароити Тоҷикистон 

хусусигардонӣ дар соҳаи нақлиёт танҳо нақлиёти автомобилиро фаро гирифт. 

Он ба нақлиёти ҳавоӣ ва роҳи оҳан дахл надошт. Дар ҳудуди собиқ ҷумҳуриҳои 

Шӯравӣ хусусигардонии корхонаҳои нақлиётии автомобилӣ соли 1990, бо роҳи 

ба коллективҳои меҳнатӣ ба иҷора додани чунин корхонаҳо, ё худ ба 

ташкилотҳои  кооперативӣ ё кооперативию давлатӣ гузаронидани онҳо шурӯъ 

гардид. Дар ҷумҳурии мо бошад, дар ин соҳа ғайридавлатигардонӣ 21 феврали 

соли 1991 оғоз гардид. 

То оғози ғайридавлатигардонии нақлиёти автомобилӣ дар Тоҷикистон 

зиёда аз 3 ҳазор паркҳои нақлиёти автомобилии (АТП) калон, миёна ва хурд 

мавҷуд буданд. Дар ҷумҳурӣ барои солҳои 1991 – 1992 барномаи 

ғайридавлатигардонӣ ва хусусигардонии моликият тартиб дода шуд. Дар ҳамин 

давр аз ҳисоби ташкилотҳои нақлиёти автомобилӣ воситаи нақлиёте, ки 

мӯҳлати хизматашон гузаштааст, ба соҳибонашон - ронандаҳо фурӯхта шуданд. 

Дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон соҳибони воситаҳои нақлиёт 

зиёда зарар диданд. Зеро, аксари намудҳои гуногуни нақлиёт ё ғорат карда 

шуданд, ё сӯзонда шуданд, ё ба яғмо бурданд. Аввали асри ХХ1 хусусигардонӣ 

дар соҳаи нақлиёти автомобилӣ асосан ба итмом расид. 

Сохтмони роҳҳои автомобилгард. Нақбҳо. Албатта иқтисодиёти 

мунтаззами мамлакат аз бисёр ҷиҳат ба ҳолати роҳҳо вобастагӣ дорад. Зеро, 

алоқаи иқтисодии байни ноҳияҳо маҳз ба  воситаи ҳамин роҳҳо амалӣ 

мегарданд. Аммо далелҳои мавҷуда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки умуман вазъи 

роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурӣ қаноатбахш набуданд. Чунончӣ, мувофиқи 

маълумоти соли 2006 дар ихтиёри собиқ Вазортаи нақлиёти ҷумҳурӣ 13747 км. 

роҳҳои автомобилгард буд. Аз ин ҳисоб 4782 км. роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ 

буда, 8965 км. роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта ҳисоб мешуданд. Дар ин сол 

вазъи умумии ин роҳҳо чунин баҳогузорӣ шудааст: 20% - дар ҳолати миёна; 

48% - дар ҳолати бад ва 32% дар ҳолати ғайриқаноатбахш. Дар қисми охирин, аз 

ҷумла: 323км. роҳҳое, ки ҳама вақт сангрезӣ таҳдид мекунад; 168,2 км. роҳҳое, 

ки  тармафароӣ таҳдид мекунад; 106,6 км. роҳҳое, ки дар фасли зимистон 
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яхбандӣ фаро мегирад ва 66,9 км. роҳҳое, ки селу борон таҳдид мекунад. Ба 

ғайр аз ин 2167 кӯпрукҳо, ки дарозиашон 36979 метр мебошанд 15% дар ҳолати 

ғайриқаноатбахш буда, 35% таъмирталаб мебошанд. 

Пӯшида нест, ки сохтмон ва таъмири роҳҳои автомобилгард ва кӯпрукҳо 

хароҷотҳои зиёдро талаб мекунанд. Аммо ҳолати хазинаи  ҷумҳурӣ барои 

амалии ин корҳо ҳеҷ имконият намедод. Бо ҳамин сабабҳо дар ин соҳа бештар 

сармояи хориҷӣ ҷалб карда шуд. Бинобар ҳамин ҳам ҳаҷми маблағи умумие, ки 

дар сохтмону таъмири роҳҳо, купрӯкҳо ва ғайра дар ҷумҳурӣ сарф гардидаанд, 

соли 1994 ҳамагӣ 336,03 хазор сомонӣ бошад, пас он соли 2004 ба 2547398 

ҳазор сомонӣ расидааст. 

Дар аввали соли 2010 бо истифода аз маблағҳои зиёди буҷавӣ ва сармояи 

хориҷӣ, дар ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ 1.200 км. роҳҳои мошингард, 14 км. нақбҳо, 93 

кӯпрукҳо ва 5 км. иншооти зиддитармавӣ бунёд ва таъмиру таҷдид шуда 

истодаанд, ки ба анҷом расидани онҳо барои аз бунбасти коммуникатсионӣ 

раҳоӣ ёфтани мамлакатамон аҳамияти махсус доранд. Барои амалии ин мақсад 

сохтмони  роҳи байналхалқии Душанбе - Кӯлоб - Хорӯғ - Кулма - 

Қароқурум аҳамияти бузурги ҷаҳонӣ дорад. Аммо аҳамиятнокии ин роҳи 

байналхалқӣ ҳамон вақт амалӣ мегардад, ки нақбҳои «Истиқлол» («Анзоб»), 

«Шар - шар», «Чормағзак», «Шаҳристон»; роҳҳои автомобилгард то сарҳади 

давлатҳои ҳамсоя: Афғонистно, Қирғизистон ва Ӯзбекистон сохта ба истифода 

дода шаванд. Албатта якбора амалӣ гардидани ин нақшаҳо ғайриимкон аст. 

Онҳо маблағи зиёд ва меҳнати зарбдоронаро талаб мекунанд. 

Нақшаи роҳи автмобилгарди Мурғоб - ағбаи Кулма сохтмони 32,6 км 

роҳро дар бар мегирад, ки он роҳҳои мавҷудаи Помири Шарқиро бо сарҳади 

Ҷумҳурии Халқии Чин (Хитой) мепайваст. Ин роҳ агарчанде дар  баландии 4300 

метр аз сатҳи баҳр сохта шавад ҳам, вале бо сабаби нисбатан камбориш будани 

минтақа, роҳи навбунёди автомобилгард тамоми фасли сол фаъолият карда 

метавонад. Лоиҳаи сохтмон асосан аз тарафи Бонки Рушди Исломӣ 

маблағгузорӣ карда шуд. Корҳои амалии сохтмони ин роҳ  25 майи соли 2000 

оғоз  гардид ва то 6 феврали соли 2003 давом кард. Баъди  ба итмом расидани 

корҳои сохтмонӣ, компанияи хориҷии «ЭНТЕС» 12 адад техникаҳои замонавии 

сохтмони роҳҳоро ба маъмурияти нақлиёти Помир  бахшид. 

Роҳи автомобилгарди Шкев - Зиғар, ки аз 37,83 км. иборат аст, барои 

ҷорӣ намудани алоқаи доимии ноҳияҳои Кӯҳистони Бадахшон бо ноҳияҳои 

марказии ҷумҳурӣ муайян шуда буд. Хароҷотҳои умумии ин роҳро Фонди 

Кувайтии Рушди Иқтисодии Араб, Фонди ОПЕК Барои Рушди Байналхалқӣ, 

Фонди Рушди Саудӣ ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ӯҳда гирифтаанд. 

 Дар тендери эълонгардида ширкати туркӣ «Ояк Иншаат» ғолиб омад. 

Январи соли 2002 сохтмони роҳи автомобилгарди Шкев - Зиғар сар шуд ва 2 

январи соли 2005 корҳои сохтмонии ин роҳ асосан иҷро гардид. Вале бартараф 

намудани норасоиҳо то 12 ноябри соли 2006 давом кард. 
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Ҳамин тавр бо сохта ба истифода додани роҳи автомобилгарди Шкев – 

Зиғар рафтуомади доимии мардуми ноҳияҳои Кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияҳои 

марказии ҷумҳурӣ барқарор гардид. 

Роҳи автомобилгарди Шағон – Зиғар аз се навбат иборат буд. Навбати 

аввал, сохтмони 5,5 км. роҳро дар бар мегирифт, сохтмонаш 11 апрели соли 

2003 сар шуд ва 28 майи соли 2005 ба итмом расид. Бартараф намудани 

камбудиҳои роҳ то моҳи майи соли 2006 давом кард. Ин роҳ аз тарафи Бонки 

Рушди Исломӣ маблағгузорӣ гардид. 

Ҳуҷҷатҳои зарурӣ оиди сохтани навбати дуюми роҳи автомибилгарди 

Шағон – Зиғар аллакай моҳи марти соли 2005 омода шуда буд. Вале сохтмон аз 

тарафи ширкати туркӣ «Ояк Иншаат» танҳо январи соли 2010 ба итмом расид. 

Ҳоло корҳо барои иҷрои давраи сеюми ин роҳ (35 км) идома дорад. Корҳои 

сохтмонии навбати сеюм ба ӯҳдаи компанияи эронии «Собир» гузошта 

шудааст. Бояд то охири соли 2010 ин роҳ пурра ба истифода дода шавад.  

Дар роҳи автомобилгарди Душанбе – Қӯрғонтеппа – Данғара – Кӯлоб 
таъмири 80 км роҳ, барқарор намудани кӯпрук аз болои дарёи Вахш (наздикии 

деҳаи Қизилқалъа) ва дигар корҳои сохтмонӣ дар назар дошта шуда буд. 

Маблағгузориро асосан Бонки Рушди Осиёӣ ба ӯҳда гирифт. Ба корҳои 

сохтмонӣ ширкати итолиёвӣ ҷалб гардид. 22 январи соли 2003 корҳои 

сохтмонии ин роҳ оғоз гардид ва соли 2006 он асосан иҷро шуд. 

Моҳи июли соли 2009 навбати сеюми азнавсозии роҳи автомобилгарди 

Қӯғонтеппа – Дӯстӣ (дарозиаш 42 км) оғоз гардид. Барои сохтани 7 адад 

кӯпрукҳои ин роҳ ҳукумати Япония қариб 35 млн. долари америкоӣ, ҳамчун 

грант ҷудо намуд. Азнавсозии ин роҳ бояд охири соли 2012 ба анҷом расад. 

Барқарор намудани роҳи автомобилгарди байни Душанбе ва сарҳади 

Ҷумҳурии Қирғизистон яке аз вазифаҳои асосии баромадани Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз бумбасти комуникатсионӣ ба ҳисоб меравад. Барои барқарор 

намудани роҳи автомобилгарди Душанбе – Ҷирғатол – Саритош (сарҳади 

Ҷумҳурии Қирғизистон) зарур буд. Иҷроиши ин вазифа ба се марҳила тақсим 

карда шуд. Дар марҳилаи аввал барқарор намудани роҳи автомобилгарди 

Ваҳдат – Обигарм (73 км.), бо чор адад кӯпрукҳо, таъмири роҳҳои 

автомобилгарди Душанбе – Ваҳдат, Обигарм – Нуробод ва ғайра дар назар 

дошта шуда буд. Маблағгузарони он Бонки Рушди Осиё ва Фонди ОПЕК 

мебошанд. Иҷроиши ин корҳо ба ӯҳдаи ширкати «Синахайдро»-и Чин гузошта 

шуд. Корҳои барқарорсозӣ дар ин роҳҳо 20 ноябри соли 2005 оғоз гардид ва 

бояд дар муддати 38 моҳ иҷро гардид, ки иҷро шуд. 

Сохтмони нақби «Истиқлол» ҳанӯз соли 1989 оғоз гардида буд. Аммо, 

минбаъд бо сабабҳои маълуми ногувори ҷумҳурӣ, он ба вақти номаълум мавқуф 

гузошта шуд. Танҳо, баъди беҳтар гардидани вазъи иқтисодии ҷумҳурӣ, соли 

2003 сохтмони нақб идома дода шуд. Тендерро компанияи эронӣ «Собир 

Интернешнл» ба даст даровард ва маблағгузории онро низ ҳукумати Эрон ба 

ӯҳда гирифт. 23 марти соли 2006 маросими кушодашавии ин нақб барпо гардид. 
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Дар ин рӯз гурӯҳи намояндагони ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Эрон бори аввал, 

бо мошинҳо аз қисми ҷанубӣ ба қисми шимолии нақб гузаштанд. Аммо корҳои 

бартараф намудани норасоиҳо дар нақб ҳанӯз идома дорад. 

26 октябри соли 2006 сохтмони нақби Шар-Шар («Озодӣ»), дарозиаш 2224 

метр оғоз гардид, ки маблағгузорӣ ва иҷроиши онро сохтмончиёни чинӣ, бо 

якҷоягии коргарони маҳаллӣ ба ӯҳда доштанд. 3 сентябри соли 2009 ин объект 

ба истифода дода шуд. 15 марти соли 2010 дар асоси лоиҳаи байни Тоҷикистону 

Чин, дар шоҳроҳи Душанбе – Кӯлоб, ба сохтмони нақби Чормағзак (дарозиаш 

4450 метр) шурӯъ карданд. Маблағгузори асосии он ва мутахассисон аз тарафи 

Чин мебошанд. 

Ба ғайр аз ин сохтмончиёни чинӣ маблағгузорӣ, сохтан ва таъмири 

шоҳроҳи автомобилгардии Душанбе – Айнӣ – Шаҳристон – Истравшан – 

Хуҷанд – Бӯстон – Чанакро низ ба ӯҳда доранд. Ин роҳ бошад Душанберо бо 

сарҳади Ҷумҳурии Ӯзбекистон мепайвандад. 11 июли соли 2006 маросими оғози 

кор дар ин шоҳроҳ, ки 411 км дарозӣ дорад, барпо гардид. Мувофиқи нақша 

корҳои сохтмонӣ ва таъмирӣ дар ин шоҳроҳ бояд моҳи августи соли 2008 ба 

анҷом мерасид. Ин вазифаҳо, ба ғайр аз баъзе нуқтаҳо, асосан иҷро гардиданд. 

Аммо пурра ба истифода додани ин шоҳроҳ на танҳо аз пурра ба кор 

даромадани нақби «Истиқлол», балки аз нақби «Шаҳристон» ҳам сахт вобастагӣ 

дорад. То аввали январи соли 2010 аз ҳаҷми 5,2 км нақшавии ин нақб 3,5 км 

канда шуд. Баъди ба истифода додани нақбҳои «Истиқлол» ва «Шаҳристон» 

дарозии ин шоҳроҳ 44 км кӯтоҳ шуда, минбаъд 366 км-ро ташкил менамояд.  

Роҳи оҳан. То истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи оҳани он 

аз ду қисми зерин иборат буд: 1) шӯъбаи Душанбегӣ ва 2) қисми Ленинободии 

(ҳоло Суғдии) шӯъбаи фарғонагии роҳи оҳани Осиёи Миёна. 17 августи соли 

1994 бо қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурӣ дар асоси базаи Душанбегӣ ва қисми 

Ленинободӣ Роҳи оҳани Тоҷикистон ташкил ёфт. Аммо барои Роҳи оҳани 

Тоҷикистон солҳои 90-уми асри ХХ умуман солҳои душвор ба ҳисоб меравад. 

Зеро, аз як тараф барҳамхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ, аз тарафи дигар ҷанги 

шаҳрвандӣ ва оқибатҳои он бештар таъсири манфӣ дошт. Аз ҷумла, роҳи оҳани 

149 километраи Қӯрғонтеппа – Сангтӯда – Данғара – Фархор – Восеъ – Кӯлоб 

мебоист дар муддати солҳои 1991-1996, аз ҳисоби буҷаи Иттифоқ сохта мешуд, 

ки амалӣ нашуд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурияти роҳи оҳани Қӯрғонтеппа – 

Кӯлобро ба эътибор гирифта, новобаста аз душвориҳои иқтисодӣ ва идомаи 

ҷанги шаҳрвандӣ, ҳатто соли 1993 қарори идома додани ин сохтмонро қабул 

кард. Албатта нооромии вазъи ҷумҳурӣ ба суръати сохтмон халал расонид. 

Бинобар ин, танҳо 7 сентябри соли 1998 навбати аввали ин роҳ: Қӯрғонтеппа – 

Сангтӯда – Данғара сохта ба истифода дода шуд. Моҳи сентябри соли 1999 

сохтмони навбати дуюми ин роҳ: Данғара – Олимтой – Қурбоншаҳид – Кӯлоб 

низ ба итмом расид. 
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Умуман вазъи душвори роҳи оҳани Тоҷикистон то соли 2002 давом кард. 

Танҳо аз ҳамин сол сар карда дар ин соҳа беҳбудӣ эҳсос гардид. Дар муддати 

кӯтоҳ заводи истеҳсоли баъзе таҷҳизотҳо, таъмири вагонҳои мусофирбар дар 

Сарбанд, заводи таъмири вагонҳо дар Маҳрам, сехи  рангубори вагонҳо дар 

истгоҳи Роҳатӣ ва ғайраҳо ба кор даромаданд. 

Соли 2005 поездҳои мусофиркаш дар як ҳафта ба 7 самтҳои гуногун 

ҳаракат карда, дар як сол ба зиёда аз 600 ҳазор нафар мусофирон хизмат 

расонидаанд. Албатта роҳи оҳан дар кашонидани бор ҳам мақоми асосиро 

мебозад. Зиёда аз 90% борҳои ба давлатҳои дигар алоқаманди ҷумҳурӣ маҳз ба 

воситаи роҳи оҳан кашонида мешаванд. Дар он сол ҳаҷми борҳои 

кашонидашуда қариб 12 млн. тоннаро ташкил намудааст. 

19 марти соли 2009 ба сохтмони роҳи оҳани Душанбе – Ваҳдат – 

Қӯрғонтеппа шурӯъ карданд. Ҳоло бунёди он дар қитъаҳои Ваҳдат – Ёвон – 1 ва 

Ёвон – 2 босуръат давом дорад. Соли 2009 шумораи вагонҳои боркаш – 2070 

адад, вагонҳои мусофиркаш – 354 адад, тепловозҳо 55 ададро ташкил доданд. 

Дар ин сол 14547 ҳазор тонна бор кашонида шуд, ки ин нисбат ба соли 2008 2 

ҳазор тонна зиёд аст. Аммо шумораи мусофирони кашондашуда ҳамагӣ 716,2 

ҳазор нафарро ташкил доданд, ки ин нисбат ба соли 2008 – 116,8 ҳазор нафар 

кам аст. Сабаби камшавӣ, аз як тараф дар соли 2009 кам шудани муҳоҷирони 

меҳнатӣ ва аз тарафи дигар фаъолияти нақби «Истиқлол» мебошад. 

Ин ҳама гувоҳии он аст, ки вазъи роҳи оҳани ҷумҳурӣ сол аз сол беҳтар 

шуда истодааст. Сохта ба истифода додани роҳи оҳани Душанбе – Ваҳдат – 

Қӯрғонтеппа вазъи боркашонӣ ва мусофиркашонии дохилии ҷумҳуриро хело 

қулай мегардонад. Вале охири соли 2009 ва аввали соли 2010 дар сарҳади 

Тоҷикистону Ӯзбекистон пай дар пай вагонҳои пурбори тоҷирони Тоҷикистонӣ 

нигоҳ дошта шуд. То 11 июни соли 2010, яъне то вохӯрии бевоситаи 

Президентҳои ҷумҳуриҳои Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва Ӯзбекистон Ислом 

Каримов адади чунин вагонҳои боркаши барои ҷумҳурии мо муайяншуда ба 

2.500 адад расид. Мавзӯи баҳс сохтмони НБО-и Роғун буд. Минбаъд адади 

вагонҳои дар ҳудуди давлати ҳамсоя нигоҳдошта то андозае кам гардида бошад 

ҳам, аммо масъалаи баҳс ҳал нагардид . 

Нақлиёти ҳавоӣ. Бо сабаи он, ки ҷумҳурии мо мамлакати кӯҳӣ ба ҳисоб 

меравад бинобар ин барои осонтар ва қулай гардонидани рафту омади мардум 

нақлиёти ҳавоӣ аҳамияти махсус дорад. Аз ин рӯ аллакай солҳои 50 – 80 –уми 

асри ХХ нақлиёти ҳавоӣ ба яке аз соҳаҳои асосии хоҷагии халқи мамлакат 

табдил ёфта буд. Махсусан, солҳои 70 – 80 – и ин давр маркази ҷумҳурӣ - шаҳри 

Душанбе, қариб бо ҳамаи шаҳрҳо ва аксари ноҳияҳои мамлакат нақлиёти ҳавоӣ 

дошт.  

Баъди барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ба Тоҷикистон аз фонди Иттифоқ 

миқдори хело ками самалётҳо расиду халос. Бисёре аз мутахассисони ин соҳа аз 

ҷумҳурӣ рафтанд. Ин ҳама хати ҳавоии мамлакатро ба ҳолати ногуворе гузошт. 
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Соли 1992 Компанияи давлатии авиатсионии «Тоҷикистон» ташкил ёфт ва 

1 марти ҳамон сол экипажҳои самалётҳои ҷумҳурӣ бо ҳамин нишон парвоз 

карданд. Дар худи ҳамон сол шӯъбаи хориҷии компания бунёд гардид. 11 

сентябри соли 1992 аввалин парвози (рейси) байналхалқӣ Душанбе - Теҳрон 

амалӣ шуд. Дар муддати кӯтоҳ хати ҳавоии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Халқии 

Чин, Ҷумҳуриҳои Исломии Покистон, Афғонистон, Эрон, Ҷумҳурии 

Федеративии Олмон, Арабистони Саудӣ, Ҳиндустон, Туркия ва ғайра пайваст 

карда шуд. 24 августи соли 1999 аввалин парвози (рейси) байналхалқӣ ба 

Аврупои Ғарбӣ Душанбе – Мюнхен амалӣ гардид. 

Солҳои 1995-1996 бо кӯмаки ширкатҳо ва маблағгузорони хориҷӣ майдони 

ҳавоии Душанбе таъмир карда шуд. Минбаъд майдонҳои ҳавоии шаҳрҳои 

Хуҷанд ва Кӯлоб, бо чунин кӯмак аз таъмир баромаданд. Фурудгоҳҳои ин 

шаҳрҳо бо асбоб ва таҷҳизотҳои навтарин мӯҷаҳҳаз гардиданд. Майдонҳои 

ҳавоии онҳо имконият доранд, ки бузургтарин самалётҳои мусофиркаш, ба 

монанди ТУ-154, Ил-76, Боинг ва ғайраҳоро қабул намоянд. 

Ҳамаи ин дигаргуниҳо имконият доданд, ки авиатсияи шаҳрвандии 

Тоҷикистон низ барои худ дар миқёси байналхалқӣ роҳ пайдо кунад. Аз ҷумла 

соли 2005 фурудгоҳҳои Душанбе, Хуҷанд ва Кӯлоб, дар асоси шартномаҳои 

тарафайн, ки фурудгоҳҳои байналхалқӣ ҳисоб мешаванд, бо 15 компанияҳои 

авиатсионии Федератсияи Русия, Чин, Қирғизистон, Эрон ва Афғонистон 

парвози мунтазамро ба 24 самтҳо ташкил намуданд. Сентябри соли 2009, 

шаҳрвандон бо самалётҳои замонавии Боинг-737, Боинг-757, Ту-134, Ту-154, 

Як-40 берун аз ҳудуди ҷумҳурӣ, ба шаҳрҳои Алма-Ато, Бишкек, Екатеринбург, 

Москва, Санкт – Петербург, Истанбул, Теҳрон, Урумчӣ, Шарджа, Дубай ва 

ғайра парвоз карданд. Умуман мувофиқи маълумоти масъулони Корхонаи 

воҳиди давлатии «Фурудгоҳи байналмиллалии Душанбе» дар давоми соли 2009 

танҳо аз Душанбе 486938 нафар мусофиронро гусел намуда, 455930 нафарро 

қабул намудаанд. Фоидаи умумии фурудгоҳ беш аз 67 млн. сомониро ташкил 

додааст. Ин ҳама аз ояндаи хуби хати ҳавоии ҷумҳурии мо дарак медиҳад. 

Алоқа. То барҳам додани Иттиҳоди Шӯравӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои 

нисбатан ҳолати хуби алоқаи электронӣ, радио ва ойинаи нилгун ба ҳисоб 

мерафт. Алоқаи почта тамоми ҳудуди мамлакатро фаро гирифта буд. Дар 

шаҳрҳо ва ноҳияю маҳалҳо зиёда аз 400 истгоҳҳои автоматии телефонӣ 

фаъолият мекарданд. Қариб хамаи колхозу савхозҳо бо чунин истгоҳи дохилӣ 

таъмин буданд. Инчунин бисёре аз онҳо нуқтаҳои радиошунавонӣ ҳам доштанд. 

Охири соли 1991 миқдори умумии передатчикҳои телевизионӣ ба 400 адад 

расида буд. Иқтидори радиопередатчикҳо, ки дар мавҷҳои миёна ва дур паҳн 

мегардиданд, қариб 600 киловаттро ташкил доданд. Умуман дар ҷумҳурӣ дар 

ҳудуде, ки мавҷи барномаи якуми телевизионии Иттиҳоди Шӯравӣ паҳн 

мегардид 80% аҳолӣ ва ҳудуде, ки барномаи якуми телевизионии ҷумҳурӣ фаро 

мегирифт 76% аҳолӣ зиндагӣ мекарданд.  
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Дар замони ҷанги шаҳрвандӣ соҳаи алоқа бештар зарар дид. Зеро, на танҳо 

аз ҷумҳурӣ бештар мутахассисони ин соҳа рафтанд, балки ноҳияҳое, ки ин 

ҷанги бемаънии бародаркуш фаро гирифта буд, молу мулки соҳаи алоқа бештар 

ғорат карда шуд. Зиёда 60 ҳазор обонентҳои хати телефонҳои маҳаллӣ аз кор 

баромаданд. Аммо ба ҳамаи душвориҳои замони ҷанг нигоҳ накарда, дар 

ҷумҳурӣ хати ноҳияҳое, ки амалиёти ҷангӣ мерафт, шӯъбаҳои гуфтугӯии 

телефонии байни шаҳрӣ ва байналхалқӣ мунтазам фаъолият намуданд. Маҳз дар 

ҳамин давраи душвор, дар шаҳри Душанбе, дар қабати Донишгоҳи давлатии 

омӯзгорӣ, дар асоси таҷҳизоти электронӣ аввалин стансияи байналхалқии 

телефонӣ сохта ба истифода дода шуд. Моҳи майи соли 1992 аввалин маркаи 

почтавии Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда шуд. Бо мақсади минбаъд ба танзим 

даровардани ин соҳа октябри соли 2001 ташкилоти ягонаи давлатии «Марказӣ 

Марка»-ро ташкил намуданд.  

Ҳанӯз дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ зарурияти дуруст ба роҳ мондани 

фаъолияти радио ва телевизион, на танҳо барои мардуми ҷумҳур, балки барои 

гурезагони иҷборӣ низ зарур буд. Барои ин қарори соли 1996 баровардаи 

Ҳукумати ҷумҳурӣ «Оиди чораҳои ташкил намудани системаи алоқаи 

телекамуникатсия» аҳамияти махсус дошт. Мувофиқи ин қарор стансияҳои 

спутникии мавҷи телевизионӣ сохта шуд, ки дар асоси варианти рақамӣ, ба 

воситаи аппарати кайҳонии Федератсияи Русия «Горизонт» фаъолият мекард. 

Ин ҳама имконият дод, ки аллакай охири ҳамон соли 1996 мардуми шаҳри 

Хоруғ аввалин бор аз тамошои барномаи оинаи нилгуни Тоҷикистон (ТВТ) 

баҳравар гарданд. Аз ҳамон лаҳза дар ҷумҳурӣ хати спутникии оинаи нилгуни 

миллӣ инкишоф ёфт. Нуқтаҳои қабули спутникӣ дар ноҳияҳои кӯҳии Кӯҳистони 

Бадахшонт, вилоятҳои Суғд, Хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ гузошта 

шуданд. Ба ғайр аз ин стансияи спутникӣ имконият медиҳанд, ки барномаҳои 

миллии оинаи нилгуни Тоҷикистон дар тамоми минтақаи шимолии курраи 

замин, аз Япония то Олмон намоиш дода шаванд.  

Дар ҳаёти фарҳангии ҷумҳурӣ яке аз воқеаҳои муҳимтарин ин сентябри 

соли 2005 ташкили студияи нави оинаи нилгун «Сафина» («ТВС») ба ҳисоб 

меравад. Сентябри соли 2006 дигар студияи нави махсус барои наврасон - 

«Баҳористон» ба фаъолият шурӯъ кард. Ин студияи сеюми оинаи нилгуни 

ҷумҳурӣ мебошад. 5 октябри соли 2008 студияи чаҳорӯми ҷумҳуриявӣ 

«Ҷаҳоннамо» таъсис ёфт. Ба ғайр аз инҳо дар замони истиқлолият дар ҳамаи 

марказҳои вилоятӣ ва дар баъзе ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ студияҳои маҳаллии 

оинаи нилгун бунёд гардиданд. 

Дар шароити ҳозира моқоми муҳим доштани алоқаи телефониро ба назар 

гирифта, дар солҳои душвори 1995 -1996, дар ҷумҳурӣ се стансияҳои 

телефонҳои рақамии иқтидорашон 18 ҳазор рақам ва тракти рақамии спутникӣ 

барои 30 каналҳо ба кор даромаданд. Ин ҳама имконияти  гуфтугӯи телефонии  

байналхалқиро  боз ҳам  қуллайтар  гардониданд. Соли 1996 Ҳукумати ҷумҳурӣ 

дар бораи ташкил додани соҳаи алоқа қарори дахлдор қабул намуд. Дар асоси 
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он дар ҷумҳурӣ ҷамъиятҳои саҳҳомии  шакли кушод - «Телерадиоком», ки 

ҳамаи ташкилотҳои алоқаи телефонӣ, тамоми соҳаҳои оинаи нилгун ва 

радиошунавоиро муттаҳид менамояд,  бунёд  гардид. Инчунин Департаменти 

давлатии «Почтаи Тоҷикистон», ки тамоми ташкилотҳои алоқаи почтавии 

ҷумҳуриро муттаҳид менамояд, ташкил ёфт. Ин ҳама тайғиротҳо имконият 

муҳайё намуданд, ки дар соҳаи  алоқа ҳар чӣ  бештар  муносибатҳои бозорӣ 

ҷорӣ  гардад. 

Дар Тоҷикистон соли 1996 аввалин литсенсия барои фаъолияти  

мустақилонаи алоқаи телефонӣ дода шуд. Аввали соли 2006 шумораи онҳо   ба 

127 адад  расид. Ба ғайр аз ин, агар соли 1996 дар ҷумҳурӣ танҳо ягона 

компанияи алоқаи телефонии дастӣ – «Таджик тел», бо шумораи 79 адад 

абонентҳо мавҷуд бошад, пас аввали соли 2006 шумораи компанияҳои 

телефонҳои дастӣ ба 10 адад расид, ки ҷамъ дорои 420 ҳазор абонент буданд. 

Дар ҷумҳурӣ чунин компанияҳои телефонии дастӣ, ба монанди «Вавилон - 

Мобайл», «МЛТ», «ТК Мобайл», «Билайн» «Индиго» «Сомонком» ва 

«МТЕКО» мақоми хосаро пайдо намудаанд. Дар байни онҳо компанияи 

«Вавилон Мобайл» мақоми бештарро ишғол мекунад. Аввали соли 2007 

шумораи абонентҳои танҳо ин компания 400 ҳазор адад буд ва охири соли 2009 

аз 1,5 млн. адад зиёд шуд. Умуман моҳи январи соли 2010 дар ҷумҳурӣ 

шумораи муштариёни алоқаи сайёр ба 5 млн. нафар расид. 21-24 марти соли 

2010 компанияҳои «Индиго Тоҷикистон» ва «Сомонком» ба компанияи «Tcell» 

муттаҳид гардиданд. 

Махсусан дар солҳои охир дар ҷумҳурӣ системаи интернет ва почтаи 

электронӣ мақоми муҳимро ишғол намуда истодааст. Аллакай соли 2004 дар 

ҷумҳурӣ шумораи истифодабарандагони интернет ба 2344 ва 

истифодабарандагони почтаи электронӣ ба 1.763 адад расидаанд. Моҳи январи 

соли 2010 шумораи истифодабарандагони Интернет дар ҷумҳурӣ ба 505 ҳазор 

расид. Истифодабарандагони почтаи электронӣ ҳам афзуд. 

Низоми телеграфии ҷумҳурӣ ҳам хеле такмил ёфт. Ҳанӯз соли 1998 дар 

шаҳри Душанбе стансияи телеграфии «СТИН», бо иқтидори 320 нуқта ба кор 

шурӯъ кард, ки он системаҳои кӯҳнашудаи ин соҳаро иваз мекард. Соли 2000, 

дар асоси шартнома бо компанияи «Билат»-и Исроил, аввалин бор комплектҳои 

аппаратураи алоқаи рақамии спутникии низоми «ДАМА» дар нуқтаҳои 

гуногуни ҷумҳурӣ гузошта шуданд. Дар натиҷаи ин ҳама имконияти сифати 

баланди алоқаи телефонии байни шаҳрӣ ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ муҳайё намуд. 

 

§4. Тиҷорати дохилӣ ва хориҷӣ 

 

Тиҷорати дохилӣ. Дар давраи гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ дар соҳаи 

тиҷорати дохилӣ дигагуниҳои куллӣ ба амал омаданд. Зеро, то ин давр дар 

тиҷорати чакана танҳо сектори давлатию кооперативӣ ҳукумфармо буданд. 

Соли 1991 миқдори умумии онҳо ба 10632 адад мерасид. Аз ин 3294 адад 
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нуқтаҳои давлатӣ ва 7231 адад нуқтаҳо кооперативии истеҳсолӣ буданд. Дар 

натиҷаи хусусигардонӣ қариб тамоми нуқтаҳои тиҷорати давлатӣ хусусӣ 

гардонида шуданд. Баробари онҳо бо ташаббуси соҳибкорони алоҳида мағозаю 

тарабхонаҳо, қаҳвахонаю ошхонаҳои зиёди хусусӣ ба вуҷуд омаданд. Соли 2004 

дар соҳаи тиҷорат, аз ҳисоби умумӣ 98,8%-ро аллакай сохтори ғайридавлатӣ 

ташкил намуд. Инкишофи бозорҳо яке аз хусусиятҳои хоси давраи гузариш ва 

далели тараққии тиҷорати дохилӣ мебошад. Дар муддати хеле кӯтоҳ дар тамоми 

шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бозорҳои мавҷуда, ки қариб ҳама хусусӣ гардонида 

шудаанд, симои худро беҳтар намуданд. Дар баробари бозорҳои мавҷуда 

бозорҳои нави хусусӣ ба вуҷуд омаданд. Танҳо дар шаҳри Душанбе, дар 

баробари бозорҳои нисбатан калони мавҷуда, ба монанди бозорҳои «Баракат», 

«Шоҳмансур», «Саховат», боз чунин бозорҳои нав, ба монанди «Султони 

Кабир», «Корвон» ва ғайра ба вуҷуд омаданд. Маҳз дар ҳамин давр дар бисёр 

маҳаллаҳои аҳолинишини шаҳр низ бозорҳои нисбатан хурди замонавӣ бунёд  

гардиданд. 

Бо сабаби он ки солҳои 90-ум асри ХХ дар ҷумҳурӣ истеҳсоли маҳсулоти 

саноатӣ хело паст рафт, бинобар ин талаботи рӯзафзуни мардум бештар бо 

маводҳое, ки аз хориҷи кишвар оварда мешуд, таъмин мегардид. Чунин тиҷорат 

бештар аз тарафи шахсони алоҳида сурат мегирифт. Бо сабаби он ки чунин 

тоҷирони мустақил тез-тез ба хориҷа рафта, мол меоварданд, бинобар ин онҳо 

тоҷирони «макугӣ» («чельночный», «челноками») ном гирифта буданд. Чунин 

ҳолат барои аввали асри ХХI ҳам  хос буд. 

Ҳаҷми умумии гардиши моли чакана дар ҳамаи соҳаҳои савдо агар соли 

2004 ҳамагӣ 3.247,4 млн. сомониро ташкил намуд, соли 2006 ба 3.972,4 млн. 

сомонӣ ва соли 2008 ба 4.701,6 млн. сомонӣ расид. Чунин афзоиши молфурӯшӣ 

барои солҳои 2009 – 2010 низ хос аст. 

Моҳи майи соли 2008 дар Тоҷикистон нахустин ду минтақаҳои озоди 

иқтисодӣ, яке дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ва дигаре дар Панҷи Поёни 

ноҳияи Қумсангири вилояти Хатлон таъсис ёфта буд. Аввали соли 2010 боз ду 

минтақаи дигари озоди иқтисодии «Данғара» ва «Ишкошим» таъсис ёфт. 

Тиҷорати хориҷӣ. Ташкили мустақилонаи тиҷорати хориҷӣ яке аз 

нишонаҳои истиқлолияти давлатӣ ба ҳисоб меравад. Аз ҳамин сабаб ин самти 

тиҷорат яке аз дастовардҳои замони соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ мебошад. 

Бинобар ин аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ, барои мувофиқи талаботҳои 

байналхалқӣ ташкил намудани ин соҳа, як қатор ҳуҷҷатҳои зурурии меъёрӣ 

қабул гардиданд. Аз ҷумла соли 1993 Қонун «Дар бораи равобити иқтисодии 

хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардид, ки он на танҳо равобити 

иқтисодии хориҷӣ, балки сиёсати арзӣ ва қарзии ҷумҳуриро низ муайян мекард. 

Нимаи аввали солҳои 90-уми асри ХХ дар тиҷорати хориҷии Тоҷикистон 

ҳиссаи ҷумҳуриҳои собиқ Иттифоқӣ бештар буд ва соли 1991 он 80% -ро 

ташкил медод. Аз миёнаи он солҳо ҳиссаи мамолики Аврупои Ғарбӣ оҳиста – 

оҳиста инкишоф ёфт. Албатта дар байни молҳое, ки аз Тоҷикистон бароварда 
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мешуд, мақоми асосиро арзиз (алюминий), баъд нахи пахта, меваю сабзавот ва 

ғайра ташкил медоданд. Аз мамолики хориҷӣ ба Тоҷикистон бештар маводи 

сӯхт, ғалла, орд, шакар, равғанҳои истеъмолӣ, қолинҳо, молҳои гуногуни 

саноатӣ, сохтмонӣ ва ғайра ворид гардидаанд. Дар соли 2009 Тоҷикистон бо 101 

мамлакатҳои хориҷии дуру наздик муносибати тиҷоратӣ дошт ва гардиши мол 

ба 3578,7 млн. долари америкоӣ расид, ки ин нисбат ба соли 2008-ум 23,6% ё 

худ 1102,6 млн. доллар кам аст. Сабаб, таъсири манфии бӯҳрони ҷаҳонии 

молиявӣ ба ҳисоб меравад. 

 

§5. Маблағгузории хориҷӣ (инвеститсия) ва корхонаҳои муштарак 

 

Маблағгузории хориҷӣ (инвеститсия). Инвеститсия – ин гузориши 

сармояи молиявӣ, материалӣ ва ё интеллектуалӣ (ақлӣ) дар ягон соҳа, бо 

мақсади дар оянда ба даст овардани фоида ба ҳисоб меравад. Дар ҷумҳурии мо 

барои ҳар чӣ тезтар ба анҷом расонидани давраи азнавбарқароркунии хоҷагии 

халқ, махсусан барои сохтмони корхонаҳои азим, маблағгузории дохилӣ хеле 

нокифоя аст. Бинобар ин барои ба анҷом расонидани ин вазифаҳо 

маблағгузории – инветитсияи хориҷӣ хеле зарур мебошад.  

Барои ҷалб намудани маблағгузории хориҷӣ пеш аз ҳам вазъи мамлакат 

мӯътадил буда, нуқтаҳои маблағталаб бояд диққати соҳибони чунин маблағро 

ба худ ҷалб карда тавонанд. Дар Тоҷикистон бо мақсади дар ин самт муҳаё 

намудани асосҳои қонунӣ ҳанӯз  соли 1992  қонун «Дар бораи инвеститсияи 

хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гадида буд. Аммо ҷанги шаҳрвандӣ ва 

хоҷагии халқи харобгардида маблағгузорони хориҷиро аз мо дур кард. Ҳамин, 

ки гуфтушуниди байни тоҷикон аз ояндаи нек – сулҳ дарак дод, баъзе 

ташкилотҳои молиявии байналхалқӣ ба Тоҷикистон кӯмаки молиявӣ пешниҳод 

намуданд. 

Мувофиқи маълумоти соли 2006 Бонки Миллии Тоҷикистон, ҳиссаи 

ташкилотҳои молиявии хориҷӣ дар маблағгузории Тоҷикистон то ин лаҳза  

чунин будааст: 

Хазинаи Байналмиллалии Асъор барои дастгирии Барномаи иқтисодии 

ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо мақсади паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва 

рушди иқтисодӣ 226,7 млн. доллари америкоӣ қарзҳои дарозмуддат ҷудо намуд; 

Бонки Ҷаҳонӣ - барои дастгирии соҳаи инфрасохторӣ, барқ, тандурустӣ, 

маориф, кишоварзӣ, иҷтимоӣ, дигаргунсозиҳои бунёдӣ, раванди ғайридавлатӣ 

кардан ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ ба андозаи - 332,9 млн. доллари 

америкоӣ маблағ ҷудо намуд, аз ҷумла Корпоратсияи Байналхалқии 

Молиявӣ -  ба соҳаи хусусӣ то соли 2006 зиёда аз 32,4 млн. доллари америкоӣ 

маблағгузорӣ намудааст;  

Бонки Таҷдиду Тараққиёти Аврупо барои дастгирии соҳаи соҳибкории 

хурду миёна - 59,0 млн. доллари америкоӣ, Бонки Осиёии Рушд барои тараққӣ 

додани соҳаҳои маориф, тандурустӣ, нақлиёт, тармин ва барқарорсозии 
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шабакаҳои барқӣ ба андозаи 240 млн. доллари америкоӣ, Бонки Исломии 

Инкишоф ба соҳаҳои тандурустӣ, маориф, нақлиёт, энергетика, обёрии 

заминҳо - 108,9 млн. доллари америкоӣ маблағи қарзӣ ва зиёда аз 23 млн. 

доллари америкоӣ грант ҷудо намуданд. 

Ғайр аз бонкҳои номбурда, боз Фонди Саъудии Рушд бо мақсади 

маблағгузории соҳаҳои нақлиёт, тандурустӣ ва маориф - 12 млн. доллари 

америкоӣ, Фонди Кувайтии Рушди Иқтисодии Араб ба соҳаҳои энегетика ва 

нақлиёт беш аз - 29,3 млн. доллари америкоӣ (аз он 0,9 млн. доллари америкоӣ 

грант), Фонди Созмони Кишварҳои Содиркунандаи Нафт ба рушди соҳаҳои 

тандурустӣ, нақлиёт ва маориф зиёда аз 15 млн. доллари америкоӣ маблағ ҷудо 

намуданд. 

Ба тарзи умуми ба ғайр аз грантҳои пешниҳод гардида, танҳо ҳаҷми 

умумии қарзҳои барои Тоҷикистон ҷудо кардаи 8 ташкилотҳои байналхалқӣ 

1023,8 млн. доллари америкоиро ташкил менамоянд. Дар баробари ин 

ташкилоту бонкҳои байналхалкӣ, маблағгузорӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон аз 

тарафи Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Халқии Чин (Хитой) низ назаррас 

мебошад. Ҷойи шӯбҳа нест, ки ин маблағҳо барои азнавбарқарорсозӣ ва рушди 

соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт ва фарҳанги ҷумҳурии мо мақоми бузургеро 

бозидаанд. 

Аввали соли 2007 дар Тоҷикистон 51 лоиҳа инвеститсионӣ, бо маблағи 

умумии 1 млрд. 358 млн. доллари америкоӣ татбиқ мегардид. Оғози соли 2010 

бошад дар кишварамон 59 лоиҳаи инвеститсионӣ мавриди тадбиқ қарор дошт, 

ки маблағи умумии онҳо аз 2 млрд. доллари америкоӣ зёд аст. 

Корхонаҳои муштарак. Яке аз роҳҳои ба мамлакат бештар гардидани 

ҳаҷмӣ маблағгузории хориҷӣ, ин бунёди корхонаҳои муштарак ба ҳисоб 

меравад. Ҳеҷ ҷойи шӯбҳа нест, ки бисёр ташкилотҳо ва сармоядорони хориҷӣ 

барои бунёди чунин корхонаҳо ҳавасманд мебошанд. Аммо дар ин самт ҳам 

мӯътадилии авзои мамлакат; фоидаовар будани ҳамон соҳае, ки корхонаи 

муштарак сохта мешавад; ҳолати таъмин будан бо ашёи хом, қувваи барқ, газ ва 

ғайраҳо сахт вобастагӣ дорад. Пӯшида нест, ки дар солҳои охир маҳз 

нарасидани қувваи барқ, газ ва ғайра яке аз сабабҳои асосии суст инкишоф 

ёфтани корхонаҳои муштарак гардидааст. 

Дар Тоҷикистон аввалин корхонаҳои муштарак аллакай соли 1991 ба вуҷуд 

омадаанд. Шумораи чунин корхонаҳо дар ин сол 58 ададро ташкил намудаанд. 

Ҳатто соли 1992, ки нимаи ин солро ҷанги шаҳрвандӣ дар бар мегирад, 181 адад 

корхонаҳои муштарак ба қайд гирифта шудаанд. Минбаъд миқдори чунин 

корхонаҳо кам гардиданд. Масалан соли 1993 – 34 адад ва соли 1994 – 37 адад 

чунин корхонаҳои нави муштаракро ба қайд гирифтанду халос. 

Агар ба ҳолати инкишофи корхонаҳои муштарак дар солҳои 1991 – 2005 

назар афканем, пас соли 1996 бештар, яъне 283 адад чунин корхонаҳо ба вуҷуд 

омадаанд. Аммо минбаъд  адади онҳо кам шуда, соли 2002 ҳатто то ба 101 адад 
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паст фаромадааст. Соли 2004 – 162 ва соли 2005 – 121 адад корхонаҳои 

муштарак ба қайд гирифта шудаанду халос. 

 

§ 6. Андоз ва андозбандӣ 

 

Дигаргунсозиҳо дар низоми андоз. Андоз дар ҳар гуна давлат воситаи 

асосии ғанӣ гардонидани буҷаи он ба ҳисоб меравад. Низоми андоз ё худ 

андозситонӣ ба танзим даровардани андоз аз муайян кардан то ситонидани он 

дар ин ё он соҳаҳоро дар бар мегирад. Бинобар ин низоми андоз аз сиёсати 

пешгирифтаи давлат сахт вобастагӣ дорад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, баробари ба вуҷуд омадани шаклҳои гуногуни 

моликият, зарурияти даровардани тағйиротҳои ҷиддӣ дар низоми андози 

мамлакат ба миён омад. Зеро, низоми пешина хоси ҷамъияти сотсиалистӣ буд ва 

ба талаботи иқтисодиёти бозорӣ, ки ба шаклҳои гуногуни моликият асос 

ёфтааст, ҷавобгӯ набуд. Аз ин рӯ бо мақсади мувофиқи талаботи мамлакати 

соҳибистиқлол ба танзим даровардани низоми андоз, ҳанӯз соли 1990 ба ҷои 

ташкилотҳои собиқаи соҳаи андоз, дар ҳайати Вазорати молияи ҷумҳурӣ 

Инспексияи андози ҷумҳурӣ таъсис ёфт. Январи соли 1992 он ба 

Саруправленияи андозҳо, 4 майи соли 1995 ба Кумитаи андози назди ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил дода шуд. Инчунин дар ҳайати он Политсияи 

андоз ташкил ёфт. Дар натиҷа дар солҳои 1991 – 1995 маъмурияти ягонаи 

марказонидашудаи низоми андози ҷумҳурӣ ташкил карда шуд. 

Соли 1992 Қонун «Дар бораи асосҳои низоми андози Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» қабул гардид. Дар асоси ҳамин қонун як қатор қонунҳои дигар 

оиди намудҳои гуногуни андоз қабул ва ҷорӣ карда шуданд. Соли 1994 шаклҳои 

андоз дар ҷумҳурӣ ба 45 намуд расид.  

20 июли соли 1994 Қонун «Дар бораи асосҳои низоми андоз» қабул карда 

шуд. Мувофиқи он барои Тоҷикистон  30 намуди андози ҷумҳуриявӣ ва 15 

намуди андозҳои маҳаллӣ муайян гардид.  

12 ноябри соли 1998 Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин 

Кодекси андози ҷумҳуриро қабул кард. Дар асоси ин Кодекс дар ҷумҳурӣ 

шумораи андозҳо аз 45 адад то 17 адад кам карда шуд, ки аз онҳо 14 намудашон 

андозҳои ҷумҳуриявӣ ва 3 намудашон андозҳои маҳаллӣ ҳисоб мешуданд. 3 

декабри соли 2004 Кодекси нави андози ҷумҳурӣ қабул гардид ва он аз 1 январи 

соли 20005 амалӣ шуд. Дар асоси ин Кодекс дар мамлакат 19 намуди андоз 

муайян карда шуд, ки аз онҳо 15 намудаш умумиҷумҳуриявӣ ва 4 намудаш 

андозҳои маҳаллӣ мебошанд. Яке аз нуқтаҳои фарқкунандаи Кодекси нави 

андоз (соли 2004) аз Кодекси андози соли 1998 дар он аст, ки дар Кодекси нав 

барои кишоварзон, ба ҷои 6 намуди андозҳои гуногун, андози ягона муайян 

карда шудааст. Бо андешаи баъзе ҳолдонҳои хориҷӣ, ки вазъи ин самтро дар 

соли 2009 омӯхтаанд, дар як мамлакат мавҷуд будани 19 намуди андоз хеле зиёд 

аст. 
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Давра ба давра ба Кодекси андоз тағйиротҳо ворид карда шуд. Аз ҷумла, 

мувофиқи тағйироте, ки охири моҳи майи соли 2009 ворид гардид, аз 28 майи 

он сол ҳаҷми андоз аз арзиши изофа (НДС) ба ивази 20%-и аввала 18% муайян 

карда шуд. Ҳаҷми андоз аз даромад бошад, ки 25% буд, дар баъзе соҳаҳо (ба 

ғайр аз бонкҳо, алоқа, нақлиёт ва хизматрасонӣ) то 15% кам карда шуд. Дар 

тамоми давраи дигаргунсозиҳои иқтисодии ҷумҳурӣ андоз аз арзиши изофа 

(НДС) ва андоз аз даромад аз ҷумлаи андозҳои асоситарин ба ҳисоб мераванд. 

Соли 2009, ҳангоме, ки буҷаи давлатии ҷумҳурӣ 5.316,8 млн. сомониро 

ташкил медод, ба он бештар аз 3,2 млрд. сомонӣ маблағ хамчун ҳамчун 

пардохти андоз ворид гардид, ки ин нисбат ба соли 2008-ум 241,3 млн. сомонӣ 

зиёд аст. 

Кодекси гумрук. Кодекси гумруки Тоҷикистон ҳам ба мисли Кодекси 

андози зинаҳои гуногуни такмили худро гузаштааст. Аз ҷумла, ҳанӯз 4 ноябри 

соли 1995 аввалин Кодекси гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд. 3 

декабри соли 2004 Кодекси дуюми гумруки ҷумҳурӣ тасдиқ гардид, ки он аз 1 

январи соли 2005 ба қувват даромад. Мувофиқи банди 340-уми ин Кодекс ба 

андозҳои гумрукӣ дохил мешаванд: 1) андози гумрукӣ; 2) андоз аз арзише 

(НДС), ки ҳангоми гузаронидани мол аз сарҳади гумрукии Тоҷикистон 

ситонида мешавад; 3) аксиз, ки ин ҳам ҳангоми гузаронидани мол аз сарҳади 

гумрукӣ ситонида мешавад. 

Ҳамин тавр қабули кодекси гумрукӣ – ин ташаккули яке аз рукнҳои асосии 

иқтисодии давлати соҳибистиқлол ба ҳисоб меравад. 

 

§7. Низоми бонкии ҷумҳурӣ 

 

Дигаргунсозиҳо дар низоми бонкӣ. Дар замони иқтисодиёти танзими 

бозорӣ мақоми бонкҳо махсусан зиёд мегардад. Зеро, дар ин давр чӣ дар саноат 

ва чӣ дар соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) бояд 

дахолати ташкилотҳои ҳукуматӣ суст шуда, доду гирфти бевоситаи онҳо бо 

бонкҳо зиёд гардад. Бояд соҳибкорон, аз ҷумла саноатчиён ва фермерҳо дар 

симои бонкҳо ҳамкорони худро пайдо намоянд. Бонкҳо ҳам бояд барои 

инкишофи фаъолияти соҳибкорон хавасманд бошанд ва ҳама вақт, ҳангоми 

зарурӣ онҳоро бо қарзи молиявӣ дастгирӣ карда тавонанд. Албатта барои ин 

пеш аз ҳама ба танзим даровардани низоми бонкии мамлакат зарур аст. 

Низоми бонкӣ гуфта фаъолияти маҷмӯи бонкҳо ва ташкилотҳои онҳо аз 

марказ то маҳалҳо, инчунин дигар ташкилотҳое, ки қарзи молиявӣ медиҳанд ва 

барои чунин амалиёти бонкӣ соҳиби иҷозатнома-литсензия мебошанд, дар назар 

доранд. Дараҷаи инкишофи фаъолияти бонкӣ аз дараҷаи тараққиёти мамлакат 

сахт вобастагӣ дорад. Агар мамлакат тараққикарда бошад, бегуфтугӯ низоми 

бонкии он ҳам инкишофёфта мебошад. Баръакс, ҳангоми қафомонда будани 

иқтисодиёти мамлакат низоми бонкии он ҳам суст мебошад. Бо сабаби он ки 
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Тоҷикистон ҳанӯз дар давраи гузариш ба иқтисодиёти танзими бозорӣ мебошад, 

бинобар ин низоми бонкии он ҳам дигаргунсозиҳоро талаб мекард. 

Низоми бонкии Тоҷикистон то замони истиқлолияти давлатӣ (яъне то 9 

сентябри соли 1991) қисми таркибии низоми бонкии Иттиҳоди Шӯравӣ ба ҳисоб 

мерафт. Баъди соҳиб шудан ба истиқлолияти давлатӣ низоми бонкии 

Тоҷикистон ҳам мисли дигар механизмҳои давлатдории соҳибистиқлол бояд зуд 

ба танзим дароварда мешуд. Аммо ҷанги шаҳрвандӣ ин самти заруриро низ ба 

қафо партофт. То соли 1996 оиди ин соҳа ягон қонуне, ки фаъолияти бонкҳо ва 

дигар ташкилотҳои қарздиҳандаи ҷумҳуриро ба низом дарорад, ҳанӯз қабул 

нагардида буд. Танҳо 5 декабри соли 1996, яъне баъди зиёда аз 5 соли 

истиқлолият, Қонун «Дар бораи Бонки Милли Тоҷикистон» қабул гардид. Дар 

ин қонун мавқеи ҳуқуқии Бонки Милли Тоҷикистон, сохтори он, вазифаҳои 

асосии бонк, ҳамкории он бо ташкилотҳои давлатӣ, принсип ва роҳҳои танзим 

ва назорати фаъолияти бонкӣ, ташкили муомилоти пулӣ ва ғайраҳо  акси худро 

ёфтанд. 

Баробари пеш гирифтани иқтисодиёти танзими бозорӣ, ҳанӯз дар аввали 

солҳои истиқлолияти Тоҷикистон, дар мамлакат бонкҳои гуногуни 

ғайридавлатӣ низ ба вуҷуд омада, ба фаъолият шурӯъ намуданд. Соли 1998 

шумораи чунин бонкҳо ба 28 адад расида буд. Чунин ҳолат талаб мекард, ки 

фаъолияти онҳо низ ба низоми муайян дароварда шаванд. Бо ҳамин сабаб 23 

майи соли 1998  Қонун «Дар бораи бонкҳо ва фаъолияти бонкӣ» қабул гардид. 

Дар ин қонун фаҳмиши бонк ва ташкилотҳои молиявии ғайрибонкӣ, фаҳмиши 

низоми бонкии Тоҷикистон, намудҳои муомилоти бонкӣ, принсипҳои 

додугирифти бонкҳо бо мизоҷон ва давлат, тарзи ташкил намудани бонк, ба 

рӯйхат гирифтан ва додани литсензия барои фаъолияти онҳо, аз ҷумла он 

бонкҳое, ки мизоҷони хориҷӣ доранд, асосҳо барои баргардонида гирифтани 

литсензия оиди фаъолият ва ғайраҳо акси худро ёфтааст. Дар маҷмӯъ қонунҳои 

номбурда барои ташаккул ва инкишофи низоми бонкии Тоҷикистони 

соҳибистиқлол мақоми бузургеро бозиданд. 

Бояд ба хотир дошт, ки дар ҷумҳурии мо низ низоми бонкӣ, мисли 

давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон, ду зинагӣ мебошад. Дар зинаи боло Бонки 

Миллӣ ва дар зинаи дуюм бонкҳои тиҷоратӣ меистанд. Бонкҳои тиҷоратии 

ҷумҳӯрӣ гарчанде мустақил ҳисоб шаванд ҳам, вале онҳо дар зери назорати 

Бонки Миллӣ фаъолият мекунад. Маҳз Бонки Миллӣ ба он бонкҳо литсензия 

дар бораи фаъолият медиҳад. 

Фаъолияти Бонки Миллӣ. Бонки Милли Тоҷикистон 28 июни соли 1991 

дар асоси Бонки Тоҷикистонии Бонки Давлатии ИҶШС (СССР) ташкил ёфт. То 

14 декабри соли 1996 он «Бонки Милли Ҷумҳурии Тоҷикистон», минбаъд 

«Бонки Миллии Тоҷикистон» ном гирифт. Мақоми ҳуқуқии он дар Қонун «Дар 

бораи Бонки Миллии Тоҷикистон» акси худро ёфтааст. Ин бонк ҳамчун бонки 

марказии эмиссионӣ воҳиди ҳуқуқии мустақил ҳисоб шуда, дар назди Мачлиси 

Намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурӣ ҷавобгӯ мебошад. 
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Дар асоси қонуни номбурда вазифаи Бонки Миллӣ аз инҳо иборатанд: 

1. Нигоҳ доштани қобилияти харидории пули миллӣ; 

2. Инкишоф ва мустаҳкам намудани низоми бонкӣ; 

3. Мусоидат намудан барои мунтаззамии низоми ҳисобу китоб. 

Мувофиқи функсияҳое, ки барои Бонки Миллӣ муайян карда шудааст, он 

на танҳо ба бонкҳои тиҷоратӣ ё худ дигар ташкилотҳои молиявӣ барои 

фаъолият иҷозат – литсензия медиҳад, балки онҳоро бо маблағ низ таъмин 

менамояд. Яъне дар шароити ҷумҳурии мо Бонки Миллӣ бонки бонкҳо ба ҳисоб 

меравад. 

Ба муомилот баровардани пули миллии «Сомонӣ». Солҳои 1991 – 1993 

бисёре аз ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ, гарчанде онҳо соҳибистиқлол буданд, 

вале дар доираи Иттиҳоди давлатҳои мустақил (ИДМ-СНТ) нигоҳ доштани 

пули ягонаро тарафдорӣ карданд. Октябри соли 1992 онҳо шартномаеро имзо 

намуданд, ки мувофиқи он рубли Шӯравӣ ҳамчун воҳиди ягонаи пули ин 

Иттиҳод (ИДМ)бояд нигоҳ дошта мешуд. Аммо бисёре аз ҷумҳуриҳо он 

шартномаро риоя накарда, соли 1993, аз ҷумла Русия низ пули худро 

бароварданд. Бинобар ин соли 1993 шартномаи дигар имзо гардид, ки мувофиқи 

он дар асоси рубли русӣ бояд доираи нави фаъолияти рубл ташкил карда 

мешуд. Ин шартнома ҳам риоя карда нашуд. Ба ғайр аз Тоҷикистон ҳамаи 

ҷумҳуриҳои собиқ Иттифоқ ба пули миллии худ гузаштанд. Танҳо Тоҷикистон 

ҳанӯз то аввали соли 1994 ба пули ягона умед дошт. Дар натиҷа пулҳои 

барориши солҳои 1961-1992-и Иттиҳоди Шӯравӣ ва баъд Федератсияи Русия, ки 

дар дигар ҷумҳуриҳои собиқ Иттифоқ беқурб ва бекор шуда буданд, дар ҳаҷми 

умумии зиёда аз 65 млрд. рубл ба Тоҷикистон ворид гардиданд. Ин пулҳои дар 

мулкҳои худ аз муомилот баромада ва бекоршуда, ба ҷумҳарии харобгардидаи 

мо дохил шуда иқтисодиёти онро боз ҳам харобтар намуд. 

Аз 4 январи соли 1994 дар Тоҷикистон рубли русии барориши соли 1993 

ҷорӣ карда шуд. Ин ба воридшавии пулҳои бекоршудаи барориши солҳои 1961-

1992 хотима гузошт. Аммо гузаштан ба пули русӣ мушкилоти дигарро низ ба 

миён овард. Пеш аз ҳама ҳар лаҳза нарасидани пули нақдӣ дар мамлакат эҳсос 

карда мешуд. Ба ғайр аз ин дар байни ҳисоби нақдию ғайринақдӣ фарқияти зиёд 

ба амал омад. 

Яке аз сабабҳои чунин душвориҳои пулӣ дар он аст, ки солҳои 1993-1994 

тарафи Тоҷикистон кӯшиш дошт, дар ҳудуди рубли Федератсияи Русия монад. 

Дар доираи ҳукуматӣ ин масъала ҳатто ба тарзи мусбат ҳал шуда буд. Аммо 

дере нагузашта тарафи Русия қарори худро дигар кард. Ин ҳама Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро маҷбур намуд, ки пули миллии худро барорад. 

Аввалин пули миллии ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикисон «рубли 

тоҷикӣ» мебошад, ки он дар асоси «рубли русӣ» омода карда шудааст ва 10 

майи соли 1995 ба муомилот бароварда шуд. Чунин ҳолат ба ҷумҳурии мо 

имконият дод, ки минбаъд сиёсати мустақилонаи пулию молиро пеш барад. 



 501 

Мувофиқи ин ислоҳоти пулӣ пули нақдӣ 1:100 ва ғайринақдӣ 1:1000 иваз карда 

шуданд. 

Рубли тоҷикӣ дар ҷӯмҳурӣ 5 сол (солҳои 1995 - 2000) фаъолият кард. Ин 

давр барои мамлкат солҳои хело душвор ба ҳисоб меравад. Ба ин давр на танҳо 

пастравии иқтисодиёт, балки ҷоннокшавии баъзе соҳаҳо низ хос аст. 

Аз 30 октябри соли 2000 дар ҳудуди Тоҷикистон пули нави миллӣ – 

«сомонӣ» ҷорӣ гардид. Барои омода намудани пули сомонӣ Бонки Милли соли 

1999 бо яке корхонаҳои давлати Олмон шартнома имзо карда буд. Иваз 

намудани рубли тоҷикӣ бо сомонӣ 1000=1 (яъне 1000 рубли тоҷикӣ = 1 сомонӣ) 

сурат гирифт. То ин ки ҳангоми иваз намудани пул ба ягон хел саросемагӣ роҳ 

надиҳанд, мӯҳлати ивазкунӣ то 1 апрели соли 2001 муайян карда шуд. Дар соли 

ҷорӣ гардидани сомонӣ, 1 доллари америкоӣ =1,831 сомонӣ буд. 

Қонунигардонии маблағҳо. Дар солҳои 90-уми асри ХХ, ки барои 

Тоҷикистон давраи хеле душвор ба ҳисоб меравад, қисме аз шахсони соҳиби 

касбу кори гуногун имконият пайдо карда буданд, ки маблағ ё худ бештар 

асъори хориҷиро захира намоянд. Аммо онҳо аз ба муомилот баровардани 

чунин захираҳои худ метарсиданд. Бо ҳамин сабабҳо он маблағҳо, ё худ 

асъорҳои хориҷӣ дар ҳолати «сармояи мурда» қарор доштанд. Иқтисодиёти 

ҷумҳурӣ бошад ба чунин захираҳо, пеш аз ҳама асъори хориҷӣ хело ниёз дошт. 

Дар чунин ҳолат ҷалб намудани «сармояи мурда»-и дохилӣ зарур шуморида 

шуд. 

10 майи соли 2002 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи авфи 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар қонунигардонии маблағҳояшон» 

ва 12 марти соли 2003 Фармони Президенти ҷумҳурӣ «Дар бораи муқарар 

кардани мӯҳлати қонунигардонии маблағҳои пулӣ» баромад. Қонун ба 

шаҳрвандон имконият дод, ки маблағҳои берун аз муомилоти расмӣ доштаи 

худро ба воситаи бонкҳо расмӣ намоянд. Барои ин сараввал ду моҳ (моҳҳои 

апрел - майи соли 2003) муайян карда шуда буд, баъд мӯҳлат то 10 июни соли 

2003 дароз карда шуд. Барои интихоби мизоҷон 8 бонкҳои номии ҷумҳурӣ 

пешниҳод гардиданд. Дар натиҷа ба ин бонкҳо зиёда аз 18 ҳазор шаҳрвандон 

муроҷиат намуда, маблағҳои худро дар ҳаҷми умумии зиёда аз 210 млн. доллари 

америкоӣ гузоштаанд. Бегуфтугӯ ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ ҷалб намудани ин 

миқдор маблағ аҳамияти махсус дошт. 

Моҳи майи соли 2007 Қонун «Дар бораи авфи шаҳрвандон ва шахсони 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар қонунигардонии молу мулк» қабул 

гардид. Мувофиқи он мӯҳлати қонунигардонии молу мулк то 31 декабри соли 

2008 муайян гардида буд. Дар ин муддат аз шаҳрвандони мамлакат 20898 ариза 

ворид гардид ва ба 14886 нафар шаҳодатномаи молу мулк дода шуд. 

25 феврали соли 2010 Қонун «Дар бораи авфи шаҳрвандон ва шахсони 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар қонунигардонии баъзе маблағҳои 

онҳо» имзо гардид. Мувофиқи он аз ҷониби давлат анҷом дода шудани амали 

истисноии якдафъина оид ба авфи шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Тоҷикистон 
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бинобар қонунигардонии маблағҳояшон, ки барои харидани саҳмияҳои ҶСК 

НБО – Роғун истифода шудаанд, ё аз бонкҳои давлатҳои хориҷӣ ба бонкҳои 

Тоҷикистон интиқол дода мешаванд ва озод намудани онҳо аз ҷавобгарии 

алоҳидаи пешбининамудаи қонунгузории ҷумҳурӣ муайян карда шудааст. 

Маблағҳое, ки то 31 декабри соли 2011 интиқол дода шудаанд, қонунигардида 

ҳисоб меёбанд ва ин маблағ аз ҳама гуна андозу пардохтҳои вобаста ба 

интиқоли он озод карда мешаванд. 

Бонкҳои тиҷоратӣ. Дар Тоҷикистон сиёсати хусусигардонии моликияти 

давлатӣ на танҳо барои ба вуҷуд омадани моликияти хусусӣ асос гузошт, балки 

барои ба вуҷуд омадани сармояи хусусӣ ва дар асоси он таъсиси бонкҳои 

тиҷоратӣ низ сабаб шуд. Нахустин шуда бонкҳои соҳавие, ки дар охири 

мавҷудияти Ҳокимияти Шӯравӣ ба вуҷуд омада буданд, ба монанди Идораи 

Тоҷикистонии Бонки саноату сохтмонии ИҶШС, Бонки рушди манзилию 

иҷтимоии ИҶШС сараввал мустақил гардида, ба бонкҳои саҳомӣ табдил ёфтанд. 

Дар ҷумҳурӣ то соли 1998 шумораи умумии бонкҳои тиҷоратӣ ва ташкилоти 

бонкҳои хориҷӣ ба 28 адад расид. Солҳои 1991 - 1998 барои бунёди бонки нав 

ҳамчун сармояи оинномавӣ ҳамагӣ 300 ҳазор доллари америкоӣ талаб карда 

мешуд. Баъдтар маълум шуд, ки он давр баъзе аз бонкҳои таъсисёфта ақалан 

ҳамин миқдор сармояро ҳам надоштаанд.  

Соли 1998 Бонки миллии Тоҷикистон ҳадди ақали сармояи оинномавиро 

2,5 млн. доллари америкоӣ муайян кард. Дар натиҷа шумораи бонкҳои тиҷоратӣ 

то 16 адад кам гардиданд. Ҳаҷми сармояи оинновии бонкҳо давра ба давра зиёд 

карда шуд. Масалан 1 январи соли 2005 он ба ҳаҷми 5 млн. доллари америкоӣ 

муайян гардид. Дар натиҷа бонкҳое, ки ба ин миқдор сармояи оинномавӣ 

надоштанд, ба зинаҳои поён гузаштанд. 1 майи соли 2010 шумораи умумии 

бонкҳо, ба ғайр аз Бонки Миллӣ, 14 адад буда, аз онҳо 1 адад бонки давлатӣ, 9 

адад бонкҳои саҳомӣ  ва 4 адад бонкҳои хориҷӣ мебошанд. Дар шароити 

имрӯзаи ҷумҳурӣ, дар байни бонкҳо «Амонатбонк», «Агроинвестбонк», 

«Ориёнбонк», ва «Тоҷиксодиротбонк» нисбатан бонуфуз ба ҳисоб мераванд. 

 

§8. Инкишофи низоми қарздиҳӣ 

 

Зарурияти қарзи хурд дар шароити нав. Дар натиҷаи дар ҷумҳурӣ 

гузаронидани ислоҳотҳои иқтисодӣ, махсусан хусусигардонии моликияти 

давлатӣ, дар мамлакат соҳибкорӣ, аз ҷумла хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ба 

вуҷуд омада, инкишоф ёфт. Аксари онҳо хоҷагиҳои хурд ба ҳисоб мерафтанд. 

Аз ҷумла, чуноне дар бандҳои боло ишора рафт, масалан ба ҷои 500 адад 

колхозҳо, савхозҳо,  межхозҳо, аввали соли 2010 зиёда аз 30 ҳазор адад  

хоҷагиҳои алоҳидаи деҳқонӣ (фермерӣ) ба вуҷуд омадаанд. Умуман шумораи 

соҳибкорони хурду миёна дар ин давр ба 130 ҳазор нафар расидаанд. 

Дар замони Шӯравӣ чӣ корхонаҳои саноатӣ ва чӣ колхозу совхозҳо, 

межхозҳо ва ғайра аз тарафи давлат маблағгузорӣ карда мешуд. Акнун, дар 
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давраи нав, на танҳо чунин хоҷагиҳои калон аз байн рафтанд, балки 

маблағгузории давлатӣ ҳам қариб қать гардид. Аммо соҳибкорон, махсусан 

соҳибкорони хурд, аз ҷумла хоҷагиҳои (фермерӣ) хеҷ имконият надоранд, ки бе 

қарз хоҷагиҳои худро пеш баранд. Бо сабаби он ки худи онҳо хоҷагиҳои хурд ба 

ҳисоб мераванд, бинобар ин барояшон қарзи хурд лозим аст. Маҳз чунин 

ҳолатро ба инобат гирифта, дар ин самт аввалин шуда баъзе бонкҳо иқдом 

нишон додаанд. 

Масалан, хизмати аз тарафи бонкҳо маблағгузорӣ намудани хоҷагиҳои 

деҳқонӣ (фермерӣ) ҳанӯз соли 1988 оғоз гардид. Он сол бонки давлатии  

Амонатбонк ба ин кор аввалин шуда шурӯъ кард ва минбаъд ҳаҷми қарзи додаи 

он сол аз сол зиёд  шуд. Чунончӣ, агар ин бонк ҳамон сол ба миқдори 31 млн. 

сӯм қарз дода бошад, пас соли 1990 - 37 млн., соли 1993 - 395 млн. сӯм қарз 

додааст. 

Дар Тоҷикистон аз соли 1993 сар карда шакли нави қарз - қарзи бефоиз 

барои фирориёнӣ бозгашта пешниҳод гардид. Чунин қарзро Бонки Миллии 

Тоҷикистон, Ориёнбонк, Шарқ (ҳоло Агроинвестбонк), Тоҷикбонкбизнес (ин 

бонк барҳам хӯрд) ва Фанонбонк медоданд. Умуман чунин қарзро 5797 нафар, 

ба маблағи умумии 1426 млн. сӯм гирифтаанд.  

Бонкҳои саҳомии Тоҷикистон бештар барои додани қарзи кӯтоҳмуддат (ба 

мӯҳлати то 1 моҳ) ҳавасманд буданд. Чунин қарз эҳтиёҷоти истеҳслкунандагони 

хурд, аз ҷумла деҳқонон - фермерҳоро бароварда наметавонад. Қарзи 

кӯтоҳмуддат асосан талаботи онҳоеро, ки бо тиҷорат  машғул буданд, иҷро 

карда метавонист. Ба ғайр аз ҳамаи ин фоизи баланде, ки (аз 18 то 36%) бонкҳо 

ба ивази қарз талаб мекарданд, ба истеҳсолкунандагони  хурд чандон фоидаовар 

ба ҳисоб намеравад. Аммо новобаста ба ин, аз тарафи бонкҳо бевосита бо қарз 

таъмин намудани хоҷагиҳои хурду миёна ғайриимкон гардид. Дар натиҷа 

аппарати миёнаравҳо аз сари нав ба миён омад. 

Дигаргуншавии аппарати миёнаравҳо. Аппарати миёнаравҳо дар 

таърихи мардуми Осиёи Миёна нав нест. Ҳанӯз ҳангоми мустамликаи Русияи 

подшоҳӣ будани ин сарзамин дар байни ташкилотҳои бонкӣ ва 

истеҳсолкунандагони хурд: деҳқонон, косибон ва ҳунармандон ҳамин гуна 

аппарат мавҷуд буд, ки дар бораи он дар қисмҳои гузашта маълумот додем. 

Аммо дар ҷумҳӯрии соҳибистиқлолии мо ҳамон низоми қарздиҳии ба воситаи 

миёнаравҳо, ки таърихи худи мо онро маҳкум карда буд, боз такрор барқарор 

намуданд. Аппарати миёнаравҳоро дар давраи нав инҳо ташкил медоданд: 

маблағгузори асосӣ - Бонки Миллӣ - бонки миёнарав - маблағгузори маҳаллӣ - 

ассотсиатсияи хоҷагии деҳқонон ва ниҳоят - хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ). Яъне, 

бо чунин низом қарзи барои истеҳсолкунандагони хурд муайяншуда ҳеҷ гоҳ 

бевосита дастраси онҳо намешавад. Баръакс, зина ба зина фоизи қарз зиёд 

гардида, ниҳоят бо фоизи баланди харобиовар (барои як моҳ - 3%, барои як сол - 

36%) дастраси истеҳсолкунандагони хурд, аз ҷумла деҳқонони пахтакор 
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мегардид. Дар таърихи навини тоҷикон чунин қарз бо номи «шартномаи 

фючерсӣ» маълум  аст. 

Шартномаи фючерсӣ. Шартномаи фючерсӣ («фючерс» калимаи англисӣ 

буда, маъноӣ пешакӣ харидани маҳсулотро дорад) дар шароити ҷумҳурии мо аз 

соли 1996 оғоз гардид. Маҳз моҳи апрели он сол қарори ҳукумати ҷумҳурӣ оиди 

истифода бурдани чунин шартнома ҳангоми хариду фурӯши маҳсулотҳои 

кишоварзон баромад. Дар натиҷа, аз ҳамон соли 1996 сар карда то соли 2008 

миёнаравҳои маҳаллӣ бо деҳқонони пахтакор, яъне хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) 

шартнома имзо намуда, деҳқононро ӯҳдадор менамуданд, ки ба ивази қарзи 

гирифтаашон (албатта бо фоизи баланд), ба миқдори муайяншуда пахта 

супоранд. Масалан, маблағи умумии чунин қарз (бо доллари америкоӣ), солҳои 

1996 - 60 млн., соли 1997 - 65,2 млн., соли 1999 - 75,5 млн., соли 2002 - 85 

миллионро ташкил намуд. Нақшаи муайяншудаи истеҳсоли пахта, ки иҷро 

намешуд, қарз сол аз сол ба гардани деҳқони пахтакор зам мегардид. Масалан, 

агар 1 январи соли 2002 қарзи деҳқонони пахтакори ҷумҳурӣ 171,2 млн. доллари 

америкоиро ташкил дода башад, пас он тобистони соли 2006 ба 300 млн. доллар 

ва соли 2008 ба 548 млн., бо ҳар гуна пения ва ҷаримаҳо ба 702 млн. доллари 

америкоӣ расида буд.  

Ҳамин тавр қарздиҳӣ бо усули фючерсӣ аҳволи махсусан деҳқонони 

пахтакорро  рӯз аз рӯз вазнинтар кард. Аз январи соли 2008 дар ҷумҳурӣ ба 

низоми қарздиҳии фючерсӣ хотима гузошта шуд. Мувофиқи Укази Президенти 

ҷумҳурӣ аз 30 майи соли 2009 ҳама гуна қарзи деҳқонони пахтакор, ки то 1 - 

январи соли 2008 ҷамъ шудаанд, ба маблағи умумии 548 млн. доллари 

америкоӣ, аз гардани деҳқонон бардошта шуд. 

Қарзҳои хурд. Албатта ҳукумати чумҳурӣ дар ин давр кӯшиш мекард, ки 

вазъи истеҳсолкунандагони хурд, аз ҷумла хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)-ро 

беҳтар намояд. Бо ҳамин мақсад аз соли 2003 сиёсати додани қарзи хурдро пеш 

гирифт. Дар ин сол ҳатто қонуни ҷумҳурӣ дар бораи ташкилотҳои қарздиҳии 

хурд баромад. Дар натиҷа дар ҷумҳурӣ ташкилотҳои хурде ба вуҷуд омаданд, ки 

маҳз бо пешниҳод намудани қарзи хурд машғул баданд. 1 январи соли 2006 

адади чунин ташкилотҳо ба 14 расид, ки онҳо то ин лаҳза ба маблағи умумӣ - 

295,5 млн. сомонӣ қарзи хурд додаанд. Миқдори ташкилотҳои қарздиҳии хурд 

на танҳо сол аз сол, балки моҳ аз моҳ меафзуд. Аз ҷумла 1 октябри соли 2007 

номгӯи ташкилотҳои қарзӣ ба 88 адад, фондҳои қарзи хурд бошад ба 38 адад 

расид. Дар натиҷа додани ҳаҷми умумии маблағи қарзи хурд афзуд. Чунончӣ: 

дар моҳҳои январ - сентябри соли 2007 бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ 

ҷамъ 721,2 млн. сомонӣ қарзҳои хурд додаанд, ки ин нисбат ба ҳамин давраи 

соли 2006 - 346,6 млн. сомонӣ, ё худ 1,9 баробар зиёд аст. 1 октябри соли 2009 

танҳо шумораи ташкилотҳои хурди қарзӣ ба 114 адад расидааст. Вобаста ба ин 

албатта ҳиссаи маблағгузории онҳо низ афзудааст.   

Маҳз бо мақсади беҳтар намудани вазъи деҳқонони пахтакор аз тарафи 

ҳукумати ҷумҳурӣ соли 2008 - 140 млн. сомонӣ (бо ивази 18%-и солона) ва соли 
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2009 - 180 млн. сомонӣ пул ҷудо гардид, ки ба воситаи ташкилотҳои маҳаллии 6 

адад бонкҳо то ба деҳқонон ҳамчун қарзи хурд расонида шуд. Умуман дар 

солҳои 2008 – 2009 аз 7 миллиард сомонӣ қарзе, ки бонкҳои мамлакат ба 

соҳибкорон додаанд, 2,8 миллиард сомониашро қарзҳои хурди ба соҳибкорон 

додашуда ташкил додаанд. Аз ин 33% ба кишоварзон ва 24% ба соҳаи саноат 

равона шудаанд. Ба тамоми душвориҳои молиявӣ нигоҳ накарда соли 2010 

барои додани қарзҳои имтиёзнок ба хоҷагиҳои кишоварзӣ боз 130 млн. сомонӣ 

қарзи хурди ҳукуматӣ муайян шудааст, ки ин албатта ҳарчанд нисбат ба  соли 

2009-ум  50 млн сомонӣ кам бошад, ҳам аммо аҳамиятнок мебошад.  

 

§9. Вазъи иҷтимоӣ ва муҳоҷирати хориҷии меҳнатӣ 

 

Вазъи иҷтимоӣ. Дар давраи нисбатан кӯтоҳи гузариш ба иқтисодиёти 

танзими бозорӣ дар ҳаёти иҷтимоии мардуми ҷумҳурӣ аллакай дигаргуниҳои 

куллӣ ба амал омад. Тақсимоти синфии замони Шӯравӣ, ки аз синфи коргар, 

деҳқони колхозӣ ва зиёиён иборат буд, оҳиста – оҳиста ҷойи худро ба 

тақсимоти дигари иҷтимоӣ дод, ки аз инҳо иборатанд: 1) бойҳо ва бойҳои калон 

(супер бойҳо); 2) миёнаҳолон ва 3) камбағалону қашшоқон. Албатта дар замони 

Шӯравӣ ҳам бойҳо ва камбағалону қашшоқон вуҷуд доштанд. Аммо он давр 

Ҳокимияти Шӯравӣ намегузашт, ки шахсони алоҳида беҳад бой шаванд. Ба 

ногоҳ чунин шахс пайдо мешуд, нисбати ӯ ҳар гуна тафтишотҳо гузаронида, ба 

бало гирифтор мекарданд. Агар шахсе хеле камбағал бошад, ба чунин шахс аз 

ҳисоби давлат ҳар гуна кӯмак мерасониданд. Дар шароити ҳозира ҳам давлат 

камбағалон ва қашшоқонро дастгирӣ мекунад. Аммо бо сабаби он ки ин қисми 

аҳолӣ хело зиёд гардидаанд, бинобар ин кӯмаки давлат барои онҳо нокифоя  ва 

ночиз мебошад. 

Мувофиқи хулосаи намояндагони СММ (ООН), ки вазъи иҷтимоии 

ҷумҳуриро дар охири соли 2006 таҳлил намудаанд, дар мамлакати мо дар ин 

марҳила гурӯҳи хеле хурди одамон, ҳамагӣ 2%, қариб тамоми боигарии 

миллиро соҳибӣ мекардаанд. Қариб 60% - и аҳоли ҷумҳурӣ бошанд аз 

нарасидани маводи хӯрока дар азобанд. Дар соли 2009 қариб 170 адад 

компанияҳо ҳамчун андозсупорандагони калонтарини мамлакат ҳисоб 

мешуданд. Аҳолии камбағал ва қашшоқи ҷумҳурӣ асосан аз ҳисоби собиқ 

коргарон ва колхозчиён ташаккул меёфт, ва онҳо дар охири солҳои 90-уми асри 

ХХ зиёда аз 80% - и аҳолиро ташкил доданд. Чунин ҳолат то соли 2000-ум 

давом кард. Зеро дар ин давр шумораи бекорон хело афзуд, нархи маҳсулотҳо 

боло рафт, аммо ҳаҷми маош ва нафақа хело ночиз буд. Албатта ба ҳамаи ин 

таъсири манфии ҷанги шаҳрвандӣ ва оқибатҳои он бештар дида мешавад. 

Ҳарчанд аз аввали солҳои 2000-ум ҷоннокшавии баъзе соҳаҳои истеҳсолот 

мушоҳида мегардад, вале соли 2002 ҳам сатҳи камбағалӣ дар ҷумҳурӣ ҳанӯз 

хеле баланд буд. Дар он сол, мувофиқи хулосаи намояндагони СММ  дар 

ҷумҳӯрӣ 86%-и аҳолиро камбағалон ташкил менамудаанд. 
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19 июни соли 2002 Маҷлиси Намояндагони ҷумҳурӣ Дурнамои паст 

намудани камбизоатӣ дар мамлакатро қабул намуд, ки он аз тарафи ҳукумати 

ҷумҳурӣ омода карда шуда буд. Дар роҳи амалии ин дурнамо беҳбудиҳои 

назаррас ба даст дароварда шуд. Дар ин самт ташкилоту фондҳои хориҷӣ ҳам ба 

Тоҷикистон ҳар гуна кӯмакҳои пулию молӣ расониданд. Дар натиҷа соли 2005 

нисбат ба соли 2002 дар мамлакатӣ мо камбизоатӣ 22% кам гардида он 64%-ро 

ташкил дод. Соли 2009 бошад дар ҷумҳурии мо камбизоати то 50% паст 

фаромадааст. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзхои аввали оғози ҷанги шаҳрвандӣ кӯмаки 

башардӯстонаи мамлакатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои байналхалқиро мегирифт. 

Дар рафти ҷанг ҳам чунин кӯмак қатъ нагардидааст. Баъди ҷанг ҳам он идома 

ёфт. Аз ҷумла, соли 2001 мамлакатҳои ҷаҳон ва ташкилотҳои байналхалқӣ ба 

ҷумҳурии мо ба ҳаҷми 82,7 млн. доллари америкоӣ кӯмаки башардӯстона 

расонидаанд. Соли 2002 бошад чунин кӯмак аз 41 мамлакатҳои ҷаҳон, ба ҳаҷми 

107,2 млн. доллари америкоӣ омода расид. Соли 2004 аз 38 мамлакатҳои хориҷӣ 

чунин кӯмак, дар ҳаҷми 65,1 млн доллари америкоӣ расонида шуд. Чунин кӯмак 

то ба имрӯз идома дорад. Чунончӣ, соли 2009 чунин кӯмак ба миқдори 6 млн. 

доллари америкоӣ расидааст.  

Маҳз ҷоннокшавии иқтисодиёти ҷумҳурӣ имконият муҳаё намуд, ки дар 

мамлакат сафи бекарон кам гарданд. Ҳол он ки дар давраи пастравии 

иқтисодиёти мамлакат ҳиссаи бекорон то ба 70%-и аҳолӣ расида буд. Дар соли 

2004 бошад он то ба 30-33% кам гардид. 

Албатта дараҷаи зиндагии мардум аз ҳаҷми маош, даромади хоҷагӣ ва 

нафақа сахт вобастагӣ дорад. Бо сабаби ҷанги шаҳрвандӣ ва харобии 

иқтисодиёт ҳаҷми онҳо дар солҳои 90-уми асри ХХ хело ночиз буданд. Бисёр 

вақт ташкилоту идораҳо  ҳамон маблағи ночизро ҳам дода наметавонистанд. 

Танҳо баъди ҷоннокшавии иқтисодиёти ҷумҳурӣ дар ин самт ҳам вазъият 

оҳиста – оҳиста беҳтар гардид. Масалан, моҳи ноябри соли 2004 ҳисоби миёнаи 

маош дар соҳаи истеҳсолот – 80,30 сомонӣ, соҳаи ғайриистеҳсолӣ – 320,90 

сомониро ташкил дод.  

Дар Тоҷикистон аз 1 апрели соли 2006 ҳадди ақали маош ва нафақа 66% 

зиёд шуда, 20 сомонӣ, ё худ 6,5 доллари америкоӣ, аз 1 июли соли 2008 ҳадди 

ақали маош ва нафақа аз 20 сомонӣ (5,8 доллари америкоӣ) то 60 сомонӣ (17,8 

доллари америкоӣ) зиёд карда шуд. Аз 1 июли соли 2010 ҳадди ақали маош ва 

нафақа 33% зиёд карда шуд, яъне он минбаъд 80 сомониро (18 доллари 

америкоиро) ташкил медиҳад. 

Аммо баробари зиёд шудани ҳадди ақали маош ва нафақа, дар бозорҳо 

нархи маҳсулотҳои асосӣ низ афзуд. Масалан дар бозорҳои шаҳри Душанбе 

нархи 1 кг гӯшти гов, моҳи апрели соли 2006 8-8,5 сомонӣ, охири моҳи сентябр 

ба 11 сомонӣ расид. Охири декабри соли 2009 дар мағозаҳои шаҳри Душанбе 1 

кг орди новъи якум – 1,5 – 1,6 сомонӣ, 1кг шакар - 4,5 - 5 сомонӣ, 1 кг гӯшти гов 

- 16-18 сомонӣ, 1кг равғани пахта -5,50 - 6 сомонӣ, 1кг равғани зағир 9-10 
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сомонӣ буд. Агар аввали ноябри соли 2007 нархи як халта (50 кг) орди навъи 

якум ба 125 сомонӣ расида  бошад, январи соли 2010 ба 70-75 сомонӣ фаромад. 

Албатта ин натиҷаи хуби кори кишоварзони ҷумҳурӣ, махсусан дар соҳаи ғалла, 

ки соли 2009 ба даст даровардаанд, ба ҳисоб меравад. Аммо, соли 2010 бо 

сабаби хушксолӣ дар бисёр вилоятҳои Федеоатсияи Русия ва махсусан 

Қазоқистон, ки аз ин ҷумҳуриҳо ба мамлакати мо орди аълосифат ворид 

мегардид, дар охири ин сол нархи як халта орди навъи якум (50 кг.) ба 120 – 130 

сомонӣ, нархи 1 кг. Гӯшти гов бошад ба 22 сомонӣ расид. 

Бо ташаббуси Президенти ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон 8 июни соли 2007 

Қонун «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» қабул гардид, ки он хеле камхарҷ гузаронидани ҷашну 

маросимҳоро талаб мекунад ва бегуфтугӯ барои баланд бардоштани сатҳи 

зиндагии мардуми мамлакат аҳамияти махсус дорад. 

Моҳи январи соли 2010 «Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар 

Ҷумҳӯрии Тоҷикистон барои солҳои 2010-1012» қабул гардид, ки он Барномаи 

миёнамӯҳлати амалигардонии Стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2015 буда, самтҳои асосии рушди иҷтимоию иқтисодии 

мамлакатро дар ин давра, бо дар назардошти таъсири бӯҳрони молиявию 

иқтисодии ҷаҳонӣ муайян менамояд. Боварӣ ҳаст, ки амалии ин чорабиниҳо 

сатҳи зиндагии мардуми ҷумҳурии моро боз ҳам баландтар хоҳад бардошт. 

Муҳоҷирати хориҷии меҳнатӣ. Дар таърихи халқи тоҷик муҳоҷирати 

хориҷии меҳнатӣ ҳатто пеш аз замони Шӯравӣ ҳам вуҷуд дошт. Чуноне маълум 

аст, қисме аз мардуми Бухорои Шарқӣ, махсусан ноҳияҳои водии Рашт, барои 

кор ба водиҳои Фарғона, Зарафшон ва ғайра мерафтанд. Дар замони бозсозии 

Гарбачёвӣ ҳам вақте, ки корхонаҳои саноатӣ паси ҳам аз кор монданд, пеш аз 

ҳама мутахассисони русзабон, баъди онҳо мутахассисони маҳаллӣ низ 

ҷумҳурии моро тарк намуданд. Чунин муҳоҷират дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ, 

дар қатори гурезаҳо хело боло гирифт ва минбаъд низ идома ёфт. 

Муайян намудани миқдори аниқи муҳоҷирони хориҷии меҳнатӣ то ҳанӯз 

муяссар нагардидааст. Солҳои 90-уми асриХХ чунин муҳоҷират бештар ба 

тарзи стихиявӣ сурат мегирифт. Минбаъд аз тарафи мақомоти гуногуни 

ҳукуматӣ оиди муайян намудани шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ баъзе кӯшишҳо 

андешида шуд. Мувофиқи чунин маълумотҳо, шумораи умумии муҳоҷирони 

хориҷии меҳнатӣ, ки ба корҳои муваққатӣ аз доираи ҷумҳурӣ берун рафтаанд, 

сентябри соли 2001 – 206 718 нафар, феврали соли 2002 – 165376 нафар, августи 

соли 2003-347562 нафарро ташкил намудаанд. Аз миқдори умумии муҳоҷирони 

хориҷии меҳнатии аз ҷумҳурии мо рафта, соли 2003 - 96,9% (336754 нафар) дар 

ҳудуди Федератсияи Русия; 1,4% (4870 нафар) дар ҳудуди Қазоқистон 

фаъолияти меҳнатӣ намудаанд.  

Ҳарчанд аз аввали асри ХХI вазъи иқтисодии ҷумҳурии мо сол аз сол 

беҳтар шуд, ҷойи кор ва ҳаҷми маош афзуд, вале шумораи муҳоҷирати хориҷии 

меҳнатӣ ҳам зиёд гардид. Масалан, мувофиқи маълумоти расмии соли 2005, бо 
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мақсади кор аз ҷумҳурӣ 412 ҳазор нафар, 1 феврали соли 2007 700 – 800 ҳазор 

нафар рафтаанд.  

Аввали соли 2007 муҳоҷирати меҳнатӣ ба ҳудуди Федератсияи Русия 

маҳдуд карда шуд. Мувофиқи миқдори (квотаи) муайянкардаи ин давлат, ки аз 

15 январи он сол ба қувват даромад, барои Тоҷикистон то 600 ҳазор нафар 

муайян карда шуд. Яъне, ҷумҳурии мо метавонист то ба ҳамин миқдор 

муҳоҷирони меҳнатиро ба ҳудуди ин давлат фиристад. 29 марти соли 2007 бо 

мақсади ба танзим даровардани муҳоҷирати хориҷии меҳнатӣ намояндагии 

вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия кушода шуд. 

Новобаста аз маҳдудиятҳои тарафи Русия, чуноне роҳбари бахши равобити 

хориҷии Русия К.Полторанин аввали соли 2010 ба хотир овардааст, соли 2009 

ба миқдори умумӣ 954.000 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон вориди ин мамлакат 

шудаанд. 

Муҳоҷирони меҳнатӣ дар кишварҳои гуногун, махсусан дар Федератсияи 

Русия меҳнат карда, натанҳо худашонро мехӯронанд ва мепӯшонанд, балки як 

миқдор маблағи муайянро барои таъмини оилаашон ба Тоҷикистон 

мефиристанд. Ҳаҷми чунин маблағ бошад низ сол аз сол  меафзуд. Масалан 

соли 2006 аз Русия ба Тоҷикистон 600 млн. доллари америкоӣ (1,8 млрд. 

сомонӣ) фиристода шуд. Соли 2008 бошад, он ба 2 миллиарду 670 млн. доллари 

америкоӣ (52%-и ММД) расидааст. Ба тамоми душвориҳои бӯҳрони молиявии 

соли 2009 нигоҳ накарда, дар ин сол низ аз ҳисоби муҳоҷирони меҳнатӣ ба 

ҷумҳурӣ 2 млрд. доллари америкоӣ маблағ омадааст. Ин рақамҳои овардашуда 

гувоҳӣ медиҳанд, ки имрӯзҳо натанҳо вазъи иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурии мо, 

ҳатто вазъи сиёсии он ҳам то андозае аз фаъолияти муҳоҷирони меҳнатӣ 

вобастагӣ дорад. Бинобар ҳамин ҳам ҳукумати ҷумҳурӣ аз як тараф барои 

беҳтар намудани шароити меҳнатии он муҳоҷирон бо ҳукумати ҳамон давлатҳо, 

махсусан Русия, гуфтушунидҳо ба сомон расонида, аз тарафи дигар дар худи 

ҷумҳурӣ низ барои зиёд намудани ҷойи корӣ, барои касбомӯзӣ ва забономӯзии 

ҷавонон кӯшишҳои зиёде ба харҷ медиҳад. 

 Президенти ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон давра ба давра дар шаҳрҳои 

гуногуни Федаратсияи Русия шуда, бо муҳоҷирони меҳнатии тоҷикистонӣ 

бевосита мулоқотҳо барпо менамояд, аз ҳолу аҳволи онҳо аз наздик шинос 

мешавад. Ин гуна иқдом на танҳо ҳамватанони дар муҳоҷирати меҳнатӣ будаи 

моро рӯҳбаланд менамояд, балки барои баланд бардоштани сатҳи худшиносӣ  

ва ватандӯстии онҳо низ аҳамияти махсус дорад.  
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БОБИ XXII. Илму фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони 

истиқлолият (солҳои 1991 – 2010)1 

 

§ 1. Вазъи илму фарҳанг. 

 

Илму фарҳанги халқи тоҷик дар солҳои истиқлолият давраҳои гуногунро аз 

сар гузаронид. Сараввал, мисли тақдири худи халқи тоҷик, солҳои ҷанги 

шаҳрвандӣ барои ходимони илму фарҳанг ҳам давраи душвортарин ба ҳисоб 

мерафт. Дар ин давр, аз як тараф, чӣ тавре ки халқи тоҷик ва давлатдории 

тозабунёди онро парокандагӣ ва нестшавӣ таҳдид мекард, ҳамин ҳолат дар 

мадди аввал илму фарҳангашро низ фаро гирифта буд. Аз тарафи дигар 

идеологияи коммунистӣ, ки то ин вақт яккаҳукумрон буд, шикаст хӯрд. Дар 

натиҷа дар шуур, ё худ маънавиёти мардум як давраи гузариш, бо андешаи 

баъзеҳо як давраи холӣ ба вуҷуд омад. Чунин ҳолат дар замони ҷанги 

шаҳрвандӣ мавҷуд буд ва то ваҳдати миллӣ идома ёфт. 

Махсусан дар давраи аввали ҷанги шаҳрвандӣ гурӯҳҳое пайдо шуданд, ки 

дастовардҳои замони шӯравии халқи тоҷикро барои худи тоҷикон бегона ҳисоб 

мекарданд, бинобар ин омӯхтани онро зарур намешумориданд. Дар баъзе 

мактабҳои олии ҷумҳурӣ омӯхтани таърихи халқи тоҷикро ҳатто бо давраҳои 

қадиму асрҳои миёна маҳдуд карда буданд. Баъзе шахсони инфиродӣ (ё худ 

иртиҷопараст), ба ҷои мактабу донишкадаҳо, таълими низоми усули кӯҳна ва 

таълими мадрасагиро афзалтар меҳисобиданд. Онҳо Академияи илмҳоро барои 

ҷумҳурӣ нолозим мешумориданд. Дастовардҳои илмию адабии замони 

Шӯравиро тамоман ба эътибор намегирифтанд. 

                                                 
1 Аксари далелњои раќамии ин боб аз маълумотњои љамъбастии оморї гирифта шуд. Ниг.: «Тољикистон»: 15 – 

соли истиќлолияти давлатї. Маљмўаи оморї. – Душанбе, 2006; Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. 2010 ва 

ѓайрањо. 
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Дар он солҳои мудҳиш, чӣ тавре ки худи халқи тоҷик аллакай ягона набуд, 

аҳли илму фарҳанг, яъне умуман зиёиёнаш ҳам ба гурӯҳҳо тақсим шуда буданд. 

Бояд дар хотир дошт, ҷудоӣ дар байни тоҷикон, пеш аз ҳама аз рӯи маҳал, ки 

ҳанӯз пештар ҳам бо тарзи ниҳонӣ эҳсос мегардид, вале охири солҳои 80 – ӯми 

асри ХХ хоси мавқеи аксари майдонбудагон гардид. Ҳангоми дар шаҳри 

Душанбе (соли 1992) ташкил ёфтани гирдиҳамоиҳои ду майдони ба ҳам зид, 

баъзе намояндагони зиёӣ нисбати якдигар суханҳои қабеҳ мегуфтанд., ягонагии 

миллат ва ҷумҳуриро фикр намекарданд. Дар байни ин гурӯҳ шахсоне буданд, 

ки дар замони Шӯравӣ мансабҳои баландтарин, ҳатто сарварии ҳизби 

коммунистиро ишғол намуда, дар чунин лаҳзаҳои ҳассос такя ба маҳаллаи худ 

карда, тамоман ба мавқеи зиддишӯравӣ ва зиддикоммунистӣ гузаштаанд. Ин 

гуна кирдорҳо алангаи зиддияти байни худиро боз ҳам баландтар мекард.  

Фоҷеаовар махсусан он аст, ки гурӯҳи инфиродие (ё худ иртиҷопарасте) 

пайдо шуда, тамоми зиёиёни тоҷик, аз он ҷумла олимон, шоиру нависандагон, 

ҳунармандонро ба ду гурӯҳ – «ҳақиқӣ» ё худ «тоза» ва «дурага» тақсим 

мекарданд. Ҳамаи онҳоеро, ки баромадашон бухороӣ, самарқандӣ, хӯҷандӣ ва 

ғайра буд «дурага», аз «Тешиктош боло» ҳисоб менамуданд. Чунин шоиру 

нависандагони халқи тоҷик, ба монанди С.Айнӣ, М.Турсунзода, Р.Ҷалил, 

Ҷ.Икромӣ, С.Улуғзода, А.Шукӯҳӣ ва дигаронро ба гурӯҳи «дурага» дохил карда 

буданд. Дар баъзе ҳолатҳо, бо ташаббуси ин гуна шахсони кӯтоҳандеш, чунин 

асарҳои номии С.Айнӣ, ба монанди «Ғуломон», «Дохунда», «Одина», эҷодиёти 

М.Турсунзода аз барномаи таълимӣ берун монда буданд. 

Илова ба ҳамаи ин гуна лаҳзаҳои фоҷеаи маънавӣ, ба кормандони илму 

фарҳанг вазъи душвори иқтисодии ҷумҳурӣ низ бетаъсир набуд. Бо сабаби 

харобии буҷаи мамлакат, ҳукумат имконият надошт, ки ба қадри зарурӣ соҳаи 

илму фарҳангро маблағгузорӣ намояд. Бинобар ҳамин ҳам ташкилотҳои илмию 

фарҳангӣ ва донишгоҳу донишкадаҳои давлатӣ имконият надоштанд, ки маоши 

ночизи кормандони худро сари вақт пардохт намоянд. Маоши напардохта ва 

маблағҳои дар бонкҳо гузошташуда, бо сабаби бо суръати тез боло гирифтани 

беқурбшавии пул қобилияти харидории худро рӯз аз рӯз гум мекарданд. 

Барои мардуми шаҳри Душанбе, аз ҷумла зиёиёни он давраи душвортарин 

аз 4 ноябр то 13 декабри соли 1992 ба ҳисоб меравад. Зеро дар ин давр, бо 

сабаби таркиш дар роҳи оҳан, ба шаҳр ворид шудани маводҳои хӯрока хело 

душвор, ҳатто як муддат қатъ гардид. Хайрият чунин ҳолат як муддати кӯтоҳ – 

39 рӯз давом кард. Вагарна Душанбешаҳрро низ на танҳо гуруснагӣ, балки 

қаҳтӣ таҳдид мекард. 

Ҳамаи ҳолатҳои дар ҷумҳурӣ ва махсусан дар маркази он – шаҳри Душанбе 

ба амал омада, барои зиёиён бетаъсир набуд. Онҳо худ пароканда буданд ва боз 

парокандатар шуданд. Дар натиҷа, як қисми зиёиён, бештар мутахассисон дар 

қатори русзабонҳо ҷумҳуриро тарк намуда, ба ҳудуди Русия рафтанд. Қисми 

дуюм дар қатори гурезаҳои тоҷикистонӣ ба хоки Афғонистон гузашта, баъд боз 

пароканда гардида, ба мулкҳои гуногун рафтанд. Гурӯҳи сеюми зиёиёни 
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тоҷикистонӣ муваққатан дар ҳудуди ҷумҳуриҳои Осиёимиёнагӣ – Ӯзбекистон, 

Қирғизистон, Туркманистон ва Қазоқистон маскан гирифтанд. Гурӯҳи чаҳоруми 

зиёиён, новобаста аз душвориҳо дар ҳудуди ҷумҳурӣ монданд ва кори эҷодиро 

идома доданд. Вале зиёиёне, ки дар ҳудуди Душанбешаҳр ва ноҳияҳои амалиёти 

ҷангӣ фаро гирифта буданд, қисмашон ба ноҳияҳои нисбатан ором – вилояти 

Суғд кӯч бастанд. Қисми боқимондаи ин гурӯҳ, албатта онҳо кам набуданд, ба 

тамоми душвориҳо ва хавфу хатарҳо нигоҳ накарда, манзили худро тарк 

накарданд, фаъолияти таълиму тарбия ва корҳои эҷодиро идома доданд ва бо ин 

марказҳои илмию фарҳангиро аз харобшавӣ эмин нигоҳ доштанд. Инчунин, 

бояд фаромӯш набояд кард, ки дар солҳои ин ҷанги бемаънии бародаркушӣ, 

яъне шаҳрвандӣ (солҳои 1992 – 1997), як гурӯҳ зиёиён, махсусан омӯзгорон, 

олимон, журналистон, ҳунармандон низ қурбон шудаанд. Ба ин ноҳақ қурбон 

шудани собиқ Президенти АИ ҷумҳурӣ М.С.Осимӣ, собиқ ректори Донишгоҳи 

давлатии тиббӣ ба номи Абӯ Алӣ ибни Сино Ю.Б.Исҳоқӣ, олими маъруфи тиб, 

ки шӯҳрати ҷаҳонӣ доштанд М.Ғ.Ғуломов, олими маъруф М.Н. Назаршоев, ки 

солҳои тӯлонӣ ноиби ректори ДМТ буданд ва минбаъд то ба вазифаи ноиби 

сарвазири ҷумҳурӣ расида буданд ва ғайраҳо мисол шуда метавонанд. Овозхони 

ҷавон ва умедбахши тоҷик Кароматуллои Қурбон қурбони ҳамин давр гардида 

буд. Шумораи танҳо аз ҷумлаи журналистон қариб 60 нафар ҳалок гардидаанд. 

Журналисти оташинсухан Муҳиддини Олимпур яке аз ин қурбоншудагон ба 

ҳисоб меравад. Умуман натиҷаи ин ҳама воқеаҳо, дар замоне, ки илму фарҳанги 

ҷаҳонӣ, махсусан дар соҳаи технологияи навин комёбиҳои бузург ба даст 

дароварда пеш рафтанд, вале мо қадамҳо ба қафо гузоштем, ба ботлоқи 

бемаърифатию маҳалгароӣ бештар фурӯ рафтем. 

Ниҳоят ба ҳамаи ин фоҷеаҳои маънавӣ, бесарусомониҳо, ноумедиҳо сулҳи 

байни тоҷикон (27 июни соли 1997) ва ваҳдати миллӣ хотима гузошт. Ин сулҳ 

ва ваҳдати миллӣ ба кормандони илму фарҳанги ҷумҳурӣ қувват ва илҳоми тоза 

бахшид. Соли 1999, яъне дар соли ҷашни 1100 – солагии давлати Сомониён, бо 

мақсади мустаҳкам намудани ваҳдати миллӣ, барои пур кардани ҷои холигии 

шуури одамон, яъне ба ҷои идеологияи коммунистии аз байн рафта, дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи эҳёи афкори миллӣ, анъана ва фарҳанги халқи 

тоҷикро пеш гирифтанд. Маҳз баҳри амалӣ намудани ҳамин мақсад аз тарафи 

ҳукумати ҷумҳурӣ як қатор ҳуҷҷатҳои муҳим, қонунҳо ва ғайраро омода ва аз 

тарафи Парламенти мамлакат қабул карда шуданд. 

Аз ҷумла, илова ба Қонун «Дар бораи забони давлатӣ», ки ҳанӯз 22 июли 

соли 1989 қабул гардида буд, 27 декабри соли 1993 Қонун «Дар бораи маориф», 

12 октябри соли 1995 Низомнома дар бораи мактабҳои таълимоти умумӣ, 13 

декабри соли 1997 Қонун «Дар бораи фарҳанг», 8 июни соли 2007 Қонун «Дар 

бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», 5 

октябри соли 2009 – Қонуни нав «Дар бораи забони давлатӣ» ва ғайраҳо далели 

равшан мебошанд. 
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Дар солҳои охир якчанд санадҳои меъёриву ҳуқуқии ба танзимдарорандаи 

танҳо соҳаи таҳсилоти олии касбӣ қабул гардид. Ба ин Қонун «Дар  бораи 

таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ» (8 

декабри соли 2003), «Низомномаи намунавии муассисаи таълимии таҳсилоти 

олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (1 августи соли 2005), «Консепсияи 

миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (3 майи соли 2002), «Консепсияи 

рушди таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (1 ноябри соли 2006), 

«Стандарти давлатии таълими маълумоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», 

«Тиртиби гузаронидани аттестатсия, аккредитатсия ва литзензиядиҳии 

муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (5 феврали соли 2003) ва 

ғайраҳо мисол шуда метавонанд. 

Ҳамаи ин ҳуҷчатҳо барои ба танзим даровардани фаъолияти ташкилотҳои 

соҳаи маориф, фарҳанг, таҳсилоти олии касбӣ дар давраи гузариш ба 

иқтисодиёти бозорӣ нигаронида шудаанд. Мақсади асосии ҳамаи онҳо дар 

рӯҳияи замони нав тарбия намудани насли наврас мебошанд. То ин ки ин насл 

ба қадри соҳибистиқлолии давлату давлатдории худ расад, дар баробари эҳёи 

афкори миллӣ, анъана ва фарҳанги миллии худ, зарур аст, ки аз пешравиҳои 

илми замона қафо намонда, дар асоси ихтироот ва истифодаи технологияи 

навин дар пешравии илмию иқтисодӣ ва фарҳангии Ватани худ ҳиссагузор 

бошанд. Бо мақсади он ки дар ин самт вазифаамон дар замони истиқлолият 

равшантар гардад, ба вазъи умумии соҳаҳои илму фарҳанги ҷумҳуриамон, дар 

алоҳидагӣ назар меафканем. 

 

§ 2. Маориф. 

 

Муассисаҳои томактабӣ. Дар замони Шӯравӣ ба муассисаҳои томактабӣ 

диққати ҷиддӣ дода мешуд. Вазифа гузошта шуда буд, ки тамоми кӯдакони 

томактабӣ тарбияи ин даргоҳро гирифта, барои таҳсил ба муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ омода гарданд. Бо ҳамин сабабҳо адади муассисаҳои 

томактабӣ, яъне кӯдакистонҳо сол аз сол меафзуданд. Соли 1991, яъне дар соли 

эълон гардидани истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шумораи 

умумии муассисаҳои томактабӣ ба 944 адад рисида буд, ки дар онҳо 141,5 ҳазор 

нафар кӯдакон тарбия мегирифтанд. Ин дар замоне, ки аҳолии ҷумҳурӣ дар он 

сол зиёда аз 5,5 млн. нафарро ташкил медоданд. Бинобар ин ҳамон солҳо ҳам 

миқдори мавҷудаи муассисаҳои томактабиро барои ҷумҳурӣ нокифоя ҳисоб 

мекарданд.  

Дар солҳои аввали истиқлолияти ҷумҳурӣ, бо сабаби ҷанги шаҳрвандӣ, 

махсусан шаҳру ноҳияҳое, ки амалиёти ҷангӣ фаро гирифта буд, бисёре аз 

кӯдакистонҳо ҳам хароб ва ҳатто тороҷ гардиданд. Ҳукумати ҷумҳурӣ имконият 

надошт, ки онҳоро пурра маблағгузорӣ намояд. Чунин имкониятро ҳатто бисёре 

аз корхонаҳое, ки соҳиби кӯдакистон буданд, надоштанд. Ба ғайр аз ин баъзе аз 

кӯдакистонҳо, дар маъракаи хусусигардонии моликияти давлатӣ фурӯхта 
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шуданд. Дар натиҷа шумораи муассисаҳои томактабӣ сол аз сол кам 

мегардиданд. Аз ҷумла, шумораи онҳо соли 1995 – 555 адад, бо 78 ҳазор нафар 

кӯдакон; соли 2000 – 502 адад, бо 53,4 ҳазор нафар кӯдакон; соли 2005 – 486 

адад муассиса, бо 61,9 ҳазор нафар кӯдакон фаъолият мекарданд. Соли 2009 

бошад, дар ҷумҳурӣ ҳамагӣ 487 адад муассисаи томактабӣ фаъолият намуда, 

58,1 ҳазор нафар кӯдаконро дар бар гирифтаанду халос. Яъне, дар ин муддат, 

нисбат ба соли 1991, шумораи умумии муассисаҳои томактабӣ қариб ду 

баробар, шумораи тарбиягирандагони онҳо зиёда аз дуюним баробар кам 

шудаанд. Ҳол он ки дар ин давр суръати таваллуди кӯдакон дар ҷумҳурӣ кам 

нашуда, баръакс зиёд гардидааст. Аз ҷумла шумораи умумии аҳолии ҷумҳурӣ, 

нисбат ба соли 1991 тахмин 50% афзуда, соли 2009 -7,5 млн. нафарро ташкил 

додааст.  

Албатта чунин ҳолат ҳукумати ҷумҳуриро ором гузошта наметавонист. 

Зеро, зиндагӣ исбот намуд, ки дар шароити имрӯза низ тамоман беназорат 

гузоштани кӯдакон махсусан ба фоидаи ҷамъият нест. Аммо ҳукумат, ҳар чанд 

пай дар пай маблағгузории ин соҳаро зиёд намояд ҳам, вале имконият надорад, 

ки тамоми кӯдакони томактабиро ба оғуши кӯдакистонҳо ҷалб намояд. Бо 

ҳамин сабабҳо, бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурӣ 14 декабри соли 2010 лоиҳаи 

Қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ба 

муҳокимаи умумихалқӣ пешниҳод карда шуд. Мувафиқи он масъулияти падару 

модар дар таълиму тарбияи кӯдаки чӣ томактабӣ ва чӣ талабагони мактабӣ, яъне 

то ба балоғат расидани фарзанд зиёд карда шуд. 

Муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. Пӯшида нест, ки барои ҳар гуна давлати 

соҳибистиқлол масъалаи тарбияи ҷавонон яке аз масъалаҳои асоситарин ба 

ҳисоб меравад. Бо ҳамин сабабҳо ба муассисаҳои таҳсилоти умумӣ диққати 

ҷиддӣ дода мешуд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тамоми душвориҳо нигоҳ 

накарда, ба ҷуз солҳои ҷанги шаҳрвандӣ, шумораи ин гуна муассисаҳоро нигоҳ 

дошта тавонистанд, ки ба онҳо тамоми ҷавонони синни мактабиро ҷалб 

намоянд. Бинобар ин, агар соли таҳсили 1991 – 1992 дар ҷумҳурӣ шумораи 

умумии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 3229 адад, бо 1.325,4ҳазор нафар 

талабагон бошанд, пас дар соли таҳсили 2005 – 2006 шумораи он муассисаҳо 

3804 адад, бо 1.682 ҳазор нафар талабагон, соли таҳсили 2009 – 2010 шумораи 

муассисаҳо 3780 адад, бо 1.694,9 ҳазор нафар талабагон расидааст.  

Дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ қариб 20% мактабҳои таҳсилоти умумӣ хароб 

гардидаанд. Баъди ҷанг аксари онҳо аз нав барқарор, ё худ аз нав сохта 

шудаанд. Дар миқёси ҷумҳурӣ дар солҳои 1992 – 2010 ҳамагӣ 949 бинои мактаб 

барои 244.253 ҷойи нишаст, бо маблағи 469.361 ҳазор сомонӣ сохта ба истифода 

дода шудааст, ки ин суръат аз суръати сохтмони мактабҳо дар солҳои 80 – ӯми 

асри ХХ – 1,6 маротиба зиёд аст. Аксари онҳо бо ҷалби сармояи хориҷӣ сохта 

шудаанд.  Дар баъзе ноҳияҳо чунин муассисаҳо ба тарзи ҳашар, ё худ 

маблағгузории соҳибкорони саховатпешаи шердил сохта шуд. Чунончӣ, аз 

ҷониби соҳибкорони ватанӣ дар давоми солҳои 2008 – то 1 сентябри соли 2010 – 
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55 мактаб барои 8912 ҷойи нишаст, ба маблағи 15231,6 ҳазор сомонӣ сохта ба 

истифода дода шудааст.1 

Албатта дар шароити ҷумҳурии мо бо омӯзгорон таъмин намудани 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ аз ҷумла вазифаҳои муҳимтарин, вале душвор ба 

ҳисоб меравад. Дар ин муассисаҳо соли таҳсили 1991 – 1992 шумораи умумии 

омӯзгорон 95 ҳазор нафар буданд ва соли таҳсили 2003 – 2004 ҳатто ба 101,5 

ҳазор нафар расид, ки ин шумораи аз ҳама зиёд мебошад. Минбаъд шумораи 

омӯзгорон баръакс кам шуд. Яъне, соли таҳсили 2005 – 2006 шумораи онҳо 98,9 

ҳазор нафар ва соли таҳсили 2009 – 2010 ҳамагӣ – 94.248 нафарро ташкил 

намудаанд. Шумораи охирини омӯзгорон адади аз ҳама камтарин дар замони 

истиқлолияти ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. Ҳол он ки дар ин муддат донишгоҳу 

донишкадаҳои соҳаи омӯзгориро ҳазорҳо нафар ҷавонон хатм намуда, соҳиби 

диплом гардидаанд. Сабаб, ҳарчанд ҳукумати ҷумҳурӣ давра ба давра, аз рӯи 

имконият маоши омӯзгоронро зиёд карда истодааст, вале дар бисёр ҳолатҳо он 

ҷавононро қаноатманд карда наметавонад. Бинобар ҳамин ҳам қисме аз онҳо 

нисбат ба касби омӯзгорӣ, касби мардикориро афзалтар дониста, сафи 

муҳоҷирони меҳнатиро пур кардаанд. 

Бояд дар хотир дошт, ки дар ҳамин даври истиқлолияти давлатӣ, дар 

ҷумҳурии мо ҳам шаклҳои нави муасисаҳои таҳсилоти умумӣ, яъне дар қатори 

мактабҳои ҳамагонӣ, боз мактабҳои шакли нав – литсею гимназияҳо ва 

мактабҳои хусусӣ ба вуҷуд омаданд. Аз ҷумла соли 1991 дар шаҳри Душанбе, 

дар асоси мактаби миёнаи рақами 60 аввалин литсей ва дар асоси мактаби 

миёнаи рақами 74 аввалин гимназия кушода шуд. Соли 1996 дар Хуҷанд, бо 

ташаббуси профессор П.Пӯлодов мактаби хусусӣ таъсис ёфт. Дар ҷумҳурӣ соли 

1992 аввалин литсеи тоҷикию туркӣ ба вуҷуд омад ва то соли 2010 шумораи 

чунин литсейҳои тоҷикию туркӣ ба 6 адад расид. Соли 1995 дар шаҳри Душанбе 

литсей – интернати президентӣ барои кӯдакони болаёқат таъсис ёфт ва он соли 

1998 ба литсей – интернати президентӣ табдил дода шуд. Соли 2003 гимназия – 

интернати Тоҷикистону Русия («Ҳотам ва П.В.») кушода шуд. Умуман то оғози 

соли 2011 дар ҷумҳурӣ 89 гимназия (61 гимназияи давлатӣ ва 28 гимназияҳои 

ғайридавлатӣ), 56 литсей (49 литсейи давлатӣ, 7 литсейи ғайридавлатӣ) ва 12 

мактабҳои хусусӣ, яъне ҷамъ 157 муассисаи таълимӣ фаъолият менамуданд. 

Ҳол он ки соли 1991 шумораи умумии чунин муассисаҳои таълимӣ 5 адад 

буданду халос. 

Соли 2010 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон «Соли маориф ва фарҳанги техникӣ» 

эълон гардид. Дар ин асос дар баробари сохтмони мактабҳои нав, барои бо 

маводҳои навин – компютерҳо таъмин намудани муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

диққати ҷиддӣ дода шуд. Аз ҷумла, танҳо дар муддати солҳои 2008 – 2010 

мактабҳои мамлакат бо 27 ҳазор адад компютер таъмин гардидаанд.  

                                                 
1 . Ниг:. «Омўзгор». 2010. 10 декабр. – С. 9 – 10. 
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Хурсандиовар аст, ки дар солҳои охир аз ҷумлаи хонандагони болаёқати 

литсею гимназияҳо ва мактабҳои таҳсилоти умумӣ сафи лаёқатмандон зиёд 

шуда истодааст. Чунончӣ, агар соли 2008 – 78 нафар мактаббачагони болаёқати 

фиристодаи ҷумҳурии мо дар озмунҳои байналхалқӣ 43 ҷойи намунавиро ишғол 

карда бошанд, пас соли 2009 аз 82 нафар хонандагони болаёқати фиристодаи 

ҷумҳурии мо дар озмунҳои байналхалқӣ 52 ҷойи намунавиро соҳиб шудаанд. 

Махсусан дар солҳои охир дар тайёр намудани хонандагони болаёқт 

литсейи тоҷикию туркӣ ба номи Ҳоҷӣ Камол, гимназия – интернати 

Тоҷикистону Русия («Ҳотам  ва П.В.») ва ғайраҳо мақоми муҳим бозидаанд. 

Вале новобаста аз чунин муваффақиятҳо дараҷаи дониши аксари 

хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии мамлакати мо ҳанӯз ҷавобгӯи 

талабот нестанд. Ҳукумати ҷумҳурӣ чунин ҳолатро ба инобат гирифта, тамоми 

чораҳоро андешида истодааст, то ин ки дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти 

умумии мамлакат дараҷаи дониш баланд бардошта шавад. Маҳз бо ҳамин 

мақсад маблағгузории ин соҳа сол аз сол афзун шуда истодааст. Масалан, соли 

2000-ум ба соҳаи маорифи мамлакат, аз ҳисоби буҷа ҳамагӣ42 млн. сомонӣ ҷудо 

гардида буд. Соли 2009 бошад, новобаста аз таъсири манфии бӯҳрони молиявии 

ҷаҳонӣ, танҳо ба ин соҳа 1.110,2 млн. сомонӣ ҷудо гардид, ки ин нисбат ба соли 

2008 – 60,6% ва нисбат ба соли 2000-ум 27 баробар зиёд аст. Ба ғайр аз ин қариб 

ҳар сол ба ин самт грантҳои зиёди хориҷӣ равона карда мешавад. Ин ҳама 

имконият муҳайё намуд, ки то соли 2010 тамоми муассисаҳои таълимоти умумӣ 

бо китобҳои дарсӣ таъмин гарданд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз пешрафти илму техника ва махсусан 

технологияи навинро ба инобат гирифта, таҳрири нави Қонун «Дар бораи 

маориф» - ро омода намуд ва он 28 апрели соли 2010 қабул гардид. Барои 

амалии ин Қонун 3 майи соли 2010 бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Консепсияи гузариш ба низоми нави таҳсилоти миёнаи умумӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» тасдиқ гардид. Мувофиқи ин ҳуҷҷат дар ҷумҳурӣ аз соли таҳсили 

2010 – 2011 маълумоти ҳатмии 10-сола ҷорӣ мегардад. Аз соли таҳсили 2014 – 

2015 ба мактаб аз синни 6-солагӣ қабул мекунанд. Соли таҳсили 2016 – 2017 дар 

ҷумҳурӣ бояд гузариш ба таҳсили 12-сола ба итмом расад. Инчунин, мувафиқи 

ин Қонун ҳам дар ҷумҳурӣ таҳсилот се зинагӣ боқӣ мемонад. Зинаи аввал, 

синфҳои 1 – 5 – маълумоти ибтидоӣ; зинаи дуюм, синфҳои 6 – 10 – маълумоти 

асосӣ ва зинаи сеюм, синфҳои 11 – 12 – таҳсили васеи фанҳои интихобшуда, дар 

самтҳои фанҳои ҷомеашиносӣ (гуманитарӣ), техникӣ ва фанҳои дақиқ. Ҳоло 

бошад, дар ҷумҳурии мо дар асоси Қонуни соли 1993 «Дар бораи маориф», 

таҳсили се зинагӣ идома дорад. Зинаи аввал, синфҳои 1 – 4 – маълумоти 

ибтидоӣ; зинаи дуюм, синфҳои 5 – 9 - маълумоти миёнаи нопурра ва зинаи 

сеюм, синфҳои 10 – 11 – маълумоти миёна ба ҳисоб мераванд. 

Муассисаҳои олии касбӣ. Дар шароити пешрафти илму техника, махсусан 

технологияи навин, мақоми муассисаҳои олии касбӣ басо бузург аст. Маҳз дар 

ҳамин самт дар замони истиқлолият Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон, ки ба 



 516 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон табдил дода шуд, фаъолияти худро боз ҳам 

васеъ намуд. Донишкадаҳои омӯзгории шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб, 

Қӯрғонтеппа ва Хороғ ҳама ба донишгоҳ табдил ёфтанд. Донишкадаҳои 

политехникӣ, тиббӣ, аграрӣ, тиҷорат ва технологӣ низ ба донишгоҳ табдил дода 

шуданд. Бо мақсади омода намудани мутахассисҳои соҳаи ҳарбӣ – 

Донишкадаи ҳарбии Тоҷикистон (соли 1992 ҳамчун Коллеҷи олии ҳарбии 

муҳандисию командавии Тоҷикистон таъсис ва соли 2002 ба Донишкадаи 

ҳарбии Тоҷикистон табдил ёфт), барои омода намудани мутахассисони корҳои 

дохилӣ – Академияи Вазорати корҳои дохилӣ (соли 1991 чун Мактаби олии 

Вазорати корҳои дохилӣ бунёд гардида, соли 2000 номи Академияи Вазорати 

корҳои дохилиро гирифт) таъсис дода шудаанд.  

Хусусияти хоси замони истиқлолият дар ин соҳа он аст, ки дар баробари 

мавҷудияти муассисаҳои олии касбии давлатӣ (чӣ тавре таъкид шуд, то соли 

1990 шумораи онҳо 10 адад буд), дар ҷумҳурӣ муассисаҳои зиёди олии касбии 

омехта, яъне давлатию тиҷоратӣ ва махсусан бештар тиҷоратӣ ба вуҷуд омада, 

фаъолият карда истодаанд. Яке аз аввалин чунин муассисаи шартномавӣ – 

Донишгоҳи технологӣ (соли 1990 ҳамчун донишкада таъсис ва баъд ба 

донишгоҳ табдил ёфт), аввалин муассисаҳои  олии касбии замони истиқлолият – 

Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат (соли 1991), Донишкадаи иқтисодӣ (соли 

1996 сараввал бо номи Донишкадаи андоз ва ҳуқуқ), Донишгоҳи славянии 

Тоҷикистону Русия (соли 1996) ва ғайраҳо таъсис ёфтаанд. 

Ҳукумати ҷумҳурӣ махсусан дар солҳои охир ба масъалаи таъсиси 

донишгоҳу донишкадаҳои техникӣ, энергетикӣ ва металлургӣ диққати ҷиддӣ 

дод. Дар натиҷа, соли 2008 – Донишкадаи энергетикӣ дар шаҳри Қӯрғонтеппа 

ва Донишкадаи кӯҳию металлургӣ дар шаҳри Чкаловск, дар шаҳри Душанбе 

соли 2009 – филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В.Ломоносов, 

соли 2010 – филиалҳои Донишкадаи энергетики Москва, Донишкадаи пӯлод 

ва хӯлаи Москва, Донишгоҳи техникии шаҳри Харков таъсис дода шуданд. 

Дар натиҷаи ин ҳама шумораи муассисаҳоли олии касбӣ дар ҷумҳурӣ хело 

зиёд гардид. Чунончӣ, шумораи онҳо дар соли таҳсили 1991 – 1992 – 13 адад, бо 

шумораи донишҷӯён – 69,3 ҳазор нафарро ташкил намуда бошанд, пас (якҷоя бо 

филиалҳа) соли таҳсили 1999 – 2000 – 29 адад бо 79,2 ҳазор нафар донишҷӯ; 

соли таҳсили 2005 – 2006 – 36 адад муассисаҳо, бо 132,4 ҳазор нафар донишҷӯ, 

2008 - 2009 - 33 адад, бо 156,3 ҳазор нафар донишҷӯ ва соли таҳсили 2009 – 

2010 - 36 адад муассисаҳо, бо 157,8 ҳазор нафар донишҷӯ фаъолият намудаанд. 

Чуноне аз ин далелҳо маълум мешавад, шумораи умумии муассисаҳои олии 

касбӣ дар ҷумҳурӣ соли таҳсили 2009 – 2010 нисбат ба соли таҳсили 1991 – 

1992 қариб се баробар, шумораи донишҷӯён беш аз ду баробар афзудаанд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли таҳсили 2006 – 2007 сар карда 

муассисаҳои олии касбӣ гузаришро ба низоми таълимӣ кредитӣ оғоз намуданд. 

Аввалин шуда ба ин низоми таълимӣ Донишгоҳҳои тиҷорат ва технологӣ 

гузаштанд. Давраи гузариши дигар донишгоҳу донишкадаҳо ҳанӯз идома дорад. 
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Дар муддати солҳои 2004 – 2009 қариб 3 ҳазор нафар ҷавонони 

тоҷикистонӣ барои таҳсил ба хориҷа фиристода шудаанд. Чуноне дар яке аз 

баромадҳои Президенти ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон таъкид гардидааст, бояд ҳар 

сол қариб 500 нафар, баъди хатми донишгоҳу донишкадаҳои олии хориҷӣ, ба 

Ватани худ – Тоҷикистон бармегаштанд. Аммо дар амал ҳамагӣ 50 нафари онҳо 

бармегарданду халос.1 Ҳол он ки имрӯзҳо тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи 

ҷумҳурии мо ба кадрҳои баландихтисос ниёз доранд. 

 

§ 3. Илм 

 

Дар 20 соли охир дар дунё чӣ қадар дигаргуниҳои ҷиддӣ, пешравиҳои 

бузург ба амал омадаанд. Ҳамаи ин натиҷаи пешравиҳои илму техника, 

махсусан технологияи иноватсионӣ ба ҳисоб меравад. Давлатҳои пешрафтаи 

ҷаҳон ба ин соҳа диққати ҷиддӣ дода, маблағи хеле зиёд харҷ кардаанд. Аммо 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вазъият тамоман дигар буд. Воқеаҳои солҳои 90 – 

уми асри ХХ, махсусан ҷанги шаҳрвандӣ, чуноне таъкид намудем, ба фаъолияти 

эҷодкорон зиёда таъсири манфӣ расонид. Дар натиҷа шумораи умумии 

кормандони илмӣ – техникӣ дар ҷумҳурӣ хеле кам шуд. Чунончӣ, агар шумораи 

умумии онҳо соли 1991 – 8.501 нафар бошанд, пас соли 1995 ҳамаги 3.062 

нафарро ташкил додаанд, ки ин шумораи аз ҳама камтарини замони 

истиқлолият мебошад. Яъне, шумораи умумии кормандони илӣ – техникӣ дар 

ҷумҳурӣ дар ин сол нисбат ба соли 1991 қариб се баробар кам шудааст. Аз соли 

1996 дар ҷумҳурӣ шумораи онҳо боз зиёд гардида, он сол ба 3571 нафар, соли 

2005 ба 4891 нафар ва соли 2009 ба 5196 нафар расидааст. 

Агар соли 1991 дар ҷумҳурӣ шумораи докторҳои илм 226 нафарро ташкил 

дода башанд, пас соли 1994 то 64 нафар, яъне қариб 4 баробар кам шудаанд. Аз 

соли 1995 шумораи докторони илм боз зиёд шуда, ба 105 нафар расидааст. Соли 

2005 шумораи умумии докторони илм ба 415 нафар расид, ки ин рақами аз ҳама 

зиёди замони истиқлолият мебошад. Аммо минбаъд шумораи докторони илм 

дар ҷумҳурӣ боз сол аз сол кам шудан гирифт. Чунончӣ: соли 2006 – 352 нафар, 

соли 2007 – 325 нафар, соли 2008 – 328 нафар, соли 2009 – 229 нафар, яъне соли 

2009 шумораи умумии докторони илм кам шуда, қариб ба дараҷаи соли 1991 

расидааст. 

Шумораи номзадҳои илм дар ҷумҳурӣ соли 1991 ҳамагӣ 1835 нафарро 

ташкил додаанд. Соли 1995 онҳо то 551 нафар кам шудаанд, ки ин шумораи аз 

ҳама камтарини замони истиқлолият ба ҳисоб меравад. Минбаъд шумораи 

номзадҳои илм зиёд гардида, соли 2005 ба 1245 нафар расид. Аммо минбаъд 

шумораи онҳо боз кам шуда, соли 2006 – 1098 нафар, соли 2007 – 1030 нафар, 

соли 2008 – 1062 нафар, соли 2009 ҳамагӣ 665 нафарро ташкил додаанд.  

                                                 
1 Ниг.: «Тољикистон». 2009. 31 декабр. – С. 2-5. 
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Чунин вазъият дар ҳоле ки хароҷоти буҷаи давлатӣ барои илм сол аз сол 

зиёд мешуд. Масалан, он соли 1995 – 64 ҳазор сомонӣ, соли 2000 – 1.155,8 ҳазор 

сомонӣ, соли 2005 – 7.663,3 ҳазор сомонӣ ва соли 2009 – 21.320,4 ҳазор 

сомониро ташкил додааст. Аммо новобаста аз ин дар ин давр ҳавасмандии 

махсусан ҷавонон нисбат ба илм чандон назаррас набуд. 

Новобаста аз ҳамаи душвориҳои соҳаи илм дастовардҳои олимони ҷумҳурӣ 

дар замони истиқлолият назаррас аст. Чунончӣ, бо ташаббуси Пажуҳишгоҳи 

таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи А.Дониши  АИ ҶТ, бо 

сарварии академик Р.М. Масов таърихи 6 ҷилдаи халқи точик навишта шуд. Аз 

тарафи гурӯҳи олимон оиди  замони истиқлолият китоби махсусро бо номи 

«Очеркҳои таърихи Ҷумҳурии Тоҷикистон» омода намуданд. Олимони соҳаи 

илмҳои таърих, чӣ дар Академияи Илмҳо ва чӣ дар донишгоҳу донишкадаҳо, ба 

монанди Р.А. Абулҳаев,  М.Б. Бобохонов, Аҳрор Мухторов, Абдусаттор 

Мухторов, Н.Н. Неъматов, Ҳ.Н. Назаров, Н.Ҳ. Нурҷонов, Ю.Я. Яъқубов, Ғ.Ҳ. 

Ҳайдаров, М.Н. Наимов, Н.Б. Ҳотамов, Р.А Набиева, Ҳ.П. Пирумшоев, А.З. 

Раҳматуллоев А.М. Мирбобоев, Н.Р. Раҳимов, В.М. Набиев, Ш.М. Султонов, 

М.И. Иномов, Н.О. Турсунов, А.Н. Ғафуров, Ҳамза Камол, А.С. Саидов, А.Р. 

Раҷабов, А. Розиқзода, Д. Довудӣ, М.Ҳ.Маликов, С. Муҳиддинов ва дигарон дар 

ин давр асарҳои зиёди гаронбаҳо офаридаанд. 

Файласуфони ҷумҳурӣ бо ташаббуси Пажуҳишгоҳи фалсафа, сиёсатшиносӣ 

ва ҳуқуқи АИ ҶТ, дар қатори асарҳои ҷудогона, Таърихи фалсафаи халқи 

тоҷикро иборат аз 3 ҷилд навишта ба итмом расонида, ба омода ва нашри Осори 

16 ҷилдаи Абӯ Алӣ ибни Сино, бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ шурӯъ карданд. Дар 

пешрафти илмҳои фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқ, олимони ҷумҳурӣ М.Д. 

Диноршоев, К.О. Олимов, А.М. Маҳмадхоҷаев, С.Н. Наврӯзов, Н.С. Саидов, 

А.Ш. Шамолов, Г.З. Зокиров, А.М. Маҳмадов, Ш. Шоисматуллоев, Ф.Т. 

Тоҳиров, М.А. Маҳмудов, Н.О. Одилов, М. Раҳимов, А. Саидов, Р.С. Комилов, 

Х. Зиёев ва дигарон ҳиссаи зиёд гузоштаанд. 

Бо ташаббуси Пажуҳишгоҳи забон ва адабиёти АИ ҶТ Фарҳанги тафсирии 

забони тоҷикӣ, иборат аз 2 ҷилд, Фарҳанги мукаммали забони тоҷикӣ, иборат аз 

6 ҷилд, Донишномаи Рӯдакӣ, иборат аз 4 ҷилд, Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ (бо 

забонҳои тоҷикӣ ва русӣ) омода гардиданд. Умуман дар пешрафти илми соҳаи 

филология ва шарқшиносӣ, олимони ҷумҳурӣ М.Шакурӣ, Х.О. Отахонова, М.Қ. 

Қосимова, А.Р. Раҳмонов, Д. Саймуддинов, Р. Ҳадизода, Х.Ш. Шарипов, Б. 

Камолиддинов, Х.А. Асозода, М.С. Имомов, Н.Ю. Салимов, С.Н. Назаров, С.Ш. 

Табаров, У.Т. Тоиров, Р. Раҳмон, А. Сайфуллоев, А.Н. Насриддинов, А. 

Маҳмадаминов, ва дигарон ҳиссагузоранд. 

Дар замони истиқлолият иқтисоддонҳои ҷумҳурӣ Т.Н. Назаров, Н.Қ. 

Қаюмов, Р.К. Раҳимов, С.И. Исломов, А. Катаев, Х.У. Умаров, З.С. Султонов, 

Д.Ӯ. Ӯроқов, З.Р. Раҳимов, С.К. Комилов, А. Рауфӣ, Н.Хоналиев ва дигарон 

асарҳои муҳими тадқиқотӣ офаридаанд. 
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Дар соҳаи илми тиб тадқиқотҳои пурарзиши Ҳ.М.Мансуров, Ғ.М. 

Меҳроҷов, Н.У. Усмонов, Ш.Ф. Раҷабов, Ф.А. Абдураҳмонов, Н.Ҳ. Ҳомидов, 

У.А. Қурбонов, М.К. Рофиев, Ҷ.Р. Сангинов, С.М. Аҳмадов ва дигарон мақоми 

хосе доранд. 

Дар соҳаи илмҳои табиӣ ва дақиқ тадқиқотҳои С.Н. Неъматуллоев, У.М. 

Мирсаидов, М.И. Илолов, Ю. Носиров, С.А. Одинаев, П.Б. Бобоҷонов, Х.Х. 

Каримов, Ҳ. Сафиев, Ф.С. Комилов, Х.М. Муҳаббатов, М.И. Исматӣ, Х.И. 

Ибоддинов, М.К.Кабутов, А.О. Аминҷонов, С.М. Мамадҷонова, Р.С. Муқимов, 

Б. Кимсанов, Л.Г. Михайлов, Н.Р. Раҷабов, М.Ш. Шабозов, Н.У. Усмонов, Б. 

Сангинов ва дигарон мақбули хонандагон гардидааст.            

 

§ 4. Адабиёт 

 

Адибони Тоҷикистон истиқлолият, озодандешӣ, эҳёи суннатҳои миллӣ ва 

ғайраҳоро хуш пазируфтанд. Ин мавзӯъҳо дар қатори рӯйдодҳои сиёсӣ ва 

иҷтимоӣ дар шеъри шоирон, дар наср ва драматургияи ин давр акси худро 

ёфтааст. Дар замони душвори ҷанги шаҳрвандӣ шоири халқӣ Гулназар Келдӣ, 

дар оҳанги Сулаймон Юдаков Гимни Ҷумҳурии Тоҷикистонро офарид ва он 7 

сентябри соли 1994 аз тарафи Иҷлосияи Шӯрои Олии мамлакат қабул гардид, 

ки он барои худшиносии миллӣ ва тарбияи ватандӯстии ҷавонон аҳамияти 

махсус дорад. Шеъри Камол Насрулло «Тоҷикистонро қисмат макун!» вирди 

забони хонандагон шуда буд, ки дар он фоҷеаи замони ҷанг ва хавфи 

парокандагии давлати тоза соҳибистиқлоли тоҷикон акси худро ёфтааст. Яъне, 

бо ин шеъри худ шоир мардуми ҷумҳуриро даъват мекунад, ки ягонагии 

давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистонро пос доранд. Шоири номии тоҷик Лоиқ 

Шералӣ бо асарҳои офаридааш «Фарёди бефарёдрас», «Аввалу охири ишқ» ва 

ғайраҳо қисмати халқи тоҷику тоҷикистониёнро тараннум намуда, онҳоро 

даъват намудааст, ки тақдири халқ ва Тоҷикистони азизи худро андеша кунанд. 

Шеърҳои шоираи хушқалам Фарзона, аз ҷумла маҷмӯаи шеърҳои ӯ бо номи 

«Меъроҷи шабнам», «Олами ишқ» ва ғайраҳо ҳаводорони зиёдро пайдо намуд. 

Ба ғайр аз онҳо инчунин эҷодиёти шоирони варзида Мӯъмин Қаноат, Меҳмон 

Бахтӣ, Бозор Собир, Гулрухсор, Сафармуҳаммад Аюбӣ, шоирони ҷавон 

Алимуҳаммади Муродӣ, Сиёвуш, Хайрандеш, Ато Мирхоҷа, Низом Қосим, 

Сайёд Ғаффор ва дигарон низ дар адабиёти замони истиқлолият мақоми худро 

ишғол намудаанд. 

Бо ташаббуси Ӯрун Кӯҳзод, Сорбон, Расул Ҳодизода, Саттор Турсун, 

Баҳром Фирӯз, Абдулҳамид Самад, Кароматулло Мирзоев, Ҷонибек Акобиров, 

Ато Ҳамдам, Шоддӣ Ҳаниф, Муҳаммадзамони Солеҳ, Барот Абдураҳмон, 

Равшани Ёрмуҳаммад, Баҳмониёр ва дигарон насри замони истиқлолият идома 

ёфт. Гурӯҳе аз ин нависандагон ба мавзӯъҳои таърихӣ бештар рӯ овардаанд ва 

дар натиҷа чунин асарҳои таърихӣ, ба монанди романи «Ҳайҷо»-и Ӯ.Кӯҳзод 

(дар бораи воқеаҳои замони мустамликавӣ),  «Девори Бухоро» - и М.Солеҳ (дар 
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бораи шахсият ва корнамоиҳои Исмоили Сомонӣ), «Куруши Кабир» - и 

Б.Абдураҳмон, «Уқоби захмин» - и Ш.Ҳаниф (дар бораи шоири оташинсухан 

Ҳабиб Юсуфӣ, ки дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ ҳалок гардидааст) ва ғайраҳо 

дастраси хонандагон гардидаанд. Ҳамаи ин асарҳо дар тарбияи худшиносии 

милию ватандӯстии ҷавонон аҳамияти махсус доранд.  

 

§ 5. Фарҳанг. 

 

Китобхонаҳо. Дар замони Шӯравӣ ба китобхонаҳо диққати махсус дода 

мешуд. Бинобар ин шумораи онҳо дар Чумҳурии Тоҷикистон соли 1991 ба 1747 

адад расида буд. Зеро, на танҳо шаҳру ноҳияҳо, мактабҳои олӣ, балки 

корхонаҳои бузурги саноатӣ ва ҳатто деҳаҳои бузурги аҳолинишин низ соҳиби 

китобхона буданд. Соли аввали ҷанги шаҳрвандӣ, яъне соли 1992, шумораи 

умумии китобхонаҳо қариб 500 адад кам шуд. Минбаъд шумораи китобхонаҳо 

соли 2000 – ум – 1441 адад, соли 2005 - 1414 адад ва соли 2009 – 1419 ададро 

ташкил намудаанд. 

Шумораи ханандагони китобхонаҳо ҳам дар солҳои 1991 – 2009 гуногун 

буд. Аз ҷумла, соли 1991 шумораи онҳо 1.256,9 ҳазор нафарро ташкил медод. 

Соли 1992 шумораи онҳо якбора то 936,9 ҳазор нафар кам шуд. Аз ҳама 

шумораи ками хонандаҳо соли 1999 – 798,5 ҳазор нафар ба қайд гирифта 

шудааст. Минбаъд шумораи хонандагони китобхонаҳо зиёд шуда, соли 2005 – 

872,3 ҳазор нафар ва соли 2009 – 1.227,3 ҳазор нафарро ташкил намудаанд. 

Яъне, соли 2009 шумораи онҳо қариб ба дараҷаи соли 1991 расидааст. Ҳол он ки 

дар ин давр, чуноне таъкид гардид, шумораи танҳо донишҷӯёни мамлакат зиёда 

аз 2 баробар афзудаанд. 

Клубҳо. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1991 шумораи клубҳо ба 1433 

адад расида буд. Соли 1992 шумораи онҳо якбора, қариб 400 адад кам шуда 

1036 клубро ташкил дод. Адади клубҳо минбаъд ҳам кам шуда, соли 2000 – 

1065 клуб, соли 2005 – 1030 клуб ва соли 2009 – 992 клубро ташкил намудаанд. 

Осорхонаҳо (музейҳо). Соли 1991 дар ҷумҳурӣ шумораи умумии 

осорхонаҳо 27 адад ва шумораи тамошобинони онҳо 450 ҳазор нафарро ташкил 

додаанд. Солҳои 1992 ва 1995 шумораи осорхонаҳо то 23 адад кам шудаанд. 

Минбаъд, шумораи онҳо зиёд шуда, соли 2000 – 29 адад, соли 2005 – 39 адад ва 

соли 2009 – 43 ададро ташкил намудаанд. Шумораи тамошобинони осорхонаҳо 

соли 1996 то ба 189 ҳазор нафар кам шудааст. Минбаъд шумораи 

тамошобинони осорхонаҳо зиёд шуда, соли 2005 то ба 683 ҳазор нафар 

расидаанд. Аммо минбаъд шумораи тамошобинҳо боз кам шуда, соли 2008 – 

336 ҳазор нафар, соли 2009 – ҳамаги 276 ҳазор нафарро ташкил додаанду халос. 

Театрҳо. Шумораи театрҳои касбӣ дар замони истиқлолият зиёда тағйир 

наёфт. Соли 1991 шумораи онҳо 15 адад буд, вале соли 1995, бо сабаби ҷанги 

шаҳрвандӣ се адади онҳо фаъолият накардаанд. Соли 1996 – 1997 шумораи 

театрҳои касбӣ 14 адад, ва соли 1998 боз 15 ададро ташкил намудаанд. То соли 
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2009 ҳамагӣ як театри касбӣ (театри драмавӣ - мусиқии Данғара) илова шуд ва 

шумораи умумии онҳо 16 ададро ташкил дод. Аммо шумораи тамошобинон дар 

ин муддат хело тағйир ёфтаанд. Чунончӣ, соли 1991 шумораи умумии 

тамошобинони театрҳои ҷумҳурӣ 1157 ҳазор нафарро ташкил додааст. Дар 

замони ҷанги шаҳрвандӣ шумораи тамошобинони театрҳо сол аз сол кам шуда, 

соли 1996 то ба 380 ҳазор нафар расидааст, ки ин шумораи камтарин дар замони 

ҷанг мебошад. Минбаъд, солҳои 1997 – 1999 шумораи тамошобинон боз зиёд 

шуда, дар соли охир ба 524 ҳазор нафар расидааст. Аммо аз соли 2000 шумораи 

тамошобинон боз кам шуда то 351 ҳазор нафар, соли 2005 – 398 ҳазор ва соли 

2009 ба 331 ҳазор нафар расидааст. Яъне, шумораи тамошобинони соли 2009 – и 

театрҳои касбии ҷумҳурӣ аз ҳама камтарин дар замони истиқлолият ба ҳисоб 

меравад. Маҳз, дар ҳамин давр таетри «Аҳорун», ки соли 1990 бо ташаббуси 

Фаррух Қосимов таъсис ёфта буд, ба муваффақиятҳои зиёд ноил гардид. Театри 

опера ва балети ба номи С.Айнӣ бо операи «Рустам ва Сӯҳроб» - и Талаб 

Сатторов,операи Толиб Шаҳидӣ «Шоҳ Исмоил», ораторияи «Аҳурамаздо»-и 

Абдуфаттоҳ Одинаев; театри драммавии ба номи А.Лоҳутӣ бо драммаи 

«Миллат» (аз рӯи асари Сафармуҳаммад Аюбӣ) ва ғайраҳо мақбули 

тамошобинон гардидаанд. Бояд таъкид намуд, ки дар ин давр, дар қатори 

театрҳои касбӣ қариб дар ҳама ноҳияҳои ҷумҳурӣ театрҳои маҳаллӣ низ 

фаъолият кардаанд. 

Кинотеатрҳо. Соли 1991 дар ҷумҳурӣ 1252 адад кинотеатрҳо фаъолият 

мекарданд, ки дар онҳо 29,8 млн. нафар одамон филмҳои гуногунро тамошо 

кардаанд. Соли 1995 шумораи кинотеатрҳо ба 713 адад, бо 429 ҳазор нафар 

тамошобин ва соли 2009 ҳамагӣ 67 кинотеатр бо 58 ҳазор нафар тамошобин кам 

шудаанд, ки рақами охирин ҳатто 0,2% - и соли 1991 – ро ташкил менамояд. 

Сабаб, қариб ҳамаи оилаҳо бо оинаи нилгун (телевизор) таъминанд, бинобар ин 

онҳо филмҳои дилхоҳро бемалол дар хонаи худ тамошо мекунанд. 

Матбуот. Дар замони истиқлолият адади нашри маҷаллаю рӯзномаҳо низ 

куллан тағйир ёфтаанд. Аз ҷумла адади маҷаллаҳо ва дигар нашрияҳои даврӣ 

соли 1991 – 36 номгӯй, соли 1996 – 11 номгӯй, соли 2000 – 11 номгӯй, соли 2005 

– 41 номгӯй, соли 2008 – 10 номгӯй ва соли 2009 – 26 номгӯйро ташкил 

намудаанд. Адади рӯзномаҳо бошад: соли 1991 – 93 номгӯй, 1992 – 119 номгӯй 

(ин шумораи аз ҳама зиёд дар замони истиқлолият), соли 1997 – 48 номгӯй (ин 

шумораи аз ҳама кам), соли 2005 – 115 номгӯй, соли 2009 – 62 номгӯй 

рӯзномаҳо нашр мешуданд. Яке аз сабабҳои кам шудани шумораи маҷаллаю 

рӯзномаҳо ин таъсири иқтисоди бозорӣ, яъне пай дар пай гарон гардидани 

механизму маводҳои чопӣ, аз тарафи дигар хело паст фаромадани талаботи 

хонандагон нисбат ба матбуоти даврӣ мебошад. 

Нашри китобҳо. Дар замини истиқлолият ҳарчанд шумораи нашриётҳо 

афзудаанд, вале воҳиди чопӣ, ки соли 1991 ба 723 расида буд, дигар дастнорас 

монд. Чунончӣ, он соли 1996 то ба 132 воҳиди чопӣ, соли 2005 – 367 воҳиди 

чопӣ ва соли 2009 – 389 воҳиди чопиро ташкил додаанду халос. Эҳтимол дар ин 



 522 

рақамҳо на ҳамаи китобҳои аз тарафи нашриётҳои хусусӣ нашр гардида, дохил 

шудаанд. Сабаби ин ҳама аз як тараф гаронии нархи аксари китобҳо ва аз 

тарафи дигар хеле паст фаромадани талаботи мардум нисбат ба китоб мебошад. 

Ҳаёти мусиқӣ. Новобаста аз он ки дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ҷумҳурии 

моро баъзе бастакорон тарк намуданд, вале ҳаёти мусиқӣ идома ёфт. 

Бастакорони ҷумҳурӣ Шарафиддин Сайфиддинов, Абдуфаттоҳ Одинаев, 

Талабхӯҷа Сатторов, Толиб Шаҳидӣ, Дамир Дӯстмуҳаммадов, Аъзам Солиев, 

Қудратулло Ҳикматов, Зарина Миршакар, Амирбек Мусоев ва дигарон асарҳои 

зиёди мусиқӣ офаридаанд. Барои аз ҳисоби ҷавонон тарбия намудани 

бастакорони ҷавон, дар аввал Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба 

номи М.Турсунзода, минбаъд Консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи 

Т.Сатторов аҳамияти махсус дошт. 

Бояд дар хотир дошт, ки дар ҷумҳурӣ бо мақсади аз нав эҳё намудани 

анъанаҳои фарҳангии миллӣ ба «Шашмақом» ва «Фалак» диққати махсус дода 

шуд. Дар натиҷа, дар ҷумҳурӣ аз ҷумлаи ҷавонон гурӯҳҳои махсуси 

шашмақомхонҳо ва фалаксароён ташкил гардиданд. Соли 2003 дар шаҳри 

Исфара ва соли 2006 дар шаҳри Душанбе Симпозиум - фестивали байналхалқии 

«Шашмақом» баргузор гардид. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2002 ҳар сол 

12-уми май ҳамчун «Рӯзи Шашмақом» ҷашн гирифта мешавад. Дар тарбияи 

овозхонони наврас ҳофизони номии ҷумҳурӣ Ҷ.Муродов, О.Ҳошимов, 

З.Нозимов, Д.Холов ва дигарон ҳиссаи босазое гузоштаанд. 

Филмбардорӣ (кино). Солҳои 1993 – 1995 филмбардорони тоҷикистонӣ 

охирин филмҳои худро ба новор гирифтаанд. Яке аз филмҳои намоёни ин солҳо, 

филми бадеии Бақо Содиқов «Имом ал – Бухорӣ» ба ҳисоб меравад. Минбаъд, 

филмбардорони ватанӣ бо сабабҳои, аз як тараф нооромиҳо ва аз тарафи дигар 

набудани маблағгузорӣ пароканда шуда, қисмашон аз ҷумҳурӣ рафтанд. Онҳое, 

ки дар ҷумҳурӣ монданд, ба гурӯҳҳои алоҳида тақсим шуданд. Новобаста аз 

душвориҳои мавҷуда, дар ин давр аз тарафи режисерҳо Б. Худойназаров, Ҷ. 

Раҳматов, М. Исмоилов, Ҷ. Усмонов, Г. Муҳаббатова, О.Меликов, 

М.Муҳаммадиев ва дигарон филмҳои гуногунмазмун офарида шуд. Ба ғайр аз 

ин дар ҳамин давр аз тарафи филмбардорони тоҷик филмҳои бисёрсерягии 

телевизионӣ ҳам ба навор гирифта шуд. Яке аз чунин филмҳо «Дар орзуи 

падар», ки аз рӯи асари нависанда К.Мирзоев ба навр гирифта шудааст, ба 

ҳисоб меравад.  

Аз соли 2006 сар карда, бо мақсади эҳёи филмбардории тоҷик, ҳукумати 

ҷумҳурӣ барномаи махсусро қабул кард ва барои офаридани филмҳо маблағ 

ҷудо намуд. Чунин дастгирии ҳукуматӣ ба филмбардорони ватанӣ имконият 

дод, ки ҳар сол 3 – 4 филмро ба навор гиранд. 

 

§ 6. Варзиш ва тандурустӣ 
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Варзиш. Варзиш дар ҳар давру замон яке аз соҳаҳои муҳими ҳаёти 

иҷтимоӣ ба ҳисоб мерафт. Зеро, он махсусан барои беҳдошти саломатии аҳли 

ҷомеа ва парвариши насли солиму нерӯманд аҳамияти бузург дорад. Дар замони 

мо шахсони дар варзиш обутобёфта, дар натиҷаи иштирок намудан дар 

мусобиқаҳои байналмилалӣ, махсусан дар натиҷаи ишғол намудани ҷойҳои 

намоён, боиси шӯҳрати ин ё он давлат ё худ миллат дар миқёси ҷаҳон 

мегарданд. Ҳанӯз дар замони Шӯравӣ Саидмӯъмин Раҳимов, Зебуниссо 

Рустамова, Иброҳим Ҳасанов ва дигарон ҳамчун номбардорони шарафи 

варзиши Тоҷикистон буданд. 

Албатта муваффақияти соҳаи варзиш аз шароиту заминаҳои барои он 

муҳайёбуда сахт вобастагӣ дорад. Алҳол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 100 

варзишгоҳҳо, 1000 толори варзишӣ, беш аз 4000 майдончаи варзишӣ, 38 ҳавзи 

шиноварӣ ва қариб 130 мактаби варзишӣ вуҷуд дорад. Варзишгарони ҷумҳурӣ 

ба федератсияҳои варзишӣ муттаҳид мешаванд, ки шумораи онҳо ҳоло қариб ба 

50 адад расидааст. Аз байни он федератсияҳо намунавитаринаш федератсияи 

миллии таэквондо мебошад, ки ба он ташкилотчии моҳир ва шахси дорои 

масъулияти баланддошта Мирсаид Яҳёев сарварӣ мекунад.  

Дар солҳои 90 – уми асри ХХ, бо сабабҳои маълум, ҳукумати ҷумҳурӣ 

имконият надошт, ки ба ин самти ҳаётан муҳим зиёда аҳамият диҳад. Чунин 

имконият, то андозае аз аввали асри XXI муҳайё гардид. Давра ба давра 

маблағгузории ин соҳа меафзуд. Аз ҷумла, дар солҳои охир барои тайёр 

намудани мутахассисони соҳаи варзиш, сохтмон ва азнавсозии иншоотҳои 

варзишӣ дар шаҳрҳои Хуҷанд, Турсунзода, Қӯрғонтеппа, Кӯлоб, Панҷакент, 

Хоруғ; ноҳияҳои Данғара, Нуробод, Роштқалъа ва ғайра қариб 300 млн. сомонӣ 

харҷ гардидааст, ки ин нисбат ба соли 2000-ум 60 баробар зиёд мебошад. Танҳо 

солҳои 2008 – 2010 дар ҷумҳурӣ зиёда аз 400 чорабиниҳои варзишӣ, 

чемпионатҳо, мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ гузаронида шудаанд. Дар 

ҷумҳурӣ баргузории Рӯзи дави миллӣ ба ҳукми анъана даромадааст, ки дар он 

садҳо ҳазор шаҳрвандон иштирок мекунанд. 

Маҳз натиҷаи чунин муваффақиятҳо буд, ки дар солҳои 2008 – 2010 беш аз 

2,5 ҳазор варзишгарони тоҷик дар 270 мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ, аз 

ҷумла бозиҳои олимпӣ, бозиҳои қитъаи Осиё, чемпионатҳои ҷаҳону Осиё ва 

шоҳҷоизаҳо иштирок намуда, ба шарафи ғолибон даҳҳо маротиба Парчами 

давлатии Тоҷикистон барафрохта шудааст. Агар муваффақиятҳои ин се соларо 

бо се солаи пеш аз он, яъне солҳои 2005 – 2007 муқоиса намоем, пас натиҷаи 

охирин се баробар зиёдтар мебошад. Аз ҷумла, дар бозиҳои қитъаи Осиё, ки 

соли 2010 дар шаҳри Гуанҷоуи ҷумҳурии Чин баргузор гардид, шермардони 

тоҷик Дилшод Назаров соҳиби медали «тилло» ва Расул Боқиев соҳиби медали 

«биринҷӣ» гардидаанд. 

20 декабри соли 2010 Президенти ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон дар Кохи 

Ваҳдати пойтахт, ҳангоми мулоқот бо намояндагони сершумори варзишгарони 
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кишвар, дар суханронии худ1, тамоми муваффақиятҳои дар болоовардаро 

хотиррасон намуда, таъкид намуд, ки минбаъд ба ин самт бояд тамоми 

ташкилоту идораҳои ҳукуматию ҷамъиятӣ диққати ҷиддӣ диҳанд. Зеро, имрӯзҳо 

қисми зиёди варзишгоҳҳо, толорҳои варзишӣ ва ғайраҳо «ба таъмир ниёзманд 

мебошанд ё худ ба таври мақсаднок истифода бурда намешаванд». Инчунин 

таъкид гардид, ки «баъзе иншоот, толорҳо ва майдончаҳои варзишӣ бо 

таҷҳизоташон дар чандин шаҳру ноҳияҳо хусусӣ гардонида шуда, ба ҷои онҳо 

хонаҳои истиқоматӣ ва марказҳои савдо сохта шудаанд». 

Дар суханронии Президент махсусан таъкид гардид, ки «дар шароити 

кунунӣ, ҳатто дар ҳолати пурра фаъолият намудани иншоотҳои мавҷудаи 

варзишӣ онҳо ҳамагӣ даҳ фоизи аҳолии кишварро бо варзиш фаро гирифта 

метавонанду халос». Ҳол он ки варзиши имрӯза «бунёду таҷдиди иншоотҳои 

замонавии варзишӣ» - ро талаб мекунад. Инчунин таъкид гардид, ки «ҳар чӣ 

қадар мо ба рущди соҳаи варзиш дар кишвар шароит фароҳам орем, ҳамон 

қадар насли ҷавонро аз зуҳуроти номатлуб, ба монанди нашъамандиву 

нашъаҷаллобӣ, амалҳои қонуншиканӣ, шомил гардидан ба гурӯҳҳои 

экстримистию ифрогаро ва ғайра наҷот мебахшем». Барои ин сарвари давлат 

масъалаи «оммавигардонии варзиш» - ро ба миён гузошта, ҳатто ба он ҷалби 

васеи маъюбонро низ зарур шуморид. Инчунин ба масъалаи масъулони ин соҳа 

дахл намуда, зарурияти аз роҳбарият дур кардани «шахсони тасоддуфӣ» ва ба 

ин вазифаҳо таъин намудани «шахсони ташкилотчӣ ва дорои масъулияти 

баланд» - ро зарур шуморид. 

Хулоса, иҷроиши вазифа ва супоришҳое, ки дар ин суханронии Президенти 

ҷумҳур акс ёфтааст, махсусан барои дар мамлакати мо оммавӣ гардонидани 

варзиш аҳамияти калон дорад.    

Тандурустӣ. Муваффақиятҳои мамлакат аз бисёр ҷиҳат аз вазъи хуби 

соҳаи тандурустӣ сахт вобастагӣ дорад. Зеро, кори хуби ин соҳа ин солимии 

мардум ва солимии ҷамъият аст. Вале ин соҳа душвориҳои зиёдро паси сар 

намуд. Чунончӣ, соли 1991 дар ҷумҳурӣ шумораи духтурон 14,1 ҳазор нафар 

буд, вале соли 1997 ба 12,1 ҳазор нафар расид, ки ин шумораи аз ҳама 

камтарини замони истиқлолият ба ҳисоб меравад. Минбаъд шумораи духтурон 

зиёд гардида, соли 2005 – 13,3 ҳазор нафар ва соли 2009 ба 14,5 ҳазор нафар 

расидааст. Яъне, дар ин соҳа танҳо соли 2009 ба дараҷаи соли 1991 расида, аз он 

ҳам каме гузаштаанд. 

Дар замони истиқлолият дар ҷумҳурӣ баръакс шумораи беморхонаҳо давра 

ба давра зиёд шудаанд. Аз ҷумла, агар шумораи онҳо соли 1991 ҳамагӣ 374 адад 

бошад, пас соли 2005 то ба 454 адад расидааст. Аммо соли 2009 шумораи 

умумии беморхонаҳо боз кам шуда, 429 ададро ташкил додаанд. Новобаста аз 

каму зиёдшавии шумораи беморхонаҳо, адади катҳои онҳо сол аз сол кам 

шудааст. Масалан, агар соли 1991 шумораи катҳои беморхонаҳо 59,6 ҳазор 

                                                 
1 Ниг.: «Садои мардум». 2010. 23 декабр. – С. 2. 
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ададро ташкил карда бошанд, пас соли 2000 – 41,2 ҳазор кат, соли 2005 – 40,6 

ҳазор кат ва соли 2009 ҳамагӣ 38,6 ҳазор катро ташкил додаанд. Сабаб, на ин ки 

кам шудани шумораи умумии беморон, балки дар амал сол аз сол боло рафтани 

гаронии табобат ва доруворӣ мебошад. Бинобар ин қисме аз беморон ба 

беморхонаҳо муроҷиат намекунанд. Ба ғайр аз ин дар солҳои охир дар ҷумҳурӣ 

тибби оилавӣ махсусан инкишоф ёфта истодааст. Ҳоло шумораи чунин табибон 

зиёда аз 400 нафар мебошанд. 

Ҳамин тавр маводҳои ин боб аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки дар замони 

нисбатан кӯтоҳи таърихӣ илму фарҳанги ҷумҳурӣ ҳарчанд давраҳои душворро 

паси сар кардааст, вале кунун барои рушду нумӯи ҳамаи самтҳои он шароит 

муҳайё гардидааст. Бинобар ин бо боварии комил гуфта метавонем, ки ҳар як 

тоҷику тоҷикистонӣ дар қатори мустаҳкам  намудани дастовардҳои истиқлолият 

ва ваҳдати миллӣ, инчунин баҳри рушди илму фарҳанги он ҳиссагузор 

мешаванд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Хулоса 

 

Маводҳои дар ин китоб гирд овардашуда лаҳзаҳое аз таърихи тӯлонии 

аҷдодони мо ба ҳисоб меравад. Маълум мешавад, ки онҳо тамоми давраҳои 

таърихиро, бо ҳама пастиву баландиҳо ба дараҷаи гуногун аз сар гузаронидаанд. 

Аз ҷумла дар ҳудудҳое, ки аҷдодони мо зистаанд, ҳарчанд ҷамъияти ғуломдорӣ 

ҳукмфармо буд, вале он бештар бо нишонаҳои ҷамъияти феодалӣ омехта вуҷуд 

дошт ва бо ҳамин сабабҳо иқтисодиёти он давр дар таърих номи «тарзи 

истеҳсолоти Осиёгӣ»-ро гирифтааст. Аммо ҷамъияти феодалӣ дар ин ҳудудҳ 
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хело тӯлонӣ буд ва ба нуқтаҳои баландтарини худ расид. Дар ин давр агар 

шоҳаншоҳии Ҳахоманишиҳо бузургтарин давлати мардуми ориёӣ ба ҳисоб 

равад, пас шоҳаншоҳии Сосониён тарақкиқардатарин давлат дар замони то 

забти арабҳо буд. Фарҳангистони Гудишопур, ки дар замони Сосониён вуҷуд 

дошт, беҳтарин олимони ҷаҳонии тиб, риёзӣ ва нуҷумро гирд оварда буд. Аз 

ҷумла бо ташаббуси олимони тибби ин фарҳангистон ҳамон давр зиёда аз 5 

ҳазор намуди беморӣ муайян шуда буд. Бинобар ин аз аҷдодони мо баромадани 

Закарёи Розӣ ва Абӯ Алӣ ибни Сино тасаддуфӣ набудааст. 

Дар замони то забти арабҳо  дар мулкҳои мардуми ориёӣ ба ҷуз замони 

ҳукмронии Ҳахоманишиҳо, бештар замони парокандагӣ, ихтилофҳо ва ҷангу 

ҷидолҳо ҳукмфармо буд. Бинобар ҳамин ҳам фарзанди баруманди халқи тоҷик 

Абулқосим Фирдавсӣ дар шоҳасари худ «Шоҳнома» буҳуда чунин хунрезиҳоро 

маҳкум накардааст. Вале маҳз ҳамин гуна парокандагию ихтилофҳои дохилӣ 

имконият муҳайё намуданд, ки сарзамини аҷдодони моро сараввал забткорони 

Юнону мақдунӣ, сипас арабҳо ба дасти худ дароранд.  

Аҷдодони мо ҳанӯз қариб се ҳазор сол пеш аз ин бо даъвати пайғамбар 

Зардушт ба яккахудоӣ гузаштанд. Дар ҳамин давр аввалин китоби муқаддас 

«Авасто» ташаккул ёфт. Аммо дини зардуштӣ дини ягонаи тамоми аҷдодони мо 

нагардид. Бинобар ин дар байни аҷдодони мо эътиқодмандони динҳои дигар низ 

вуҷуд доштанд. Танҳо баъди забти арабҳо дини ислом дини ягонаи ҳамаи 

аҷдодони мо гардид. 

Дар замони ҳукуматдории Сомониён, маҳз ба шарофати кордонию зиракии 

Исмоили Сомонӣ, ба ӯ муяссар гардид, ки ҳамаи тоҷикони Вароруду 

(Мовароуннаҳру) Хуросонро ба давлати ягона муттаҳид гардонад ва халқияти 

тоҷик ташакул ёбад. Ғамхорӣ ва меҳрубоние, ки Исмоили Сомонӣ, Насри II 

Сомонӣ ва баъзе дигар амирони Сомонӣ нисбат ба олиму шоир доштанд, 

Бухороро на танҳо ба маркази асосии маъмурию тиҷорат, балки ба яке аз 

нуқтаҳои машҳури илму маърифати ҷаҳон табдил доданд. Аммо аз миёнаи асри 

Х боз мансабталошӣ, парокандагӣ, ҷангу ҷидолҳои дохилӣ идома ёфтанд. Дар 

натиҷа, аз як тараф ба сарзамини аҷдодони мо кӯчида омадани қабилаҳои туркӣ 

афзуд. Ба ин қабилаҳои кӯчӣ ҳатто муясар гардид, ки давлатдориро ба дасти худ 

гиранд. Вале ҳамон ҷангу ҷидолҳо ва парокандагӣ ҳанӯз идома дошт ва ин 

боиси он гардид, ки ин сарзамин аз тарафи муғулҳо ва қисми он минбаъд аз 

тарафи Русияи подшоҳӣ забт гардад. Дар ин давр аз даштҳои паҳновари Қипчоқ 

ба сарзамини Мовароуннаҳру Хуросон зиёда қабилаҳои муғулҳои туркшуда, 

яъне қабилаҳои ӯзбекҳои бодиянишин кӯчида омада, муқимӣ гардиданд. 

Замони ҳукуматдории Русияи подшоҳӣ дар Осиёи Миёна замоне буд, ки 

дар ин сарзамин ҷангҳои дохилӣ ва рақобати мансабӣ аз байн рафт. Маҳз дар 

ҳамин давр дар ин мулкҳо нишонаҳои сармоядорӣ ба вуҷуд омада, инкишоф 

ёфт. Чуноне мебинем, бисёре аз масъалаҳои вобаста ба замин, андоз, қарз, аз 

ҷумла қарзи хурд, муомилоти бонкӣ, соҳибкорӣ, ҷалби сармоя ба истеҳсолот, 

зарурияти иттифоқи байни бонк ва соҳибкор – истеҳсолкунанда ва ғайраҳо, ки 
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ба ҳамин давраи ҳаёти иқтисодию ҷамъиятӣ хос аст, дар замони 

соҳибистиқлолӣ низ аҳамияти махсус дорад. Аз ҷумла маҳз дар ҳамон давр 

низоми додани қарзи хурд ба истеҳсолкунандагони хурд, аз ҷумла деҳқонони 

пахтакор ба воситаи миёнаравҳоро таърихи худамон маҳкум карда буд. Аммо 

чунин низоми қарздиҳиро мо дар замони соҳибистиқлолӣ такрор намудем, ки 

оқибаташ, махсусан барои деҳқонони пахтакор хело вазнин гардид. 

Бисёр лаҳзаҳои ҳаёти ҷамъияти Шӯравӣ ҳам иборатомӯз аст. Дар ин давр аз 

сохтани каналу роҳҳо сар карда, то бунёди корхонаҳои бузург, ба монанди НБО 

Норак, Заводи арзии тоҷик (ТАлКо) ва ғайраҳо бо мададу дастгириҳои дӯстон, 

дар доираи Иттифоқ амалӣ гардид. Маҳз талаби дар рӯҳияи дӯстӣ тарбия 

ёфтани ҷавонон яке аз сабабҳои асосии ғалабаи халқҳои Шӯравӣ дар Ҷанги 

Бузурги Ватанӣ гардид. Ба мо зарур аст, ки ҳамаи ин таҷрибаҳоро омӯхта баҳри 

мустаҳкамии дастовардҳои истиқлолияти ҷумҳуриамон истифода барем. 

Саросар саводнок намудани мардум, пура ҷорӣ намудани таълим ва табобати 

бепул аз дастовардҳои беҳтарин буд. Аммо яккатозиҳои ҳизби коммунистӣ, 

маҳдудиятҳо нисбат ба дин ва урфу одати милӣ, таъқиботи замони ҳукмронии 

Сталин ва ғайраҳо оқибатҳои манфии ин давр ба ҳисоб меравад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, сраввал ҳамчун ҷумҳурии мухторӣ баъд ҳамчун 

ҷумҳурии иттифоқӣ зодаи ҳамин замони Шӯравӣ ба ҳисоб меравад. Замони 

мухторият ва ба ҷумҳурии иттифоқӣ табдил ёфтани Тоҷикистон зинаҳое 

буданд, барои ба истиқлолияти давлатӣ. Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз дар 

натиҷаи пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ соҳибистиқлол гардид. Минбаъд тақдири 

ҳали масхалаҳои сиёсию иқтисодӣ ба ихтиёри худи ҷумҳурӣ гардид. Акнун 

ояндаи дурахшони мардуми Тоҷикистон аз сиёсати ҳукумати ҷумҳурии 

соҳибистиқлол сахт вобастагӣ дорад. 

Дастовардҳои ҷаҳони имрӯза далолат медиҳанд, ки танҳо бо роҳи 

мустаҳкам нигоҳ доштани ваҳдати миллӣ, пеш бурдани илму техника ва дар 

истеҳсолот ҳар чӣ зудтар ба тарзи васеъ ҷорӣ намудани онҳо мамлакат 

метавонад иқтисодиёти худро ба нуқтаҳои баландтарини тараққиёт расонад. 

Пешравии иқтисодиёт ба ғанӣ гардидани хазинаи мамлакат, гарави пешравии 

фарҳанг, баланд шудани дараҷаи некуаҳволии мардум мегардад. Дар мамлакати 

мо барои дар оянда рақобатпазир гардидани молҳои истеҳсолии ҷумҳурӣ қариб 

ҳамаи имкониятҳо муҳайёст. Пеш аз ҳама фаровонии ашёи хом: пахта, арзиз 

(алюминий), пӯст, пашм, пилла, сангҳои қиматбаҳо ва ғайраҳо, фаровонии 

қувваи арзони корӣ, дар оянда фаровонии қувваи арзони барқ имконият 

медиҳанд, ки ҳангоми истифода аз дастовардҳои навтарини илму техника 

молҳои ватанӣ метавонанд на танҳо дар бозори дохилӣ мақоми худро ишғол 

намоянд, балки дар бозори ҷаҳонӣ ҳам роҳ пайдо кунанд. 

Ҳамаи мақсаду мароми дар пеш истода ҳангоме амалӣ мегардад, ки дар 

мамлакат сулҳу оромӣ ҳукмфармо бошад, қонуну қонуниятҳо пурра риоя 

гарданд, ваҳдати миллӣ пойдор нигоҳ дошта шавад. Ҳукумати ҷумҳурӣ дар 

ҳамин самтҳо корҳои зиёдеро ба сомон расонида истодааст ва чорабиниҳои 
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зиёде ҳанӯз дар пешанд. Боварӣ дорем, ки амалӣ гардидани онҳо боиси гул – 

гулшукуфии ҷумҳурии соҳибистиқлоламон мегардад. Барои ҳар чӣ зудтар 

амалӣ гардидани ин мақсад ҳар як ҷавони баору номуси мамлакат бояд 

ҳиссагузор бошад. Бояд ҳар як фарди ҷумҳурӣ аз худ бипурсад, ки маҳз ӯ дар ин 

самти бошараф, барои рушди давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистони азиз чӣ 

ҳисса гузоштааст? Дарки дурусти ин мақсад ҷавононро ба дастовардҳои бузург 

ҳидоят мекунад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калимаҳои мухтасар навишташуда: 

 

БухЧК – а (ё худ Бухчека) – Комиссияи фавқулоддаи Бухороӣ 

ГПУ – Маъмурияти сиёсии давлатӣ. 

Инпрос – Донишкадаи маорифи халқӣ 

ИҶШС (СССР) – Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии сотсиалистӣ 

ИДМ (СНГ) – Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 

КДҲФ (ГКЧП) – Кумитаи давлатии ҳолатҳои фавқулодда 

КИМ – Кумитаи Иҷроияи Марказӣ. 

КМ – Кумитаи Марказӣ. 

НБО – Нерӯгоҳи барқию обӣ 
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Реввоенсовет – Шӯрои ҳарбии инқилобӣ. 

РСДРП – ҳизби сотсиал – демократии коргарии Русия. 

СММ – Созмони Миллали Муттаҳид. 

Совинтерпроп – Шӯрои ташвиқотии Байналмиллал дар Шарқ. 

СҲШ – Созмони Ҳамкории Шанхай. 

Турккомиссия – Комиссияи Туркистонии КИМ–и Умумирусиягӣ, ШКХ 

Федератсияи Русия ва КМ ҲК (б) Русия. 

Туркфронт – фронти Туркистонӣ. 

Турк ЧК–а – Комиссияи фавқулоддаи Туркистонӣ. 

ҲК – ҳизби коммунистӣ. 

ҲК (б) – ҳизби коммунистӣ (болшевикӣ). 

ҶБВ – Ҷанги Бузурги Ватанӣ. 

ҶМШС – Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии сотсиалистӣ. 

ҶТ – Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

ҶФШСР (РСФСР) – Ҷумҳурии Федеративии Шӯравии сотсиалистии Русия 

(Федератсияи Русия). 

ҶХШ – Ҷумҳурии Халқии Шӯравӣ. 

ҶХШБ – Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро. 

ҶШС – Ҷумҳурии Шӯравии сотсиалистӣ. 

ШКХ – Шӯрои Комиссарони Халқӣ 

ШНХ – Шӯрои Нозирони Халқӣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санаҳои муҳимтарини таърихи халқи тоҷик. 

 
2 миллиону 600 ҳазор сол  п.м – пайдоиши аввалин одам.                                                                                                             

800 – 12    ҳазор сол  п.м. – палеолит. 

800 – 200  ҳазор сол  п.м. – палеолити аввал.                

200 – 35 ҳазор сол  п.м. – палеолити миёна.                

50 – 40 ҳазор сол  п.м. – зиндагии одами неандерталӣ.           

35 – 12 ҳазор сол  п.м. – палеолити охир.                       

10 – 6 ҳазор сол  п.м. – мезолит.                              

8 ҳазор сол  п.м. –  қадимтарин тасвирҳои ғорӣ.   
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6 – 3 ҳазор сол  п.м. – неолит      

6 – 3 ҳазор сол  п.м. –  маданияти Ҳисор                   

6 ҳазор сол  п.м. – пайдоиши зироаткорӣ            

5 – 4 ҳазор сол п.м. – пайдоиши чорводорӣ           

VII – VI ҳазор сол п.м. – кашфи мис 

V – IV ҳазор сол п.м. - кашфи биринҷгудозӣ 

V ҳазор сол п.м. – маданияти Анау                                

3400 – 2000 п.м. – давраи ободии Саразм                      

IV – III ҳазор сол п.м. – пайдоиши синфҳо                              

XII – X п.м. –  маданияти Вахш                                  

XV – X п.м. –  маданияти Марғинону  Бохтар                            

X – IX п.м. – оғози асри оҳан дар  Осиёи Миёна                                                                   

X – IX п.м. – замони таълиф шудани Авеста                     

XII – XI п.м. – ба Осиёи Миёна омадани ориёиҳои саҳронишини  андроновӣ   

XXVII – XXVI п.м. – давлати Элам                                            

XVI п.м. – давлати Митан                                    

VIII п.м. – давлати Мана   

IX – VI п.м. – подшоҳии Бохтар   

VI – IV п.м. – подшоҳии Суғд                                                    

IX – VIII п.м. – Хоразми Бузург                                 

715 – 550 п.м. – давлати Мод                                      

625 – 585 п.м. – ҳукмронии шоҳи Мод Хувахшатра  (Киаксар)                                 

612 п.м. – пойтахти Ошур (Ассирия). Ниневияро ишғол кардани Мод 

570 п.м. – ҳуҷуми Мод ба Каппадокия                                                                

585 – 550 п.м. – ҳукмронии Астиаг 

550 – 331 п.м. – империяи Ҳахоманишиён                 

550 – 530 п.м. – ҳукмронии Куруши  Кабир       

547 п.м. – Лидияро ишғол кардани Куруш                                     

538 п.м. – Бобулро ишғол кардани Куруш                      

538 – 530 п.м. – Бохтар ва Суғдро ишғол кардани Куруш                     

530 п.м. – ҷанги Куруш ва Томирис. Ҳалокати Куруш  

530 – 522 п.м. – ҳукмронии Камбуҷия (Камбиз)                                                                    

526 п.м. – Миср ва Ҳабашистонро забт кардани Камбуҷия   

522 –  486 п.м. – ҳукмронии Дорои I                                                                                 

490 п.м. – ҳуҷуми Дорои I  ба Юнон                                               

480 п.м. – ҳуҷуми Хшоёршоҳ (Ксеркс) ба Юнон                                                

359 – 336 п.м – ҳукмронии шоҳи Мақдуния Филиппи II                

336 – 323 п.м. – ҳукмронии Искандари Мақдунӣ                              

334 п.м. – ҳуҷуми Искандар ба Осиё                     

334 п.м. – муҳорибаи  Граник         

333 п.м. – муҳорибаи  Иса                             

331 п.м. – муҳорибаи Гавгамел                                                                    
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329 п.м. – ҳуҷуми Искандар ба Осиёи Миёна             

329 – 328 п.м. – муборизаи Спитамен бар зидди истилогарони Юнону 

мақдунӣ  

327 п.м. – шӯриши Оксиарт ва Сисимитр              

327 п.м. – шӯриши Катан ва Австан  

327 п.м. – ҳуҷуми Искандар ба Ҳинд                      

325 п.м. – бозгашти лашкари фотеҳи Искандар ба ватан 

312 – 256 п.м  – давлати Селевкиён                                  

312 – 280 п.м. – ҳукмронии Селевки I  

280 – 260 п.м. – ҳукмронии Антиохи I                                                

256 – 224 м. – давлати Порт                                           

237, 140, 131 п.м. – ҳуҷумҳои Селевкиён ба Порт               

65, 53, 38,36 п.м. – задухӯрдҳои Порт бо Рум                      

256 – 141/128 п.м. – давлати Юнонӣ-Бохтарӣ                        

208 п.м. – ҳуҷуми Антиохи III ба Бохтар          

141/128 п.м. – а.IV/Vм. – давлати Кушониён                         

224 – 651 – шоҳаншоҳии Сосониён 

224 – 241 – ҳукмронии Ардашери Бобакон. 

232 – ҷанги якуми Сосониён бо Рум ва ғалабаи Ардашери Бобакон. 

237 – ҷанги дуюми Сосониён бо Рум. 

238 – 240 – ҷанги сеюми Сосониён бо Рум ва шаҳри Хатраро дар 

Байнаннаҳрайн ишғол кардани Шопури I. 

242 – ҷанги Шопури I бо қайсари Рум, –Гордиан ва кушта шудани Гордиан. 

251 – 256 – шикасти румиҳо дар ҷанги назди қалъаи Барболис дар Сурия ва 

37 шаҳрро дар Сурия ва Кападокия ишғол кардани Шопури I. 

Асрҳои III – Мустаҳкам шудани мавқеи дини зардуштӣ дар давлати 

Сосониён  

346 – 347 – Ба сарҳади шимолиу шарқи Эрон аз Осиёи Миёна таҳдид 

кардани хиёниён ва ба ин минтақа бо лашкар омадани Шопури II. 

359 – Иштироки ҷанговарони хиёнӣ бо сарварии Грумбат дар ҳаёати 

лашкари Шопури II дар ҷанги назди ш. Амидаи Сурия бар зидди Рум. 

368 – 375 – Ду ҷанги Шопури II бо Кушониён ё кирдориён, ки пойтахташон 

дар Балх буд. 

383 – Бори аввал номбар шудани Тахористон дар як сарчашмаҳои Чинӣ. 

427 – 428 – Ғалабаи Баҳроми Гур бар ҳайтолиён ва боxгузори Сосониён 

шудани ҳокимони Чағониёну, Хутталон ва Балху Бухоро. 

438 – 457 – ҳуҷуми Яздгирди II ба сарзамини хиёниён ва як rисми онро 

ишuол кардани e. 

450 – Бори аввал номбар шудани «Сарзамини Ҳайтолиён» дар таърихномаи 

армании Егишэ Вардапе. 

453 – 454 – ҳуҷуми дуюми Яздигурди II бар зидди хиёниён ё ҳайтаиён ва 

шикаст хeрдани e. 



 532 

456 – Омадани аввалин сафорати Ҳайтолиён ба Чин. 

459 – Подшоҳи сосониён шудани Пирeз бо ёрии тахористониён - 

ҳайтолиён. 

459 – 484 – Се ҷанги Фируз бо ҳайтолиён ва дар ҳар сеяш шикаст хeрда, дар 

охиронаш кушту шудани ӯ. 

467 – 470 – Суғдро ишғол кардани Ҳайтолиён 

479 – Турфонро ишғол кардани Ҳайтолиён. 

490 – 497 – Урумчиро ишғол кардани Ҳайтолиён. 

450 – 500 – Гандхара ва баъзе ноҳияҳои дигари Шимоли Ҳиндустонро 

ишғол кардани Ҳайтолиён. 

Охири асри V – Хутану Кошғарро ишғол кардани Ҳайтолиён. 

Аввали асри VI – Васеъ шудани қаламрави давлати Ҳайтолиён то шимоли 

Осиёи Миёна, Турфону Хутан ва шимоли Ҳинд. 

519 – Ба Вахон омадани сайёи чиной Сон Юн. 

488 – 531 – Ҳукмронии шоҳаншоҳ Қубади Сосонӣ 

488 – 529 – Ҳаракати динӣ-сиёсӣ ва иҷтимоии Маздак, ки яке аз ғояҳои 

асосиаш тақсими баробари моликият дар байни камбағалону  сарватмандон буд. 

428 – 429 – Аз ҷониби шоҳ Қубод, ки дар аввал ба маздакиён гаравида буд, 

кушта шудани Маздак ва тарафдорони ӯ. 

531 – 579 – Ҳукмронии Хусрави Анӯшервон ва нашъӯнамои давлати 

Сосониён; мустаҳкам шудани иқтидори давлат ва ҳокимияти марказӣ дар 

натиҷаи ислоҳоти ҳарбӣ, андозғундорӣ ва маъмурии ӯ. 

550-560 – Задухӯрди аввалини Ҳайтолиён бо лашкари Ҳоқони Турк дар 

шимоли Осиёи Миёна. 

563 – 567 – Шикаст хӯрдани Ҳайтолиён дар ҷанг бо лашкари Ҳоқони Турк 

дар наздикии Бухоро ва қисми зиёди Осиёи Миёнаро аз даст додани онҳо. 

563 – Тохористонро забт кардани Хусрави I ва барҳам хӯрдани давлати 

Ҳайтолиён. 

568 – Баста шудани шартномаи ҳарбию-сиёсӣ ва тиҷоратии байни  Ҳоқони 

турк ва Византия бар зидди Эрон. 

570 – 580 – Аз нав истиқлолият ба даст овардани Ҳайтолиёни Тохористон. 

588 – Ғалабаи Баҳроми Чӯбин дар ҷанги назди Ҳирот ва кушта шудани 

Ҳоқони Турк. 

588 – Тохтутози Баҳроми Чӯбин бар зидди туркон дар соҳили рости 

Амударё ва ғалабаҳои ӯ. 

590 – Зикри номи Бадахшон –Бодачан дар як солномаи чиноӣ.  

Асри VI – Пайдоиши пилапарварӣ ва шоҳибофӣ дар Осиёи Миёна. 

616 – 617 – Ҳуҷуми дуюми Сосониён бар зидди туркони соҳили рости 

Амударё ва ғалабаи онҳо. 

629 – Сафари сайёҳи хитоӣ Сюан-цзян ба Осиёи Миёна. 

618 – 630 – Ба ном ба итоати Ҳоқони Турк даромадани Тохористон. 
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630 – Барҳам хӯрдани Ҳоқонати Ғарбии туркон ва истиқлолияти воқеӣ ба 

даст даровардани Суғду Тахористон. 

563 – 630 – Бори аввал дар баъзе ноҳияҳои сарҳадии Осиёи Миёна, аз ҷумла 

Тахористон сокин шудани гурӯҳҳои алоҳидаи туркон. 

639 – 645 – Тавсифи Тахористону, Тирмиз, Чағониёну, Шумон, Қубодиёну, 

Вахш, Хуттал ва Кумед аз ҷониби сайёҳи чинои Сюан-сзан. 

VII – Аввали аср – Ҳукмронии сулолаи шоҳони Суғд, ки насабашон ба 

Кушониён мерасад. 

VII-VIII – Нашъӯнамои давлати Суғди Самарқанд дар давраи ҳукмронии 

шоҳони маҳаллӣ – Шишпир, Вархуман, Тукаспандак, Ғурак, Деваштич ва 

Тургар. 

VII – VIII – Нашъӯнамои Панҷакент ва сикка задани шоҳони он – Амогйан, 

Бодйан ва Нана. 

VII – VIII – Нашъӯнамои хат, забон ва ҳуҷҷатгузории суғдӣ, ки бозёфти 

архиви Деваштич аз қалъаи кӯҳи Муғ шоҳиди он мебошад. 

VI – VIII – Нашъӯнамои Уструшама ва сикка баровардани шоҳони он – 

Раханҷ, Чирдмиш ва Сатачари. 

VII – Пайдоиши дини ислом ва хилофати араб. 

570 – 632 – Солҳои зиндагии ҳазрати пайғамбар Муҳаммад. 

609 – 610 – Оғози мардумро ба дини ислом даъват кардани Муҳаммад. 

622 – Ҳиҷрати Муҳаммад аз Макка ба Мадина. Оғози солшумории 

мусулмонӣ – ҳиҷрӣ. Ба дини ислом гаравидани сокинони Мадина. 

632 – 634 – Хилофати Абу Бакр. 

634 – 644 – Хилофати Умар. 

636 – Ғалабаи арабҳо бар лашкари сосониён дар назди Кадисия. 

642 – Ғалабаи қатъии арабҳо бар лашкари муттаҳиди сосониён дар 

наздикии Наҳованд. 

644 – 656 – Хилофати Усмон. 

651 – Марвро ишғол кардани арабҳо ва барҳам хӯрдани давлати Сосониён. 

654 – Тохтутози аввалини арабҳо ба Мовароуннаҳр.  

656 – 661 – Хилофати Алӣ. 

667 – Ҳуҷуми аввалини арабҳо ба Чағониён. 

673 – 674 – Ҳуҷуми арабҳо ба Ромитан ва Бухоро. 

676 – Тохтутози арабҳо ба Бухоро ва Самарқанд. 

680 – 683 – Тохтутози арабҳо ба Мовароуннаҳр ва дар Хуҷанд шикаст 

хӯрдани онҳо. 

705 – Оғози забти мунтазами Мовароуннаҳр аз ҷониби арабҳо. 

705 – Балх ва Чағониёнро ишғол кардани Қутайба б.Муслим. 

706 – Ҳуҷуми арабҳо ба Пайканд. 

709 – Бухороро забт кардани арабҳо. 

710 – Шумон, Насаф ва Кешро ишғол кардани арабҳо. 

712 – Самарқандро ишғол кардани арабҳо. 
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713 – Чоч, Фарғона ва Уструшанро забт кардани Қутайба б.Муслим. 

713 – Ба охир расидани забти минтақаҳои асосии Осиёи Миёна аз ҷониби 

арабҳо. 

720 – 722 – Шӯриши суғдҳо бо сарварии Ғурак ва баъд Деваштич бар зидди 

арабҳо. 

725 – Ҳуҷуми Асад б.Абдулло ба Хуталон ва шикаст хӯрдани ӯ. 

737 – Хуталонро ишғол кардани арабҳо. 

736 – 737 – Шӯриши аҳолии Тохаристон ва Суғд бар зидди фармони халиф 

Ҳишом дар бораи ситонидани ҷизя аз навмусулмоншудагон. 

718 – 750 – муборизаи Аббосиён ва ҷонибдорони онҳо барои сарнагун 

кардани хилофати Умавиён. 

735 – 740 – оғози фаъолияти Абу Муслими Хуросонӣ дар ҳаракати 

Аббосиён. 

747 – Роҳбари ҳаракати зидди Умавиён таъин шудани Абу Муслим ва ба 

Хуросон омадани ӯ. 

747 – Ба шӯриши зидди Умавиён бо роҳбарии Абу Мусли пайвастани 

шумораи зиёди хуросониён ва мовароуннаҳриён. 

16 январи 748 – Шаҳри Маврро ишғол кардани Абу Муслим ва сипоҳиёни 

ӯ. 

750 – Ғалабаи хуросониён ва мовароуннаҳриён бо сарварии Абу Муслим ва 

сарнагун шудани Умавиён ва ба тахти хилофат нишастани сулолаи Аббосиён. 

750 – Шӯриши зидди Аббосии Шарик б.Шайхро дар Бухоро пахш кардани 

Абу Муслим. 

751 – Лашкари хитоиҳоро шикаст дода, аз сарҳади Осиёи Миёна дур 

кардани лашкари Абу Муслим, ки аз хуросониён ва мовароуннаҳриён, яъне 

тоҷикон-эрониён иборат буд. 

754 – 775 – Хилофати ал – Мансури Аббосӣ. 

755 – Абу Муслимро хоинона куштани халифаи Аббосӣ ал-Мансур. 

755 – Шӯриши ҷонибдорони Абу Муслим бо сардории Симбоди Муғ. 

755 – Шӯриши ҷонибдори Абу Муслим Устоди Сис дар Ҳирот. 

776 – Шӯриши Муқаннаъ. 

783 – Қалъаи Санамро дар наздикии Кеш ишғол кардани арабҳо ва ҳалок 

шудани Муқаннаъ. 

775 – 785 – Ҳукмронии халифаи Аббосӣ ал-Маҳдӣ. 

786 – 809 – Ҳукмронии халифаи Аббосӣ Ҳорун Аррашид.  

750 – Давраи ба дини ислом гузаштани аксари сокинони Хуросону 

Мовароуннаҳр. 

750 – 803 – Афзудани нафузи эрониён-тоҷикон дар идораҳои марказии 

хилофати араб ва фаъолияти сиёсии хонадони Бармакиёни Балхӣ.  

750 – 754 – Вазифаи вазири халифаи Аббосӣ Саффоҳро иҷро кардани 

Холиди Бармакӣ.  

765 – 769 – Волии Табаристон таъин шудани Холиди Бармакӣ.  
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754 – 775 – Волии Мавсил таъин шудани Холиди Бармакӣ.  

754 – 775 – Волии Озорбойҷон таъин шудани Яҳё б.Холиди Бармакӣ.  

784 – 809 – Вазири халифа Ҳорун ар-Рашид таъин шудани Яҳё б.Холиди 

Бармакӣ.  

792 – 796 – Волии Эрони ғарбӣ таъин шудани Фазл б.Холиди Бармакӣ.  

785 – 809 – Волии якчанд вилояти хилофат таъин шудани Ҷаъфар б.Яҳёи 

Бармакӣ.  

803 – Намояндагони хонаводаи Бармакиён Ҷаъфар б.Яҳё, Яҳё ва се писараш 

– Фазл, Муҳаммад ва Мусоро хоинона ба қатл расондани халиф Ҳорун ар-

Рашид.  

813 – Ғалабаи халиф Маъмун бар бародараш Амин бо дасгирии лашкари 

хуросониён бо сарварии Тоҳир б.Ҳусайн. 

813 – 821 – Сарлашкари хилофат таъин шудаи Тоҳир б.Ҳусайн.  

821 – 873 – Ҳукмронии сулолаи тоҷикии Тоҳириён дар Хуросону 

Мавароуннаҳр. 

821 – 822 – Волии Хуросону мовароуннаҳр таъин шудани Тоҳир б.Ҳусайн.  

822 – 828 – Ҳукмронии Талха б.Тоҳир ва истиқлолияти воқеъи ба даст 

овардани Хуросону Мовароуннаҳр.   

861 – Пойтахти Сиистон ш.Заранҷро ишғол кардани Ёқуб б.Саффорӣ.  

867 – Ҳирот ва Бушангро ишғол кардани сипосҳиёни Ёқуб б.Лайси 

Саффорӣ.  

869 – Кирмон ва форсро ишғол кардани Ёқуб б.Лайси Саффорӣ.  

871 – Аз ҷаноби халиф ҳокими Балх ва Тохаристон таъин шудани Ёқуб 

б.Лайси Саффорӣ. 

873 – Пойтахти Тоҳириён ш. Нишопурро ишғол кардани Ёқуб б.Лайси 

Саффорӣ ва барҳам хӯрдани давлати Тоҳириён.  

873 – 900 – Ҳукумронии сулолаи тоҷикии Саффориён дар Хуросон ва Эрон 

874 – Аз ҷаноби халиф ал-Муътамид ҳокими Хуросон, Табаристон, Ҷурҷон, 

Рай ва Форс таъин шудани Ёқуб б.Лайси Саффорӣ.  

876 – Ихтилофи Ёrуб б.Лайси Саффорӣ бо халиф ал-Муътамид ва 

лашкаркашии бемуваффақиятонаи ӯ ба Бағдод.  

819 – 999 – Солҳои мавҷудияти давлати Сомониён. 

715 – 738 – Ҳукумронии Асад б.Абуллоҳ ал-Кушайрӣ-ҳомӣ ва пуштибони 

Сомонхудот. 

725 – 738 – Ҳокими Балх  будани Сомонхудот. 

Чоряки аввали асри IХ – дар Марв дар дарбори волии Хуросон ва халифи 

оянда ал-Маъмун хизмат кардани Асад б.Сомонхудот ва писарони ӯ.  

806 – 810 – Шӯриши Рафеъ б.Лайс ва дар пахш кардани он фаъолона 

иштирок кардани писарони Асад б.Сомонхудот. 

813 – 833 – Хилофати ал-Маъмун. 

819 – 820 – Дар панҷ вилоят ҳоким таъин шудани писарони Асад 

б.Сомонхудот. 
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819 – 824 –  Ҳукмронии Нуҳ б.Асад дар Самарқанд (сардори сулола). 

819 – 864 –  Ҳукмронии Аҳмад б.Асад Фарғона ва аз соли 842 ҳамчунин дар 

Самарқанд чун сардори сулола.  

864 – 892 –  Ҳукмронии Наср б.Аҳмад. 

874 – Бародараш Исмоил б.Аҳмадро ҳокими Бухоро таъин кардани Наср 

б.Аҳмад. 

875 – Фармони халиф Муътамид дар бораи расман ҳокими тамоми 

Мовароуннаҳр таъин шудани Наср б.Аҳмад.  

888 – Муноқишаи байни бародарон ва ғалабаи Исмоил дар задухӯрд бо 

сипоҳиёни Наср.  

892 – 907 –  Ҳукмронии Исмоили Сомонӣ.  

893 – Тироз ва туркони Ҳафтрудро саркуб кардани Исмоили Сомонӣ.  

900 – Амр б.Лайсро шикаст дода Хуросонро ба ҳайати давлати Сомониён 

ҳамроҳ кардани Исмоил.  

914 – 943 – Нашъунамои давлати Сомониён дар солҳои ҳукмронии Наср 

б.Аҳмад.  

943 – Фош шудани суиқасди руҳониён (карматиён) ва сарлашкарони турк 

бар зидди Наср II б.Аҳмад ва аз ҷониби писари ӯ Нуҳ кушта шудани сардори 

суиқасдчиён.  

943 – 954 –  Ҳукмронии Нуҳ б.Наср.  

947 – бо ёрии Абу Али Чағонӣ ҳокимиятро муваққатан ба даст гирифтани 

амаки Нуҳ Иброҳим б.Аҳмад.  

947 – 952 – Афзудани ҳаракатҳои марказгурезӣ ва шӯриши Абу Али 

Чағонӣ.  

954 – 961 –  Ҳукмронии Абулмалик б.Нуҳ ва афзудани нуфузи сипоҳиён ва 

сарлашкарони турк дар дарбори давлати Сомониён.  

961 – 976 –  Ҳукмронии Мансур б.Нуҳ ва афзудани кашмакашиҳои дарборӣ 

ва ҳаракатҳои марказгурезӣ.  

976 – 997 –  Ҳукмронии Нуҳ II б.Мансур ва авҷ гирифтани кашмакашиҳо, 

исёнҳо ва хеле суст шудани ҳокимияти марказӣ.  

992 –  Ҳуҷуми якӯми Қарохониёни турк-ҳокимони Ҳафтруду Кашғар ба 

Бухоро ва муваққатан онро ишғол кардани онҳо.  

Соли 992 – Бозгашти Нуҳ II б.Мансур ба Бухоро ва бо ёрии ҳокими Ғазна 

Сабук тегин саркуб кардани ҳокимони исёнгари вилоятӣ.  

999 – Бухороро ишғол кардани Қарохониён ва амалан барҳам хурдани 

давлати Сомониён. 

1000 – 1005 – муборизаи шуҷоатмандонаи Исмоили II ал-Мунтасир барои 

барқарор кардани ҳокимияти Сомониён. 

962 – таъсиси аморати мустақили Ғазна тавуассути Алптегин 

960 – исломро қабул кардани Қарохониён 

977 – амири Ғазна таъин гаштани Сабуктегин 

999 – 1030 – салтанати Маҳмуди ғазнавӣ 
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1002 – забти Систон аз тарафи Маҳмуд. 

1008 – муҳорибаи байни Ғазнавиён ва Қарохониён дар Балх  

1011 – лашкаркашии Маҳмуд ба Ғур 

1012 – фавти Илекхони қарахонӣ ва ба тахт нишастани Туғонхон 

1017 – забти хоразм аз тарфи Маҳмуд 

1025 – дидори Маҳмуд ва хони қарахонӣ дар Самарқанд. 

1002 – 1026 – лашкаркашиҳои Маҳмуд ба самти Ҳиндустон. 

1011 – қаҳтсолӣ дар Хуросон 

1029 – лашкаркашии Маҳмуд ба Рай 

1030 – 1040 салтанати Масъуди ғазнавӣ 

1034 – истиқлолияти Хоразм аз Ғазна 

1035 – оғози ҳаракати салҷуқиён дар Хуросон. 

1040 – муҳорибаи Дандонақон 

1040 – 1063 – салтанати Туғрали салҷуқӣ 

1063 – 1072 – салтанати Алпарслон 

1072 – 1092 – салтанати Маликшоҳ 

1065 – 1092 – вазорати Низомулмулки тусӣ 

1055 – забти Бағдод аз ҷониби салҷуқиҳо 

909 – 1171 – хилофати Фотимиён 

1090 – таъсиси давлати исмоилиёни Аламут тавассути Ҳасани Саббоҳ 

1092 – қатли Низомулмулк аз ҷониби фидоиёни исмоилӣ 

1118 – 1157 – салтанати Санҷари салҷуқӣ 

1137 – муҳорибаи назди Хӯҷанд миёни қарахитоиҳо ва қарохониҳо 

1141 – мӯҳорибаи Қатвон 

1172 – 1200 салтанати Текеш 

1200 – 1220 сатанати Муҳаммади ҳоразмшоҳ 

1206 – 1207 – шӯриши Малик Санҷар 

1217 – лашкаркашии Муҳаммад Хоразмшоҳ ба Бағдод 

1219 – «фоҷеъаи Утрор» 

1220 – забти Самарқанду Бухоро аз тарафи муғулҳо 

1221 – забти шаҳрҳои Хуросон аз тарафи муғулҳо 

1220 – муборизаи қаҳрамононаи Темурмалик ба муқобили муғулҳо 

1238 – шӯриши Маҳмуди Торобӣ 

1271 – ислоҳоти Масъудбек 

1245 – 1381 – давлатдории Куртҳо 

1336 – 1381 – давлатдории сарбадорони Хуросон 

1336 – 1393 – давлатдории Музаффариҳо 

1365 – ҷунбиши сарбадорони Самарқанд 

1365 – «ҷанги рӯи лой» 

1370 – 1405 ҳукумати Темури Ланг. 

1372 – забти Хоразм аз тарафи Темури Ланг 

1372 – забти Хоразм аз тарафи Темури Ланг  
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1395 – ҷанги Темури Ланг бо Тӯҳтамиш ва суқути Ӯрдаи тиллоӣ 

1398 – забти Ҳиндустон аз тарафи Темури Ланг 

1402 – Аз ҷониби Темури Ланг шикаст хӯрдани Боязид 

1405 – 1447 – салтанати Шоҳрух 

1405 – 1447 –  салтанати Улуғбек 

1501 – забти Самарқанду Бухоро аз тарафи Муҳаммад Шайбонихон 

1502 – 1512 – муборизаҳои Бобур барои бозгардонидани ҳукумат 

1510 – муҳориба дар Марв ва кушта шудани Шайбонихон 

1507 – забти Ҳирот аз тарафи узбакҳои шайбонӣ 

1598 – 1753 – салтанати Аштахониён 

1740 – лашкаркашии Нодиршоҳи Афшор 

1753 – 1920 – салатнати хонадони манғит  

1785 – 1800 – аморати Шоҳмурод 

1821 – 1825 – шӯриши хитой-қипчоқҳо 

1823 – ислоҳоти ҳарбии амир Насрулло 

1826 – 1897 – солҳои зиндагии Аҳмад махдуми Дониш. 

1839 – 1840 – ҳуҷуми нобарори қӯшунҳои рус ба  муқобили хонигарии 

Хева. 

1847– ҳаракати қӯшунҳои рус аз самти  Оренбургӣ ба соҳили  баҳри Арал. 

1850 – 1854 – ҳаракати қӯшунҳои рус аз самти Сибир (аз Семипалатинск) 

ба водии Залий. 

1864 – 21сентябр – забти қалъаи Чимкент аз тарафи қӯшунҳои рус (самти 

Оренбургӣ). Дар Чимкент қӯшунҳои самтҳои Оренбургӣ ва Сибирии рус бо ҳам 

муттаҳид гардиданд. 

1865 – 15 – 17 июн – ҳуҷуми сеюми қӯшунҳои рус ба Тошканд ва забти он. 

1866 – 19 – 24 май – муҳосираи Хуҷанд аз тарафи қӯшунҳои рус ва забти 

он. 

1866 – 2 октябр забти Истаравшан (Ӯротеппа) аз тарафи қӯшунҳои  рус. 

1866 – 1867 – ҳуҷӯми аввали амири Бухоро Музаффархон ба водии Ҳисор. 

1867 –  таъсиси генерал-губернатории Туркистон. 

1868 – аввалин матбаа дар Тошкент. 

1868 – шартномаи байни генерал-губернатори Туркистон К.П. Кауфман ва 

хони Қӯқанд Худоёрхон. Мутеи Русия гардидани хонигарии Қӯқанд. 

1868 – 1 май  – муҳорибаи баландии Чӯпон Ота. 

1868 – 2 май – забти шаҳри Самарқанд аз тарафи қӯшунҳои рус. 

1868 – 11 май – имзои шартномаи тиҷоратӣ дар байни Русия ва Бухоро. 

1868 – 2 июн – муҳорибаи назди Зирабулоқ. Охирин ҷанги байни қӯшунҳои 

Русияи подшоҳӣ ва аморати Бухоро. 

1868 – 23 июн – имзои шартнома дар байни Русия ва Бухоро. Подшоҳи рус 

Александри II онро тасдиқ  накард. 

1869 – аз тарафи ҳукумати подшоҳии Русия тартиб додани нақшаи ба 

вилояти Ҳафтруд кӯчонидани деҳқонони рус. 
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1870 – 1878 – мавҷудияти «давлати « Ҳафтшаҳр (Ҷктишаҳр), ки Муҳаммад 

Яқуббеки тоҷик (солҳои зиндагиаш 1820 – 1877) дар Урумчию Қашғар. 

1870 – 1878 – Мавҷудияти «давлати» Ҳафтшаҳр (Ҷетишаҳр), ки Муҳаммад 

Яъқуббеки тоҷик (солҳои зиндагиаш 1820 – 1877) дар Урумчии Қошғар.  

1870 – кушодани китобхонаи оммавӣ дар Тошкент. 

1870 – 28 апрел – оғози нашри рӯзномаи “Туркистанские ведомости”. 

1870 – 25 апрел – июн – эъзомияи Искандаркӯл бо сарварии генерал 

Абрамов. Болооби Зарафшон тобеи Русия гардид. 

1870 – ҳуҷуми дуюми амири Бухоро Музаффархон ба водии Ҳисор ва забти 

он. 

1873 – май – 12 июн – ҷанги байни Русия ва хонигарии Хева. Мутеи Русия 

гардидани хонигарии Хева. 

1873 – 28 сентябр – имзои шартнома дар байни Русия ва Бухоро, ки бо 

номи “Шартномаи дӯстӣ” маълум аст. 

1873 – 1876 – шӯриш дар хонигарии Қӯқанд. 

1874 – аз тарафи сармоядорони Москва ба миён гузоштани масъалаи  

сохтмони роҳи оҳани Осиёи Миёна. 

1875 – 10 май – дар шаҳри Тошкент кушодани бонкӣ Давлатии Русия, ки он 

аввалин ташкилоти бонкӣ дар ҳудуди Осиёи Миёна ба ҳисоб меравад.  

1876 – 19 феврал – барҳам додани хонигарии Қӯқанд ва ба ҷои он таъсис 

намудани  вилояти Фарғона. 

1876 – 1877 – тобеи аморати Бухоро гардидани Қаротегин. 

1878 – 1954 – солҳои зиндагии Садриддин Айнӣ. 

1878 – баҳор – ҳуҷуми дуюми Худойназар ба Дарвоз ва тобеи аморати 

Бухоро намудани он. 

1880 – 3 август – аз димоғаи Михайловск (ё худ Узун -Ада) оғоз гардидани 

сохтмони роҳи оҳан дар Осиёи Миёна. 

1881 – 20 сентябр – дар роҳи оҳани байни Михайловск ва Қизиларват 

ҳаракати поезд оғоз гардид. 

1882 – сеюмин кӯшиши кишти пахтаи навъи америкоӣ дар Осиёи Миёна. 

Он бори аввал дар ноҳияҳои гуногуни кишвари Туркистон натиҷаи дилхоҳ дод. 

1884 – 1 январ – ҷамъомади Марв. Тобеи Русия гардидани қабилаҳои 

туркман. 

1884 – 19 декабр – кушода шудани нахустин мактаби русии маҳаллӣ дар 

Тошкент. 

1885 – шӯриши коргарони кони ангишти Заврон-Киштути волости 

Панҷакент. 

1885 – 1911 – ҳукумронии амир Абдулаҳадхон.   

1885 – март – аз тарафи қӯшунҳои рус ишғол гардидани Пандин (Панҷдеҳ). 

Ба вуқӯъ омадани хавфӣ ҷангӣ дар байни Русия ва Англия. 

1885 – 10 сентябр – имзои шартнома дар байни Русия ва Англия оиди 

сарҳади нуфуз дар ҷануб. 
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1886 –  январ – дар Бухоро кушодани Агентии сиёсии иператории Русия. 

1886 – тасдиқи “Низомнома оиди идоракунии кишвари Туркистон”. 

1887 – округи Зарафшон ба вилояти Самарқанд табдил ёфт. 

1887 – дар минтақаи Пандин (Панҷдеҳ) ва Кушка хати марзии нуфузи 

байни Русия ва Англия муайян карда шуд. 

1888 – шӯриш бо сарварии Восеъ. 

1892 – “исёни вабо” дар шаҳри Тошкент. 

1893 – Аз тарафи ҳукумати амирии Бухоро ва хонии Хева қатъ гардидани 

барориши тангаҳои нуқрагин. 

1894 – аз байн бардоштани хати гумрукии байни Русияю Бухоро. 

1894 – 1895 – дар нуқтаҳои сарҳадии байни аморати Бухоро ва 

Афғонистон: Қаршӣ, Чӯшқагузар, Пата – Ҳисор ва Айваҷ кушодани 

ташкилотҳои гумрукии Русия. 

1895 – сентябр – имзои шартнома дар байни Русия ва Англия оиди сарҳади 

нуфуз дар Помир (Бадахшон). 

1895 – 1899 – роҳи оҳани байни Самарқанд – Хавост – Хуҷанд –Андиҷон ва 

Хавост – Тошкент сохта шуд. 

1898 – шӯриш дар Андиҷон, ки бо номҳои шӯриши “эшони Дукчӣ”, 

“шӯриши Мадалӣ-эшон” ва ғайра низ машҳур аст. 

1900 – 1906 – роҳи оҳани Тошкент – Оренбург сохта шуд. Дар натиҷа роҳи 

оҳани Осиёимиёнагӣ бо роҳи оҳани Умумирусиягӣ пайваст гардид. 

1901 – бунёди нахустин мактаби усули нав – ҷадидии форсии тоҷикӣ дар 

Самарқанд аз тарафи  А. Шакурӣ. 

1904 – 7 июн – нашри қонун оиди ташкилотҳои хурди қарздиҳӣ дар Русия. 

Он ба кишвари Туркистон низ дахл дошт.  

1905 – 1907 – иқилоби якуми буржуазию демократӣ дар Русия. 

1905 – 10 июн – ҳукумати подшоҳии Русия барои иштирок намудан дар 

сохтмони роҳи оҳан ба сармояи хусусӣ низ иҷозат дод. 

1907 – бунёди аввалин ташкилоти хурди қарздиҳӣ (рафоқати қарздиҳӣ) дар 

кишвари Туркистон. 

1908 – октябр – аз тарафи М.А. Мунзим ва С.Айнӣ дар шаҳри Бухорои 

Кӯҳна кушодани мактаби усули нав – ҷадидии форси тоҷикӣ, ки бо номи 

“мактаби Мунзим” машҳур буд. 

1909 – 25 сентябр – аз тарафи ҳукумати амирии Бухоро бастани “мактаби 

Мунзим”. 

1909 – 1977 – солҳои зиндагии Бобоҷон Ғафуров 

1910 – 22 – 26 январ – фоҷеаи-хунрезии байни суннимазҳабон ва 

шиамазҳабон дар шаҳри Бухорои Кӯҳна. 

1910 – 1 декабр – аз тарафи ҷадидони Бухоро ташкил намудани ҷамъияти 

“Тарбияи атфол”. Аз ҷиҳати ташкилӣ ташаккул ёфтани ҳаракати ҷадидии 

Бухоро. 

1911 – 1920 / 21 – ҳукмронии амир Олимхон. 
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1912 – 11 март – аз тарафи ҷадидони Бухоро нашр намудани аввалин 

рӯзномаи форсии тоҷикӣ “Бухорои Шариф”. Бинобар ин 11 март – рӯзи 

матбуоти тоҷик ба ҳисоб меравад. 

1912 – 11 май – ташкил намудани Рафоқати тиҷоратию саноатии Вадяевҳо. 

1912 – 13 декабр – ташкил намудани Рафоқати тиҷоратию саноатии 

Потеляхов. 

1913 – ташкил ёфтани Ҷамъияти саҳҳомии роҳи оҳани Бухоро. 

1914 – 1916 – сохтани роҳи оҳани байни Бухорои Нав (Когон) – Қаршӣ – 

Калиф – Термиз, бо шохаи Қаршӣ – Ғузор – Китоб. 

1914 – 19 июл (1 август) – 1918 – 11 ноябр – оғози ҷанги якуми ҷаҳон. 

1916 – 25 июн – нашри фармони подшоҳи Русия – Николайи II оиди ба 

корҳои ақибгоҳи фронт даъват намудани сокинони маҳаллии кишвари 

Туркистон ва Қазоқистон. 

1916 – 4 июл – шӯриш дар Хуҷанд. 

1916 – 17 июл – аз тарафи ҳукумати подшоҳии Русия дар ҳолати ҳарбӣ 

эълон намудани кишвари Туркистон. 

1917 – 27 феврал – ғалабаи инқилоби буржуазию демократӣ дар Русия ва 

сарнагун гардидани тартиботи подшоҳии рус. 

1917 – 2 март – дар Русия бо сарварии княз Г.Е. Лвов ташкил намудани 

Ҳукумати Муваққатӣ. Ба вуҷуд омадани дуҳокимиятӣ дар Русия. 

1917 – март – июл – дар ҳудуди кишвари Туркистон бунёд гардидани 

Шӯроҳо ва Иттифоқҳо. 

1917 – 9 март – бунёди Шӯрои исломия дар шаҳри Тошкент. 

1917 – 31 март – дар кишвари Туркистон тартиботи генерал – губернаторӣ 

барҳам дода шуд. 

1917 – 7 апрел – Кумитаи Туркистонии Ҳукумати Муваққатӣ  ташкил ёфт. 

1917 – 17 март – “Агенти сиёсии императории Русия дар Бухоро” ба 

“Резидентсияи Русия дар Бухоро” табдил дода шуд. 

1917 – 7 апрел – аз тарафи ҳукумати амирии Бухоро эълон гардидани 

лоиҳаи ислоҳот. 

1917 – 8 апрел – намоиши шукронаи ҷавонбухороиён дар Бухоро ва 

пароканда намудани он. 

1917 – апрел – ташкил намудани Кумитаи Умумипомирии Ҳукумати 

Муваққатӣ. 

1917 – 8 май – аз ихтиёри идоракунии амири Бухоро ба Ҳукумати 

Муваққатии Русия гузаштани қисми ғарбии Бадахшон. 

1917 – июн – ҷудоӣ дар Шӯрои исломия ва бунёди Шӯрои уламо. 

1917 – 25 октябр (7 ноябр) – ғалабаи инқилоби Октябр дар Русия. Барҳам 

додани Ҳукумати Муваққатӣ ва барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ. 

1917 – 28 октябр – 1 ноябр – шӯриш дар шаҳри Тошкент, ки ба ғалаба 

анҷом ёфт. 
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1917 – 11 ноябр – дар шаҳри Хуҷанд ҳокимият ба ихтиёри Шӯроҳо, ки дар 

он аксариятро намояндагони ҳизбҳои эсеру меншевикон ташкил медоданд, 

гузашт. 

1917 – ноябр – дар маҳаллаҳои руснишин ва сарҳадии аморати Бухоро 

ҳокимият ба ихтиёри Шӯроҳо гузашт. 

1917 ноябр – 1918 апрел – барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар тамоми 

ноҳияҳои имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ. 

1917 – 27 ноябр (10 декабр) – анҷумани IV таъҷилии мусулмонони кишвари 

Туркистон, ки дар шаҳри Қӯқанд барпо гардид, мухторияти кишвари 

Туркистонро эълон кард ва ҳокимияти муваққатии мухториятхоҳонро ташкил 

дод. Он дар таърих бо номи “Мухторияти Қӯқанд” маълум аст. 

1917 – 27 декабр – аз тарафи Ҳокимияти Шӯравӣ миллӣ кунонидани 

банкҳо. 

1918 – 6 январ – Давлати Шӯравӣ Маҷлиси Муассисони Умумирусиягиро 

пароканда кард. 

1918 – 4 феврал – аввалин баромади зиддишӯравӣ дар  деҳаи Қистакӯзи 

уезди Хуҷанд. 

1918 – 12 феврал – қарори ҳукумати кишварии Туркистон оиди 

баровардани пули худ. Аз моҳи апрели ҳамон сол барориши он бо номи “бони 

Туркистонӣ”  оғоз гардид. 

1918 – 14 феврал – дар Русияи Шӯравӣ ба солшумории григориянӣ 

гузаштанд, ки аз солшумории пештараи Русия 13 рӯз фарқ мекунад. 

1918 – 22 феврал – “Мухторияти Қӯқанд” аз тарафи аскарони сурх барҳам 

дода шуд. 

1918 – 2 – 5 март – ҷанги байни аморати Бухоро ва Давлати Шӯравӣ 

(Туркистони Шӯравӣ), ки бо номи “таҷовузи Колесов” маълум аст. 

1918 – 5 март – дар кишвари Туркистон миллӣ кунонидани заводҳои 

пахтатозакунӣ, собунпазӣ ва ғайра. 

1918 – 25 март – имзои сулҳ дар Қизилтеппа дар байни аморати Бухоро ва 

Давлати Шӯравӣ (Туркистони Шӯравӣ). 

1918 – 30 апрел – эълони ташкилёбии Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии 

сотсиалистии Туркистон. 

1918 – 14 июл – дар ҶМШС Туркистон дар қатори забони русӣ, забонҳои 

ӯзбекӣ ва қирғизӣ забонҳои давлатӣ эълон гардид. 

1918 – 1920 – авҷи  ҳаракати зиддишӯравӣ дар кишвари Туркистон. 

1918 – 15 октябр – қабули аввалин Конститутсияи (қонуни асосии) ҶМШС 

Туркистон. 

1918 – ноябр – сарвари отряди Помир палковник Фенин бо  ҳамроҳонаш ба 

Ҳиндустон гурехт. 

1919 –  ислоҳоти пулии Ҳокимияти Шӯравӣ. 

1919 – феврал – ба Хоруғ омадани комиссияи ҳарбию сиёсӣ ва отряди 

ихтиёрӣ бо сарварии коммунист А.А.Холмаков. 
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1919 – баҳор – барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар  Кӯҳистони 

Бадахшони. 

1919 – 10 апрел – 1921 – декабр – нашри маҷаллаи форсии тоҷикӣ “Шӯълаи 

инқилоб” дар Самарқанд. 

1919 – 11август – ташкил намудани фронти Туркистон. 

1920 – 2 июл – аз тарафи ҳукумати амирӣ ба сӯи Москва фиристодани 

ҳайати сафорати фавқулодда. Дар Бухорои нав (Когон) ба вуҷуд омадани “иғвои  

дуюми июлӣ”. 

 1920 – 7 июл – амир Олимхон ба фатвое имзо гузошт, ки дар асоси он 

ҳамаи мусулмонон ба “ҷанги муқаддаси” муқобили Давлати Шӯравӣ даъват 

карда мешуд. 

1920 – 12 август – аз тарафи сарвари фронти Туркистон М.В. Фрунзе имзо 

гардидани дастури рақами 3504 бо номи “Дастур ба қӯшунҳои фронт оиди 

инқилоби Бухоро”. 

1920 – 25август – аз тарафи сарвари фронти Туркистон М.В.Фрунзе имзо 

гардидани дастури рақами 3667 ба номи “Дастур ба аскарони фронт оиди 

расонидани кӯмак ба меҳнаткашони шӯришбардоштаи Бухоро”. 

1920 – 29 август – аз тарафи аскарони сурх забт намудани Чорҷӯйи Кӯҳна, 

Қарокӯл, Қаршӣ, Китоб, Шаҳрисабз, Кармина ва Хатирчӣ. Муҳосираи шаҳри 

Бухорои Кӯҳна. 

1920 – 2 сентябр – аз тарафи аскарони сурх забт намудани Бухорои Кӯҳна, 

Вобкент, Пирмаст, Ғиждувон ва Қизилтеппа. 

1920 – аввали сентябр – нахустин манифести Кумитаи Инқилобии 

Умумибухороӣ баромад, ки мувофиқи он Бухоро Ҷумҳурии Халқии Шӯравӣ 

эълон карда шуд. 

1920 – аввали сентябр – дар ҶХШБ андози замин бекор карда шуд. 

1920 – 4 сентябр – эълони ҳолати фавқулодда дар шаҳри Бухорои Кӯҳна. 

1920 – 8 октябр – анҷумани якуми муассисони Умумибухороии 

намояндагони халқ оиди ташкилёбии ҶХШ Бухоро эъломия қабул кард. 

1920 – 3 ноябр – шартномаи (муоҳидаи) муваққатии ҳарбию сиёсии байни 

Федератсияи Русия ва ҶХШБухоро имзо гардид. 

1920 – 17 декабр – аз шаҳри Қаршӣ ба амалиёти  ҷангӣ баромадани Отряди 

эъзомии ҳарбии Ҳисор. 

1920 – 24 декабр – шӯриши зиддишӯравӣ дар Шеробод, Шаҳрисабз, Китоб, 

Яккабоғ ва Чироқчӣ. 

1920 – охири декабр – 1921 – аввали январ – шӯриши Усмон дар Ғарм. 

1921 – январ – ташкили Эъзомияи фавқулоддаи сиёссии ҶХШБухоро оиди 

Бухорои Шарқӣ.   

1921 – феврал – аз тарафи аскарони Отряди эъзомии ҳарбии Ҳисор забт 

намудани Деҳнав (15 феврал), Сариосиё (16 феврал), Регар (19 феврал), Ҳисор 

ва Қаратоғ (20 феврал) ва Душанбе (21феврал). 
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1921 – 22 феврал – ба Душанбе омада расидани штаби Отряди эъзомии 

ҳарбии Ҳисор ва Эъзомияи фавқулоддаи сиёссии ҶХШ Бухоро оиди Бухорои 

Шарқӣ. 

1921– феврал-март – аз тарафи қисмҳои аскарони Отряди эъзомии ҳарбии 

Ҳисор забт намудани: Кофарниҳон (23 феврал), Файзобод (24 феврал), 

Қӯрғонтеппа (24 феврал), Қубодиён (6 март), Сароӣ Камар (3 март), Кӯлоб (15 

март), Оби Гарм (16 март), Балҷувон (20 март), Ғарм (23 март) ва Қалъаи Хумб 

(охири моҳи март). 

1921 – 4март – аз гузаргоҳи Даркади назди Чубек ба хоки Афғонистон 

гурехтани амир Олимхон. 

1921 – 4 март – шартномаи иттифоқӣ дар байни Федератсияи Русия ва 

ҶХШ Бухоро ва шартнома оиди собиқ маҳаллаҳои руснишини аморат. 

1921 – 11март – дар ҶХШ Бухоро забони туркӣ забони давлатӣ эълон 

гардид. 

1921 – баҳор – “иттифоқи камбағалон” ва “кумитаи камбағалон” ба 

“иттифоқи ҷуфтгарон” (Қӯшчӣ) муттаҳид карда шуд. 

1921– 1923 – авҷи оғози ҳаракати зиддишӯравӣ Бухорои Шарқӣ. 

1921– август – сиёсати мусодираи озуқавӣ дар тамоми ҳудуди кишвари 

Туркистон бекор карда шуд ва ба ҷои он андози озуқавӣ ҷорӣ гардид. 

1921– сентябр – бунёди Сегонаи ҳарбию сиёсӣ оид ба Помир. 

1921 –23сентябр – анҷумани дуюми Умумибухороии намояндагони халқ 

аввалин Конститутсияи (қонуни асосии) ҶХШ Бухороро қабул кард. 

1921 – 9 декабр – сӯиқасди У. Пӯлодхоҷаев дар Душанбе ва барбод 

рафтани он. 

1922 – 1 январ – дар Бухорои Шарқӣ Иброҳимбек ба муқобили Ҳокимияти 

Шӯравӣ ҷанг эълон кард. 

1922 – 2 январ – Комиссияи фавқулоддаи диктаторӣ (Диккомиссия) ташкил 

ёфт. 

1922 – 14 феврал – аз Душанбе қисмҳои аскарони сурх бароварда шуд. 

Душанбе ба ихтиёри Иброҳимбек гузашт. 

1922 – 19 май – Анварпошо ба номи Ҳокимияти Шӯравии Русия 

таҳдиднома фиристод. 

1922 – 15 июн – аскарони сурх ба муқобили Анварпошо ҳуҷуми васеъро 

оғоз намуданд. 

1922 – 14 июл  – Душанбе аз сари нав ба ихтиёри қисмҳои аскарони сурх 

гузашт. 

1922 – 4 август – дар муҳорибаи Обдара (дар Балҷувон) Анварпошо ҳалок 

гардид. 

1922 – тирамоҳ – оғози ҳуҷуми иғвогари дигари турк - Салимпошо ба ҶХШ 

Бухоро (сараввал аз Афғонистон ба воситаи дарьёи Панҷ ба Қалъаи Хумб 

гузашт). 

1922 – 30 декабр – ташкилёбии ИҶШС (СССР). 
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1923 – март – муттаҳид намудани фаъолияти иқтисодӣ ва хоҷагии 

ҷумҳуриҳои Туркистон , Бухоро ва Хоразм. 

1923 – 2 май – қатъ гардидани барориши пулҳои бухороӣ. 

1923 – 15 июл – Салимпошо ба Афғонистон гурехт. 

1923 – тобистон – Фузайл Махсум ба Афғонистон гурехт. 

1923 – октябр – Кодекси замини ҶХШ Бухоро (Қоидаи асосӣ оиди 

истифодаи замин дар ҶХШ Бухоро) қабул гардид. 

1924 – 31 январ – бори аввал дар маҷлиси Бюрои ташкилии КМ ҲК(б) 

Русия масъалаи ҷумҳуриҳои нави Осиёи Миёна муҳокима гардид. 

1924 – 25 феврал – муҳокимаи масъалаи тақсимоти ҳудуди миллӣ дар 

пленуми васеи КМ  ҲК Бухоро. 

1924 – 23 – 24 март – муҳокимаи масъалаи тақсимоти ҳудуди миллӣ дар 

пленуми КМ ҲК Туркистон. 

1924 – 7 июл – фаолияти Диккомиссия дар Бухорои Шарқӣ қатъ гардид. 

1924 – 16 август – ташкил намудани комиссияи тоҷикӣ,бо сарварии 

А.Ҳоҷибоев, ки ба ҳайати аъзоёни комиссияи сарҳадӣ дохил мешуданд. 

1924 – 21 август – дар маҷлиси 5 – уми комиссияи тақсимоти ҳудуди миллӣ 

масъала “Дар бораи вилояти мухтори Тоҷикистон ва ҳудуди он” шунида шуд. 

1924 – 25 август – оғози нашри рӯзномаи форсии тоҷикӣ – “Овози тоҷик” 

дар Самарқанд . Ҳоло ин рӯзномаи ягонаи ҷумҳуриявии тоҷикии Ӯзбекистон 

буда, бо ҳамин ном нашр мешавад. 

1924 – 15 – 16 сентябр – иҷлосияи фавқулоддаи КИМ Туркистон ба 

мардуми кишвар ҳуқуқ дод, ки аз ҳайати Ҷумҳурии Туркистон баромада, 

ҷумҳурӣ ва ё вилоятҳои миллии худро ташкил диҳанд. 

1924 – 20 сентябр – анҷумани Умумибухороии Шӯроҳо низ ба мардуми 

ҷумҳурии Бухоро ҳӯқуқ дод, ки аз ҳайати ҷумҳурӣ баромада, ҷумҳурӣ ва ё 

вилоятҳои миллии худро ташкил диҳанд. 

1924 – 14 октябр – иҷлосияи II КИМ Умумирусиягӣ ташкилёбии ҶМШС 

Тоҷикистон, ҶШС Туркманистон ва ҶШС Ӯзбекистонро маъқул шуморид. Аз 

ин рӯ 14 октябр – рӯзи бунёди ҷумҳуриҳои номбурда ба ҳисоб меравад. 

1924 – 27 октябр – иҷлосияи II КИМ ИҶШС(СССР) низ ташкилёбии 

ҶМШС Тоҷикистон, ҶШС Туркманистон ва ҶШС Ӯзбекистонро маъқул 

шуморид. 

1924 – 26 ноябр – ташкили кумитаи инқилобии ҶМШС Тоҷикистон бо 

сарварии Нусратулло Махсум Лутфуллоев. 

1924 – 6 декабр – Ҳизби коммунистии Тоҷикистон бо номи бюрои 

ташкилии ҲК(б) Ӯзбекистон дар ҶМШС Тоҷикистон таъсис ёфт. 

1924 – 6 декабр – Ҳизби коммунистии Тоҷикистон бо номи бюрои 

ташкилии ҲК(б) Ӯзбекистон дар ҶМШС Тоҷикистон таъсис ёфт. 

1925 – 2 январ – вилояти Кӯҳистони Бадахшонро ба вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон табдил дода, онро ба ҳайати ҶМШС Тоҷикистон дохил 

намуданд. 
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1925 – 3 феврал – ҳукумати ҶМШС Тоҷикистон дар ҳайати пурра ба 

Душанбе омад. 

1925 – 4 феврал – дар Душанбе дар гирдиҳамоии серодам деклоратсияи 

ташкилёбии Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон хонда шуд. 

1925 – баҳор – зарбаи аввалини аскарони сурх ба муқобили дастаҳои 

Иброҳимбек. 

1925 – 7 октябр – Нашриёти давлатии Тоҷикистон бунёд гардид. 

1925 – ба ҶМШС Тоҷикистон аввалин трактор оварда шуд. 

1926 – баҳор – тобистон – зарбаи дуюми аскарони сурх ба муқобили 

дастаҳои Иброҳимбек. 21 июн Иброҳимбек ба Афғонистон гурехт. 

1926 – оғози роҳҳои ҳавоии байни Душанбе – Тирмиз ва Душанбе – Бухоро. 

1926 – 1 – 12 декабр – Анҷумани 1 муассисони Шӯроҳои ҶМШС 

Тоҷикистон. Дар рӯзи аввал ин анҷуман эъломияро дар бораи ташкилёбии 

ҶМШС Тоҷикистон қабул кард. 

1926 – дар ҳудуди ҶМШС Тоҷикистон ба вуҷуд омадани аввалин 

корхонаҳои саноатӣ. 

1927 – феврал – таъсиси округи Хуҷанд. 

1928 – 1930 – гузаштан ба алифбои лотинӣ. 

1928 – октябр – оғоз шунавонидани радио дар ҶМШС Тоҷикистон  

1929 – бори аввал, дар водии Вахш (дар ноҳияи Сарой Камар – Панҷи 

ҳозира) ба кишти пахтаи маҳиннах шурӯъ карданд. 

1929 – 13 апрел – 3 май – охирин ҳуҷуми Фузайл Махсум. 3 май ӯ боз ба 

Афғонистон гурехт. 

1929 – 1 сентябр – роҳи оҳани Тирмиз – Душанбе, ки ба сохтмонаш 24 

июни соли 1926 шурӯъ карда буданд, ба итмом расид. Дар ин рӯз аввалин 

поезди санҷишӣ, бо роҳсозон ва 10 – сентябр аввалин поезди мусофирбар ба 

Душанбе омад. 

1929 – сентябр – ба ҳайати ҶМШС Тоҷикистон ҳамроҳ намудани округи 

Хуҷанд. 

1929 – 16 октябр – дар анҷумани III фавқулоддаи Шӯроҳо Эъломия дар 

бораи таъсиси Ҷумҳурии Шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон қабул гардид. 

1929 – 7 ноябр – оғози фаъолияти театри давлатии драмаи тоҷик  (имрӯза 

Театри давлатии академии драмаи тоҷик ба номи А.Лоҳутӣ).  

1929 – апрел – қабули Констутсияи ҶМШС Тоҷикистон. 

1929 – 1961 – шаҳри Душанбе шаҳри Сталинобод номида мешуд. 

1930 – баҳор – дар Тоҷикистон аввалин 4 адад истгоҳҳои мошину тракторӣ 

(МТС) ба вуҷуд омаданд. 

1930 – таъсиси кинои тоҷик. 

1930 – 10 апрел – дар Душанбе овози радио бори аввад садо дод. 

1930 – 1933 – 13 сентябр – сохтмони Канали магистрали Вахш. Соли 1938 

сохтмони канал пурра ба охир расид. 

1931 – 30 март – 23 июн – ҳуҷуми охирини Иброҳимбек ба Тоҷикистон. 
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1931 – 1 сентябр – дар шаҳри Сталинобод аввалин Донишкадаи омӯзгорӣ 

(ҳоло Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ ба номи С.Айнӣ) кушода шуд. 

1931 – оғози кишти анҷабир (геран) дар Тоҷикистон. Минбаъд дар 

Тоҷикистон геранпарварӣ инкишоф ёфт. 

1931 – феврал – қабули Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон. 

1932 – дар Хуҷанд Донишкадаи омӯзгорӣ (ҳоло Донишгоҳи давлатии 

шаҳри Хуҷанд ба номи Б.Ғафуров) кушода шуд. 

1932 – таъсиси «Тоҷикфилм». 

1932 – 17 март – базаи Тоҷикистонии Академияи Илмҳои Тоҷикистон 

таъсис ёфт. 

1932 – тобистон – таъсиси эъзомияи комплексии Тоҷикистону Помир.  

1933 – 1 январ – дар шаҳри Сталинобод Китобхонаи давлатии Тоҷикистон 

ба номи А.Фирдавсӣ кушода шуд. 

1934 – дар ш.Сталинобод Комбинати полиграфӣ ба кор даромад. 

1934 – 1 май – дар фабрикаи абрешими Хуҷанд аввалин бор матои 

абрешимӣ – атлас (500 метр) истеҳсол карда шуд. 

1934 – моҳи май – анҷумани 1-уми Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон 

барпо гардид. 

1934 – Донишкадаи кишоварзии Тоҷикистон (ҳоло Донишгоҳи аграрии 

Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур) дар асоси Пажуҳишгоҳи илмӣ-

тадқиқотии сабзавоту мева, ки ҳанӯз соли 1931 бунёд гардида буб, таъсис ёфт. 

1936 – 5  декабр – Қабули Конститутсияи ИҶШС (СССР). 

1936 – 1991 – шаҳри Хуҷанд шаҳри Ленинобод номида мешуд. 

1936 – дар назди Комиссариати маорифи Тоҷикистон Комиссияи олии 

аттестатсионӣ доир ба додани дараҷа ва унвони илмӣ таъсис ёфт. 

1936 – таъсиси дар ҷумҳурӣ аввалин аспирантура дар назди Донишкадаи 

омӯзгории Сталинобод. 

1937 – 1 март – Қабули Конститутсияи (Қонуни асосии) ҶШС Тоҷикистон. 

1937 – дар шаҳри Париж, дар намоишгоҳи умумиҷаҳонӣ, мураббои 

(консерва) зардолугии комбинати консервабарории Ленинобод (Хуҷанд) 

дипломи дараҷаи аввалро соҳиб шуд. 

1937 – 7 ноябр – дар шаҳри Сталинобод Театри давлатии драмаи русии ба 

номи В.В.Маяковский таъсис ёфт. 

1937 – декабр – сохтмони НБО Варзоб ба итмом расид. 

1938 – 7 март – Қарори Ҳукумати Шӯравӣ дар бораи ба хизмати ҳарбӣ 

даъват намудани шаҳрвандони ҷумҳуриҳои миллӣ. 

1938 – 29 – 30 сентябр – «Сӯиқасди Мюнхен». 

1938 – 1942 – сохтмони Канали калони Ҳисор.  

1939 – дар шаҳри Сталинобод Донишкадаи тиббии Тоҷикистон (ҳоло 

Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино) таъсис 

ёфт. 
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1939 – 1 август – 1940 – 6 март – сохтмони ҳар се навбати Канали калони 

Фарғона. 

1939 – Ислоҳоти маъмурӣ дар ҶШС Тоҷикистон. Дар натиҷаи он аз 

тақсимоти округӣ ба шакли вилоятӣ гузаштанд. 

1939 – август – шартномаи байни Давлати Шӯравӣ ва Олмони фашистӣ. 

1939 – 1 сентябр – 1945 – 2 сентябр – ҷанги дуюми ҷаҳон. 

1939 – 1 сентябр – дар Иттиҳоди Шӯравӣ Қонун «Дар бораи хизмати 

умумии ҳарбӣ» қабул гардид. 

1939 – 30 ноябр – 1940 – 12 март – ҷанги байни Давлати Шӯравӣ ва 

Финляндия. 

1940 – 21 май – Қонун дар бораи аз ҳуруфи лотиниасос ба крилиасос 

гузаронидани ҳуруфи тоҷикӣ қабул гардид. 

1940 – Театри давлатии опера ва балети тоҷик дар заминаи Театри мусиқии 

тоҷик (1935) таъсис ёфт ва ба он соли 1954 номи С.Айнӣ дода шуд. 

1940 – сентябр – 1941 – 23 март – сохтмони навбати аввали Канали калони 

Ҳисор. 

1941 – Базаи Тоҷикистонии АИ ИҶШС ба Шӯъбаи он табдил дода шуд. 

1941 – апрел – даҳҳаи фарҳанги тоҷик дар шаҳри Москва. 

1941 – 22 июн – 1945 – 9 май – Ҷанги Бузурги Ватанӣ. 

1941 – 2 июн – ҳуҷуми Олмони фашистӣ ва итифоқчиёни он ба Иттиҳоди 

Шӯравӣ. Барои халқҳои шӯравӣ Ҷанги Бузурги Ватанӣ Сар шуд.  

1941 – 30 июн – 1945 – 4 сентябр – фаъолияти Кумитаи Давлатии Мудофия 

дар Иттиҳоди Шӯравӣ. 

1941 – 3 июл – муроҷиати И.В.Сталин, ҳамчун сарвари Кумитаи Давлатии 

Мудофия ба халқи шӯравӣ. 

1941 – 16 август – Қарори Ҳукумати Шӯравӣ дар бораи аз хати фронти 

ҷангӣ ба Поволже, Урал, Сибири Ғарбӣ, Қазоқистон ва Осиёи Миёна 

кӯчонидани корхонаҳои саноатӣ. 

1941 – 17 сентябр – дар Иттиҳоди Шӯравӣ ба таълими умумии ҳарбӣ 

(«всеобуч») гузаштан. 

1941 – 1 декабр – дар Тоҷикистон ба таълими ҳатмии ҳарбӣ гузаштанд. 

1942 – 17 феврал – ба итмом расидани сохтмони театри опера ва балети ба 

номи С.Айнӣ.  

1942 – 14 март – навбати авали комбинати бофандагии ш.Сталинобод 

(Душанбе) ба кор даромад. Дар ҷумҳурӣ ба коркарди пахта ибтидо гузошта 

шуд. 

1942 – дар ш.Сталинобод заводи сементбарорӣ ба истифода дода шуд. 

1943 – Тоҷикистон бори аввал худро бо ғалаи худӣ таъмин намуда, боз 65 

ҳазор пуд ба фронти ҷангӣ фиристод. 

1944 – 6 июн – аз Нормандияи Франсия, аз тарафи Англия ва ИМАП 

кушодани фронти дуюм. 

1945 – 2 – май – шаҳри Берлин таслим шуд. 
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1945 – 8 май – намояндагони Олмони фашистӣ ҳуҷҷати бечунучаро таслим 

шуданро имзо карданд. Ба ҳамин Ҷанги Бузурги Ватанӣ ба итмом расид. Ба ин 

муносибат 9-уми май Рӯзи Ғалаба эълон гардид. 

1945 – 8 май – Иттиҳоди Шӯравӣ ба муқобили Япония ҷанг эълон кард. 

1945 – 6 август – дар шаҳри Херосима ва 9 август дар шаҳри Нагасаки 

Япония аз тарафи ИМА ду бомбаи атомӣ партофта шуд. Аввалин бор бомбаи 

атомӣ ба муқобили инсоният истифода гардид. 

1945 – 2 сентябр – Япония низ ба ҳуҷҷати бечунучаро таслимшавӣ имзо 

гузошт. Бо ҳамин ҷанги дуюми ҷаҳон ба итмом расид. 

1945 – 24 октябр – бунёди Созмони Миллали Муттаҳид (аз рӯзи ба қувват 

даромадани оинномааш). 

1946 – июн – 1956 – Бобоҷон Ғафуров сарвари ҳизби коммунистии 

Тоҷикистон. 

1946 – 1948 – дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, чун дар тамоми Иттифоқ 

фаъолияти шӯроҳо аз нав барқарор карда шуд. 

1946 – 15 ноябр – бори аввал Гимни ҶШС Тоҷикистон (шеъри Абулқосим 

Лоҳутӣ, оҳанги Сулаймон Юдаков) садо дод. 

1946 – 1950 – нақшаи 5-солаи чаҳорум, ё худ 5-солаи азнавбарқароркунии 

бадиҷангӣ. 

1947 – дар Тоҷикистон низоми карточка бекор карда шуд. 

1947 – дар Иттиҳоди Шӯравӣ ислоҳоти пулӣ гузаронида шуд. 

1948 – октябр – Иттифоқи касабаи Тоҷикистон ташкил ёфт. 

1948 – дар Сталинобод Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон (ҳоло Донишгоҳи 

Милли Тоҷикистон) таъсис ёфт. 

1951 – 14 апрел – Академияи илмҳои ҶШС Тоҷикистон таъсис ёфт. 

Аввалин президенти он С.Айнӣ интихоб шуд. 

1955 – оғози ҳаракати тролейбусҳо дар шаҳри Сталинобод. 

1956 – 1961 – Турсунбой Ӯлчҷабоев сарвари ҳизби коммунистии 

Тоҷикистон. 

1961 – 1982 – Ҷаббор Расулов сарвари ҳизби коммунистии Тоҷикистон. 

1966 – аз тарафи Иттифоқ қабул гардидани нақша – Комплекси минтақавӣ – 

истеҳсолии Тоҷикистони Ҷанубӣ. 

1966 – 26 март – аввалин маротиба маҷрои дарёи Вахш (ҷойи ҳозира НБО –

и Норак) баста шуд. 

1968 – маркази гармию барқдиҳии (ТЭЦ) Душанбе ба кор даромад. 

1970 – НБО-и Хоруғ ба кор даромад. 

1971 – маркази гармию барқдиҳии (ТЭЦ) Ёвон ба кор даромад. 

1972 – 14 ноябр (агрегати аввал) – 1979 – 20 сентябр (агрегати охирин – 9-

уми) НБО –и Норак ба истифода дода шуд. 

1975 – 1982 – сохтмони роҳи оҳани Тирмиз – Қӯрғонтеппа – Ёвон. 

1975 – март – аввалин корпуси электролизии заводи арзии тоҷик (ТАЛКО) 

ба кор шурӯъ кард. 
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1976 – 27 октябр – ба тарзи расмӣ ба сохтмони НБО-и Роғун шурӯъ 

кардаанд.   

1982 – 1985 – Раҳмон Набиев – сарвари ҳизби коммунистии Тоҷикистон 

1985 – 21 январ (агрегати аввал) – 1986 – июн (агрегати охирин – 4-уми) 

НБО Бойғозӣ ба истифода дода шуд. 

1985 – 1991 – Қаҳҳор Маҳкамов – сарвари ҳизби коммунистии Тоҷикистон.   

1987 – тобистон – дар натиҷаи сиёсати бозсозии горбачёвӣ, ҷорӣ гардидани 

сиёсати худтаъмимнкунӣ ва худмаблағгузаронии корхонаҳо. 

1987 – 6 декабр – бори дуюм маҷрои дарёи Вахш (дар ҷое, ки сарбанди 335 

метраи НБО-и Роғун сохта мешавад), баста шуд. 

1989 – май – дар ш.Душанбе маҳфили сиёсии «Рӯ ба рӯ» таъсис ёфт. 

1989 – 22 июл – Иҷлосияи Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон Қонуни забони 

тоҷикӣ (форсӣ)-ро қабул карда, ба забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ дод. 

1989 – 15 сентябр – дар ш.Душанбе созмони сиёсии «Растохез» барпо 

гардид. 

1990 – 12 – 14 феврал – воқеаҳои хунин дар ш.Душанбе. 

1990 – 26 май – дар рӯзномаи «Правда» Консепсияи ҳукумати Иттиҳоди 

Шӯравӣ оиди гузариши иқтисодиёти мамлакат ба муносибатҳои бозорӣ нашр 

гардид. Ин оғози гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ буд. 

1990 – 10 август – дар ш.Душанбе ҳизби демократии Тоҷикистон таъсис 

ёфт. 

1990 – 24 август – қабули Эломияи истиқлолияти ҶШС Тоҷикистон дар 

ҳайати ИҶШС (СССР)  

1990 – 6 октябр – фаъолияти ҳизби наҳзати исломи Тоҷикистон қонунӣ 

гардонида шуд. 

1990 – 22 ноябр – дар ҷаласаи Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон Қаҳҳор 

Маҳкамов Президенти ҷумҳурӣ интихоб гардид. 

1990 – 12 декабр – Шӯрои Олии ҶШС ТОҷикистон «Дар бораи 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» қарор қабул кард, Ки мувофиқи он дар ҳудуди 

ҷумҳурӣ ба фаъолияти ҳизбу созмонҳои гуногун иҷозат дода мешуд. 

1991 – 21 феврал – дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонун «Дар бораи 

ғайридавлатӣ ва хусусигардонии моликияти давлатӣ» қабул гардид. 

1991 – 17 март – аввалин райпурсии умумихалқӣ дар Иттиҳоди Шӯравӣ 

оиди бақои Иттифоқ. Дар он зиёда аз 70% ба тарафдории Иттифоқ овоз доданд. 

1991 – 28 июн – таъсиси Бонки Милли Тоҷикистон. 

1991 – 17 – 21 август – фаъолияти кумитаи давлатии ҳолатҳои фавқуллода 

(КДҲФ – ГКЧП). Дар асл ин кӯшиши табадуллоти давлатӣ буд. 

1991 – 29 август – дар иҷлосияи Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон 

Президенти Ҷумҳур Қаҳҳор Маҳкамовро, барои дастгирии КДҲФ – ГКЧП, 

маҷбур намуданд, ки ба истеъфо равад. Иҷрои вазифаи Президентӣ ба ӯҳдаи 

Қадриддин Аслонов, ки раиси муваққатии Шӯрои Олӣ буд, гузошта шуд. 
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1991 – 31 август – ҶШС Тоҷикистон минбаъд Ҷумҳурии Тоҷикистон ном 

гирифт. 

1991 – 1 сентябр – аввалин литсей ва гимназия дар ш.Душанбе. 

1991 – 9 сентябр – иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олии ҷумҳурӣ Изҳорот 

дар бораи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул кард. 

1991 – 23 сентябр – дар иҷлосияиғайринавбатии Шӯрои Олии Тоҷикистон 

Қ.Аслонов аз вазифаи раиси Шӯрои Олӣ озод ва ба ин вазифа Раҳмон Набиев 

интихоб шуд. Раҳмон Набиев дар як вақт иҷрокунандаи вазифаи Президенти 

ҷумҳурӣ буд. 

1991 24 ноябр – дар ҷумҳурӣ интихоби Президент гузаронида шуд. Аз 

байни 9 нафар довталабон Раҳмон Набиев ғолиб омада, Президент интихоб 

шуд. 

1991 – 8 декабр – ҷамъомад дар бешазори беловежскии Беларусия, бо 

иштироки Б.Н.Елтсин (Федератсияи Русия), Л.Кравчук (Украина) ва 

С.Шушкевич (Беларусия). Онҳо шартномаи 30 декабри соли 1922-ро оиди 

таъсиси ИҶШС – СССР бекор эълон намуда, шартномаи навро аз хусуси 

ташкили Иттиҳоди Давлатҳои Мустақид (ИДМ – СНГ) имзо карданд.  

1992 – 2 март – Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои комилҳуқуқи Созмони 

Миллали Муттаҳид (СММ) гардид. 

1992 – 5 март – дар Ҷумҳурии Тоҷикстон Қонун «Дар бораи ислоҳи замин» 

қабул гардид. 

1992 – 26 март – оғози гирдиҳамоии зиддиҳукуматӣ дар майдони 

«Шаҳидон» – и ш.Душанбе.  

1992 – 24 апрел – оғози гирдиҳамоии тарафдорони ҳукумат дар майдони 

«Озодӣ» – и ш.Душанбе. 

1992 – 5 май – 1997 – 27 июн – ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон  

1992 – 5 май – дар гардиши гардиши Олӣ Совет, шоҳроҳи Душанбе – Ёвон 

хуни одамӣ рехт ва ҷанги шаҳрвандӣ Сар шуд. 

1992 – 10 май – ташкили «ҳукумати муросои миллӣ»-и Тоҷикистон, бо 

сарварии Акбаршо Искандаров. 

1992 – 24 август – додситони генералии ҷумҳур Нурулло Ҳувайдуллоев 

кушта шуд. 

1992 – 31 август – тарафи мухолифин Қасри Президентро ишғол намуданд.  

1992 – 7 сентябр – дар фурудгоҳи ш.Душанбе тарафи мухолифин 

Президент Раҳмон Набиевро маҷбур намуданд, ки ба истеъфо барояд. Минбаъд 

А.Искандаров, ки раиси Шӯрои Олӣ буд, вазифаи Президенти ҷумҳуриро низ 

иҷро мекард. 

1992 – 9 сентябр – ба муносибати яксолагии истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳури Тоҷикистон, дар ш.Душанбе форуми аввалини тоҷикони ҷаҳон барпо 

гардид. 

1992 – 24 – 25 октябр – ҳуҷуми Сафаралӣ Кенҷаев ба ш.Душанбе. 
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1992 – 4 ноябр – 13 декабр – бо сабаби таркиш дар роҳи оҳан, муҳосираи 

(блокадаи) иқтисодии шаҳри Душанбе (39 рӯз давом кард). 

1992 – 16 ноябр – 2 декабр – Иҷлосияи XVI (Хуҷандии) Шӯрои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

1992 – 19 ноябр – Эмомали Раҳмон раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон интихоб гардид. 

1992 – 24 ноябр – дар Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Парчами Милли Тоҷикистон қабул гардид. 

1992 – 10 декабр – ихтиёриёни ноҳияҳои Ҳисору Турсунзода, якҷоя бо 

қувваҳои Ёқуб Салимов дохили Душанбешаҳр гардиданд. 

1992 – Компанияи давлатии авиатсионии «Тоҷикистон» ташкил ёфт. 

1993 – 1999 – роҳи оҳани Қӯрғонтеппа – Сангтӯда – Данғара – Фархор – 

Восеъ – Кӯлоб сохта шуд. 

1993 – 23 феврал – аз ҳисоби қисмҳои беҳтарини ҷабҳаҳои халқӣ Артиши 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфт. 

1993 – шаби аз 7 ба 8 май – сели зиёд сарбанди 40 метраи НБО Роғунро аз 

байн бурд. 

1993 – август – музокироти байни намояндагони ҳукумати ҷумҳурӣ ва 

мухолифи тоҷик мавқеи тарафҳоро дар музокиротҳои минбаъда аниқ намуд. 

1993 – 6 – 7 – август – дар ш.Москва сарварони Русия, Қазоқистон, 

Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон барои муҳифизати сарҳади 

Тоҷикистону Афғонистон шартномаро оиди таъсиси қувваҳои сулхоҳ имзо 

намуданд. 

1993 – 27 декабр – Қонун «Дар бораи маориф» қабул гардид. То охири соли 

2010 ба он борҳо тағйироту иловаҳо ворид карда шуд. Аз ҷумла, солҳои 2004, 

2010 он бо таҳрири нав қабул гардид. 

1993 – 28 декабр – дар Иҷлосияи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд. 

1994 – март – Президенти Қазоқистон Нурсултон Назарбоев бо ташаббуси 

дар доираи ИДМ (СНГ) ташкил додани «Иттифоқи Осиёю Европа» баромад 

кард. Соли 1996 Иттифоқи гумрукӣ дар ҳайати Русия, Қазоқистон, Беларусия ва 

Қирғизистон ба вуҷуд омад ва сентябри соли 2000 он ба «Иттиҳоди иқтисодии 

Осиёю Аврупо (ЕврАзЭС») табдил ёфт. Ба он Тоҷикистон низ дохил шуд.  

1994 – апрел – 1997 – июн – 9 даври музокирот байни намояндагони 

ҳукумати ҷумҳурӣ ва мухолифини тоҷик доир ба сулҳ ва ризоияти миллӣ. 

1994 – 17 август – роҳи оҳани Тоҷикистон таъсис ёфт. 

1994 – 7 сентябр – дар Иҷлосияи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Матни суруди Милли Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. 

1994 – 6 ноябр – Конститутсия (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи 

райпурсии умумихалқӣ қабул карда шуд. Минбаъд, 26 августи соли 1999 ва 22 

июни соли 2003, боз ба тариқи райпурсии умумихалқӣ, ба он тағйироту иловаҳо 

ворид карда шуд. 
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1994 – 6 ноябр Эмомали Раҳмон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

интихоб гардид. 

1994 – 10 декабр – ҳизби халқӣ – демократии Тоҷикистон таъсис ёфт. 

1995 – 10 май – оғози барориши аввалин пули миллии тоҷикӣ («рубли 

тоҷикӣ») дар асоси «рубли русӣ». 

1995 – август – литсей – интернати Президентӣ барои кӯдакони болаёқат 

дар ш.Душанбе таъсис ёфт. 

1995 – 4 ноябр – аввалин Кодекси гумруки ҷумҳурӣ қабул гардид. 

1995 – то охири ин сол тарафи мухолифин «Ҳаракати наҳзади исломи 

Тоҷикистон» номида мешуд. Минбаъд он «Иттиҳоди мухолифини тоҷик» ном 

гирифт. 

1996 – 9 март – Қариб 30 ташкилотҳои ҷамъиятию сиёсӣ «Аҳдномаи 

ризоияти ҷомеаи Тоҷикистон» – ро имзо намуданд. 

1996 – 13 март – Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардид. 

1996 – 15 июн – ҳизби сотсиалистии Тоҷикистон таъсис ёфт. 

1996 – 5 декабр – Қонун «Дар бораи Бонки Милли Тоҷикистон» қабул 

гардид. 

1996 – 11 декабр – дар Хостдеҳи шимоли Афғонистон бори аввал 

Президенти ҷумҳурӣ Эмомали Раҳмон ва сарвари «Иттиҳоди мухолифини 

тоҷик» Саид Абдуллои Нурӣ бо ҳам вохӯрданд. 

1996 – 2008 – солҳое, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шартномаи фючерсӣ 

амал мекард. 

1996 – «Панҷгонаи Шанхай» таъсис ёфт. Он вақт ба он Федератсияи Русия, 

Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва ҶҲ Хитой шомил буданд. 

1997 – 27 июл – дар шаҳри Москва аз тарафи Президент Эмомали Раҳмон 

ва сарвари мухолифини тоҷик Саид Абдулом Нурӣ «Созишномаи умумиӣ дар 

хусуси барқарор кардани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон» имзо гардид. 

Бо ҳамин ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ба охир расид. 

1997 – 4 июн – 2000 – 1 апрел – фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

1997 – 18 июл – «Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон» таъсис ёфт. 

1997 – 8 сентябр – бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон ба Садриддин Айнӣ ва Бобоҷон Ғафуров унвони олӣ «Қаҳрамони 

Тоҷикистон» дода шуд. 

1998 – 18 март – ҳизби сотсиал – демократии Тоҷикистон таъсис ёфт. 

1998 – 23 май – Қонун «Дар бораи бонкҳо ва фаъолияти бонкӣ» қабул 

гардид. 

1998 – 4 – 7 ноябр – ҳуҷуми полковники балвогар Маҳмуд Худойбердиев ба 

вилояти Суғд. 

1998 – 12 ноябр – қабули аввалин Кодекси андози ҷумҳурӣ. 

1998 – 13 ноябр – Қонуни нави Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳизбҳои 

сиёсӣ» қабул гардид. 
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1999 – сентябр – ҷашни ботантанаи 1100 – солагии давлати Сомониён. 

1999 – 6 ноябр – дар ҷумҳурӣ интихоботи Президент гузаронида шуд. 

Эмомалӣ Раҳмон ғолиб омад. 

1999 – 11 декабр – бо Қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳури Тоҷикистон 

Президенти ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон бо унвони олӣ «Қаҳрамони Тоҷикистон» 

мукофонида шуд. 

2000 – 27 феврал – интихобот ба Маҷлиси Намояндагон, 23 март интихобот 

ба Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурӣ барпо гардид ва дар натиҷа 

Парламенти касбӣ таъсис ёфт. 

2000 – 18 май – дар ш.Душанбе истифодаи шабакаи интернет оғоз гардид. 

2000 – 30 октябр – оғози фаъолияти пули миллии «сомонӣ». 

2001, 2003, 2007, 2010 – вохӯрии Президент Эмомали Раҳмон бо 

соҳибкорони мамлакат. 

2001 – 7 май – бо фармони Президенти ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон ба Мирзо 

Турсунзода унвони олӣ «Қаҳрамони Тоҷикистон» дода шуд. 

2001 – 9 сентябр – сӯиқасд ба ҷони шермарди Афғонистон Аҳмадшоҳи 

Масъуд (1953 – 2001). 

2001 – сентябр – 2700 – солагии китоби муқаддаси «Авесто» ҷашн гирифта 

шуд. 

2001 – 11 сентябр – ҳуҷуми терористон ба нуқтаҳои муҳими ИМА. 

2002 – 3 май «Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

қабал карда шуд. 

2002 – 10 май – Қонун «Дар бораи хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)» қабул 

гардид. 

2002 – 10 май – Қонун «Дар бораи авфи шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бинобар қонунигардонии маблағҳояшон» баромад. 

2002 - 12 май - Рӯзи «Шашмақом» эълон гардид. Минбаъд ҳар сол ин рӯз 

ҷашн гирифта мешавад. 

2002 – 18 май – сокинони шаҳри Душанбе аввалин бор бо шабакаи 

интернет пайваст гардиданд. 

2003 – дар ҷумҳурӣ сиёсати додани қарзи хурд пеш гирифта шуд. 

2003 – Қонун «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсили баъд аз хатми 

мактаби олӣ» қабул гардид. 

2004 – 15 июл – Қонун «Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон» 

қабул гардид. 

2004 – 3 декабр – дар ҷумҳурӣ Кодекси нави андоз қабул гардид. 

2004 – 3 декабр – дар ҷумҳурӣ Кодекси нави гумрук қабул гардид. 

2005 – 27 феврал – интихобот ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

ҷумҳурӣ барпо гардид. 

2005 – сентябр – студияи оинаи нилгун «Сафина» (ТВС) таъсис ёфт. 

2005 – 20 октябр – ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон таъсис ёфт. 

2005 – 15 ноябр – ҳизби аграрии Тоҷикистон таъсис ёфт. 
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2006 – «Соли тамаддуни ориёӣ» эълон гардид. 

2006 – 3 март – «Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

қабул гардид. 

2006 – 23 март – маросими кушодашавии нақби «Истиқлол» («Анзоб») 

барпо гардид.  

2006 – 27 июн – бо фармони Президенти ҷумҳурӣ Нусратулло Махсум 

(Лутфуллоев) ва Шириншоҳ Шоҳтемур бо унвони олӣ «Қаҳрамони 

Тоҷикистон» сарфароз гардиданд. 

2006 – 11 июл – сохтан ва таъмири шоҳроҳи автомобилгарди Душанбе – 

Айнӣ – Шаҳристон – Истаравшан – Хуҷанд – Бӯстон – Чанак (сарҳади 

Ӯзбекистон) бо нақби «Шаҳристон» сар шуд. 

2006 – сентябр – махсус борои наврасон студияи оинаи нилгун 

«Баҳористон» таъсис ёфт. 

2006 – 14 декабр – Қонуни нав «Дар бораи Бонки Миллии Тоҷикистон» 

тасдиқ гардид. 

2007 – дар китобхонаи ба номи А.Лоҳутии ш.Душанбе аввалин дар 

ҷумҳурӣ китобхонаи электронӣ кушода шуд. 

2007 – аз тарафи ЮНЕСКО «Соли Ҷалолиддини Румӣ» эълон гардид. 

2007 – Корхонаи воҳиди давлатии «Тоҷикагролизинг» таъсис ёфт. 

2007 – 16 май – Қонун «Дар бораи авфи шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар қонунигардонии молу мулк» қабул гардид. 

2007 – 8 июн – Қонун «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардид. 

2007 5 – 6 октябр – мулоқоти (саммити) сарони кишварҳои аъзои ИДМ – 

СНГ, Иттиҳоди иқтисодии ЕврАзЭС ва Созмони аҳдномаи имнияти дастаҷамъи 

дар ш.Душанбе. 

2008 – бахшида ба 1150 – солагии зодрӯзи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ин сол 

«Соли Рӯдакӣ» эълон гардид. 

2008 – 20 январ – агрегати якум ва июли соли 2009 агрегати охирин – 

чаҳоруми НБО Сангтӯда – 1 ба кор даромад. 

2008 – 15 апрел – Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Нерӯгоҳи барқии обии 

Роғун» таъсис ёфт. 

2008 – 25 июл – бо укази Президент Эмомалӣ Раҳмон ба тафтиши ҳама гуна 

корхонаҳои хурду миёна, ба мӯҳлати ду сол маратория эълон карда шуд. 

2008 – 25 август – дар ш.Душанбе Кохи Миллат (ба сохтмонаш соли 2002 

шурӯъ карда буданд), «Боғи устод Рӯдакӣ» ва дар он ҳайкали А.Рӯдакӣ кушода 

шуд. 

2008 – 6 сентябр – дар ш.Душанбе Симпозиуми байналмиллалии илмӣ ба 

муносибати 1150 – солагии Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ баргузор гардид. 

2008 – 5 октябр – студияи ҷаҳоруми ҷумҳуриявии «Ҷаҳоннамо» таъсис ёфт. 

2008 – 21 октябр – Парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Протоколи Киоторо 

(11 декабри соли 1997 оиди тоза нигоҳ доштани иқлим) тасдиқ кард. 
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2009 дар ин сол дар ҷумҳурӣ ба истифодаи лампаҳои каммасраф гузаштанд. 

2009 – 19 март – ба сохтмони роҳи оҳани Душанбе – Ваҳдат – Қӯрғонтепа 

шурӯъ карданд.  

2009 – 21 март – дар шаҳри Душанбе аввалин меҳмонхонаи 5 ситорадор 

(«Ҳаятт») сохта шуд. 

2009 – 30 май – мувофиқи Укази Президенти ҷумҳурӣ ҳар гуна қарзи 

деҳқонон, ки то 1 январи соли 2008 ҷамъ шудаанд (548 млн. доллари амрикоӣ) 

аз онҳо бардошта шуд. 

2009 – 1 июл – дар Ҷумҳурии Тоҷикистон «Равзанаи ягона» ҷорӣ гардид. 

2009 – 3 сентябр – сохтмони нақби «Шар – Шар» («Озодӣ») ба итмом 

расид. 

2009 – 5 октябр – дар ш.Душанбе Симпозиуми байналмиллалии «Мероси 

Абӯҳанифа ва аҳамияти он дар муколамаи тамаддунҳо» баргузор гардид. Соли 

2009 – соли бузургдошти Имоми Аъзам (Абӯҳанифа) эълон гардид. 

2009 – 5 октябр – Қонуни нави забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

қабул карда шуд ва минбаъд ин рӯз ҳамчун Рӯзи забон қайд карда мешавад. 

2009 – 29 ноябр – сохтмони хати баландшиддати барқии «Ҷануб – Шимол», 

ки 16 сентябри соли 2006 сар шуда буд, ба итмом расид. Дар натиҷа шабакаи 

ягонаи энергетики ҷумҳурӣ бунёд гардид. 

2010 – соли маориф ва фарҳанги техникӣ эълон гардид. 

2010 – 2 январ – заминларзаи сахт дар ноҳияи Ванҷ. 

2010 – 5 январ – муроҷиатномаи Президент Эмомали Раҳмон ба мардуми 

Тоҷикистон (ба муносибати аз 6 январи соли 2010 ба фурӯш баровардани 

саҳмияҳои НБО Роғун). 

2010 – 6 январ – дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фурӯши саҳмияҳои НБО 

Роғун шурӯъ карданд. 

2010 – январ – «Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2010 – 2012» қабул гардид. 

2010 – 25 феврал – Қонун «Дар бораи авфи шаҳрвандон ва шахсони 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар қонунигардонии баъзе маблағҳои 

онҳо» қабул гардид. 

2010 – 28 феврал – интихобот ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  барпо гардид. 

2010 – 15 март – ба сохтмони нақби «Чормағзак» шурӯъ карданд. 

2010 – 21 – 24 март – компанияи «Индиго Тоҷикистон» ва «Сомонком» ба 

компанияи «Тсеll» муттаҳид шуданд. 

2010 – 25 март – интихобот ба Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барпо гардид. 

2010 – апрел – май – борони сел ва ҷолаи зиёд ба бисёр хоҷагиҳои ҷумҳурӣ, 

махсусан шаҳри Кӯлоб (7 май), ноҳияҳои Восеъ, Ҳамадонӣ, Данғара, Рӯдакӣ, 

Ҷомӣ, Истаравшан ва ғайра боиси хисороти зиёде шуд. 
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2010 – 28 апрел – Маҷлиси намояндагон Қонунро «Дар бораи маориф» бо 

таҳриру иловаҳои нав қабул намуд. 

2010 – 3 май – «Консепсияи гузариш ба низоми нави таҳсилоти миёнаи 

умумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» тасдиқ гардид. 

2010 – 18 – 21 май – дар ш.Душанбе Иҷлосияи 37-уми Созмони конфронси 

исломӣ барпо гардид, ки дар он намояндагони 57 давлатҳои аъзои он иштирок 

намуданд. 

2010 – 21 – 30 сентябр – дар ҷумҳурӣ барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди 

манзил гузаронида шуд. 

2010 – 5 ноябр – ҷамъбасти фестивал – озмуни ҷумҳуриявӣ «Чакомаи гесу». 

Дар давоми сол фестивал – озмун бо мақсади ташвиқи сару либосаи миллӣ, 

мӯйи дароз барои духтарон, чорабиниҳои зиёд гузаронида шуд. 

2010 – 23 – 24 ноябр – дар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон озмуни 

ҷумҳуриявии омӯзгорони эҷодкор ва донишҷӯёни ихтироъкор, дар мавзӯи 

«Нақши фарҳанги техникӣ дар ташаккули тафаккур», барпо гардид. 

2010 – 25 ноябр – дар ш.Душанбе ҳамоиши сарони ҳукуматҳои 

(сарвазирони) кишварҳои аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай (СҲШ). 

2010 – 28 ноябр – дар ҷои сохтмони сарбанди Сангтӯда – 2 маҷрои дарёи 

Вахш баста шуд. Ин 4 – умин бастани маҷрои дарёи Вахш буд. 

2010 – 14 декабр – Лоиҳаи Қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар 

таълиму тарбияи фарзанд» ба муҳокимаи умумихалқӣ пешниҳод гардид. 

2010 – 20 декабр – Мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ  

Раҳмон  бо намояндагони сершумори варзишгарони кишвар дар Кохи Ваҳдати 

пойтахт. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адабиёт 

 



 558 

Абулхаев Р.А. Упрочение Советской власти в районах верховьев 

Зеравшана-Душанбе, 1972. 

Абулхаев Р.А. Исторический опыт ирригационных строительств и освоения 

земель в Таджикистане (1961-1987гг.). – Душанбе, 1991. 

Абулхаев Р.А. Таърихи муҳоҷират дар Тоҷикистон (солҳои 1924-2000).-

Душанбе, 2009 

Айнӣ С. Марги судхӯр. (Повесть). Куллиёт. Ҷилди 4.-Сталинобод, 1961. 

Айнӣ С. Ёддоштҳо. Куллиёт. Ҷилди 6-7-Душанбе, 1962. 

Айнӣ С. Таърихи амирони манғитияи Бухоро. Куллиёт. Ҷилди 10. -

Душанбе, 1966. 

Айнӣ С. Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро. -Душанбе, 2005 

Айнӣ С. Қарамони халқи тоҷик – Темурмалик. Исёни Муқаннаъ. Душанбе, 

1978. 

Айнӣ С. Намуна адабиёти тоҷик. – Душанбе, 2010. 

Амиршоҳӣ Н. Давлати Куртҳои Ҳирот (1245 – 1381). – Душанбе, 1996. 

Аҳроров А. Таджикское кино. – Душанбе, 1987. 

БалъамӣА.М. Таърих-и Табарӣ. Ҷилдҳои 1-2. Теҳрон, 2001. 

Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Соч.,т.1 – М., 

1963. –С.446-610 

Бартольд В.В. Народное движение в Самарканде в 1365г. Соч.,т.2. ч.2 – М., 

1963. –С.362-380. 

Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. 

Бойматов Л. Маҳмуди Торобӣ – Душанбе, 2006. 

Бойматов Л. Сарбадорони Самарқанд. – Душанбе, 2006. 

Бобохонов М.Б. Таърихи Русия дар замони сармоядорӣ (Китоби дарсӣ). - 

Душанбе, 1996. 

Бобохонов М.Б. Таърихи тоҷикони ҷаҳон. -Душанбе, 1999, 2004, 2005 

Виноградова Н.М., Ранов В.А., Филимонова Т.Г. Памятники Кангурттута в 

юго-западном Таджикистане эпохи неолита и бронзы.–М, 2008 

Гафуров А. Ревкомы Таджикистана (1917-1924гг.).-Душанбе, 2008. 

Ғафуров Б.Ғ. Таърихи халқи тоҷик. – Сталинобод, 1947. 

Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон. Китобҳои 1-2. – Душанбе, 1986, 1987, 1998, 2009 

Ғоибов Ғ. Таърихи Хатлон аз оғоз то имрӯз. Душанбе. 

Давлатдории тоҷикон дар асрҳои IX – XVI. Мураттиб ва муҳаққиқ: 

Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ. – Душанбе, 1999. 

Давлатов И.Х. Становление и развитие банковской системы Таджикистана. 

– Душанбе, 2005. 

Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидов. –М., 1985 

Дарси хештаншиносӣ. Дафтари 1-2. (Маҷ. мақолаҳо). Душанбе, 1989, 1991. 

Довудӣ Д. Из истории Шайбонидов. – Душанбе, 2005. 

Довудӣ Д.. Монетные клады Таджикистана. – Душанбе, 2009. 

Дониш А. Наводир-ул-вақоеъ. Қисмҳои 1-2. - Душанбе, 1988-89 



 559 

Дониш А. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғитияи 

Бухоро. -Душанбе, 1992. 

Дьяконов М.М. История Мидии. - М. – Л., 1956. 

Зеймель Е.В. Древние монеты Таджикистана. - Душанбе, 1963. 

Инъомов М. Шуҷоати Спитамен. – Хуҷанд, 2005. 

Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир во второй половине XIX в. 

Часть 1-2. -Душанбе, 1962-63. 

Искандаров Б.И Из истории проникновения капиталистических отношений 

в экономику дореволюционного Таджикистана (второй половине XIX в.) - 

Душанбе, 1966. 

Исоматов М.М. Ирано – среднеазиатские взаимаотношения по «Таърих-и 

Табарӣ» Балъамӣ. – Душанбе, 2006. 

Исоматов М.М. «Таърих-и Табари» Абӯ Алӣ Балъамӣ (пажӯҳиш-е андар 

муносибатҳойи Сосониён ва Ҳайтолиён). – Душанбе, 1996. 

История таджикского народа. Т. I-III (из 5-и книг). – М., 1964 – 1965. 

История таджикского народа. Т. I, II, IV, V. – Душанбе, 1998, 2004, 2010. 

История Таджикской ССР. (Учебник). -Душанбе, 1965, 1983. 

История Узбекской ССР. Т.1-3-Ташкент, 1967-1968. 

Исҳоқӣ Ю., Тоҷиев Я. Таърихи мухтасари тиббӣ тоҷик. (Китоби дарсӣ). –

Душанбе, 1993. 

Ишанов А.И. Бухарская Народная Советская Республика.-Ташкент, 1969. 

Камол Ҳ. Политическая история Мовераннахра в XYIв.–Душанбе, 2007. 

Каримов Т.Р. Шӯриши соли 1916 дар Тоҷикистон. -Душанбе, 1966 

Кисляков Н.А. Очерки по истории Каратегина. - Сталинабад, 1954. 

Кисляков Н.А..Патриархально-феодальные отношения среди оседлего 

сельского населения Бухарского ханства в конце XIX-начале XX вв. –М.Л., 

1962. 

Кошеленко Г.А. Культура Парфии. – М., 1966. 

Литвинский Б.А., Зеймоль. Ажина – Тепа. – М., 1971. 

Литвинский Б.А. Тахти Сангин. Т. I - II. – М., 2000, 2003. 

Логофет Д.Н. Страна бесправия. Бухарское ханство и его современное 

состояние-СПБ, 1909. 

Луконин В.Г. Культура Сасанидского Ирана. М., 1969. 

Маджлисов А.Р. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в XIX – начале 

XX вв. -Душанбе-Алма-Ата, 1967. 

Масов Р.М. История топорного разделения. -Душанбе, 1991. 

Масов Р.М Таърихи тоҷикон бо мӯҳри “комилан сиррӣ”.-Душанбе, 1996. 

Масов Р.М. Таджики: витеснение и ассимиляции. -Душанбе, 2003. 

Масов Р.М. Таджики: история национальной трагедии. – Душанбе, 2008. 

Мирхонд. Равзату-с-Сафо фӣ-сирати-л-анбиёи ва-л-мулуки ва-л-хулафо. 

Кит.1. – Душанбе, 2004. 



 560 

Мухторов А.М. Очерки истории Ура-Тюбинского владения в XIX в. -

Душанбе, 1964. 

Мухторов А. Ҳисор: очерки таърихӣ (охири асри XV - аввали асри XX). –

Душанбе, 1995. 

Мухторов А., Юсупов Ш. Шӯриши Восеъ (бахшида ба 100-солагии 

шӯриши Восеъ). –Душанбе, 1998. 

Мухторов А. Сомониён: Замон ва макон. –Душанбе, 1999. 

Мухторов А. Раҳматуллоев А. Таърихи халқи тоҷик. Ҷилди 1. Душанбе, 

2002. 

Набиева Р.Н. Занони Тоҷикистон. – Душанбе, 1991. 

Набиева Р.А., Зикриёев Ф.Б. Таърихи халқи тоҷик. – Душанбе, 2001. 

Набиева Р.А., Зикриёев Ф.Б. Зикриёева М.Ф. Таърихи халқи тоҷик дар асри 

ХХ ва ибтидои асри ХХI. – Душанбе, 2009. 

Нурҷонов Н.Ҳ. Традиционный театр таджиков. Т. I – II. – Душанбе, 2002. 

Нурҷонов Н.Ҳ. Олами беканори рақси тоҷик. – Душанбе, 2004. 

Нурҷонов Н.Ҳ. Опера и балет Таджикистана. – Душанбе, 2010. 

Назаров Ҳ. Равобити Бухоро ва Афғонистон аз барпо шудани давлати 

Дуррониҳо то ғалтидани аморати Бухоро. -Душанбе,1963. 

Назаров Ҳ.Н. К истории происхождения и расселения племён и народов 

Центральной Азии.- Душанбе, 2004. 

Назаршоев Н.М. Военная история Таджикистана. (Краткий очерк). -

Душанбе, 2002. 

Нарзиқулов И.К. Краткие сведения о дореволюционной кустарной 

промышленности Таджикистана “Труды АН Таджикской ССР” Т. XXXI. - 

Сталинобод,  1957. 

Наршахӣ А. Таърихи Бухор. – Душанбе, 1979.  

Неъматов Н.Н. Давлати Сомониён. - Душанбе, 1989. 

Низомулмулк. Сиёсатнома. – Душанбе, 1989. 

Октябрьская революция в Средней Азии. Теория, проблемы и перспективы 

(сб.статьей). - Ташкент, 1991. 

Пирумшоев Ҳ. Таърихи омӯзиши шӯриши Восеъ. –Душанбе, 1992. 

Пирумшоев Х. Российско - среднеазиатские отношения XVI- середины XIX 

веков в русской историографии. - Душанбе, 2000. 

Раҷабов З.Ш. Аз таърихи афкори ҷамъиятӣ - сиёсии халқи тоҷик дар нимаи 

дуюми асри XIX ва аввали асри XX. - Сталинобод, 1959. 

Раҷабов З.Ш. Маорифпарвар Аҳмади Дониш. - Душанбе, 1964. 

Рахматуллоев А., Мухторов А. Очеркҳои таърихи Тоҷикистон Советӣ 

(Китоби дарсӣ). -Душанбе, 1996. 

Раҳматуллоев А., Сатторов Х., Тоҷов Н. Таърихи холқи тоҷик. Ҷилдҳои 1 – 

2. – Душанбе , 2008, 2009. 

Раҳмонов Э. Тоҷикон дар оинаи таърих. - Душанбе, 1996.  



 561 

Раҳмонов Э. Ш. Давлатдории тоҷикон: аз Сомониён то оғози асри XXI. 

(Суханронӣ бахшида ба иди Истиқлол ва 1100-олагии Давлати Сомониён – 8 

сентябри соли 1999). – Душанбе, 1999. 

Раҳмонов Э. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён. Китоби 1. 

Аз Ориён то Сомониён. – Душанбе, 2002.  

Раҳмонов Э. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён. Китоби 2. 

Аз Ориён то Сомониён. – Душанбе, 2002. 

Раҳмон Э. Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёӣ. – Душанбе, 2006. 

Речи, доклады, статьи Нусратулло Махсума и материалы о его 

жизнедеятельности. – Душанбе, 1997. 

Розиқзода А.Ш. История формирования и деятельности милиции 

Таджикистана. Часть 1 - 2. -Душанбе, 2001, 2004. 

Садри Зиё. Наводири Зиёия. – Душанбе, 1991. 

Саидов А. Социально – экономическое положение Бухарского ханства  в 

XYII – первой половине XYIII. – Душанбе, 2006. 

Саидов А. Политическая история Бухарского ханства в XYII – первой 

половине XYIII. – Душанбе, 2007. 

Сайидзода З. Основные тенденции внешней политики Таджикистана в 

период его становления как суверенного независимого государства (1992-

2004гг.).Душанбе, 2009. 

Семёнов А.А. Очерк поземельно-податного и налогового устройства 

Бухарского ханства “Труды САГУ”. Серия II. Вып.1-Ташкент, 1929 

Семёнов А.А. Очерк устройства центрального административного 

управления Бухарского ханства позднейшего времени. // “Труды АН 

Таджикской ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии”.Т. XXV. Вып.2. - 

Сталинобод, 1954. 

Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны (1941 – 

1945гг.). – Душанбе, 1989. 

Сухарева О.А. Бухара. XIX- начало XX вв. ( Позднефеодальный город и его 

население). –М., 1966. 

Таърихи халқи тоҷик. – Душанбе, 200 

Тоҷикон дар қаламрави Ориёно. (Маҷ. Мақолаҳо). – Душанбе, 2007. 

Тухтаметов Т.Г. Россия и Бухарский эмират в начале XX века. -Душанбе, 

1977. 

Фидои миллат (Ба ифтихори 120-солигии зодрӯзи Нусратулло Махсум) 

(Маҷмӯи мақолаҳо). -Душанбе, 2001 

Ҳайдаров Г.Х. История таджикского народа XX века, -Душанбе, 2001. 

Ҳақиқати таърих (Доғҳои сиёҳи таърихи Тоҷикистон) (Маҷмӯи мақолаҳо). -

Душанбе, 1990. 

Ҳакназаров А. Освободительная борьба таджикского народа против 

Арабского Халифата (633 – 961гг.). – Душанбе, 2007. 



 562 

Ҳотамов Н.Б. Роль банковского капитала в социально-экономическом 

развитииСредней Азии (начало 90-х гг XIX в-1917г.). - Душанбе, 1990. 

Ҳотамов Н.Б. Свержение эмирского режима в Бухаре. - Душанбе, 1997. 

Ҳотамов Н.Б. Из истории банков и предпринимательства в Центральной 

Азии.(Учебное пособие)- Душанбе, 2002 (бо ҳаммуаллифӣ). 

Ҳотамов Н.Б. Таърихи халқи тоҷик (Аз солҳои 60-уми асри XIX то соли 

1924) (Китоби дарсӣ). -Душанбе, 2001, 2007. 

Ҳотамов Н.Б. Социально – экономические преобразования Республики 

Таджикистан в период суверенитета (1991 – 2006гг.). – Душанбе. 2008. 

Ҳотамов Н.Б. Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва 

азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ (солҳои 1941 – 1950). - Душанбе, 2010. 

Ҷабборов Ш. Андешаҳои сиёсии Аҳмади Дониш. -Душанбе, 2005. 

Шакурӣ М. (Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ). Садри Бухоро. Чопи 

дуввум. Бо тасҳеҳ, такмил ва иловаҳо. -Душанбе, 2005 

Шакурӣ М. Хуросон аст ин ҷо. Нашри дуюм. –Душанбе, 2009. 

Шакурӣ М. Фитнаи инқилоб дар Бухоро. Аббос Алиев.–Душанбе, 2010. 

Шарифов Х. Тоҷикони бурунмарзӣ (Таърихи пошхӯрӣ ва аҳволи ҳозира). -

Хуҷанд, 1999.  

Шукуров М.Р. Очерки таърихи ташаккули маданияти сотсиалистии тоҷик 

(солҳои 1917-1929). - Душанбе, 1962. 

Шукуров М.Р., Раҳматуллоев А. Таърихи халқи тоҷик. (Китоби дарсӣ).- 

Душанбе, 1975. 

Энсиклопедияи советии тоҷик. Ҷилдҳои 1 – 8. – Душанбе, 1978 – 1988. 

 Эркаев М. Барпо ва мустаҳкам намудани Ҳокимияти Советӣ дар 

Тоҷикистон.- Душанбе, 1966. 

Яъқубов Ю. Тоҷикон. – Душанбе, 1996. 

Яъқубов Ю., Довудӣ Д., Зардиев А. Кӯлоб шаҳри қадиму шӯҳратманд. – 

Душанбн, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МАНДАРИҶА: 



 563 

САРСУХАН ............................................................................................................... 3 

                                                                       Қисми I  

Фасли I. Ҷамъияти ибтидоӣ дар Осиёи Марказӣ 
……………..………….….………. 

7 

Боби I Асри санг ……………………………………………………..……….….………. 7 

§ 1. Палеолит…………………………………………………………..….………....……. 7 

§ 2. Мезолит…………………………………………………...……………...…………… 10 

§ 3. Неолит ……………………………………………………………....…..….………… 11 

Боби II Энеолит ва асри биринҷ 
……………………………………..……..………...... 

14 

§ 1. Кашфи мисгудозӣ ……………………………………………………..….…………. 14 

§ 2. Энеолит ва асри биринҷи Тоҷикистон …………………………….……………... 14 

§ 3. Энеолит ва асри биринҷ дар дигар минтақаҳои Осиёи Миёна..……...……… 16 

§ 4. Таърихи пайдоиш ва муҳоҷирати ориёиҳо ……………………….………....….. 19 

Фасли II Аҷдодони тоҷикон дар давраи 

ғуломдорӣ……………………….......……... 

23 

Боби III. Пайдоиши ҷамъияти синфӣ ва аввалин дапвлатдории Ориёиҳо 
…......... 

23 

§ 1. Пайдоиши синфҳо…………………………………………………………………… 23 

§ 2. Қадимтарин давлатҳои ориёиҳо………………………………………………...... 23 

§ 3. Пайдоиши дини зардуштӣ ва Авеста………………………………………….….. 27 

§ 4. Аз Элам то Бохтари қадим ………………………………………………………… 29 

§ 5. Давлати Мод…………………………………………………………………………. 30 

§ 6. Империяи Ҳохоманишиён………………………………………………….………. 32 

§ 7. Ҳуҷуми Искандари Македонӣ ба Осиё.………………………………………...... 37 

§ 8. Муборизаи Суғдиҳо бо сардории Спитамен бар зидди истилогарони юнонӣ – 

макдунӣ…………………………………………………………….....…………………. 

 

39 

§ 9. Ба давлатҳои ҷудогона тақсим шудани империяи Искандар ………...…...….. 42 

§ 10. Давлати Кушониён…………………………………………………………………. 48 

§ 11. Ташаккули Роҳи Бузурги Абрешим……………………………………………… 51 

Фасли III Халқи тоҷик дар давраи ҷамъияти феодалӣ 

……………………………… 

57 

Боби IY. Аҷдодони тоҷикон дар давраи ба вуҷудоии муносибатҳои феодалӣ 

......... 

57 

§ 1. Ташаккулёбии муносибатҳои феодалӣ дар Осиёи Миёна ………………..……. 57 

§ 2. Шоҳаншоҳии Сосониён…………………………………………………………….. 58 

§ 3. Давлати Ҳайтолиён…………………………………………………………...…….. 67 

§ 4. Таъсиси Ҳоқонии Ғарбии Турк ……………………………………………...……. 70 

§ 5. Осиёи Миёна (Варазруд) дар давраи парокандагии феодалии асрҳои YI-

YII………………………………………………………………………………………….. 

 

72 

Боби Y. Аҷдодони тоҷикон дар замони ҳукуматдории Ҳилофати Араб 

…………… 

80 

Забти Хуросону Мовароуннаҳр аз тарафи забткорони араб………………….…… 80 

Муборизаи халқҳои Осиёи Марказӣ ба муқобили зулму истибдоди аҷнабиён…. 85 

Боби YI. Давлати Сомониён. Анҷоми ташаккули халқи тоҷик ва даватдории 

он.. 

94 

§ 1. Заиф гардидани Хилофоти Араб ва пурзӯр шудани нуфузи ашрофони маҳаллӣ 

....................................................................................................................... 

 

94 

§ 2. Давлати Тоҳириён  ...................................................................................……… 96 



 564 

§ 3. Давлати Саффориён ……..........................................................................……… 98 

§ 4. Ташкилёбии давлати Сомониён …..................................................……………. 100 

§ 5. Нашъунамои давлати Сомониён …….................................................…….…… 104 

§ 6. Сохтори идораи Сомониён …............................................................................. 108 

§ 7. Иқтисодиёт, ҳунармандӣ ва тиҷорат дар замони Сомониён...........…............. 109 

§ 8. Инкишофи илму фарҳанг дар замони Сомониён…...............................………. 112 

§ 9. Анҷоми ташаккулбии халқи точик…................................................................. 115 

§ 10. Давлати Сомониён дар нимаи дуюми асри Х ва сабабҳои барҳамхӯрии он.. 116 

Боби YII Халқи тоҷик дар ҳайати давлатҳои Осиёи Марказӣ аз асри XI то 

миёнаи асри XIY ...............................................................................................…….. 

 

122 

§ 1. Давлатҳои Ғазнавиёну Қарахониён ……........................................................... 122 

§ 2. Давлати Сулҷуқиён ……..................................................................................... 127 

§ 3. Давлати Ғуриён…........................................................................................……. 129 

§ 4. Давлати Хоразмшоҳиён…….............................................................................. 131 

§ 5. Илму фарҳанги тоҷик дар асрҳои XI-XII ....................................................…... 133 

§ 6. Хуросону Мовароуннаҳр дар ахди ҳукмронии муғулҳо…............................... 135 

§7. Ҳаёти мардуми тоҷик дар зери ҳукумати муғулҳо…......................................... 139 

Боби YIII. Халқи тоҷик дар ҳайати давлатҳои Осиёи Марказӣ аз нимаи дуюми 

асри XIY то миёнаи асри XIX …................................................................................ 

 

144 

§ 1. Давлати Куртҳои Ҳирот …………...................................................................... 144 

§ 2. Давлати Сарбадорон .......................................................................................... 145 

§ 3. Давлати Музаффариҳо……………………………………………………………… 

§ 4. Низоъҳои байнихудии хонҳои ҷағатоӣ дар миёнаи  асри XIY ......................... 

146 

149 

§ 5. Ба сари ҳокимият омадни Темур ва бунёди давлати Темуриён........................ 150 

§ 6. Касбу ҳунар ва тиҷорат дар давраи Темур ва Темуриён................................... 153 

§ 7. Илму фарҳанг дар аҳди Темуриён ...................................................................... 154 

§ 8. Давлати Шайбониён............................................................................................ 156 

§ 9. Давлати Ҷониён (Аштархониён) ........................................................................ 162 

§ 10. Ба сари ҳокимият омадани сулолаи манғитҳо ................................................. 165 

§ 11. Таъсисёбӣ ва пурзӯршавии хонии Қӯқанд........................................................ 168 

§ 12. Илму маданияти халқи тоҷик дар асри XYIII - нимаи аввали асри XIX…… 170 

Фасли IY. Халқи тоҷик дар замони мустамликаи Русияи подшоҳӣ будани 

Осиёи Миёна (солҳои 60-уми асри XIX - 1917) 

……………………………………………….. 

 

173 

Боби IХ. Ҳаёти тоҷикон дар замони аз тарафи Русия забт шудани Осиёи 

Миёна... 

173 

§ 1. Вазъи мулкҳои Осиёи Миёна дар миёнаи асри Х1Х ва сабабҳои аз тарафи Русия 

забт шудани он …………………………………………………………………… 

 

173 

§ 2. Ҳуҷуми  қӯшунҳои рус ба муқобили хонигарии Қӯқанд ва аморати Бухоро. 

Таъсиси  генерал-губернатории Туркистон ………………………………………….. 

 

175 

§ 3. Идомаи ҷанги Русия бо Бухоро ва забти Хева…………………………………... 180 

§ 4. Ба аморати Бухоро ҳамроҳ кардани Бухорои Шарқӣ………………………..... 185 

§ 5. Шӯриши солҳои 1873-1876 дар хонигарии Қӯқанд ва аз тарафи қӯшунҳои рус 

пахш намудани он. Забти сарзамини қабилаҳои туркман…………………….. 

 

189 

§ 6. «Масъалаи Помир» ва ҳалли он дар байни Русия ва Англия………………..... 193 

§ 7. Оқибатҳои  аз  тарафи  Русия  забт  шудани  Осиёи Миёна……………………. 195 

Боби Х. Халқи тоҷик дар замони ҳукуматдории  мустамликавии Русияи 

подшоҳӣ дар Осиёи Миёна (солҳои 1867-1917)……………………………………...... 

 

197 

§ 1. Вазъи сиёсию маъмурии Осиёи Миёна баъди ҷорӣ гардидани ҳукуматдории   



 565 

мустамликавии  Русияи подшоҳӣ……………………………………………………… 197 

§ 2. Сиёсати муҳоҷиркунӣ ва сохтмони роҳҳои оҳан дар Осиёи Миёна………….. 199 

§ 3. Инкишофи пахтакорӣ ва саноат дар Осиёи Миёна…………………………….. 201 

§ 4. Сиёсати қарздиҳӣ ва фаъолияти бонкҳо дар шароити Осиёи Миёна………… 206 

§ 5. Оғози  ташаккулёбии синфи коргар ва буржуазияи миллӣ……………………. 213 

§ 6. Ҷунбишҳои мардумӣ дар солҳои 80-уми асри XIX. Шӯриши Восеъ…………. 217 

§ 7. Авҷ гирифтани шӯришҳои зиддимустамликавӣ дар кишвари Туркистон…… 220 

§ 8. Инқилоби якуми буржуазию демократии Русия ва таъсири он дар афзудани 

ҳаракати зиддимустамликавии мардуми Осиёи Миёна…………………………….. 

 

223 

§ 9. Омезиши ихтилофҳои мазҳабӣ бо рақобати мансабӣ ва ба амал омадани фоҷеаи 

байни суннимазҳабон ва шиамазҳабон дар Бухоро………………………... 

 

225 

§ 10. Ҷанги якуми ҷаҳон ва шӯриши миллию озодихоҳии соли 1916 дар Осиёи 

Миёна……………………………………………………………………………………… 

 

227 

Боби ХI. Афкори ҷамъиятию сиёсӣ ва фарҳангии халқи тоҷик дар нимаи 

дуюми асри XIX ва аввали асри  

XX……………………………………………………………. 

 

231 

§ 1. Заминаҳои ба вуҷуд омадани дигаргуниҳои ҷиддӣ дар афкори ҷамъиятию 

сиёсии халқи тоҷик ва дигар халқҳои Осиёи Миёна дар нимаи дуюми асри XIX 

 

231 

§ 2. Аҳмади Дониш-ислоҳотхоҳ ва маорифпарвар…………………………………... 233 

§ 3. Ҳаракати ҷадидия…………………………………………………………………… 236 

§ 4. Мактабҳои усули нав ва рӯзномаи «Бухорои Шариф»………………………… 242 

Боби ХII. Сарнагун намудани ҳукумати подшоҳӣ дар Русия ва натиҷаҳои он 

барои халқи тоҷик ва дигар халқҳои Осиёи Миёна…………………………………. 

 

251 

§ 1. Ғалабаи инқилоби буржуазию демократии февралӣ (соли 1917) дар Русия ва 

натиҷаҳои он барои мардуми кишвари Туркистон…………………………………. 

 

251 

§ 2. Бадахшон  баъд  аз  инқилоби  феврали   (соли 1917) Русия…………………. 258 

§ 3. Таъсири сарнагун намудани ҳукумати подшоҳии Русия ба аморати Бухоро ва 

болоравии ҳаракати ислоҳотхоҳонаи ҷавонбухороиён………………………… 

 

260 

                                                                     Қисми II  

Фасли Y. Халқи тоҷик дар замони Шӯравӣ (Солҳои 1917-

1991)…………………… 

266 

Боби ХIII. Барпо ва мустаҳкам намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар сарзамини 

имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ва Бадахшон (солҳои 1917-1924)…………………. 

 

266 

§ 1. Ғалабаи инқилоби Октябр дар Русия ва барпо намудани Ҳокимияти  Шӯравӣ 

дар уезди Хуҷанд ва болооби Зарафшон………………………………….. 

 

266 

§ 2. “Мухторияти Қӯқанд” ва барҳам додани он…………………………………….. 273 

§ 3. Барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бадахшон…………………………... 277 

§ 4. Ҳаракати зиддишӯравӣ дар сарзамини имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ва 

Бадахшон…………………………………………………………………………………. 

 

279 

§ 5. Чорабиниҳои Ҳокимияти Шӯравӣ барои мустаҳкам намудани тартиботи нав дар 

сарзамини имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ва Бадахшон………………… 

 

286 

Боби ХIY. Барпо ва мустаҳкам намудани ҳокимияти Шӯравӣ дар сарзамини 

имрӯзаи Тоҷикистони Марказӣ ва Ҷанӯбӣ (солҳои 1917 - 

1924)…………………… 

 

293 

§ 1. Тезутунд гардидани зиддияти байни Давлати Шӯравӣ ва ҳукумати амирии 

Бухоро……………………………………………………………………………………… 

 

293 

§ 2.  Таҷовузи  Колесов ва оқибатҳои он……………………………………………… 294 

§ 3. Ҳизбҳои сиёсии бухороиён…………………………………………………………. 296 

§ 4. Сарнагун намудани тартиботи амирӣ дар Бухорои Марказӣ  (Ғарбӣ)………. 299 



 566 

§ 5. Барпо  намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ…………………… 308 

§ 6. Ташкилёбии Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро ва вазъи ҷамъиятию сиёсии 

он…………………………………………………………………………………... 

 

316 

§ 7.  Ҳаракати зиддишӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ…………………………………… 320 

§ 8. Вазъи  ҳаёти  иқтисодию  иҷтимоӣ  ва фарҳангии ҷумҳурӣ…………………… 331 

Боби XY. Ташкилёбии Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии сотсиолистии 

Тоҷикистон. 

339 

§ 1.Сабабҳои гузаронидани тақсимоти ҳудуди миллӣ  дар Осиёи  Миёна ва  аввалин  

пешниҳодҳо  оиди  ин    масъала……………………………………………. 

 

339 

§ 2. Ҳолати ифодаи манфиати тоҷикон дар замони мавҷудияти ҷумҳуриҳои 

Туркистон ва Бухоро……………………………………………………………………. 

 

342 

§ 3. Гузаронидани тақсимоти ҳудуди миллӣ дар Осиёи Миёна ва ташкилёбии 

Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон …………………………. 

 

347 

Боби XYI. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони мухторият ва ба Ҷумҳурии 

Иттифоқӣ табдил ёфтани он (солҳои 1924 - 1929)……………………………………. 

 

357 

§ 1. Азнавсозиҳои маъмурию ҷамъиятӣ……………………………………………….. 357 

§ 2. Азнавсозиҳои хоҷагӣ………………………………………………………………... 359 

§ 3. Дигаргунсозиҳо дар ҳаёти фарҳангӣ……………………………………………… 367 

§ 4. Мубориза ба муқобили кувваҳои зиддишӯравӣ…………………………………. 371 

§ 5. Ташкилёбии Ҷумҳурии Шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон…………………. 374 

Боби ХYII.  Тоҷикистон дар  давраи дигаргунсозиҳои   сиёсӣ, иҷтимою  

иқтисодӣ  ва  фарҳангии  солҳои 1929-

1941……………………………………………………….. 

 

377 

§ 1. Мақсад ва  вазифаҳои асосии дигаргунсозиҳо дар  марҳилаи нав ………….... 377 

§ 2. Санаткунонӣ дар шароити Тоҷикистон…………………………………………... 378 

§ 3. Саросар коллективонидании кишоварзон дар  шароити Тоҷикистон ва кӯшишҳо 

барои рушди он ………………………………………………………………  

 

384 

§ 4. Инқилоби фарҳангӣ дар шароити Тоҷикистон…………………………………. 390 

§ 5. Натиҷаҳои дигаргунсозиҳои  иҷтимоию  иқтисодӣ ва фарҳангӣ дар шароити 

Тоҷикистон……………………………………………………………………. 

 

401 

§ 6. Вазъи сиёсии ва оқибатҳои таъқиботи сталинӣ дар шароити Тоҷикистон….. 404 

Боби XYIII. Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва 

азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ (солҳои 1941 - 

1950)………………………………. 

 

407 

§ 1. Оғози ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ва Ҷанги Бузурги Ватанӣ………………………… 407 

§ 2. Ба талаботи замони ҷанг мутобиқ  кунонидани иқтисодиёти ҷумҳурӣ……… 410 

§ 3. Қаҳрамонии фиристодагони  Тоҷикистон дар фронтҳои ҷангӣ………………. 412 

§ 4. Корнамоии меҳнаткашони шаҳру деҳоти  Тоҷикистон дар солҳои ҷанг……. 418 

§ 5. Азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ дар  шароити Тоҷикистон. Вазъи ҷаҳон… 422 

Боби XIX. Тоҷикистон дар марҳилаҳои инкишофи хоҷагии  халқ, дар солҳои 

1950-1991…………………………………………………………………………………... 

 

429 

§ 1. Инкишофи энергетика ва саноат………………………………………………….. 429 

§ 2. Инкишофи кишоварзӣ………………………………………………………………. 434 

§ 3. Инкишофи илму фарҳанг…………………………………………………………… 439 

§ 4. Ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ…………………………………………………………….. 444 

§ 5. Бозсозии гарбачёвӣ ва оқибатҳои он барои Тоҷикистон………………………. 446 

§ 6. Кӯшишҳои дар доираи Иттиҳоди Шӯравӣ эълон кардани истиқлолияти ҶШС 

Тоҷикистон………………………………………………………………………… 

 

451 

ФаслиYI. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлолият (аз соли 1991 то 453 



 567 

имрӯз) 

Боби ХХ. Вазъи иҷтимоию сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз эълони 

истиқлолияти давлатӣ то имрӯз (солҳои 1991 – 2010)….…………………………… 

 

453 

§ 1.Эълон гардидани истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳамияти 

таърихии он…………………………………………………………………… 

 

453 

§ 2. Оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон……………………………. 460 

§ 3. Ба итмом расидани ҷанги шаҳрвандӣ дар  Тоҷикистон ва ноил  шудан ба 

ваҳдати миллӣ…………………………………………………………………………….. 

 

467 

§ 4. Дастовардҳои минбаъдаи Ҷумҳурии Тоҷикистон………………………………. 472 

Боби ХХI. Дигаргунсозиҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(солҳои 1991 – 2010)………………………………………………………………………. 

 

480 

§ 1. Вазъи саноат ва энергетика. Соҳибкорӣ…………………………………………. 480 

§ 2. Вазъи комплекси агросаноатӣ. Ислоҳотҳои  соҳаи аграрӣ……………………. 488 

§ 3. Нақлиёт ва сохтмони роҳҳо. Алоқа……………………………………………….. 499 

§ 4 Тиҷорати дохилӣ ва хориҷӣ………………………………………………………… 507 

§ 5. Маблағгузории хориҷӣ (инвестится)  ва корхонаҳои  муштарак……………… 508 

§ 6. Андоз ва андозбандӣ………………………………………………………………… 510 

§ 7. Низоми бонкии ҷумҳурӣ……………………………………………………………. 511 

§ 8. Инкишофи низоми қарздиҳӣ……………………………………………………….. 516 

§ 9. Вазъи иҷтимоӣ ва муҳоҷирати хориҷии меҳнатӣ……………………………….. 

Боби ХХII. Илму фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлолият 

(солҳои 1991 – 2010)…………………………….…………….………………………….. 

518 

 

523 

§ 1. Вазъи илму фарҳанг………………………………………………………………….. 

§ 2. Маориф…………………………………………………………………………….….. 

§ 3. Илм………………………………………………………………………………….…. 

§ 4. Адабиёт…………………………………………………………………………….….. 

§ 5. Фарҳанг…………………………………………………………………………….….. 

§ 6. Варзиш ва тандурустӣ………………………………………………………………. 

523 

526 

531 

533 

534 

537 

Хулоса……………………………………………………………………………………… 540 

Калимаҳои мухтасар навишташуда……………………………………………………. 543 

Санаҳои муҳимтарини таърихи халқи тоҷик……………………………………….... 544 

Адабиёт……………………………………………………………………………………. 573 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


