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ДЕБОЧА 

Таърихи сокинони бумии минтаќаи Осиёи Марказї –
тољикон дар давоми зиёда аз 250 соли охир пайваста дар 
мењвари пажўњишу тањќиќи олимон ва муњаќќиќони самт-
њои гуногуни илми ватанию љањонї ќарор дорад. Миёна-
њои асри XIX, ваќте минтаќа ба нуќтаи бархўрди геопо-
литикии давлатњои абарќудрати ваќт Британияи Кабир ва 
Империяи Руссия табдил ёфт, баробари афзудани таваљ-
љуњи сиёсатмадорону намояндагони хадамоти гуногуни 
иктишофї (разведка) теъдоди зиёди олимони риштањои 
гуногуни илм низ ба ин минтаќаи то андозае аз назари 
ањли илм пинњон монда, ворид гардиданд. Махсусан, ма-
нотиќи кўњистон ва ба вижа ќаламрави имрўзаи Љумњурии 
Тољикистон бо табиати бой, захирањои фаровони зериза-
минї, иќтидори бузурги энергетикї, таъриху фарњанги љо-
либ бештар диќќати муњаќќиќонро љалб намуд. Олимони 
бори нахуст ба ин сарзамин роњ ёфта, онро њамчун озмо-
ишгоњ (лаборатория)-и бузурги табиию таърихї ва фар-
њангии аз диди илмї хоса маънидод  намудаанд. 

Яке аз чунин минтаќањои аз љињати табиию љуѓрофї ва 
таърихию фарњангї нотакрор Помиру Бадахшон ё њудуди 
имрўзаи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон (ВМКБ) 
мебошад, ки масоњати он баробар ба 63,7 њазор километ-
ри мураббаъ (63 700 км2) аст. Масоњати умумии табии 
Помир бошад 91 945 км2-ро ташкил медињад. Помиру Ба-
дахшон таърихи нињоят тўлонї дошта, аз замонњои ќадим 
чун маскани ќабоили ориётабор шинохта мешаванд. Доир 
ба таърих, љуѓрофиё ва табиату захирањои зеризаминии ин 
минтаќа, махсусан аз нимаи дуюми асри XIX инљониб 
тањќиќотњои зиёди љолиби илмї рўи кор омадааст. 

Сарчашмањои таърихї, пеш аз њама асарњои љуѓрофї, 
таърихномањо, сайёњатнома ва ё рўзномањои сайёњатчиёни 
гуногуни хориљї низ доир ба Помиру Бадахшон маълу-
моти фаровон медињанд. Муњаќќиќон дар заминаи сар-
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чашмањои муътамади хаттї, маводњои бостоншиносї ва 
этнологию антропологї хулосае бардоштаанд, ки марду-
ми пањнои Помиру Бадахшон асосан ориёитаборанд. Ин 
мардум тавонистаанд нишондињандањои ирќии худро дар 
тамоми марњалањои таърихї бештар њифз намуда то 
замони муосир расонанд. 

Рисолаи олими шинохта ва соњибмактаб, узви вобастаи 
Академияи миллии илмњои Тољикистон, профессор Њай-
даршо Пирумшо «Помиру Бадахшон: назаре ба љуѓрофиё 
ва таърихи сиёсї (ањди ќадим, асрњои миёна ва давраи 
нав)» ба тањлили мухтасари таърих, љуѓрофиё, масоили 
этникї ва робитаи мулкњои мустаќили ин минтаќа бо 
давлатњои дуру наздик дар марњалањои гуногуни таърихї 
бахшида шудааст. 

Сабаби зарурати таълифи таълифи ин рисоларо пеш 
оварда, дарон аст, ки ваќтњои охир тавассути расонањои 
хабарї, ба вижа матбуот ва шабакањои иљтимоии мамо-
лики хориљї сару садоњои комилан беасос доир ба тобе-
ияти маъмурии мулкњои аљдодии тољикон дар марњалањои 
гуногуни таърихї ба давлатњои бегонатабор баланд ме-
гарданд. Махсусан, дар ин масъала расонањои хабарию 
интернетии Љумњурии Мардумии Чин бештар фаъол буда, 
њар сари чанд ваќт њарзаеро доир ба «асосан мулки таъ-
рихии Чин» будани ќисмате аз ин минтаќа пањн мена-
моянд. 

Рисолаи манзуршаванда аз се бахш – «Нигоње ба љуѓро-
фиёи таърихии Помиру Бадахшон», «Помир маскангоњи 
ќадимаи ќавмњои ориёитабор», «Равобити мулкњои По-
мир бо Чин» мураттаб ёфтааст. Муаллиф дар бахши аввал 
доир ба љуѓрофиёи Помиру Бадахшон, истифодаи исти-
лоњњои Помир ва Бадахшон ва тавъам будани онњо дар 
адабиёти илмї маълумоти мушаххас оварда, таъкид меку-
над, ки тибќи тањќиќњои забоншиносї номи минтаќаи 
баландкўњи бошишгоњи азалии тољикон – Помир аз 
гузаштаи хеле дур то сабти он дар манобеи хаттї шакл 
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гирифта, ѓолибан он ба давраи авестої мерасад. Ново-
баста аз љой доштани гуногунандешї доир ба маънои 
«Помир» дар байни муњаќќиќон, муаллиф аз мавќеи он-
њое, ки ибораи Помир маънои кишвари ориёиён («Пом» ё 
«Бом»- мамлакат, љои сукунат ва дувум «Эр» ё «Ир»- 
муайянкунандаи халќњои ориёї)-ро дорад, пуштибонї 
менамояд. 

Муаллиф дар фарљоми бахши мазкур, пас аз тањлили 
њаматарафаи маълумотњои љуѓрофї ба хулосаи ќатъї 
меояд, ки аввалан мардуми ин диёри афсонавии бештар бо 
номи рамзии «Боми Љањон» маълуму машњур буда, ориёи-
табор яъне тољиканд; сониян, сокинони минтаќа аз замон-
њои ќадим то охири асри XIX новобаста аз шебу фарози 
таърих ва тохтутози ѓоратгаронаи аљнабиён, ба туфайли 
шуљоату мардонагї пайваста мустаќилияти сиёсиву маъ-
мурии худро нигоњ доштаанд ва дар рисолати таърихии 
тамаддунофари халќи тољик баробар ба мардумони дигар 
навоњї наќши сазовор гузоштаанд. 

Дар бахши «Помир маскангоњи ќадимаи ќавмњои ориё-
итабор» бо истифода аз мадраки фаровони бостонши-
носї, махсусан њафриётњои дар ќаламрави Помиру Бадах-
шон гузаронидаи олимони соња исбот карда мешавад, ки 
ин минтаќа аз замонњои ќадимтарин макони сукунати 
ќавмњои ориёї будааст. 

Тибќи маълумоти мутахассиси шинохтаи таърихи асри 
санг В. А. Ранов дар њудуди Помир зиёда аз 63 макони 
зисти одамони асри санг то имрўз ба ќайд гирифта шуда-
анд. Бо маълумоти антропологї, пеш аз њама Л. В. Оша-
нин, Ю. Г. Ричков, В. В. Гинзбург, Т. П. Кияткина ва ди-
гарон сокинони Помири ќадим дар давраи неолит аз љи-
њати ирќї комилан ба нажоди аврупої мансуб будаанд. 

Барои таќвияти андешаи аз ибтидо ба нажоди аврупої 
мансубият доштани мардуми минтаќа муаллиф ба аќидаи 
олими шинохта академик Б. А. Литвинский такя мекунад. 
Б. А. Литвинский бо ќатъият изњор медорад, ки воќеан 
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таърихи Помир ќисми људонашавандаи таърихи Тољикис-
тон аст ва онро ба таври мухтасар чунин бояд шарњ дод: 
«Њангоми экспедитсияҳои А. Н. Бернштам ва ман дар 
Помири Шарќї садњо бошишгоњњо тањќиќ шудаанд. Ко-
сахонањои сари пайдошуда, аз рўи ташхиси даќиќ авру-
поиќиёфа буданд. Маводи дар натиљаи њафриёт ба даст 
омада, аз дар Помири ќадима фаќат зиндагї ба сар бур-
дани сокинони Осиё Миёна гувоњї дода, дар ин љо дар 
кадом даврае сукунат доштани ќабилањои чиноиро мут-
лаќо инкор мекунанд. Ҳамчунин тањќиќи маданияти мод-
дии ин минтаќа нишон медињад, ки дар он њатто хурдта-
рин нишондињандањои таъсири маданияти чиноӣ (хитоӣ) 
ба назар намерасад». 

Дар бахши алоњидаи рисола равобити мулкњои Помир 
бо Чин мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Муаллиф дар 
такя ба сарчашмањои таърихї, тањќиќотњои олимони ши-
нохта даъвоњои беасосе, ки ваќтњои охир дар васоити ах-
бори Љумњурии мардумии Чин, ки гўё баъзе аз мавзеъњои 
њудудии ин кишвар бо таќозои замон дар Помир ба таври 
сунъї аз ќаламрави он берун мондаанд ва имрўз фурсати 
муносиб барои баргардони онњо расидааст, комилан ин-
кор менамояд. 

Аз маълумоти сарчашмањои асримиёнагии муаллиф 
даќиќсанљона ба риштаи тањлил кашида, бармеояд, ки ба 
тохту този батакрори ќабоили бегонатабор дар замонњои 
ќадим ва асрњои миёна нигоњ накарда, мулкњои Помиру 
Бадахшон истиќлолияти худро комилан нигоњ медоштанд. 

Омили асосии њифзи мустаќилиятро аввалан дар ѓурури 
озодипарастии сокинон ва сониян дар воќеияти табиию 
љуѓрофї, ки барои сафарбарии ќуввањои нисбатан бузурги 
њарбї имкон намедод, бояд дид. Њарчанд, кўшиши афзу-
дани нуфузи сиёсї ва дар њолати мувофиќ ба доираи ќа-
ламрави худ кашидани Помир дар сиёсати империяи Чин, 
бахусус дар давраи охири асрњои миёна ва замони нав 
(а.XVIII-XIX) ба таври ошкор мушоњида мешуд, вале бо 
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сабабњои муайян, махсусан раќобат бо давлатњои абар-
ќудрати замон Англия ва Руссия бевосита онро аз забт-
кории рўирост дар минтаќа нигоњ медошт. Аз ин рў, 
воридшавии Чин ба Помиру Бадахшон дар асрњои XVIII-
XIX њамеша туфайливу муваќќатї сурат гирифта, њангоми 
таъќибу думболагирии дастањои мухолифони сиёсии худ, 
Чин ба баъзе аз мавзеъњои Помири Шарќї ворид гарди-
дааст. Аз ин рў, даъвои њудудии Чин дар Помир комилан 
беасос буда, ягон мавзеъ ва ё љузъи он дар ягон давраи 
таърихї аз љињати љуѓорофию маъмурї дар тобеияти ин 
кишвар набуд. 

Дар фарљоми рисола муаллиф доир ба сиёсати некби-
нонаи Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон нисбат ба ин кишвари њам-
сояву дўст ва яке аз шарикони стратегї, равобити сиёсию 
иќтисодї ва тиљоратии миёни ин ду давлат љой дошта, 
ишора карда, изњори умедворї менамояд, ки «навишта-
њои рўзноманигорон ва муаррихони таърихбехабар» ба 
сиёсати расмии давлатии Љумњурии Мардумии Чин ирти-
боте дошта наметавонад. 

Умедворем, ки рисолаи мазкур мавриди писанди хо-
нандагон ва дўстдорони таърихи миллату кишвар гарди-
да, ба тањкими вањдату якпорчагии ватани азиз, худши-
носию њувияти миллї мусоидат менамояд. 
 
 

Насрулло УБАЙДУЛЛО, 
профессор 
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НИГОЊЕ  БА  ЉУЃРОФИЁИ ТАЪРИХИИ 
ПОМИРУ БАДАХШОН 

 
Нињоят кам будани маъхазњои мӯътамад, гарчи барои 

инъикоси њаёти одамони даврањои ќадимтарину ќадими 
Помиру Бадахшон, маълумоти ҷуғрофии аввалин ни-
шондињандањои мустаќилияти мулкї ва давлатдории 
минтаќа мушкилоти зиёде эҷод намояд њам, вале бозёфт-
њои бостоншиносон (археологњо), ривояту асотирњо, 
маълумоти дар навиштањои сайёњону муаррихони за-
мони атиќа боќӣ монда, барои хулосабардории умумӣ 
имкон медињад. Мањз дар њамин замина доир ба таъ-
рихи ќадимаи минтаќа дар таърихнигории ватанї ва 
берун аз он мукаммал набошад њам, таълифоти љузъии 
зиёде рўи кор омадааст. Аз ин манзар фањмиши ибора-
њои маъмули «Помир» ва «Бадахшон» дар канор буда 
наметавонанд. 

Дар маљмўъ аз мазмуни тањќиќоте, ки ба таърихи ин 
минтаќа иртибот дорад,бармеояд, ки ин иборањо, аниќ-
тараш этимологияњои дар тамоми дунё маълумият пай-
до карда, хеле ќадимї буда ба таври тасодуф пайдо на-
шудаанд. Аксаран олимон дар чунин аќидаанд, ки ном-
оварди «Помир» дар манбаъњои хаттї аз маълумоти ро-
њибу саёњатчии Чин Сюан Сзян (Сюань Цзан) ибтидо 
гирифтааст. Ў њангоми сафари Њиндустон доштан дар 
асри VII милодї (солњои 629-648) аз ин минтаќаи ба-
ландкўњ, соли 630 гузашта, дар ќайдњояш онро чун По-
ми-ло ном бурдааст. 

Бояд ќайд кард, ки ќабл аз Сюан Сзян њанӯз дар асри 
IV Фа Сян њангоми сафар аз Помир гузашта бошад њам, 
вале ба ин ном ишора накардааст1. Солњои 516-522 

                                                             
1Neumann C. F. Pilgerfahrten buddhistischer Pilger von China nach 

Indien. – Leipzig, 1834. – s. 41, 49.; Њамчунин ниг.: Риттер К. 
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дигаре аз саёњону тарғибгарони кеши Буддоӣ Сон Юн 
ба Њиндустон аз тариќи Осиёи Миёна сафар дошта, аз 
њудуди Помир гузаштааст. Дар ќайдњояш ӯ доир ба Њай-
толиён ва тарзи давлатдории онњо маълумот дода, аз 
Бохо (Вахон) ёдовар шуда2, вале аз Помир ном набур-
дааст. 

Аз ин рӯ, тибќи хулосаи муаррихону ҷуғрофиёшино-
сон Сюан Сзян аз муаллифоне њисоб меёбад, ки аввалин 
шуда, минтаќаро ба унвони Бо-ми-ло (Po-mi-lo), яъне 
«Помир» дар маъхази хаттї муаррифӣ кардааст3. Вале 
ин њаргиз далеле буда наметавонад, ки пайдоиши ибо-
раи «Помир» мањз њамасри Сюан Сзян бошад ё дар ин 
вожаи мазкур таъсири лингвистии чиної ба назар расад. 

Тањлили муќоисавии забоншносї ба хулосае меорад, 
ки ибораи муайянкунандаи номи минтаќаи баландкўњи 
бошишгоњи азалии тољикон – Помир аз гузаштаи хеле 
дур то сабти он дар манобеи хаттї шакл гирифтааст. 
Ѓолибан фарзияе пеш меояд, ки он ба давраи авестої 
мерасад. Барои таќвияти ин далел ба назари муњаќќиќон 

                                                                                                                                       
Землеведение. География стран Азии находящихся в непосредст-
венных сношениях с Россией. Восточный или Китайский Туркес-
тан. Перев.  критич. замечания и дополн. В.В.Григорьева. – СПб., 
1869. – С. 240. 
    2Ниг.: Beal S Travels of Fah-hian and Sunge Yun. buddhims piligims 
from China to India. –London, 1864; Chavannes E.  Voyage de Song 
Yung dans I`Udyana et Ia Gandhara//BEFEO. –Vol. III. –1903;  Julien 
St. Memoires sur Ies contrees oeeidentalts  par Hiuen – Thsang. – Paris, 
1857. -Vol. I-II.; Beal S/ Si-yu-hi.Buddhist record of the Western world. 
– London, 1864. – Vol. I-III;  История Таджикского народа. Том II. 
Эпоха формирования таджикского народа. –Душанбе. 1999. – С.14. 
    3Ниг.: Риттер К. Землеведение. География стран Азии находя-
щихся в непосредственных сношениях с Россией. Восточный или 
Китайский Туркестан. – СПб., 1869. Примеч и дополн. переводчика 
В. В. Григорьева. к данной работе. – С.490. 
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гарчанде аз ихтилоф орї набошанд њам, рў овардан 
лозим меояд. 

Д. И. Эделман аќидањои олимонро доир ба этимоло-
гияи «Помир» дар муќоиса омўхта, аз мафњуми «Мењр» 
реша гирифтанашро ба њаќиќат наздиктар шумурдааст. 
Бо пиндори ӯ «мењр» дар фањмиши забонии њиндуав-
рупоиёни ќадима «мор» (mori) ба маънии «сарњад» фањ-
мида мешавад4. «Доир ба пайдоиш ва нахустфањмиши 
ибораи «Помир», - ќайд намудааст ў, - назари мухталиф, 
аз маънибардории фантастикии «Боми ҷањон», ки ба 
ягон забон мувофиќат намекунад, то фањмиши каме ба 
њаќиќат наздики «Пойгоњи Офтоб» (Пойи Мењр. –Њ.П.) 
вуҷуд дорад. Фањмиши охирин низ њаќиќати пурра ва 
бидуни шубња буда наметавонад: бо ин тарзи гуфтор 
(талафуз) дар забони сокинони бумӣ, яъне Помер ќабул-
шуда, маънии «Пойгоњи офтоб»-ро дар он сурат дода 
метавонад, ки он ба фањмиши тоҷикии «пойи мењр»  (po-
yi mehr), ё худои офтоби бо забони Эрони бостон – 
Митра (Mitra) иртибот дошта бошад»5.  

Иддае аз тадќиќотчиён бар аќидаеанд, ки мафњуми 
«Помир»-ро дар маъхазњои таърихии Њиндустон бояд 
љуст. Онњо мафњуми «Помир»-ро бо фањмиши устуравии 
авввалин макони пайдоиши инсон – Меру («кӯњи аҷдо-
дон») ва ё  чун  ибораи њиндии «Упа – Меру», ки маънии 
«мамлакати дар он сӯи Меру ҷойгирифта»-ро дорад6, 
маънидод мекунанд. Ин аќидаро файласуфи рус Н.Ф. 
Федоров низ тарафдорӣ кардааст7. 

                                                             
4Эдельман Д. И. Географические названия Памира//Страны и 

народы Востока. – Вып. XVI. Памир. – М.: Наука, 1975. – С.43. 
5Эдельман Д. И. Географические название Памира. –С.43. 
6Ниг.: Шохуморов А. Памир – страна ариев. –Душанбе, 1997. – 

С.7-8. 
7Федоров Н. Ф. Сочинения. – М.,1982. – С.680. 
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Албатта, метавон доир ба фањмиши этимологиияи 
«Помир» назари мутахассисони таъриху ҷуғрофия, за-
боншиносону мањалшиносоне (топонимњо), ки бевосита 
ба помиршиносӣ иртибот доранд, маълумоти зиёд ова-
рд. Вале дар доираи ихтилофоти назари оид ба ин мас-
ъала вуҷуд дошта, хулосаи амиќе бардоштан хеле муш-
кил аст. Мушкилӣ аз он бармеояд, ки аксари олимон 
бештар ба манбаъњои чиноиву њиндї ва хулосабанди-
њои этимологии аврупоиён такя карда, аз маъхазу далел-
њои таърихию лингвистии замони бостонии мањаллї, ки 
таровати мафњумию мантиќии замони авастоии худро 
њанўз нигоњ медоранд, сарфи назар кардаанд. 

Чунин норасоиро дар таърихнигории хориљї ва ва-
танї, доир ба тањлили воќеан илмии этимологияи «По-
мир», эњсос намуда, профессор М. Назаршоев хеле ни-
шонрас таъкид намудааст: «Ба чӣ далеле, ки олимон 
такя намекунанд, онњо љумлаю иборањои аз лињози гўиш 
ба њам наздики халќњои гуногун доир ба номњоро ба 
ќисмњо људо тарљума карда меоранд. То ваќтњои охир 
кўшиш ба харљ медињанд, ки ибораи «Помир»-ро баъзе 
љуѓрофиёшиносон: профессор Њ. Њасанов, Э. М. Мур-
заев ва дигарон фањмонанд. Њамаи ин кўшиши мафњуми 
номуаянкунии (этимологї) «Помир», сокинони Помир-
ро ба њайрат мегузорад, чунки муњаќќиќон мекўшанд, 
ин номро бо кадом забоне набошад шарњ дињанд, ба љуз 
он забоне, ки мардуми бумї њарф мезананд. Бо ибораи 
дигар, забонњои помирї, ки дар байни забонњои эронї, 
ќадимтарин шинохта мешаванд то кунун дар мадди тањ-
лили ин вожа ќарор нагирифтаанд. Њол он ки мањз ња-
мин забонњо метавонанд ба мафњуми «Помир», ҷавоби 
сањењ ва илмї дињанд»8. 

                                                             
8Назаршоев М. Н. Социальнально-экономическое положение до-

революционного Памира. (Для служебного пользования). – 
Душанбе, 1975. – С.13. 
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Ин таъкиди олимро ба назар гирифта, шарќшинос ва 
муњаќќиќи Помиру Бадахшон А. Шохуморов, бисёре аз 
хулосањои дар сарчашмањои ѓайр доир ба этимология 
Помир асосёфтаро ботил намудааст. Олим бо далелњо 
дар заминаи сарчашмањои таърихию фарњангї, этногра-
фию забоншиносї (лингвистї)-и замонњои ќадиму (авас-
тої) асримиёнагии минтаќа ва дигар пањнои хал-
ќиятњои ба тоҷику форс мансубият доштаро мавриди 
тањлил ќарор дода, хулосањои худро пеш овардааст. 
Табиист, ки диди ў низ аз тарафи тамоми олимон ња-
ќиќати мутлаќу бебањс ќабул шуда наметавонад. Вале аз 
љињати илмї аќидаи ин муњаќќиќ боэътимодтар ба на-
зар мерасад. 

Тибќи хулосаи А. Шохуморов, «Помир», калимаи 
мураккаб буда, аз ду ќисм иборат аст: якум – «Пом» ё 
«Бом»; дувум «Эр» ё «Ир». Њардуи ин мафњум решаи 
мустаќил ва мазмуни худро дорад. Њамин тариќ «Пом» 
(«Бом») чун «Мамлакат», «Ҷои сукунат», номи пурра ха-
рактери ҷуғрофӣ дошта, ба ҷойгоњи муайян ишора меку-
над. Ба ин дар Бадахшони Афғонистон мавҷуд будани 
«Бом», «Бомдара» (дењоти Бањораки назди Файзобод), 
«Бомиён» топоними Кашмир (Кишмер) низ аз ду реша 
иборат аст: «кишм», ба маънои «шањр» ё «мамлакат» ва 
«ир» («эр») – муайянкунандаи халќњои ориёи (сипас эро-
нї)... Њамин тариќ Кашмир (Кишмер) бо Помир (По-
мер) њаммаъно буда, бо мафњуми умумии «Мамлакати 
ориёињо» фањмида мешавад»9. 

Бо њамин минвол муаллиф, кӯшиш ба харљ додаааст, 
ки мафњуми этимологии дигар нуќтањои ањолинишини 
Помири Ғарбї ва Бадахшонро дар муќоиса бо дигар 
шањру навоњии Эрону Афғонистон шарњу эзоњ дода, 
мафњуми ќадимаи онњоро, ки ба Авасто ва замони авас-
тоӣ бармехӯранд, собит созад. Дар асоси хулосабанди-

                                                             
9Шохуморов А. Памир – страна ариев. -Душанбе, 1997.С. 8-9. 
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њои муќоисавии хеш, муаллиф аќидаеро пешнињод наму-
дааст, ки дар маљмӯъ ибораи «Помир», гарчї фањмиши 
љуѓрофиро дар бар гирад њам, мазмуни этимологии он 
бешубња бояд чун кишвари ориёиён фањмида шавад10. 

«Бадахшон» бошад, аз тарафи бисёре аз олимони со-
ња ба сифати мулки мустаќил ё воњиди маъмурии дар 
пањнои љуѓрофии Помир љой дошта шинохта мешавад. 
Вале дар адабиёти илмї то кунун оид ба яќинан муайян 
намудани љуѓрофиёи Помиру Бадахшон аќидањои мух-
талиф ҷой дорад. 

Бадахшони бо таќозои таъриху таќдир, аниќтараш, та-
вассути сиёсати зиддирусиягии англисњо ба Афғонистон 
њамроњ карда шуда, масоњати нисбатан васеъро ишғол ме-
кунад. Ќаламрави кунунии ин вилоят шањру навоњии Фай-
зобод, Кишм, Ҷурм, Бањорак, Зебок, Куррону Мунҷон, 
Роғ, Шањри Бузург, Кўли Шева ва Вахону Шуғнону Рӯ-
шону Дарвози соњили чапи Панҷро дар бар гирифтааст. 
Њудуди таърихии он баъзан Баѓлону Бомиёнро низ фаро 
мегирифт. 

Доираи ҷуғрофии Помиру Бадахшонро дар он фањ-
миши мантиќие, ки ба илм ворид гардидааст, аз њамдигар 
ҷудо кардан нињоят мураккаб аст, чунки аз ќадимулайём 
ин ду фањмиш бо њам чунон печидагие пайдо кардаанд, ки 
ҷудо кардани онњо аз диди ҷуғрофӣ чун амали сунъӣ ва 
ноҷо ба назар мерасад. Вале аз нигоњи сиёсию маъмурӣ 
Бадахшон бо дастгирии ѓаразноки мустамликахоњонаи 
Англия соли 1873 аз тарафи Афғонистон ғасб шуда, сипас 
тавассути шартномаи сарњадмуайякунии байни Англияю 
Русия дар Помир соли 1895, ќаламрави соњиличапии 
дарёи Панљи бекигарии Дарвоз ва дигар мулкњои Помири 
Ғарбї ба таври сунъӣ ва иљборї ба Афғонистон дода 
шуданд. Бо назардошти маълумоти љуѓрофии дар боло 
оварда, вобаста ба мантиќи хулосабарории амиќи таъ-
                                                             

10Ниг.: Шохуморов А. Памир – страна ариев. – С.3-29. 



14 
 

рихї, аз кадом самте, ки ба ин масъала нанигарем, нишон-
дињандаи љуѓрофии Бадахшони дар ќаламрави Афғонис-
тон ќарордошта, аз њудудии умумии љуѓрофиёи Помир 
берун буда наметавонад. 

Ибораи «Бадахшон» низ таърихи хеле ќадимаро дар 
бар гирифтааст. Ба њамаи гуногунфикри доир ба этимо-
логия ин мафњум нигоњ накарда, бештари олимон бар он 
аќидаанд, ки ин ибора бо балахш, лаъли аз ќадимулайём 
ин минтаќаро дар байни кишвару давлатњои замони бос-
тон машњур гардонда, иртиботи бевосита дорад. 

Роњиби чиноии дар боло ишора ёфта, Сюан Сзян, ки 
соли 644, баъди зиёрати маъбадњои буддоии Њиндустон ба 
воситаи Тахористону Бадахшону Вахон ба ватан баргаш-
тан, аз мулкњои мустаќили Шитсин (Шуғнон) ва Дамо-
ситеди (Вахон) ёдовар шуда, ќайд кардааст, ки ба шарќ 
њаракат карда ба водии Бо-ми-ло (Помир) расидааст11. 
Дар «Ќайдњо»-яш Сюан Сзян ба нуќтањои дар роњи сафа-
раш вохӯрда ишора намуда, аз Бо-до-чжуан-на (Po-to-
tchoang-na), ёдовар шудааст, ки аксари мутахассисон онро 
бешубња ба Бадахшон нисбат медињанд. Бадахшон дар 
тӯли тамоми давраи асримиёнагӣ мустаќилияти мулкии 
худро нигоњ медошт. Сарњади ќаламрави давлатдории он-
ро фарогирифта, вобаста ба њаводиси замон то охири асри 
XIX борњо тағйир ёфтааст. Бадахшони кунунӣ чун яке аз 
вилоятњои Ҷумњурии Исломии Афғонистон бо маркази 
маъмуриаш Файзобод, дар ќисмати шимолї-шарќии ин 
кишвар, ҷой дошта, соњилњои чапи дарёи Панљ, њавзаи 
дарёи Кокча  ва  шохобњои онро фаро гирифтааст. 

                                                             
11Ниг.: Мандельштам А. М. Материалы к историко географи-

ческому обзору Памира и припамирских областей//Труды Инс-
титута истории, археологии и этнографии АН ТаджССР. Т.LIII. –
Сталинабад, 1957. –С.111. 119; Гафуров Б. Г. Тоҷикон. Таърихи 
ќадимтарин, ќадим ва асри миёна. –Душанбе: «Ирфон», 1998. – 
С.301. 
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Агар иддае дар байни фањмиши љуѓрофии Помири 
Шарќї хати бутлон кашида, ќисми ғарбии онро батамом 
аз њудуди Помир људо кунанд, дигарон ин ибораи љуѓро-
фиро васеътар мебинанд. Њатто дар маќолањои олимони 
дар доираи як маљмўаи «Помир», аз силсилаи «Мамолик 
ва халќњои Шарќ» (барориши XVI)12 оварда шуда, ин та-
фовут бараъло ба назар мерасад. Масалан, Л. Ф. Сидоров 
дар маќолаи худ «Ба њар њол, куљоро Помир ном барем?», 
чунин аќида пешнињод намудааст: 

«Аз рўи анъана тамоми њудуди Вилояти Мухтори Кӯ-
њистони Бадахшони Тоҷикистонро Помир ном бурда, он-
ро ба Помири Шарќӣ ва Ғарбӣ ҷудо мекунанд. Вобаста ба 
ин ғолибан њадди сарњади шарќиаш ќуллаи Ќошѓар ва ҷа-
нубиаш Њиндукушро дар назар доранд… Мафњуми По-
мирро аксари муњаќќиќон, ба суфакӯњњои Помир, ки он-
њоро аз њар тараф кӯњњои хеле баланд ињота намудаанд, 
нисбат медињанд. Ин ба нахустин муњаќќиќони ҷуғрофияи 
Помир њанӯз дар асри гузашта (охири асри XIX – ибтидои 
асри XX – Њ.П.) Н. А. Северсов, М.В. Певсов, О.А. ва Б.А. 
Федченко ва дигарон маълум буд»13. 

 Тањќиќоти љуѓрофияшиносони минтаќа, ба хусус оли-
мони рус, ки хостаанд ба ин масъала равшанӣ андозанд, 
ќариб ба хулосаи якранги њатто ањолии мањаллї дучор 
мешуданд. Масалан, яке аз аввалин помиршиносони рус 
Д. Л. Иванов  натиљаи пурсуљўи худро аз сокинони мањал-
лї ин тавр баён доштааст: «Кадоме аз мавзеъотро соки-
нони мањаллї Помир ном мебарад? Тамоми тањќиќи ман 
дар мањалњо нишон медињад, ки барои њам сокинони 
Помир ва њам мавзеъоти атроф, Помир бешак аз рўи 
фањмиши топографї вилоятест дар байни Олой, Ќошѓар, 

                                                             
12 Страны и народы Востока. –Вып. XVI. Памир. –М.: Наука, 

1975. –304 с.  
13 Сидоров Л. Ф. Что же всё таки называть Памиром?//Стра-ны и 

народы Востока. –Вып. XVI. –М.: Наука, 1975. – С.6-7. 
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Њиндукуш, мулкњои Вахон, Бадахшон, Шуѓнон, Рўшон ва 
бекигарии Дарвоз. Дар куљое аз ин мавзеъоти ишораёфта 
аз донандагони мањаллї – Помир дар куљост?  суол наку-
нем, дар њама њолат ба як самт ( Помири Шарќиро дар 
назар дорад. – Њ.П.) нишон медоданд»14. 

А. Н. Бернштам низ доир ба ин масъала чунин нигош-
тааст: «Ба мо муайян намудан муяссар гардид, ки њудуди 
кӯчиёни ќадима ва зироаткорон дар Помир ба гузаштаи 
начандон дури ҷойгиршавии тоҷикон ва ќирғизњо муво-
фиќат мекунад»15. Муаллиф ќайд намудааст, ки «зери 
мафњуми Помир, хосатан Помири Шарќӣ дар назар дош-
та мешавад»16. 

Ин далелњо А. С. Давидовро ба хулосае овардааст, ки 
«фањмиши љуѓрофии Помир дар суфакўњњои кунунии 
Помири Шарќї ном гирифта, мањдуд мешавад. Аз ин 
ҷост, ки мавзеъоти форсзабонњои дар тарафи ғарбии ин 
суфакўњњои ҷой доштаро чун Помир ном намебурданд. 
Далели ҷиддии асоснок кардани ин аќида дар он зоњир 
мегардад, ки навоњии Вахон, Ишкошим, Шуғнон, Рӯшон, 
Язгулом аз љињати таърихї чун ноњияњои Бадахшон њисоб 
ёфта, дар фањмиши мардум, ватани онњо чун љузъи 
Бадахшон эњсос мешавад. Аз ин рӯ, соли 1925 таъсисёбии 
вилояти мухтор бо унвони Бадахшони Кўњї низ аз чунин 
фањмиш маншаъ гирифтааст, њол он ки ин масоњат аз рӯи 

                                                             
14Иванов Д. Л. Что называть Памиром?//Известия Император-

ского Русского географического общества. –1889. –Т. 21. – Вып.2. – 
С.132. 

15Бернштам А. Н. Историко-археологические очерки Цент-
рального Тянь-Шаня и Памиро-Алая//Материалы и исследования 
по археологии СССР. –М. –Л., 1952. -№6. – С.285. 

16Бернштам А. Н. Историко-археологические очерки Цент-
рального Тянь-Шаня и Памиро - Алая//Материалы и исследования 
по археологии СССР. –М. –Л., 1952. -№6. – С.276. 
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анъанаи то инќилоб ташаккулёфта, дар маљмўъ бояд По-
мир номида мешуд»17.  

Албатта, чунин њаќиќат ҷой дорад ва он то андозае ба 
мантиќи фањмиши таърихӣ мувофиќат мекунад. Вале ба-
рои расман чунин ном гирифтани вилоят чӣ далел ба асос 
гирифта шудааст, ҷавоби амиќу бебањс ёфтан мушкил аст. 
Дар адабиёти ҷуғрофию таърихӣ ва дар њуҷҷатњои маъму-
рии Руссияи подшоњӣ, чӣ дар марказ ва чӣ дар Генерал-
губернатории Туркистон то њамроњ кардани минтаќа (со-
ли 1895) ва баъди он ғолибан Помир ном бурда мешавад. 
Аз ин рӯ, баъди таъсисёбии вилоят расман номи Помирро 
гирифтан низ эњтимолияти пурра дошт. Вале аз диди мо 
сабаби чунин номгузорӣ нашудани вилоятро дар дигар 
далел бояд ҷуст. 

Раванди њаводиси охири асри XIX, хосатан бо ёрии 
давлати абарќудрати, Англия, ки дар минтаќа њадафњои 
сиёсию стратегии худро дошт, Бадахшони дар доираи 
њудудии он замон вуҷуд дошта, зери тасарруфи Афғонис-
тон ќарор гирифт. Ба таърихогањон пӯшида нест, ки таќ-
дири Бадахшон аз шоњигарињои Помири Ғарбӣ, дар та-
моми давраи асримиёнагӣ ҷудо набуд. 

Аз ин рў, доираи ҷуғрофии Помиру Бадахшонро дар он 
фањмиши мантиќие, ки ба илм ворид гардидааст аз њам-
дигар ҷудо кардан нињоят мушкил аст, чунки чи тавре дар 
боло ишора рафт, аз ќадимулайём ин ду фањмиш бо њам 
чунон печидагие пайдо кардаанд, ки ҷудо кардани онњо аз 
диди ҷуғрофӣ чун амали сунъӣ ва ноҷо ба назар мерасад. 

Вобаста ба воќеияти замон, фаќат дар баъзе лањзањо 
шоњигарињои Рӯшон, Шуғнон Вахон ба Бадахшон њамроњ 
карда мешуданд. Вале ин тобеъият рамзӣ буда, баъди 
чанде мустаќилияти идоракунии худро идома медоданд.  
                                                             

17Давыдов А. С. Этническая принадлежность коренного населе-
ния горного Бадахшана (Памира). Историография вопроса. –
Душанбе: «Дониш», 2005. – С.23. 
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Баъди аз доираи ягонаи таърихию ҷуғрофӣ зӯран ҷудо 
кардану ба Афғонистон додани Бадахшон ва ќаламра-
вињои соњили чапи дарёи Панҷи мулкњои Помири Ғарбӣ, 
фазои ягонаи ҷуғрофї ва њудудї-маъмурии онњоро ќисман 
вайрон намуд. Ба аќидаи мо, эњсоси муваќќатӣ будани ин 
таќсимоти фоҷиабори тоҷикони кӯњистон, ки аксаран 
олимони рус ва аврупоӣ сукунати онњоро дар њудуди уму-
мии ҷуғрофӣ – Помир (Бадахшонро низ ҷузъӣ он медо-
нистанд), медиданд, сабаби на вилояти Вилояти Помир, 
балки Вилояти мухтори Кӯњистон Бадахшон номгузорӣ 
шудани он гардидааст. Дарвоќеъ мутахассисони соња, 
шарќшиносони рус ба муваќќатӣ будани ин таќсимоти 
нињоят беадолатонаи тоҷикони минтаќа боварӣ доштанд. 

Доир ба амиќан муайян намудани њудуди ҷуғрофии 
Помир, гуногунфикрї пурра аз байн нарафтаст. Аз диди 
мо дар ин ҷода, аќидаи олимон О. Е. Агаханянс ва А. 
Юсуфбеков, ки аз натиљаи тадќиќотчиёни тоинќилобии 
рус ва шўравї маншаъ гирифтааст, бештар асоси илмӣ 
дорад. Аз рӯи хулосаи онњо, Помир дар ҷануби Осиёи 
Миёна ҷойгир буда, њудудњои канории он бо чунин сар-
њадоти давлатњои њамсоя мерасанд: бо Ҷумњурии Халќии 
Хитой (дар масофаи 430 км), дар ҷанубу ғарб – бо Аф-
ғонистон (зиёда аз 600 км). Помир дар мавзеи ба њам 
наздикшавии баландтарин ќуллањои ќитъа ва мамолики 
кӯњӣ – Кун лун, Тян-шан ва Њундукуш ќарор дорад. 
Сарњадоти табиии Помирро чунин кӯњњо ташкил меди-
њанд: дар шимол паси Олой, дар ҷануб – Њиндукуш, дар 
шарќ – Ќошғар (Кун луни ғарбӣ), дар ғарб – ќуллаи Кӯњи 
Лаъл (шимоли-шарќии Афғонистон). Сарњади шимолӣ-
ғарбии Помир аз теғањои ќуллаи Ванҷ ва ќуллаи Акаде-
мияи илмњо мегузарад. Масоњати дар њайати Тоҷикистон 
будаи Помир – Вилояти Мухтори Кӯњистони Бадахшон 
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(ВМКБ) ба 63,7 њазор километри мураббаъ18 (63 700 км2) 
мерасад, ки он ќариб нисфи масоњати Ҷумњурии Тоҷи-
кистонро дар бар мегирад. Аз рӯи њисоби пурра, масоњати 
табии Помир ба 91 945 км2 баробар мебошад19. 

Таърихи бисёрасраи давлатдорӣ дар Помиру Бадах-
шон, вобаста ба шароити табиию ҷуғрофии ин диёри ба-
ландкӯњ хусусиятњои хоси худро дошт, ки онњо аз мањ-
дудияти алоќаи иќтисодии байнињамдигарӣ, нигањдошти 
тӯлонии муносибатњои патриархалӣ – авлодӣ, сукути иҷ-
тимоӣ – иќтисодӣ ва сиёсию маъмурии мулкњои ин диёр 
бармеомад. 

Нињоят кам дастрас будани маъхазњои мӯътамади хаттӣ 
барои имконияти нисбатан амиќ муайян намудани таъ-
рихи ќадимаи давлатдории Бадахшон ва мулкњои дигари 
минтаќаи Помирро мањдуд намояд њам, вале аз рӯи баъзе 
маълумоту ишорањои дар сарчашмањои ќадим мавҷуд 
буда, њаќиќати таърихи тӯлонӣ доштани давлатдории 
минтаќаро ќавӣ мегардонад. 

Албатта, аз таърихи ќадимаи Бадахшону Помири Ғар-
бӣ маълумот оварда, наметавон аз минтаќаи чун Помири 
Шарќӣ маълумият пайдо карда, сарфи назар намуд. Маъ-
лум аст, ки Помири Шарќӣ сеяки масоњати Помир, асосан 
њудуди ноњияи Мурғоби ВМКБ дар бар гирифта, масо-
њаташ ба 30 000 км2 баробар аст. Ин минтаќа дар ба-
ландии 3 500 – 4500 м аз сатњи бањр боло буда, атрофи 
онро “девор”-и ќуллањои 6000-7000 м баландӣ дошта, 
печондаанд. Аз њудуди он дарёю дарёчањо ҷорӣ гашта, 
кӯлњои зиёдеро дар бар мегирад. Дар маҷмӯъ Помири 
                                                             

18 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1981г. Ежегодник 
ЦСУ Тадж. ССР. –Душанбе, 1983, – С.7. 

19Агаханянц О. Е., Юсуфбеков А. Главные черты природы 
Памира//Страны и народы Востока. – Вып.XVI. –М. 1975. –С. 26. 
Дар ин маќола масоњати ВМКБ 63 њазор километри мураббаъ 
нишон дода шудааст. 
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Шарќӣ ба њавзаи Панҷ – Амударё ворид мегардад. Ин 
њавзаи баландкӯњи Тоҷикистон, тибќи бозёфтњои бостон-
шиносон ва дигар маъхазњои боэътимоди хаттї аз замон-
њои хеле ќадим мавзеи сукунати ќабоили њиндуаврупої – 
пешгузаштагони тољикон будааст. Бо таќозои таќдир ин 
пањно дар даврањои охири асримиёнагї макони муњољи-
рати баъзе аз ќабоили ќирѓиз ќарор ёфтааст, ки имрўз дар 
баробари тољикону дигар халќњои љумњурї талоши бурд-
боронаи созандагї доранд. 

Бадахшон дар тӯли тамоми давраи асримиёнагӣ мус-
таќилияти мулкии худро нигоњ медошт. Сарњади ќалам-
рави давлатдории онро фарогирифта, вобаста ба њаводиси 
замон то охири асри XIX борњо тағйир ёфтааст. Бадах-
шони кунунӣ чун яке аз вилоятњои Ҷумњурии Исломии 
Афғонистон бо маркази маъмуриаш Файзобод, дар ќис-
мати шимолӣ-шарќии ин кишвар, ҷой дошта, соњилњои 
чапи дарёи Панҷ, њавзаи дарёи Кокча ва шохобњои онро 
фаро гирифтааст. 

Хати сарњадии байни Бадахшони Афғонистон ва Ҷум-
њурии Тоҷикистон ќад-ќади дарёи Панҷ, дарёчаи Помир 
ва Зоркӯл гузашта, дар ҷануб ба ағбаи Вањҷир (байни 
њавзаи дарёњои Амударё ва Тарим) расида, аз он ҷо то 
њадди кӯњњои балантарини Њиндукуш, Ќароќурум ва 
ќуллаи Сариколи Помири Шарќӣ гузашта ба сарњади Чин 
(Хитой) мерасад20. Гарчи дар Бадахшон намояндагони 
халќиятњои гуногун сукунати доимӣ дошта бошанд њам, 
вале асоси ањолии онро сокинони ќадимии бумӣ, тоҷи-
кони кӯњистон ташкил медињанд. 

Яке аз масъалањое, ки диќќати олимонро бештар ба худ 
ҷалб кардаву то ба имрӯз мавриди омӯзиш ќарор ёфтааст, 
иртиботи бевоситаи мардуми бумии пањнои Помиру 
Бадахшон ба ќабоили ориёиасл њисоб меёбад. Бояд ќайд 
                                                             

20Ниг. Абаева Т. Г. Очерки истории Бадахшана. –Ташкент: 
«Наука», 1964. – С.14-31. 
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кард, ки мутахассисони соња доир ба ин масъала ғолибан 
њамфикрӣ зоњир намуда, дар таълифоти худ бо такя ба 
далелњои эътимодбахши антропологӣ ва лингвистӣ борњо 
ин њаќиќатро тасдиќ кардаанд. 

Албатта, дар њаљми як гузориши умумї тамоми љузъи-
ёти љуѓрофї, этникї (нажодї) ва сиёсиву маъмурии По-
миру Бадахшонро пурра кушодан ѓайриимкон аст. Ин худ 
тадќиќоти мукамалро таќозо дорад. Вале њамин назари 
умумї нишондињандаест аз чунин њаќиќати бебањс: 

1.Мардуми бумии ин диёри афсонавї, ки бо рамзи иф-
тихорбахш – «Боми Љањон» имрўз маълумият пайдо кар-
дааст, аз ќабоили ориёитабор буда, аз ќисмати таърихии 
њамнажодон – тољикони Осиёи Марказї дар канор намон-
дааст; 

2.Дар тўли таърих аз замонњои ќадим то охири асри 
XIX ба тохтутози ѓоратгаронаи аљнабиён нигоњ накарда, 
мулкњои ин минтаќа, чун воњидњои давлатдории ба за-
мони парокандагии асримиёнагї хос, мањз ба туфайли 
шуљоату мардонагї мустаќилияти сиёсиву маъмурии худ-
ро нигоњ дошта тавонистаанд; 

3.Дар рисолати таърихии тамаддунофари халќи тољик, 
наќши сокинони азалии Помиру Бадахшон бараъло ба 
назар мерасад. 
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ПОМИР МАСКАНГОЊИ ЌАДИМАИ 
ЌАВМЊОИ ОРИЁИТАБОР 

 
Аз рўи аќидаи дар асоси бозёфтњои бостоншиносї 

ќарорёфтаи муњаќќиќи асри санги минтаќа В. А. Ранов, ба 
мушкилоти табиї нигоњ накарда, дар Помир одамон аз 
замонњои ќадим сукунат доштанд. Бостоншиносон бо-
шишгоњи дар водии Маркансу, маскангоњи давраи мезо-
литро, пайдо намудаанд, ки ќабати маданиашро то кунун 
нигоњ доштааст. Ин бошишгоњи баландтарини одамони 
асри санг дар љањон њисоб меёбад. Аз рўи ташхиси радио-
углеродї санади он 9 530 сол муайян шудааст. Њамагї дар 
Помир 63 нуќтаи зисти одамони асри санг ба ќайд ги-
рифта шудааст21. Ташхисњои антропологӣ нишон дод, ки 
онњо низ мисли тољикони дигари ба намуди аврупоии 
Осиёи Миёна таааллуќ дошта, фаќат бо он фарќ меку-
нанд, ки пурра аз нишонањои нажоди муѓулї орї мебо-
шанд22. 

Тањќиќоти мутахассисони соња аз љумла, Л. В. Ошанин, 
Ю. Г. Ричков, В. В. Гинзбург, Т. П. Кияткина23 ва дигарон 
                                                             

21Ранов В. А. Бегущие по скалам. Наскальные рисунки Памира. 
–Душанбе: «Дониш», 2015. –С.13. 

22Гинзбург В. В., Трофимова Т. А. Палеоантропология Средней 
Азии. – М.: «Наука»., 1972. –С. 314. 

23Ниг.: Ошанин Л. В. Иранские племена Западного Памира: 
Сравнительно-антропологические исследования//Труды Узб. инс-
титута экспериментальной медицины. –Т.I. -Ташкент, 1937. –267 с.; 
Њамон муаллиф. Антропологический состав населения Средней 
Азии и этногенез ее народов. –Ереван, 1957. –Ч.1. –С.94. -Ч.2. –
1959. –С.60-63;. Рычков Ю. Г. Происхождение расы Среднеазиат-
ского междуречья//Науч. труды Ташкентского госуниверситета, 
1964. –Вып.235.-С.86-106; Њамон муаллиф. Антропология и гене-
тика изолираванных популяции: (Древние изоляты Памира). –М.: 
Изд-во МГУ,1969. –222 с.; Гинзбург В. В. Материалы к 
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нишон медињад, ки сокинони Помири ќадим аз ҷињати 
нишондињандањои нажодӣ,њанӯз дар давраи неолит чун 
шохаи аврупоинажод муайян шудаанд. 

Дар минтаќа, хосатан дар Помир њам аз рўи ташхиси 
мукаммали антропологии Т. П. Кияткина ва њам аз рӯи 
тањќиќоти дигар бостоншиносон нажоди аврупоӣ дар ду 
ќиёфа мушоњида шудааст: 

а) шимолї – протоаврупої; 
б) ҷанубї – протобањримиёназаминї. 
Ањолии Помири Ғарбӣ аз ҷињати генетикї ба ањолии 

Помири Шарќӣ дар асри биринљї умумият дошта, як 
омехта (конгломерат)-и ќабилањо њисоб меёфтанд. Дар 
асоси бозёфтњои бостоншиносї хулосае бармеояд, ки 
њамаи ањолии Помири ќадим решаи умумӣ ва пайдоишу 
ташаккули бумӣ (автохтонӣ) доштаанд24. «Њамин тариќ, - 
ќайд намудааст Т. К. Хоҷайов, - барои њамаи гурўњњои 
њудудии Помири Шарќӣ ва Ғарбӣ њамбастагии намунањои 
нажодии аврупоидї ва шарќи бањримиёназаминӣ хос 
аст»25. 
                                                                                                                                       
палеоантропологии восточных районов Средней Азии//Краткие 
сообщения Института этнографии АН СССР. –М., 1950. –Вып.II. –
С.83-96; Њамон муаллиф: Антропологическая характеристика 
саков Южного Памира//Краткие сообщения о докладах и полевых 
исследованиях Института истории материальной культуры АН 
СССР. –М.-Л.: Наука, 1960. –Вып.80. – С.29-39; Кияткина Т. П. 
Антропологические материалы бронзы и сакского времени с Вос-
точного Памира//Памяти Александра Александровича Семенова. –
Душанбе: «Дониш»,1980. –С.117-194; Она же: Краниологические 
материалы с Западного Памира//Памироведение. –1984.. -№1. –
С.135-144. 

24Кияткина Т. П. Краниологические материалы с Западного Па-
мира//Памироведение. –1984.. -№1. –С.140. 

25История Горно-Бадахшанской автономной области. –Т.I. С 
древнейших времен до новейшего периода. –Душанбе: «Пайванд», 
2005. –С.148. 
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Маълум аст, ки бе муќоисаи бозёфтњои бостоншиносї 
ва тањќиќоти ќиёфашиносии (антропологии) навин хусу-
сиятњои нажодиро муаян кардан нињоят мушкил аст. Аз 
ин нуќтаи назар, нишондињандањои антропологии ќабила-
њои дар давраи ќадим дар Помир сукунатдошта, ки аз 
мадфангоњњои ќадимаи Помири Ғарбї пайдо шудаанд, аз 
аврупоинажод будани онњо дарак медињад. Аз рўи хуло-
саи даќиќи илмї то имрӯз нигоњ доштани ин хусусияти 
нажодиро дар минтаќа чї олимони шӯравї ва чї мутахас-
сисони хориљї борњо тасдиќ намудаанд.26 

Далелњои дар боло ишора гардида, ба хулосае меоранд, 
ки дар Помир, њанўз хеле пештар то ба ин ҷо омадани 
кӯчиёни сакої мардуми муќимї зиндагї ба сар бурда, 
маданияти баланди зироаткорї ва чорводориро соњиб 
будаанд. Аз ин лињоз ба маќоми сакоињо (ќабилањои кў-
чии ба њудуди Помир аз асри II пеш аз милод ворид 
гардида27) дар таќдири таърихии мардуми ориёинажоди 
ин минтаќаи кӯњистон, ки баъзе аз тањќиќгарони самти 
мардумшиносӣ онро чун ҷузъи (компонент) њалкунанда 
дар ташаккули этникии сокинони он нишон доданӣ ме-
шаванд, асоси илмї дошта наметавонад28. 

                                                             
26Ниг.: Бобоев А. Д. Древние земледельцы “Крыши мира». –

С.247; Њамчунин ниг.: Гинзбург В. В. Антропологический состав 
населения Средней Азии и Казахстана//Народы Средней Азии и 
Казахстана. Народы мира. Этнографические очерки. -М.: Наука, 
1960. –С.159-164. 

27Доир ба таърихи пањншавии ќабоили сакої дар Осиёи Миёна, 
хосатан дар Помир ниг.: Литвинский Б. А. Древние кочевники 
«Крыши мира». –М.: «Наука», 1972. –С. 156-194; Давыдов А. С. Эт-
ническая принадлежность коренного населения Бадахшана (Па-
мира). –Душанбе: «Дониш», 2005. –С. 38-43. 

28 Давыдов А. С. Этническая принадлежность коренного насе-
ления Бадахшана (Памира). –С. 38. 
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Барои тадќиќотчиён пӯшида нест, ки ба таври илмӣ 
амиќ муайян намудани мавќеи халќиятњои ба нажоди њин-
дуэронї иртиботи бевосита дошта, дар таърихи ќадимаи 
Осиёи Марказӣ аз муњимтарин масоили тањќиќот њисоб 
ёфта, дар таърихнигории беш аз дуасраи ҷањонӣ дар 
маќоми хосса ќарор дорад. 

Ќабл аз мулоњизоти хешро оид ба иртиботи ќабоили 
ориёї ба Помир идома додан, ба маврид аст, ба шарњи 
маънои луғавӣ ва истилоњи калимаи «ориё», ки аз тарафи 
олимон пешнињод шудаст, таҷдиди назар намоем. Бояд 
ќайд кард, ки доир ба дарёфти истилоњи комили он дар 
байни олимон гарчи гуногунназарӣ бошад њам, муњтавои 
умумии маънии ин вожа дар доираи истилоњоти «наљиб», 
«пок», «шариф», «озода», «озодї», «мењмоннавоз», 
«асил», «дењќон» ва ғайра муаррифӣ шудааст29. Тањќиќ-
гарон аксаран дар фањмиши «Эрон» ба сифати номи ин 
кишвари бостон ва «ориён» њамаќидагї зоњир намуда-
анд30. 

То ба имрўз аз љињати љуѓрофї муайян намудани маъ-
лумоти дар ќадимтарин ва муњимтарин сарчашмаи 
таърихї - «Авесто» (баъзе аз ќисмњои он ба њазорсолаи II 
пеш аз милод мерасанд), ки чун «Эронвиљ» ба маънои 
«Пањнои Ориёї» ё  «Пањнои Эрон» борњо ёд мешавад, дар 
маркази бањси олимон ќарор дорад. Яке аз тањќиќотчиёни  

                                                             
29Ниг.: Абдулазими Ризоӣ. Аслу насаб. –Тењрон, 1372. –С.18; 

Ҷалолуддини Оштиёнӣ. Зардушт. Маздаясно ва њукумат. –Тењрон, 
1374. –С.23; Вилл Дурант. Таърихи тамаддун. Китоби аввал. Маш-
риќзамин: гањвораи тамаддун. (Тарҷумаи Ањмади Ором). –Тењ-
рон,1340. –С.582; Њазратќулов М. Ориёињо ва тамаддуни ориёӣ. –
Душанбе: «Дониш», 2006. – С.36. 

30Ниг.: Иброњими Пурдовуд. Маќолоти эроншиносӣ. – Тењрон, 
1380. –С.135; Оранский И. М. Иранские языки в историчесом 
сравнений. –М.,1979. –С.7-8; Њазратќулов М. Ориёињо ва тамад-
дуни ориёӣ. –Душанбе: «Дониш», 2006. –С.36-38. 
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дар љуѓрофиёшиносии љањонї мавќеи нињоят устувор 
пайдо карда, олими немис К. Риттер миёнаи асри XIX ба 
ин масъала бевосита мароќ зоњир намуда, дар асоси 
тањќиќи матни асили «Авесто» ба хулосае омадааст, ки 
гањвораи нажоди эрон дар нуќтаи бо њам расидани 
системаи кўњии Ќафќози Њинд љой дорад. Бо ин ибораи 
љуѓрофї, олим системаи кўњии Помиру Њиндукушро дар 
назар дошт. Ӯ дар маркази аќидаи худ ишораи дар 
«Авесто» омадаи мавзеи кўњии Ориёнвељро, ки дар он 
«хунукии дањмоњаи зимистон њукмфармост»-ро ба асос 
гирифтааст. Аз рӯи хулосаи олим ин мавзеи баландкӯњи 
дар маркази Осиёи Болої, ки тасвири табиаташ бо 
нишондињандањои дар «Авесто» омада, саргањи Окс 
(Амударё) ва Яксартро дар Помир, Болор, Тибети Ғарбӣ 
ва суфакўњњои  дар моварои онњо ќарордоштаро дар бар 
мегирад, ватани ориёиён њисоб меёбад. Бо ибораи ӯ “Ана 
дар ин ҷо бояд ватани њам эрониёни ќадимтарин, њам 
халќњои Њинд, њам Ориёиён ва њам Айриён, мамлакате, ки 
бо ибораи зандї Эриэне, вале бо санскритї Айрия ном 
гирифтааст, бояд љўст»31. 

Ба њамин  нуќтаи назари К.Риттер ва дигар маълумоти 
дар даст дошта такя карда, олими англис М.Миллер 
охири асри XIX аќидае пеш овардааст, ки тибќи он ватани 
ориёиён шинохтани Помир асоси ќавии илмӣ дорад. Аз 
рӯи хулосаи ӯ ориёиёни дар Помир сукунат дошта, дар 
асрњои XV пеш аз милод, як гӯруњ ба Њиндустон, гурӯњи 
дигар ба Аврупо муњоҷират намудаанд. Баъди чанде, дар 
асри XIV пеш аз милод муњоҷирати ќисме аз ориёиён ба 
Эрон сурат гирифтааст32. 

                                                             
31Риттер К. Иран. Пер. и дополн. Н.В.Ханыкова. – СПб.,1874. –

Ч.1. – С.44-45. 
32Маковельский А. О. Авеста. –Баку, 1960.. –С.14; Њамчунин 

ниг.:История Горно-Бадахшанской автономной области. –Т.I. –
С.125-126. 
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Омӯзиши тӯлонӣ дар маҷмӯъ ба хулосае овардааст, ки 
дар ќисмати марказии ин минтаќа аз ќадимулайём, ба 
мушкилоти табиати баландкӯњ нигоњ накарда, пешгузаш-
тагони нињоят дури ориёитаборон зиндагӣ ба сар мебур-
данд. 

Дар равшангарии таърихи нињоят ќадимаи минтаќа 
хизмати олими маъруф А. Н. Бернштам, ки аввалин шуда 
соли 1946 ба ковишњои бостоншиносӣ дар Помир ибтидо 
гузошта, то соли 1956 тањќиќот бурдааст, возењан ба назар 
мерасад. Бояд ќайд кард, ки олим  дар Помири Шарќӣ 
ќариб 60 бошишгоњ – ёдгорињои ба кӯчиёни ќадимаи ин 
ҷо мутааллиќ бударо кушода, мавриди омӯзиш ќарор 
додаст. 

Баъди вафоти А. Н. Бернштам (соли 1956), В. А. Ранов 
ба омӯзиши ёдгорињои асри санги минтаќа машғул шуда, 
натиҷаи илмии нињоят ҷолиб бардошт. Зери роњбарии Б. 
А. Литвинский солњои 1958-1959 ду экспедитсияи илмӣ 
дар Помири Шарќӣ фаъолият намуда, ба кашфиёти на-
заррас соњиб гаштаанд. Билохира шогирдони ӯ, М. А. 
Бубнова ва А. Д. Бобоев солњои 1960-1961 ва солњои оянда 
ковишњои бостоншиносиро дар минтаќа идома бахши-
данд. 

Ќабл аз он, ки ба даврањои ќадимтарин чун бошишгоњи 
пеш гузаштагони дури ќабилањои ориёитабор ќарор дош-
тани Помир ибрози назар дошта бошем, аз хулосаи ќавии 
Б. А. Литвинский доир ба тамоман вуҷуд надоштани 
таъсири ирќии ќабоили чинӣ дар ин минтаќа бояд ёдовар 
шуд. «Дар воќеъ, – менависад олим, таърихи Помир–
ќисми људонашавандаи таърихи Тољикистон, аз он зиёда – 
таърихи Ватани мо – нињоят љолиб ва муњим аст. Мух-
тасар онро чунин бояд шарњ дод. Помир–гирењи нињоят 
муњимми раванди этногенетикї, яъне равандест, ки бо 
ташаккулёбии халќњои Осиёи Миёна, Афѓонистон, 
Њиндустони Шимолї алоќамандии бевосита дорад. Ба 
воситаи Помир роњњои тиљоратї, ки аз онњо на танњо 
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корвонњои савдої, инчунин њунармандон ва роњибон 
мегузаштанд. Дар Помир аз даврањои ќадимтарин мада-
нияти баланду ба худ хоси Осиёи Миёна ташаккул 
ёфтааст, ки дар он таъсири Њиндустон эњсос мешавад. 
Њангоми экспедитсияњои А. Н. Бернштам ва ман дар 
Помири Шарќї садњо бошишгоњњо тањќиќ шудаанд. 
Косахонањои сари пайдошуда, аз рўи ташхиси даќиќ 
аврупоиќиёфа буданд. Маводи дар натиљаи њафриёт ба 
даст омада, аз дар Помири ќадима фаќат зиндагї ба сар 
бурдани сокинони Осиё Миёна гувоњї дода, дар ин љо 
кадом даврае сукунат доштани ќобоили чиноиро мутлаќо 
рад мекунанд. Њамчунин тадќиќи маданияти моддии ин 
минтаќа нишон медињад, ки дар он њатто хурдтарин 
нишондињандањои таъсири маданияти чиної (хитої) ба 
назар намерасад»33. 

Натиҷаи ин ковишњоро Б. А. Литвинский ба тариќи 
зайл ҷамъбаст намудааст: «Чунин омӯзиши њаматарафа ба 
хулосаи ќатъие меорад, ки таърих ва фарњанги ќабилањои 
Помири Шарќї (чун тамоми Помир дар маљмўъ) ќисми 
таркибї ва људонашавандаи маданияти ќабила ва халќњои 
Осиёи Миёна мебошанд. Онњоро њазорон риштањо бо 
маданияти Русияи Ҷанубї ва Ќазоќистон (бахусус скифњо 
ва сароматњо) мепайванданд. Инро ковишњои М. А. 
Бубнова дар бошишгоњњои асримиёнагии Бозордара низ 
тасдиќ намудааст. Кушодани ёдгорињои маданї, косахо-
наи сари одамони  минтаќа, шањодати таърихии маводи 
лингвистї, хулоса, кулли далелњои воќеии (объективї) дар 
дасти мо буда, њатто ба майдатарин шубњае, ки дар 
Помири ќадим аврупоидњо, аз ќабилањои сакоии Эрони 

                                                             
33Литвинский Б. А. От редактора (пешгуфтори муњаррир): 

Бубнова М. А. Древние рудознацы Памира. Памироведение. – 
Вып.3. –Душанбе: «Дониш», 1993. –С. 6-7. 
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Шарќї, зиндагї дошта, дар ташаккули халќиятњои 
Помири кунунї таъсиргузор будаанд, роњ намедињад»34. 

Доир ба ин масъала хулосаи яке аз бостоншиноси на-
моёни асри санг В. А. Ранов низ хеле асосноку ќавӣ ба на-
зар мерасад35. Ба аќидаи ӯ «фаќат дар мисоли Осиёи Миё-
на метавон раванди дар ин ё он зинаи баланд маскуният 
пайдо кардани одамони асри санги минтаќаи кӯњистонро 
муайян намуд»36. 

Њамин тариќ, бояд ќайд кард, ки ориёиён дар ватании 
аслии худ, аз ҷумла, дар Помир њаёти муќимӣ дошта, 
нишондињандањои ирќии худро дар тамоми зинањои 
таърихӣ њифз намудаву то замони муосир расондаанд. 
Доир ба иртиботи беолоиши ирќии худро нигоњ доштани 
сокинони ќадимаву табии Помиру Бадахшон А. Д. Бобоев 
аќидаи худро чунин иброз намудааст: «Ин хусусият дар 
тамоман ба назар нарасидани нишонањои ќиёфаи муғулӣ 
зоњир мегардад. Чунин далел муњим аст, ки маводи 
антропологияи краниологии (тањќиќи косахонаи сар. – 
Њ.П) асри биринҷї, замони сакоињо, кушониён ва ќарнњои 
аввали ибтидои асримиёнагӣ нишонањои зиёдеро дар худ 
нигоњ доштаанд, ки аз дар ин минтаќа зиндагӣ ба сар 
бурдани намояндагони як намуди нажодӣ гувоњӣ 
медињанд»37. Чунин фарќияти этногенетикиро ин муаллиф 
дар мисолњои зиёди аз тањќиќоти забоншиносон мавриди 

                                                             
34Литвинский Б.А. Древние кочевники “Крыши мира”. –М.: 

“Наука”, 1972. –С.6. 
35Ранов В.А. Памир и проблема заселения высокогорий Азии 

человеком каменного века//Страны и народы Востока. –Вып. XVI. 
Памир.- М.: “Наука»,1975. –С.136- 157. 

36Ранов В.А. Памир и проблема заселения высокогорий Азии 
человеком каменного века. –С.137. 

37Бабаев А. Д. Древние замледельцы «Крыши мира». Худ-жанд: 
Нури маърифат, 2006.-С.247. 
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тањлил ќарор дода, таќвият бахшидааст38. Ин диди олим, 
ба нуќтаи назари ховаршиносони ба ин масъала бевосита 
иртибот дошта, мувофиќат мекунад.  

 

 

                                                             
38Ниг.:Бабаев А. Д. Древние замледельцы «Крыши мира». – С. 

247-254. 
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РАВОБИТИ МУЛКЊОИ  
ПОМИР БО ЧИН    

 
Ваќтњои охир дар васоити ахбори давлати ба мо дўсту 

њамљавор Љумњурии Мардумии Чин сару садоњое баланд 
мешавад, ки гўё баъзе аз љузъиёти њудудии ин кишвари 
бузург дар Помир ба таври сунъї аз ќаламрави ў берун 
карда шудаву акнун «фурсати муносибе» расидааст, ки 
онњоро баргардонда, бо ин васила «адолати таърихї» 
барќарор шавад. Аз љумла, яке аз рўзноманигорон Чу Йао 
Лу ба таври ќатъї ќайд кардаааст, ки он ќисмати њудудии 
беш аз 1000 км кв. дар Помири Ѓарбї тибќи гуфтушуниду 
ризоияти расмї соли 2011 ба ќаламрави ЉМЧ гузашта, аз 
он љузъиёти њудудиест, ки 128 сол ќабл бо мудохилаи 
Руссия Чин аз даст дода буд. Аз мантиќи суханпардозињои 
ин тоифа муаррихону рўзноманигорон бармеояд, ки мар-
зи сарњадии кунунї дар минтаќа боз тадљдиди назари ба 
манфиати Чин созгорро таќозо дорад. 

Чунин тарзи масъалагузорї, зарурати тањќиќи мукам-
малу воќеан илмии таърихи равобити мулкњои мустаќилу 
ниммустаќили Помиру Бадахшонро бо Чин дар асрњои 
миёна ва нав пеш меорад. Табиист, ки дар њаљми як маќо-
ла ё гузориши мањдуди илмї тамоми љузъиёти ин раванд-
ро пурра кушодан аз имкон берун аст. Аз ин рў, тасмим 
гирифтем, ки чи тавр сурат гирифтани ин равобит ва дар 
њамин замина диди худро доир ба комилан бепоя будани 
талаби марзбандии навро дар Помир ихтисоран ба хонан-
дагон пешнињод намоем. 

Таърихи мустаќилияти мулкњои (шоњигарињо) дар њу-
дуди љуѓрофии Помир хеле тӯлонї буда, дар сарчашмањои 
хаттӣ даврањое ёд мешаванд, ки ќаламрави маъмурии 
онњо бо Бадахшони акнун дар њудуди Афғонистон ќарор-
дошта, печидагии зич дорад. Аз ин манзар њарчанд дар 
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ахбори таърихӣ ба ягонагии њудудии Бадахшон ишора 
рафта бошад њам, вале њолати давлати ягона ва мута-
марказ будани худро Бадахшон дар шароити парокан-
дагии асримиёнагӣ на њама ваќт њифз карда метавонист. 
Дар баробари нигањдошти анъаноти давлатдории он, 
Дарвоз, Ванљ, Рўшон, Шуѓнон, Вахон низ чун шоњига-
рињои мустаќил арзи вуљуд доштанд. Њарчанд аз њисоби 
тасарруфи тарафайн ќаламрави онњо зуд-зуд таѓйир меёфт 
ва баъзан ба њолати тобеъгию нимтобеъгї меафтиданд, 
вале баъди чанде мустаќилияти худро аз нав таъмин 
мекарданд. 

Аз ин рў, таќдири таърихии ин мулкњо бо њам дар чу-
нон алоќамандие ќарор дорад, ки онњоро аз њам ҷудо 
кардан номумкин аст. Ба истиснои баъзе ҷузъиёти маз-
њабӣ, дар сохтори сиёсию маъмурӣ, анъаноти истењсолӣ, 
низоми андозситонӣ, вазъи фарњангии онњо фарќияти ҷид-
дие ба назар намерасад. Ба ин њамбастагӣ њамсулолагии 
шоњону њокимони мантаќа низ далолат мекунад. Ин во-
њидњои давлатиро шоњон – намояндаи сулолаи барои ња-
маи мулкњои мустаќил аз Ќаротегин сар карда, то Вахону 
Бадахшон як хел ќаробат дошта (бо такя ба ривоятњои аз 
авлоди шоњ Искандар, ки Искандари Маќдунї дар назар 
дошта мешуд), идора мекарданд39. 

Њатто шиносоии сатњӣ ба таърих нишон медињад, ки 
њам Бадахшону њам мулкњои дар ќисмати Помири Ғарбӣ 
вуљуд дошта, аз таъсири давлатњои абарќудрати замон: 
Њахоманишњо, Юнону Маќдунӣ, Кушониён, Сосониён ва 
њуҷуму забткорињои Тибету Чин, арабњо, тотору муғул ва 
турктозињо дар канор монда наметавонистанд. Вале дар 
њама њолат сокинони адолатхоњу фохири минтаќа аз 
итоати пурра ба аҷнабиён сар мепечиданд. 

                                                             
39Бартольд В. В. Бадахшан. Статьи из «Энциклопедии исла-

ма»//Сочинения. –Т. III. –М.: «Наука», 1963. –С. 345. 
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Доир ба замони лашкаркашињои Искандари Маќдунӣ 
дар Осиёи Миёна ва дараљаи иртиботи он ба Помир маъ-
лумоти амиќе боќї намондааст, вале аз рӯи ривоятњои 
мављуда, минтаќа аз таъсири давлати доманфарохи ин 
лашкаркаши бузург пурра эмин буда наметавонист. 
Масалан, доир ба Помирро дар итоати худ даровардани 
Искандари Маќдунї, аз рӯи баъзе ишорањои муаррихони 
антиќӣ пеш оварда, баъди тасхири ин истилогари бузург, 
муќобилияти озодихоњӣ дар Суғду Бохтар идома дошт40. 
Аз ҷумла, муќобилияти дастањои муборизи бохтариёнро 
бо сардории Катон ва Австон ёдовар шудаанд. Онњо дар 
задухӯрди шадид бо лашкари юнониён тањти фармонде-
њии Кратер шикаст хўрданд (Катон дар майдони њарб ба 
њалокат расид, Австон бошад асир гардид). Ин имкон дод, 
ки лашкари аҷнабиён то Бубасен (ба аќидаи тахминии 
баъзе олимон то њудуди Помири Ғарбӣ) омада, онро ба 
итоати худ дароварад. Чунин сурат гирифтани воќеа аз 
диди баъзе мутахассисон чун њадди нињоии ба тобеияти 
Искандари Маќдунӣ гузаштани Осиёи Миёна шинохта 
мешавад41. Њамин тавр аз воќеияти замон њаќиќате бар-
меояд, ки мулкњои Помиру Бадахшон аз таъсири давлати 
Юнону Бохтар дар канор буда наметавонистанд. 

Дар оянда гурӯњи ќабилањое бо номи умумии йуҷињо 
дар њамсоягии ќабилањои туркнажоди дар пањнои Муғу-
листон зиндагӣ ба сар мебурда – њунњо (гуннњо) ќувват 
гирифтанд. Табиист, ки ин њамсоягии ду гурӯњи ќабилањо 
бе муќовимати зидди якдигар ќарор дошта наметавонист. 
Љангњои шадиди байни онњо солњои 176 ва 174 то милод, 
ба шикасти йуҷињо анҷом ёфт. Ин сабаби аз ҷойи зист ба 
тарафи Туркистони Шарќӣ ва Осиёи Миёна кӯчидани 
                                                             

40Ниг: Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон. Таърихи ќадимтарин, ќадим ва 
асри миёна. –Душанбе: «Ирфон», 1998. –С.122-132. 

41Ниг.: Гафуров Б. Г., Цибукидис Д. И. Александр Македонский и 
Восток. –М.: Наука, 1980. – С.268. 
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онњо гардид. Йуҷињо ба самти њавзањои дарёи Ил ва Ис-
сиќкӯл њаракат карда, ба ќабилањои ориёї-сакоии дар ин 
минтаќа буда, фишор оварданд. Вазъи сурат гирифта он-
њоро маљбур кард, ки њавзаи зисти худро тарк карда, ба 
самтњои Ќошғар, Гилгит, Помир, Њирот, Систон ва ма-
нотиќи шимолу ѓарбии Њиндустон њаракат кунанд. Аз ин 
ҷост, ки дар топоними Помир иборањои ба номи сакоињо 
иртибот дошта боќї мондаанд. Аз љумла, олимон дар аќи-
даеанд, ки Ишкошим шакли таѓйирёфтаи Сакошим42, 
Шуғнон – Сакнон, Систон – Сакистон мебошанд43. 

Чунин далелњои дар тобеъияти Кушониёну Сосониён ва 
ғайра ќарор доштани мулкњои Помиру Бадахшон низ кам 
нест. Вале шиносоии нисбатан амиќ бо вазъи сиёсии замон 
мантиќан ба хулосае меоранд, ки тобеъияти мулкњои мин-
таќа аз он давлатњои ќудратманд хусусияти рамзї дошта, 
амалан онњо аз тарафи њокимони мањаллї идора мешуда-
нд. 

Бояд ќайд кард, ки дар љодаи равшангарии таърихи 
куњани Помиру Бадахшон, маълумотњои сайёњону муар-
рихони Чин нињоят назаррас аст. Нахустин маълумоти 
нисбатан мўътамад доир ба Осиёи Миёна дар Чин ба 
нимаи дуюми асри II то милод рост меояд. Аниќтараш ин 
бо ташаббуси император Уди (140-86 пеш аз милод), ки 
мехост бо йуљињои ѓарбї наздикї љуста, онњоро чун ит-
тифоќчї бар зидди гуннњо хезонад, сурат гирифта буд. 
Барои иљрои ин маќсад соли 139 то милод бо сардории 
Чжан Тсян ба назди йуљињо, ки дар њудуди Мовароуннањр 
ќарор доштанд, сафорати калон фиристод. Азбаски ин 

                                                             
42Аз ҷумла, ба аќидаи Т. Н. Пахалина «Сикошим» маънии 

кишвари «Сакњо»-ро дорад. Ниг.: Пахалина Т. Н. происхождении 
топонимов Ишкашим, Язгулям и Вахан//Иранское Языкознание. –
М.: Наука, 1976. –С.178-179. 

43Ниг.: Ғоибов Ғ. Таърихи Хатлон аз оғоз то имрӯз. –Душанбе: 
«Дониш», 2006. –С.62-63. 
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сафорат аз њудуди сарњадии гуннњо мегузашт, ў дасгир 
шуд. Пас аз чанд соли дар асирӣ будан, гурехта, аз тариќи 
мулки Давон (Фарғона) худро ба ќароргоњи Йуҷињои ка-
лон расонд. Баъди гуфтушуниди бенатиҷа Чжан Тсян як 
сол дар Дахя (Бохтар) монда, њангоми бозгашт аз тариќи 
замини ќабилањои Тибет сукунатдошта, боз аз нав ба 
дасти гуннњо афтид. 

Бо таќозои таќдир аз нобасомонињои дар байни ќа-
билањои гуннњо суръат гирифта, Чжан Тсян тавонист бил-
охира ба Чин баргардад. Натиҷаи ин сарсонињои барои 
њаёташ хатарнок ва сафари тӯлонї, таълифи ќайдњои 
сафарии ӯ – «Шитзи» гардид. Гарчи доир ба Помир маъ-
лумоти даќиќ набошад њам, дар муќоиса бо дигар далел-
њои маъхазӣ ба он далолат мекунад, ки дар асри II то 
милод, дар давраи ин сафари  Чжан Тсян ва баъди он роњи 
пайвандкунандаи Хитой бо мулкњои Осиёи Миёна, ба во-
ситаи Фарғона мегузашт. Њамчунин аз мантиќи маълу-
моти дар «Шитзи» буда, бармеояд, ки дигар сафорати аз 
Чин ба Анси (Парфия) соли 105 то милод фиристода, аз он  
ҷо ба воситаи ќаламрави Фарғона баргаштааст44. 

Доир ба Помир дар «Сянханшу», ки дар нимаи дуюми 
асри I пеш аз милод аз тарафи Бан Гу (соли ваф. 92 то 
милод) таълиф шудааст, маълумоти муфид дарёфт меша-
вад45. Дар маълумоти ҷуғрофии доир ба Сиюя (Туркис-
тони Шарќӣ) овардаи муаллиф аз Сунлин ёдовар шудааст, 
ки Помир дар назар дошта мешавад. Бо ишора ба њамин 
маъхаз А. М. Манделштам ќайд мекунад, ки Сунлин бо 
кӯњњои онро дар ињота дошта, барои Помир дар адабиёти 
ҷуғрофии Чин  маќоми ќавӣ пайдо намудааст46. 

                                                             
44Бичурин Н. Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии. – Т.II. –М.- Л., 1950.-С.147. 
45Ниг.: Бичурин Н. Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии. – Т.II. –С. 169-214 
46Ниг.: Мандельштам А. М. Материалы к историко-
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Вобаста ба љараёни воќеањои дар асрњои VII-VIII сурат 
гирифта, ки ба рушди муносибатњои сиёсї, сафоратию 
тиљоратии байни мулкњои Осиёи Миёна ва Чин мусоидат 
мекарданд, барои рўи кор омадани маълумотњои нисбатан 
пурраву аз воќеияти замон даракдињанда бештар заминаи 
мувофиќ  пайдо шуд. 

Бояд ќайд кард, ки баъзе аз муаррихони ба воќеияти 
замон дуруст сарфањм нарафта, мављудияти маълумотњои 
дар ќайдњои сафарии роњибону дигар сайёњатчиёни ин 
замони Чин љой доштаро чун тобеъияти мулкњои Помир 
ва Бадахшонро ба Чин маънидод мекунанд, ки ин мутлаќо 
бепоя буда, аз шарњи маќсадноку ѓаразмандонаи онњо 
бармеояд. 

Дар воќеъ, дар маъхазњои  ба ин давра иртибот дошта, 
доир ба Помир маълумоти хеле љолиб ба назар мерасад. 
Аз мантиќи онњо бармеояд, ки суръат гирифтани раванди 
амалиётњои љангии байни Чин ва Хоќонии туркњои ѓарбї 
дар нимаи аввали асри VII дар минтаќа, ки соли 638 ба 
шикаст ва завол ёфтани нуфузи туркњо сабаб шуда буд, ба 
вазъи сиёсии мулкњои Помир бетаъсир буда наметаво-
нист. 

Ба дарбори императорони Чин зуд-зуд ташриф овар-
дани намояндагони мулкњои Помир ва то рафт бештар 
сурат гирифтани алоќаи сафоратию тиҷоратии байни он-
њо аз як тараф аз афзудани нуфузи байналмиллалии Чин 
дарак дињад, аз тарафи дигар ќавӣ будани мустаќилияти 
сиёсии ин мулкњоро нишон медињад. Табиист, ки на њама 
маълумоти инъикоскунандаи ин муносибат то замони мо 
расидааст, вале аз мантиќи маъхазњо ғарази сиёсӣ ва зўран 
бор кардани нуфузи сиёсии Чин дар минтаќа маълумоте 
ба назар намерасад. Ба дарбори императори Чин соли 646 

                                                                                                                                       
географическому обзору Памира и припамирских областей. – 
Сталинабад: Из-во АН ТаджССР, 1957. –46-47. 
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ташриф овардани намояндаи Шени (Шуѓнон) низ дар 
њадди эњтиромгузории байнидавлатӣ будааст. 

Императори Чин дар минтаќаи аз доираи њокимияти 
Хоќонати ѓарбии турк баровардааш, ислоњоти маъмурї 
гузаронда, он њудудро ба 16 губернаторї таќсим намуда-
аст, ки аз љињати масоњат калонтаринаш Йуечжи, 25 ок-
ругро дар бар мегирифт. Яке аз онњо бо марказаш шањри 
Ботэшан дар њудуди ќисмати назди Помири Ѓарбї љой 
дошт. Вале ин њаргиз нишондињандаи ба доираи нуфузи 
сиёсии Чин афтидани ин минтаќа буда наметавонад. Гар-
чанде баъзе аз муњаќќиќон  Вахонро ба сифати губернияи 
бо ном Няофэй нишон дода, тобеъияти онро аз Чин 
тахмин карда бошанд њам, барои тасдиќи ин тахмин 
далели маъхазии боэътимоде пеш наоварданд. Њамчунин 
дар адабиёти илмӣ ишораи барғалате нисбат ба Шуѓнон 
низ омадааст, ки ин мулки мустаќили дар байни Вахону 
Кумиљ љой дошта, гӯё чун губерния ё округи маъмурии 
Чин ишора ёфта бошад47. Вале далелњои мавҷудияти ало-
ќаи озоди савдоию сафоратии Шуғнон чун воњиди давлат-
дории мустаќил бо Чин, ин фикрро ба тамом ботил 
месозанд. 

Бояд ќайд кард, ки ислоњоти маъмурии солњои 659-661 
гузарондаи императори Чин дар минтаќаи ќаблан зер-
дасти туркон буда, вобаста ба вазъи мураккаби сиёсї, 
амали ќатъї гирифта натавониста, аз расмиятчигии маъ-
мурии рамзї (номиналї) беш набуд. «Њокимияти сиёсии 
бевоситаи Чин, - менависад А. М. Манделштам,- фаќат 
дар Туркистони Шарќї ва минтаќаи назди Помири Шар-
ќї пањн шуда буд, вале он њам то андозае мањдуд буд. Аз 
ин љиддан дигар нашудани сохтори маъмурї дарак меди-
њад. 

                                                             
47Мандельштам А. М. Материалы к историко-географическому 

обзору Памира и припамирских областей с древнейших времен до 
X в. н.э.  - С.136-137. 
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Дар Тахористон њокимияти ябгу (ябѓу ё љабѓу), ки унво-
ни губернатории Йуечжи гирифта буд, ягон итоаткории 
маъмурии нав дар ин њудуд арзи вуљуд накард. Ба ин 
мактуби њокими (љабѓу) Тахористон Пуло тегин ба им-
ператори Чин гувоњї медињад. Дар он дар ќатори мулкњои 
дар итоати љабѓу ќарордошта, на танњо Бадахшон инчу-
нин Хуми (Вахон) ишора ёфтааст, вале чун воњиди маъ-
мурии губернаторї тобеъияти онњо ба Чин асоси воќеї 
надошт”48. Аз хулосаи А. М. Манделштам бармеояд, ки 
минтаќаи “назди Помири Шарќӣ” њаргиз маънии аз ҷи-
њати ҷуғрофї дар бар гирифтани њудуди худи Помирро 
надорад, онро чун ќаламрави мулкњои њамсоя (дар Тур-
кистони Шарќӣ) бояд фањмид. Аз тарафи дигар, сари чанд 
ваќт бо тўњфањо ба дарбори императори Чин ташриф 
овардани намояндагони њокимони мулкњои Помиру Ба-
дахшон маънои тобеияти онњоро ба Чин надошта, фаќат 
аз анъанаи эњтироми тарафайн бармеомад. 

Аз байн бурдани њокимияти туркњо дар Туркистони 
Шарќї барои бехавф гардондани роњњои тиљоратии им-
перияи Чин бо Тахористону Њиндустони Шимолї, ки ба 
воситаи мулкњои Помиру назди Помир мегузаштанд, љид-
дан мусоидат намуд. Баланд шудани нуфузи Чин дар ин 
пањнои бузург, ки то сарњади Эрон тӯл мекашид, барои 
рушди босуръати тиљорат дар самтњои зарурии Роњи 
Бузурги Абрешим имконияти васеъ фароњам овард. Таѓ-
йироти ояндаи муносибатњои сиёсї ва тиљоратию фар-
њангии Осиёи Марказӣ, ки барои мулкњои Помиру Ба-
дахшон бетаъсир буда наметавонист, ба њуљуми арабњо 
пайвастагии зич дорад. 

Бояд ќайд кард, ки то ибтидои асри VIII амалиёти 
арабњо дар Мовароуннањр берабту муваќќатї буд. Ќутай-
ба ба амалиёти љангии арабњо хусусияти муттасил бах-
шид. Ӯ аз парокандагии сиёсии Мовароуннањр истифода 

                                                             
48Мандельштам А.М. Њамон асар. – С. 138. 



39 
 

бурда, онро пурра ба тобеъияти Хилофати Араб даровар-
данї шуд. Ба муќобилияти сахти ањолии мањаллї нигоњ 
накарда, Ќутайба дар натиљаи љангњои дањсола (705-715) 
Мовароуннањрро ба Хилофати Араб тобеъ намуд. 

Чин дар ин давра њолати нињоят ногувори сиёсиро аз 
сар мегузаронд. Аз ин рў наметавонист, ба њокими (љабѓу) 
Тахористон кўмак намояд, чунки аз соли 665 сар карда, бо 
Тибет дар њолати љанг ќарор дошт. 

Соли 670 лашкари Тибет тамоми Туркистони Шарќиро 
ишѓол намуда, то соли 692 онро зери итоати худ нигоњ 
дошт. Гуфтушуниди сулњи байни Чину Тибет соли 696 
бенатиља анљом ёфт. Музофотњои њамшафати љанубии 
назди Помир то соли 717 дар итоати Тибет ќарор дош-
танд. 

А. М. Манделштам ба маъхазњои чиної такя карда, ба 
хулосае омадааст, ки соли 722 баъди дар навоњии њам-
љавори сарњадоти љанубии назди Помир танг карда баро-
вардани тибетињо, нуфузи сиёсии Чин дар минтаќа баланд 
шудааст. 

Мавќеи њалкунандаи Чинро дар танг кардани тибетињо 
шинохтани ду њокими дар тобеияти Шени (Шуѓнон) ќа-
рордошта низ аз чунин воќеъият бармеояд49. Вале ин њар-
гиз маънои пањн шудани хокимияти Чин дар минтаќаро 
надорад. Ин аз шинохти маѓлубияти тибетњо ва ѓалабаи 
чинињо дар навоњии аз ҷињати ҷуғрофӣ ба Помир наздик 
беш буда наметавонист. 

Аз раванди воќеањо хулосае бармеояд, ки он замон мул-
књои Помиру Бадахшон мустаќилияти худро нигоњ ме-
доштанд. Агар майли ба Чин наздикшавї њам бошад, аз 
иќтидори онро ба муќобили арабњо истифода бурдан беш 
набуд. Аз ин рӯ, сабаби дар Осиёи Марказї љой ёфтани 

                                                             
49Мандельштам А. М. Материалы к историко-географическому 

обзору Памира и припамирских областей с древнейших времен до 
X в. н.э. –  С. 142-143. 
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нуфузи сиёсї ва муваффаќиятњои аввалини њарбии Чин 
дар Туркистони Шарќиро дар муќовимати ањолии ин пањ-
нои љуѓрофї ба муќобили арабњо бояд љуст. 

Яке аз нишондињандањои пањншавии таъсири арабњо 
дар Тахористон Толиќонро ишѓол намудани Ќутайба њи-
соб меёбад. Дар «Таъриху-р-русули ва-л-мулук»-и Табарї, 
дар љое, ки  сухан аз њаводиси соли наваду якум (9 ноябри 
709-28 октябри 710) меравад, чунин омадааст: «Ваќте ма-
рзбони Марварўд аз омадани Ќутайба ба вилояти хеш 
хабар ёфт, ба диёри порсиён гурехт. Ќутайба ба Марв 
расид ва ду писари вайро бигирифту бикушт ва биёвехт. 
Он гоњ ба сўи Толиќон рафт, ки фармонравои он љо би-
монд ва бо вай набард накард. Ќутайба низ даст аз ў би-
дошт. Дуздоне он љо буданд, ки Ќутайба онњоро бикушту 
биёвехт, он гоњ Амр ибни Муслимро бар Толиќон гумошт 
ва сўи Форёб рафт»50. Сипас Табарї аз Балху Баѓлон ва 
дараи Хулмро ишѓол намудани Ќутайба ёдовар шудааст51. 
Вале ин маълумоти Табарї нишондињандаи пурра ба то-
беъияти арабњо гузаштани ањолии минтаќаро надорад. 
Инро маълумоти доир ба њодисањои соли 108 њ. (8 майи 
726–27 апрели 727) овардаи њамин муаллиф, ки аз шикаст-
хўрии волии халифаю сарлашкари араб дар Хуросон Асад 
ибни Абдуллоњ дар ѓазои Хутталон ёдовар шудааст, тас-
диќ мекунад. Табарї аз љумла, шикаст хўрдану њазимати 
Асадро аз мардуми Хуросон бо њамон шеъри тољикии 
маъмул чунин овардааст: 

Аз Хутталон омадї, 
Ба рў табоњ омадї, 
Бедил фароз омадї52. 

                                                             
50Муњаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. 

(минбаъд. Таърихи Табарї). Ҷилди нуњум. Китоби 5 (иборат аз 
ҷилдњои 8,9,10). –Душанбе, 2014. - С.3412. 

51Њамон љо. –С. 3412-3413. 
52Таърихи Табарї. Љилди нуњум. Китоби 5. –С. 3622. 
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Мавриди ќайд аст, ки фаќат баъди 10 сол (119 њиҷрӣ, ки 
ба соли 737 милодӣ баробар аст) ба Асад муяссар шуд 
Хутталро ишѓол намояд. 

Ањолии дар зери итоати арабњо мондаи Мовароун-
нањру Тахористон, дар муборизаи озодихоњии хеш ба ёрии 
Чин умед мебаст. Бесабаб набуд, ки соли 719 намоян-
дагони чанде аз мулкњои ин ду кишвар ба назди импера-
тори Чин сафорат фиристода, хоњиш карданд, ки онњоро 
дар муборизаи зидди арабњо дастгирї намояд. Дар ќатори 
сафирон намояндаи њокими мулки Сзюйми (Кумед ё 
Кумиљ) низ ишора ёфтааст. Дар мактуби њоким аз љумла 
омадаст, ки арабњо мулки ўро ѓорат кардаанд ва аз 
император хоњиш дорад, ки барои пеши роњи онњоро 
гирифтан чора андешад. Императори барои ба муќобили 
арабњои аз мулкњои  сарњадиаш хеле дур ва ќувваи њарбии 
кофї надошта, фаќат бо расман эътироф кардани њуќуќи 
њокимиятдории њокимони ин мулкњо мањдуд шуд. Дар 
ќатори онњо њокими Хуми (Вахон) низ ёд шудааст. Чунин 
гуфтушунид дар байни императори Чин ва њокиме аз 
Тахористон соли 719 сурат гирифтааст. Аз мантиќи маъ-
лумот бармеояд, ки њокимони минтаќа мустаќилияти 
пурра дошта, ба ёрии Чин ба муќобили арабњо фаќат чун 
иттифоќчӣ умед мебастанд. 

Дар оянда низ чунин музокирот идома доштааст. 
Масалан, соли 727 њокими (љабѓу) Тахористон ба импера-
тори Чин мактуб навишта, хабар додааст, ки падарашро 
арабњо ба асирї гирифтаанд ва ба кўмаки ў эњтиёљ дорад. 
Вале ин дафъа низ ёрии император аз он иборат шуд, ки 
ба ин њоким соли 729 унвони шоњии Ида (Њайтолиён) бах-
шида шуд. Шояд бо чунин сиёсатбозӣ, императори Чин 
фаќат нишон доданӣ буд, ки ӯ пурра мустаќилияти њоки-
ми Тахористонро мешиносад. Вале дар њар сурат нисбат 
ба наќшаи забткоронаи арабњо бетарафӣ зоњир намуд. 

Арабњо бошанд, бидуни њарос аз мудохилаи Чин дои-
раи забткорињои худро васеъ намуда, то сарњади Вахон 
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расиданд. Дар ин лањза низ умеди аз Чин кӯмак гирифтан 
њанӯз боќӣ монда буд. Соли 728 сафири њокими Вахон, 
солњои 730 ва 732 худи њокимони ин мулк бо туњфањои 
зиёде ба дарбори императори Чин омада, аз ў дар мубо-
риза ба муќобили арабњо мадад љустанд. Вале ягона 
«кӯмаки»-и император дар он зоњир гардид, ки ба њокими 
дуюми ба дарбор омадаи Вахон унвони генерали гвардияи 
императорї дода шуд. Ин «мукофот» аз изњори «ёрии 
маънавӣ» беш буда наметавонист. 

Заифии нуфузи сиёсии Чин дар минтаќа нафаќат дар 
комилан беҷуръатии ќотеонаи он ба муќобили арабњо, ин-
чунин дар то охир шикаст дода натавонистани тибетињо 
низ зоњир мегашт. Солњои 30-юми асри VIII амалиёти 
њарбии ин ду давлат дар Туркистони Шарќї ављ гирифт. 
Ибтидои солњои 40-ум тибетињо тавонистанд муваќатан 
воњаи Хутанро забт намоянд. Ба маълумотњои дастрас 
шудаи чиної ва хулосаи олимони аврупої такя карда, А. 
М. Манделштам воќеањои солњои 40-уми асри VIII мин-
таќаро шарњ дода, ќайд намудааст, ки дар муњорибаи соли 
747 дар Ќошѓар суратгирифта, лашкари Чин тавонист ќў-
шунњои Тибетро торумор намояд. Дар ин муњориба Ху-
тану Шуѓнон ба лашкари Чин кўмак намудаанд. Ин њам 
далелест, ки мустаќилияти пурра доштан ва ќавӣ будани 
иќтидори њарбии Шуғнонро тасдиќ менамояд. 

Њамчунин бояд ќайд кард, ки њамин соли 747, акнун ин 
империяи нисбатан соњибќудрат, ба њар восита барои ва-
сеъ кардани нуфузи иќтисодиву њудудии худ талош мека-
рд. Аз љумла мехост, имконияти барояш мувофиќи роњњои 
савдоиро таъмин намояд. Бо назардошти он, ки чунин 
роњи муњимми савдоии Њиндустон аз њудуди Помир ме-
гузашт, барои бехатарии онро таъмин намудан, ќўшунњои 
империяи Тан зери фармондињии генерал Гао Синчжи ба 
њудуди Помир ворид гардида, то соли 750 дар он љо мон-
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данд53, ки ин њадро чун тобеъияти воќеї шумурдан беман-
тиќ ба назар мерасад. 

Солњои 30-40-уми асри VIII дар байни Чину Тибет 
ҷангњои бардавом сурат гирифта буданд. Вазъи бартарии 
њарбии Чин, њанўз аз ѓолибияти пурраи он дарак намедод. 
Ин муќовимат солњои 50-ум низ идома дошт. 

Бояд ќайд кард, ки ба нињоят заиф будани муќовимати 
Чин нисбат ба забткорињою мустањкам шудани њокимияти 
сиёсии арабњо дар Осиёи Миёна нигоњ накарда, лањзањои 
бархурди њарбї миёни онњо низ ба назар мерасид. Маса-
лан, њангоми юриш соли 750 ба Чоч ва асир гирифтани 
њокими он аз тарафи яке аз лашкаркашони намоёни Чин 
Гао Сян-чжи, сабаби њуљуми арабњо гардид. 

Дар муњорибаи шаддиди соли 751 дар Талас гузашта, 
арабњо бо ёрии ќарлуќњо тавонистанд ба лашкари Чин 
шикасти ќатъї расонанд. Ќобили ќайд аст, ки Њафтрўд 
баъди афтидани давлати пурќуввати туркњо низ, дар дасти 
онњо боќї монда, на арабњо ва на Чин онро тобеъ накарда 
буданд. Мудохилаи Чин ба корњои дохилии Туркистони 
Ѓарбї баъди аз тарафи сарлашкари араб Зиёд ибни Солењ 
соли 751 шикаст хўрдан ќатъ гардид. Дар навбати худ 
арабњо ба баровардани ќарлуќњо аз Фарѓона дар охири 
асри VIII мањдуд шуда, дар ќисмати шимолї-шарќии 
минтаќа, аз Талас дуртар нарафтаанд54. 

Империяи нињоят заифи Тан акнун бо њар восита ме-
хост бо Тибет наздикї љўяд. Вале ба он муваффаќ наме-

                                                             
53 Постников А. А. Схватка на «Крыше мира». Политики, 

разведчики, географы в борьбе за мир в веке. –М.: РИПОЛ 
классик, 2005. –С.56. Бояд ќайд кард, муаллиф, харита ва 
њуљљатњои расмии дасти аввалро ба китоб ворид намудааст. Ин 
ба мо имкон дод, ки чунин маъхазњои боэътимодро ба сифати 
иќтибос, мавриди истифода ќарор дињем. 

54Бартольд В. В. Очерк истории Семиречья//Академик В. В. 
Бартольд. Сочинения. –Т.II. –Ч.1. –М.: Изд-во восточной 
литературы, 1963. –С.36. 
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шуд. Тибет дар навбати худ соли 760 ба музофотњои ќисми 
ѓарбии Чин њуљум карда, њатто муваќќатан тавонист, ки 
соли 763 пойтахти он - Танро ишѓол намояд. Миёнаи сол-
њои 60-ум ќисми асосии Туркистони Шарќї ба тобеъияти 
Тибет гузашт. Чин маљбур шуд, ки соли 783 бо Тибет 
шартномаи сулњро ба имзо расонад. 

Аз далелњои дар боло ишораёфта, хулосае бармеояд, ки 
то миёнаи солњои 50-ми асри VIII муносибатњои сафора-
тию тиҷоратии байни Чину мулкњои Помир вобаста ба 
воќеияти замон љараён доштаанд. Дар нимаи дуюми сол-
њои 50-ум, то андозае суръат гирифтани таъсири Тибет 
дар мулкњои атрофи Помир ба назар мерасад. Тибетњо 
солњои 755-797 Балтистон, Гилгит ва Ясинро, ки дар њам-
љавории љануби назди Помир љой доштанд, ба итоати худ 
дароварда бошанд њам55, вале ба мулкњои дохили минтаќа 
ворид шуда натавонистанд. 

Бо мурури доман афрохтани забткорињои араб, иљбо-
ран кашидани сокинони пањнои Осиёи Миёна, ба доираи 
ислом ва мустањкам гардидани иќтидори сиёсию њарбии 
он дар минтаќа, нуфузи бе ин њам нињоят заифи сиёсии 
Чин ва баъдан Тибетро пурра коњиш дод. Акнун, ки дои-
раи идораи маъмурии арабњо дар Осиёи Миёна васеъ шу-
да, то ба сарњади Помир мерасид, табиист, ки кўшиши ба 
ин ё он дараҷа бардоштани нуфузи сиёсии Чин ё Тибет дар 
минтаќа натиҷаи дилхоњ дода наметавонист56. Вале ин 
њаргиз маънии пурра ќатъ гаштани равобити байни онњо-
ро надорад. Равнаќи муттасили муносибатњои тиљоратии 

                                                             
55Мандельштам А. М. Материалы к историко-географичес-

кому обзору Памира и припамирских областей с древнейших 
времен до X в. н.э. –С. 175. 

56 Ниг. Ѓафуров Б. Тољикон. Таърихи ќадимтарин, ќадим ва 
асри миёна. Китоби якум. –Душанбе: «Ирфон», 1983. –С.408-
441; Мандельштам А. М. Материалы к историко-географичес-
кому обзору Памира и припамирских областей. –С. 139-151. 
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Чин ва мулкњои Помир тибќи Роњи Бузурги абрешим дар 
тамоми давраи асримиёнагї равшан зоњир мегардид. 

Њаракати забткоронаи арабњо охири асри VIII дар њу-
дуди назди Помир ва Помир сурат гирифт. Аз рўи маъ-
лумоти ал-Яъќубї, арабњо дар давраи волии Хуросон бу-
дани Фазл ибни Яњё, соли 794/95 Шуѓнонро забт наму-
данд. Ќаблан онњо Вахонро, ки бо ёрии Тибет ё Чин умед 
баста, мустаќилияташро нигоњ доштанї буд, ба тасарруфи 
худ дароварданд. Тахмин аз ин пештар, арабњо дар Ќа-
ротегин (дар ќалъаи Рашт) истењком гирифта, онро аз ќар-
луќњо, ки ба водии Сурхоб њуљум карданї буданд, њифз 
намуданд57. 

Шиносої бо вазъи замони минтаќа баъди пањн шудани 
таъсири ислом тахмине пеш меорад, ки мулкњои Помири 
Ѓарбї – Вахон, Шуѓнон ва Рўшон дар охири асри IX  дар 
њайати волигии Хуросони Хилофати араб бошанд њам, ин 
тобеият амалан рамзї (номиналї) буд58. 

Дар сарчашмањои хаттии арабию форсї-тољикї мулк-
њои Кумед, Бадахшон, Карон, Шикинон, Вахон, Рўшон 
дар тобеияти давлати Сомониён нишон дода шудаанд, 
вале амирони Сомонї мустаќилияти нисбии ин мулкњоро 
нигоњ доштаанд, ки он дар идоракунии намояндагони 
мањаллї ба назар мерасид. 

Албатта, метавон доир ба дараљаи тобеъияту мустаќи-
лияти мулкњои Помиру Бадахшон баъди суќути давлати 
Сомониён, дар замони њокимияти силсиласулолањои кў-
чии турку муѓул то замони ба Русия њамроњ кардани 
Осиёи Миёна маълумотњои нисбатан муфассал овард. 
Вале вобаста ба муњтавои мантиќии гузориши масъала, 

                                                             
57Мандельштам А. М. Материалы к историко-географическому 

обзору Памира и припамирских областей. – С. 175. 
58Искандаров Б. И. Социально-экономические и политические 

аспекты истории памирских княжеств (X в. – первая половина XIX 
в.). –Душанбе: «Дониш», 1983. –С.35. 
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дар ин давраи тўлонї чи тавр сурат гирифтани муноси-
батњои байни мулкњои Помиру Бадахшон ва давлати Чин-
ро ба таври умумї нишон додан ба маќсад мувофиќ аст. 

Бояд ќайд кард, ки аз давраи дар Хуросону Мовароун-
нањр доман пањн кардани њокимияти Хилофати Араб ва 
ташкилёбию рушди давлати Сомониён, давлати Чин дар 
Осиёи Миёна аз рўи иќтидори њарбию воќеъияти барояш 
носозгори замон то миёнаи асри XVIII сиёсати фаъол 
бурда наметавонист. 

Баъди афтидани империяи Мин (1368-1644) дар Чин 
намояндагони сулолаи манљурии Син (Цин) њокимиятро 
ба даст гирифтанд. Ин давраи соњибтахтии онњо, ки дар 
таърих чун Империяи Син маълумият дорад, хеле тўлонї 
буда, солњои 1644-1911-ро дар бар гирифтааст. Империяи 
Син дар замони соњибтахтии Канси (1662-1722) ва Сянлун 
(1736-1795) тавонист, ки ќувват гирифта, њудуди худро ва-
сеъ кунад. Аз љумла соли 1757 хонигарии Љунгарњо, 1760 
Туркистони Шарќї (Ќошѓар) ва дар охири асри XVIII 
Тибетро ба тобеъияти худ дарорад59. 

Дар баъзе аз харитањои тартибдодаи љуѓрофиёшиносон 
дар асрњои XVII-XVIII Ёрканд, ки ќисмати њудудии Ќош-
ѓар њисоб меёфт, дар ќаламрави Чин љой дода шудааст. 
Љугрофиёшиноси бузурги олмонї Карл Риттер (1779-1859) 
ќайд намудааст, ки њангоми њокимияти Чинро шинохтани 
Туркистон (соли 1756) волии бузургро дар Ёрканд муваќ-
ќатан љой дода, сипас идораи ўро ба Ќошѓар ва баъдан ба 
Ўш кўчониданд. Шањри Ёркандро отряди њарбии иборат 
аз 650 сарбози чинї дидбонї мекард. Њудуди сарњадии ин 
мулк дар шарќ ба Ўш, дар ѓарб ба Бадахшон, дар љануб ба 
Хутан, дар шимол бо Ќошѓар мерасид. Дар шањри Ёрканд 
ва атрофи он 80 њазор хонавода муаяйн шудааст. Аз рўи 
њисоби тахминии ба сари њар оила рост омадани 5 нафар 

                                                             
59 Ниг.: Советская историческая энциклопедия. –Т. 7. –М.: Изд.-

во «Советская энциклопедия», 1965. –С.314-317. 
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ањли хонавода, шумораи умумии ањолї ба 400 њазор мера-
сид. Аз ин теъдод шумораи андоздињандагон 32 њазор 
нафарро ташкил медод60. 

Бояд ќайд кард, ки Туркистон солњои 70-уми асри XVII 
зери итоати љунгарњо ё элётњо ќарор дошт. Ќошѓар аз 
давраи охирин намояндагони сулолаи Темуриён бо Чин 
муносибатњои сафоратї ва тиљоратї дошта, бо мурури 
замон таъсири сиёсии он бештар боло мегирифт. Ин дар 
навбати худ муќовимати хољањои Ќошѓарро, ки њокимият-
дориро дар даст доштанд, то рафт бештар мегардонд. Дар 
байни хољањо бештар Мањмуд нуфузманд буд. Солњои дар 
тобеъияти хони Љунгар будан, тавонист, ки боварии ўро 
ба даст оварда, ба сифати њокими Туркистони Шарќї бо 
ќароргоњаш дар Ёрканд шинохта шавад. Вале аз њаракати 
истиќлолиятхоњиаш  бохабар шуда, хони Љунгар ўро дар 
мањбас љой кард. Баъди шикаст хўрдани хони Љунгар аз 
ќўшуни Чин, Мањмуд озод шуда, ба хизмати саркардагони 
њарбии Чин роњ ёфт. Дере нагузашта ў барои хизмати со-
диќона бо фармони императори Чин аз нав њокими чанде 
аз мулкњои  Туркистони Шарќї таъйин гардид. Ин дафъа 
низ бо аввалин заду хўрди бебарори њарбии Чин ў ба 
тарафи мухолифин гузашт. Барои ин гуноњ шояд ўро ба 
ќатл расонда бошанд, зеро аз соли 1758 ахборе аз ў дар 
маълумотњои мављуда љой надорад. 

Акнун ба майдони сиёсат писаронаш Љањонхоља ва 
Хонхоља баромаданд. Онњо ба зудї дар байни мусулмо-
нон нуфуз пайдо карда, тавонистанд, ки мардумро ба му-
ќобили амалиётњои њарбии Чин ба шўриш бархезонанд. 
Ба сарфармондењи ќўшунњои Чин Чжао Хой муяссар шуд, 

                                                             
60Ниг.: Риттер К. Землеведение. География стран Азии на-

ходящихся в непосредственных сношениях с Россией. Восточный 
или Китайский Туркестан. Перевод, примечания и дополнения по 
источникам професора В. В. Григорьева. Вып первый – перевод и 
примечания. – СПб., 1869. –С. 110-118. 
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ки муќобилияти Ќошѓарро шикаста, онро ишѓол намояд. 
Дар маълумотномаи Чжао Хой аз 13 сентябри соли 1759 
ба императори Чин Сян-Лун (Цянь-Лун) фиристода, ома-
дааст: «Ба ѓайр аз ду шањрњои асосї, Ёрканд ва Ќошѓар 
лашкари императори Чин –дар замини Муњаммадињо 
(манзур мусулмонњо – Њ.П.) –Хой-бу дар Бухорои Хурд 
(Туркистони Шарќї дар назар аст – Њ.П.) њамчунин 17 
шањрњои хурду бузург ва 16 њазор дењоту хуторњоро тобеъ 
намудем»61. Баъди дар Ќошѓару Ёрканд шикаст хўрдан, 
исёнгарон ба самти Хутан њаракат намуданд. Бо шикаст 
додани хољањо дар ин љо, Чжао Хой барои думболагири 
онњо, ки ба тарафи Бадахшон фирорї шуданд, ёрдамчии 
худ Фу-деро сафарбар намуда, худаш ба Ќошѓар бар-
гашт62. Фу-де дар Аличур ба исёнгарон зарба зада, муќо-
билияти онњоро то андозае суст кард. Боќимондаи онњо ба 
роњи мушкилгузари Бадахшон гурехта, моњи сентябри 
соли 1759 барои идомаи муќобилият ќувва љамъ намуда, 
муборизаро идома доданд. 

Бояд ќайд кард, ки аз рўи маълумотномаи Фу-де аз 23 
ноябри соли 1759 дар муњорибаи њалкунандаи охирин, ба 
ќўшунњои Чин муяссар гардид, ки 12 њазор муќобилятни-
шондињандагон ва тарафдорони онњо њатто занону кўда-
конро асир гиранд. Њамчунин ба сифати ѓанимати љангї 
сарбозони Чин 10 њазор силоњњои гуногун (милтиќ, шам-
шер, камонѓулак, тирдону тўп), 10 њазор чорвои калону 
хурд ва аспњоро ѓасб намуданд63. 

Баъди шикаст хўрдан, саркардагони хољањо бо умеди 
рањої ёфтан ба назди њокими Бадахшон Султоншоњ паноњ 
бурданд. Табиист, ки њоким барои њифзи онњо ба он им-

                                                             
61Риттер К. Землеведение. – С. 263. 
62Риттер К. Землеведение. –С. 269; Њамчунин ниг.: Приме-чания 

и дополнения преводчика В. В. Григорьева. дар китоби номбурда –
С. 521. 

63Риттер К. Землеведение. –С.272-273. 
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перияи дар таносуб ќудратманд муќобилият карда намета-
вонист. Аз ин рў бо фармони ў саркардагони хољањо ба 
ќатл расонда шуданд. Барои боварї њосил кардан ба ќат-
ли онњо ва намоиш додани иќтидори њарбии худ импе-
ратори Чин Сян-Лун аз њокими Бадахшон талаб намуд, ки 
љасади саркардаи шўришгаронро ба Пекин баранд. Барои 
нишон додани изњори садоќат ба императори Чин, Сул-
тоншоњ сафорати махсус ташкил намуда, дар ќафаси оња-
нин сари аз тан људо кардаи Хољаи Калонро (дар маълу-
мотњо бо исми Хон Хоља омадааст) ба император фирис-
тод ва он чун рамзи ѓалабаи бузург дар назди издињом ба 
намоиш гузошта шуд. Ба њарбиёни дар ин маърака хизмат 
дошта, хосатан Чжао-Хой ва Фу-де рутбањои баланди 
њарбї, њамчунин аъзоёни сафорати њокими Бадахшон бо 
инъомњо ќадршиносї шуданд64. 

Чунин анљом ёфтани њаводиси дар боло ишора ёфта, 
барои ба тобеияти Чин гузаштани Туркистони Шарќї му-
соидат намуд. Вале ин њанўз маънои аз тарафи ањолии ин 
пањно бе чуну чаро шинохти њокимияти сиёсии Чинро на-
дошт. Њаракати озодихоњии сокинони ин минтаќа њамоно 
идома дошт. Ин дар љунбиши халќии дар Ўш соли 1765 бо 
сардории њокими он Абдуллоњ, ки ба нигоњдошти гар-
низони њарбии Чин нигоњ накарда, аз итоат сар мепечид, 
возењ ба назар мерасид. Чунин амали фаъоли зидди њо-
кимияти марказї дар охири асри XVIII – ибтидои асри 
XIX дар Ёрканд ва Ќошѓар ба равшан ба назар мерасид. 

Њамин тариќ, муносибати Чин дар раванди ин воќеањо 
ба Помир дар он зоњир мегардад, ки соли 1759 баъди ши-
каст додани шўриши хољагон, лашкари он тањти фармон-
дињии Фу-де исёнгаронро думболагирї намуда, ба ин 
минтаќаи баландкўњ ворид гардиданд. Бояд ќайд кард, ки 
ин бо маќсади тобеъ кардани мулкњои Помир набуда, аз 
зарурати пурра пахш кардани муќобилияти хољањои Ќош-

                                                             
64Њамон љо. – С. 274-275. 
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ѓар сурат гирифта буд. Лашкари Чин шўришгаронро то 
Яшилкўл таъќиб намуда, дастаи онњоро шикаст доданд.  

Барои аз худ боќї гузоштани нишони таърихии ѓалаба 
сарбозони Чин дар ин љо ба сифати ёдгории аз амалиёти 
њарбиашон даракдињанда, санги калони хокистарранг гу-
зошта, дар ковокии махсус кандашудаи он  санги кабуди 
њаккокишуда ва аз рўи баъзе маълумотњо чанд дастхати 
ќоѓазї љой кардаанд. Гирди ин «ёдгорї»-ро онњо бо сангу 
лой деворбандї намуда, ба Туркистони Шарќї баргаш-
танд. Њамаи он чизе, ки аз нуфузи сиёсии онњо дар Помир 
дарак медињад њамон сангу девори фарсудаи онро печонда 
мебошад. Ин ёдгорї дар забони мардуми мањаллї чун 
«Кофирќалъа» шинохта мешавад. 

Аз рўи шуниди намояндаи њарбию дипломатии Русия 
ва муњаќќиќи Помир Б. Л. Громбчевский, ки ба ин љо соли 
1888-1889 сафари расмї дошт, ба Помир сарбозони Чин 
«њангоми думболагирии яке аз талабгорони тахти Ќошѓар 
Љањонгир хоља дар Помир то Яшилкўл рафта, дар атрофи 
он истењком гирифтанд. Баъди дар ин љо гузаронидани 
зимистон ба Ќошѓар баргаштанд. Харобањои истиќомат-
гоњи онњо то имрўз бо номи «Кофирќалъа» мављуданд»65. 

Чун доираи њудуди Чин њисоб кардани ин мавзеъњои 
дар Помир љой дошта, аз «мантиќ»-и номуайяни харита-
бандии љуѓрофиёшиносони аврупої: Феликс да Роша ва 
Жоа де Эспинаи португалї, Мишел Бенои фаронсавї, ки 
дар хизмати (иезуитњо) дарбори Чин, барои тартиб до-
дани харитаи империя Син (алалхусус заминњои нави 
њамроњ кардаи Туркистони Шарќї) сафарбар шуда буда-
нд, баромадааст. 

Масалан, ин љуѓрофиёшиносони португалии ишораёф-
та, солњои 1759-1760 дар юриши њарбии ќўшунњои Чин ба 

                                                             
65 Громбчевский Б. Л. Современное политическое положение 

Памирских ханств и пограничной линии с Кашгаром. Военно-
политический очерк. –Г. Новый Маргелан, 1891. –С.54. 
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муќобили хољањои Ќошѓару Ёрканд ширкат дошта, По-
мирро, ки аз нуќтаи нињоии таъќибкунандагон беш набуд, 
чун каламрави Чин ба харита ворид намудаанд. Ин боис 
гардид, ки дар худи Чин ва дар доираи љуѓрофиёшино-
сони аврупої ин харитаро чун нишондињандаи расмї 
ќабул намоянд. 

Њамин нишондињандањои љуѓрофии мутлаќо беасоси 
дар харитањо омада, дар оянда барои муайян намудани 
хатњои сарњадї дар Помиру Бадахшон байни Англия ва 
Русия (солњои 1872-1873 ва 1895), яке аз сабабњои марка-
зии ихтилофот гардид. 

Чи тавре маълум аст, амалиёти сиёсии англисњо дар ни-
маи дуюми асри XIX дар мулкњои љанубии Осиёи Мар-
казї нињоят фаъол гардид. Ин ба раванди воќеањои дар 
Туркистони Шарќї, навоњии наздисарњадии Помир, алал-
хусус дар натиљаи исёни Яъќуббеки Бадавлат зидди Чин 
солњои 1864-1877 дар Кошѓар ва дар Синтзсян ташкил ёф-
тани давлати мусулмонии Љеттишањр (Њафтшањр) суръат 
гирифта, то андозае алоќамад буд. Ин фаъолияти англис-
њо ба сиёсати Русия дар минтаќа хосатан дар Помир 
бетаъсир буда наметавонист. Ба љузъиёти сафарњои дар ин 
давра ба минтаќа доштаи намояндагони дипломатї ва 
њарбии Русияю Англия банд нашуда66, бевосита ба муайян 
намудани сиёсати Чин дар Помир гузаштан ба маќсад 
мувофиќ аст. 

Сарвари шўришчиёни зидди Чин Яъќуббеки тољик 
(1820-1877) ќирѓизњои Помирро ба ин њаракати озодихоњї 
љалб карда тавонист. Баъди ѓалабаи шўришчиён, ќисми 
зиёди онњо дар хизмати акнун њокими Ќошѓар Яъќуббеки 
Бадавлат монд. Баъди шикаст додани ин њокими Љетти-

                                                             
66Доир ба сафарњои намояндагони Русию Англия дар солњои 70-

80-ми асри XIX ба Помир муфассал ниг. Постников А. В. Схватка 
на Крыше мира». Политики, разведчики, географы в борьбе за 
Памир в XIX веке. –М.: РИПОЛ классик, 2005. –С. 104-205. 
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шањр Чин диёри ќирѓизњои дар хизмати Яъќуббек будаи 
Сарикўлро чун љузъи њудудии давлати худ эълон кард67. 

Б. Л. Громбчевский њангоми экспедитсия навбатї ба 
Помир соли 1889 аз Фарѓона ба самти Пудара (Кокљар) ва 
Помир то Њиндукуш сафар дошта, мушоњида кардааст, ки 
сардори хати сарњадии Чин бекњои мавзеи соњили Аличур-
ро таъйин мекард. Аз рўи хулосаи ў солњои 1883-1887 
гарчанде Чин ќариб тамоми Помири Шарќиро дар зери 
итоати худ њисоб кунад њам, «вале ин идораи маъмурии он 
комилан номиналист (фаќат ба ном, рамзї). Онњо нафаќат 
аз ањолї андоз намегиранд, инчунин бехатарии онро аз 
тамаъљўии хони Кунљут, ки андоз ѓундошта, барои итоат 
накардан љазо медињад, таъмин карда наметавонанд»68. 

Соли 1890 офитсер-сайёњ, намояндаи сиёсии англис, 
Фрэнсис Янгхазбэнд (1863-1942) зимни сўњбат бо анбани 
(њоким) Ёрканд дараљаи тобеияти Аличур-Помирро ба 
Чин гузошта, љавоб гирифтааст, ки доир ба ин масъала 
маълумот надорад. Дар маљмўъ пурсуљўи маълумотњо ин 
намояндаи (агенти) идораи љосусии Англияро ба хулосае 
овадааст, ки «барои муайян намудани сарњади байни Аф-
ѓонистону Чин дар Помир зарур аст, ки ќўшунњои њарбии 
Чин ин кишвари кўњиро истило намоянд»69. 

Бояд ќайд кард, ки Янгхазбэнд, чун тарѓибгари сиёсати 
Англия, худ тарафдори сурат гирифтани чунин амали Чин 
буд. Мањз бо ин усул бояд пеши роњи ба Русия њамроњ 
кардани Помир гирифта мешуд. Бо чунин даъвати дастги-
рии Чин Янгхазбенд аз даотайи (њокими) Ќошѓар Ши-ан 
                                                             

67Иванов Д. Л. Путешествие на Памир//Известия Русского 
географического общества. –Т. XX. –1884. –С. 239. 

68Громбчевский Б. Л. Современное политическое положение 
Памирских ханств и пограничной линии с Кашгаром. Военно-
политический очерк. –Г. Новый Маргелан, 1891. –С. 53; Њамчунин 
ниг. С. 284. 

69Постников А. В. Схватка на «Крыше мира». Политики, 
разведчики, географы в борьбе за Памир в XIX веке. –С. 292. 
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18 ноябри соли 1890 мактуб гирифт. Дар мактуби љавобии 
худ ба даотай Янгхазбэнд, аз санги Соматош ёдовар шуда, 
ќайд кардааст, ки дар мавзеи он љой дошта, Чин намоян-
дагї надорад ва шояд генерал-губернатори Туркистон 
барои муайян намудани сарњад ба ин љо намоянда фи-
ристода, онро чун њудуди сарњадии Русия ба расмият да-
рорад. Њамчунин Янгхазбэнд ба даотай мефањмонад, ки 
«бо вуљуди дар Соматоши Аличур дар Помир мављуд 
будани истењкоми муваќќатии њарбї дар санг фаќат таъ-
рихи муњориба њаккокї шудааст, ки ин далели муайянку-
нандаи сарњад буда наметавонад; гузашта аз он, дар 
Помир ягон намояндаи маъмурии Чин нест ва ќирѓизњо 
дар њар њолат метавонанд худро раияти Русия ё Афѓонис-
тон эълон намоянд. Ман илова мекунам, ки агар Помир аз 
тарафи Чин ё Афгонистон забт гардад, пеши роњи русњо 
гирифта мешавад. Њукумати Њиндустон дар он сурат 
њамаи имконияти худро барои пешгирї кардани он ба кор 
хоњад бурд»70. 

Бањори соли 1891 ин љосуси Англия бо њар восита 
намояндагони Чинро даъват мекард, ки ба ин амал даст 
зананд. Дар чунин њолат аз тарафи њукумати Англия дар 
Њиндустон кўмак хоњанд гирифт. Ин кўшиши Янгхазбэнд 
бетаъсир намонд. Даотай барои ба даст овардани маълу-
моти амиќ ба ин сарњади Помир намояндагони худро 
фиристода, баъди фањмидани воќеияти њол бо сардории 
генерал Чана иборат аз 30 нафар ба Мурѓоб, ба љои оме-
зиши Оќбайтал бо Оќсу ва мавзеи Соматош дастаи њарбї 
сафарбар намуд. 

Бояд гуфт, ки Янгхазбэнд њамон навиштаи болои Со-
матошро, ки чун далели шайъї доир ба пањнои њудудии 
Чин дар Помир намояндагони расмї ва ѓайрирасмї (рўз-
номанигорон) нишон медињанд, тарљума намудааст. Мат-
наш чунин аст: «Дар ќуллаи кўњ дањ њазор одам силоњи 

                                                             
70 Постников А. В. Схватка на «Крыше мира». – С. 295. 
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худро ба замин гузоштанд (яъне таслим шуданд – Њ.П.). 
Афсарони Чин, аз њар чор тарафи ќутбнамо (бе дучорша-
вї ба муќобилият) њаракат карда, гўё ба мамлакати 
беодам ворид гардиданд. Ду роњбари [балвогаронро], ди-
данд, ки муќобилияти ояндаи онњо, бењуда аст, гурехтанд; 
дар њолате ки сарбозони мо мисли бабру паланг аз ќафои 
рўбању харгўш медаванд, онњоро дунболагирї намуданд.  
Ќабл аз он, ки сарбозони мо дар ин таъќиботи душман 
хеле пеш рафта, аз кўњњо  гузаштанд (муњориба анљом 
ёфт), вале одамони мо њанўз тартибу њолати љангии худро 
нигоњ медоштанд». Ба сифати тавзењот капитан Янгхаз-
бэнд навиштааст: «Сана (таърихи сабт – Њ.П.) мављуд 
нест, чунки њамон ќисмати санги он њаккокї шуда, ши-
кастааст»71.    

Тобистони соли 1891 Янгхазбэнд, ки аз раъйи худ на-
гашта буд, бо дастаи начандон калони њарбї аз нав ба 
Помир рафта, 4 август аз ба он љо омадани отряди њарбии 
рус бо сардории полковник Михаил Ионов огањ шуд. 
Њангоми вохўрї Янгхазбэнд, чи тавре ки дар мактуби ба 
падараш навишта овардааст, ў бевосита аз забони Ионов  
«мо Помирро ѓасб намудем... Ман фармон гирифтам, ки 
шуморо аз њудуди Русия ба ќаламрави Чин фирор кунам»-
ро шунидааст72.  

Дар воќеъ, отряди њарбии тањќиќ ва муайянкунандаи 
рус иборат аз 8 офитсер, 80 сарбози пиёдагард, 33 казакњо, 
табиб ва харитабардор (топограф)  бо сардории полков-
ник М. Е. Ионов моњи июли соли 1891 ба Помир фирис-
тода шуд. Дар Яшилкўл Ионов ду тахтасанги дар болоя-
шон навиштаљоти  бо забонњои тољикї, манљурї ва чинї 
дошта пайдо намуда, ба Фарѓона фиристод. Соли оянда ў 
худи ёдгории Соматошро аз Яшилкўл ба бойгонии Тош-
канд интиќол дод ва он ваќти зиёде аз назари муњаќќиќон 

                                                             
71Њамон љо. – С. 296.  
72 Постников А. В. Схватка на «Крыше мира». – С. 299. 
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дур шуда, ахиран онро комиссияи махсуси олимони шў-
равї соли 1984 дар зерпояи њайкали В. И. Ленин пайдо 
карданд.  

15 – 29 апрели соли 1892 дар Петербург љаласаи махсус 
«Доир ба масъалаи Помир» даъват шуда, зарурати ба он 
љо фиристодани дастаи  (отряд)  њарбии навбатї муњокима 
ва ќабул гардид. Сардории отряд ба  зиммаи М. Е. Ионов 
гузошта шуд. 2 июн отряди ў ба зимма дошта, аз Марѓе-
лон баромад. Охири моњи июн дар Шољони назди дарёи 
Мурѓоб ба ќароре омад, ки барои тоза кардани кардани 
Оќтош ва Яшилкўл аз сарбозони Чин ва соњилњои дарёи 
Аличурро аз сарбозони афѓони дар он љо пайдошуда, дас-
тањои њарбї фиристад.  

Дар гузориши расмии ба вазири њарбї ирсол намудаи 
фармондењи ќўшунњои Округи њарбии Туркистон доир 
натиљаи походи отряди њарбии Ионов ба Помир аз љумла 
омадааст:  

а) ќўшунњои дар Рангкўл будаи Чин аз омадани дастаи 
њарбии Ионов хабардор шуда, бо захираи худ ба Рангкўл 
гузаштанд;  

б) истењкоми њарбии Чин дар Оќтош вайрон карда шуд; 
в) отряди дар Оќсў пайдошудаи Чин аз Сарикўл баромад; 

г) дар Яшилкўл  муќобилияти афѓонњо шикаста шуд; 
д) корњои тадќиќотї доир ба муайян кардани роњњо дар 

минтаќа гузаронда шуда, маводи оморї љамъ гардид; 
е) низоми усули нави идоракунии ањолии мањаллї ба 

роњ монда шуд;  
ж) наќшаи бо шумури ками ќўшун ишѓол кардани 

Помири Шимолї рўи кор омад73.  
Б. Л. Громбчевский баъди афтидани њокимияти Яъќуб-

бек дар Љеттишањр панљ маротиба ба Помир ворид гарди-
дани намояндагони њарбии Чинро ин тавр муайян карда-
аст: 
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1) Соли 1879 ё 1880 њангоми таъќиб намудани яке аз та-
лабгорони тахти Ќошѓар Њакимхон тўра, ки аз њисоби 
ќирѓизњои Олой ва Помир ќўшун љамъ намуда, бо Чин 
љанги муќаддас эълон карда буд. Баъди шикаст хўрдан ў 
ба Помир гурехт. Фармондењи ќўшуни Чин дар Ќошѓар 
генерал Дунг ўро дунболагирї намуда, ба Помир ворид 
гардид. Баъди 10 рўзи шикаст додани ў дар мавзеи Чаќир 
оѓил Дунг бо лашкараш ба Ќошѓар баргашт.  

2) Соли 1883 ваќти дар мавзеи Киякбоши ќарор гириф-
тани капитани штаби генералии Русия Д. В. Путята њуку-
матдорони Чин дар Ќошѓар генерал Ченро ба наздаш фи-
ристоданд, ки муњтавои вохўрї аз ризояти намояндагони 
давлати Чин барои аз Сарикўл гузашта, дар Помир  саё-
њат намудани Путята иборат буд. Он замон Чин њанўз ба-
рои Помир талоши ќатъї надошт. Генерал Чен ин супо-
ришро ба Путята расонда, ба Ќошѓар баргашт.  

3. Соли 1889 баъди њуљуми навбатї ва бедодгарии аф-
ѓонњо дар Шуѓнону Рўшон як ќисми ањолї барои рањої 
ёфтан ва ба ќаламрави Русия ворид гардидан ба Яшилкўл 
ва Сарикўл гурехтанд.  Њукумати  Чин аз думболагирї ва 
дар ин мавзеъ ќарор гирифтани афѓонњо њаросида, бо 
сардории Чен-Љарин ба Помир дастаи њарбї фиристод. Ў 
бо зарби яроќ шуѓнониёни гурезаро маљбур кард, ки бар-
гарданд. Аз ин амали хеш онњо ба афѓонњо хабар доданд. 
Дар натиља афѓонњо аз пеши роњи ин гурезањои азми бар-
гаштан намуда баромада, њамаро аз дами теѓ гузаронданд. 
Њамин тариќ афсарони Чин аввалин маротиба то мавзеи 
Яшилкўли Помир рафта, баргаштанд. 

4. Соли 1891 њукумати Руссия аз кўшишї љиддан По-
мирро забт кардани Чин хавф бурда, барои санљиши бе-
воситаи ин эњтимолият, чи тавре ишора рафт, ба Помир 
дастаи њарбии М. Е. Ионовро фиристод. Барои гуфтушу-
нид бо ин полковники рус њукумати Чин ба Яшилкўл 
њамон Чен-Љаринро сафарбар намуд, ки он бо талаби ќат-
ъии Ионов  бе муќобилият ба Ќошѓар баргашт. 
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Дар ин љо мавриди ќайд аст, ки дар маљмўъ фаъолияти 
сарњадмуайянкунии Ионов солњои 1891-1892 дар Помир 
бисёр љузъиёти талаби њудудии Чинро ботил намуд. Да-
лелњои пешнињоднамудаи намояндагони њарбию диплома-
тии рус Б. Л. Громбчевский, М. Е. Ионов, поручик Брже-
зитский ва дигарон дар Помирро, ба њамаи кўшиши Янг-
хазбэнд нигоњ накарда, англисњо рад карда натавониста-
нд74. 

Мушоњидањо нишон медоданд, ки Чин барои њуќуќи 
худро дар Аличури Помир њифз кардан, афтидани њоки-
мияти Яъќуббек ва соли 1879 аз нав ба итоати худ даро-
вардани Ќошѓарро ба асос мегирифт. Вале далели боэъ-
тимоде пешнињод карда наметавонист. Нуќтањои бо ном 
посбонии сарњадие, ки дар аввал дар баъзе љойњо гузошта 
буданд, баъди чанде бардошта шуданд. Гарчанде дар 
харитањои љуѓрофии  Чин онњо нишон дода шуда бошанд 
хам, дар ибтидои солњои 90-ум дар ягон мавзеи Помир 
чунин нуќтаю иншоотњои њарбии Чин ба назар намерасид. 

5. Зимистони соли 1891 хони Канљут Сафдар Алї аз ан-
глисњо шикаст хўрда, бо як ќисми ќўшуни худ ба Сарикўл 
гурехта, сипас дар Тошќўрѓон иќомат ихтиёр намуд. Аз ин 
огањ шуда, њукумати Чин Чен-Љаргини дар боло ишора-
ёфтаро бо дастаи сарбозон ба Тошќўрѓон фиристод. Ў 
Сафдар Алиро асир гирифта, ба дасти њукумати Ќошѓар 
супурд. Бо ќубњи он, ки гўё Сафдар Алї ба муќобили 
англисњо дуруст љангида натавонист, ўро ба Урумчї ба-
дарѓа карданд. Сипас Чен-Љарин бо ќисме аз отряди худ 
ба Яшилкўл рафта, зимистонро дар мавзеи Соматош гуза-
ронд, ќисми дигари отряди ў дар болооби Оќсу дар мавзеи 
Оќтош истењком сохта зимистон дар он љо монд, ќисмати 
сеюми отряд бошад зимистон дар Тошќўрѓону Сарикўл 
љой гирифт. Худи Чен-Љарин бо чанде аз сарбозон дар 

                                                             
74 Ниг: Постников А. В. Схватка на «Крыше мира».–С.278-350. 
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Рангкўл айлоќљойро маскани зимистонгузаронї ќарор 
дод. 

Бањори соли 1892 дар мавзеи Яшилкўл афѓонњо пайдо 
шуда, чинињоро аз он љо берун намуданд. Бинои истењ-
комашонро вайрон карда ва худ дар Соматош ќарор ги-
рифта, аз он љо ба Оќсу ва Мурѓоб дидбонњо фиристо-
данд. 

Тобистони њамон сол овозаи ворид шудани дастаи њар-
бии русњо ба Помирро шунида, сарбозони Чин ихтиёран 
Рангкўл ва Оќтошро тарк намуданд75. 

Маълум аст, ки Помири Шарќї аз соли 1832 то ба 
Руссия њамроњ кардани хонигарии Ќўќанд, гарчи рамзї 
бошад њам, дар тобеияти он шинохта мешуд. Бо ташкил-
ёбии давлати Яъќуббек ќисмати Сарикўл ба итоати ў 
гузашт. Баъди шикасти Яъќуббек ва барќарор гардидани 
њокимияти Чин дар Ќошѓар ин ќисмати Помирро, ки гўё 
љузъи њудудии давлати Яъќуббек њисоб меёфт, Чин ќалам-
рави худ эълон кард. Вале «тобеият»-и он ба Чин фаќат 
дар он амал зоњир мегашт ки дар Сарикўл ё Яшилкўл 
баъзе мавридњо чанд сарњадбони Чин мисли сайёњон 
пайдо шудаву ба зудї ба Ќошѓар бармегаштанд.  

Солњои 70-80-ум бо фаъол гардидани талоши Англияю 
Руссия барои тасарруфи Помир, Чин низ манфиати худро 
дар минтаќа љуста, онро њифз карданї буд. Дар ин амал 
Чинро Англия, ки ба сарњади шимолии њудудии мустам-
ликавии он – Њиндустон наздик шудани Руссия хавф ме-
бурд, дастгирї мекард. Англия кўшиш ба харљ медод, ки 
Помир ба тобеияти Чину Афѓонистон гузашта, бо ин ќит-
ъаи байни сарњадї (буферї) ташкил намуда, ба раванди 
сарњадмуайянкунии Руссия дар Помир монеа эљод намояд. 

Бояд ќайд кард, ки Чин дар гуфтушунњои бо мутасад-
диёни дипломативу њарбии Руссия, протоколи 22 майи 

                                                             
75 Маълумоти расмї аз китоби Постников А. В. «Схватка на 

«Крыше мира». –С. 350-352 оварда шудааст. 
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соли 1884 дар шањри Марѓелони Нав аз тарафи намоянда-
гони њар ду давлат ба имзо расидаро пеш меовард. Дар 
воќеъ, комиссари сарњадии Руссия Мединский, ки харитаи 
сарњадро тартиб дода, дар он аз рўи омўзиши љойгирша-
вии љуѓрофї мавзеи соњили Ќаракўлро ворид намуда буд, 
сабаби муќобилияти намояндаи Чин гардид. 

Ба тањлили љузъиёти он банд нашуда, аз худи протокол 
ёдовар мешавем. Он дар њолате баста шуд, ки њанўз омў-
зиши пурраи масъала анљом наёфта буд. Аз тарафи дигар, 
соли 1883 њуљуми афѓонњоро аз Бадахшон ба Шуѓнону 
Рўшон истифода бурдани Чин, чун василаи амали забт-
корї дар минтаќа, ољилан њалли ин масъаларо пеш овард. 
Вале сабаби асосиро дар њанўз пурра сарфањм нарафтани 
доирањои дипломативу њарбии Руссия ба мавќеи страте-
гии то андозае њалкунандаи Помир бояд љуст. Аз ин љост, 
ки дар протоколи дар Марѓелони Нав ба тавсиб расида, 
далелњои бањсангез хеле зиёд буданд, ки Чин ба онњо такя 
карда, масъаларо ба манфиати худ њал карданї буд. 

Талоши Чин барои ба даст даровардани «њуќуќ»-и њу-
дудии худ дар Помир баъди расман њал шудани масъалаи 
сарњадмуайянкунии байни Англияю Руссия дар Помир 
идома ёфт. 

Моњи марти соли 1895 Англияю Руссия ќарордод доир 
ба анљом ёфтани фаъолияти Комиссияи сарњадмуайян-
кунї дар Помирро ќабул намуданд. Англия мавќеи Рус-
сияро доир ба ин масъала дастгирї кард. Аз љумла тибќи 
ин ризоияти тарафайн Афѓонистон ба ивази мавзеъњои 
соњили чапи дарёи Панљи бекигарии Дарвоз аз њудуди 
ишѓолкараи соњилњои рости ин дарё дар Помири Ѓарбї 
берун карда шуд. Сарњади муайяншудаи байни Руссияю 
Афѓонистонро бањори соли 1896 њукуматњои Англия ва 
Руссия расман тасдиќ намуданд76. 

                                                             
76Њамон асар. – С. 416. 
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Вале Чин натиљаи сарњадмуайянкунии Руссия-Англия-
Афѓонистонро, ки борњо доир ба ин масъала гуфтушунид 
гузаронда шуда буд, рад кард ва то имрўз барои њалли 
расмии он бо Руссия шартнома ба имзо нарасидааст. Бояд 
ќайд кард, ки аз рўи маслињати тарафайн, гарчанде њуљ-
љати расмї ќабул нашуда бошад њам, хати сарњадии Рус-
сияю Чин ќуллаи Сарикўл муайян гардидааст77. 

Њукумати Руссия ба муќобилияти Чин нигоњ накарда, 
соли 1898 дар Тошќўрѓони Сарикўл дидбонгоњи муваќ-
ќатї барќарор намуд, Баъди чанде Чин ба амали ин дид-
бонгоњ розигї дод78. 

Баъди ба имзо расидани шартномаи сарњадмуайянкунї 
байни Руссияю Англия соли 1895 ва пурра муайян наму-
дани таќсимбандии сарњадї ба њамаи беадолатии дар ин 
амал нисбат ба таќдири халќи тољик зоњиршуда, дар њуду-
ди ба тобеияти Руссия гузашта фазои осоиштагї барќарор 
гардид. Ин барои то дараљае ба роњ мондани муносибат-
њои нави истењсолї ва гузаштан ба сохтори маъмурии 
барои манфиати  ањолии Помир созгор, имконият дод. 

Минтаќа аз љињати маъмурї ба ду ќисм људо карда 
шуд: 1) Помири Ѓарбї, ки аз љињати њуќуќї чун ќаламрави 
аморати Бухоро эълон шуда бошад њам, амалан дар то-
беияти Руссия буда, тавассути Отряди њарбї- сарњадии 
Помир идора мешуд; 2) Помири Шарќї, ки ба ду волост 
људо карда шуда (Помири ќабоили ќирѓиз сукунат дошта 
ва Оршори тољикнишин), пурра ба доираи њуќуќии (юрис-
дикция) Русия гузашт. Њамин тариќ, таъминоти бехатарии 
пурра ва ќатъии хати сарњадии Помир дар дасти Руссияи 
подшоњї, баъдан Иттињоди Шўравї ќарор дошт. Дар 
замони истиќлолияти комил зарурати чун гавњараки чашм 
њифз намудани тамоми марзу буми хоки муќаддаси Ватан 
ба маротиб афзудааст. 

                                                             
77 Постников А. В. Схватка на «Крыше мира». –С. 419. 
78Дар њамон љо. 
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Аз маълумотњои сарчашмањои асрњои миёнагї, ки дар 
боло ишора рафт, хулосае бармеояд, ки ба тохту този 
батакрори ќабоили бегонатабор дар замонњои ќадим ва 
давраи асримиёнагї нигоњ накарда, мулкњои Помиру 
Бадахшон истиќлолияти худро нигоњ медоштанд. Омили 
нигањдошти мустаќилиятро аввалан дар ѓурури озодипа-
растии сокинон ва сониян дар воќеияти табиию  љуѓрофї, 
ки барои сафарбарии ќуввањои нисбатан бузурги њарбї 
имкон намедод, бояд дид. Дар ин раванд фаъолияти сиёсї 
ва њарбии Чин истисно буда наметавонист. 

Кўшиши таъсиргузории нуфузи сиёсї дар њолати му-
вофиќ ба доираи њудудии худ кашидани Помир дар сиё-
сати империяи Чин, бахусус дар давраи охири асримиё-
нагї ва замони нав (асрњои XVIII-XIX) чи тавре дар боло 
ишора рафт, бараъло мушоњида мешуд. Вале бо сабабњои 
муайян (њанўз имконияти ба давлатњои абарќудрати за-
мон Англия ва Руссия муќобилият намудан) бевосита 
онро аз забткории рўирост дар минтаќа нигоњ медошт. Аз 
ин рў, воридшавии Чин ба Помиру Бадахшон дар асрњои 
XVIII–XIX њамеша туфайливу муваќќатї сурат гирифта-
аст. Њангоми таъќибу думболагирии ќуввањои њарбии му-
холифони сиёсии худ, Чин ба баъзе аз мавзеъњои Помири 
Шарќї ворид гардида, муддати тўлонї дар ин диёр ќарор 
надоштааст. Аз ин рў, даъвои њудудии Чин дар Помир 
комилан беасос буда, фаќат метавонад алоќаи њамсоягї ва 
дўстии моро халалдор намояд. 

Сиёсати некбинонаи Њукумати Тољикистон, хосатан 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањ-
мон нисбат ба ин кишвари бузурги њамљавор, ки воќеан 
шарики боэътимоди стратегии мо њисоб меёбад, њамеша 
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дар пояи боэътимоди самимияти бародарона ќарор дорад. 
Бо эътиќоди комил ба сиёсати хирадмандонаи роњбарияти 
Љумњурии Мардумии Чин метавон иброз дошт, ки он чи 
аз мантиќи навиштањои рўзноманигорон ва муаррихони 
таърихбехабар бармеояд, ба сиёсати расмии давлатї ир-
тиботе дошта наметавонад. 
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