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Китоби дуюм дар асоси сарчашмаҳои таърихию бостоишиносй, асарҳои
муаррихони варзидаи ҷумҳурию собиқ Шӯравӣ, маълумотҳои оморӣ, истифодаи таҷрибаи
омузгории муаллифону ҳамкасбон, маслиҳату пеъиниҳодҳои мутахассисон ба табъ расида,
таърихи халқи тоҷикро аз галабаи инқилоби октябри соли 1917 дар Россия то соли 2008 дар
бар мегирад.
Муаллифон куилиш намуданд, ки ба донишҷӯёну устодон аз таърихи миллату ватан
дар даврони шӯравию соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон воқеъбинона нақл намоянд.
Бовари дорем, ки китоби мазкур дар шароити имрӯза ба оммаи васеи хонандагон
барои азхуд намудани таърихи пургановати халқи тоҷик кумак хоҳад расонд.

«Омӯхтани таърих танхр ба хотири
донистани гузашта нест, балки он
дурнамоест, ки poxiu ояндаи миллат ва
пешомадхри давлатдориро равшан намуда,
барои худогохии миллщ ваудату ягонагӣ ва
рушди тафаккури таърихии наслхри оянда
хизмат мекунад».
Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалй Раҳмон

САРСУХАН
Бо ғалабаи инқилоби октябри соли 1917 дар Россия сохти Шуравй
барпо карда шуд. Дар зери таъсири воқеъаҳои инқилобии Россия 2-юми
сентябри соли 1920 дар Бухоро низ инқилоби халқӣ ғалаба кард ва
Ҷумҳурияти Халқии Шӯравии Бухоро ташкил карда шуд. Бо ёрию
дастгирии Россиян Шуравй дар Осиёи Марказӣ тартиботи Шуравй бунёд
ва баъдан ҷумҳуриҳои мустақили Шуравй ташкил карда шудаанд. Дар ин
раванд Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ташкил
ёфт.
Баъди барпо гардидани Ҳокимияти Шуравй дар Осиёи Марказй
тақсимоти милливу ҳудудӣ гузаронида шуд, ки дар рафти он нисбати халқи
тоҷик ба бисёр беадолатиҳо ва камбудиҳои ҷиддй роҳ дода шуд. Бо вучуди
ин таъсис ёфтани Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон
барои халқи кӯҳанбунёди тоҷик дорой аҳамйяти бузурги таърихӣбуд.
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Бо кӯмаки беғаразонаи тамоми миллату халқиятҳои бародари
Шӯравӣ, махсусан халқи бузурги рус дар Тоҷикистон индустрикунонии
(саноатикунонии) сотсиалистӣ, коллективонидани соҳаи кишоварзй ва
инқилоби маданӣ ба амал бароварда шудаанд.
Давраи Шӯравй барои халқи тоҷик давраи пирӯзӣ дар набардҳо бо
душманони дохилӣ ва берунӣ, давраи корнамоӣ ва бунёдкориҳои беназир
дар сохтмонҳои азим ба монанди сохтмони рохҳо, манзилгоҳҳо, истгоҳҳои
хурду бузурги барқӣ, азхудкунию истифодаи захираҳои бои табии кишвар,
нашъунамои илм, адабиёту санъати халқи тоҷик ва ғайра буд.
Давраи навтарин ва пурифтихортарин дар ҳаёти халқи тоҷик бо
комилан соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон (9 сентябри соли 1991)
шурӯъ шуд. Баъд аз ҳазор соли аз байн рафтани давлати Сомониён тоҷикон
бо маънои том соҳиби давлати миллй ва соҳибихтиёр шуданд ва ба сӯи
ояндаи дурахшон бо умеду орзуҳои ширин қадамҳои аввалин ниҳоданд.
Вале бо дахолату дасисаҳои қувваҳои бадхоҳи дохилию хориҷӣ, ки
ҳар кадом мақсаду мароми нопоки худро доштанд, халқи тоҷик ба ҷанги
шаҳрвандй кашида шуд. Тоҷиконро хатари аз даст до дани давлату
давлатдорӣ таҳдид мекард.
Дар чунин шароити барои Тоҷикистон вазнину хатарнок қувваҳои
солими ҷомеа бо мақсади барқарор намудани асосҳои давлатдорӣ ва
таъмини қонуният, сулҳ ва ризоияти миллй 16 ноябри соли 1992 дар шаҳри
бостонии Хуҷанд дар Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
даъвати дувоздаҳум ҷамъ омаданд. Дар ин иҷлосия Эмомалӣ Раҳмон раиси
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб карда шуд. Бо азму талошҳои
пайгиронаи роҳбарияти нави Тоҷикистон ва қувваҳои солими ҷомеа ба
мухолифати тоҷикон хотима до да шуда, ризоияти умумимиллй ба даст
омад.
Таҷрибаи сулҳи тоҷикон барои дигарон намунаи ибрат гардид ва
он аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун таҷрибаи нодир эътироф
карда шуд. Х,ақ ба ҷониби Президента мамлакат Эмомалй Раҳмон аст, ки
бо таъкид мегӯяд: «Агар мо аз роҳи тайкардаи пур аз шебу фарози миллати
худ огоҳии нисбатан пурра медоштем ва аз хатоҳои содирнамудаи
ниёгонамон сабақ мегирифтем, шояд тӯфони офатборӣ ҷанги гражданӣ, ки
мо ба он дучор омадем, чунин ранги фоҷиавӣ намегирифт».1
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Эмомали Раҳмонов. Сарчашмаи худшиносии милли. Душанбе, «Ирфон».

Аз гуфтаҳои боло чунин бармеояд, ки имрӯз халқи тоҷик бояд аз
гузаштаи худ, - хоҳ дурахшон бошад, хоҳ тира, - сабақ тирад ва дурнамои
ояндаашро муайян созад.
Президента кишвар Эмомали Раҳмон ояндаи Тоҷикистонро дар
барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд, демократа, соҳибистиқлол, дунявй ва
ягона мебинад.
Тоҷикистониён ин мақсаду мароми наҷиби сарвари давлатро
сармашқи кору фаъолияти худ намуда, дар рохи амалй намудани он сидқан
кӯшиш ба харҷ до да истодаанд.
Китоби дуюм таърихи халқи тоҷикро аз ғалабаи инқилоби Октябри
соли 1917 дар Россия то соли 2008 дар бар гирифта, барои донишҷӯёни
мактабҳои олии ҷумҳурӣ ва дӯстдорони таърихи халқи тоҷик пешкаш карда
мешавад.
Ҳангоми таълифи китоби мазкур муаллифон аз асару суханрониҳои
Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва асарҳои олимони
маъруф Б. Ғафуров, Р.М. Масов, М. Бобохонов, М.Р. Шукуров, Ғ.
Ҳайдаров, Р.А. Набиева, Ф. Зикриёев, М.Н. Назаршоёв, Х.Сатторов, Ф.Н.
Иванов, М.Ҳ. Маликов, С. Мухторов, А.Мухторов, А.Раҳматуллоев,
Р.Абулҳаев, Н.Б.Ҳотамов, А.Шарифзода, Т.Р.Каримов, М.Эркаев,
О.Р.Маҷлисов, Н.Ҳакимов ва дигарон ба таври васеъ истифода намудаанд.
Инчунин дастуру китобҳои таълимии таърихи халқи тоҷик, ки барои
донишҷӯён тавсия шуда буданд, мавриди эътибор қарор до да шуда,
маслихатҳои муфиди олимону омӯзгорони шинохтаи ҷумҳурй Д.
Саидмуродов, С. Наврузов, X. Асозода, Т. Муҳиддинов, Н. Сафаров, А.
Мухторов, А. Шарифзода, М. Бобохонов, Р. А. Набиева, Ф. Зикриёев, Ш.
Эмомов, С. Мухторов, Р. Абулҳаев, Н. Ҳотамов, М. Маликов, Г. Зокиров,
3. Акрамов, Д. Довутов, И. Муҳиддинов, Р. Маҳмадшоев, Ҳ. Юсупов, Н.
Мирзоев, Н. Ҳакимов, А. Маҳмадаминов, М. Мангатов ва дигарон низ ба
инобат гирифта шудаанд.
Китоби мазкур бори аввал дар ҳаҷми ду ҷилд пешкаши хонандагон
мегардад ва табиист, ки он аз камбудию норасоиҳо холй нест. Хонандагон
бо эроду маслиҳатҳои муфиди худ метавонанд барои дар оянда беҳтар
гардидани мазмун ва мундариҷаи китоб кӯмак расонанд.
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БОБИ 1.
ҒАЛАБАИ ИНҚИЛОБИ СОТСИАЛИСТИИ ОКТЯБР ДАР
РУСИЯ. БАРПО ГАРДИДАНИ ҲОКИМИЯТО ШУРАВИ
ДАР ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛИ
§1.Барпо гардидани Ҳокимияти Шӯравӣ
дар Тоҷикистони Шимолӣ
25-уми октябри соли 1917 Инқилоби сотсиалистй дар Петроград
ғалаба кард. Бегоҳии ҳамон рӯз анҷумани II Шӯроҳои Умумирусиягй дар
муроҷиатномаи худ “Ба коргарон, аскарон, ва деҳқонон” хабар дод, ки
Ҳукумати Муваққатӣ сарнагун гашт, ҳокимият ба дасти Шӯроҳо гузашт.
Дар кори анҷумани II Шӯроҳо намояндагони Осиёи Миёна - вакилон аз
Шӯрои коргарон (Ф.И .Колесов - аз Тошканд), аскарон (Андрей Фролов аз аскарони Самарканд) ва Д.Т. Деканов (аз деҳқонону меҳнаткашони
уезди Хуҷанд) иштирок доштанд. Хабари ғалабаи инқилоб дар кишвари
Туркистон барқвор паҳн гардида, меҳнаткашонро ба ҷунбиш овард. Шаби
25-уми октябр дар маҷлиси пӯшидаи Шӯрои Тошканд нақшаи шӯриши
яроқнок каши да шуд.
28-уми октябр шӯриши яроқнок дар шаҳри Тошканд cap зад. Қисми
зиёди Шӯроҳои кишвари Туркистон ба меҳнаткашони Тошканд ёрй
расонданд. Масалан, Шӯрои Кушка ба Тошканд дастаи яроқноке фиристод,
ки артиллерия ва пулемётҳо дошт. Аз 28 -уми октябр то 2 - юми ноябр
болшевикони Тоҷикистони Шимолй пеши роҳи ҳаракати поездҳоро дар
истгоҳи Хуҷанд баста, алоқаи генерал Коровиченкоро бо қувваҳои
иртидоии Фарғона барҳам доданд. Дар истгоҳҳои роҳи оҳани Хуҷанд,
Драгомиро^о, Придоново ва Урсатевск аз коргарони роҳи оҳан дастаи
гвардиячиёни сурх ташкил дода, дар участкаҳои худ тартиботи инқилобиро
нигоҳ медрштанд.
1-уми ноябри соли 1917 шӯриши яроқнок дар Тошканд ғалаба кард.
Ҳокимият ба дасти Шӯроҳо гузашт. Дар баъзе ҷойҳо инқилоб бе муборизаи
яроқнок ғалаба мекард. Шӯроҳои вакилони коргарони конҳои ангишти
Сулуктаи уезди Хуҷанд ва корхонаи нафтистеҳсолкунии “Санто” - и уезди
Қӯқанд аз рӯзи аввали инқилоб истеҳсолотро ба дасти худ гирифтанд. 11уми ноябри соли 1917 маҷлиси васеи Шӯрои вакилони коргарону аскарони
Хуҷанд, бо иштироки фаъолони “Иттифоқи меҳнаткашон”, намояндагони
думай шаҳрӣ ва дигар ташкилотҳо барпо
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гардид. Шӯро ҳокимиятро ба дасти худ шрифта, ду намояндаашро ба
анҷумани 3-юми Шӯроҳои кишвари Туркистон вакил интихоб кард.
Анҷумани 3-юми Шӯроҳои кишвари Туркистон 15-уми ноябри соли
1917 барпошавии Ҳокимияти Шӯравиро дар Туркистон эълон карда,’
Шӯрои Комиссарони халқии кишвари Туркистонро интихоб намуд.
Ғалабаи инқилоб дар Самарканд, Уротеппава Қӯқанд тӯл кашид. 13-уми
декабр анҷумани Шӯроҳои вилояти Самарканд ҳокимиятро ба дасти худ
гирифт. Ин ғалаба муборизаи меҳнаткашони Фалтару Панҷакентро осон
кард. 6 -7 уми декабри соли 1917 анҷумани Шӯроҳои вилояти Фарғона
ғалабаи инқилобро дар вилоят эълон намуд.
Охирҳои моҳи ноябри соли 1917 миллатчиёни буржуазии маҳаллӣ
бо дастгирии феодалони Қазоқистону Осиёи Миёна ва бо дахолати Антанта
дар Қӯқанд ба ном анҷумани мусулмононро даъват карда, Туркистонро
мулки мухтор эълон карданд. Сардори ин мухторият пешвои ҷадидҳо
Мустафо Чокаев интихоб гардид. Мухторияти Қӯқанд ба ашрофони
махаллй, уламо, мансабдорон, арбобони сиёҳгурӯҳй ва кадетҳои рус такя
карда, бо ёрии империалистон дастаҳои зидди шӯравиро ташкилу яроқнок
намуда, ба муқобили Ҳокимияти Шӯравӣ баромаданд.
Ба маркази нерӯҳои аксулинқилобӣ табдил ёфтани Қӯқанд аҳволро
дар Тоҷикистони Шимолй душвор гардонд. Дар навоҳеи Исфараю
Конибодом, ки тобеи уезди Қӯқанд буданд, барпо шудани Ҳокимияти
Шӯравй ба таъхир гузошта шуд. Танҳо дар конҳои нафти “Санто”-и Исфара
Ҳокимияти Шӯравӣ вуҷуд дошту халос. Шӯрои вакилони коргарони ин
корхона ба муқобили “мухторият”-и Қӯқанд мубориза мебурд. Уезди
Хуҷанд, ки дар сархади байни Қӯқанд ва навоҳеи асосии Ҳокимияти
Шӯравй монда буд, ба маркази муборизаи байни инқилобчиёну
аксулинқилобчиён табдил ёфта буд.
Дар уезди’ Хуҷанд мухолифин бар зидди Ҳукумати Шӯравй
ташфиқот мебурданд. Вале меҳнаткашон онҳоро дастгирй намекарданд,
танҳо бойҳо ва монархистони рус, ки “Мухторияти Қӯқанд”-ро дастгирӣ
мекарданд, тарафдори онҳо буданд. Баъди он ки Ҳокимияти Шӯравй дар
Ӯротеппа барпо шуд, аъзоёни дума бо дастгирии “Мухторияти Қӯканд”
амалиёти зидди шӯравиро оғоз карданд. Арбобони хизматчиёни лашкари
собиқи подшоҳй моҳи феврали соли 1918 дар зери пардаи ҳимояи аҳолии
руси шаҳри Ӯротеппа “Дружинаи халқии русй”- ро ташкил дода, хостанд,
ки сохти Шӯравиро барҳам диҳанд.
Ташкилотҳои болшевикии Туркистон халқро ба мубориза бар зидди
“Мухторияти Қӯқанд” бархезониданд. Дар ин мубориза меҳнаткашони
Тоҷикистони Шимолй фаъолона иштирок доштанд. 19- уми феврали соли
1918 Шурой вакилони коргарони “Санто” ва
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Қизилқия 350 гвардиячиёни сурхро бар зидди “мухториятчиён”
фиристоданд. Аз Хуҷанд ҳам дастаи гвардиячиёни Сурх фиристода шуд.
Дар Хуҷанд вазъияти ҳарбӣ эълон карда шуд. Барои пешгирӣ кардани
ҳуҷуми “мухториятчиён”, “иттифоқи меҳнаткашон” - и Хуҷанд мусаллаҳ
гардонида шуд. 21-22 феврали соли 1918 дастаҳои гвардияи Сурх, ки аз
тарафи Шӯрои Комиссарони халқи Туркистон ба Қӯқанд фиристода шуда
буданд, Йсҷоя бо меҳнаткашони шаҳру волостҳои гирду атроф гурӯҳҳои
яроқноки “мухториятчиёнро” торумор карданд. Як қисми онҳо ба тарафи
Хуҷанду Драгомирово гурехтанд. Қисми дигари онҳо бо сардории
фармондеҳи қувваҳои мусаллаҳи “мухториятчиён” Эргаш ба конҳои
ангишти Сулугта ҳуҷум намуданд. Отрядҳои Сурх ин дастаро маҷбур
карданд, ки ба воситаи Мастчоҳ ба ҳудуди аморати Бухоро гурезад.
Ҳокимияти Шӯравӣ дар навоҳеи Исфараю Конибодом аз нав барпо карда
шуд.
Торумори “мухториятчиёни Қӯқанд” аксулинқилобиёни Ӯротеппаро
водор сохт, ки роҳи найрангро пеш гиранд. Онҳо 3- юми март дар назди
“Дружинаи халқии русй” Шӯро ташкил доданд, ки зоҳиран шакли
демократа дошт. “Дружиначиён” бо ёрии аъзои Шӯрои Комиссарони
Халқии Туркистон эсери чап Агапов, ки дертар ба тарафи аксулинқилобиён
гузашт, иҷозатнома гирифта, дружинаро ҳамчун органи масъули ҳукумат
эълон карданд. Барои рӯпуш намудани ниқоби иртиҷоии худ
’’дружиначиён” кӯшиш намуданд, аз одамони маҳаллй аъзоёни нав қабул
_кунанд. Ин аъзо аксулинқилобчй ва ришвахӯр комиссари участкаи
УротеппаШомирзо Шокаримбоев буд.
13 - уми апрел Шӯрои дружина қарор кард, ки Шӯрои вакилони
коргарону аскарони Ӯротеппа барҳам до да шавад. Моҳи май соли 1918
ҳизби коргарону деҳқонони мусулмони Уротеппа бо сарварии Бобо
Содиқов ташкил карда шуд, ки тамоми нерӯҳои инқилобиро дар атрофи худ
муттаҳид сохта, халқро ба муборизаи зидди дружиначиён сафарбар намуд.
Қувваҳои муттаҳидаи ҳизб, коргарону деҳқонони мусулмони Уротеппа
якҷоя бо дастаҳои мусаллаҳи аз Хуҷанд омада, штаби “Дружинаи халқии
русй”-ро барҳам доданд. Баъди торумори “Дружиначиён” Шӯрои вакилони
коргарон, деҳқонон ва аскарони шаҳри Ӯротеппа бо сардории Бобо
Содиқов аз нав ташкил ёфт.
Аз 20 - уми апрел то 1- уми майи соли 1918 анҷумани Шӯроҳои
кишвари Туркистон шуда гузашт. Анҷуман қарор қабул кард, ки Ҷумҳурии
Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Туркистон дар ҳайати РСФСР тап^кил до
да шавад. Ин қадами бузурге ба сӯи ташкил намудани Ҷумҳуриҳой*
Шӯравии миллй дар Осиёи Миёна буд. Ба ин муносибат рӯзи 1-уми май
меҳнаткашони Туркистон, аз ҷумла, меҳнаткашони
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Тоҷикистони Шимолй, бо шиори “Зинда бод мухторияти Туркистони
Шӯравӣ” ба намоиш баромаданд.
22- юми декабри соли 1917 дар маҷлиси якуми ташкилии
коммунистони Тошканд ташкилоти ҳизбии болшевикони шаҳр таъсис ёфт.
Сипас, моҳҳои декабри соли 1917, январ - феврали соли 1918 ташкилотҳои
ҳизбии болшевикони Тоҷикистони Шимолй низ ташкил ^Дода шуданд. Бо
ташаббуси болшевикони Ҳуҷанд охири апрели соли 1918 анҷумани вакилони
деҳқонони уезд барпо шуд. Анҷуман қарор дод, ки Шӯрои вакилони
коргарону аскарон ва деҳқонон муттаҳид карда шавад. Баҳори соли 1918 дар
ҳудуди Тоҷикистони Шимолӣ ҳафт ташкилоти ҳизбй мавҷуд буд, ки ба
ҳайати онҳо 170 нафар аъзоён ва 30 нафар хайрхоҳон дохил мешуданд.
Моҳи декабри соли 1918 анҷумани якуми ҳизбии уезди Хуҷанд барпо
шуд ва қарор кард, ки дар хама до тозакунии сафҳои ҳизб гузаронида
шавад. Шурой вакилони коргарон, аскарон ва деҳқонони уезди Хуҷанд дар
муддати кӯтоҳ идоракунии сохти кӯҳнаро барҳам дода, ба ҷои он низоми
идораи Шӯравиро ҷорӣ намуд. Моҳҳои декабри соли 1917 ва январи соли
1918 комитетҳои иҷроияи Ҳукумати Муваққатӣ дар Хуҷанд, Уротеппа,
Урсатевск ва комитети ҷамъияти бехатарии Драгомирово ва ташкилоти
Хуҷандии “Шӯрои исломия” барҳам дода шуданд. 5-уми марта соли 1918
Думай шаҳрии Хуҷанд фаъолияти худро қатъ кард.
30 - юми марта соли 1918 вазифаҳои комиссари уезд, комиссари алоқа,
хазиначй, комитетҳои хӯрокворӣ бекор карда шуданд. 18-уми апрел дар
назди Шӯрои уезди шӯъбаҳои хоҷагӣ, молия, алоқа, дертар шӯъбаҳои
маориф, тандурустй ва ғайра кушода шуданд. 28-уми ноябри соли 1918 дар
назди Шӯро комиссариата ҳарбй низ ташкил дода шуд. 18- уми апрели соли
1918 дар назди Шӯрои Хуҷанд ба ҷои гвардияи Сурх, Армияи Сурхи
коргару деҳқон ташкил дода шуд. Дар тамоми уезду волостҳо
комиссариата ҳарбй ташкил ёфтанд. 19-уми июли соли 1919 дар назди
Шӯрои Хуҷанд шӯъбаи милисаи пролетарй таъсис ёфт. Судҳои кӯҳна ва
қозиётҳо низ барҳам дода шуданд. Судҳои қозигй дар Туркистон 17-уми
июни соли 1919, дар Уротеппа августа соли 1919 ва дар Хуҷанд бошад каме
дертар барҳам дода шуданд.
Ҳизби Коммуниста ва Хукумати Шӯравӣ аз рӯзҳои аввал роҳи
дигаргунсозиҳои иқтисодиро дар Туркистон пеш гирифта, барои пурра нест
кардани сохтори хоҷагидории капиталистону феодалон ва ба вуҷуд ч
овардани тарзи истеҳсолоти сотсиалистй шурӯъ намуданд. Аз декабри соли
1917 то май соли 1918 дар тамоми муассисаҳои саноатии t Тоҷикистони
Шимолй назорати коргарӣ ҷорй карда шуда б уд, Назорати коргарй ба
муборизаи девонавори капиталистон оварда расонид. Онҳо
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заводу фабрикаҳоро худсарона аз кор боздошта, ҳар гуна вайронкориҳо
менамуданд.
Тавассути назорати коргарй, коргарон на танҳо бар зидди
капиталистон мубориза мебурданд, балки роҳҳои идоракунии истеҳсолотро
аз худ намуда, барои миллӣ кунонидани муассисаҳои саноатй, нақлиёт ва
савдо малака ҳосил мекарданд. Баъди инқилоб муассисаҳои саноатӣ ва
роҳҳо моликияти давлатй эълон карда шуданд.
Аз аввали соли 1918 cap карда, хукумати Туркистон ба миллй
кунонидани муассисаҳои саноати пахтатозакунӣ, равғанкашӣ, собунпазй,
нафт ва ангиштсанг гузашт. Соли 1918 Шӯрои Хуҷанд заводҳои
пахтатозакунй ва равғанкашии бародарон Алибоевхо, Пинхосов,
Маҳкамбоев, Ашӯрбоев, Усто Турсунов, Мирмӯминов, Эшонхоновро
миллй кунонд. Чоҳҳои нафти “Санто”, конҳои ангишти Шӯроб, заводи
чарми Емилянов ва Сорокин, инчунин сармояи шӯъбаи ширкати “Кавказу
Меркурий” ва “Восточное”- ро миллй кард. Тамоми захирахои пахтай
сармоядорон, дорухонаҳои хусусй, ҷамъиятҳои суғурта ва накдиёт,
муассисахои пиллатозакунй ва рангуборкунй хам миллй кунонида шуданд.
Муассисахои саноатии миллй кунонидашуда дар ихтиёри шӯрои хоҷагии
халқи Туркистон ва шӯъбаҳои хоҷагии халқи Хуҷанду Ӯротеппа буданд.
Дар кишвари Туркистон дигаргуниҳои кишоварзӣ дар асоси
нишондодҳои анҷумани II - юми Шӯроҳои умумиросиягй гузаронида
мешуданд. Х,алли масъалаи аграрй дар Туркистон дар ихтиёри
Комиссариата халқии зироат буд, ки вай дар маҳалҳо комитетҳои замину
обро дошт. Комитетҳои замину об дар анҷумани IV-уми Шӯроҳои кишвари
Туркистон моҳи январи соли 1918 ташкил шуда буданд. Вале ин комитетҳо
дар анҷумани V-уми Шӯроҳои кишвар (апрели соли 1918) ба шӯъбаҳои
замину оби назди Шӯроҳои маҳаллӣ табдил дода шудаанд, ки ҳалли тамоми
масъалахои замин ва об дар дасти онҳо буд.
Дар асоси карори комитета замину оби Хуҷанд (аз 2- юми апрели
соли 1918) тамоми заминҳои бойҳо, ки дар онҳо то ин дам чоряккорону
мардикорон меҳнат мекарданд мусодира карда шуданд. Заминҳои бойхои
сари Туқай, Чумчуқаралу Дашти Амин низ ба дехқонон тақсим карда
шуданд. Деҳқонон заминҳои гирифтаашонро бояд бо қувваи худ истифода
мекарданд. Ба деҳқонон тухмй ва олотҳои истеҳсолот низ дода мешуд.
Ҳокимияти Шӯравй барои обёрии заминҳои бекорхобидаи кишвари
Туркистон аҳамияти калон медод. Бо ин мақсад 17- уми май соли 1918 бо
имзои В.И.Ленин 50 млн. сӯм чудо карда шуда буд. Барои ба рох мондяни
корҳои обёрй дехқонон ширкатҳо ташкил медоданд.

10

Аввалин чунин ширкатҳо бо унвони «Санҷак Арал» ва «Парчағоз» соли
1918 ташкил до да шуда буданд. Бойҳо бар зидди чорачӯихои Ҳукумати
Шӯравӣ мубориза бурда, аз аҳволи вазнини иқтисодии мамлакат истифода
карда, ғалларо пинҳон медоштанд. Ғаллаҷаллобон бошанд, маҳсулотро бо
нархи қимат фурӯхта, бо ин роҳ ба аҳолӣ фишор меоварданд.
Ҳукумати Шӯравӣ комитетҳои камбағалон ташкил намуда,
масъалаҳои иқтисодиро ҳал мекард. Комитета камбағалон дар
Точикистони Шимолй тобистони соли 1918 ташкил до да шуда буд. Ин
комитетҳо аз бойҳо ва кулакҳо маҳсулоти зиёдатиро гирифта, дар байни
гуруснагон тақсим мекарданд. Шӯроҳои маҳаллии Хуҷанду Ӯротеппа бар
зидди гуруснагӣ комиссияҳои мубориза ташкил до да, барои наҷот додани
аҳолӣ аз гуруснагй ошхона ва нуқтаҳои хӯрокдиҳӣ ташкил менамуданд.
Дар Точикистони Шимолй ҳам барои коргарон рӯзи кори 8 соата,
барои зиёиён рӯзи кори 6 соата, рӯзҳои ид, истироҳат, рухсатиҳои меҳнатй,
суғуртаи коргарӣ ҳангоми касалй ва дигар имтиёзҳо чорӣ карда шуданд.
Ҳамин тавр, миллй кунонидани муассисаҳои саноатӣ, нақлиёт ва
чораҷӯиҳои аграрӣ барои ба вуҷуд овардани таҳкурсии ҷомеаи нав асос
гузоштанд. Вале қафомонии асримиёнагӣ имконият намедод, ки ин
чораҷӯиҳо бо тезӣ дар ҳаёт ҷорӣ карда шаванд.

§2. Ҳаракати зиддишӯравӣ дар Тоҷикистони Шимолӣ
Синфҳои сарнагуншуда бо ёрии гвардиячиёни сафеди рус ва
интервентҳои Антанта бар зидди Ҳокимияти Шӯравӣ ҷанги шаҳрвандиро
cap карданд. Нерӯҳои аксулинқилобӣ, қабл аз ҳама, боён, феодалон,
арбобони амирй, миллатгароёни буржуазӣ, рӯҳониёни иртиҷой ният
доштанд, ки тавассути муборизаи мусаллаҳона Осиёи Миёнаро аз Русияи
Шӯравӣ чудо карда, тартиботи пешазинқилобиро барқарор кунанд. Ба
ҳайати босмачиён (аз калимаи туркӣ - ғосиб) арбобон - амалдорони амирй,
феодалон, ғозиён, зархаридони хориҷй ва ғайраҳо дохил буданд. Баъзе
камбағалон бо роҳи зӯрӣ, фишороварии динй ва паст будани фаҳмиши
сиёсӣ ба ҳаракти босмачигарй кашида мешуданд. Бо мурури замон мақсаду
мароми босмачиҳоро фаҳмида, камбағалон дастаҳои босмачиёнро тарк
мекарданд. Баҳору тобистони соли 1918 Туркистони Шӯравӣ ба аҳволи
вазнин дучор гардид. Ҷосусони англис Бейлӣ ва Блеккёр, гумоштаи
америкоӣ Тредуэлл, сафедгвардиячиёни рус Чунковский ва дигарон бо
аъзоёни «Шӯрои исломия», «Уламо», «Ташкилоти ҳарбии Туркистон»
якҷоя амал карда,
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ҳаракати зиддишӯравиро дар водии Фарғона бар зидди Ҳокимияти
Шӯравии Туркистон оғоз карданд.
Эсеру меншивикон ва миллатчиёни туркман бо ёрии империалистони
англис исён бардошта, моҳи июни соли 1918 дар вилояти Закаспий
Ҳокимияти Шӯравиро сарнагун намуданд. Аз шимоли Туркистон бошад,
хатари дастаҳои атаман Дутов, ки моҳи ноябри соли 1917 Оренбургро
гирифта, алоқаро бо Русия бурида буд таҳдид мекард. Дар Фарғона ва
Ҳафтрӯд ҳаракати зиддишӯравӣ авҷ гирифт ва Туркистони Шӯравӣ дар
ҳалқаи
аксулинқилобиён
монд.
Фаъолияти
аксулинқилобчиёни
Тоҷикистони Шимолй ҳам авҷ гирифт. Эсерони чап, асирони австро венгериро яроқнок карда хостанд, ки дар Хуҷанд ҳокимиятро ба дасти худ
гиранд, вале муваффақ нашуданд.
Ҳукумати Туркистон ва коммунистони кишвар меҳнаткашонро дар
зери шиорҳои «Ватани сотсиалистй дар хатар!», «Ҳама яроқнок шаванд!»
ба муборизаи зидди аксулинқилобиён даъват мекарданд. Дар як муддати
кӯтоҳ аз ҳисоби аскарони инқилобии армияи кӯҳна, коргарону камбағалони
шаҳру деҳот 6 ҳазор кас ба фронт фиристода шуданд.
28-уми сентябри соли 1918 дар Хуҷанд намоиши серо даме барпо
шуда, иштироккунандагони он қарор доданд, ки ҳама яроқнок шуда
Ҳокимияти Шӯравиро муҳофизат мекунанд. Меҳнаткашони Тоҷикистони
Шимолй барои торумори душман дар дигар фронтҳо низ ҳисса гузоштанд.
Масалан, аз уезди Хуҷанд ба фронти Ашқобод 115 нафар ва ба фронти
Оренбург 250 нафар ихтиёриён фиристода шуда буданд. Азбаски кишвари
Туркистон нисбат ба дигар гӯшаву канори Русия ақибмонда буд, аз фронти
Қариқину Астрахан ба Туркистон 20 ҳазор милтиқ, 2 млн. патрон, 10 ҳазор
бомба, 7 пулемёт фиристода шуданд.
Охири соли 1918 аҳвол дар мамлакати Шӯравй боз ҳам вазнинтар
гардид. Антанта аз болои Германия галаба карда, як қисми қувваҳои
ҳарбиашро бар зидди Ҳокимияти Шӯравй сафарбар кард. Аз ин вазъияти
ногувор истифода карда, дар Тошканд консули америкой Тредуэлл ва
эмиссари англис Бейли, комиссари ҳарбии Ҷумҳурии Туркистон
К.Осиповро ба тарафи худ кашиданд. Онҳо 19 - уми январи соли 1919 дар
Тошканд исён бардошта, 14 нафар роҳбарони Ҷумҳурии Шӯравии
Туркистонро куштанд ва хостанд, ки шаҳрро ба даст дароранд. Вале онҳо
зуд торумор карда шуданд. Осипов бо наздиконаш ба Мастчох гурехта, аз
он ҷо ба Бухоро фирор кард.
Аксулинқилобчиёни Хуҷанд ҳам аз маркази исёнгарони Тошканд
ёрии калон гирифта, ба исён тайёрии мукаммал медиданд. Вале
болшевикони уезд онхоро фош карда, 16 -уми декабри соли 1918
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Стерлигов ва дигар шариконашро ба ҳабс гирифтанд. Дар ин давра бар
зидди аксулинқилобчиён низ мубориза бурда мешуд. Ҳаракати
зиддишӯравӣ ин баромади яроқноки синфҳои сарнагуншуда барои
барқарор намудани сохти мудҳиши истисморчигй буд. Ташкилкунандагони
ҳаракати зиддишӯравӣ миллатчиёни буржуазй, бой ва муллоҳо буданд.
Онҳо бо роҳи фиреб ҷанги мусулмононро бар зидди Ҳукумати Шӯравӣ,
яъне кофарҳо - «ғазовот» эълон карда бо роҳи зӯрӣ, баъзе деҳқонони
гумроҳро низ ба тарафи худ кашида буданд. Аз рӯзхои аввали пайдоиши
худ то ба охир аксулинқилобчиён аз империалистони хориҷӣ ва
аксулинқилобчиёни рус пул, ярок ва дигар ёриҳоро мегирифтанд. Ҳаракати
зиддишӯравӣ аз охири соли 1918 дар Фаргона пурзӯр гардид. Пешвои
аксулинқилобчиёни ин ҷо Муҳаммадаминбек худро «фармондеҳи армияи
сафеди мусулмонони Туркистон» эълон карда буд.
Дар навоҳеи Шимолии Тоҷикистон дастаи аксулинқилобчиёни
Эргашу Осипов (Мастчоҳ), Мамадсолӣ ва Раҳмонқул дар волости Урал
(Самғор, Исфара, Замбура, Деҳмой, Сунбулак) Холбутта дар Уротеппа,
х^срорхон, Ҳомид, Нусратшоҳ дар Мастчоҳ ва дигар ҷойҳо ғоратгарӣ
мекарданд. 9-уми марта соли 1919 комитета Ҳизбии вилояти Самарканд
ташкилоти ҳизбии Тоҷикистони Шимолиро вазифадор кард, ки ҳамаи
аъзоёни ҳизб бо ярок таъмин ва ба муборизаи зидди аксулинқилобиён
омода карда шаванд.
Комитета иҷроияи Шӯрои Хуҷанд барои нест кардани дастаи Эргаш
дар ҷойҳои асосй шинаку бандхо гузошта, дар Уротеппа комитета ҳарбӣ инқилобй, дар Хуҷанду Панҷакент штаби муборизаи зидди
аксулинқилобчиён ва дар конҳои Шӯроб дружинаҳои коргарй ташкил карда
буд. Дастаҳои мусаллаҳ, дружинаҳои яроқнок, отрядҳои милисаи халқӣ
ҳама бар зидди аксулинқилобчиён сафарбар карда шуданд. Дар тамоми
ҳудуди Тоҷикистони Шимолй ҳолати ҳарбй эълон карда шуд ва қувваҳои
мусаллаҳи он бо штаби фронта Фарғона алоқаи мустаҳкам доштанд.
Баҳори соли 1919 Колчак навоҳеи ҳаётан муҳими Россиян Шӯравиро
ба даст дароварда буд. Аз ин истафода карда, миёнаҳои апрели соли 1919
атаман Дутов Оренбургро аз нав ишгол карда, алоқаи Туркистонро бо
Россия қатъ кард. Х,изби Коммунист ва КИМ-и Шӯроҳои Туркистон
аҳолиро ба мубориза даъват карданд. Барои идора кардани ҳамаи қувваҳо
дар тамоми фронтҳо мувофиқи қарори КИМ-и Туркистон аз 7- уми апрели
соли 1919 Шӯрои ҳарбй - инқилобии Туркистон ташкил дода шуд. Барои ба
фронт рафтан аз Хуҷанд 118 коммунист ва аз Уротеппа- 26 коммунист
тайёр шуданд.
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Тобистони соли 1919 Армиям Сурх ба ҳуҷуми ҷавобӣ гузашта,
Колчакро торумор кард. Ин имконият дод, ки ба Туркистон ёрии калон
расонида шавад. Мувофиқи нишондоди КМ РКП (б) аз августа соли 1919
аз ҳисоби қисмҳои фронта Шарқй фронта махсуси Туркистон ташкил дода
шуд. Фармондеҳи ин фронт М.В.Фрунзе ва аъзоёни Шурой ҳарбй инқилобй - П.И.Баранов, Ш.З.Элиава ва В.В.Куйбешев тайн шуданд. Ҳама
қисмҳои ҳарбии Туркистон ба ихтиёри фармондеҳи фронта Туркистон
гузаштанд. Моҳи августа соли 1919 қӯшунҳои фронта Туркистон ва
Ҷумҳурии Туркистон ба ҳуҷум гузашта, моҳи сентябр қӯшунҳои казакҳои
сафед ва гурӯҳи ҷанубии сафедҳоро торумор карданд. 13 уми сентябри
соли 1919 қисмҳои фронта Туркистон ва қисмҳои фронта Актюбинский-и
Ҷумҳурии Туркистон дар зери фармондеҳи А.Ф.Астрахансевва аъзои
Шӯрой ҳарбй И.Г.Брегадзе дар истгоҳи Муҳоҷар якҷоя шуданд. Бо ҳамин
алоқаи доимии Туркистон бо Россия барқарор карда шуд.
Моҳи феврали Соли 1920 Моварои Хазар (Закаспий) ҳам пурра озод
карда шуд, ки дар озод кардани он 320 нафар кас аз Тоҷикистони Шимолй
иштарок доштанд. Моҳи март бошад Ҳафтрӯд аз босмачиён озод гардид.
Ягона маркази аксулинқилобчиён водии Фаргона бокй монда буд. Ҳанӯз
моҳи ноябри доли 1919 анҷумани II Шӯроҳои уезди Хуҷанд масъалаи
муборизаро бар зидди аксулинқилобчиён муҳбкима карда, чораҳои зарурй
андешид. Дар зери роҳбарии Ҷӯра Зокиров, Ҳайдар Усмонов, Бобо
Содиқов аз аҳолии маҳаллй дастаҳои махсусе бар зидди аксулинқилобчиён
ташкил карда шуда буданд. Моҳҳои январ - феврали соли 1920 қисми зиёди
Фаргона аз аксулинқилобчиён тоза гардид. Дар аввали моҳи март дастаҳои
аксулинқилобчиён ба Мастчоҳ гурехтанд. Мастчоҳ ба такягоҳи асосии
аксулинқилобиён табдил ёфта буд.
Аз сабаби походи сеюми Антанта тобистони соли 1920 дар
Тоҷикистони Шимолй ҳам аксулинқилобиён ба ҷунбиш омада, ба конҳои
нефти «Санто» ва конҳои ангишти Шӯроб ҳамла карданд. Онҳо пулҳои
касса, молу матоъҳои хазина ва аспҳоро горат мекарданд. Дар Ғончӣ,
Конибодом, Исфара, Хуҷанду Уротеппа бетартибиҳои зиёде мекарданд.
Вале дар охири соли 1920 ва аввали соли 1921 қисмҳои Армиям Сурх бо
дастгирии аҳолй дастаи аксулинқилобиёни Холбутта ва Раҳмонқулро дар
Шаҳристон шикает доданд. Аксулинқилобиён дар тамоми ҳудуди Шимоли
Тоҷикистон гайр аз Мастчоҳ торумор карда шуданд. Дастаҳои
шикастхӯрдаи аксулинқилобиён дар Мастчоҳ панаҳ шуда, муборизаро
давом доданд.
Экспедитсияи ҳарбй таҳта фармондеҳии Е.Н.Швётсов бо дастгирии
ахолӣ аксулинқилобчиёнро шикает дода, моҳи апрели соли
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1923 Ҳокимияти Шуравиро дар Мастчоҳ аз нав барқарор намуд. Ҷанги
шаҳрвандй даршимоли Тоцикистон ба охиррасид.
Дар муборизаи зидди аксулинқилобчиён ҷанговарон, қумондонҳо ва
коркунони сиёсии Армияи Сурх қаҳрамонии бемислу монанд нишон
доданд, ки дар байни онҳо И.Ф. Куц (дертар генерал - майор туда буд),
М.М.Ткачев, Б.Мавлонбеков, Ҷ.Зокиров, Ҳайдар Усмонов, Абдуқодир
Раҳимбоев, Б.Ҳамдамов ва дигарон буданд.
Дар тӯли ҷанги шаҳрвандӣ бо мақсади мустаҳкам кардани Ҳокимияти
Шӯроҳо аз ҷониби Ҳукумати Марказй бисёр чораҷӯиҳои муфид андешида
шуда буд. Ин чораҷӯиҳои ҳарбӣ, иқтисодй ва сиёсй дар кишвари Туркистон,
аз ҷумла Тоҷикистони Шимолӣ низ амалй гаштанд. Аз ҷумла, моҳи августа
соли 1918 Комиссияи фавқуллодаи Умумироссиягии назди ШКХ (Шӯрои
Комиссарони Халқ) роҷеъ ба мубориза алайҳи аксулинқилобчиён ва
коршиканӣ таъсис дода шуд. Ин комиссия сентябри соли 1918 ташкилота
пинҳонкори зидди Шӯравии «Иттафоқи Туркистон барои мубориза алайҳи
болшевикон», «Ташкилоти ҳарбии Туркистон» ва марказҳои дигари
иртиҷоиро аз байн бурд. Дар тӯли солҳои 1918 - 1920 сиёсати иқтисодии
«Комунизми ҳарбй» доир ба милликунонии саноат, назорат аз болои
тақсимоти маҳсулот, ба амал баровардани развёрсткаи озуқа ва ғайра амал
мекард.
Барои мустаҳкам кардани Ҳокимияти Шӯравй дар кишвар Комиссияи
Туркистонии назди Шӯрои Комиссарони Халқ, ки 8 - уми октябри соли 1919
дар ҳайати Ш.З.Эдиава (раис), Я.Э.Рудзутак, В.В.Куйбешев, В.М.Фрунзе,
Г.И.Бокий, Ф.И.Голошекин ташкил шуда буд нақши бузург бозидааст.
Комиссия дар ҳалли масоили мухталифи миллй, густариши муносибатҳои
дӯстонаи тарафайни меҳнаткашони Россия бо мардуми Осиёи Миёна, ёрй
расонидан ба ташкилотҳои ҳизбӣ ва шӯравй дар мустаҳкам намудани
Ҳокимияти Шӯравй, мубориза алайҳи аксулинқилобчиён ва ғайра саҳми
босазо гузошт. Турккомиссия дар ҳалли масъалаҳои сиёсй, хоҷагй ва
тимсоли онҳо аз болои ташкилотҳои ҳизбй, шӯравии кишвар, аз номи
ҳукумати Федератсияи Россия ва КМ Ҳизби коммунист назорат мекард.
Моҳи апрели соли 1920 бо қарори КМ РКП (б) бюрои Туркистонии
КМ РКП (б) бо сардории М.В.Фрунзе ва В.В.Куйбешев ташкил карда шуд.
Дертар бюрои Туркистонй ба бюрои Осиёи Миёнагии КМ РКП (б) табдил
дода шуд.
Дар давраи мустамликавй дар байни мардумони Осиёи Миёна ва
Россиян подшохй ҳисси бадбинй ва адоват чой дошт. Нобаробарии миллй
ва таҳқири халқҳои Осиёи Миёна пурра эҳсос мешуд. Дар замони шӯравй,
дӯстй, бародарӣ ва баробарҳуқуқии ҳама халқу миллатҳо эътироф ва ҳифз
мешуд. Мактуби В.И.Ленин «Ба рафиқон
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Коммунистом! Туркистон» аз моҳи ноябри соли 1919 дар ин масъала чун
барномаи амал ва фаъолият барои мустаҳкам кардани муносибатҳои
дӯстонаи миллатҳои маҳаллӣ бо меҳнаткашони РСФСР заминаи боэътимод
гузошт.
Меҳнаткашони Тоҷикистони Шимолӣ бо кӯмаки Ҳизби Коммунист
ва Ҳукумати Шӯравӣ ба ғоратгариҳои аксулинқилобчиён хотима дода,
барои сохтмони ҳаёти осоишта қадамҳои аввалин гузоштанд.

§3. Барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бадахшон.
Ҳаракати зиддишӯравй дар Бадахшон.
Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бадахшон нисбатан дертар барпо гардид. Ин
ҷо кишвари аз ҳар ҷиҳат қафомондаи деҳқонӣ буда, боқимондаҳои сохти
патриархалӣ - авлодӣ ва таъсири рӯҳониён хеле зиёд буд. Дар байни аҳолии
Бадахшон муридпарастй, яъне, яке аз шохаҳои дини ислом паҳн шуда буд.
Дар Бадахшон пролетариат мавҷуд набуд. Аз ҷиҳати ҷуғрофӣ канора ва
бероҳа буда, дар он марказҳои саноатй тамоман вуҷуд надоштанд. Бо
Бадахшон зимистон риштаҳои алоқа минтақаҳо гусаста мешуданд.
Дастаҳои ғоратгари аксулинқилобчиёни Фарғонаю Олой низ ба инкишофи
ҳаракатҳои инқилобии меҳнаткашони кишвари кӯҳй таъсири манфй
мерасониданд.
Мувофиқи фармони комиссари Армияи Сурхи коргару деҳқон аз
августа соли 1918 дастаи Бадахшон ба итоати комиссариата ҳарбии ҶМШС
Туркистон дохил мешуд. Вале афсарони аксулинқилобӣ бо сардории
полковник Фенин тартиботи кӯҳнаи Ҳукумати Муваққатиро нигоҳ
медоштанд. Мардуми заҳматкаши Бадахшон ба ҳаракатҳои инқилобй рӯ
оварда, барои сарнагун сохтани сохта кӯҳна баромад мекарданд. Баҳори
соли 1918 деҳқонони рӯҳияи инқилобӣ доштаи деҳаҳои Барӯшон, Дерзуд,
Барзуд, Қалъаи Вомари Рӯшон ба муқобили хӯҷаинони худ шӯриш
бардоштанд. Онҳо кӯшиш намуданд, ки қалъаи Вомарро гирифта, шоҳи
Рӯшонро сарнагун созанд. Азбаски деҳқонон мусаллаҳ набуданд, аз ин рӯ,
шӯриш шикает хӯрд.
Бою эшонҳо бо дастгирии гвардиячиёни сафеди рус халқи
заҳматкашро зери азобу шиканҷа қарор дода буданд. Полковник Фенин бо
ҳамроҳии 32 нафар аскароне, ки бо афсарони аксулинқилобӣ ҳамрайъ
буданд, молу мулки сарҳадбонони Бадахшонро ғорат карда, ба Ҳиндустон
гурехтанд. Баъди гурехтани Фенин намояндагии Ҳукумати Муваққатӣ дар
Бадахшон барҳам хӯрд. Охирҳои соли 1918 аскарони инқилобии
сарҳадчиёни Помир Комитета инқилобии Помирро бо
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сардории Воловик интихоб карданд. Дар деҳот низ комитетҳои инқилобӣ
ташкил гардиданд.
Шӯрои Комиссарони халқи ҶМШС Туркистон барои бехатарии
сархад ва мустаҳкам кардани Ҳокимияти Шӯравй дар зери роҳбарии
А.А.Холмаков комиссиям махсуси ҳарбӣ - сиёсй ва отряди ҳарбй фиристод,
ки вай моҳи феврали соли 1919 ба Хоруғ ворид шуд.
Мустаҳкам намудани Ҳокимияти Шӯроҳо дар Бадахшон кори
душвор буд. Аксулинқилобчиён ҳанӯз тобистони соли 1918 алоқаи
Помирро бо Туркистон бурида буданд. Аз тарафи дигар консули собиқи
Қашқар Макартней ва капитан Блеккёр аз Тошканд ба воситаи водии Олой
ба Қашқар рафта, ба аксулинқилобчиён ёрии ҳарбӣ мерасониданд. Эссертон
бошад, ба Помири шарқӣ рафта, бо пешвоёни авлодии қиртизҳо Ашимқозй,
Чақирмамад ва Нурмамад - эшон забои як карда, баромадҳои зидди шӯравй
ташкил менамуд. Эссертон бо афсарони аксулинқилобии отряди Бадахшон
дар Қалъаи Тошқурғон вохӯриҳо гузаронида, барои исёни зидди шӯравй
тайёрй медиданд.
Баҳори соли 1919 ҳуҷумҳои босмачиёни Бадахшон бар зидди
постҳои сарҳадӣ ва ахолии осоишта афзуд. Дар Бадахшони тарбй
империалистони англис бо ёрии сардори исмоилиён - Оғохон - Мухаммад
Алишо ва гумоштагони ӯ эшонҳои маҳаллй байни аҳолй ташфиқоти зидди
шӯравӣ мебурданд. Тобистони соли 1919 дастаи Бадахшон ба хӯрокворӣ,
сару либос ва ярок мӯҳтоҷ гардид. Дар ин вазъият баъзе шахсони ноустувор
аз кабили афсарони кӯҳна пулу амволи сарҳадчиёнро ба яғмо бурда, ба
Афғонистон, Ҳиндустон ва Синқзян гурехтанд. Моҳи июли соли 1919 аз
Афғонистон ба Хоруғ чор нафар мадёрҳои аз Термиз омада
А.А.Холмаковро кушта, вазифаҳои масъули сарҳадбониро ба дасти
афсарони аксулинқилобй вогузошта, бо «армиям деҳқонй» - и
сафедгвардиячиёни Фарғона бо сардории Монстров ҳамроҳ шуданд.
24-уми октябри соли 1919 дар деҳаи Гулча Монстров ва Мадаминбек
«Хукумати Муваққатии Туркистон»-ро бо сардории Мадаминбек ташкил
дода, полковник Тимофеевро ба Хоруғ фиристоданд. Бо омадани отряди
мусаллахи Тимофеев мохи октябри соли 1919 Ҳокимияти Шӯравӣ дар
Хорут бархам дода шуд. Ҷонибдорони Хркимияти Шӯравӣ ба пинҳонкорӣ
гузаштанд. Ба душвориҳо нигоҳ накарда, инқилобчиён бо роҳбарии коргари
собиқи трамваи Тошканд Азизбек Наврӯзбеков дар байни аҳолӣ кори зиёди
ташвиқотию тарғиботӣ мебурданд. Дар натиҷаи дигар шудани таносуби
қувваҳо Армияи Сурх ба хучуми қатъй гузашт. 17-уми январи соли 1920
Монстров таслим шуд. Аксулинқилобчиёни Куришермат ва Холхӯҷа ба
Гулча рафтанд. 17-уми май соли 1920 Тимофеев ба Х,индустон гурехт.
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Баъд аз он отряди милисаи халқӣ Хоруғро соҳиб шуд, ки ба он собиқ
мингбошӣ Ақназар сардор буд. Эшону аксулинқилобчиёни Помири ғарбӣ
ба беки Дарвоз муроҷиат карданд, ки онҳоро аз «рус»- ҳо наҷот диҳанд.
Баъд аз чанде ба Хоруг намояндаи амири Бухоро омад, ки ӯро
аксулинқилобчиён бо тантана пешвоз гирифта, қалъаи Хоруғро ба ихтиёри
амири Бухоро супурданд. Тартиботи амирй як моҳ хам давом накард. Дар
охири моҳи июни соли 1920 шӯришгарон дар зери роҳбарии коммунист
Мамадамир Абдуллоев, духтур Вичич ҳокимиятро ба дасти худ гирифтанд.
Ин хабари хуш ба тезй дар байни меҳнаткашон пахн гардид. Ҳокимияти
халкй бо сардории Воловик намояндагони худро ба Тошканд фиристод, то
ки бо Ҷумҳурии Туркистон алоқаи мустаҳками сиёсӣ, иқтисодй ва маданй
барпо кунад.
Ҳукумати Туркистон ба меҳнаткашони Бадахшон ёрии ҳаматарафа
расонид. Фармондеҳи фронти Туркистон М.В.Фрунзе дар зери роҳбарии
Семикин ба Бадахшон дастаи Армияи Сурхро фиристод. Ин отряд дар
шароитҳои душвортарин кори зиёдеро дар мустаҳкам кардани сарҳад иҷро
кард. Аҳолй дастаро бо хӯрокворй ва масолеҳи бинокорй пурра таъмин
кард. Моҳи сентябри соли 1921 ба Помири шарқй отряди 200 нафараи дигар
дар зери фармондеҳии М.М. Дяков фиристода шуд. Бо зуди сегонаи ҳарбй
- сиёсй ташкил дода шуд, ки ба ҳайати он намояндаи ахолии Помири ғарбй
Шириншо Шотемуров, намояндаи Помири шаркй Хусамбаев ва намояндаи
отряди сархадчиён М.М.Дяков дохил шуданд, М.М.Дяков намояндаи КИМ
Туркистон низ ба шумор мерафт. Баъд аз ин кори мустаҳкамкунии
Ҳокимияти Шӯравй дар Бадахшон авҷ гирифт.
Сегонаи ҳарбй - сиёсй комитетҳои инқилобӣ ташкил дод, ки онҳо
барои ба дасти Шӯроҳо гузаштани ҳокимият шароит муҳайё мекарданд.
Мувофиқи қарори сегонаи ҳарбй - сиёсии Помир 19-уми сентябри соли
1921 дар маҳаллаҳо комитетҳои инқилобй ташкил карда шуданд.
Комитетҳои инқилобй дар Бадахшон аз тарафи аҳолй интихоб карда
мешуданд. Интихоб ба кумитаҳои инқилобӣ дар шароити мураккаб
мегузашт. Аксулинқилобиён мекӯшиданд, ки ба комитетҳои инқилобй
намояндагони худро дохил кунонида, чораҷӯиҳои Ҳокимияти Шӯравиро
барбод диҳанд. Соли 1922 дар тамоми Бадахшон кумитаҳои инқилобй
ташкил шуданд, ки онҳо дар ҳаёти меҳнаткашон дигаргуниҳои қатъй ба
амал оварданд.
Дар мустаҳкам намудани Ҳокимияти Шӯравй ташкилоти ҳизбии
Бадахшон, ки моҳи декабри соли 1921 ташкил шуда буд, нақши бузург
бозид. Дар сафҳои он 53 коммунистон буданд. Ячейкаи ҳизбӣ кадрҳои
маҳаллиро тарбия карда, ба мехнаткашон моҳияти Ҳокимияти Шӯроҳоро
мефаҳмонид, душманонро фош мекард ва дар ҳаёт
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дигаргуниҳои сотсиалистӣ мегузаронид. Мустаҳкамкунии органҳои
Ҳокимияти Шӯравй дар Помири шарқӣ душвортар буд, зеро дар ин ҷо
муносибатҳои авлодӣ ва обшинагй сахт реша давонида, аҳолии он, ки
асосан аз қирғизҳо (1,5 ҳазор ҳамагӣ) иборат буданд, ба чорводорй шуғл
доштанд ва дар зери таъсири аксулйнқилобчиёну гумоштагони англис
монда буданд. Вале дар натиҷаи андешидани чораҳои зарурй дар ин ҷо низ
Ҳокимияти Шӯроҳо мустаҳкам гардид.
Баҳори соли 1922 бо ташаббуси комитета инқилобии Поршнев дар
Помири Ғарбй, Шоҳдара ва болооби Ғунд, дар волостҳои Шутнон, Рӯшон,
деҳаҳои Сохчарв, Поршнев ва атрофи Хоруғ ислоҳота замину об
гузаронида шуд. Деҳконони камбағал замин, тухмй ва олотҳои истеҳсолию
қарзҳои дарозмуддат гирифтанд. Моҳи май соли 1922 дар Помири Ғарбӣ аз
комитетҳои инқилобй ба Шӯроҳо гузаштан оғоз ёфт. Дар интихобот
мардону занон фаъолона иштирок карданд. 11 - уми июли соли 1922 дар
Шуғнон анҷумани 1 - уми Шӯроҳои волостҳо шуда гузашт, ки вай ба
масъалаи ислоҳота замину об диққата калон дод. Мувофиқи қарори
анҷуман амборҳои халқӣ ташкил дода шуд, ки аз онҳо ба деҳқонони
камбағал ғалла медоданд.
25 - уми июни соли 1922 анҷумани 1 - уми Шӯроҳои Помири Ғарбӣ
дар қатори масъалаҳои хоҷагй ва сиёсӣ, озодии занонро ҳам ҳал кард. 15 уми августа соли 1923 вилояти Помири ҶМШС Туркистон ташкил ёфт.
Моҳи августа соли 1923 ба ҷои сегонаи ҳарбйсиёсӣ Комитета инқилобии
Умумибадахшонӣ таъсис гардид. Аз 1 то 15- уми апрели соли 1924 дар
Хоруғ анҷумани II Шӯроҳои Помири ғарбӣ барпо шуда, доир ба ташкили
артелҳои меҳнатй, сохтмони наҳру ҷӯйҳо, ташкили иттифоқи «Қӯшчй»,
кооператсияи матлубот қарорҳо қабул кард. Чораҷӯиҳои маданӣ,
тандурустӣ ҳам гузаронида мешуданд. Хдмин тавр, дар шароити хеле
вазнини маҳал ва муборизаи душманони хориҷию дохилй органҳои
Ҳокимияти Шӯравй дар Бадахшон мустаҳкам карда мешуданд.

§4.Сохтмони хоҷагӣ ва маданӣ дар Шимоли Тоҷикистон
(солҳои 1918 -1920)
Дар солхои ҷангӣ шахрвандӣ ҳизби Коммунист ва Ҳокимияти
Шӯравӣ ба азнавсозии сотсиалистии иқтасодиёти мамлакат аҳамияти
махсус дода, сиёсати коммунизми ҳарбиро ҷорӣ намуда буд, ки
муҳимтарин қисми он разверсткаи озуқа буд.
Дар Туркистон ин сиёсат мувофиқи қарори КИМ - и Туркистон аз 4уми июни соли 1919 ҷорй карда шуда буд. Дар масъалаи монополияи ғалла
нишондоди В.И.Ленин «Аз камбағалон ҳеҷ чиз, аз миёнаҳолон
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мувофиқи имконияташон, аз бойҳо хеле зиёд» ба назар гирифта мешуд.
Барой дар байни халқ фаҳмонда додани ин нишондодҳо гурӯҳи калони
агитаторон ва коркунони маданй аз Самарканд, Уротеппа ва Хуҷанд ба
маҳалҳо фиристода шуданд. Маҳсулоти барзиёдатиро аз бой ва кулакҳо
гирифта, ба камбағалон медоданд. Вале дар гузаронидани разверсткам
озуқа камбудиҳои ҷидди ҷой доштанд. Комитетҳои камбағалон ва
правлениям ҷамъиятҳои матлубот аз миёнаҳолон маҳсулотро зиёд гирифта,
нархҳои муайянкардаи давлатро ба маҳсулоти зарурӣ риоя намекарданд.
10-уми августа соли 1920 дар маҷлиси якҷояи ташкилоти ҳизбӣ ва
Комитета иҷроияи уезди Хуҷанд барои азнавсозии комитета камбағалон ва
шӯъбаҳои кооператива комиссия ташкилдо да шуд. Моҳи октябри ҳамон
сол аз ҳисоби коргарону камбағалони шаҳр отряди озуқаҷамъкунӣ таъсис
гардид. Муқобилияти бою феодалонро ба назар гирифта, дар тамоми
волостҳои уезд отрядҳои амалкунандаи ҳарбӣ - озуқавй ташкил дода шуд.
Кумитаҳои камбағалон аз бойҳо ғаллаи зиёдатиро гирифта, дар байни аҳолӣ
чунин тақсим мекарданд, ки то ҳосили оянда кифоя бошад. Ғаллаи
боқимондаро ба нуқтаҳои ғаллақабулкунӣ месупориданд. Онҳое, ки ғалларо
пйнҳон мекарданд боигариашон мусодира карда мешуд.
Дастаҳои ҳарбй - озуқавй дар байни аҳолӣ кори зиёди ташвиқотию
маданй ва маърифатй мебурданд. Онҳо дар байни аҳолӣ адабиёт паҳн
мекарданд, гӯшаҳои хониш, ҷамъомадҳо ва сӯҳбатҳо гузаронида, аҳолиро
ба интихоботи дар пешистодаи Шӯроҳо тайёр мекарданд. Дар солҳои
ҳаракати зиддишӯравӣ дар Шимоли Тоҷикистон дигаргуниҳои аграрй ҳам
гузаронида мешуданд. Заминҳои бойҳо мусодира карда шуда, ба деҳқонон
дбда мешуданд.
Аз соли 1918 cap карда, бо ёрии Хукумати Шӯравӣ дар Шимоли
Тоҷикистон аввалин навниҳолони сотсиалистии зироаткор: коммуна,
артелҳо ва ширкатҳои кишоварзӣ пайдо шуданд. Дар онҳо асосан чоряккору
камбағалон муттаҳид мешуданд. Масалан, моҳи апрели соли 1919 дар
Саритуқай аввалин дар уезди Хуҷанд коммуна барпо шуд, ки заминҳои он
бо ёрии насосҳо обёрй мешуданд. Дар дашти Амин ва Чумчуқарал низ
коммунаҳои калони кишоварзй ташкил шуданд. Вале баъзе коммунаҳо аз
сабаби бетаҷрибагй, надонистани ҳисобу китоби истеҳсолй ва тақсимоти
маҳсулот бисёр танкисй мекашиданд. Аввалин совхозҳо низ ташкил
шуданд. Соли 1921 дар уезди Хуҷанд 7 совхоз ташкил шуд, ки дар ихтиёри
онҳо 1593 гектар-замин буд.
-'
Хукумата Шӯравй барой зиёд кардани озуқа, ашёи хоми кишоварзй,
таъмӣру сохтмони иншоотҳои обёрикунанда чораҳо андешида, майдони
киштро сол то сод зиёд мекард. Ташкилотҳои
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деҳқонии «иттифоқи камбағалон» дар тамоми волостҳои уезди Хуҷанду
Ӯротеппа ташкил шуда буданд. Солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар соҳаи
маданият ва маориф хам кори зиёде ба ҷо оварда шуда буд. Дар назди
Шӯроҳои маҳаллӣ, шӯъбаҳои маорифи халқ ташкил ёфтанд, ки корҳои
мактаб, маданй - маърифатӣ, маҳви бесаводии аҳолии калонсол ва омӯзиши
ҳатмии наврасон дар ихтиёри онҳо буд. Охири соли 1918 дар Тоҷикистони
Шимолй 15 мактаби шӯравӣ ва соли 1919 бошад 73 мактаб кушода шуда
буд.
Кадрҳои омӯзгор намерасид. Барой тайёр кардани муаллимон дар
шаҳрҳои Туркистон курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзгорӣ ташкил карда
шуданд. Дар асоси декрета Шӯрои Комиссарони халқи РСФСР доир ба
таълими ҳатмии умумй Шӯрои вилояти Самарканд қарор дод, ки ҳама
бесаводони ҳарду ҷинс аз 12 то 45 - сола бояд дар мактабҳои шабона таҳсил
кунанд. Барои онҳо рӯзи кӯтоҳи корй ва дигар имтиёзҳо муайян карда шуда
буд. Дар курской шабонаи Хуҷанд аз фанҳои арифметика, грамматика,
таърих, сохтмони Шӯравй, забонҳои русй ва ӯзбекӣ даре мегуфтанд. Дар
Хуҷанд, Уротеппа, Драгомирово мактабҳои ягонаи меҳнатии дараҷаи I ва
II амал мекарданд. Мактабҳои маҳви бесаводӣ бошанд дар ҳама ҷо кор
мекарданд.
Бояд қайд кард, ки тамоми дигаргуниҳои сиёсй, хоҷагй ва маданй бо
ёрию мадади Россиян Шӯравӣ гузаронида мешуданд. Х,укумат барои бо
васоити таълимӣ ва омӯзгорон таъмин кардани мактабҳо кӯмаки зиёд
мерасонид.
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БОБИ2.
ҒАЛАБАИ ИНҚИЛОБИ ХАЛҚИ ДАР БУХОРО ВА БАРПО
ШУДАНИ ҲОКИМИЯТИ ШУ Р АВИ ДАР МАРК АЗ В А
ҶАНУБИ ТОҶИКИСТОН
Ғалабаи инкилоби Октябрро мёҳйаткашониаморати Бухоро бо
хушнудӣ истақбол гирифтанд. Аммо синфҳои хукмрону амалдор даст ба
домани империалистони хориҷӣ зада, бар зидди ийқилоб баромаданд. Бо
бахонаи мубориза бар зидди «кофархо» амири Бухоро бо ёрйи империал
исто ни айглис ва иртиҷоттарастони афғону гвардиячиёни сафеди рус ба
муборизаи хунини зидди Ҳукуматй Шӯравй тайёриро cap карданд.
/'
■■■' ' ■ '
Аз мохи ноябри соли 1917 то марти соли 1918 амир сё маротиба ба
лашкар сафарбаркунй гузаронида, шумораи сарбозонро то ба 30 ҳазор
нафаррасонд. Дар сархад мавқеъҳой харбй сохта, бо Дутов, «мухторияти
Қуқанд», «Ташкидоти харбии Туркистон» ва сардори феодалони туркман
Ҷунайдхон алоқа баркарор кард. Дар моҳи марта соли 1918 зиёда аз ду ҳазор
нафар «ихтиёриёни афғон» ба Бухоро омада, таҳти роҳбарии англисҳо
машқҳои ҳарбӣ мегузарониданд. Дар ин ҷо гурезаҳои сафедгвардиячиёни
рус низ ҷамъ шуда буданд.
Ҳукумати Туркистони Шӯравй кӯшиш дошт, ки бо аморати Бухоро
муносибатҳои мӯътадилона барқарор кунад. Вале амир тамоми таклифҳои
ҳукумати Туркистонро рад карда, бар зидди он тайёрй медид. Дар дохили
аморат ҷавонбухориён мехостанд, ки бо ёрии Ҳукумати Шӯро аз амир
гузаштҳо бинанд. Онҳо тарафдорй дар аморат нигоҳ доштани сохти амирй,
озодии сухан ва дахолат накардан ба моликияти шахсй буданд.
Ҷавонбухориён ба ҳукумати Туркистони Шӯравӣ муроҷиат карда,
ваъда доданд ки онҳо отряди яроқноки 30 ҳазора доранд ва ҳамин, ки
қисмҳои ҳарбии Туркистон вориди Бухоро шуданд, ба ёрии онҳо
мешитобанд. Мехостанд, ки бо роҳи фиреб амирро тарсонанд. Ба онҳо
бовар карда, раиси Шӯрои Комиссарони халқии Туркистон Ф.И.Колесов
охири моҳи феврали соли 1918 бар зидди аморат юриши ҳарбй ташкил кард.
Вай аз амир талаб намуд, ки ба халқ озодии сухану матбуот до да, ҷазоҳои
ҷисмонй ва қатлкуниро барҳам диҳад, андозҳоро
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кам кунад, барон назорат аз бол он ҳукумат аз намояндагони ҷадидон
кумитаи иҷроия ташкил намояд.
3 - юми марта соли 1918 отряди аскарони Сурх иборат аз 2 хазор кас
ба наздикии Бухоро омаданд. Аввал амир ба шартҳои ба миён гузоштаи
ҷадидон розй шуд. Баробари он бо кӯмаки рӯҳониён халқро бар зидди
«кофарон» бархезонд. Амир бар зидди аскарони сурх лашкари 30 - 35 хазор
нафараи худро сафарбар кард. Рохи оҳан, истгоҳи роҳи охан, маҳаллҳои
руснишин вайрон карда шуданд. Ҳазорон о дамони бегунохи рус ва
равшанфикрони Бухорою бисёре аз ҷадидҳо кушта шуданд.
Аҳволи аскарони сурх бад шуд. Ф.И.Колесов ба Когон ва аз он ҷо ба
Самарканд ақиб нишаст. Ин воқеаҳо қаҳру ғазаби меҳнаткашони
Туркистонро ба амал овард. Онҳо отрядҳои ихтиёрӣ ташкил до да, ба ёрии
Колесов шитофтанд. 17-уми март қувваҳои амир торумор гардиданд. 25уми марта соли 1918 дар Қизилтеппа созишнома баста шуд. Амир ӯҳдадор
шуд, ки сафи лашкарашро кам кунад, ҳамаи афсарони сафедгвардиячиёнро,
ки ба лашкари амир роҳбарӣ мекарданд ба ихтиёри Ҳукумати Шӯро
супорад, роҳи оҳанро барқарор кунад, минбаъд ба роҳи оҳан, алоқа ва
телеграф дахолат накунад, товони зарарҳои овардаашро диҳад. Амир
маҷбур шуд, ки консули Шӯравиро дар Бухоро эътироф намояд. Юриши
Ф.И.Колесов ба Бухоро хатои ҷиддии коммунистони Туркистон буд.
Баъди бастани созишномаи Қизилтеппа амир муборизаро бар зидди
ҳама гуна озодфикриҳо пурзӯр кард. Бо интервентҳои англис ва эсеру
меншевикони Ашқобод алоқаи мустаҳкам пайдо намуд. Тамоми қувваашро
барои мусаллаҳшавй сафарбар намуд. Тирамоҳи соли 1918 сарфармондеҳи
ӯрдуи англисҳо дар Моварои Хазар (Закаспий) генерал Маллесон ба Бухоро
78 уштур ярок ва аввали соли 1919 - ум 600 милтиқ бо тиру туфанг
фиристод. Баъд ба аморат корвони мусаллаҳи афғонҳо дар 600 уштур 20
ҳазор милтақ овард. 13 ҳазор милтиқро амир аз аксулинқилобчиёни
Ашқобод гирифт. Худи амир лашкари 40 ҳазор нафараи мусаллаҳ дошт.
Англисҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ Бухороро хароб мекарданд. Тирамоҳи
соли 1918 аз Бухоро ба Англия 100 млн. пуд пахта, як миллион пӯсти
қароқулӣ, 200 хазор пуд пашм, 380 ҳазор пуд дигар молҳо бароварда
шуданд. Ғайр аз он бонки Лондон аз Бухоро 350 млн. асъори тилло ва нуқра
гирифта буд. Аҳволи иқтисодии аморат хеле вазнин буд. Амир бо англисҳо,
гурезагони аксулинқилобии рус, бо Колчак, аксулинқилобчиёни водии
Олой ва Ашқободу дигар ҷойҳо созиш карда, Бухороро ба маркази асосии
муборизаи зидди Ҳукумати Шӯро табдил дод.
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Миёнаҳои соли 1920 муносибатҳои байни аморати Бухоро ва
Туркистони Шӯравӣ тамоман тезу тунд гардиданд. Дар дохили аморат
ҳаракатҳои инқилобӣ торафт авҷ мегирифтанд, аҳволи иқтисодии
меҳнаткашон бадтар мешуд. Зиёдшавии норозигии омма дар аморат
натиҷаи фаъолияти манфии Ҳизби Коммуниста Бухоро буд. 25-уми
сентябри соли 1918 дар шаҳри Тошканд Комитета Марказии он бо сардории
Азимҷон Ёқубов интихоб гардид. КМ ҲКБ дар шаҳрҳои Чорҷӯ, Шаҳрисабз,
Когон, Бухорои Кӯҳна ташкилотҳои пинҳонии ҳизбиро ташкил дод. Дар
охири соли 1918 ҲКБ Барнома қабул намуда, дар он сарнагун кардани
аморат ва барпо намудани Ҷумҳурии Халқии Бухороро пешбинӣ кард.
Бо ин мақсад ташкилотҳои ҳизбӣ дар байни оммаи меҳнаткашони
Бухоро ва лашкари амирӣ ташвиқоти инқилобиро пурзӯр карданд. Кори
бузурги сиёсӣ ва ташкилӣ бо ёрии органҳои чопии ҳизб - маҷаллаи
«Шафақ» ва рӯзномаи «Озодӣ» бурда мешуд. Дар тамоми бекигариҳои
Бухоро шӯришу баромадҳои зидди амирии меҳнаткашон авҷ гирифта, сафи
гурезагон аз лашкари амир рӯз то рӯз меафзуд. Масалан, то моҳи августа
соли 1920 аз лашкари 20 ҳазораи беки Чорҷӯ ҳамагй ҳазор кас монда буду
халос.
Миёнаи соли 1920 Бухоро дар ҳолати ҳарбй эълон карда шуд. Дар
сарҳад аскарони амир ба ҳама гуна бетартибихо рох дода, танҳо дар нимаи
дуюми моҳи май соли 1920 сарҳадчиёни Самарканд - Бухоро - Чорҷӯ чор
маротиба тирборон карда шуданд. Умуман, амири Бухоро ба муборизаи
мусаллаҳонаи зидди Туркистони Шӯравй тайёрии мукаммал медид.
Шароитро ба назар гирифта, Ҳизби Коммунистии Бухоро ба баромади
мусаллаҳонаи зидди аморат тайёриро пурзӯр кард. 16 - уми июли соли 1920
дар рӯзномаи «Озодй» «Муроҷиатномаи КМ Ҳизби Коммунистии Бухоро
ба ҳамаи ташкилотҳои махаллии ҳизб ва ҳамаи рафиқони аъзои ҳизб» чоп
шуд. Дар он гуфта мешуд, ки «... вақти амалиёти қатъӣ барои озод кардани
меҳнаткашон расид». 16-18 августа соли 1920 дар Чорҷу анҷумани IV
Ҳизби Коммуниста Бухоро шуда гузашт, ки дар он 86 нафар вакилон бо
овози ҳалкунанда ва 24 кас бо овози машваратӣ иштирок доштанд. Дар кори
анҷуман намояндаи КМ РКП (б) М.В.Фрунзе иштирок дошт.
Анҷуман қарор дод, ки роҳи ягонаи сарнагун намудани тартиботи
амирй шӯриши мусаллаҳона мебошад. Дар асоси нақшаҳои анҷуман 28 уми август бекигарии Чорҷӯ сарнагун карда шуд. Худи ҳамон рӯз Комитета
Муваққатии Инқилобӣ аз Х,укумати Шӯро ёрии мусаллаҳона хост.
Комиссиям Туркистонӣ бо супориши КМ РКП (б) ва Хукумати Шӯравӣ
М.В.Фрунзеро сарфармондеҳи фронта Туркистон таъин намуд,
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ки ӯ нақшаи амалиётро бо унвони «Амалиёта Бухоро» тартиб дода, ба
ҳуҷуми қасри Бухоро шурӯъ намуд.
Амир низ тайёрии ҳарбӣ дида буд. Дар рӯзҳои шӯриши мусаллаҳона
амир 8725 нафар аскари пиёда, 7500 нафар аскари савора, 23 тӯп, 16
пулемёт ва дигар яроку аслиҳа дошт. Инчунин дар Шаҳрисабзу Қаршӣ низ
27 хазор нафар навкарони амирӣ бар зидди инқилоб омода буданд. Ба амир
империалистски хориҷӣ, аксулинқилобчиёни Осиёи Миёна ва
сафедгвардиячиёни рус кӯмак мерасониданд. Амир 31-уми август гурехта
ба Бухорои Шарқӣ омад ва 2-юми сентябр инқилоб дар Бухоро ғалаба кард.
Баъди сарнагун шудани амир 14 - уми сентябри соли 1920 дар мачдиси
намояндагони халқ Бухоро Ҷумҳурии Халқии Шӯравй эълон карда шуд.
Дар маҷпис умури олии ҳукуматй ва идоракунии давлатй - Комитета
Иҷроияи Марказӣ ва Шӯрои Нозирони Халқ интихоб шуданд. Куйбешев
В.В., ки намояндаи РСФСР дар ҶХШБ таъин шуда буд нутқ эрод карда,
эътироф кард, ки РСФСР мустақилияти Бухороро комилан тарафдорй ва
эҳтиром мекунад.
6 - уми октябри соли 1920 анҷумани 1 - уми умумибухороии
намояндагони халқ ташкилшавии ҶХШБ - ро эълон кард. Ба шарафи
ташкилёбии Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро намоиши меҳнаткашон
барпо шуд. Риштаҳои дӯстии халқҳои РСФСР бо меҳнаткашони Бухоро дар
давраи баъди инқилоб боз ҳам мустаҳкамтар шуд. 3 - юми ноябри соли 1920
дар байни Ҷумҳуриҳои Халқии Шӯравии Бухоро (ҶХШБ) ва РСФСР
«Созишномаи ҳарбй - сиёсӣ» ва «Созишномаи Муваққатй доир ба
маҳаллаҳои собиқи рус дар Бухоро» баста шуд. Мувофиқи ин шартномаҳо
ҳамаи замин, фабрику заводҳо ва боигарии ин маҳалҳо ба ихтиёри Бухоро
до да щуд. Аҳолии онҳо ба тарафи ҶХШБ гузаштанд. Шаҳрҳои Когон,
Чорҷӯ, Қаршӣ ва Термиз, ки аз соли 1917 ба ҳайати Туркистон дохил
буданд, ба ихтиёри Бухоро баргардонида шуданд.
4 - уми марта соли 1921 дар байни ҶХШБ ва РСФСР «Созишномаи
Иттифоқй», «Созишномаи иқтисодии байни ҶХШБ ва РСФСР оид ба
савдои тарафайн» баста шуданд. Дар асоси шартномаҳо Ҳукумати Шӯравӣ
ба Бухоро газвор, Сӯзишворй, гӯгирд, васоити таълимй ва ёрии пулии
бебозгашт мерасонид. Дар Бухоро корхонаҳои саноатй, роҳҳо, банкҳо
миллй карда шуданд. Савдои беруна давлатй эълон карда шуд. Чораҷӯиҳои
иқтисодӣ дар Бухоро дар шароити вазнини иқтисодй ва сиёсй мегузаштанд,
зеро Бухоро мулки деҳқонӣ ба шумор мерафт. Зиёда аз 90 фоизи аҳолии он
дар соҳаи кишоварзй кор мекард. Замин асосан дар дасти бойҳо буд.
Деҳқонон ҳамагй 15,2 фоиз замин доштанду бас.
Вазифаи асосии ҳукумати Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро барҳам
додани заминдории феодалй ва ба деҳқонон додани замин буд. Хдмоно
баъди инқилоб Комитета инқилобии Умумибухороӣ эълон кард, ки тамоми
заминҳои амирӣ, бойҳо, қозиҳо ва арбобони калон ба
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деҳқонони камзамину безамин дода мешаванд. 30 - юми октябри соли 1920
«Декрет дар бораи тақсимот ва истифодаи замин дар ҶХШБ» қабул карда
шуд. Мувофиқи он замин, олотҳои истеҳсолӣ аз тарафи Нозироти зироат
дар байни деҳқонон тақсим карда мешуд. Харйду фурӯши замин манъ карда
шуд. Заминҳои вақф ба ҳоли худ гузбшта шуданд, зеро таъсири рӯҳониён
дар байни аҳолӣ хеле сахт буд. Умуман, бинобар сабаби пурзӯр будани
муносибатҳои феодалй - патриархалй нест кардани заминдории калони
феодалй кори душвор гардид.
Мувофиқи карори анҷумани I (баъд аз инқилоб) Ҳизби Коммунистам
Бухоро (феврали соли 1921) ва «Декрет дар бораи замин»-и Хукумати
ҶХШБ аз 2 - юми феврали соли 1921 замин дар навбати аввал ба касоне, ки
пеш истисмор карда мешуданд яъне чоряккорон, мардикорон, батракҳо
дода мещуд. Бо ин мақсад комитетҳои замину об ташкил гардиданд. 3 - юми
апрели соли 1921 ҳукумати Бухоро дар бораи истифодаи об низ декрет
баровард. Деҳқонон аз ҳама намудҳои андоз ғайр аз «ушр» (аз 1 -10) озод
карда шуданд. 12 -уми май соли 1921 анҷумани 1 комсомоли ҶХШБ барпо
шуд. Ташкилёбии итгифоқи ҷавонон воқеаи муҳими сиёсӣ буд.
18 - уми сентябри соли 1921 анҷумани II Умумибухороии Шӯроҳо
конститутсияи ҶХШБ - ро қабул намуд. Конститутсия Хркимияти Олии
Ҷумҳурй Анҷумани Умумибухороии Шӯроҳо, ки дар як сол як бор даъват
карда мешуд ва дар байни анҷуманҳо КИМ - ии Шӯроҳоро эълон кард.
Идоракунии ҶХШБ ба ҳукумати ҶХШБ - Шӯрои Нозирони Халк гузошта
шуд. Шаҳрвандони ҳарду ҷинс аз синни 20 солагӣ ҳуқуқи интихобӣ
доштанд. Шахсони аз ақл бетона, бойҳои калон, маҳбусон, хешовандони
амир, арбобони собиқи олимартаба аз ҳукуқи интихобй маҳрум буданд.
Конститутсия ба шаҳрвандон озодии сухан, матбуот, иттифоқҳо,
маҷлисҳоро дод. Баробарии ҳарду ҷинс ва ҳама миллатҳо эътироф карда
мешуд.
Инқилоби Бухоро аз ҷиҳати характери худ инқилоби буржуазй демократа, зидди феодалй ва зидди империалиста буд. Вале он дар таҳти
роҳбарии бевоситаи Ҳизби Коммуниста ва дастгирии пролетариата Россия
гузашт. Дар натачай он ҳокимият ба дасти халқ гузашт, органи асосии он
Шӯрои вакилони халқй буд. Дигар он, ки инқилоби Бухоро дар шароите
галаба кард, ки сохти Шӯравӣ, диктатураи пролетариат дар Россия
ҳукмфармо буд. Аз ин рӯ, меҳнаткашони Бухоро ба ёрии пролетариата
пешқадам умед баста буданд.
Ҳамин тавр, бо ёрии Ҳукумати Шӯравӣ дар Бухоро аввалин
чорабиниҳои иқтисодй гузаронида шуд, аммо меҳнаткашони Бухорои
Шарқӣ ҳоло дар зери зулму истибдоди сохти амирй буданд.
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§1. Барпо карда шудани Ҳокимияти Шурави дар
Тоҷикистони Марказӣ ва Ҷанубӣ
Баъди сарнагун шуданащ амир ба Ҳисор ва баъд ба Душанбе омад. То
ба ин ҷо омадани вай дар байни феодалОни маҳаллй - Фузайл Махсум,
Эшони Султон, Давлатмандбй ва дигарон муборизаҳои байни худй мерафт.
Баробари омадани амир ин мубориза муваққатан хомӯш гардида, ҳамаи
онҳо ба муборизаи зидди Ҳукумати Шӯравй муттаҳид шуданд.
Амир дар атрофи худ нерӯҳои аксулинқилобиро ҷамъ карда, бо ёрии
англису афғонҳо лашкари 30 ҳазорнафара ташкил дод. Одамонро бо зӯрӣ
ба лашкари худ ҳамроҳ мекарданд. Аҳолиро тороҷ менамуданд. Одамон аз
ваҳшонияти амир ба кӯху дарахо мегурехтанд. Амир ба ҷазодиҳии оммавй
гузашт. Дар охири моҳи сснтябр ва аввали моҳи октябри соли 1920 дар
деҳаи Душанбе 100 касро ба дор овехт. Деҳқонон ба бедодгариҳои амир тоб
наоварда, бар зидди вай шӯришхо мебардоштанд. Моҳи декабри соли 1920
дар Ғарм шӯриши деҳқонон бо сардории Усмон Муҳаммадамин шуда
гузашт. Шӯришгарон Гармро гирифтанд. Вале ин шӯриш бо тезй пахш
карда шуд. Роҳбарони шӯриш Усмон, Одина Лучак ва Мулло Тошев қатл
карда шуданд.
Бо мақсади аз амир озод намудани Бухорои Шарқӣ моҳи декабри
соли 1920 аз хисоби қисмҳои фронти Туркистон ва қисмхои ҳарбии
Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро экспедитсияи Ҳисор ташкил карда
шуд, ки ба он шаш полки савора, дивизони артилерӣ ва қисмҳои сурхи
Бухоро дохил мешуданд. Дар хайати отряд намояндагони махсуси КМ ҲКБ
ва Ҳукумати ҶХШБ буданд.
17- уми декабри соли 1920 экспедитсия бо сардории командири
дивизия Марсов аз Қаршй амалиёгашро cap кард. 20 - уми декабр бо
кушуни амир ҷанги сахт рух дод, ки дар он Марсов маҷрӯҳ гардид. Ба ҷои
вай М.Е.Роганов сарфармондехи экспедитсия гардид. Экспедитсияи ҳарбӣ
аввалхои январи соли 1921 Бойсунро аз асорати амир озод кард.
Экспедитсияи Ҳисор аз ҷиҳати лавозимот, озука, либос он кадар хуб
таъмин набуд. Вале боҷасорат ҳуҷум карда,. 15- уми феврал Дсхнав, 17уми феврал Юрчй, Сариосиё, Х,исорро озод кард. 21- уми феврали соли
1921 аскарони бригадаи савораи якум зери фармондехии Я.А. Мелкумов
Душанберо ва 24-уми феврал Қӯрғонтешi apo озод карданд.
’
Лашкари амир пош хӯрда, ба тарафи Кӯлобу Кӯрғонтеппа гурехт.
Аскарони Сурх хуҷумро давом до да Файзобод, Обигарм, Қаротегину
Дарвозро озод карданд. Амир 5-уми март аз Кӯлоб ба Афганистан
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гурехт. 15-уми март Кӯлоб аз тарафи аскарони Сурх озод карда шуд. То
моҳи май соли 1921 ҳамаи худуди Бухорои Шарки аз таъсири амири озод
гардид. Дар ҳайати экспедитсияи Ҳисор фарзандони халқи тоҷик Саид
Назаров, Мирҷон Акбаров, Шариф Сулаймон, Нуралӣ Сиддиқ, Ниёз Ятим,
Асрор Ахмадов, Қодир Гиё, Орзу Муҳаммадиев ва дигарон иштирок карда,
дар торумори лашкари амир ҳисса гузоштанд.
Ҳукумати ҶХШБ ба навоҳеи озодшуда, намояндагони фавқуллодаи
худро барои ташкил намудани органҳои идоракунй фиристод. Онҳо якҷоя
бо штаби экспедитсияи Ҳисор 25 - уми феврали соли 1921 ба Душанбе
омада, ба ташкил намудани комитетҳои инқилобӣ шурӯъ намуданд. 2 - юми
марта соли 1921 ба Бухорои Шарқӣ В.В.Куйбешев омада, дар ташкили
органҳои ҳукуматӣ ва Ҳизбй ҳисса гузошт. Барпошавии Ҳокимияти
Шӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ хеле душвор буд. Кишвар қафомонда буда,
деҳқонони ин ҷо дар аввалҳо ба моҳияти Ҳукумати Шӯравӣ сарфаҳм
намерафтанд. Инқилоби халқии Бухоро имконият дод, ки мазлумони
Бухорои Шарқӣ низ ба сӯи хаёти нав гом бардоранд. Аммо душманони
дохилию хориҷӣ дар Тоҷикистони ҷанубию марказй ҷанги зиддишӯравиро
оғоз намуданд.

§2. Ҳаракаги зиддишӯравӣ дар Тоҷикистон
Баъди ба хориҷа гурехтани амир Олимхон Бухорои Шарқй ба
майдони ҳарбу зарб табдил ёфт. Бойҳо, рӯҳониён, арбобони амирй халқро
бар зидди «кофарҳо» ташвиқот карда, тавонистанд, ки қисми деҳқонон ва
кӯчманчиёнро ба тарафи худ ҷалб намоянд.
Ҷои амирро дар Бухорои Шарқй Иброҳими галу (дузд) ва шарикони
вай ишғол намуда, ба сари халқи бегуноҳ вазниниҳои зиёде оварданд. Вай
тамоми роҳзаниҳои худро бо имдоди амир мегузаронид. Ба Иброҳимбек
бою эшон ва ҳокимони сарнагуншуда - Фузайл Махсум, Эшони Султон,
Давлатмандбӣ ва дигарон кӯмак мерасониданд. Иброҳимбек тобистони
соли 1921 шаҳри Кӯлобро ишғол кард. Дар ҳимояи қалъаи Кӯлоб 60 нафар
аскарони сурх иштирок доштанд. Онҳо то охир ҷонбозӣ карда, қалъаро тарк
накарданд. Баъди ҷанд рӯзи ҷанг лавозимоту хӯроквории аскарони сурх
тамом шуд ва онҳо хати иҳотаи аксулинқилобчиёнро рахна карда, бо қисми
ҳарбие, ки дар Файзобод қарор гирифта буд як шуданд. Баъди он
Иброҳимбек одамоне, ки аскарони сурхро дастгирй мекарданд ба қатл
расонид.
Баъди кушторҳои шаҳри Кӯлоб ва атрофи он Иброҳимбек сафи
аскарони худро зиёд намуд. Пеш аз ҳуҷум ба Душанбе теъдоди лашкари
Иброҳим галу ба 4 ҳазор нафар расида буд. Иброҳим талу баъди
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хунхориҳояш бо номи Иброҳимбек машҳур гашт. Вай тобистони соли 1921
ба қишлоқиКӯктош омада, ғоратгариашро давом дод.
Дар мохи сентябри соли 1921 Ибрбҳимбек ба муҳосираи деҳкадаи
Душанбе cap кард. 22 - юми сентябр ӯ бо қувваи зиёде ба ин ҷо ҳамла намуд.
Вай қишлоқи Мавлоноро маркази худ интихоб намуда, ба ғоратгарӣ ва
одамкушй cap кард. Дар Душанбе ҳамагй ду ротаи аскарони Сурх маскан
доштанду халос. Вале баъди аз Файзобод расида омадани отряди Аскарони
Сурх лагери Иброҳимбек дар қишлоқи Мазори Мавлоно 13 - уми октябри
соли 1921 торумор карда шуд.
Дар охири соли 1921 аҳвол дар Бухорои Шарқй боз хам вазнинтар
гардид. Амир Саид Олимхон дар Афгонистон бо империалистони англис
созиш карда, аслиҳаи зиёде ба даст оварда, онро ба воситаи сарҳад ба
аксулинқилобчиён фиристод. Тирамоҳи соли 1921 бо ёрии империалистони
англис, собиқ вазири куввахои мусаллахи Туркия, фитнагари машҳур
байналхалқӣ Анварпошшо пайдо шуд. Онҳо ба Анвар ваъда до да буданд,
ки агар ӯ дар Бухоро, Хива, Туркистон тартиббти кӯҳнаро барқарор кунад,
вайро дар Туркия ҳоким таъин мекунанд. Аммо Анвар орзу дошт, ки
Бухоро, Афгонистон, Эрон ва Туркияро ба даст оварда, империяи бузурги
худро ташкил диҳад.
Моҳи октябри соли 1921 Анвар ба Бухоро омада, бо чадидон вохӯрд.
Вай дар хонаи Файзулло Хоҷаев меҳмон шуда, инчунин бо коркунони
масъули хукумати Бухоро мулоқотҳо кард. Аз чумла, бо Хоҷаев Усмон раиси Комитета Иҷроияи Марказй, Алй Ризо сардори идораи асосии
милиса, Дониёр ва Орифов - фармондеҳони қисмҳои миллии Бухоро ва
дигарон созиш карда, ба Бухорои Шарқӣ рахсипор шуд. Дар роҳ қувваҳои
аксулинқилобии ҷавонбухориён ба вай хамрох шуданд ва ӯ дар байни аҳолӣ
ташвиқотро пурзӯр карда, дар хаққи болшевикон ҳаргуна тӯҳмату бӯҳтонҳо
мебофт. Бо ёрии рӯҳониён чунин мегуфтанд, ки фирефтаи болшевикон
нашавед. Онҳо деҳқононро таъкид мекарданд, ки ба чанголи «болшевикони
маккор» наафтед. Болшевикон ба худо имон надоранд, моликияти хусусй,
оила ва фарзандонро ицкор мекунанд. Анвар ва тарафдорони вай ба халқ
ваъдаҳои бардурӯғ дода, онҳоро фиреб медоданд. Анвар бо
аксулинқилобчиёни Бухорои Ғарбй, Самарканд, Фарғона ва Хива алоқа
пайдо карда, нақшаи сарнагун сохтани Хукумати Шӯравиро кашид.
Империалистони хориҷӣ ба Анвар боварии калон доштанд. Баробари ба
Бухорои Шарқй омадани Анвар империалистбн аз хориҷа истода, ба ӯ
дастурҳо медоданд. Анвар охири соли 1921 дар қишлоқи Кӯктош
ҷамъомади аксулинқилобчиёнро гузаронида, ба онҳо дастур дод ва худро
сарфармондеҳи қувваҳои мусаллаҳи ислом эълон кард.
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Охири соли 1921 ба Душанбе Усмон Хочаев хамчун вакили мухтори
ҶХШБ омад. 3 - юми декабри соли 1921 Усмон Хочаев, Алй Ризо, Дониёр
дар Душанбе зиёфат ороста, ба он сардори гарнизони Душанбе Морозенко, комиссари ҳарбй Мухин ва консули РСФСР Нагорнийро даъват
карда, онҳоро маҷбур намуданд, ки таслим шаванд. Баробари ин онҳо ба
беяроқкунии аскарон cap карданд. Вале дар зери ҷасорати аскарони
баталёни дуюми полки 7-уми тирандозӣ таҳти фармондеҳии Гринсевич
душманон ба мақсад расида натавонистанд. Аскарони Сурх коркунони
ҳарбӣ ва ҳизбиро озод карда, баталёни сеюмро бо ярок таъмин карданд.
Усмон Хочаев ва наздиконаш ба Афғонистон гурехтанд. Нақшаи
Анвар барбод рафт. Он гох вай бо отряди 10 хазорнафараи
аксулинқилобчиён охири декабри соли 1921 Душанберо иҳота кард. Қариб
ду моҳ аскарон, ки микдоран хеле кам бу да, лавозимот ва хӯроквории кофй
надоштанд бар зидди Анвар мубориза бурданд. Баъди гирифтани фармон
14-уми феврали соли 1922 Душанбе ба холи худ гузошта шуд ва Аскарони
Сурх ба Бойсун рафта, 22 юми феврал бо қисмҳои дар он ҷо б уда ҳамроҳ
шуданд.
Баъди он Анвар Иброҳимбекро дар Бухорои Шарқӣ ноиби хеш эълон
намуда, худаш ба тарафи водии Сурхондарё ва шахри Бухоро рафт. Баҳори
соли 1922 шумораи аксулинқилобчиёнро ба 20 ҳазор нафар расонд. Акнун
ба Бухоро ва Бухорои Шарқй хатари калон таҳдид мекард. Ба Сурхондарё
отряди калони аксулинқилобчиёни Дониёр барои ёрй ба Хуррамбек ва ба
воситаи Шахрисабз ба Бухоро хучум овардан фиристода шуданд. Дар
наздикиҳои Бухоро аксулинқилобчиёни Абдулқаҳҳор амал мекарданд. Дар
вилояти Самарканд исёнхо cap шуданд. Ҳамин тавр, ҷабҳаи зиддишӯравй
ташкил гардид. Хатари калоне ба болои ҶХШБ тахдид мекард. Аз ин ҷост,
ки хукумати РСФСР ва ҶХШБ бар зидди Анвар чораҳои таъҷилй диданд. 1
- уми феврали соли 1922 Х,изби Коммунисти Бухоро ба хайати РКП (б)
дохил шуд, ки барои ахолии Бухоро аҳамияти калон дошт.
Бюрои сиёсии КМ РКП (б) нест кардани ошӯбҳои зиддишӯравиро
вазифаи муҳимтарин шуморид. Бо ин мақсад моҳи марта соли 1922 гурӯҳи
махсуси қӯшунҳои Бухоро ва фронта муборизаи зидди босмачиён ташкил
дода шуд. Ба ин гурӯҳ бригадаи сеюми тирандозӣ, полкҳои тирандозии 4,5
ва 12- ум, бригадаҳои савораи якуму ҳаштум, полки савораи даҳум,
эскадронҳои 33 ва 34- уми сарҳадй, ду батареяи кӯҳӣ, дивизиони сабуки
артилерй, се поезди зиреҳпӯш, қисмҳои эҳтиётй ва қисмҳои ҳарбии ҶХШБ
дохил мешуданд.
Муборизаи ҳарбии зидди Анварро фармондеҳи қувваҳои мусаллаҳи
РСФСР С.С. Каменов роҳбарӣ мекард. Фармондеҳи фронт
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Н.Е.Какурин таъин шуда буд. Барой тезонидани муборизаи зидди
душманон 4-уми марта соли 1922 Комиссиям Фавқуллодай Диктатора дар
Бухорои Шарқӣ таъсис ёфт. Комиссиям Фавқуллодаи Диктатора бо ёрии
коркунони сиёсии қисмҳои Армиям Сурх барои аз нав барқарор намудани
органҳои маҳаллии Ҳукумати Шӯравй чораҳои зарурй андешид. Баробари
ин дар Бухорои Шарқй комитетҳои инқилобй низ таъсис до да шуданд.
Анвар аз муваффакиятҳои муваққатаи худ саргарм шуда, 19-уми мам соли
1922 ба номи Ҳукумати Шӯро эътироз пешниҳод карда, талаб намуд, ки дар
зарфи 15 рӯз Армиям Сурх аз худуди Осиёи Миёна бароварда шавад ва ӯ
«давлата худро» ташкил мекунад.
Барои нест кардани Анвар қарори КМ РКП(б) «Дар борам корҳои
Туркистону Бухоро» аз 18-уми мам соли 1922 ахамияти калон дошт.
Мувофиқи ин қарор қувваҳои ҳар се Ҷумҳуриҳои Шӯравии Осиёи Миёна
муттаҳид карда шуданд. Пеш аз хама дар борам мустаҳкам намудани
сафҳои ҳизб чораҷӯиҳо карда шуд. 20- уми май соли 1922 Бюрои Осиёи
Миёнагии КМ ВКП(б) «Дойр ба гузаронидани маъракаи сиёсии зидди
Анвар» ва «Ҷоннок кардани ҳайати ҳукумати Бухоро» қарорҳо қабул
карданд.
Таҳти роҳбарии бевоситаи Г.К.Орҷоникидзе ва Ш.Элиава нақшаи
муборизаи зидди Анвар тартиб до да шуд. Моҳи июни соли 1922 қисмҳои
махсуси Армиям Сурх пурра ба торумори қувваҳои аксулинқилобии
Анварпошшо омода гардиданд. Сарфармондеҳи қувваҳои мусаллаҳи
муборизаи зидди Анвар С.С.Каменов ба Бухоро омада, амалиёти зидди
душманро cap кард. Барои зудтар торумор гаштани душман қӯшунҳои
Армиям Сурх ба ду гурӯҳ тақсим карда шуданд. Қаноти чап бо сардории
Я.А.Мелкумов ба воситаи Бойсун - Деҳнав - Ҳисор - Душанбе - Кофарниҳон
- Файзобод ва қаноти рост бо сардории Богданов ба воситаи Шеробод Кокайти - Термиз - Қабодиён - Қӯрғонтеппа - Кӯлоб - Балҷувон амалиётро
оғоз намуданд.
17 - уми июн Деҳнав, Юрчӣ ва Саросиё озод карда шуданд ва дар ин
ҷо Армиям Сурх қувваҳои худро нигоҳ дошт, то ки қаноти рост хам ба
мавқеи мувофиқ барояд. Аз ин истифода карда Анвар хост, ки хатти
ҳуҷумро рахна кунад, аммо ӯ ба мақсад нарасид. Аскарони Сурх 1-уми июл
Регар - Қаратогро озод карданд. Қисмхои дар қаноти рост муттаҳид буда,
навохеи ҷанубиро озод карда, душманро нагузоштанд, ки ба сархад наздик
шавад.
14 - уми июл Душанбе аз аксулинқилобчиён озод карда шуд. Баъди ин
сарварони аксулинқилобчиён Иброҳимбек, Фузайл Махсум, Раҳмондодхоҳ
аз Анвар рӯ гардониданд. Анвар маҷбур шуд, ки ба тарафи Кӯлоб
ақибнишинй кунад. Қаноти роста Армияи Сурх дар
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нимаи якуми моҳи июли соли 1922 ба Кӯлоб расид ва пеши роҳи гурези
Анварро ки ба Афғонистон гурехтани буд бает.
Муборизаи ҳалкунанда 4-уми августи соли 1922 оғоз ёфт. Полкҳои 15
ва 16 -уми савора Анварро дар Балҷувон ба муҳосира гирифтанд. Тамоми
босмачиёни ӯ торумор шуданд. Дар ҳамин рӯз Анварпошшо ва беки
Балҷувон Давлатмандбӣ ба ҳалокат расиданд. Дар торумори Анвар
баробари Аскарони Сурх, инчунин саҳми отрядҳои ихтиёрии халқӣ калон
буд. Азбаски дар ҳайати ҳукумати ҶХШБ баъзе унсурони бетона ҷой
доштанд, Армияи Сурх аз хӯрокворӣ дуруст таъмин карда намешуд ва дар
Бухорои Шарқии дурдаст худи меҳнаткашон ба Армияи Сурх ёрй
медоданд. Барой фаъолияти деҳқононро сует кардан аксулинқилобчиён дар
як моҳ дар Кӯлоб 60 касро куштанд, ки дар байни онҳо 12 нафар занон ҳам
буданд. Баъди аз аксулинқилобчиён тоза кардани ин маҳалҳо дар ин ҷойҳо
кумитаҳои инқилобй ташкил карда шуданд.
Кумитаҳо барои баркарор кардани хоҷагй ва гузаронидани чораҳои
иқтисодӣ кори зиёде мебурданд. Барбод рафтани нақшаҳои Анвар
душманони дохилию хориҷиро ором намегузошт. Моҳи августи соли 1922
амири сарнагуншуда дар Кобул нақшаи нави муборизаро дар Осиёи Миёна
тартиб дод. У афсари дигари турк Хоҷа Самибиро бо дастаи низомй ба
Бухорои Шарқӣ фиристод. Охири тобистону аввали тирамоҳи соли 1922
дар Тоҷикистон вазъият аз нав муташанниҷ шуд. Иброҳимбек дар водии
Лакай тохтутози худро давом медод. Аз 21- уми августи соли 1922 cap
карда, алайҳи дастаҳои ғосиб, отрядҳои ихтиёрии халқӣ, отрядҳои милисаи
халқй ташкил дода шуданд, ки онҳо якҷоя бо Аскарони Сурх дар торумори
аксулинқилобчиён ҳисса гузоштанд.
Ба дастаҳои ихтиёрии халқӣ Усто Шариф (аз Душанбе), Қаршй
Оқсақол, Муллошариф Раҳимов (Аз Ёвон), Юлдош Соҳибназаров, ки бо
номи Юлдошкамандир машҳур гашта буд (аз Хдсор), Қарокомандир (аз
Даҳаникиик), Норбой (аз Юлчӣ) ва дигарон сардорй мекарданд. Қувваҳои
якҷояи Аскарони Сурх ва отрядҳои халқй охири моҳи сентябри соли 1922
ба Иброҳимбек зарбаи сахт заданд.
Салимпошшо худро сарфармондеҳӣ дастаҳои аксулинқилобчиён
эълон карда, бо аксулинқилобчиёни водии Фарғона ва Мастчоҳ алоқаи зич
баркарор намуд. Ба Салимпошшо душманони хориҷӣ кӯмак мерасониданд.
Тирамоҳи соли 1922 ӯ ба воситаи Дарвоз аз Х,индустон 40 уштур аслиҳа
гирифта, моҳи декабри соли 1922 Кӯлобро ба муҳосира гирифт. Полки 15уми савора ба Салимпошшо зарба зад. Салимпошшо маҷбур шуд, ки ба
водии Сурхандарё гурехта, аз босмачиёни Туркманистон кӯмак пурсад.
Вале ӯ дар Калиф ва Юрчй зарбаи сахт хӯрда, боз ба Кӯлобу Балҷувон ақиб
нишаст.
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Муносибати байни Салимпошшо бо Иброҳимбек тезутунд гашт.
Барой таслим намудани Иброҳимбек 20-уми май соли 1923 Салимпошшо
бо 2500 нафар босмачй ба Лакай ҳуҷум кард. Аз ин истифода бурда,
дастаҳои ихтиёрии халқӣ бо ҳамроҳии аскарони Сурх дастаҳои
Салимпошшо ва Иброҳимбекро торумор намуданд. 15-уми июли соли 1923
дар водии Лакай Салимпошшо талафоти калон до да, ноумед ба хориҷа
гурехт.
Баъди шикасти Салимпошшо тобистони соли 1923 Аскарони Сурх ба
нест кардани дастаҳои аксулинқилобчиёни Қаротегину Дарвоз шурӯъ
намуданд. Дастаи экспедитсионии Самарканд бо роҳбарии Е.Н.Шветсов
аксулинқилобчиёни Мастчоҳро нест карда, бар зидди Ф.Махсум баромад.
Отряди дигари экспедитсионӣ бо фармондеҳии Баранов моҳи июли хамон
со л Обигармро ишғол кард. Аксулинқилобчиён ба Дарвоз пеш карда
шуданд. Дар миёнаҳои августа соли 1923 Ф.Махсум ба Афгонистон гурехт
ва беки собиқи Дарвоз Диловаршох кушта шуд. Дар Қаротегину Дарвоз
Ҳукумата Шӯравй аз нав барқарор гардид. Бо ҳамин, дар миёнаҳои соли
1923 дастаҳои асосии аксулинқилобчиён нест карда шуданд.
Ғалаба бар босмачиён натиҷаи ҳамкории Аскарони Сурх бо отрядҳои
ихтиёрии халқӣ ва дӯстии мустаҳками халқҳои кишвар буд. Дар ин ғалаба
баробари тоҷикон, намояндагони халқҳои русу украин, белорусу узбек,
қазоқу киргиз ва дигарон саҳмгузор буданд.

§3. Барқароркунии хоҷагии халқ дар Тоҷикистони Шимолӣ
Хотима ёфтани ҷанги шаҳрвандӣ ба заҳматкашони Тоҷикистони
Шимолӣ имконият дод, ки ба роҳи осоишта - ба азнавбарқароркунии
хоҷагии халқ шурӯъ намуда, ба корҳои ободонй ва шукуфоии кишвар камар
банданд. Ҷанги шаҳрвандӣ ба хоҷагии халқи мамлакат зарари зиёд расонид.
Саршумори чорво ва майдони кишт кам, иншооти обёрӣ вайрон, истеҳсоли
пахта хеле кам гардид. Аз се кони ангишти Шӯроб, танҳо яктоаш кор
мекард. Ашёи хом намерасид, бинобар он заводҳои чарм, пахтатозакунӣ ва
равғанкашӣ бекор меистоданд. Муассисаҳои саноатй ба ашёи хоми
кишоварзй вобаста буданд. Барои ҳамин тараққй додани соҳаҳои
мухталифи кишоварзй вазифаи аввалиндараҷаи органҳои Ҳокимияти
Шӯравӣ буд.
Моҳи августа соли 1921 анҷумани VI ПК(Б) Туркистон барпо гардид,
ки масъалаҳои кооператсия, саноати косибӣ ва заминро муҳокима намуда,
барқарор кардани хоҷагии халқро вазифаи асосӣ донист. 20-уми ноябри
соли 1920 карори ШКХ РСФСР «Дар бораи
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барқарор ва тараққӣ додани пахтакорй дар Ҷумҳуриҳои Туркистону
Озарбойҷон» баромад, ки он ба истеҳсолкунандагони пахта бартариҳо до
да, дойр ба киштгардон, бо тухмӣ, нурӣ, олоти истеҳсолот, хӯрокворй
таъмин кардани пахтакорон чораҳои муфид андешид. Соли 1920 барои
обёрй дар Туркистон 1150 ҳазор сӯм ҷудо карда шуда буд. Нархи хариди
пахта баланд бардошта шуд. Ҳукумати Шӯравй ба деҳқонон қарзҳои
дарозмуддат ва ёрии ҳаматарафа мерасонид.
Кумитаи Иҷроияи Марказии Туркистон 20-уми апрели соли 1921
дойр ба сиёсати нави иқтисодӣ (НЭП) қарор қабул кард. Сиёсати нави
иқтисодй дар Туркистон ба заминдорону косибони миёнаҳол имконият дод,
ки маҳсулоти зиёдатии истеҳсолкардаи худро фурӯхта, андози давлатиро
сари вақт супоранд. Ғайр аз Он капитали хусусй мавдуд карда шуда,
деҳқонону косибони заҳматкаш бо ёрии кооператсия дастгирй ёфта,
заминҳои киштбоб васеъ ва корхонаҳои саноатй барқарор карда мешуданд.
Дар натиҷаи ин чорабиниҳо соли 1921 дар музофоти Хуҷанд назар ба
соли 1920 чор маротиба зиёд пахта истеҳсол карда шуда буд. Андоз
мувофиқи иқтидори иқтисодии ҳар як хоҷагй аз 8 то 30 фоиз ҷорй шуда буд.
Дар барқароркунии саноат ҳам, қадамҳои аввалин гузошта шуд. Диққати
асосй ба саноатй косибй ва хунармандй дода мешуд. Соли 1921 дар
музофоти Хуҷанд 132 артел мавҷуд буд, ки 1650 косибонро муттаҳид
мекарданд.
Баҳори соли 1921 дар Шимоли Тоҷикистон иттифоқи деҳқонони
заҳматкаш «Қӯшчӣ» («Ҷуфтгарон») ташкил карда шуд. 2 - юми декабри
соли 1921 анҷумани якуми аъзоёни иттифоқи «Қӯшчй» - и кишвари
Туркистон барпо шуд, ки қарорҳои он дар инкишофи минбаъдаи иттифоқ
нақши бузург бозиданд. Иттифоқи «Қӯшчӣ» дар навоҳеи Шимоли
Тоҷикистон соли 1921 обрӯи калон пайдо намуд. Дар ҳамин сол шумораи
он дар Уротеппа ба 18 ташкилот расид, ки онҳо 5475 аъзо доштанд. Соли
1922 дар Хуҷанд бошад зиёда аз 7 ҳазор камбағалони безамин аъзои ӣн
ташкилот шуданд.
Ташкилшавии иттифоқи «Қӯшчй» боварии деҳқонони камбағалу
безаминро ба Ҳокимияти Шӯравй зиёд мекард. Онҳо кӯшиш менамуданд,
ки барои ташкили хоҷагиҳои коллективй ва давлатӣ кӯмак расонанд. Дар
солҳои 1923 - 1924 дар музофоти Хуҷанд 10 совхоз ташкил карда шуда буд,
ки калонтарини онҳо «Сари Туқай», «Сумгак» ва «Палое» ба шумор
мерафтанд. Дар ин совхозҳо асосан пахта кишт карда мешуд. Вале қйсми
зиёди замин дар дасти бою феодалҳо монда буд. 2 - юми декабри соли 1925
сессияи фавқуллодаи КИМ-и Узбекистон «Дар бораи миллй кунонидани
обу замин» декрет баровард. Хуҷанд, ки соли 1926 аз музофот ба округ
табдил до да шуда буд, дар ин ҷо ислоҳоти обу
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замин дар охири соли 1925 ва ибтидои соли 1926 гузаронида шуд. Дар
рафти ислоҳот замини 545 бои калон мусодира карда туда, 2740 деҳқонон
соҳиби замин гаштанд.
Ислоҳот барои ба сохти колхозӣ ҷалб намудани деҳқонон роҳи васеъ
кушод. Аллакай соли 1926 дар округи Хуҷанд 13 ширкати якҷоякоркарди
замин ташкил гардиданд, ки онҳо 1682 нафар деҳқонро муттаҳид
мекарданд. Барои коркарди замин ва гирифтани ҳосили баланд ба деҳқонон
ёрии калон расонида мешуд. Бо ҳамин мақсад соли 1925 дар музофоти
Хуҷанд ду минтақаи ёрии агротехники ба кор cap карданд.
Ҳамаи ин чорабиниҳо имконият доданд, ки дар охири соли 1926
меҳнаткашони округи Хуҷанд дар кори азнавсозӣ ва барқароркунии
хоҷагии халқ ба муваффақиятҳо ноил гарданд. Баробари чорабиниҳои
хоҷагӣ ба масъалаи инкишофи маданияту маориф аҳамияти калон дода
мешуд. Соли 1922 дар музофоти Хуҷанд курсҳои думоҳаи омӯзгорӣ
кушода шуданд. Соли 1923 аввалин 11 нафар муаллимоне, ки ин курсҳоро
хатм карда буданд, ба деҳот фиристода шуданд. Рӯз то рӯз шумораи
мактабҳои нави шӯравӣ зиёд мешуд. Агар дар соли хониши 1923 - 1924 дар
музофоти Хуҷанд 17 мактаб ва 1678 нафар талаба бошад, пас соли хониши
1924 - 1925 шумораи мактабҳо ба 27 расид, ки дар онҳо 2400 нафар таҳсил
мекарданд.
Дар Хуҷанд маҳфилҳои хаваскорони санъат низ ташкил карда шуда
буднд, ки асосгузорони он аввалин муаллимон буданд.

§4. Чорабиниҳои аввалини иқтисодӣ ва фарҳангӣ
дар Бухорои Шарқӣ
Дар Бухорои Шарқӣ моҳи марти соли 1922 Комиссияи Фавқуллодаи
Диктатурӣ (КФД) амал мекард, ки тамоми ҳокимияти олй, судй,
гражданин) ҳарбй дар ихтиёраш буд. Дар назди вай шӯъбаҳои назорати
давлатй, ҳуқуқ, замину об, сохтмон, тандурустй, маорифи халқ, трибунала
ҳарбию инқилобй, мудофиа, нақлиёт, назоратҳои молия, андоз ва
машварати иқтисодй кор мекарданд. КФД дар иртибот бо шӯрои ҳарбӣ инқилобии Бухорои Шарқй кор мебурд.
Дар навоҳии аз аксулйнқилобчиён озодшуда кумитаҳои инқилобй
таъсис дода мешуд. Аъзоёни ин кумитаҳо аз се нафар иборат буда, яке аз
онҳо намояндаи вилоят ва ду нафар намояндаи туману кентҳо буданд.
Чунин усули роҳбарӣ то моҳи июни соли 1924 давом кард. Бо мақсади ба
халқ наздик намудани органҳби идоракунии Ҳукумати Шӯравӣ соли 1923
дар Бухорои Шарқӣ тақсимоти маъмурӣ - бумй гузаронида шуд, ки
мувофиқи он вилоятҳои Душанбе, Ғарм, Кӯлоб, Қӯрғонтеппа ва
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Сариосиё ташкил шуданд. Сипае, моҳи августа соли 1923 дар Бухорои
Шарқӣ анҷуманҳои вилоятию туманҳо баргузор шуданд.
Соли 1924 дар интихоботи дуюми Шӯроҳои вилоятй, туману кентҳо
меҳнаткашон фаъолона иштирок карданд. 1-5 сентябри соли 1924 дар
Душанбе анҷумани 1 - уми Шӯроҳои вакилони халқи Бухорои Шаркӣ шуда
гузашт, ки он масъалаҳои муборизаи зидди босмачиён, Шӯравикунонии
Бухорои Шарқй, барқароркунии хоҷагии халқ ва инкишофи маорифро
муҳокима кард. Анҷуман ба меҳнаткашони Бухорои Шарқӣ муроҷиат
намуда, даъват ба амал овард, ки дар азнавбарқароркунии хоҷагии халқ ва
муборизаи зидди босмачиён фаъолона иштирок намоянд. Инчунин ба
анҷумани V Шӯроҳои Умумибухорой вакилон интихоб карда шуданд.
2 - юми феврали соли 1922 Ҳизби Коммуниста Бухоро ба ҳайати РКП
(б) дохил шуда, қобилияти баланда ташкилотчигй пайдо намуд. Ҳизби
Коммуниста Бухоро аз рӯи нишондодҳои КМ РКП (б) амал мекард.
Қарорҳои анҷумани X РКП (б) ҳамчун барномаи амалиёти Хизби
Коммуниста Бухоро хизмат карданд. Дар асоси қарорҳои анҷумани X РКП
(б) дар анҷумани III Умумибухороии Шӯроҳо (15 - 18 августа соли 1922)
сиёсати нави иқтисодй ҷорй карда шуд. Дар ҳудуди ҶХШБ андози озуқавй
қонунӣ гардада, барои густариши моликият, савдо ва саноати хусусӣ
иҷозат до да шуд. Дар давраи сиёсати нави иқтисодй ба масъалаи аграрй
диққата махсус дода шуд. Замини бойҳо на дар ҳама ҷо мусодира шуда, ба
деҳқонон дода шуда буданд.
Тавассути иттафоқи «Қӯшчй» ба ғайри заминҳои вақф, дигар заминҳо
ба деҳқонон иҷора дода мешуданд. Соли 1923 КИМ Шурой Умумибухорой
«Қонуни асосии ҶХШБ - ро дойр ба истифодаи замин» қабул кард.
Мувофиқи он ҳама заминҳои киштбоб ба фонди давлатии замин дохил
мешуданд. Замин ба касони аз 19- сола боло дода мешуд. Ба оилае, ки то
панҷ нафар аъзо дошт 30 таноб (7-8 га) замин дода мешуд. Муносибатҳои
иқтисодаи байни ҶХШБ ва РСФСР ривоҷ ёфтанд. 9 - уми августа соли 1922
байни онҳо созишнома баста шуда, дар савдои ҳарду тараф боҷ гирифта
намешуд.
Аҳволи иктисодии ҶХШБ дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ хеле вазнин
буд. Истеҳсоли пахта кам шуд. Агар соли 1913 ба Русия 2 млн. пуд пахта
фурӯхта шуда бошад, соли 1921 ҳамагй 142 ҳазор пуд пахта истеҳсол карда
шуду ?халос. Аҳвол дар Бухорои Шарқй сангинтар буд. Танҳо дар туманхои
Балҷувону оби Гарм солҳои 1922 - 1923 босмачиҳо 4850 cap асп, 16474 cap
ҳайвони калони шохдор, 82070 cap бузу гусфандро нест карда, 2320 одамро
кушта, 1214 касро маҷрӯҳ карда буданд. Дар натиҷаи ваҳшигарии
босмачиён деҳаҳои пахтакори Қӯрғонтеппа, Сарой Камар ва дигар ноҳияҳо
тамоман харобу беодам
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шуданд. Дар натиҷаи кам шудани истеҳсоли пахта нарху наво баланд шуд.
Дар корхонаҳои саноатии Бухоро ашёи хом намерасид.
Соли 1921 дар Москва саркомитети пахта таъсис ёфт, ки дар
пешрафти хоҷагиҳои ҶМШС Туркистон ва ҶХШБ нақши бузург бозид.
Саркумита, нозироти замин ва дигар ташкилотҳои пахтакорй барои
ҳавасманд намудани деҳқонон чораҳо андешида, нархи хариди пахтаро
баланд бардоштанд. Ба пахтакорон ёрии агротехники расонида, қарзҳои
дарозмуддат дода мешуд. Соли 1923 дар Бухоро шӯъбаи бонки хоҷагии
қишлоқи Осиёи Миёна кушода шуд. Ин бонк соли 1924 ба деҳқбнони
ноҳияи Лакай 150 ҳазор сӯм қарзи дарозмуддат дод. Моҳи октябри соли
1924 дар Бухорои Шарқӣ 20 ширкати қарздиҳӣ ташкил шуд, ки онхо 3865
хоҷагиро муттаҳид мекарданд.
Ҳукумати РСФСР ба барқароркунии саноати ҶХШБ аҳамияти зиёд
медод. Заводҳои нави пахта, чарм, равган сохта шуда, бо ашёи хом таъмин
карда мешуданд. Баробари корхонаҳои калони саноатй, дар Бухорои
Шаркӣ ба сохтани устохонаҳои косибй низ аҳамияти калон медоданд. Соли
1924 дар Душанбе - 673, Қӯрғонтеппа - 152, Ғарм - 1291 устохонаҳо кор
мекарданд.
Тоҷикистони пешазинқилобӣ аз манбаъҳои энергетики маҳрум буд.
Хонаҳои мардумро чароғи сиёҳ равшан менамуд. 2-юми сентябри соли
1924 дар Душанбе бо қувваи Аскарони Сурх истгоҳи барқӣ сохта шуд, ки
иқтидори он ба 200 лампочка мерасид. Тоҷикистон аз роҳҳои калони
мошингард низ махрум буд. Сохтмони роҳҳои мошингарду мумфарш баъд
аз инқилоб огоз шуда, солҳои 1921 - 1924 байни Душанбе - Ғузор роҳи
мошингард, роҳи обии байни Ҷиликӯл - Саройкамар - Термиз ва роҳи
ҳавоии Душанбе - Бухоро ба кор cap карданд. Сохтмони ҳаёти маданӣ ва
иқтисодӣ дар Душанбе огоз ёфт. Соли 1923 стансияи радио, шӯъбаи алоқа,
ҷамъияти матлубот ташкил шуданд. Бухорои Шарқӣ имконият дошт, ки бо
марказ ва вилоятҳо алоқа кунад.
Дар Бухорои Шарқӣ қадамҳои нахустин дойр ба маориф хам гузошта
шуданд. Моҳи марти соли 1921 дар Душанбе нозироти вилоятии маориф ва
5 мактаби шӯравй ташкил шуд. 600 нафар ҷавонписарону духтарон ба
мактаби нави шӯравӣ қадам ниҳоданд. Баробари ин аввалин муаллимон ба
Бухорои Шарқӣ омаданд. Соли хониши 1923 - 24 дар Кӯлоб, Ховалинг,
Ғарм, Хрит мактабхои нав, дар Душанбе, Кӯлоб, Қаратоғ, Ғарм бошад
интернатҳо кушода шуданд. Муаллимон дар курсҳои кӯтоҳмуддат тайёр
карда мешуданд, ки соли 1921 онро 25 нафар муаллимон хатм карданд.
Азбаски муаллимон намерасиданд, бинобар ин дар курсҳо мудирони
нозироти вилоятии маориф, сардорони милиса, коркунони ҳизбӣ - давлатй
даре мегуфтанд. Маҳви бесаводии калонсолон вазифаи аввалиндараҷа буд.
Бар зидди бесаводй муборизаи
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умумидавлатй cap шуд. Аз соли 1921 cap карда, курсҳои маҳви бесаводй
ташкил шуданд. Баробари он ба масъалаи инкишофи муассисаҳои маданй равшаннамоӣ аҳамияти зиёд до да мешуд. Соли 1923 дар Душанбе аввалин
китобхона ташкил шуда, ба маркази корҳои оммавй - сиёсй табдил ёфт.
Адабиёти советии тоҷик дар муборизаи шадиди зидди пантуркистон
ва миллатчиёни буржуазӣ ташаккул меёфт. Асарҳои Садриддин Айнй
«Суруди Озодй», «Марсия», «Ба шарафи инқилоби Октябр» сурудҳои
аввалини инқилобӣ буданд. С.Айнй соли 1920 повестҳои «Ҷаллодони
Бухоро» ва соли 1924 «Одина» - ро пешкаши хонандагон намуд. Асарҳои ӯ
дар маҷаллаи «Шӯълаи инқилоб», ки аз моҳи апрели соли 1919 то декабри
соли 1921 дар Самарканд нашр мешуд чоп мешуданд. Баробари С.Айнй,
инчунин шеърҳои инқилобии Абулқосим Лоҳутй нашр мешуданд. Соли
1923 достони «Кремл»- и ӯ дар Москва чоп шуд. Худи ҳамон сол асари
дигари ӯ «Инкилоби сурх» чоп гардид. Соли 1920 Пайрав Сулаймонӣ «ба
щарафи Инқилоби Бухоро» ном шеър навишт. Солҳои 1924 - 25 шеърҳои
Муҳамадҷон Раҳимй низ дастраси хонандагон гардиданд.
Дар Бухорои Шарқй касалиҳои гуногуни сирояткунанда ҳукмфармо
буданд. Барой пешгирӣ кар дани ин касалиҳо соли 1923 бо қувваи аскарони
сурх дар Кӯлоб, Ғарм, Қурғонтеппа, Шӯрообод ва дигар ҷойҳо муассисаҳои
табобатӣ, пунктҳои амбулаторй ва дар Душанбе маркази муборизаи зидди
касалии вараҷа кушода шуданд.
Ҳамин тавр, ба дущвррии солҳои ҷанги шаҳрвандӣ нигоҳ накарда,
дар пешрафти иқтисодиёт ,ва ташкил намудани аввалин марказхои маданй
- маърифатй комёбихои назаррас мушоҳида мешуданд.

38

БОБИЗ.
ТАҚСИМОТИ МИЛЛИЮ ҲУДУДИИ ОСИЁИ МИЁНА.
ТАШКИЛ ЁФТАНИ ҶУМҲУРИЯТИ МУХТОРИ
ШУРАВИИ СОТСИАЛИСТИИ ТОҶИКИСТОН
Қабл аз инқилоби Октябр дар Осиёи Миёна ягон давлати миллй вуҷуд
надошт. Халқҳои ин сарзамин дар ҳайати аморати Бухоро, хонигарии Хева
ва генерал - губернатории Туркистон қарор доштанд. Сиёсати миллим ленинӣ талаб мекард, ки халқҳои озодшуда бояд давлатҳои соҳибистиқлоли
миллим худро дошла бошанд.
Баъди дар худуди Осиёи Миёна пурра барпо карда шудани сохли нав
ва фаро расидани ҳаёли осоишла зарурияли гузаронидани лақсимоли миллй
- бумй ва лашкил додани давлалдории миллй ба миён омад. Аввалин
маролиба 15 январи соли 1920 комиссиям Туркислонй зарурали лашкил
намудани се ҷумҳуриҳои миллиро пешниҳод карда буд. Сипае, бо лавсияи
В.И.Ленин харилаи мардумшиносии Туркислон моҳи июни соли 1920
ларлиб дода шуд. Туркислон бояд ба Узбакия, Туркмания ва Қирғизия
лақсим мешуд.
Дар асоси барномаи ҳуқуқи худмуайянкунии миллалҳо ва
гузаронидани лақсимоли миллй - худудй дар Осиёи Миёна Комиссариали
корҳои миллим ҶМШС Туркислон лашкил дода шуд, ки дар ҳайали он
шӯъбаҳои ӯзбекӣ, луркманй, арманй, лолорй, форей, яҳудй амал мекарданд.
Вале соли 1921 бо қарори КИМ Шӯроҳои Ҷумҳурии Туркислон дар хайаги
Комиссариаг ланҳо шӯъбаҳои ӯзбекй, луркманй, қирғизй ва миллалҳои
хурд боқй монданд. Бо дахолали панлуркислон (луркпараслон) шӯъбаи
форей - лоҷикӣ лашкил дода нашуд. Тоҷикон бо овози машварали дар
ҳайали Ч.Имомов, А.Ҳоҷибоев ва М.Саидчонов ба Комиссия се рӯз қабл аз
ҳалли лакдири миллали лоҷик ворид карда шуданд. Панлуркислон ба кори
комиссия фишор оварда, ба он лобиши шовинислии миллалгароёна дода,
бо хар восила дар Осиёи Миёна мавҷуд будани лоҷиконро инкор мекарданд
ва барои лашкил додани «Ҷумҳурии халқҳои луркзабон» мубориза
мебурданд.
Яке аз арбобони барчаслаи шуравии он давр, комиссари халқии
корҳои хориҷӣ Георгий Чичерин ба акидаи шарқшиносони рус
В.В.Барлольд ва М.С.Андреев лакя карда, ба муқобили лоиҳаҳои
ҳозиргардида лоиҳаеро пешниҳод намуд, ки он дар лаърих бо номи
«Лоиҳаи Чичерин» маълум асл ва мувофиқи он дар ҳудуди Осиёи Миёна
Ҷумҳурии Тоҷикислон ҳамчун ҷумҳурии бузурггарин ва дар ҳайали он
39

мебоист Ҷумҳурии Мухтори Узбекистан бунёд мегардид. Вале бо сабаби
дар ҳайати мутасаддиёни масъалаи марзбандии Ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна
зиёд будани таъсири туркпарастон «Лоиҳаи Чичерин» қабул нагардид.
Лоиҳаи тақсимоти мйллӣ -ҳудудии Осиёи Миёнаро бюрои сиёсии КМ
РКП (б) муҳокима намуда, 28-уми апрел барои рафъи камбудихои ҷойдошта
комиссияи махсус таъсис намуд, ки ба он В.В.Куйбешев сарварӣ мекард.
Дар кори тайёр намудан ва гузаронидани тақсимоти миллӣ - маъмурии
Осиёи Миёна ходимони ҳизб ва давлат, И.Калинин, В.В.Куйбешев,
И.В.Сталин, М.В.Фрунзе, Я.Э.Рудзутак ва дигарон саҳмгузор буданд.
12-уми июни соли 1924 Бюрои Сиёсии КМ РКП (б) «Дар бораи
тақсимоти миллй - маъмурии Осиёи Миёна» қарор қабул намуда, ташкил
ёфтани
Ҷумҳуриҳои
Шӯравии
Сотсиалистии
Узбекистон
ва
ТуркманистонрО маъқул донист.
15 сентябри соли 1924 Сессияи фавқуллодаи КИМ-и Туркистон ва 20
сентябри соли 1924 Сессияи Умумибухороии Шӯроҳо тарафдории худро
барои ташкилёбии Ҷумҳуриҳои миллй изҳор карданд. Вале сессияи КИМ
ҶМП1С Туркистон ҷонибдори дар ҳайати Узбекистон ташкил намудани
вилояти Мухтори Тоҷикистон буд.
14-уми октябри соли 1924 Сессияи II (даъвати XI) Комитети Ичроияи
Марказии Умумиитифоқ дар бораи ташкилёбии ҶШС Узбекистан, вилояти
Автономии Қароқалпоқ дар ҳайати ҶХШС Қирғизистон (дёртар ҶХШС
Қазоқистон. вилояти Қароқирғизистон (Қирғизистон) дар ҳайати РСФСР
қарор қабул намуд.
Сарфи назар аз ин, тавассути дастгирии шахсиятҳои шинохтаи
онвақтаи Шӯравӣ дар асоси пешниҳоди комиссия таҳти роҳбарии
В.В.Куйбешев Бюрои Сиёсии КМ РКП (б) 11-уми октябри соли 1924 ягбна
қарори одилона қабул кард:»Ҷумҳурии_худмухтори тоҷикон (ба ҷои
вилояти худмухтор) дар ҳайати Ҷумҳурии Узбекистон ташкил карда
шавад». 14-уми октябри соли 1924 иҷлосияи II КИМ-и Умумииттифоқ
(даъвати И) қарбри Бюрои Сиёсии РКП (б)-ро «Дар бораи тақсимоти миллии
Осиёи Миёна» тасдиқ кардл Аз ин рӯ, 14-уми октябр рӯзи тавлиди
ҷумҳуриҳои Туркманистон, Узбекистон ва Ҷумҳурии Мухтори Тоҷикистон
ба ҳисоб меравад. 27-уми октябр сессияи 2-юми КИМ-и ИҶШС (даъвати
дуюм) қарорро оиди тақсимоти миллию ҳудудии Осйёи Миёна маъкул
шуморид.
Ба ҳайати ҶМШС Тоҷикистон навоҳеи Панҷакент, Фалғар, Уротеппа,
Мастчоҳ, Ғарм, Х,исор, Кӯлоб, Қӯрғонтеппа ва аз 2 - юми январи соли 1925
вилояти автономии Бадахшони Кӯҳй (ВАБК) дохил шуданд. Ноҳияҳои
Хуҷанд, Нов, Исфара, Конибодом, Ашт дар округи
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Хуҷанд муттаҳид шуда, ба ҳайати ҶШС Узбекистан дохил шуданд. Ҳудуди
ҶМШС Тоҷикистон 135620 километри мураббаъ, аҳолиащ 739503 кас буд,
ки 65,4 фоизашро тоҷикон ташкил медоданд. Аз ҳайати ҶМШС Туркистон
ба Тоҷикистон 135665 кас ва аз ҶХШБ 6038338 кас дохил шуданд.
26 - уми ноябри соли 1924 дар шаҳри Тошканд аввалин Ҳукумата
Тоҷикистони Шӯравӣ - Комитета Инқилобии ҶМШС Тоҷикистон таъсис
ёфт. Ба ҳайати Президиуми Комитета Инқилобй Нусратулло Махсум Лутфуллоев - раис, Буттабой Додобоев, Раҳматулло Бобоҷонов - ҷонишини
раис, С.М.Соколов, Шириншоҳ Шотемиров, Абдулло Ёрмуҳаммадов ва
дигарон аъзоёни комитета Инқилобӣ интихоб шуданд. Душанбе пойтахти
Тоҷикистон дониста шуд. Анҷумани III Умумииттифоқии Шӯроҳо хоҳиши
ҷумҳуриҳои навтаъсиси Осиёи Миёнаро ба инобат гирифта, онҳоро ба
ҳайати СССР қабул намуд. Кумитаи Инқилобй дар кори мустаҳкам
намудани органҳои Ҳукумати Шӯро, дар кори ташкилу сафарбар намудани
меҳнаткашон ба муборизаи зидди аксулинқилобчиён. пешрафти хоҷагию
маданӣ нақши бузургбозид.
Тақсимоти миллим ҳудудии Осиёи Миёна қадами бузурге дар роҳи
ҳалли масъалаи миллӣ, дар роҳи инкишофи демократии Шӯравй буд. Он
имконият дод, ки тоҷикон давлати миллии хешро ташкил намуда, баробари
дигар халқҳо барои шукуфоии кишвари хещ мубориза баранд. Тақсимоти
миллй - маъмурӣ ба душманон зарбаи сахт зада, дар муттаҳидӣ ва тарбияи
интернатсионалии халқҳо нақши бузург бозид.
Дар амалӣ гардидани тақсимоти миллӣ - ҳудудй, душворӣ ва
камбудиҳои зиёд ҷой доштанд. Заиф будани васоити ахбору роҳҳои
нақлиёт, паст будани дараҷаи сиёсй - маънавӣ, фарҳанги сиёсии
шаҳрвандон, фаъол набудани ташкилоту ходимони ҳизбй - давлатй, камии
зиёиёни миллй ба тақсимоти миллй - бумӣ таъсири манфй расониданд.
Ҳамин буд, ки бо дахолати душманони халқи тоҷик - пантуркистон бисёр
тоҷикон ва шаҳру деҳаҳои аҷдодии онҳо аз ҷумла, Бухоро, Самарканд,
Сурхандарё, Саросиё ва ғайраҳо берун аз марзи Тоҷикистон монданд.
Дар рафти тақсимоти миллим ҳудудии осиёи Миёна намояндагони
миллати тоҷик Файзулло Хоҷаев ва Абдулло Раҳимбоев бо туркпарастон
созишу гузаштҳо карда, аз баҳри шаҳрҳои асосии қадимаи тоҷикон
гузаштанд ва ба миллати худ хиёнати азим ва нобахшидани содир
намуданд.
Намояндагони дигари халқи тоҷик Абдуқодир Муҳиддинов ва Чинор
Имомов, ки дар раванди .тақсимот хузур доштанд, низ ба иштибоҳоти
ҷиддй нисбати манфиати халқи худ роҳ доданд. Дар
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натиҷаи ин табартақсимот 1,5-2_миллион ва ё 60%-и тоҷикони Осиёи
Миёна дар қаламрави Ҷумҳурии Узбекистан монданд. Вале бо вуҷуди ин
беадолатиҳо ва камбудиҳои ҷиддии содиршуда таъсиси Ҷумҳурии
Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон дар маҷмӯъ, барои халқи
тоҷик дорои аҳамияти бузурги таърихӣ мебошад, зеро баъди ҳазор соли
сукути давлати Сомониён тоҷикон соҳиби давлати миллии худ гардиданд.
§1. Низоми идораи хизби ва давлати
Баъд аз ташкил ёфтани ҶМШС Тоҷикистон масъалаи барпо
намудани сохтори ҳизбӣ ва давлатдорй ба миён омад. Сараввал
Комитета Инқилобии ҶМШС Тоҷикистон ташкил ёфт. Дар назди он
вазифа меистод, ки аксулинқилобчиёнро маҳв карда, сохтмони осоишта
ва барқароркунии хоҷагии халқро тезонад ва идораи давлатиро
мустаҳкам намояд.
Аввалҳои моҳи феврали соли 1925 Комитета инқилобии
Тоҷикистон аз Тошканд ба Душанбе омад ва 5-уми феврали соли 1925
КИМ - и Бухорои Шарқй ваколати худро қатъ кард. Ташкили идораи
давлатй дар шароити вазнини ҷангй шаҳрвандӣ ва нарасидани кадрхои
маҳаллй мегузашт. Комитета Инқилобй моҳи феврали соли 1925 ба
ташкили идоракунии ҳукумати маҳаллй шурӯъ намуд. Аввал милисаи
халқй ва 12-уми феврал комиссариата халқии адлия таъсис ёфт. Дар
Ғарм, Ҳисор, Кӯлоб, Қурғонтеппа, Ӯротеппа ва Панҷакент судҳои халқй
ба кор cap карданд. Судҳои қозигӣ низ вуҷуд доштанд.
Моҳҳои феврал - марта соли 1925 комиссариатҳои халқии маориф,
тандурустй, зироат, молия, Управленияи сиёсии давлатй (ГПУ) ва Суди
Олии ҶМШС Тоҷикистон ташкил карда шуданд. Моҳи декабри соли
1924 Бюрои ташкилии ҲК (б) Узбекистан дар ҶМШС Тоҷикистон
таъсис ёфт, ки ба ҳайати он Ч.Имомов, С.М.Соколов, (котиби масъул),
О.Окчурин, Б.В.Толпиго, Ҷ.Зокиров, Ш.Шотемур, Ч.А.Путовский,
А.Алиев, А.Ёрмуҳаммадов, Б.Додобоев дохил буданд.
Моҳи октябри соли 1929 Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии
Тоҷикистон ташкил шуд ва 25-уми ноябри ҳамон сол ташкилоти
вилоятаи ҳизбӣ ба Ҳизби коммунистии (болшевикони) Тоҷикистон
табдил до да шуд. Аз 6 то 15-уми июни со ли 1930 дар Душанбе анҷумани
1 муассисони ҲК (б) Тоҷикистон шуда гузашт ва вазифахои сохтмони
сотсиалистиро дар ҷумҳурӣ муайян кард. Дар сафи хизби Коммуниста
тп™*™ хямон вакт 5358 коммунистон буданд. Баъд аз анҷуман
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Тоҷикистон 397 нафар коммуниста н буданд. Ташкилотҳои калони ҳизбӣ
дар Душанбе, Ӯротеппа ва Панҷакент ҷой доштанд.
Моҳи декабри соли 1924 Бюрои ташкилии KM JIKGM Узбекистан
дар Тоҷикистон барпо шуда, 25 ячейка дошт, ки 321 нафар комсомолонро
дар бар мегирифт. Моҳи октябри соли 1925 конференсияи якуми
умумитоҷикистонии ЛКСМ-и Узбекистан шуда гузашт, Дар охири сол 58
ячейкаи комсомолй буд, ки онҳо 1417 аъзо доштанд. Иттифоқи касабаи
Тоҷикистон, ки дар аввали соли 1925 ташкил шуда буд, дар моҳи март 486
аъзо дошт. Ҳанӯз баъзе органҳои кӯҳнаи давлатй - оқсақол, мингбошй,
амлокдор амал мекарданд. Онҳо аз вазифа сӯистеъмол карда, аз меъёр зиёд
андоз меситониданд ва ба аксулинқилобчиён ёрӣ мерасониданд. Моҳи
апрели соли 1925 бо қарори Комитета инқилобии ҷумҳурӣ идораи
оқсақолон, мингбошй ва амлокдорон барҳам дода шуд. Судҳои қозиён боқӣ
монда буданд. 15- уми марта соли 1925 дар намоиши серодами
меҳнаткашони шаҳри Душанбе ташкилёбии ҶМШС Тоҷикистон расман
эълон карда шуд, ки он ба иди тантанавии меҳнаткашон табдил ёфт.
Моҳи октябри соли 1925 Кумитаи инқилобии ҷумҳурӣ забонҳои
тоҷикӣ, узбеки ва русиро ҳамчун забонҳои давлатӣ эълон намуд. Ба
масъалаи тайёр намудани кадрҳои роҳбарикунандаи давлатӣ диққати калон
до да мешуд. Ин кадрҳо дар курсҳои гуногун тайёр карда мешуданд. Ба
ҷумҳурӣ кадрҳои зиёди ҳизбй, шӯравӣ, мутахассисони соҳаҳои гуногуни
хоҷагӣ аз ҷумҳуриҳои бародарй фиристода мешуданд.
Ҳизб ва ҳукумат чораҷӯи намуданд, ки дастаҳои босмачиён нобуд
карда шавад. Бо мақсади ҳарчӣ зудтар нест кардани босмачиён дар ҷумҳурй
маъракаи махсуси мубориза бар зидди босмачиён гузаронида шуд.
Маъракаи якум баҳору тобистони соли 1925 ба амал омад. Дар ин давра 422
маротиба задухӯрдҳо шуда гузаштанд. Судҳои ҷазодиҳандаи сайёр ташкил
до да шуда буд, ки онҳо ба гунаҳкорон ҷазо дода, моҳияти босмачигариро
фош менамуданд.
Ҳукумати Шӯравй ба муҳоҷироне, ки аз хориҷа бармегаштанд
ҳаматарфа ёрй мерасонид. Баробари ба ҷойҳои зисти хеш баргаштан
фирориён аз ҷониби Ҳукумат замин, ёрдампулй, озука мегирифтанд.
Деҳқонони ба доми найранги аксулинқилобчиён гирифторшуда, ки ба
тарафи Ҳукумати Шӯравӣ мегузаштанд, гуноҳашон бахшида мешуд. То
моҳи сентябри соли 1926 дар Файзободу Уротеппа муковимати
зиддишӯравӣ барҳам дода шуд. Маъракаи дуюми муборизаи зидди
аксулинқилобиён моҳи май соли 1926 оғоз ёфт. Дар натиҷаи он 23 - 31- уми
май аксулинқилобиён дар Кӯлоб ва ноҳияҳои атрофи он пурра нест карда
шуданд. Тобистони ҳамон сол аксулинқилобиёни Ҳисору Лакай торумор
карда шуданд.
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Корҳои оммавӣ - сиёсии ҳизбӣ ва комсомолй, инчунин чораҳои
зарурии иқтисодии Ҳукумати Шӯравй бар зидди аксулинқилобиён
аҳамияти калон доштанд. Халқ дар маҷлисҳо, конференсияҳо, ҷамъомаду
намоишҳои сершумор аксулинқилобиёнро фош мекарданд. Дар натиҷа
бисёре аз пешвоёни қабилахои лақайҳо: Дона оқсақол, Қаршй оқсақол,
Абдулазиз ва дигарон ба тарафи Ҳукумати Шӯравй гузаштанд. Дар ноҳияи
Лақай бар зидди аксулинқилобиён 14 комитетҳо ва 11 отрядҳои
калтакдорони сурх низ ташкил дода шуданд.
Деҳқонон бар зидди аксулинқилобиён фаъолона мубориза
мебурданд. 20 уми июни соли 1926 Иброҳимбек ба Афғонистон гурехт ва
аз моҳи августа соли 1926 Комитета Инқилобии Ҷумҳурӣ торумори
дастаҳои боқимондаи аксулинқилобчиёнро ба ихтиёри органҳои вилоятй ва
туманҳо вогузор намуд. Аз болои аксуЛинқилобиён ғалабаи комил ба даст
омад. Дар ин ғалаба Армияи Сурх, отрядҳои ихтиёрии калтакдорони сурх
нақши ҳалкунанда бозиданд. Тоҷикон бо русу белорус, украину тотор,
узбеку туркман ва дигарон китф ба китф истода, бар зидди
аксулинқилобиён мубориза бурданд. Дар ҷангҳои шадид номи сардори
Управленияи Сиёсии Давлатӣ ва сардори шӯъбаи махсуси корпуси 13
тирандозӣ Ч.А.Путовский, командири бригада Н.Томин, фарзандони халқи
тоҷик Раҷабалй Ҷалилов, Илон Каримов, Гулон Саидов, Абдусамад
Рахимов, Яҳё Афзалй ва дигарон машҳуру маҳбуби халқ гардиданд.
Баъди барҳам додани ҳаракати зидди шӯравй Комитета Инқилобии
Ҷумҳурӣ 14-уми августа соли 1926 дар бораи гузаронидани интихобот ба
Шӯроҳо қарор қабул намуд. Интихоботи соли 1926 нисбат ба интихоботи
соли 1925 хуб гузашт. Аммо иштироки занҳо бидуни Помир ба Шӯроҳо
тамоман кам буд, батраку чоряккорон низ дар интихобот фаъолона иштирок
накарданд. Ба ҳисоби миёна дар интихобот ба Шӯроҳо 35 фоиз, дар баъзе
вилоятҳо 70 - 80 фоиз интихобкунандагон, бештар мардон, иштирок
карданд. Ин галабаи калон буд. Ба чои Комитетҳои Инқилобй 248 шӯроҳои
музофотаю туманй, 2 Шӯроҳои нохиявӣ, 18 комитетҳои иҷроияи волостҳо
ва ҳафт комитетҳои иҷроияи вилоятҳо интихоб карда шуданд. Аҳамияти
интихоботи соли 1926 дар он аст, ки вай дар шароити осоишта гузашта,
барои сохтмони сотсиализм дар Тоҷикистон роҳи васеъ кушод.
Аз 1 то 12 - уми декабри соли 1926 дар шахри Душанбе анҷумани
якуми муассисони Шӯроҳои Тоҷикистон баргузор гардид. Дар кори
анҷуман 335 нафар вакилон, аз чумла, 12 нафар вакилон ва 12 нафар заной
иштирок доштанд. Дар мачдиси рӯзи аввал анҷуман «Дар бораи ташкил
шудани Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон»
декларатсия қабул намуд. Анҷуман дар бораи аҳволи
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байналхалқй ва дохилии ИҶШС, дар бораи ба охир расидани ҷанги
шаҳрвандй, қйсмҳои Армияи Сурх маърӯзаю ҳисоботҳои Комитета
Инқилобӣ ва комиссариатҳои маорифу нигаҳдории тандурустиро шунида,
муҳокима намуд. Инчунин «Дар бораи милликунонии замин, об, сарватҳои
зеризаминй ва ҷангал» декларатсияи қабулкаркардаи съезд аҳамияти
бузурги таърихй дошт. Дар асоси ин ҳуччат ҳуқуқи моликияти хусусй ба
замину об абадй бекор карда шуд. Тамоми замин, об, ҷангал, боигариҳои
зеризаминй моликияти давлатӣ эълон карда шуданд. Анҷуман дар бораи
озодии занон, барҳам додани қафомонии мадании халқи тоҷик, ҷорӣ
намудани таълими умумии меҳнаткашон қарорҳо қабул намуд.
Анҷумани якуми муассисони Шӯроҳои Тоҷикистон ба ҷои
комитетҳои инқилобӣ Комитета иҷроияи марказии ҶМШС Тоҷикистонро
интихоб намуд. Ба КИМ-и Тоҷикистон супорида шуд, ки дар асоси
конститутсияи ҶШС Узбекистан конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон тартиб
до да шавад. Ҳукумати ҶМШС Тоҷикистон - Шӯрои Комиссарони Халқ
ташкил карда шуд.
Ҳамин тавр, соли 1926 барои халқи тоҷик соли комёбиҳои бузурги
сиёсию хоҷагӣ гардид. Меҳнаткашони Тоҷикистон дар оилаи бародаронаи
халқҳои ИҶШС ба азнавбарқароркунй ва азнавсозии сотсиалистии хоҷагии
халқ камар бастанд.
Ба сохтмони осоишта гузаштан, баланд бардоштани фаъолияти
сиёсии меҳнаткашонро талаб мекард. Шӯроҳои маҳаллй аз ҷиҳати ташкилй
ва сиёсӣ хеле сует буда, кори онҳоро раис ва котиби он иҷро мекарданд.
Шӯроҳо фаъол набуда, дар назди интихобкунандагон ҳисобот намедоданд.
Масъулини шӯроҳо то 63 фисад бесавод буда, қоида, қонун ва сохтори
Ҳукумати Шӯравиро дуруст намедонистанд.
Баъди интихобот соли 1926 ҷонноку мустаҳкамкунии кори Шӯроҳо
шурӯъ шуда, ба ҳайата онҳо деҳқонон бештар ҷалб карда мешуданд.
Интихоботи Шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон, ки 25 - 29-уми май соли 1927
баргузор шуда буд, дар ҷоннок ва мустаҳкам кар дани кори Шӯроҳо саҳми
калон дошт. Моҳҳои июн - йюл дар Тоҷикистон маъракаи ҷонноккунии
Шӯроҳо гузаронида шуд, ки дар он 130 ҳазор кас ширкат доштанд.
Охири соли 1927 аввали соли 1928 интихоботи навбатии Шӯроҳои
Тоҷикистон гузаронида шуд, ки он зери шиори «Иттифоқи наздиктарини
батракон, камбағалон ва миёнаҳолонро бар зидди бойҳо - баҳри тамоман ба
даст овардани аппарата поёнии щӯроҳо ва аз онҳо тоза кар дани унсурони
бегона» гузашт.
Ташкилотҳои ҷамъиятй дар гузаронидани интихобот фаъолона
иштирок карданд. Дар деҳот иттифоқи «Ҷуфтгарон» дар байни
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камбағалону миёнаҳолон кори зиёде бурд. Шӯъбаи занони назди кумитаи
вилоятии ҳизб бо шиори «Ягон Шӯро ҳам бе зан намешавад!» баромад кард.
Шӯрои иттифоқҳои касаба, КМ комсомоли вилоятӣ ва органҳои маҳаллии
онҳо дар гузаронидани интихобот фаъолона иштирок карданд. Давраи пеш
аз интихоботӣ дар зери шиорҳои: «Деҳқонон ба Шӯроҳо танбалон, арбобон,
бой ва эшонҳоро интихоб накунед!», «Ҳама ба интихоботи Шӯроҳо!»,
«Занон дар сохтмони сотсиализм баробари мардон иштирок намоед!» ва
ғайра мегузашт. Дар интихобот 38,8 фоиз интихобкунандагон иштирок
карданд. Ба ҳайати Шӯроҳои ҷамоа 71,3 фоиз деҳқонон, 17 фоиз батракон,
11,7 фоиз дигарон (коргарон, косибон, хизматчиён, аскарони сурх) интихоб
шуданд. 82 фоизи ҳайати Шӯроҳои ҷамоа аз нав интихоб шуданд.
Интихоботи солҳои 1927 - 1928 дар округи Хуҷанд низ фаъолона гузашт.
Дар интихоботи Шӯроҳои ин ҷо 50 фоизи интихобкунандагон иштирок
карданд. Ба ҳайати Шӯроҳои округи Хуҷанд 157 нафар занон интихоб шуда
буданд.
Тайёр намудани кадрҳои роҳбарикунанда барои Шӯроҳо низ
масъалаи асосй буд. Соли 1927 дар Душанбе курси кӯтоҳмуддати тайёр
намудани котибони Шӯроҳо, ҳисобчиёну ҳуқуқшиносон кушода шуд. Соли
1928 дар ҳамаи вилоятҳо курсҳои тайёркунии котибони Шӯроҳои ҷамоа,
коркунони комсомол, иттифоқи коргарони кишоварзй кушода шуда буд.
Тайёр намудани кадрҳои Шӯроҳо имконият дод, ки соли 1928 сохтори
судии қозигӣ тамоман барҳам дода шавад.
Ноябри соли 1928 - январи соли 1929 интихоботи навбатии Шӯроҳои
маҳаллии Тоҷикистон бомуваффақият гузашт. Дар он 42, 9 фоиз
интихобкунандагон иштирок доштанд. Ба ҳайати Шӯрои ҷамоаҳо 75, 5 фоиз
деҳқонон, 21,4 фоиз батракон интихоб шуданд. 71,8 фоизи аъзоёни Шӯроҳо
аз нав карда шуданд.
Барои беҳтар идора намудани ҳудуди ҷумҳурй зарур буд, ки
идоракунии маъмурии якхела ҷорй карда шавад. Дар қисми Ҷанубу
Марказии ҷумҳурй вилоят - волост - деҳа ва дар қисми Ҷанубу Марказии
ҷумҳурӣ вилоят - туман - кент - ҷамоа вуҷуд дошт. Соли 1926 кентҳо барҳам
хӯрданд ва дар ҳама ҷо вилоят - туман (волост) - ҷамоа ҷорӣ карда шуд. Вале
аз соли 1927 асоси тақсимоти маъмуриро ноҳия ташкил дод. Соли 1929
вилоятҳо ба округҳо табдил дода шуданд. Дар мустахкам намудани умури
давлатии ҷумҳурӣ нақши ҳизби коммунист хеле бузург аст. Ин ҳизб то 1
июли соли 1926 дар сафҳои худ 864 нафар аъзоёнро дар бар мегирифт ва
соли 1928 сафи онҳо ба 1263 нафар расида буд.
Дар зери роҳбарии ташкилоти ҳизбии ҷумҳурй комсомолок дар
мустахкам кардану чоннок намудани Шӯроҳо, ташкили синфии
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камбағалон, барҳам додани бесаводӣ, дар барқарор кардани хоҷагии халқ
саҳмгузор буданд. Соли 1927 сафи онҳо ба 2800 кас расида. буд.
Дар мустаҳкам шудани органҳои Ҳукумати Шӯравӣ ва тараққиёти
иқтисодии ҷумҳурй иттафоқҳои касаба саҳми арзанда доштанд. Шумораи
аъзоёни Иттифоқи касабаи ҷумҳурӣ соли 1927 ба 3900 кас расида буд.
Иттифоқҳои касаба бекоронро бо кор таъмин мекарданд, ба риоя намудани
интизоми меҳнат, инкишофи истеҳсолот, баланд гардидани ҳосилнокии
меҳнат назорат менамуданд.
Дар муттаҳид намудани деҳқонони меҳнатй иттифоқи «Қӯшчӣ»
нақши муҳим бозид. Ин иттифоқ моҳи ноябри соли 1926 - ум 7 ҳазор аъзоро
муттаҳид мекард. Ташкилотҳои поёнии «Қӯшчй» ба омма такя карда, ба
дуруст иҷро шудани қонунхои Ҳукумати Шӯравӣ доир ба замину андоз
назорат карда, дар кори комитетҳои замину об, интихобот ба Шӯроҳо,
ташкили кооператсияҳои кишоварзӣ ва аввалин колхозхо мавқеи хоса
доштанд. Дар асоси нищондоди Бюрои Осиёи Миёнагии КМ ВКП (б) соли
1927 ҳайати «Қӯшчӣ» тоза карда шуда, аз моҳи июни соли 1927 дар
Тоҷикистон номи иттифоқи «Ҷуфтгарон» - ро гирифт.
21-27 -уми октябри соли 1927 конференсияи ҳизбии вилоятии
Тоҷикистон дастовардҳои аввалини ҳаёти иқтисодӣ ва сиёсии ҷумҳуриро
ҷамъбаст намуда, вазифаҳои навбатиро муайян кард. Таъкид карда шуд, ки
деҳқонони заҳматкаш ба кори Шӯроҳо, кооператсия, дигаргунсозиҳои
сотсиалистии деҳот васеътар ҷалб карда шуда, дар байни занон кори сиёсӣ,
маданӣ - маърифатй ба роҳ монда шавад,
Конференсия барномаи васеи сохтмони хоҷагию маданӣ, баланд
бардоштани иқтисодиёти хоҷагии деҳқонон, сохтмони корхонаҳои саноатӣ,
роҳҳо, тараққиёти маориф_ва тандурустиро пешниҳод намуд. Конференсия
ба анҷуманҳои IIIҲК Узбекистан ва анҷумани XV ВКП (б) вакилонро
интихоб намуда, Президиуми комитета ҳизбии вилоятии ҶМШС
Тоҷикистонро дар ҳайати М.Хоҷаев, Ш.Шотемиров (котибони масъул),
А.М. Дяков, С.Абдуллоев, НЛутфуллоев (Н.Махсум), А.Т.Федин,
Я.Афзалӣ интихоб кард.
29 - уми октябри соли 1928 кумитаи вилоятии ҳизб дар бораи даъват
намудани конференсияи дуюми ҳизбии умумитоҷикистонии КМ Х,К (б)
Узбекистан _қарор қабул кард. Конференсияҳои пешакӣ дар Душанбе,
вилоятҳои Уротеппаю Панҷакент гузаштанд. Дар конференсия қайд
гардид, ки ташкилоти ҳизбии ҷумҳурй дар кори иҷрои нишондодҳои
аввалини панҷсола ба комёбиҳо ноил шуда истодааст. Дар кори
индустрикунонӣ, коллективонии хоҷагиҳои деҳқонй, инқилоби маданй
муваффақиятхои бузург ба даст омаданд. 10-уми феврали соли 1929
конференсия кумитаи ҳизбии Тоҷикистонии Узбеки сто нро интихоб
намуд, ки котиби масъули он Шириншоҳ Шотемуров буд.
47

10-уми феврали соли 1929 конференсияи II Комитети Ҳизбии
Вилоятии Тоҷикистон роҷеъ ба дастовардҳо дар кори саноатикунонй,
хоҷагиҳои дастаҷамъии деҳқонон ва инқилоби фарҳангӣ изҳори ақида
карда, Ш.Шотемурро муншии аввали кумитаи вилоятии ҳизб интихоб
намуд.
Барои ба амал баровардани қарордодҳои конферёнсия кумитаи
вилоятии ҳизб ва ташкилотҳои маҳаллии он кори бузургеро ба анҷом
расонида, оммаро барои иҷрои корҳои хоҷагй ва маданй сафарбар
намуданд.
§2. Барқароркунии хоҷагии халқ
ВАЗЪИ САНОАТ. Баробари аз аксулинқилобчиён тоза кардани
деҳот ва ноҳияҳои ҷумҳурй баркароркунии хоҷагии халқ вазифаи асосии
меҳнаткашон гардид. Торумори аксулинқилобчиён имконият дод, ки ба
инкишофи хоҷагии халқ, қабл аз ҳама соҳаҳои кишоварзӣ ва саноат
аҳамияти махсус до да шавад. Охирҳои соли 1926 дар Душанбе, Ҷиликӯл
ва Қурғонтеппа заводҳои пахтатозакунӣ ба кор шурӯъ карданд. Дар
пойтахти ҷумҳурӣ осиёб, заводи собунпазӣ, устохонаҳои механикй,
дастгоҳи барқй ва матбаа сохта шуданд.
Нақши асосиро саноати косибчигӣ (шоҳибофй, оҳангарӣ ва ғайра)
мебозид. Шӯрои Олии Хоҷагии Халқи Ҷумҳурӣ ба масъалаҳои
барқароркунй роҳбарӣ мекард. Дар барқарор кардани саноат нақши
иттифоқҳои касаба хеле бузург буд, ки анҷумани якуми он моҳи апрели
соли 1926 барпо шуда буд. Он вақт дар Тоҷикистон 2334 аъзоёни иттифоқи
касаба мавҷуд буданд.
Сохтмони роҳҳо дар маркази диққати ҳизбу ҳукумат меистод.
Солҳои 1925 - 1926 аз Душанбе то Сариосиё ҳаракати доимии нақлиёт оғоз
ёфт. Роҳҳои Душанбе - Ғузор, Душанбе - Қӯрғонтеппа - Ҷиликӯл беҳтар
карда шуданд. Роҳи Термиз - Сарой Камар - Ҷиликӯл аҳамияти калон дошт.
Дар ин ду сол 516 километр роҳи мошинагард, 310 километр роҳи обй ва
730 километр роҳи ҳавоӣ кушода шуд.
Анҷумани X Ҳизби Коммунист ҳалли масоили миллиро дар
ноҳияҳои қафомонда дар инкишофи иқтисодиёт, қабл аз ҳама саноат медид
ва ба дараҷаи мавзеҳои пешқадам расонидани гӯшаҳои қафомонда мароми
асосии ҳизбу давлат буд. Аз ин хотир дар Тоҷикистони аз ҳар нигоҳ
қафомонда ба сохтани заводу фабрикаҳои нав аҳамияти калон дода мешуд.
Мувофиқи нақшаи ҳукумати Умумииттифоқ дар ноҳияҳои марказии
кишвар ба ташкил ва пешбурди соҳаҳои саноати вазнин диққати зиёд до да
мешуд. Вале дар Тоҷикистон мувофиқи талаботи рӯз
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сохтани соҳаҳои саноати сабук пешбинӣ шуда буд. Пеш аз ҳама корхона заводҳои пахтатозакунй, равғанкашй, консервабарорй дар назар дошта
шуда буд. Солҳои 1926 - 1928 дар ҷумҳурӣ ҳафт заводи пахтатозакунй, аз
ҷумла, соли 1929 калонтарин дар Точикистон - заводи механикии
пахтатозакунии шаҳри Душанбе сохта шуданд.
Дар рафти азнавбарқароркунй ва азнавсозии хоҷагии халқ ноҳияҳои
Шимоли Точикистон ба муваффақиятҳои бузург ноил гаштанд. Соли 1926
дар Хуҷанд заводи пахтатозакунй, соли 1928 фабрикам шохибофй, соли
1927 дар Ӯротеппа заводи шароббарорй, соли 1928 дар Конибодом заводи
механикии истеҳсоли консерваи мевагй сохта шуданд. Соли 1928 конҳои
ангишти Киштут ва Ёқсу ба кор cap карданд.
Дар ҳавзаи Хуҷанд конҳои ангишти Шӯроб, нафти «Санто», чор
заводи пахта кор мекарданд. Дар солҳои 1928 - 1929 ҳаҷми истеҳсоли
маҳсулоти саноат дар ҷумҳурй ба давраи пеш аз чангӣ (1913) баробар шуд.
Инкишофи корхонаю муассисаҳои саноатӣ ба зиёд шудани сафи коргарони
тоҷик сабаб мешуд. Солҳои 1928 - 1929 дар корхойаҳои саноатии
Точикистон 1146 нафар коргарони миллатҳои гуногун меҳнат мекарданд,
ки 1060 нафарашонро коргарони корхонаҳои саноати сабук ташкил
медоданд.
Набудани роҳҳои нақлиёт садди роҳи инкишофи хоҷагии халқи
Точикистон мегардид. Барой Тоҷикистон сохтмони роҳҳо аҳамияти бузург
дошт. Роҳи оҳани Тирмиз - Душанбе, ки сохтмони он соли 1926 оғоз ёфта
буд 1-уми сентябри соли 1929 ба охир расид. Қатораи аввалин бо роҳи
дарозиаш 225 километр ба Душанбе омад. Роҳи оҳан ал окай иқтисодии
ҷумҳуриро бо ноҳияҳои дигари кишвар пайваст. Сохтмони роҳҳои
мошинагард дар авч буд. Соли 1928 сохтмони рохи Душанбе - Қӯрғонтеппа
- Кӯлоб, соли 1929 сохтмони роҳи мошинагарди Душанбе - Тутқавул Кӯлоб ба охир расид. Сохтмони роҳҳо ба инкишофи нақлиёти автомобили
сабаб шуд. Соли 1928 дар Точикистон 18 автомошинаи боркаш буд. Дар
роҳи обии Саройкамар - Тирмиз киштии «Тоҷикистони Сурх» ҳаракат
мекард.
Соли 1925 дар Точикистон ду идораи алока буд. Соли 1928 700
километр хатти телеграф кашида шуда, хама марказҳои вилояту ноҳияҳо бо
Душанбе алоқа доштанд. Бо вилояти Мухтори Бадахшони Кӯҳӣ ба воситаи
радиостансия гуфтугӯ мекарданд.
ВАЗЪИ КИШОВАРЗИ. Ба охир расидани чанги шаҳрвандӣ имкон
дод, ки ба барқароркунии соҳаҳои кишоварзй шурӯъ карда шавад.
Аксулинқилобчиён аҳолиро тороч карда буданд. То соли 1925 майдони
кишт то 46,1 фоиз кам шуда, саршумори чорво аз 2714900 cap ба 1684300
cap фаромад, ки он 63 фоизи давраи то чангиро ташкил медод.
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Аксулинқилобчиён дар Қӯрғонтеппа - 80 фоиз, Саройкмар - 63 фоиз, Арал 45 фоиз, Ҷиликӯл - 25 фоиз, Қабодиён - 12 фоизи хоҷагиҳои деҳқониро
харобу тороҷ карда буданд.
Вазифаи муҳимтарини Кумитаи инқилобии ҷумҳурӣ иборат аз он буд,
ки хоҷагиҳо барқарор карда шуда, ба маҷрои сотсиалистй равона карда
шаванд. Бо ин мақсад соли 1925 барои обёрӣ 50 ҳазор ва соли 1926- ум 578
ҳазор сӯм ҷудо карда шуда буд. Майдони кишти обёришаванда дар ҶМШС
Тоҷикистон ба 153,5 ҳазор гектар расид, ки ин 46,8 фоизи майдони кишти
пеш аз ҷангиро ташкил медод. Ба деҳқонон олотҳои истеҳсолй дода, ёрйи
агрономӣ расонида мешуд.
Ҳукумати Шӯро ба кишоварзон кӯмаки моддй расонида, қарзҳои
дарозмуддати пулй, тухмӣ, озуқа медод. Масалан, солҳои 1925 - 1926 ба
деҳқонон 774 ҳазор сӯм қарз, ба фирориёни ба Ватан баргашта 15 ҳазор пуд
ғаллаи тухмй, 43 ҳазор сӯм ёрдампулй ҷудо карда шуда буд.
Аҳолй бо молҳои саноатй таъмин карда мешуд. 1-уми октябри соли
1925 дар Тоҷикистон 25 нуқтаҳои савдои давлатй ва кооперативӣ кушода,
ба маблағи 1,5 млн сӯм молҳои саноатй ворид карда шуд. Ёрии моддии
ҳукумат имкон дод, ки деҳқонон хоҷагиҳои худро пеш баранд. Заминҳои
обӣ ва ҳосилхез ҳанӯз дар ихтиёри феодалҳо буданд, оммаи меҳнаткашон аз
камзаминӣ ва безаминй азият мекашиданд. Камбағалон ҳоло ҳам аз бойҳо
заминро иҷора гирифта, кор мекарданд.
Ҳалли масъалаи кишоварзӣ марбут ба таксим кардани замин ба
деҳқонон буд. Ин масъала дар навохии Шимоли Тоҷикистон барвақтар ҳал
карда шуд. Дар ҷанубу марказй Точикистон бошад дертар ҳал карда щуд,
зеро Ҳукумати Шӯроҳо дертар барпо шуд ва соҳаи кишоварзй заиф буд. Дар
хайати Шӯроҳои маҳаллӣ унсурҳои бегона зиёд буданд, биноан, ҳалли
масъалаи аграрӣ тӯл мекашид.
. Ҳукумати ҶМШС Тоҷикистон кӯшиш менамуд, ки заминҳои бойҳоро
бадеҳқонони камбағалу безамин диҳад. Бо ин мақсад соли 1926 комиссияи
махсуси тақсими обу замин созмон до да шуд. Онҳое, ки аз до дани замин
саркашй мекарданд ба ҷавобгарй кашида мешуданд.
Яке аз масъалаҳои ҳаётан муҳим ба кор даровардани заминҳои нав ва
аз навоҳеи сераҳолӣ ба ҷойҳои нав овардани деҳқонон буд. Соли хоҷагии
1925 - 1926 муҳоҷиркунии ихтиёрй cap шуд. Аввалин шуда 460 хоҷагӣ аз
водии Ҳисор ба водии Вахш (Қӯрғонтеппа) муҳоҷир карда шуданд.
Муҳоҷирон асосан аз ноҳияҳои Ҳисор, Ғарм, Кӯлоб, Ӯротеппа, Панҷакент,
Фарғона буданд, Сблҳби 1925 - 1929 1504 хоҷагӣ, аз ҷумла, 8030 хоҷагӣ ба
водии Вахш муҳоҷир карда шуданд. Ба оилаҳои муҳоҷирин то 4 - 5 гектар
замин, тухмй, чорво, Олотҳои коркарди хоҷагии кишлок ва барои сохтдни
хонаю ҷой қарзҳои дарозмуддат дода мешуд.
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Бо гуноҳи баъзе роҳбарони ҳизбию шӯравӣ дар рафти муҳоҷиркунй
ба хатогиҳо роҳ дода мешуд. Муҳоҷиркунӣ баъзан шакли маҷбуриро
гирифта, ба муҳоҷирон бартариҳои муайянкарда до да намешуданд. Баъзе
хоҷагиҳои бой ва кудакҳо ҳам муҳоҷир карда шуда буданд. Дигар он ки
муҳоҷиронро сари вақт бо лавозимоту чизҳои зарурй таъмин намекарданд.
Дар натиҷа баъзе муҳоҷирон аҳамияти ин чораҷӯиҳоро нафаҳмида, ба
деҳаҳои собиқи худ бармегаштанд. Масалан, соли 1929 аз 2 ҳазор
хоҷагиҳои аз Ғарм ба Қӯрғонтеппа омада, нисфашон баргашта рафтанд.
Вале бо мурури замон дар натиҷаи кори зиёди таблиғотй ва фаҳмондадиҳӣ
роҷеъ ба масоили ҷо ба ҷо кардани нерӯҳои тавлидотй деҳқонон аҳамияти
онро дарк намуда, барои азхуд намудани заминҳои навкорам камар
бастанд. Дар натиҷа аз ҳисоби муҳоҷирон соли 1929 дар ҳудуди Ҷумҳурӣ
беш аз 50 деҳаҳои нав пайдо шуданд.
Бо қарори ҳукумати ҷумҳурй соли 1929 заминҳои вақф маҳдуд карда
шуда, андоз ворид мешуд, Аз 1-уми феврали соли 1929 заминҳои вақф ба
ихтиёри Шӯроҳо до да шуданд. Дар округи Хуҷанд бошад, заминҳои вақф
ҳанӯз соли 1928 барҳам хӯрда буданд. Масъалаи ислоҳоти обу заминро
бори дигар конференсияи дуюми вилоятии ҲК (б) Тоҷикистон моҳи
феврали соли 1929 ва анҷумани II Шӯроҳо моҳи апрели ҳамон сол
муҳокима карданд. Гузаштан ба коллективонии хоҷагии қишлоқ ин
равандро тезонид.
Солҳои 1926 - 1929 ба деҳқонони тоҷик ёрии калони моддй расонида
шуд. Масалан, маблағҷудокунии давлат агар солҳои 1926 1927 ба соҳаи кишоварзии Тоҷикистон 4,2 млн, сӯмро ташкил дода бошад,
солҳои 1929 - 1930 он ба 9,5 млн. сӯм расид. Ба масъалаи обёрй диққати
калон до да мешуд. Аз моҳи июли соли 1925 то октябри соли 1929 ба ин
мақсадҳо 5 млн. сӯм харҷ карда шуд. Барои обёрй мубориза бурда, дар
водиҳои Вахшу Ҳисор иншоотҳои нави обёрй сохта мешуданд.
Баробари васеъ гаштани майдони кишт колхозҳо аз техника таъмин
карда мешуданд. Аввалин тракторҳо ба Тоҷикистон ҳанӯз соли 1926 оварда
шуда буданд, ки дар сахроҳои колхозҳои навташкили ноҳияҳои Панҷакент,
Ӯротеппа, Чиптура кор мекарданд. Дар рафти солҳои 1928 - 1929 ба
ҷумҳурӣ 2410 сипор, 1854 сихмола, 600 тухмипошаки пахта, 42 мошинҳои
галлатозакунй, комбайни галладарав оварда шуда буданд.
Солҳои 1927 - 1928 дар ҷумҳурй 17 маркази агрономй ва 21 маркази
мошинй мавҷуд буданд. Ин марказҳо усулҳои нави агротехникй,
муносибат ба техникаро ёд медоданд. Коркунони онхо дар байни деҳқонон
бо маърӯзаҳову сӯҳбатҳо баромад мекарданд. Дар охири соли
1928 ибтидои соли 1929 дар ҷумҳурй инчунин 173 ширкати кооперативй,
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аз ҷумла, 19 ширкати пахтакорӣ ва 38 ширкати мелиоративй амал
мекарданд, ки 96792 нафар аъзоёнро муттаҳид мекарданд.
Ба коллективонидани хочагиҳои дехқонон аҳамияти калон дода
мешуд. Охири соли 1927 аввали соли 1928 дар соҳаи коллективонй
муваффақиятҳои аввалин ба даст омаданд. Соли 1928 шумораи колхозҳо ба
55 расид. Барой мустаҳкам кардани хоҷагиҳои камбағалону миёнаҳолон
сиёсати андозгирии Ҳукумати Шӯравӣ аҳамияти калон дошт. Солҳои 1927
- 1928 дар тамоми ҷумҳурӣ, ғайр аз вилояти Автономии Бадахшони Кӯҳӣ
андози ягонаи соҳаи кишоварзӣ ҷорй карда шуд. Хочагиҳои камқувват,
оилаҳои аскарони сурх, муҳоҷирон аз андоздиҳй озод буданд.
Дар давраи азнавбарқароркунӣ ташкили кооператсияҳои деҳқонй
аҳамияти калон дошт. Дар Тоҷикистон аввал ду намуди кооператсия:
кооператсияи қарздиҳии кишоварзӣ ва мелиоративй ташкил шуда буд, ки
онҳо деҳқонони камбағалу миёнаҳолро дар атрофи худ муттаҳид
мекарданд. Масалан, солҳои 1926 - 1927 кооператсияи қарздиҳии
кишоварзй 28700 аъзо дошт, ки 21 фоизи ҳамаи хоҷагиҳои деҳқононро
ташкил медод.
Аввалин ширкати обёрй моҳи июни соли 1925 дар тумани Ҷиликӯл
пайдо шуд. Соли 1927 дар ҶМШС Тоҷикистон 14 ва дар округи Хучанд 25
ширкати кооперативй мавҷуд буд. Дар Тоҷикистон кооператсияҳои пахта,
пилла, чорво, сабзавот ва ғайра низ ташкил шуданд. Моҳи марти соли 1929
дар Тоҷикистон 95432 хоҷагиҳо, ё худ 66,2 фоизи ҳамаи хоҷагиҳои
деҳқонон ба кооператсиядохил буданд.
Мувофиқи нишондодҳои анҷумани XV ВКП (б) аз шаклҳои
оддитарини кооператсия ба шаклхои олии он - колхозҳо гузаштан зарур
буд. Аввалин колхозҳо дар Тоҷикистон соли 1927 ташкил шуданд. Ба
аввалин колхозҳо қарзхои давлатй, ёрии калони моддй - техникй расонида
мешуд. Дар Тоҷикистон дар назди Комиссариата зироат Шӯрои махсус маркази колхозҳо ташкил шуд, ки он дар маҳалҳо шӯъбаҳои худро дошт.
Дар арафаи ташкилёбии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон 209
колхозҳо 2888 хоҷагиҳоро муттаҳид мекарданд.
Дар барббари колхбзхо аз соли 1929 cap карда дар ноҳияҳои Х,исор,
Данғара, Вахш, Душанбе, Уротеппа аввалин совхозҳо ташкил ёфтанд. Дар
натиҷаи ба колхозҳо ҷалб кардани деҳқонони камбағалу миёнаҳол
пахтакорӣ дар ҷумҳурӣ тараққӣ кард. Соли 1927 ҶМШС Тоҷикистон якҷоя
бо округи Хуҷанд 22,9 ҳазор тонна ва соли 1928 бошад 27 ҳазор тонна пахта
фурӯхтанд. Хоҷагиҳои хурди натуралй ба хоҷагиҳои истеҳсоли пахтай
молӣ табдил ёфтанд.
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Ҳукумати Умумииттифоқ ба Тоҷикистон илова ба буҷаи ҷумҳурӣ аз
фонду буҷаи умумииттифоқ ёрии калони иловагӣ мерасонд, ки сабаби
пешрафти босуръати соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи чумҳурӣ мегардид.
Дар натиҷаи зиёд шудани истеҳсоли пахта, ғалла, саршумори чорво ва ғайра
аҳволи моддӣ - маишӣ ва фарҳангии деҳқонон беҳтар гардид.
МАОРИФ В А ФАРҲАНГ. Ҳукумати Шӯравй аз рӯзҳои аввали
ташкил ёфтанаш ба масъалаи маориф ва фарҳанг аҳамияти аввалиндараҷа
медод. Хусусан саводнок кардани халқ мароми асосӣ буд. Аз ин хотир,
маорифи халқ дар Точикистон густариш меёфт. Соли хониши 1924 - 1925
дар Ҷумҳурй 32 мактаби нави Шӯравӣ ва интернатҳо мавҷуд буданд. Дар
натаҷаи гузаронидани маъракаи дуҳафтаинаи маориф соли 1925 боз 28
мактаб сохта шуд, ки дар онҳо 1610 бачагон таҳсил мекарданд. Ҳамагй соли
1925 - 1926 -ум 57 мактабҳои ибтидой ва 8 интернатҳо кор мекарданд.
Мактабҳо бо китобу васоити таълимй таъмин карда мешуданд. Баробари
кушодани мактабҳои нав ба масъалаи маҳви бесаводй аҳамияти калон дода
мешуд. Соли 1926 дар 63 мактаби маҳви бесаводй 1450 кас мехонд. Дар
ҷумҳурӣ ҳанӯз мактабҳои олӣ набуданд. Соли 1924 дар Тошканд
донишкадаи тоҷикии муаллимтайёркунй кушода шуд, ки он барои
пешрафти маориф дар Точикистон роли калон бозид. Кадрҳои ҷумҳурӣ дар
шаҳрҳои Тошканду Москва маълумоти олй мегирифтанд. Дар соли хониши
1926 - 1927 дар Тоҷикистон 161 мактаб ва 20 хонаи бачагон мавҷуд буд, ки
онҳо 5430 хонанда доштанд.
Яке аз вазифаҳои муҳими давраи азнавбарқароркунии хоҷагии халқ
сохтмони маданй буд. Пеш аз хама ба масъалаи маорифи халқ диққати
асосй дода мешуд. Дар ин соҳа вазифаи аввалин маҳви бесаводии аҳолии
калонсол ва вазифаи дуюм ба амал баровардани маълумоти ҳатмии ибтидой
барои бачагон буд. Соли 1925 дар назди Комиссариата маорифи халқи
ҷумҳурӣ комиссияи фавқуллода доир ба маҳви бесаводй ташкил карда шуд.
Соли 1928 - 1929 дар Точикистон 318 мактаби маҳви бесаводй ташкил шуда
буд, ки дар онҳо 9400 кас савод меомӯхт. Дар уезди Хуҷанд бошад, соли
1928 - 1929- ум 250 мактабҳои мавҳи бесаводй 7500 касро фаро гирифта
буданд. Агар соли 1926 бо роҳи курсҳои мавҳи бесаводй як фоизи ахолии
ҷумҳурй саводнок шуда бошад, пас дар арафаи ташкилёбии ҶШС
Точикистон ин ракам ба 61 фоиз расида буд. Баробари ташкили мактабҳои
маҳви бесаводй, мактабҳои нави шӯравй низ густариш меёфтанд.
Соли хониши 1926 - . 1927 дар ҷумҳурй 144 мактабҳои шӯравӣ ташкил
карда шуданд, ки 3500 ё худ 5,6 фоизи ҳамаи наврасонро ба таҳсил фаро
мегирифтанд. Хукумати Шӯро ба хонандагони мактабҳо
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гӯзаштҳо карда, бачагонро бо китобу асбобҳои хониш, хӯроки бепул
таъмин мекард, ба деҳқононе, ки барои хондани фарзандонашон ғамхорӣ
содир мекарданд бартариҳо медод.
Соли хониши 1927 - 1928 дар Тоҷикистон 294 мактаб мавҷуд буд, ки
дар онҳо 8900 нафар талабагон таҳсил доштанд. Ғайр аз ин барои
бепарасторон мактаб - интернатҳо кушода шуданд. Соли 1929 мактабҳои
усули кӯҳна барҳам хӯрданд. Омӯзгорон дар курсҳои кӯтоҳмуддат ва
техникуму мактабҳои олии Тошканд тайёр карда мешуданд. Соли 1929
донишкадаи маорифи Тошкандро аввалин муаллимон хатм карданд ва
ҳамон сол.ин донишкада ба ихтиёри Комиссариата халқии маорифи
Тоҷикистон до да шуд. Соли хониши 1928 - 1929 дар Тоҷикистон се
техникуми омӯзгорӣ кор мекард.
Муассисаҳои маданй - маърифатӣ ҳам густариш меёфтанд. Охири
соли 1926 дар Тоҷикистон И касалхона, 15 гӯшаҳои тиббй, 11 гӯшаҳои
фелдшерй ва амбулаторй кор мекарданд. Теъдоди онҳо сол то сол зиёд
мешуд. Соли 1929 дар республика И китобхонаи оммавй, ду маҳфили
дӯстдорони санъат, 32 клубу чойхонаҳои сурх ва 9 дастгоҳҳои кино мавҷуд
буданд. Соли 1929 дар ҷумҳурӣ 12 беморхона, 61 амбулаторияю гӯшаҳои
тиббй кушода шуданд.
Матбуоти шӯравии тоҷик дар инкишофи ҳаёти нави сотсиалистй
ҳисса мегузошт. Солҳои 1926 - 1929 дар чумхурӣ журналҳои «Роҳбари
дониш», «Дониш ва омӯзгор», «Маориф ва маданият», рӯзномаҳои
«Тоҷикистони Сурх», «Қизил Тожикистони», Совет Тожикистони»,
«Пролетари Хуҷанд» чоп мешуданд.
Дар маркази Тоҷикистон соҳаҳои мухталифи санъат низ инкишоф
меёфтанд. Соли 1927 дар Душанбе бо ташаббуси муаллим Ҳаким Карим
маҳфили мусиқй - драммавй ташкил шуд, ки соли 1929 он асоси театри
академй - драммавии ба номи Лоҳутӣ (соли 1933) - ро ташкил дод. Аввалин
ҳунарпешагони ин театр Гулчеҳра Бақбева ва режиссёр Султон
Саидмуродов буданд. Соли 1929 техникуми мусйқии Хуҷанд ба кор cap
кард.
Адабиёти ҷавони шӯравии тоҷик дар мубориза ба муқобили
майлонҳои буржуазй - пантуркистӣ обутоб ёфта, ҳақиқатнигори сохти
сотсиалистй буд. Пантуркистҳо, ки дар он солҳо решай чуқур давонда
буданд, ба муқобили забону адабиёти классикии тоҷик муборизаи беамон
мебурданд. Яке аз муборизони оташсухани зидди пантуркй ва панисломй
дар Осиёи Миёна асосгузори адабиёти шӯравии тоҷик Садриддин Айнй
буд.
Садридцин Айнй дар кори дастраси умум намудани мероси бои
адабиёти классикии тоҷик нақши бузург бозид. Бо ташаббуси ӯ соли 1926
«Намунаи адабиёти тоҷик» дастраси умум гашт, ки он адабиёти
54

асри X ва ибтидои асри XX - ро дар худ таҷассум мекард. Саҳми шахсии
устод Айнй дар ташаккулёбии насри шӯравии тоҷик бузург аст. Бо қалами
ӯ соли 1927 повести «Одина», солҳои 1927 - 1929 романи «Дохунда»
навишта туда, аз чоп баромаданд, Ин асарҳои таърихии устод дар
саҳифаҳои адабиёти шӯравии тоҷик ганҷинаи бебаҳоанд.
Ба насри устод Айнӣ нависандаи ҷавон Ҷалол Икромй пайравй намуд.
Аввалин ҳикояҳои ӯ «Ширин», «Як ҳавзи пурхун», «Раҳматуллоэшон» бо
кӯмаки Садриддин Айнй навишта шудаанд. Назми шӯравии тоҷик низ
таҳти роҳбарии С.Айнй пеш мерафт. Пайрав Сулаймонй, Муҳаммадҷон
Раҳимӣ, Муҳиддин Аминзода, Сухайлӣ Ҷавҳаризода ва дигарон шеърҳои
хешро пешкаши хонандагон мегардониданд. Дар асарҳои онҳо комёбиҳои
аввалини инқилоби маданй, озодии занон, мубориза ба муқобили урфу
одатҳои кӯҳна ҷои намоёнро ишғол мекард.
Дар давраи азнавбарқароркунй дар инкишофи илм қадамҳои
нахустин гузошта шуд. Соли 1927 стансияи давлатии таҷрибавй селексионй, соли 1929 стансияи таҷрибавии пажуҳишгоҳи илмй тадқиқотии Умумииттифоқӣ доир ба пахтакорӣ, пажуҳишгоҳҳои
эпидимологӣ, микробиологи ва санитарӣ низ ташкил шуда буданд.
Комёбиҳои аввалини соҳаи маданият дар Тоҷикистон натиҷаи ба ҳаёт
татбиқ шудани сиёсати миллии ленинӣ ва дӯстию ёрии бародаронаи
халқҳои ИҶШС буданд. Натиҷаи ҳамин аст, ки маданияти қадима ва бои
халқи тоҷик шаклу мазмуни нав гирифта, дар омехтагӣ бо маданияти
пешқадами халқҳои Шӯравӣ бозҳам ғанитар гардид.
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БОБИ4.
ҶУМҲУРИИ ШУРАВИИ СОТСИАЛИСТИИ
ТОҶИКИСТОН ДАР ДАВРАИ СОХТМОНИ СОТСИАЛИСТИ
(солҳои 30 - юми асри XX)

§1. Ташкил ёфтани ҶШС Тоҷикистон
Баъди барқароркунии хоҷагии халқи Тоҷикистон вазифаи асосӣ
сохтмони сотсиалистӣ дар ҷумҳурй буд. Дар конференсияи дуюми
вилоятии ҳизби коммуниста Тоҷикистон (3 -10 феврали соли 1929) ва
анҷумани II Шӯроҳои ҷумҳурӣ (21 - 28 апрели соли 1929) лоиҳаи нақшаи
панҷсолаи якуми тараққиёти хоҷагии халқи ҷумҳурӣ муҳокима ва
пешниҳод гардид. Вазифа гузошта шуд, ки дар деҳот муноеибатҳои замину
обро ҳал карда, иншоотҳои обёрикунанда сохта, заминҳои нав аз худ карда
шаванд.
Дар қарорҳои анҷумани II Щӯроҳо ҷои Шӯроҳо дар инкишофи
иқтисодиёт ва фарҳанг муайян карда туда, гуфта мешуд, ки захираҳои
табий ва дохилии Тоҷикистон имкон медиҳанд, ки онро ба ҷумҳурии
тавлидоти маҳсулоти пахта, зироатҳои техникӣ, ғалладона ва монанди инҳо
табдил диҳем. Анчумани II Шӯроҳо 28-уми апрели соли 1929
конститутсияи ҶМЩС Тоҷикистонро қабул намуд. Анҷуман масъалаи ба
ҳайати ҶМШС баргардонидани округи Хуҷандро низ дида баромад ва моҳи
сентябри ҳамон сол округи Хуҷанд, ки қариб 251 ҳазор аҳолй дошт, ба
ҳайати ҶМШС Тоҷикистон дохил карда шуд.
Дар рӯзҳои кори анҷумани II Шӯроҳои Тоҷикистон бо таҳрик ва
дастгирии империалистони хориҷӣ беки собиқи Қаротегин Фузайл Махсум
бо дастаи аксулинқилобчиёни 150 - 200 нафараи мусаллаҳ ба Қалъаи Хум
ва Ғарм ҳуҷум намуд. 15-уми апрел Кӯри Шермат ба Ванҷ омад. Дар Қалъаи
Хум ва Ванҷ аксулинқилобчиён аксаран хизматчиёни шӯравиро кушта, дар
Даштиҷум, Вахш ва Шаҳритус ба ҳаёти осоиштаи мардум таҳдид
мекарданд. Дар Ҳоит бо дастони хунини қотилон аввалин муаллимаҳо
Қосимова, Гадоева ва Абдуллоева кушта шуданд. Дастаи ғоратгари Фузайл
19-уми апрел Тавилдараро гирифта, ба тарафи Қалъаи Лаби Об расид. Баъд
аз чанд вақт аксулинқилобчиён ба Ғарм ҳуҷум карданд. Меҳнаткашони
Душанбе 15-уми апрели соли 1929 аз ин ҳуҷуми ғоратгарон огоҳ шуданд.
Фавран аз Душанбе ва Кӯлоб ба ёрии меҳнаткашони Ғарму Тавилдара ду
отряди савораи аскарони сурх фиристода шуд.
Дар қатори Аскарони Сурх бар зидци аксулинқилобчиён отрядҳои
ихтиёрии халқӣ, коркунони ҳизбй - шӯравӣ, муаллимон низ меҷангиданд.
21 апрел отряди ихтиёрӣ таҳти роҳбарии Ф.Ф. Путовский
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дар Ғарм бар зидди аксулинқилобчиён ба ҷанг даромад. Азбаски қувваҳои
аксулинқилобчиён зиёд буд дар ҷанги нобаробар Путовский ҳалок гашт. Ба
кӯмаки мардуми Ғарм отряди Ф.А.Мокриский омад. Ба ёрии ин отряди
часур дере нагузашта аз шаҳри Душанбе комбриг Т.Т.Шапкин ва комиссар
А.Т.Федин раҳсипар шуданд. Ин отрядҳо бар зидди аксулинқилобиён аз
пулемётҳо оташ кушода, дар баландии ҷанубу ғарбии қишлоқи Ғарм ба
аксулинқилобчиён зарбаи сахт заданд. Дар натиҷа Фузайл Махсум
талафоти калон дода, бо ҳамроҳии наздиконаш 9-уми май соли 1929 ба
хориҷа гурехт. Дар ҷангҳои нобаробарй зидди душманони Ҳокимияти
Шӯравӣ дар Қаротегин 18 нафар муаллимону коркунони ҳизбӣ - шӯравй
ҷони хешро нисор карданд, ки ҳоло муҷассамаи хотиравии онҳо дар боги
маданият ва истироҳати Ғарм гузошта шудааст. Баъди маҳви
аксулинқилобчиён ва ба ҳайати Тоҷикистон баргаштани округи Хучанд
зарур дониста шуд, ки ҶМШС Точикистон ҳамчун ҷуҳурии иттифоқй
ташкил ёбад.
6-уми июни соли 1929 Бюрои Сиёсии КМ ВКП (б) масъалаи аз ҳайати
ҶШС Узбекистан баромадан ва ба чумҳурии иттифоқй табдил додани
ҶМШС Тоҷикистонро маъқул донист. 12-уми июли хамон сол Президиуми
КИМ-и ИҶШС масъалаи ташкил додани ҶШС Тоҷикистонро муҳокима ва
тасдйқ намуд. Моҳи октябри соли 1929 анчумани сеюми фавқуллодаи
Шӯроҳои ИҶШС ба Ҷумҳурии Иттифоқӣ табдил додани ҶМШС
Тоҷикистонро эътироф кард. 16-уми октябри соли 1929 ташкилёбии
Ҷумҳурии Шӯравйи Сотсиалистии Тоҷикистонро эълон карда шуд. 25-уми
ноябри соли 1929 КМ ВКП (б) ба муносибата ташкил ёфтани ҶШС
Точикистон бо қарори худ ташкилоти ҳизбии вилоятий Ҷумҳуриро ба ҳизби
Коммуниста Точикистон табдил дод, он аз 7 ташкилоти округй ва як
вилоятй (ВМБК) иборат буда, дар сафҳои худ 3848 нафар коммунистро
муттаҳид мекард.
5-уми декабри соли 1929 сессияи КИМ-и ИҶШС шартномаро дар
бораи ташкилёбии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Точикистон тасдиқ
намуд. Силас, моҳи марта соли 1931 анчумани VI Щӯроҳои ИҶШС қарори
сессияи КИМ-ро тасдиқ намуда, Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии
Тоҷикистонро ба ҳайати ИҶШС кабул намуд. Ташкилёбии ҶШС
Точикистон вокеаи бузурги таърихй буда, барои пешрафти ҳамаҷонибаи
халқи тоҷик мавқеъ ва мақоми хоса дошт.
Анчумани IV Шӯроҳои ҶШС Тоҷикистон 24 феврали соли 1931
конститутсияи якуми Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистонро
Кабул кард. Ташкил ёфтани ҶШС Точикистон дар ҳаёти халқи тоҷик
саҳифаҳои дурахшони тараққиёти иқтисодӣ ва фарҳангиро боз намуд.
Таҳти роҳбарии ҳизби коммуниста ва Ҳукумати Шӯро, ёрию дастгирии

57

халқҳои бародар меҳнаткашони Тоҷикистон ба суи сохтмони сотсиалистй
гом бардоштанд. ,
§2. Индустрикунонии сотсиалистӣ дар Тоҷикистон
Индустрикунонии сотсиалистй дар Тоҷикистон дар асоси нақшаи
ленинӣ ба ҳаёт татбиқ карда мешуд. Барномаи сохтмони сотсиалистӣ
индустрикунонии мамлакат, коллективонидани хоҷагии қишлоқ ва ба амал
баровардани инқилоби фарҳангиро дар бар мегирифт. Ин нақша дар асоси
мустаҳкам намудани иттифоқи синфи коргару деҳқонон, инкишофи дӯстӣ
ва ҳамкории халку миллатҳои шӯравй, қави сохтани пояи ҳокимият,
тавоногии мудофиавии кишвар бояд амалй мегашт. Барномаи сохтмони
сотсиалистй дар нақшаҳои мушаххаси панҷсолаҳои тараққиёти хоҷагии
халқ нишон до да шуда буд.
Мувофиқи нақша манфиати кулли халқу ҷумҳуриҳои шӯравӣ ба
инобат гирифта шуда, дар асоси назардошти хусусияту шароитҳои хосашон
сохтмони ҷомеаи сотсиалистй сурат мегирифт. Тоҷикистон, ки сохти
капиталистиро аз cap нагузаронида ба сӯи сотсиализм равона буд,
индустрикунониро аз саноати сабук шурӯъ намуд. Вале ҷумҳуриҳои
пешрафта индустрикунониро аз саноати вазнин оғоз карданд.
Дар рафти сохтмони сотсиалистй бояд Тоҷикистон ба ҷумҳуриҳои
пешрафта баробар мешуд. Вале дар амалй гаштани нақшаи саноатикунонии
Тоҷикистон душвориҳо зиёд буданд. Пеш аз ҳама дар ҷумҳурӣ набудани
корхонаҳои саноатй, коргарони касбии миллӣ, ҷой надоштани роҳҳо ва
нақлиёти боркаш, набудани дастгоҳҳои барқй, умури алоқа садди роҳи
индустрикунонӣ ва ташкили соҳаҳои саноати вазнин мешуданд.
Нақшаҳои панҷсолаи Тоҷикистон қисми таркибии нақшаҳои
панҷсолаҳои тараққиёти хоҷагии халқи ИҶШС буданд. Танҳо дар
панҷсолаи якум барои инкишофи хоҷагии халқи Тоҷикистон 518 миллион
сӯм ҷудо карда шуда буд, ки 50 фисади он ба соҳаи кишоварзй ва обёрӣ ва
20 фоизаш барои саноат пешбинй шуда буд. Дар азнавсозии сотсиалистии
хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ба бунёди корхонаҳои консервабарорй,
шаробкашӣ, шоҳибофй, бофандагй, равғанкашй, пахтатозакунй, истифодаи
боигариҳои зеризаминӣ, тадқиқотҳои геологӣ диққати калон дода мешуд.
10 - 16 апрели соли 1933 дар Ленинград конференсия дойр ба омӯзиши
нерӯҳои тавлидотии Тоҷикистон шуда гузашт, ки масъалаҳои омӯзишу
истифодаи захираҳои табий, тараққиёти саноат, кишоварзй, обёрй,
сохтмони роҳҳо, инкишофи нақлиёт, пажуҳиши илмӣ - тадқиқотиро дар
ҷумҳурӣ дида баромад. Тоҷикистон барои индустрикунонй маблағҳои
зарурӣ, таҳкурсии моддй - техникй,
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кадрҳои муҳандисй - техникӣ надошт. Кадрҳои соҳибкасб ба Тоҷикистон аз
Федератсияи Россия, Украина, Беларус ва дигар ҷойҳо меомаданд.
Дар ҷумҳурй сохтмони заводҳои пахтатозакунӣ оғоз ёфт. Соли 1930
заводҳои пахтаи Қурғонтеппа ва Кӯлоб, соли 1932 заводи пахтай
Саройкамар (ноҳияи Панҷ) сохта шуданд. Заводи консерви меваи Хуҷанд
(с.1930), комбината орди Қӯрғонтеппа. заводхои шаробкашии Хуҷанд,
Уротеппа ва Панҷакент (с.1931), заводҳои равғанкашии Кӯлобу
Қӯрғонтеппа (с.1932), комбината шоҳибофии Хуҷанд (с.1932), фабрикаи
шоҳибофии Душанбе (с.1932) сохта шуданд. Дар комбината шоҳибофии
Хуҷанд 1300 нафар занону духтарони маҳаллй кор мекарданд.
Конҳои ангишта Шӯроб аз нав сохта шуда, истеҳсоли ангишт аз 13
ҳазор тоннаи соли 1929 дар соли 1937 6а 18 хазор тонна расид, истеҳсоли
нафт таносубан аз 17 хазор тонна ба 26, 6 хазор тонна расонида шуд. Койи
нимфулузи Консой ва соли 1933 заводи механикии Душанбе, заводи
таъмири автомобидхо ва гайра ба кор даромаданд. Маҳсулоти умумии
саноати фулузй соли 1937 - ум 7,5 фоизи ҳаҷми умумии махсулоти саноати
ҷумҳуриро ташкил дод. Заводхои пахта 31,4 хазор тонна маҳсул от истеҳсол
карданд.
Теъдоди корхонаҳои саноатй сол то сол зиёд мешуд, ин ҳолат дар
пойтахти ҷумҳурӣ бештар ба назар мерасид. Дар Душанбе сохтмони
комбината бофандагй соли 1937 огоз ёфт. Заводи чарми пойтахт соли 1936
ба кор cap кард. Фабрикаи дӯзандагӣ бошад ҳанӯз соли 1933 ба истеҳсоли
махсулот шурӯъ карда буд., Заводи механикии нонпазии Душанбе, 18
заводхои нонпазии ноҳияҳо, комбинатҳои орди Қурғонтеппаву Вахдат,
комбината меваи Хуҷанд, заводхои консерваи Исфара ва Қистакӯз ба кор
даромаданд.
Дар охйри солҳои 30-юм пешбинй шуда буд, ки конҳои Консой,
Такелй васеъ карда шуда, комбината Такоб ба кор дароварда шавад.
Сохтмони заводи сементи Душанбе, заводхои пахтаи Ҷиликӯл, Ленинобод,
Регару Мелниково, заводи механикии нонпазии Ленинобод, пивозаводи
Сталинобод, заводхои равғанкашии Регар ва Мелниково дар тӯли солҳои
1938 - 1940 дар назар дошта шуда буд. Дар ин давра тараққиёти саноати
вазнин, истифодаи маъданҳои кӯҳй, сӯзишворӣ, зиёд кардани ҳаҷми
маснуоти бинокорӣ ва нерӯи барк вазифаи аввалиндараҷадописта шуда буд.
Пешрафти саноатро бе нерӯи барк тасаввур кардан мумкин нест.
Биноан, соли 1931 КМ Хизби Коммуниста Тоҷикистон «Дар боран
сохтмони дастгоҳи обии барқии Варзоб» қарор кабул карда, онро сохтмони
зарбдор эълон намуд. Иқтидори умумии ин дастгоҳ 7,5 ҳазор киловатт соатро ташкил медод. Сохтмони дастгоҳҳои барқӣ дар Панҷакент, Шӯроб
ва дигар ҷойҳо шурӯъ шуда буд.
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Соли 1937 дастгоҳи барқии Варзоб ба кор даромад. Дар ин сод
иқтидори умумии ҳама дастгоҳҳои барқии ҷумҳурй 16,3 ҳазор киловатт соатро ташкил медод. Дар панҷсолаи дуюм дар Тоҷикистон 24,3 млн кв соат нерӯи барқ истеҳсол шуда буд. Ин имконият дод, ки нерӯи барқ дар
саноат истифода шавад.
Нақшаҳои азими саноатиро бе сохтмони роҳҳои нақлиёти боркаш
амалӣ кардан номумкин буд. Бинобар ин 5 августа соли 1931 Шӯрои
Комиссарони Халқ ва КМ Ҳизби Коммуниста Тоҷикистон «Дар бораи
сохтани роҳу накдиёти маҳаллӣ» қарор қабул карданд. Дар асоси ин қарор
соли 1932 роҳи оҳани Душанбе - Янгибозор ва Мелниково - Шӯроб сохта
шуд. Солҳои 1931 - 1932 роҳи оҳани камбари Панҷи Поён - Сарбанд
(дарозиаш 125 км) ба истифода дода шуд.
Солҳои 1930 - 1932 роҳҳои мошингарди Душанбе - Қурғонтеппа Ҷиликӯл, Душанбе - Оби Гарм, Ӯш - Хоруғ сохта шуданд, ки дар онҳо 550
мошинҳои боркаш ҳаракат мекарданд. Аз ароба ва уштурҳо низ васеъ
истифода мешуд. Соли 1932 роҳи ҳавоии Душанбе - Хоруғ кушода шуд.
Сохтмони роҳи нақлиёти Душанбе - Саройкамар, Кӯлоб - Қизилмазор Норак -_Орҷоникидзеобод, Оби Гарм - соли 1933 ва соли 1935 роҳи
Душанбе - Ӯротеппа ба истифода дода шуданд. Соли 1937 дар ҷумҳурй 7
ҳазор км роҳҳо мавҷуд буданд. Дар ҷумҳурй 67 идораҳои ноҳиявии алоқа
ва 90 шӯъбаҳои деҳотии алоқа мавҷуд буда, ба деҳот бурдани шабакаҳои
радио ва телефон давом дошт.
Соли 1940 роҳи автомобилгарди Сталинобод - Хоруғ дар 105 рӯз бо
заҳмати 22 ҳазор меҳнаткашони ҷумҳурй ба истифода до да шуд. Соли 1941
дарозии роҳҳои автомобилгарди Тоҷикистон ба 8203 километр мерасид.
Соли 1940 сохтмони роҳи оҳани камбари Сталинобод - Қӯрғонтеппа cap
шуд. Аз Сталинобод ба маркази вилоятҳо телефон, телеграф гузаронида
шуд. Соли 1940 дар Тоҷикистон 263 муассисаҳои алоқа, телефону телеграф
мавҷуд буданд. Хдҷми умумии истеҳсоли саноатии Тоҷикистон соли 1940
назар ба соли 1913 - ум 8,8 баробар афзуд ва Тоҷикистон ба ҷумҳурии
индустриявй - аграрй табдил ёфт.
Пешрафти саноат, накдиёт ва сохтмон сабаби афзудани теъдоди
коргарон гардид. Тайёр кардани роҳбарони корхонаҳои саноатй,
муҳандисон, техникҳо, кадрҳои ихтисосманди миллӣ дар мадди аввал
меистод ва зери шиори «Кадрҳо ҳамаро ҳал мекунанд» мегузашт.
Коргарони касбй тавассути шогирдпешагӣ дар назди заводу
фабрикҳо, корхонаҳо, курсҳо, маҳфилҳо, мактабҳои таҷрибаи пешқадам,
мактабҳои фабрику заводӣ, омӯзишгоҳу ҳунаристонҳо тайёр карда
мешуданд. Асоси гурӯҳҳои коргариро мардикорони собиқи Ғарм, Дарвоз,
Кӯлоб, Бадахшон, Мастчоҳ ташкил медоданд. Бо усули шартнома аз
колхозҳои гирду атроф деҳқонон ба кори саноат, сохтмон
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ва нақлиёт ҷалб карда мешуданд. Коргарони соҳибкасб, мутахассисони
баландихтисоси муҳандисй - техники дар шаҳрҳои Москва, Ленинград,
Киев, Минск, Иваново - Вознесенск, Тошканд ва дигар ҷойҳо омода карда
мешуданд.
Дар тайёр кардани коргарон саҳми омӯзишгоҳҳои фабрику завода
калон буд. Соли 1929 дар Хуҷанд чунин омӯзишгоҳ кушода шуд, ки дар он
150 нафар занону духтарон касбу ҳунар меомӯхтанд. То соли 1932 ин
омӯзишгоҳ барои комбинат 2 ҳазор занону духтарони соҳибкасбро тайёр
карда буд. Танҳо дар панҷсолаи якум (солхои 1929 - 1932) теъдоди занҳо
дар саноат 14 баробар афзуд. Дар ҳамин давра сафи коргарон аз 1749 нафар
ба 5653 нафар расид.
Агар соли 1937 дар саноат ва сохтмони ҷумҳурй 15192 (3273
нафарашон муҳандис - техникҳо) нафар коргарон кор карда бошанд, сафи
онҳо дар соли 1941 - ум ба 53 хазор расида буд. Умуман, дар хоҷагии халда
Точикистон 141,4 хазор коргарон машгули кор буданд, ки 10,5 ҳазорашон
дорой маълумоти олй ва миёнаи махсус буданд. Синфи коргари тоҷик
ҳамчун синфи коргари гуногунмиллат ташаккул меёфт. Агарчи соли 1937 ум 46,3 фоизи коргаронро тоҷикон ташкил дода бошанд хам, вале аксари
зиёдро коргарони ихтисоснок ташкил медоданд.
Фаъолияти меҳнатӣ ва сиёсии коргарони тоҷик сол то сол баланд
гардида, онҳо барои пеш аз мӯҳлат ичро кардани нақшаҳои истеҳсолй ва
хушсифат баровардани маҳсулоти саноатй мубориза мебурданд. Дар байни
коргарон мусобиқаи сотсиалистй барои баланд бардоштани хосилнокии
меҳнат, кам кардани арзиши аслии маҳсулот давом дошт. Шакли асосии
мусобиқаи сотсиалистй - меҳнати зарбдор буд. Соли 1930 дар ҷумҳурӣ
зиёда аз ду ҳазор зарбдорони меҳнат кор мекарданд. Натиҷаи мусобиқа буд,
ки кӯҳканони Шӯроб соли 1930 нақщаи истеҳсолиро 113 фоиз иҷро карда,
дар озмуни якуми Умумииттифоқй барои корхонаи беҳтарин ҷои аввалро
ишгол карданд. Коргарони роҳи оҳани Тирмиз - Янгибозор низ ба
нишондодҳои калони меҳнатӣ ноил гаштанд.
Солҳои 1931 - 1932 заводхои пахтай Кӯлоб ва Душанбе ва дар
ҷумҳурӣ 202 бригадаҳои истеҳсоли саноатй ба ҳисоби хоҷагй гузаштанд.
Дар корхонаҳои Точикистон ҳаракати навоварону ихтирокорон ривоҷ
меёфт. Соли 1935 дар кишвари Шӯроҳо ҳаракати стахановчиён авҷ гирифт
ва онро коргарони Точикистон комилан ҷонибдорӣ карданд. Дар сафи пеши
стахановчиён коргарони коммунисту комсомол он буданд. Коргарони
Консой, кӯҳканҳои Шӯроб аввалин шуда ба ҳаракати стахановӣ ҳамроҳ
шуданд. Дар байни коргарони пешқадам Қаландар Толиббеков, Назаршо
Назаршоев (кӯҳканони Шӯроб),
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Богомолов (коргари заводи механикии ба номи Орҷоникидзе), Дячев,
Кузнесов (аз конҳои нафти КИМ), Бисаро Мираҷабова, Назокат Шокирова,
Алибоева, Устобоева, Искандарова, Умарова (аз комбината шоҳибофии
Ленинобод) ва дигарон буданд.
Охири солҳои 30-юм мусобиқаи сотсиалистӣ барби пеш аз мӯҳлат бо
харчи ками меҳнат ва хушсифат баровардани маҳсулоти саноатй огоз
гардид. Пешқадамони ин мусобиқа коргарони заводи пахтай Сталинобод,
конҳои ангишти Шӯроб, кӯҳканҳо Н.Ашӯров, Ҳ.Қурбонов, К.Агеев,
А.Почукаев ва дигарон буданд.
Барой баланд бардоштани фаъолияти меҳнатӣ ва сиёсии коргарон ва
ташаббусҳои ихтироъкорй ва навъоварии онхо 27-уми декабри соли 1938
бо У казн Президиуми Шӯрои Олии ИҶШС таъсис намудани унвони
баланди Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ нақши бузург бозид. Чуноне, ки
арзёбй гашт, дар давраи сохтмони сотсиалистӣ дар Тоҷикистон сафи синфи
коргари гуногунмиллатй тоҷйк дар натиҷаи сохтмон ва тараққиёти
корхонаҳои саноатӣ, иншоотҳои азими фабрику заводй, конҳо, роҳҳои
нақлиёти боркаш ва ғайра афзуд, савияи маданӣ - техникиашон инкишоф
ёфт ва фаъолияти меҳнатию сиёсиашон баланд гардид.
§3. Коллективонии хоҷагии қишлоқ
Азнавсозии сотсиалистии хоҷагии халқ на танҳо индустрикунонии
мамлакат, балки коллективонидани ҷабҳаи кишоварзиро ҳам дар назар
дошт. Тибқи нақша ҳангоми коллективонй сатҳи иқтисодӣ, сиёсй ва
фарҳангии деҳқонон дар мавзеҳои мухталифи кишвар ба эътибор гирифта
мешуд. Аз ин нигоҳ коллективонй ба се минтақа чудо карда шуда буд, ки
ҷумҳуриҳои Осиёи Марказй, аз ҷумла, Тоҷикистон ба гурӯҳи сеюм ворид
буданд. Боқимондаҳои урфу одати феодалй, паст будани таҳкурсии моддӣ
- техникй, камшумор будани пролетариата маҳаллии саноатӣ садди роҳи
коллективонй мешуданд.
Коллективонй дар деҳоти тоҷик дар асоси нишондодҳои амалӣ ва
назариявии анҷумани XV Х,изби Коммуниста Умумииттифоқ (с.1927) бо
назардошти роҳ надодан ба шитобкорй, ба назар гирифтани хусусиятҳои
хоси ҳар як ноҳия ва бо роҳи ихтиёрй ба колхозҳо ҷалб кардани деҳқонон
сурат мегирифт.
Дар оғози коллективонии хоҷагии қишлок дар Тоҷикистон аввалин
кооператсияҳои деҳқонӣ, мелиоративӣ, кредита - қарздиҳй таъсис ёфта,
дӯстии коргарону деҳқонон амалӣ гашта, дар тӯли солхби 1926
1929
интихобот ба Шӯроҳо барпо шуданд. Кори самаровари иттифоқи
«Ҷуфтгарон» ва ҳизби коммунист деҳқононро ба сӯи колхозҳо ҳидоят
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мекард. Соли 1930 иттифоқи «Ҷуфтгарон» дар атрофи худ 75 ҳазор
деҳқононро муттаҳид карда, рӯзномаи «Деҳқони камбағал» - ро нашр
мекард.
Ташкили колхозҳо дар Тоҷикистон дар хоҷагиҳои пахтакор ва
заминҳои навкорам суръат гирифт. Зарур буд, ки саноати мамлакат бо ашёи
хоми «тиллои сафед» зиёдтар таъмин карда шавад. Дар.ин кор қарорҳои КМ
ҲКУ (б) аз 3 май соли 1929 «Дар бораи ҳолат ва пешомадҳои саноати
бофандагӣ» ва аз 18 июли соли 1929 «Дар бораи кори Главхлопком» мақоми
хоса доштанд. Пеш аз хама ба зиёд кардани истеҳсоли пахтай маҳиннахи
тоҷик дйққат дода шуда, байни колхозҳои пахтакор ва корхонаҳои
бофандагии Москва, Ленинград, Иваново - Вознесенск ал оқаи ногусастанӣ
барқарор шуда буд.
Ташкили хоҷагихои дастаҷамъии деҳқонони муҳоҷир дар авч буд.
Масалан, дар округи Қурғонтеппа дар се моҳи охири соли 1929 шумораи
колхозҳо аз 48 то ба 84 - то расид, ки онҳо 2414 хоҷагиҳои деҳқононро
муттаҳид мекарданд. Ин кор дар округҳои Хуҷанду Кӯлоб хам босуръат
пеш мерафт. Моҳи апрели соли 1930 дар байни аъзоёни колхозхо батракон
- 22,6 фоиз, камбагалон - 40,8 фоиз, миёнаҳолон - 36,6 фоизро ташкил
медоданд.
Мувофиқи қарорҳои пленуми ноябрии (соли 1929) КМ ҲКУ (б) ба
колхозхо аз тарафи марказ ёрии ташкили - техники расонида мешуд. Бо ин
роҳ дар Тоҷикистон аввалин стансияхои мошинй - тракторй (МТС) - ҳо соли
1929 дар ноҳияҳои Арал (Хоҷа Мастон), Шаҳритӯс, Чептура, Саройкамар
ташкил дода шуданд, ки дорой 300 трактор ва олотҳои дигари кишоварзй
буданд.
Аз ноҳияҳои марказии ИҶШС барои пешбурди коллективонй 150
нафар коргарони саноатиро аз фабрикаҳои бофандагии «Трёхгорная
мануфактура», «Глуховская», «Яхрама», «Красное знамя», «Пролетарская
победа» ва 60 нафар коргарон аз ҳисоби 25 ҳазор нафарон ба Тоҷикистон
омада буданд, ки дар байни онҳо А.М.Макаров, И.Г.Афонин,
К.С.Филчугин, Ю.П.Шохова ва дигар фаъолони сохти колхозй буданд.
Баробари суръат гирифтани сохти колхозй муқобилияти бою
феодалҳо алайҳи коллективонй шиддатнок мешуд. Онҳо куштори
фаъолони колхозҳоро ташкил намуда, коршиканиҳо, вайронкорихо карда,
ба давлат пахта ва дигар маҳсулоти кишоварзию чорводориро
намесупориданд. Тавассути сӯиқасди бойҳо дар ноҳияи Лақай - Тоҷик
(ноҳияи Рӯдакй) раиси комиҷроия Зайнабибӣ Қурбонова, дар ҷамоаи
Яхакпаси ноҳияи Ғарм котиби ташкилоти «Иттифоқи Камбагалон»
Шарифов, дар деҳаи Шоҳмансури Душанбе муаллима Каримова,

63

коргари 25 ҳазор нафарон Г.К.Безгин ва дигарон ба қатл расонида шуда
буданд.
Дар рафти коллективонй аз сабаби бесаводй, дараҷаи пасти фарҳанги
сиёсӣ баъзе муттасадиёни сохти колхозй ба камбудиҳои ҷиддй роҳ дода,
деҳқононро бо роҳи таъқиб кардан, фишор овардан, тарсонидан,
ваъдабозиҳо ба колхозҳо дохил мекарданд. Масалан, дар ноҳияи
Саройкамар таъкид шуда буд, ки касе ба колхоз дохил нашавад молу
амволаш мусодира мешавад. Дар ноҳияи Ғончй таъкид мешуд, ки касе ба
колхозҳо дохил нашавад ӯро бадарға мекунанд. Чунин амалхо дар дигар
ҷойҳо низ ба назар мерасид.
14-уми марта соли 1930 КМ ҲКУ (б) дар қарори худ «Мубориза ба
муқобили вайронкунии роҳи ҳизб дар ҳараката колхозй» талаб кард, ки
камбудиҳо фавран рафъ карда шуда, ба ин кор нафарҳои ӯҳдабаро ҷалб
карда шаванд.
Соли 1930 оинномаи ТОЗ - ҳо (ширкатҳои дастаҷамъии деҳқонон)
қабул шуд, ки мувофиқи он танҳо замин ва меҳнат умумй карда мешуд. 1уми январи соли 1932 дар ҷумҳурй 1848 колхозҳо, 78129 хоҷагиҳо
деҳқононро муттаҳид мекарданд. Соли 1932 колхозҳо 41,9 фоизи хоҷагиҳо
ва 65,3 фоизи майдони киштро соҳиб буданд.
Зарур буд, ки таҳкурсии техникии колхозҳо мустаҳкам карда шавад.
Соли 1930 дар колхозу МТС - ҳои Тоҷикистон 5330 испор, 4450 сихмола,
2605 чигитпошак, 2020 култиватор ва дар 18 МТС - ҳо 1085 трактору
воситаи дигари техникй дар хизмати деҳқонон буданд. Барои колхозҳо
кадрҳо тайёр карда, дар тарбияи сиёсии онҳо саҳм гузошта мешуд.
Соли 1930 дар Қаратоғ курси кӯтоҳмуддати омодасозии раисон ва
соли 1931 курсҳои 2 - 3 моҳаи тайёр намудани ҳисобчиёни колхозҳо
кушода шуда буданд. Дар кори тақсимоти музди меҳнат низ нуқсонҳо ҷой
доштанд. Дар баъзе колхозҳо тақсимот ба сари ҳар хӯранда, дар дигар ҷой
аз рӯи хоҷагй, дар сеюмаш аз рӯи шахсони коргар гузаронида мешуданд.
Минбаъд тақсимот аз рӯи миқдору сифати меҳнат ва рӯзи мехнат муайян
карда мешуд.
Яке аз масъалаҳои асосии зиндагисоз аз худ кардани заминҳои нав ва
васеъ кардани майдони кишти пахта буд. Майдони кишти пахта аз 545
ҳазор гектари соли 1928 дар соли 1932 ба 801,6 ҳазор гектар расид.
Баробари пахтай америкой кишти пахтай мисрй cap шуд. Соли 1929 гурӯҳи
аграномҳо бо capдории Артёмов дар ноҳияи Саройкамар дойр ба кишти
пахтай маҳиннах таҷриба гузаронида, то охири панҷсолаи якум кишти онро
то ба 23 хазор гектар расониданд ва Тоҷикистон ба макони истеҳсоли
пахтай маҳиннах табдил ёфт. Барои васеъ кардани майдони кишт ва зиёд
кардани ҳаҷми пахтай маҳиннах аз худ кардани водии
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Вахш зарур буд ва Ҳокимияти Шӯравӣ ба ин кор ахамияти махсус медод.
Мувофиқи қарори КМ ҲК (б) Тоҷикистон «Дар бораи сохтмони
Вахш» аз 8-уми феврали соли 1931 корҳои сохтмони суръат гирифтанд.
Вале корҳои сохтмони дар Вахш 15-уми январи соли 1931 оғоз шуданд, ки
бояд дар ду навбат 94465 гектар замин обшор карда мешуд. Сохтмони
Вахш - сохтмони зарбдори комсомол эълон шуда, моҳи май соли 1931 ба
сохтмон 500 нафар комсомолон сафарбар шуданд.
Дар сохтмони Вахш 500 трактор, 24 экскватор, садхо мошина ва
механизмҳои боркаш ва 10 хазор бинокорон кор мекарданд. Барой
сохтмони Вахш аз Панҷи поён то Сарбанд роҳи камбар сохта шуда буд.
Дарозии умумии наҳр бо бандҳояш 13 километр буда, харҷи умумии
сохтмони он 155,7 миллион сӯмро ташкил медод. Сохтмони Вахш дар
шароитҳои вазнини табий сурат гирифта, бо ёрии намояндагони халқҳои
бародари шӯравй - русу украин, белорусу гурҷй, узбеку киргиз, қазоқу
туркман, озару арман ба анҷом расида буд.
Дар рафти азхудкунй ба водии Вахш аз ноҳияҳои сераҳолии ИҶШС
мардуми зиёде муҳоҷир карда оварда шуданд. Азхудкунии води Вахш ба
Давлати Шӯравй имконият дод, ки аҳолии муҳоҷиркардашударо бо замину
ҷойи истиқоматй таъмин намояд ва сониян, саноати сабуки мамлакатро бо
пахтай худй пурра таъмин намояд. Ин муҳоҷирон вазниниҳои ҳаётро паси
cap карда, водии Вахшро ба бӯстони ҳақиқй ва макони истеҳсоли «тиллои
сафед» табдил доданд. Баробари пахтакорй, галлакорй, пиллапарварй, богу
токпарварй низ рӯ ба инкишоф доштанд. Вале чорводорй соҳаи
қафомондаи иқтисодиёти ҷумҳурй махсуб мешуд. Умуман дар тӯли
панҷсолаи аввал сектори истеҳсолии кооперативй бо қувваи ҳалкунанда
табдил ёфт.
Вазифаи минбаъда дар панҷсолаҳои дуюм (солхои 1933 - 1937) ва
сеюм (солҳои 1938 - 1942) аз он иборат буд, ки коллективонии хоҷагии
қишлоқ ба анҷом расонида шавад. Вале ин ният ба душвориҳо дучор
гардид. Дар ташкили колхозҳо ба шитобкориҳо роҳ дода мешуд.
Мутахассисони кордону соҳибтаҷриба намерасиданд. Дар бисёр хочагиҳо
интизоми меҳнат вайрон карда шуда, нақшаҳои истеҳсолй иҷро
намешуданд. Тарбияи сиёсию кори тарғиботу ташфиқот паст буд. Пас аз он
ки дар тӯли солҳои 1933 - 1934 дар назди МТС - ҳо шӯъбаҳои сиёсӣ ва
совхозҳо ташкил ёфтанд корҳои ташкилию хоҷагй ранги дигар гирифтанд.
Кори шӯъбаҳои сиёсии МТС - ҳои ноҳияҳои пахтакор - Қӯрғонтеппа,
Шаҳритус, Ҷиликӯл, Арал, Шаҳринав ва совхозҳои «Вахш», «Кофарниҳон»
хеле хуб буд. Кореро, ки дар ин ҷода кормандони сиёсӣ С.Терехин,
Н.Қодиров, Б.Аҳмадбеков, И.Баскаков,
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П.Майский, В.Олейников, И.С.Брагинский, Д.С.Комиссаров ва дигар
фаъолон нишон доданд налиҷаҳои хуб доданд.
Шӯъбаҳои сиёсй дар назди Шӯроҳои ҷамоа коммисияҳои махсус
ташкил дода, заминҳои кишт, сифати кишту корро назорат карда, барон
рафъи камбудиҳо мубориза мебурданд. Баъд аз иҷрои вазифа шӯъбаҳои
сиёсй бо қарори КМ ҲКУ (б) аз 28 ноябри соли 1934 ба ихтиёри кумитаҳои
ҳизбии ноҳияҳо гузаштанд.
Моҳи августа соли 1933 анҷумани 1 колхозчиёни зарбдори
Тоҷикистон дастоварду норасоиҳои сохли колхозиро муҳокима карда, ба
масъалаи ҳисобу китоб, интизоми меҳнат дар колхозҳо ва мубориза алайҳи
унсурони зидди колхозй даъват намуд. Ишора шуд, ки дар ноҳияҳои
пахтакор артелҳои хоҷагии қишлоқ ва дар ноҳияҳои ғаллакор - ТОЗ - ҳо
бояд мақоми асосй дошла бошанд. Барой аз ҷиҳали хоҷагй - лашкилӣ
муслаҳкам кардани колхозҳо қарорҳои анҷумани колхозчиёни Тоҷикислон
(21 феврал - 1 марли соли 1935) аҳамияли махсус дошланд. Анҷуман
оинномаи арлелҳои хоҷагии қишлоқро қабул кард. Пешниҳод шуд, ки аз
сохли ТОЗ - ҳо бо ладриҷ ба сохлори арлелҳои хоҷагии қишлоқ гузашла
шавад.
Аввалҳои моҳи июли соли 1937 дар Тоҷикислон 4 ҳазор хоҷагиҳои
коллекливӣ 89,9 фоиз хоҷагиҳои ҷумҳурӣ, аз ҷумла 99,9 фоизи хоҷагиҳои
ноҳияҳои пахлакорро муллаҳид мекарданд. Колхозҳо 98,3 фоизи ҳамаи
замини кишлро соҳиб шуданд. Барои колхозҳо мулахассисон дар
донишгоҳи аграрӣ, 34 маклабҳои лайёркунандаи мулахассисони
кишоварзӣ, курсҳои доимоамалкунанда омода карда мешуданд. Хусусан,
ба масъалаи лайёр кардани мулахассисон аз ҳисоби занону духларон
аҳамияли калон дода мешуд. Бо ин мақсад дар ноҳияҳои Ленин обод,
Шаҳринав, Нов, Уролеппа, Панҷакенл маклабҳои лраклорчиён,
механизалорон лашкил до да шуда буданд. Танҳо соли 1937 маклаби
механизалории шаҳри Ленинободро 75 нафар ва маклаби механизалории
байниноҳиявии Шаҳринавро 80 нафар духларон халм карда, барои кор ба
хоҷагиҳо роҳхал гирифланд.
Дар сафи пешқадамони ҷабҳаҳои мухлалифи соҳаҳои кишоварзӣ
занони номвар Ҳамроҳбибӣ Абилова (ноҳияи Арал), О.Эшмирзоева сардори бригадаи колхози ба номи Лоҳулй (ноҳияи Шаҳрилус), Хосиял
Исроилова - сардори бригада аз колхози ба номи Орҷоникидзе (ноҳияи
Конибодом) ва бисёр дигарон буданд. Вале баъзан занон дафгарчаи
меҳналӣ надошла, ба номи шавҳарашон кор мекарданд. Баъзан баъди фавли
шавҳар зан аз аъзогии колхоз мебаромад.
Пешрафли колхозу совхозҳо бо лаъмини моддй - лехникии онҳо аз
ларафи МТС - ҳо вобасла буд. Соли 1933 дар МТС - и ҷумҳурй 1284
лраклор маҳфуз бошад, соли 1937 дар 45 - МТС - ҳо 3217 лраклор, 24
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комбайни ғалладарав, 15 мошинаи пахтачин. 957 чигиту ғаллапошак, 803
култиватор, 158 сихмола ва дигар техника мавҷуд буд. Вале дар ноҳияҳои
Қалъаи Хум, Ҳоит, Мастчоҳ ягон трактор ҳам набуд. Дараҷаи таъмини
техникии совхозу колхозҳои пахтакор баланд гардида буд. Ин бошад боиси
баландшавии ҳосил ва беҳтар гардидани сифати маҳсулот мегардид. 12-уми
октябри соли 1933 дар водии Вахш 72 хазор гектар заминҳои нави навбати
якум ба истифода дода шуданд.
Азхудкуниҳои заминҳои Чубек ва сохтмони обёрикунандаи
Хоҷабоқирғон оғоз шуда, зиёда аз 30 хазор гектар заминхои нав обёрй
карда шуданд. Ба заминҳои азхудкардашуда, аз ноҳияҳои гуногуни
ҷумҳурӣ деҳқонони муҳоҷир меомаданд. Онҳо аз давлат барои сохтани
биноҳои истиқоматӣ, хоҷагӣ, маданӣ - маърифатй, харидани чорво, олотҳои
истеҳсолй ва ғайра ёрй ва қарзҳои дарозмуддат мегирифтанд. Тӯли солҳои
1933 -1937 ба водиҳои Кӯлоб, Ҳисор ва Вахш 1404 хоҷагиҳои муҳоҷир
оварда шуда буданд. Дар шароитҳои душвори табий кору зиндагӣ кардани
муҳоҷирон худ як корнамой ва ифодаи баланди меҳнатдӯстй буд.
Деҳқонони тоҷик, ки ҳисси баланди ватанхоҳй доштанд, соли 1935 ба
ҳаракати стахановӣ ҳамроҳ шуда, пешрафти истеҳсолотро таъмин карданд.
Стахановчиён Ҳамроҳбибӣ Абилова нақшаи пахтачиниро 200 - 300 фоиз
иҷро кард, тракторчӣ Салимҷон Ҷалилов дар мавсим 240 гектар заминро
кишт кард. Соли 1937 деҳқонони тоҷик 178,4 ҳазор тонна пахта ҳосил
гирифта, нақшаи давлатиро 120 фоиз иҷро намуданд, ки ин назар ба соли
1932 чор баробар зиёд буд. Ҳосилнокии пахта аз як гектар 16 сентнерро
ташкил дод ва Тоҷикистон аз ҷиҳати ҳосилнокӣ дар ИҶШС ҷои якумро
ишғол кард. Истеҳсоли пахтаи маҳиннах ба 31,4 ҳазор тонна расида буд.
Даромади умумии колхозҳо ба 400 миллион сӯм расида, 27 колхоз ба
дараҷаи миллионер расиданд. Баробари пахта, инчунин ғаллакорӣ,
пиллапарварӣ, боғутокпарварй низ инкишоф меёфт. Масалан, соли 1937
истеҳсоли умумии ғалладона 488,1 ҳазор тоннаро ташкил дод, ки ин назар
ба соли 1932 - юм 105 хазор тонна зиёд буд. Тоҷикистон ба ҷумҳурии
аграрй - индустриявӣ табдил ёфт.
Вазифаи минбаъда аз он иборат буд, ки хоҷагиҳо аз ҷиҳати хоҷагию
ташкилй ба талабот ҷавобгӯ бошанд, бо техника ва механизмҳои навтарин
таъмин гарданд, тадбирҳои агротехники ва дар тамоми соҳаҳои кишоварзй
комёбиҳои илму техника ҷорӣ ва истифода шаванд, то ки ҳосилнокии
меҳнат афзуда, дараҷаи зиндагӣ ва некӯаҳволии меҳнаткашони деҳот
баланд бардошта шавад. Бояд коллективонӣ дар ноҳияҳои дурдасту
баландкӯҳ ба итмом расонида
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мешуд. Бо ин ният колхозхои ВАБК ва дурдасту баландкӯҳ аз супоридани
ғалла, гӯщту шир озод карда шуданд.
Дар колхозҳо ханӯз интизом ва ба ҳисобгирии меҳнат паст буда,
замини колхозҳоро ашхоси ҷудогона аз будаш зиёд истифода мекарданд,
оинномаи колхозҳоро риоя намекарданд, колхозчиён аз колхозҳо ронда
мешуданд. Чораҳои таъҷилии ҳизбу ҳукумат пеши роҳи ин каҷравиҳоро
гирифтанд. Барои деҳқонони пахтакор 100 рӯзи меҳнати зарбдор муайян
карда шуд.
Соли 1940 дар ҷумҳурй 3093 колхозҳо 97 фоизи хоҷагиҳои деҳқонон
ва 99,77 фоизи заминҳоро муттаҳид карданд. Дар Бадахшони Кӯҳӣ бошад
84 колхозҳо 95 фоизи заминҳои корамро истифода мебурданд. Соли 1941
дар 51 МТС - ҳо 3844 трактор ба деҳқонон хизмат мерасонданд. Барои
пешрафти пахтакорй ба охир расидани сохтмони канали калони Фаргона
(дарозиаш 125 км) аҳамияти калон дошт. Соли 1940 бо иштироки 18 ҳазор
кас канали 60 км Фаргонаи шимолй сохта шуд, ки барои обёрии 5,5 ҳазор
гектар заминҳои ноҳияи Ашт сабаб шуд. Баробари ҳамин сохтмони канали
Ҳисор аз дарёи Варзоб шурӯъ шуд. Дар Бадахшон бошад, сохтмони
наҳрҳои Барзуд, Шаш, Хоруг, Шом cap туда буд. Ҳамаи ин сабаб шуд, ки
20 марти соли 1940 вазорати хоҷагии оби ҷумҳурй ташкил карда шавад.
Дар Тоҷикистон ҳаракати ватандӯстонаи деҳқонон барои барзиёд
иҷро кардани нақшаҳои истеҳсолӣ сол то сол зиёд мешуд. Ҳамин буд, ки
соли 1941 деҳқонони тоҷик 182 ҳазор тонна пахта ҷамъоварӣ намуда,
ҳосилнокиро аз ҳар гектар ба 16,5 сентнерӣ расонданд. Дар соҳаҳои дигари
кишоварзй, бидуни чорводорй пешравиҳо назаррас буданд. Беҳуда нест, ки
солҳои 1939 - 1940 дар намоишгоҳи комёбиҳои хоҷагии халқи ИҶШС дар
Москва 500 колхозҳои ҷумҳурй, 4 муассисаи пажуҳишгоҳ, 1488 нафар
пешқадамони истеҳсолот, аз ҷумла 200 нафар занон иштирок карданд.
Танҳо соли 1939 Тоҷикистон ба 10 дипломи дараҷаи якум ва 41 дипломи:
дараҷаи дуюми намоишгоҳ қадр карда шуд. Аммо саршавии Ҷанги Бузурги
Ватанй сади роҳи пешрафти минбаъда гардид.
§4. Вусъатёбии инқилоби фарҳанги. Маорифи халқ
Дар нақшаи сохтмони сотсиалистй дигаргунсозиҳои фарҳангй ва ба
амал баровардани инқилоби фарҳангӣ ҷои муҳимро ишғол мекарданд. Дар
иҷрои ин вазифа пешрафти маорифи халқ нақши ҳалкунандаро мебозид.
Соли хониши 1928 - 1929 дар Тоҷикистон 382 мактаб ва дар онҳо 18,6 ҳазор
хонандагон буданд, ки ба онҳо 718 нафар омӯзгорон таълим медоданд. Ба
маълумоти ҳатмии ибтидой аҳамияти
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зиёд до да мешуд. Набудани таҳкурсии моддй техникии мактабу маориф,
нарасидани омӯзгорон, муқобилияти рӯҳониён кори таълиму тарбияро
халалдор мекард. Теъдоди мактабхои миёна ва миёнаи нопурра хеле кам
буд. Бо вуҷуди он соли хониши 1932 - 1933 дар 2319 мактаб зиёда аз 125
ҳазор хонандагон таълим мегирифтанд ва ба онҳо 3795 нафар устодон даре
мегуфтанд. Дар тӯли пандсолаи якум дар курсҳои кӯтоҳмуддату
техникумҳо 5522 нафар омӯзгорон ба кор омода карда шуданд. Барой
беҳтар шудани кори мактабу маориф ва таълимоти политехники тамоми
ташкилотҳои ҳизбӣ, комсомолй, иттифоқҳои касаба, шӯравӣ, колхозу
совхозҳо сафарбар карда шуда буданд.
Соли 1931 дар Сталинобод ва соли 1932 дар Худанд донишгоҳҳои
омӯзгорӣ ташкил шуда, омӯзгорони маълумоти олидорро тайёр мекарданд.
Дар Тодикистон чор донишкадаи олй ва 16 техникумҳо кор мекарданд, ки
дар онҳо 1,9 ҳазор давонписарону духтарон таҳсил мекарданд. Дар Москва,
Ленинград, Киев, Тошканд ва дигар шаҳрҳо ҳам барои Тодикистон
мутахассисон омода карда мешуданд. Дар пандсолаи дуюм ба маълумоти
хатмии ҳафтсолаи политехникй гузашта, ба бесаводй ва чаласаводй хотима
дода шуд. Барои инкишофи маорифи халқ 447,5 миллион сӯм чудо карда
шуда, 241 мактаб барои 42460 талаба сохта шуданд. Акнун колхозҳо хам
барои сохтмони мактабҳо маблағ чудо мекарданд.
Соли хониши 1936 -1937 дар думҳурӣ 4224 мактаб, аз ҷумла, 89
мактабхои хафтсола, 18 мактаби миёна кор мекарданд, ки дар онҳо 221
ҳазор хонандагон, аз чумла, 72 ҳазор духтарон таҳсил мекарданд. Ба
талабагон 8144 нафар омӯзгорон даре мегуфтанд. Соли 1937 дар курсхои
маҳви бесаводй 204,2 хазор нафар одамон таҳсил доштанд, ки 46,6
фоизашонро занон ташкил медоданд. Дар панд сол курсхои маҳви
бесаводиро 7998,2 ҳазор кас хатм карданд ва Тоҷикистон аз ҷиҳати
саводнокии аҳолй дар Иттифоқ ба ҷои якум расид.
Чун ҳамеша халқҳои бародар барои Тоҷикистон кадрҳо тайёр
мекарданд. Соли 1935 дар Тошканд барои Тоҷикистон донишгоҳи
омӯзгорӣ кушода шуда буд. Дар назди донишкадаҳои омӯзгорӣ шӯъбаҳои
гоибона ташкил шуданд ва соли хониши 1937 - 1938 дар панд мактаби олй
ва 28 техникумҳо 4,6 ҳазор донишдӯён таҳсил мекарданд.
Маорифи халк, сол то сол нашъунамо меёфт. Соли хониши 1940 - 1941
дар думҳурй 2628 мактаб ва дар онҳо 303,1 ҳазор хонанда таҳсил
мекарданд. Ҳамон сол мактаби ҳафтсоларо 2140 нафар ва миёнаро 314
хонандагон хатм карданд. Барои беҳтар шудани кори мактабу маориф
қарорҳои андумани муаллимони аълочии думҳурӣ, ки моҳи июли соли 1939
баргузор шуда буд аҳамияти калон доштанд. Пешниҳод шуда буд,
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ки аз алфавита лотинй ба алфавита русй гузашта шавад ва ин кор аз 21 май
соли 1940 қонунй карда шуд.
Соли хониши 1940 - 1941 дар ҷумҳурй дар шаш мактаби олй 2,3 ҳазор
донишчӯён ва дар 30 техникуму омӯзишгоҳҳо 5,9 ҳазор кас таҳсил
менамуданд. Соли 1939 донишгоҳи тиббй кушода шуд.
§ 5. Муассисаҳои фарҳангӣ - маьрифа гӣ
Масъалаи густариши муассисаҳои фарҳангӣ - маърифатй яке аз
масъалаҳои муҳими талаботи рӯз ҳисоб мешуд. Онҳо дар байни аҳолӣ
сиёсата дохилй ва хориҷии Давлати Шӯравиро тарғиб мекарданд. Дар ин
кор чойхонаҳои сурх ва клубҳо саҳмгузор буда, байни мардум сӯҳбату
лексияҳо мегузарониданд. Дар клубу чойхонаҳои сурх баромаду
намоишномаҳои ҳунарпешагони санъат низ ташкил карда мешуд.
Ташкили китобхонаҳои оммавӣ низ ба роҳ монда шуда буд. Соли 1933
кушода шудани китобхонаи ҷумҳуриявии ба номи Фирдавсй воқеаи
муҳими маърифатй буд. Соли 1937 дар ҷумҳурӣ 400 китобхона ва дар онҳо
234,6 ҳазор китоб буд.
Баробари муассисаҳои фарҳангй - маърифатй матбуоти ҷавони тоҷик
дар тарбияи интернатсионалистй ва меҳанпарастии аҳолии ҷумҳурй мавқеи
хоса дошт. Матбуот оммаро аз сиёсати ҳизбу ҳукумат воқиф гардонда,
барои ичрои нақшаҳои истеҳсолӣ ва мубориза алайҳи унсурони бетона
кӯшиш ба харҷ медод. Рӯзномаҳои нав: «Деҳқонони камбағал», «Барои
коллективонй», «Ҷавонони Тоҷикистон» (апрели 1930), «Пионери
Тоҷикистон» (апрели соли 1932), «Барои маорифи коммунистӣ»(июли соли
1932), «Бадахшони Сурх», «Зарбдори сохтмони Вахш», журналҳои
«Роҳбари дониш», «Маориф ва маданият», «Барои адабиёти сотсиалистӣ»,
«Бо роҳи Ленин», «Тандурустии Тоҷикистон» (1933), «Коммуниста
Тоҷикистон» (соли 1936) чоп мешуданд. Соли 1929 бинои матбааи
Сталинобод ба кор даромад. Радиои тоҷик ҳам ташкил шуда буд. Агар соли
1937 дар чумҳурй 65 рӯзнома бо тиражи 175 ҳазор чоп мешуда бошад, пас
соли 1940 - ум 83 рӯзнома ва 9 маҷалла нашр мешуд. Дар 201 китобхонаҳои
оммавӣ 495 ҳазор нусха адабиёт маҳфуз буд.
..
Санъати тоҷик нашъунамо меёфт. Дар асоси мафҳилҳои ҳаваскорони
санъат театрҳои касбй ба вуҷуд омаданд. Соли 1929 театри академй драмавии ба номи Лоҳутй ташкил шуд. Театр барои реализми сотсиалистй
мубориза бурда, намоишномаҳои «Балво» - и Д.Фурманов, «Ду нафар
коммунист» - и К.Яшин, «Шоҳдухтар Турандот», «Ҳаёт даъват мекунад»,
«Мубориза», «Душман», «Отелло», «Ревизор», «Рустам ва Сӯҳроб»,
«Калтакдорони сурх», «Шодмон», «Шӯриши Восеъ» ва
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«Коваи оҳангар» ба саҳна гузошта шуда буданд. Аввалин ҳунарпешагони
театри ба номи Лоҳутӣ Ҳ.Карим, Гулчеҳра Бақоева. Саидахон Раҷабова,
Мастура Муллоҷонова, София Тӯйбоева, ‘Тӯҳфа Фозилова, Азиза Азизова
ва дигарон буданд. Соли 1933 дар назди театр гурӯҳи машшоқону раққосон
низ ташкил шуда буд.
Театрҳои мусиқй - драммавй дар Хуҷанд (соли 1932), Хоруғ, Кӯлоб,
Ғарм (соли 1936), театри драммавии русӣ ба номи В.Маяковский дар
Душанбе (с.1937) ташкил карда шуда буданд. Соли 1937 дар ҷумҳурй 13
театрҳои касбй кор мекарданд, ки дар онҳо зиёда аз 40 нафар
ҳунарпешагони маҳаллӣ иҷрои вазифа доштанд. Барои тайёр кардани
хунарпешагони драммаю балет ва ромишгарон соли 1936 дар Душанбе ва
Ленинобод омӯзишгоҳҳои махсус кушода шуда буданд. Ҳанӯз соли 1931
слёти якуми ҳофизон, ромишгарон ва раққосони халқии ҷумҳурй барпо
шуда буд, ки дар он бехтарин ҳаваскорони санъат ширкат варзида буданд.
Санъати халқи тоҷик сод то сол ганй гардида, дар он жанрҳои нави
театри, мусикӣ ва драммавй ҷорй мешуданд. Соли 1938 филармонияи
давлатй, оркестри асбобҳои халқй, соли 1940 ансамбли тарона ва рақси
тоҷик, инчунин дар назди филармония ансамбли занони рубобнавоз ва соли
1939 ансамбли этнографии Помир ташкил шуданд. Дар пешбурди санъати
мусиқии тоҷик саҳми Д.Ибодов, Ш.Сохибов, Левй Бобохонов, Акашариф
Ҷӯраев ва дигарон бузург буд.
Соли 1940 иттифоқи бастакорони тоҷик таъсис ёфта, асарҳои аввалин
бастакорони тоҷик З.Шаҳидӣ, Ф.Солиев, Н.Пӯлодов, Ш.Бобокалонов ва
дигаронро манзури шунавандагон гардонид. Дастовардҳои санъати тоҷик
моҳи апрели соли 1941 дар даҳаи якуми адабиёт ва санъати халқи тоҷик дар
Москва намоиш дода шуданд. Театри опера ва балети ба номи С.Айнй бо
ордени Ленин ва театри драммавй - академии ба номи А.Лоҳутй бо ордени
Байраки Сурхи меҳнат мукофотонида шуданд. Ба Муҳаммадҷон Қосимов
унвони Артиста Халқии ИҶШС ва ба Т.Фозилова, Р.Ғолибова унвони
Артистони Халқии ҶШС Тоҷикистон дода шуд. Даҳаи адабиёт в а санъат
дар Москва тантанаи санъату адабиёти тоҷик гардид.
Дар бузургдошти бедории сиёсй ва ҷаҳонбинии мардум нақши кино
багоят бузург буд. Тоҷикон, ки аз ин санъат дур буданд солхои бистуми
асри XX ба он ошной пайдо карданд. Аввалин намоиши кино соли 1927 дар
Душанбе, Хуҷанд, Уротеппа ва Конибодом сурат гирифта буд.
Соли 1929 дар назди вазорати маорифи Тоҷикистон гурӯхи кино
ташкил шуда, моҳи июли соли 1930 ба театри «Тоҷиккино» табдил дода
шуд ва филмҳои «Омадани поезди аввалин ба Душанбе», «Аввалин трактор
дарТоҷикистон», «8 - уми март», «Сохтмони Вахш», «Вахте, ки
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амирон мемиранд», «Даъват», «Муҳоҷир», филми овозадори
«Тоҷикистони офтобрӯя» (1936) пешкаши тамошобинон гардиданд. Соли
1939 «Тоҷиккино» ба тарҷумаи филмҳои бадей ба забони тоники шурӯъ
кард. Соли 1940 дар Тоҷикистон 140 дастгоҳи намоиши кино мавҷуд буд.
Санъати тасвирии халқӣ - кандакорй дар чӯб, ган ва санг ба ,дараҷаи
баланди касбй расида буд. Соли 1937 комёбиҳои устоҳо ва ҳунармандони
тоник дар намоишгоҳи байналхалқии Париж сазовори баҳои баланд
гардиданд.
§6. Адабиёт
Адабиёти халқи тоҷик хеле кадима буда, дар таърихи адабиёти
халқҳои ҷаҳон мавқеъ ва мақоми хоса дорад. Бо вунуди он то замони
Шӯравӣ ин адабиёти гуногунжанр ва мазмунан бой дастраси мардум набуд.
Пӯшида нест, ки дар даврони Шӯравй ба густариши тамоми жанрҳои адабй
аҳамияти аввалиндараҷа до да мешуд. Дар тамоми жанрҳои адабй принсипи
адабиёти шаклан миллию мазмунан сотсиалистй риоя карда мешуд. Бо
хамин равия адабиёти тоник пеш мерафт. Хусусияти хоси адабиёти тоник
дар солҳои 30-юм иборат аз жанрҳои конфликтологй буда, он дар муборизаи
идеологй бо назарияҳои пантуркй, панисломӣ, миллатгароёни буржуазӣ ва
ақидаҳои зидди шӯравй сурат мегирифт.
Барой пешрафти адабиёти шуравии тоник карори КМ ҲКУ (б) аз 23юми апрели соли 1932 «Дар бораи азндвсозии ташкилотҳои адабй - бадей»
ва қарори КМ Х.К (б) Тоҷикистон аз 10 июли соли 1932 «Дар бораи
дигаргунсозии ташкилотҳои адабй - бадей ва ташкил намудани «Иттафоқи
нависандагони Тоҷикистон» сабаб шуданд. Қарорҳои анҷумани якуми
нависандагони ИҶШС (августа соли 1934) ва анҷумани якуми
нависандагони Точикистон (с. 1934) барои инкишофи минбаъдаи адабиёти
шӯравии тоник такони бузурге доданд.
Дар асоси ин қарорҳо адибони тоник ба муборизаи меҳнаткашон
барои сохтмони сотсиалистй ҳамроҳ шуданд, ки дар ин кор сарвар ва
пешоҳанги онҳо Садриддин Айнй буд. Бо сарпарастии С.Айнй ва шоири
йнқилобӣ Абулқосим Лохутй дар солхри 30 - юм як зумра шоиру
нависандагони боистеъдод ба монанди М.Турсунзода, М.Миршакар,
Ҷ.Икромй, А.Деҳотй, М.Раҳимй, С.Улуғзода. С. Ҷавхаризода ва дигарон ба
арсаи адабиёти тоҷик омаданд., Дар.энодиёта ин адибон мавзӯи ҳаёти нав ва
мубориза бар зидди сохти кӯҳна мавқеи асосиро ишғол мекард.
Маҳз дар солҳои 30- юм хонандаи тоник бо бисёр асарҳои адибони
рус аз қабили М.Горкий, В.Маяковский, А.Серафимович, А.Чехов,
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М.Е^Салтиков - Щедрин, А.Н.Островский, А.С.Пушкин, Н.А.Некрасов,
И.А.Крилов, адибони халқҳои бародар Т.Г.Шевченко, Янка Купала, Павло
Тичина ва дигарон шинос гардид.
Асархои С.Айнй «Дохунда» (с. 1930), «Колхози коммунизм» (с. 1933),
«Мактаби кӯҳна», «Марги судхӯр» (с. 1935), «Ғуломон» (с.1935), «Ҷанги
одам бо об» (с. 1937), «Таърихи амирони манғитияи Бухоро» ва гайра чоп
шуда, хонандаи тоҷикро бо хаёти гузашта ва муосир ошно сохтанд. С.Айнй
ҳамчун нависандаи ҳақиқатнигор ҳаёти вазнини то инқилобии халқро дар
асарҳояш тахдил намуда, наели навро дар рӯҳияи ватандӯстии сотсиалистӣ
тарбия менамуд.
Солҳои сиюм адабиётшиноей ва танкиди адабй низ ривоч ёфта буд, ки
асосгузори он С.Айнй маҳсуб мешуд. Аввалин тадқиқотҳои илмии
адабиётшиносон Ш.Ҳусейнзода ва Х.Мирзозода низ пайдо шуданд. Дар
арафаи Ҷанги Бузурги Ватанй асари С.Айнй «Ятим» (с. 1940), қисми якуми
романи «Шодй» - и Ҷ.Икромӣ (с.1940), ҳикояҳои Ҳаким Карим, ҳикояҳои
Раҳим Ҷалил «Ҳисса аз қисса», романи «Гулрӯ» ва ғайра нашр шуданд.
Дар маҷмӯъ ин асарҳо роҳи хадқи тоҷикро ба сӯи ҳаёти нав мунаввар
менамуданд. Вале ҷанги хонумонсӯз ба эҷодиёти адибони тоҷик газанд
овард.
§7. Илм
Сохтмони ҷомеаи нав бе густариши илму техника номумкин буд. Аз
ин лиҳоз омӯзиши нерӯҳои тавлидотӣ, сарватҳои табий, нерӯи барқ,
наботот, ҳайвонот, забону адабиёт, таъриху фарҳанги халқи тоҷик талаботи
давру замон гардида буд.
Соли 1930 дар назди Комиссариата халқии Маорифи Тоҷикистон
нахустин муассисаи илмй - пажуҳишгоҳи илмй - тадқиқотии давлатй доир
ба омӯзиши за бону адабиёт ва таъриху мардумшиносии халқи тоҷик
ташкил дода шуд. Худи ҳамон сол стансияи таҷрибавии пажуҳиши илмй тадқиқотаи Умумииттифоқии пахтакорй дар Вахш ва соли 1932
пажуҳишгоҳи меваю сабзавот ва токпарварй, инчунин расадхонаи
Сталинобод ба кор шурӯъ карданд.
Соли 1932 дар асоси экспедитсияи комплексии Тоҷикӣ - Помири,
иборат аз 72 отряд 700 нафар пажуҳишгар таҳти роҳбарии А.Е.Ферсман дар
маҷлиси якҷояи бригадаи АУ ИҶШС дар ҳайати академикҳо В.Л.Комаров,
А.Е.Ферсман,
С.Ф.Олденбург,
А.Ф.Иоффе,
Д.Н.Прянишников,
профессорон Д.В.Наливкин, Е.Н.Павловский ва дигарон бо ризогии ТТТКХ
Тоҷикистон базаи Тоҷикистонии АУ ИҶШС ташкил ёфт.
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Солҳои 1929 - 1931 дар Тоҷикистон пажуҳишгоҳҳои эпидемологй,
микробиологи, санитарӣ, паразитологӣ, вараҷа низ ба кор оғоз карданд. Дар
ҳайати базаи академияи улум 13 муассисаи илмй, аз ҷумла, пажуҳишгоҳҳои
тропикӣ, санитарй - бактериологӣ, пахтакорй, расадхонаи астрономӣ ва
ғайра амал мекарданд.
Моҳи апрели соли 1933 дар шаҳри Ленинград конференсияи якум оид
ба омӯхтани нерӯҳои тавлидотии Тоҷикистон шуда гузашт. Дар асоси
нишондодҳои ин конфронс олимони намоёни кишвар Д.И.Щербаков,
Н.П.Горбунов, Д.В.Наливкин, Е.Н.Павловский,
A. Е.Ферсман, В.Л.Комаров, Б.И.Вавилов ва дигарон дар омӯзиши
боигариҳои табиӣ ва инкишофи илми табиатшиносии халқи тоҷик саҳми
арзандаи худро гузоштанд.
Баъдан дар Тоҷикистон пажуҳишгоҳи Умумииттифоқии илмӣ тадқиқотии субтропикҳои хушк (соли 1934), стансияи хокшиносӣ мелиоративии Вахш (соли 1936) таъсис ёфтанд. Соли 1937 базаи
Тоҷикистонии АУ ИҶШС дорои 7 пажуҳишгоҳҳои илмй - тадқиқотй, даҳ
стансияҳои соҳавй ва 172 нафар ходимони илмӣ буд. Тадқиқотҳои илмй ба
сохтмони сотсиалистй сахт марбут буданд. Соли 1933 олим
B. П.Красичков навъи пахтай наверо ихтироъ карда буд, ки ҳосилнокиаш
15 фоиз гашт.
Дар ҷодаи илми тиб низ ғамхорй хеле зиёд буд. Дар панҷсолаи дуюм
барои ин соҳа 168 млн. сӯм харҷ шуда буд. Соли 1937 дар Тоҷикистон 96
беморхона, 206 гӯшаҳои амбулаторӣ, 176 бунгҳои акушерӣ - фелдшерй, 46
машваратҷой барои занон ҷой доштанд. Ба мардум 407 духтурон ва 1430
пешхизматони хурду миёнаи тиб хизмат карда, алайҳи касалиҳои
сирояткунанда, вараҷа, нағзак ва ғайра мубориза мебурданд.
Олимони ҷумҳурй дар ҳалли масоили мухталифи иқтисодӣ, иҷтимоӣ,
фарҳанга, сиёсй, аз ҷумла, пахтакорй, ғаллакорӣ, кирмакпарварй, боғу
токпарварй саҳмгузор буда, навъу усулҳои беҳтарину серҳосили
зироатҳоро дар соҳаи кишоварзй ва чорводорӣ пешниҳод мекарданд.
Соли 1941 базаи Тоҷикистонии АУ ИҶШС ба филиали Тоҷикистонии
АУ ИҶШС табдил дода шуд, ки сардори он академик Е.Н.Павловский буд.
Дар ҳайати он пажуҳишгоҳҳои илмй - тадқиқотии геологй, ботаника,
зоологй - паразитолога, таърих, забону адабиёт, расадхонаи Сталинобод,
стансияи хоку обсанҷии Вахш ва гайра ворид буданд. Ба пешрафти
минбаъдаи илми тоҷик Ҷанги Бузурги Ватанй халал расонид.
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§8. Ҳаёти ҷамъиятию сиёси
Тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти ҷамъиятию сиёсии халқи тоҷик чун дигар
мардуми шӯравӣ ба ҳалли масъалаҳои сохтмони сотсиалистй равона карда
шуда буданд. Дар ин кор пешоҳанг ва ташкилотчии сохтмони сотсиалистй
ҳизби коммунист маҳсуб мешуд. Таҳти роҳбарии ин хизб тамоми
ташкилотҳои сиёсӣ, ҷамъиятӣ, иттифоқхо ва табақаву гурӯхҳои аҳолӣ ба
сохтмони сотсиалистй сафарбар карда шуда буданд.
Дар асоси қарори КМ ҲК (б)У_аз 25-уми ноябри соли 1929 Бюрои
вилоятии Тоҷикистонии ҲК (б)- и УзбекистонЮ декабри ҳамон сол ба КМ
ҲК (б) - и Тоҷикистон табдил до да шуд.
6-15 июни соли 1930 дар шаҳри Сталинобод анҷумани I муассисони
коммунисте ни Тоҷикистон баргузор гашт. Ҳизб ҳамон вақт дар сафҳои худ
5358 нафар коммунистонро муттаҳид мекард, ки 63,5 фоизи онҳоро тоҷикон
ташкил медоданд. Дар рафти сохтмони сотсиалистй обрӯ ва эътибори ҳизб
дар байни омма меафзуд. Анҷуман дастовардҳои меҳнатии мардумро
ҷамъбаст намуда, роҳҳои тезонидани сохтмони сотсиалистиро дар ҷумҳурй
муайян кард. Ҳизби коммуниста ҷумҳурй барои аз нигоҳи ғоявй - сиёсӣ
такмил додани қобилияти ташкйлотчигии аъзоёни худ мубориза мебурд.
Солҳои 1929 - 1930 дар ҷумҳурӣ 55 мактаби маҳфилҳои ҳизбӣ 850 нафар
шунавандагонро дар бар мегирифт.
Анҷумани II ҲК (б) Тоҷикистон (7 - 14 январи соли 1934) ба
масъалаҳои хоҷагй, фарҳангй, мустаҳкам кардани сафҳои ҳизб, тарбияи
ғоявии коммунистон, масъалаҳои миллӣ, мубориза алайҳи майлонҳои
каҷравию миллатгароӣ диққати махсус дод.
Тозакунии сафҳои ҳизб (соли 1933), тафташ ва ивази ҳуҷҷатҳои ҳизбй
(солҳои 1935 - 1936) дар сафи ҳизб будани унсурҳои бегонаро фош кард.
Вале ба камбудиҳои ҷиддй низ роҳ до да шуд. Аз соли 1934 то соли 1937 аз
сафҳои ҳизб 5321 нафар ронда шуданд, ки 51 фоизи теъдоди умумии
коммунистони ҷумҳуриро ташкил медоданд.
Минбаъд ба тарбияи ғоявй - сиёсии коммунистон аҳамият дода мешуд.
Соли 1937 дар ҷумҳурӣ 413 мактабу маҳфилҳои маорифи ҳизбй ба тарбияи
ғоявӣ - сиёсии коммунистон машгул буданд. Масъалаҳои пешрафти санъат,
кишоварзй, фарҳанг, инкишофи сатҳи зисту зиндагонй ва фароғати
меҳнаткашон, ривоҷ додани мусобиқаи сотсиалистй, такмил додани
демократияи дохилихизбй ва ба зери назорат гирифтани кори матбуот,
мактаб, санъат, илм ва адабиёт дар анҷумани III ҲК (б) Тоҷикистон (17 - 27
августа соли 1937) дида баромада шуданд. Ҳизби коммуниста Тоҷикистон
сафҳои худро аз ҳисоби касони ба ҳизб содиқбуда зиёд мекард. Соли 1940
шумораи аъзоёни ҳизби коммуниста Тоҷикистон ба 12250 нафар расида,
дар 987 ташкилот муттаҳид мешуданд. Тибқи қарорхои анҷумани V ҲК (б)
Тоҷикистон касоне, ки
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қаблан беасос аз сафҳои ҳизб ронда шуда буданд аз нав ба аъзогии ҳизб
қабул карда шуданд.
Таҳти роҳбарии ҲК (б) Тоҷикистон иттифоқи ҷавонони ҷумҳурй дар
сохтмони сотсиалистӣ саҳмгузор буд. Моҳи ноябри соли 1930 анҷумани
якуми комсомолони ҷумҳурй шуда гузашт. Ҳамон вақт дар 419 ячейкаи
комсомолӣ 16232 аъзоён муттаҳид шуда буданд. Комсомоле н
меҳнаткашонро дар рӯҳияи интернатсионалӣ, ватандӯстии сотсиалистӣ,
дӯстии халқҳо тарбия менамуданд. Соли 1940 дар сафи комсомолон 65
ҳазор, аз чумла, 14 ҳазор духтарон буданд, ки 39 ҳазори онҳо дар колхозҳо
ва зиёда аз 2800 нафари онҳо дар сохтмони каналҳои Фарғона ва Ҳисор кор
мекарданд.
Иттифоқи касабаи Тоҷикистон соли 1932 дар сафҳои худ 8 ҳазор
аъзоёнро муттаҳид карда, ба густариши мусобиқаи сотсиалистй, ҳаракати
стахановй ва зарбдорй диққати махсус дода, ба коргарон дар иҷрои
нақшаҳои истеҳсолиашон ёрӣ мерасонд, баҳри беҳдошти шароитҳои моддй
- маишй, меҳнатӣ ва фароғатии меҳнаткашон мубориза мебурд.
Соли 1940 иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон бештар аз 80 ҳазор нафар
аъзо доштанд. Онҳо чун пештара сарвар ва ташкилкунандагони мусобиқаи
сотсиалистй, мустаҳкам намудани интизоми мехнат, баланд бардоштани
ҳосилнокии мехнат ва дониши маданй - техникии коргарон буданд.
Баробари ташкилотҳои ҳизбӣ, комсомолӣ, иттифоқи “Ҷуфтгарон” ва
иттифоқҳои касаба аз нигохи ғоявӣ - сиёсӣ қавй гардонидани орган ва
идораҳои ҳукуматӣ - давлатӣ зарур буд. Дар идораҳои давлатӣ баробари
тоҷикон намояндагони миллатҳои дигар, ки забони тоҷикиро
намедонистанд кору фаъолият мекарданд. Барои ба омма наздик кардани
онҳо дар назди идора ва корхонаҳо омӯзиши забони тоҷикӣ ташкил карда
шуда буд, ки натиҷаҳои дилхоҳ медод. Он солҳо коркунони идораҳои
давлатй дар курсҳои кӯтоҳмуддат ва мактабҳои ҳизбӣ - шӯравӣ тайёр карда
мешу дан д.
Комиссариата халқии инспексияи коргару деҳқон алайҳи
сохтакориҳо, худсариҳо, муносибатҳои нодуруст ба омма ва беназоратй
дар кор мубориза бурда, кори аппарата давлатиро беҳтар мегардонд. Барои
беҳтар ба низом даровардани идоракунии маъмурй Комитета Иҷроияи
Марказй моҳи июли соли 1930 ҳарор дод, ки ба ҷои округҳо, ноҳияҳо
ташкил дода шаванд. Зарур буд, ки минбаъд кор ва фаъолията Шӯроҳои
маҳаллӣ, инчунин нақши онҳо дар сохтмони хоҷагй ва фарҳангӣ баланд
бардошта шавад.
Дар интихоботи охири соли 1930 ва аввали соли 1931 ба Шӯроҳои
Тоҷикистон 56 фоизи аҳолӣ иштйрок намуд, ки он аз интихоботи гузашта
14,6 фоиз зиёд буд. Баъд аз интихобот кори шӯроҳои ҷамоа хеле беҳтар
шуд. Вале
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дар кори шӯроҳо ханӯз камбудиҳо зиёд будавд. Таъсири унсурони бегона
зиёд буд. Тамоми кор дар ихтиёри раис ва ноиби ӯ буд. Маҷлисҳои
Шӯроҳои деҳа сари вақт гузаронида намешуданд. Қисми муайяни аъзоёни
Шӯроҳо бесаводу чаласавод буданд.
17-уми феврали соли 1931 анҷумани IV Шӯроҳои Тоҷикистон
баргузор гардид, ки фаъолияти Шӯроҳоро дар сохтмони сотсиалистӣ мусбӣ
арзёбӣ намуда, 24-уми феврали соли 1931 Конститутсияи ҶШС
Тоҷикистонро дар асоси Конститутсияи ИҶШС (соли 1924) қабул намуд.
Конститутсия сохтмони сотсиалистиро дар Тоҷикистон қонунй
гардонида, эълон дошт, ки дар ҶШС Тоҷикистон тамоми ҳокимият ба
Шӯроҳо таалуқ дорад. Боигариҳои табиӣ ва тамоми моликият умумихалқй
эълон шуда, ба шаҳрвандон озодии сухан, матбуот, виҷдон, иттифоқҳо,
маҷлису ҷамъомадҳо, намоишҳо, маълумотгирӣ, меҳнат, таҳсилу
баромадҳо бо забони модарӣ дода шуда буд. Мувофиқи Конститутсия
касоне, ки меҳнати дигаронро истисмор мекарданд, ё аз ҳисоби дигарон рӯз
мегузарониданд, (ба мисли арбобони амирӣ, бой ва муллоҳои иртиҷоӣ) аз
ҳуқуқи интихобӣ маҳрум карда мешу дан д. Интихобот ба органҳои давлатӣ
- Шӯроҳо озодона ва бисёрдараҷа мегузашт.
Моҳи марти соли 1931 анҷумани VI Шӯроҳои Умумииттифоқ
Тоҷикистонро ба ҳайати ИҶШС қабул намуд. Комёбиҳои беназири
Тоҷикистон дар сохтмони сотсиалистӣ қаҳру ғазаби душманони Шӯравиро
зиёд мекард ва онҳо алайҳи ҷумҳуриҳои сотсиалистии Осиёи Миёна
ваҳшиёна мубориза мебурданд. Собиқ амири Бухоро Саид Олимхон, бо
ёрии империалистони англо - америкоӣ 30-юми марти соли 1931 дастаи
мусаллаҳи Иброҳимбекро аз Афғонистон ба хоки Тоҷикистон фиристоданд,
ки ӯ ба ноҳияи Фархор ворид гашт.
8-уми апрели соли 1931 Иброҳимбек дар деҳаи Найзабулоқи нохияи
Данғара бо 600 нафар аксулинкилобчиён бар зидди 50 нафар аскарони
Шӯравӣ ҳуҷум карда шикает хӯрданд. Дар ин ҷанг котиби ташкилоти
комсомолии эскадрон бо пулемёта худ 30 нафар аксулинқилобиёнро кушта
худаш низ ҳалок шуд. Дар деҳаи Сангтуда командири взвод Курбон Алиев
хдмроҳи 7 нафар ҷанговар дастаи 250 нафараи аксулинқилобчиёнро шикает
дод. Дар ин ҷанг комиссари дивизияи тирандозии Узбекистан Макаев,
намояндаи шӯьбаи махсуси ОПТУ - и Кӯлоб Шаталов, намояндаи ОПТУ и Ғарм Шестопалов низ ҳалок шуданд.
Иброҳимбекро мардум дастгирй накарданд ва дастаҳои ӯ дар Кӯлобу
Қӯрғонтеппа таслим мешуданд. У ба ҳарос афтода, ба тарафи Бойсун ва аз
он ҷо ба сӯи Калиф раҳсипор шуд, то ба Афғонистон гурезад. Чун имконият
нашуд ӯ ба Боботоғ баргашта, 23 июни соли 1931 ҳангоми убур аз дарёи
Кофарниҳон дар дехаи Булбулон ба дастаҳои
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ихтиёрии Муқим Султон ва Абдулло Валишев таслим шуд. Ҳаёт боз ба
мачрои осоишта ва созандагй равона гашт.
Баъд аз торумори аксулинқилобчиён иштироки меҳнаткашон дар
интихобот ба Шӯроҳо боз хам фаъолонатар гардид. Масалан, соли 1934 дар
интихобот ба Шӯроҳо 76 фоизи интихобкунандагон ширкат доштанд.
Иштироки занон 72 фоизро ташкил медод. Вакилон дар Шӯроҳои ҷамоа аз
деҳқонон 50 фоизро ташкил медоданд, ҳол он ки нишондод дар интихоботи
соли 1930 ҳамагӣ 17,7 фоиз буд.
Баъд аз муҳокимаи умумихалқй Конститутсияи ИҶШС дар анҷумани
VIII Шӯроҳои Умумииттифоқ қабул карда шуд ва дар асоси он пас аз
муҳокимаи васеи халқ 1-уми марта соли 1937 дар анчумани VI Шӯроҳои
Тоҷикистон Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон низ қабул карда шуд. Сипае,
12-уми декабри соли 1937 интихобот ба Шурой Олии ИҶШС баргузор
гардид, ки дар он 95,3 фоизи интихобкунандагон ба ҷонибдории блоки
коммунистону беҳизбиён овоз доданд. Тоҷикистон дар тӯли ду панҷсола ба
ҷумҳурии саноатй - кишоварзй табдил ёфт.
Мувофиқи қарори КИМ ҶШС Тоҷикистон аз 24-уми июни соли 1937
интихобот ба Шӯрои Олии ҷумҳурӣ гузаронида шуд, ки дар он 99,5 фоизи
интихобкунандагон иштирок намуданд. Ба Шурой Олй 282 вакил, аз чумла,
84 зан, 91 коргар, 130 колхозчй, 61 нафар зиёйинтихоб шуданд, ки 199
нафарашон намояндагони миллати маҳаллӣ буданд. 24-уми декабри соли
1939 дар Тоҷикистон интихоботи Шӯроҳои маҳаллй гузаронида шуд. Ба
Шӯроҳои маҳаллй 12658 вакилони халқ интихоб шуданд, ки 34
фоизашонро занон ташкил медоданд. Дар асоси Конститутсияи нав аҳолй
дар идоракунии давлат фаъолона иштирок дошта, дар ҳалли масоили
мухталифи давлатӣ, хочагй, иҷтимоӣ ва фарҳангй саҳмгузор буданд.
Дар натиҷаи галабаи сотсиализм, агарчи онро баъзе душманони
марксизм «сотсиализми давлатй» ё «сотсиализми Сталинй» маънидод
мекунанд, дар ҳаёти чомеа дигаргуниҳои куллй ба вучуд омаданд, ки
муҳимтаринашон инҳоянд: саноатикунонй, коллективонидани хочагии
қишлоқ ва пирӯзии инқилоби фарҳангӣ. Ба ҷои шаклҳои гуногунмоликиятй
танҳо моликияти давлатй - умумихалқӣ ва кооперативӣ - колхозӣ қояунй
гардид. Ҳокимияти Шӯравй дар шакли диктатураи пролетариат вучуд
дошт. Мафкураи сотсиалистй хукмфармо буда, талаботи «Аз ҳар кас
мувофиқи қобилияташ, ба ҳар кас мувофиқи меҳнаташ» маком гирифт.
Дӯстии халқҳо ба нерӯи тавонои созандагй мубаддал гашт.
Халқи тоҷик сохти сармоядориро аз cap нагузаронида, бо ёрии
халқҳои бародар ва пешқадами кишвар ба сотсиализм гузашт ва
Тоҷикистонро ба мамлакати пешқадам табдил дод. Точикистон дорой

78

корхонаҳои азими саноатӣ, роҳҳои оҳан, мошингарду ҳавоӣ, дастгоҳҳои
барқй, соҳаҳои мухталифи пешрафтаи кишоварзй, муассисоти
густаришёфтаи фархангӣ - маърифатӣ, мактабу маориф, шаҳру деҳоти нави
замонавӣ гардид. Синфи коргар ташаккул ёфт, деҳқонони колхозӣ ва
зиёиёни сотсиалистӣ ба вуҷуд омаданд. Соҳаи тандурустй ва хизмати
пизишкӣ ба аҳолӣ хеле пеш рафт. Сатҳи ҳаёти моддӣ - маишии мардум
баланд гардид.
Роҳ ба сӯи сотсиализм ҳамвору мумфарш ва беолоиш набуд.
Дастовардҳои бузурге, ки дар сохтмони сотсиалистӣ охири солҳои 20-ум ва
30-юм рӯй доданд, обрӯ ва эътибори И.В.Сталинро дар кишвар баланд
бардошта сабаби парастиши шахсияти ӯ гардиданд. Ба ақидаи мо дар ба
вуҷуд омадани парастиши шахсияти И.В.Сталин худи ӯ гунаҳкор нест.
Муваффақиятҳое, ки дар сохтмони сотсиализм ба даст омаданд обрӯи ӯро
хеле баланд бардоштанд. Дар мамлакат низоми фармонфармой - маъмури
ва сохтори якҳизбию як ақидагӣ ҳукмрон гардид. Таълимоти марксистй дар
атрофи гуфтаҳои сталинй махдуд шуда, ба як назарияи догматикй шахшуда мубаддал гардид. Дар низоми диктатурам пролетариат тамоили
зӯроварй боло гирифт, ки оқибатҳои мудҳишро ба миён овард. Ҳазорон
коркунони ҳизбии шӯравӣ ва хоҷагию маъмурй гирифтори таъқибот
гардида, «душмани халк», «ҷосуси империализм», «пайравони Тротский»,
«миллатчии буржуазй» эълон карда шуда, ба маҳбас ва бадарға кашида
шуда, иддае аз онҳо парронда шуданд.
Аз соли 1933 то сбли 1937 раиси КИМ ҶШС Тоҷикистон Нусратулло
Махсум (Лутфуллоев), раиси Шурой Комиссарони халк А.Ҳоҷибоев,
котиби якуми КМ ҲК (б) Тоҷикистон М.Ҳусейнов, дертар роҳбарони
минбаъдаи ҳизбии ҷумҳурӣ Ч.Имомов, И.Бройдо, К.Шодиев соли 1936
раиси КИМ Ш.Шотемур, раиси ҳукумати Тоҷикистон А.Раҳимбоев, соли
1937 бо тӯхмату дурӯғбофиҳои Комиссари халқии корҳои дохилй
С.А.Тарсюк кадрҳои зиёди ҳизбй ва шӯравӣ ба мисли У.Ашуров,
А.И.Фролов, Б.Додобоев, С.Абдуллоев, И.Исмоилов, А.Мавлонбеков,
С.Носиров, В.Павлов, К.Тошев, Ш.Раҷабов, Ҳ.Боқиев, А.Масаидов адибону
орифон Б.Ясенский, Ғ.Абдулло, С.Ализода, Б.Азизй, Р.Ҳошим ва дигарон
қурбони шахспарастӣ гардиданд. Мавҷи таҳдиди таъқиби оммавй ҳазорон
меҳнаткашонро низ ба доми худ кашида буд. Баъд аз маҳкум шудани
шахспарастӣ қариб тамоми он бегуноҳон сафед карда шуда, номи неку кори
хақашон барқарор гардид.
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БОБИ5.
ТО ҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНИ
(СОЛҲОИ1941 -1945)

§1. Вазъияти байналхалқӣ дар арафаи ҷанги дуюми чаҳонӣ
Ҷаҳони сармоядорй дар арафаи ҷанги дуюми ҷаҳонӣ гирифтори
бӯҳрони шадиди иқтисодӣ гардида, ба ду гурӯҳи мухолиф ҷудо гардида
буд. Ба гурӯҳи якум кишварҳои Германия, Италия ва Япония ва ба гурӯҳи
дуюм Англия, Франсия ва Иёлоти Муттаҳидаи Америка ворид буданд.
Ҳарду ҷониб ҳам роҳи наҷотро аз бӯҳрон, дар cap кардани ҷанги нави
ҷаҳонй медиданд. Онҳо баҳри он талош доштанд, ки замину сарвати нав ба
даст биёранд. Бо ин мақсад Англия, Франсия ва ТТТМА Германияи
фашистиро бар зидди Иттиҳоди Шӯравӣ сафарбар карда, мақсад доштанд,
ки давлати ягонаи коргару деҳқонро нобуд созанд. Аз мавқеи муносиб
истифода карда ғосибони гитлерӣ дар муддати кӯтоҳ ҳудуди Австрия,
Дания, Норвегия, Юнону Югославияро гасб карда, ба Англия ва Франсия
таҳдид мекарданд.
Иттиҳоди Шӯравй соли 1934 аъзои Лигаи миллатҳо гардид ва
минбари баланди ин ташкилоти байналхалқиро барои фош сохтани
нақшаҳои хунхоронаи гитлерчиён истифода карда, баҳри пойдории сулх ва
бехатарии халқҳои ҷаҳон, кам кардани силох муборизаро огоз намуд. Вале
ин икдомҳои башардӯстона ва сулҳхоҳонаи ИҶШС - ро кишварҳои
пешрафтаи сармоядорй ҷонибдорй накарданд.
Бар хилофи чашмдошт алайҳи Иттифоқи Шӯравӣ тӯҳмату бӯҳтонҳо
ва тахдиду таъқиби гурӯҳҳои иртиҷоии ҷаҳони капиталиста рӯз то рӯз
меафзуд. Хусусан, ғосибони Япония бар зидди сохти Шӯравӣ иштиҳои
калон ва нафрати бепоён доштанд. Ҳамин буд, ки нерӯҳои ҳарбии Япония
дар мавзеи кӯли Ҳасан ба сӯи артиши Шӯравй хуҷум карданд, вале
хушбахтона ба нокомӣ дучор шуданд. Бо мақсади ташкил намудани
истеҳкоми мустаҳками ҳарбй бар зидди Шӯравӣ японҳо моҳи майи соли
1939 дар соҳилҳои дарёи Халхин - Гол бо Муғулистон ҷанг оғоз намуданд,
вале ба мақсад нарасиданд.
1-уми сентябри соли 1939 Германия ба Полша хучум овард ва бо
ҳамин ҷанги дуюми ҷаҳонй огоз шуд. Кишвари бузурги Шӯравй ҳанӯз
иқтидори мустаҳками мудофиавӣ надошт. Барои дар қисмати ғарбии
кишвар сохтани мустаҳкама ва истеҳкомҳои мудофиавӣ, инчунин омода
сохтани пойгоҳҳои ҷангӣ ва ба он самт кашидани техника ва васоити
размандагӣ вақт ва захираҳои низомй зарур буд. Бо ин ният ИҶШС 23
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августа соли 1939 бо Германиям фашиста шартнома оиди ба ҳамдигар
ҳуҷум накарданро ба имзо расонд.
Бо игво ва миёнаравии роҳбарони давлатҳои Англия, Франсия ва
ШМА ҳукумата Финландия аз 11-уми феврал то 1-уми марта соли 1940 бо
Армияи Сурхи Шӯравӣ ҷангида, шикает хӯрд ва 12-уми марта соли 1940
дар байни Финландия ва ИҶШС сулҳ ба имзо расид.
Дар ҷанг бо финҳои сафед дар сафҳои Армияи сурх ҳазорон
фарзандони далеру шуҷоъи тоҷик ҷангида, бо ордену медалҳо мушарраф
шуданд. Дар ин саф узви комсомол Неъмат Қарабоев корнамоиҳои зиёди
размандагй нишон до да, 21-уми марта соли 1940 сазовори унвони баланда
Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ гардад.
Душманони сохти сотсиалистӣ ва ҷангҷӯёни ИМА, Англия, Франсия
кӯшиш доштанд, ки ҳуҷуми ӯрдуи фашистони немисро фавран бар зидда
кишвари Шӯроҳо равона созанд. Ин амал дар ҳолате pyx медод, ки ҷанги
империалиста мамлакатҳои дигарро пай дар пай ба коми худ кашида, ба
марзу буми ИҶШС наздик мешуд. Мардуми Шӯравӣ, аз ҷумла, халқи тоҷик
баҳри пойдор мондани сулҳ ва мустаҳкам кардани иқтидори мудофиавии
кишвари худ қаҳрамонона меҳнат мекарданд.

§2. Тоҷикистон дар оғози Ҷанги Бузурги Ватанӣ
Нерӯҳои низомии фашистони Германия баъда гасби Европа субҳи
барвақта 22-юми июни соли 1941 ахдшиканона, бе эълони ҷанг ба хоки
ИҶТТ1С ҳамла карда, дар як вақт 5,5 миллион размандагон (190 дивизия),
5 ҳазор самолёт, беш аз 3,5 ҳазор танк, зиёда аз 50 ҳазор тӯпу минамётҳоро
истифода карданд. Лашкари немисҳо ҷангида, дар ҷангҳо обутоб ёфта буд.
Немисҳо нисбат ба ИҶШС, 1,5-2 баробар захираҳои нафтй, фулӯзй,
сӯзишворй доштанд.
Иқтидори мудофиавии марзу буми ғарбии мамлаката Шӯравй заиф ва
ба ҷанг омода набуд, бо ин сабаб дар оғози ҷанг нерӯҳои низомии шӯравй
гирифтори нокомӣ ва талафотҳои калон гардада, рӯ ба ақибнишинй
оварданд. Фашистони ғосиб бошанд, ба пеш рафта, шаҳру деҳоти тасарруф
кардаашонро ғорату валангор месохтанд. Даҳшата ҷанг ва хатари
нестшавии давлата Шӯравй мардумро муттаҳид сохта, онҳоро баҳри ҳифзи
Ватан бар зидда душмани гаддор ҳидоят намуд.
22-юми июни соли 1941 Ҳукумата Шӯравй ба воситаи радио ба
мардуми кишвар муроҷиат карда, онҳоро баҳри дар атрофи ҳизбу ҳукумат
муттаҳид шудан, интазоми меҳнатро риоя кардан, барои бо тамоми
лавозимоти зарурӣ таъмин кардани Армияи Сурх даъват намуд.
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Бегоҳии ҳамон рӯз саҳни комбинаты шоҳибофии Ленинобод серодам
буд. Гирдиҳамомадагон ба фашистони немис лаънат хонда, ҳамагон изҳори
ба ҷабҳа рафтану бо душмани мурдор ҷангидан карданд. Онҳо корро дар
комбинат мувофиқи талаботи замони ҷанг ташкил намуда, қавл доданд, ки
барои ғалаба ҳарчӣ бештар маҳсулот тайёр мекунанд. Дар гирдиҳамоии
мардуми шаҳри Ленинобод шаҳрванд Шмелёв изҳор дошт: «Хоҳишмандам
ҷавобан ба иғвои фашистони беҳаё маро ба ҷабҳа фиристед. Аз паси ман ду
бародарам ва писарам омодаи ба ҷанг рафтан мебошанд».
Колхозчӣ Бекмуродов навиштааст: «Хоҳишмандам маро ба ҷанги
зидди фашистони немис фиристед. Ваъда медиҳам, ки ҷонамро дареғ
надошта, барои Ватани азизам меҷангам». Колхозчии хуҷандй Одина
Хдкимов иброз доштааст, ки «... хохиш мекунам, маро ба сафи Армияи
Сурх қабул намуда, ба хизмат фиристед». Х,амин тариқ, то оғози соли 1942
ба унвонии комиссариатҳои низомй зиёда аз 6 ҳазор чунин аризаҳо омада
буданд.
Дар гирдиҳамоии мардумй дар боғи фарҳангу фароғатӣ пойтахт шаҳри Сталинобод занони касбу кори мухталиф қотеъона изҳор доштанд,
ки ба ҷои падару бародарон ва шавҳарони ба ҷанг рафтаашон дар
корхонаҳои саноатӣ, муассисоти давлатӣ, мактабу маориф, тандурустӣ,
саҳроҳои колхозй, фермаҳои чорводорӣ меҳнат' карда, тавоноии
мудофиавй ва иқтидори иқтисодии кишварро баланд мебардоранд.
Дараҷаи баланди ватанхоҳӣ, меҳнатқаринӣ ва фидокориҳои занони
ҷумҳурй дар давраи ҷанг ҳайратангез ва мафтункунанда буд. Масалан,
духтарони донишҷӯи донишкадаи омӯзгории шаҳри Сталинобод дар
аризаи якҷояи худ афзудаанд: «Мо, донишҷӯёни донишкадаи омӯзгорй
хоҳиш дорем, ки аз ҷумлаи мо дастаи низомии санитарй омода намоед.
Ваъда медиҳем, ки дар муҳорибаҳо баробари мардон ба муқобили душман
меҷангем».
Дар омодасозии ҷангии мардум, хусусан ҷавонон, саҳми Ташкилоти
Мададгори Мудофиа - ОСОАВИАХИМ бузург буд. Мактабу маҳфилҳои
тирандозони ворошиловй, савора - кавалерӣ, сагпарварй, ронандагони
мошинҳои ҳарбӣ, зиреҳпӯш, лётчикҳо, парашютчиён, радистҳо, санитарҳо,
радиотехникҳо ва ғайра мавқеи хоса доштанд. Маҳз дар хамин мактабу
мафҳилҳо ҷавонон аз мактаби омодагии ҷангӣ - низомй ва варзишӣ
гузашта, малакаҳои тирандозӣ, шиноварӣ, аспдавонй, лочинӣ, ронандагӣ,
танкиста, санитарй, радиста ва ғайра пайдо карда, дар майдони харбу зарб
мардонагй нишон медоданд. Тарбиягирандаи ТММ Тодикистон
С.Алибоева ба унвонии комиссари ҳарбӣ навишта буд: «Аз Шумо бисёр
хоҳиш дорам, ки маро
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ба сафи Армиям Сурх қабул намоед. Дорой нишони дараҷаи аввали «Ба
меҳнат ва мудофиаи ИҶШС тайёрам» ҳастам ва мутахассиси соҳаи
радиотехника мебошам».
Ин эҳсоси бузурги ватанхохй дар ариза ва дархостҳои бепоёни
мардуми тоҷик аз тамоми шаҳру навоҳӣ ба унвонии комиссариатҳои
низомй ба назар мерасид. Аз чумла, Гулмаҳмад Ғуломшоеви бадахшӣ
иброз дбштааст, ки «Хоҳишмандам маро ба ҷабҳа фиристед, то ки бар
зидци дастаи фашисгони истилогар муборизаи беамон барам». Колхозчӣ аз
ноҳияи Ҷиргато.т Ҷонибибӣ Қувватова нигоштааст: «Ба мудофиаи Ватан аз
ғоратгарони фашист® ҳар лаҳза тайёрам, аз ин рӯ, хоҳиш мекунам, ки маро
ба сафи ихтиёриёни Армияи Сурх қабул намоед».
Бо максади пурра сафарбар кардани тамоми имкониятҳо баҳри
торумор кардани душман бо қарори КМ ҲК (б)У, Президиуми Шӯрои Олӣ
ва ШКХ ИҶШС Комитета Давлатии Мудофиа бо сардории И.В.Сталин
ташкил дода шуд. И.В.Сталин 3-юми июли соли 1941 тавассути радио
баромад карда, халқро барои пурра торумор кардани фашизми Олмон
даъват намуд.
Баъди баромади сарвари давлати Шӯравӣ тамоми мардум ба
муборизаи зидди истилогарон бархостанд.
Дар Тоҷикистон таҳти роҳбарии ташкилотҳои ҳизбй тамоми корҳо
баҳри ба замони ҷанг мутобиқ гардонидани хоҷагии халқ ва пурратар қонеъ
гардондани талаботи фронт района карда шуданд. Меҳнаткашони ҷумҳурй
дар фабрикаву заводҳо, конҳо, колхозу совхозҳо, МТС-у соҳаҳои дигари
хоҷагй шабу рӯз заҳмат кашида, нақшаҳои истеҳсолиро барзиёд иҷро
мекарданд. Ба ҷои мардҳои ба ҷанг рафта, занҳо дар паси дастгоҳҳо, рули
трактору мошинҳои боркаш, дар конҳо, соҳаҳои мухталифи кишоварзй,
чорводорй, боғу токпарварй ва ғайра баҳри ғалаба бар душман диловарона
кор мекарданд. Масалан, дар тӯли моҳҳои июл - августа соли 1941 даҳҳо
бонувони хонашин ба конҳои Шӯроб омада, касбҳои душвори нақбканиро
пеша карданд. Дар кони нафти КИМ 50 нафар бонувон пешаи оператори
истеҳсоли нафт, харротиву челонгариро касб карданд. Ин икдоми неки
занон дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ танинандоз гашта буд.
Баробари занон, ҷавонону наврасон низ сафи коргаронрб лурра
намуданд. Онҳо аз таҷрибаи калонсолон бахра бардошта, дар курсҳои
кӯтоҳмуддат, КФЗ ва ҳунаристону омӯзишгоҳҳо барои кор дар саноату
накдиёт омода мешуданд. Солҳои ҷанг бо ин услуб қариб 5 ҳазор
коргарҷавонон соҳибкасб шуда буданд. Яке аз масъалаҳои муҳими замони
ҷанг аз ҳисоби ҷавонон тайёр кардани кадрҳо барои Армияи Сурх буд. Дар
Тоҷикистон таълими оммавии ҳарбии ҷавонон аз 1 - уми декабри'соли 1941
ба ҳукми қонун даромада буд.
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Зарур буд, ки бо истифода аз мактабу курсҳо ва маҳфилҳои
Ташкилоти Мададгори Мудофиа (Осоавиахим) - и ҷумҳурй дар шахру
деҳоти ҷумҳурӣ аз ҳисоби ҷавонон мерганҳо, танкистҳо, радисту
радиотехникҳо, ронандагони мошинҳои зиреҳпӯш, артелеристҳо,
дётчикҳо, парашютистҳо, автоматчиёну пулемиётчиён, ҳамшираҳои
шафқат, алоқачиён, варзишчиёни равняй низомидошта ва дигар
мутахассисони ҳарбй омода шаванд. Маҳз бо ҳамин восита дар солҳои ҷанг
қариб 36 ҳазор соҳибкасбони низомӣ омода шуданд, ки зиёда аз 27
ҳазорашон дар набардҳо бо душман ҷангиданд. Дар қисмҳои махсуси
таълими умумии низомй қариб 7,5 ҳазор духтарон низ соҳиби касбҳои
ҳарбй шуда буданд. Дар ин кор қарори КМ ҲК (б) Тоҷикистон аз моҳи
декабри соли 1941 дар бораи омодасозии ҳамшираҳои шафқат ва
дружинаҳои санитарй нақши ҳалкунанда бозиданд. Танҳо тобистони соли
1942 дар ҷумҳурӣ зиёда аз 170 ҳазор одамон аз таълими умумии ҳарбй
гузаштанд. Баробари тайёрии ҳарбй ба омӯзиши забони русй низ аҳамияти
зиёд дода мешуд.
Баробари мактабу курсҳо ва махфилу машқгоҳҳои ТММ - и чумхурй
дар макотиби олй ва миёнаи махсус, инчунин синфҳои болоии мактабҳои
миёнаи маълумоти умумй таълими ҳарбй, варзишй, омодагии низомй,
санитарй, хамшираҳои шафқаг ба pox монда шуда буд.
То замони ҷанг дар Тоҷикистон дивизияи 20-уми кӯҳгарди Байрақи
Сурхдор ва ордени Лениндор маскан дощт, ки аз ҳисоби даъватшудагон
сафҳои худро пурра сохта, тирамоҳи соли 1941 ба чанги зидди фашистон
рафт. Ғайр аз он аз ҳисоби даъватщудагону қисмхои эҳтиёти дивизияи 61
ва 63 - юми савора ташкил карда шуда, ба ҷабҳаҳои ҷанг фиристода
шуданд. Таъмини сару либос, лавозимот, озуқаворй ва дигар эҳтиёҷоти
аскарону афсарони ин дивизияҳо аз ҳисоби буҷаи ҷумҳурӣ буд. Якҷоя бо
ин дивизияҳо бисёр мошину техникам деҳоту шаҳрҳо ва аспҳо ба ҷанг
сафарбар карда шуданд, ки ин ба пешрафти минбаъдаи зироат ва саноат
таъсири манфй расонид.

§3. Шуҷоат ва мардонагии тоҷикистониён дар набардҳои Ҷанги
Бузурги Ватанӣ. Муҳорибаҳои назди Москва ва Сталинград
То огози ҷанг фарзандони Точикистон дар қисму томҳои гуногуни
Армияи Сурх дар тамоми гӯшаю канорҳои ИҶШС ифои хизмати Ватан
доштанд. Онҳое, ки дар марзу буми гарбии кишвар хизмат мекарданд, аз
лаҳзаҳои нахустини чанг бо душман рӯ ба рӯ омада, Ватанро ҳифз карданд.
Дар қатори муҳофизони абадзиндаи қалъаи афсонавии Брест
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фарзандони тоҷик тӯпчӣ Маҳмадҷон Абдувалиеви хуҷандӣ, пулемётчии
конибодомй Акобир Махмудов ва дигарон буданд.
Тобистони соли 1941 дар ҳайати Армияи Сурх тоҷикон А.Ҳоҷибоева
артеллерист, сержант Ҳодӣ Кенҷаев, командири дивизиони артелирии
зиддитанкӣ Б.Назаров, мерган Эргаш Рӯзиев, танкчй Анвар Қаландаров,
Аҳмадҷон Собиров, Кӯзй Хушвахтов ва ҳазорон дигар ҳамдиёрони мо бо
душман меҷангиданд.
Бо сабаби нобаробарии қувваҳо размандагони сарҳадии Шӯравӣ бо
талафоти зиёд ақибнишинй мекарданд. Душман бошад босуръат пеш
мерафт. Вале ҳуҷуми якуми душман натиҷа надод. Гитлерчиён 15-уми
ноябр дубора ба ҳуҷум гузашта, барои рахна кардани хатти мудофиаи
Москва 51 дивизия, аз ҷумла, 13 дивизияи танкй, 5 дивизияи
ҷиҳозонидашудаи механикӣ ва 33 дивизияи пиёдагардро истифода карданд.
Пойтахти кишвар шаҳри Москва дар зери хатар монд. Ҳамаи мардум ба
ҳимояи пойтахт камар бастанд.
Моҳи ноябри соли 1941 ҷанговарони Тоҷикистон дар ҳайати
дивизияи 20-уми савораи кӯҳгард дар назди Москва ба ҷанг даромаданд.
Онҳо ба ҳайати корпуси 3-юми савора дохил буданд. Дивизия 23-юми
ноябр дар зери фармондеҳии полковник А.Ставенков дар ноҳияи
Солнечногорски Волоколамск пеши роҳи қисмҳои танкӣ ва пиёдагарди
душманро гирифт. Охири моҳи ноябр душман дар роҳи Ленинград ба сӯи
Москва қувваҳои зиёдро сафарбар кард. Командири корпус генерал - майор
Л.М.Доватор ба ҳуҷум гузаштанй шуда, мудофиаи қаноти чапро ба
дивизияи 20-ум супурд. Вале дивизияи ба иҳотаи душман дучор шуда,
ҷангкунон аз он баромад. Фармондеҳи дивизия А.Ставенков маҷрӯҳ гардид
ва ба ҷои ӯ подполковник М.П.Тавлиев таъин шуд. Дивизия ба душман
талафоти зиёд овард.
Ҷанговарони тоҷик дар ҷангҳои назди Москва корнамоиҳои шоён
нишон доданд. Артиллерист А.Пирмуҳаммадзода танкҳои душманро нест
карда, худаш мардонавор халок гардид. М.Иброҳимови ӯротеппагӣ дар
чанг далерй карда, душман ва техник аи онро қир намуд, 6 танк ва 16
автомашинаи немисро аз кор бароварда, сазовори ордени Ленин гардид.
Дар ҷангҳои назди Москва фиристодагони дигари халқи тоҷик низ
қаҳрамонона ҷангиданд. Онҳо ҷони хешро дареғ надошта, бо намояндагони
халқҳои дигар китф ба китф истода ба душмани ғаддор зарба мезаданд.
6-уми декабр қӯшунҳои Шӯравй дар назди Москва ба ҳуҷуми ҷавобӣ
гузаштанд. Дар ин ҳуҷуми барқвор ҷанговарони дивизияи 20-ум ҳам ба
тарафи Звенигород ҳаракат карда, корнамоиҳои зиёд нишон доданд. Зиёда
аз 150 ҷанговарони дивизияи 20-ум бо ордену медалҳо мукофотонида
шуданд. Меҳнаткашони ақибгоҳ низ аз ҳар як ғалабаи
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ҷанговарон шод шуда, барои боз ҳам зиёд истеҳсол намудани маҳсулот
мубориза мебурданд. Дар рӯзҳои душвор барои москвагиҳо меҳнаткашони
шаҳри Сталинобод чунин навишта буданд: «Москвагиҳои азиз! Дар ин
рӯзҳои душвор мо ҳамроҳи шумоем! Душман бояд торумор карда шавад ва
хоҳад шуд».
Афсонаи «ҳуҷуми барқвор» - и гитлерчиён барбод рафт. То моҳи
феврали соли 1942 дар баъзе ҷойҳо қӯшунҳои Шӯравӣ то 400 километр пеш
рафта, 11 ҳазор деҳаҳо ва 60 шаҳрҳоро озод карданд. Роҳбарияти фашистии
Германия баъди шикастхӯрӣ дар назди Москва қарор дод, ки тобистони
соли 1942 зарбаи асосй занад ва қувваи асосиашро ба фронти ҷанубй ба сӯи
Сталинграду Кафқоз равона кард. Муҳорибаи Сталинград зиёда аз 200
шабонарӯз идома ёфт, ки дар таърихи инсоният калонтарин муҳорибаи
хунин буд.
Дар муҳорибаи Сталинград фиристодагони Тоҷикистон корнамоиҳои
бемисл нишон доданд. Дивизияи савораи кӯҳнаварди 61- уми Тоҷикистон
19-уми ноябри соли 1942 ба ҳуҷуми умумии Армияи Сурх бар зидди
душман ҳамроҳ шуда, зиёда аз 3,5 ҳазор аскар, 8 самолёт, 40 танк, 86 тӯпу
пулемёт ва бештар аз 300 мощинаҳои боркашу зиреҳпӯши фашистонро
нобуд сохт. Барои корнамоӣ, шуҷоат ва қаҳрамониҳо зиёда аз 530 нафар
ҷанговарони Тоҷикистон бо ордену медалҳо мукофотонида шуданд.
Ҷангрварони тоҷик ба унвони КМ ҲК (б) Точикистон ва Президиуми
Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон чунин мактуб навишта буданд: «Мо то охир
бераҳмона душманро маҳв мекунем. Мо ба ғалаба, қувваи тавонои Армияи
Сурх ва ҳақикати кори хеш боварӣ дорем... Мо ҷону тани худро дар роҳи
озодии Ватан дареғ намедорем».
Дар Сталинград ҳам ҷанговарони қисмҳои савораи Тоҷикистон бар
зидди душман мардонавор меҷангиданд. Дар ин ҷо барои ишғоли хонае, ки
аҳамияти бузурги стратеги дошт бо сардории сержант Я.Ф.Павлов дар
муддати 58 шабонарӯз ҷанговарон бо душман қаҳрамонона ҷангиданд, ки
дар байни онҳо тоҷикписар Саидқул Турдиев низ буд. Баъдтар ин хона бо
номи «Хонаи Павлов» машҳур гардид. Гитлерчиён дар ҳарбу зарби «Хонаи
Павлов» назар ба ишғол кардани Париж аскарону афсарони худро бештар
талаф доданд.
Муҳорибаи Сталинград бо ғалабаи пурраи Армия Сурх анҷом ёфт ва
дар рафти Ҷанги Бузурги Ватанӣ дигаргунии куллӣ ба вучуд овард.
Ташаббуси стратеги пурра ба ихтиёри Армияи Сурх гузашт. Душман ба
ҳазорҳо километр ақиб партофта шуд.
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§4. Мухорибаҳои назди Курск ва Днепр.
Марҳалаи хотимавии ҷанг
Баъд аз он ки 2-юми феврали соли 1943 муҳорибаи соҳили Волга ба
охир расид, лашкари Шӯравӣ ташаббусро ба даст гирифта, дар ҷабҳаҳои
Ҷанубӣ, Ҷанубӣ - Ғарбӣ, Дон, Ленинград ва ғайра ба ҳуҷуми қатъӣ гузашт.
Дар муҳорибаҳои шадид ҷанговарони тоҷик душманро мағлуб сохта, дар
ҳайати ҷузъу томҳои Армияи Сурх аз соҳилҳои баҳри Балтик то Кафкази
Шимолй бо душман меҷангиданд. Дар ин набардхо ҷанговарони тоҷик
Т.Одилов, Ш.Исоев, Ш.Хушвахтов, Е.Рӯзиев, Х.Қобилов ва бисёр дигарон
саҳифаҳои нави далерӣ ва қаҳрамонӣ кушоданд.
Аз набардҳои мардони шучои точик дар муҳорибаи Сталинград шод
гашта, халқи тоҷик моҳи марти соли 1943 ба фарзандони дар ҷабҳаҳои
ҷангӣ будаи худ мактуб ирсол намуд, ки дар он қисман омада: «... панду
насиҳати падару модароне, ки ба Шумо шир до да, меҳнатдӯстиро
омӯзонидаанд, панду насиҳати халқи хешро, ки дар оғӯши пурмеҳри вай ба
камол расидед, гӯш кунед!... Мо ба диловарй ва мардонагии Шумо боварии
қавӣ дорем. Шумо роҳ надиҳед, ки истилогарони манфур замини муқаддаси
Ватани моро поймол кунанд...».
Тобистони соли 1943 фашистони Германия ба Курск ҳуҷум оварданд.
Дар камонаки Курск, ки ҷои танге буд, гитлерчиён қувваи бешумор ва
техникаи нави ҷангй - танкҳои «Шоҳпаланг», «Пантер», тӯпи худгарди
«Фердинанд» - ро истифода карданд.
5-умй июни соли 1943 ҳуҷуми гитлерчиён шурӯъ шуд. Ҷанговарони
Шӯравӣ ҳуҷумҳои онҳоро пай дар пай зада мегардонданд. Аз садои тиру
тӯп ва таркиши бомбаҳо замин ба ларза омада буд. 12-уми июл Армияи
Сурх ба хучум гузашта, дар тӯли 50 шабонарӯз бештар аз ним миллион
аскарону афсарон ва теъдоди зиёди техникаи низомии душманро нобуд
сохтанд.
Дар задухӯрди камонаки Курск 5-7-уми июл артеллерист Хрдй
Кенҷаев бо батареяи худ ҳуҷуми пай дар паи танкҳои душманро зада
гардонд. Дар чанг ҳамяроқонаш ҳалок гардиданд. У бо силоҳи танкзан
мошинаҳои душманро нест мекард. Барой ин корнамоӣ ӯ сазовори унвони
баланди Қаҳрамони Иттифоқи Шӯравӣ гардид. Собиқ колхозчии колхози
К.Маркси (вилояти Суғди имрӯза) Исмоил Хдмзалиев 8 - 10-уми июл
баландии беномро ҳимоя карда, бо тӯпи худ танкҳои душманро нест
мекард. Ӯ маҷрӯҳ шуда бошад ҳам, майдони чангро тарк накард. Вай низ
сазовори унвони Қаҳрамони Иттифоки Шӯравӣ гардида буд. Шикасти
немисҳо дар назди Курск 5-уми августа
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соли 1943 барои онҳо фоҷиаи калон буд. Дар фронта Брянск дивизиям 20ум таҳти фармондеҳии генерал - майор П.Т.Курсаков 10-11-уми сентябр
хатти мудофиаи душманро рахна карда, аз дарёи Десна гузашта, роҳи оҳани
Брянск - Смоленскро бурида, ғанимати зиёди техники ба даст овард. 18
сентябри соли 1943 дивизияи 20-ум ба дивизияи 17-уми гвардиячии савора
табдил дода шуд.
Тирамоҳи соли 1943 Армиям Сурх ҳангоми убур аз дарёи Днепр
корнамоии шоён нишон дод. Дар ин ҷо ҷанговарони тоҷик Д.Азизов,
Ҳ.Қосимов, Қ.Қаюмов, И.А.Крушин, В.И.Бояркин, А.С.Гордеев,
Х.Магомет - Мирзоев, У.Яъқубов ва дигарон сазовори унвони Қаҳрамони
Иттифоқи Шӯравӣ гардиданд. Ба ин унвон фарзанди фарзонаи тоҷик
Саидқул Турдиев баъди дар ҷанг ҳалок шуданаш мушарраф гардид.
5-уми октябри соли 1943 дар деҳаи Смердиняй ҷабҳаи Волхов
колхозчии колхози «Пахтакор» - ноҳияи Ашт Тӯйчӣ Эрйигитов бо синаи
худ амбразураи душманро пӯшида, корнамоии Александр Матросовро
такрор кард ва пешрафти қисми ҳарбиро таъмин намуда, сазовори унвони
Қаҳрамони Иттифоқи Шӯравӣ гардид.Дар набардҳои шадиди Ҷанги
Бузурги Ватанӣ баробари мардон занони тоҷик А.Исоева, Ш.Ҳайдарова,
С.Ниёзова, С.Алибоева (радиотехник), Ойгул Мамадҷонова (лётчик) ва
дигарон корнамоиҳо карданд.
Тобистон ва тирамоҳи соли 1943 Армиям Сурх 40 ҳазор шаҳру
деҳотро аз душман озод кард, ки дар ин кор саҳми ҷанговарони тоҷик низ
калон аст. Ҳаракати партизанй авҷ гирифт. Иттифоқчиёни СССР ваъда до
да буданд, ки то 1 -уми май соли 1944 фронта 2-юмро мекушоянд. Ҳамин
тавр, марҳалаи аз асорати фашистони Германия озод кардани халқҳои
Европа оғоз шуд, ки бори гарони он бар дӯши Армиям Сурх афтода буд.
Овозаи мағлубнашавандагии лашкари гитлерй барбод рафт.
Дар ҷангҳо барои озодкунии Белорусия аскарони дивизияи 17-уми
савораи гвардиягй корнамоиҳои беназир нишон доданд. 14-уми январ
дивизия аз дарёи Припят гузашта, дар роҳи Калинковичи Брест пеши роҳи
қӯшунҳои душманро гирифт. Дивизия ба муқобили қувваҳои зиёди душман
истодагарй карда, аз 10 то 18-уми январи соли 1941-ум 7 танк, 3 туп, ду
батареяи миномета ва 1500 аскари душманро нест кард. Корнамоии
ҷанговаронро ба инобат гирифта, ба дивизиям № 17 савора унвони фахрии
«Мозырский» дода шуд. Ин рӯҳияи ҷанговаронро баланд бардошт. Онҳо
барои харчи зудтар маҳв намудани фашизми хунхор мубориза мебурданд.
Дар ҷангҳои зидди душман собиқ колхозчии хуҷандй коммунист Фатҳулло
Ахмадов корнамой нишон дод. Гурӯҳе, ки ба он сержанта гвардиягй
Ф.Аҳмадов сардорй мекард, дастаи калони
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фашистонро нобуд сохт. Барой ин ҷасурию мардонаги ба ӯ унвони
Қаҳрамони Иттифоқи Шӯравӣ дода шуд.
Моҳи июли соли 1944 дивизияи 17-уми савора дар ҳайати фронта
якуми Белорусия амал карда, аз Буги Ғарбӣ гузашта, ба худу ди Полша
дохил шуд. Душман хост, ки пеши роҳи чанговарони шӯравиро дар
наздикии шаҳри Седлец гирад. Дар ин ҷангҳо дивизияи 17-уми савора
корнамоии бемисл нишон дод. Он дар ҷангҳо барои гирифтани шахри
Седлец 30 танк, 18 тӯпу аслиҳаи саҳроию худгард, 232 автомашина, 11
эшелон чизу чораи душманро нобуд сохт. Дар анҷоми ҷангҳо қисмҳои
тоҷикии фронт бо орденҳои Александр Невский ва Байрақи Сурх
мукофотонида шуданд.
Фиристодагони Тоҷикистон дар фронтҳои гуногун меҷангиданд. Дар
ҷангҳо барои озод намудани Латвия собиқ колхозчии колхози ба номи
Ленини райони Ҳисор Чӯтак Уразов фаъолона иштирок кард. 19- уми июли
соли 1944 Чӯтак Уразов ва ҳамяроқонаш дар муҳосираи душман монданд.
11 нафар ватандӯст дар муддати як шабонарӯз бар зидди душман ҷангида,
баландиро эмин нигоҳ доштанд. Азбаски қувваҳо нобаробар буд Чӯтак
Уразов ва рафиқонаш ҷони худро дар рохи ҳифзи Ватан нисор карданд.
Корнамоии онҳо қаҳрамонии хақиқӣ буд ва баъди марг ба онҳо унвони
Қаҳрамони Иттифоки Шӯравй дода шуд. Фашизми Германия ибтадои соли
1945 ба муқобили Армияи Сурх 204 дивизияро равона кард. 12-уми январи
соли 1945 Армияи Сурх ҳуҷуми барқвори худро cap кард. Баъди он 4-12
феврали соли 1945 дар Ялта конференсияи роҳбарони се давлати бузург ИҶШС, ИМА ва Англия шуда гузашт, ки нақшаҳои торумори фашизмро
дар Европа муайян кард.
Дар озод кардани Венгрия, Чехословакия, Руминия, Полша ва дигар
мамлакатҳо чанговарони тоҷик ҳиссаи сазовор гузоштанд. Баъди
конференсияи Қрим зимистони соли 1945 Армияи Сурх ҳуҷуми хешро
идома дода, хата мудофиаи душманро дар масофаи 1200 км рахна намуд.
Дар торумори фашизм дар Чехословакия командири взвод, лейтенанта хурд
Эргаш Шарифов, командири ротаи тирандозй лейтенанта калон
А.Саидбеков қаҳрамонона ҳалок гардиданд. Баъди марг ба онҳо унвони
Қаҳрамони Иттифоқи Шӯравй дода шуд.
16-уми апрел ҳуҷум ба сӯи Берлин cap шуд, ки дар он дивизияи 17уми гвардиягии савораи тоҷик дар ҳайати фронта якуми Белорусия
фаъолона иштирок кард. Дивизия аз қисми шимолй - гарбии Берлин
гузашта, рузи галабаро дар соҳили Элба пешвоз гирифт.
Дар муҳорибаи Берлин чанговарони Тоҷикистон Х.Қаландаров,
Б.Ҳакимов, А.Пӯлодов, А.Ҳоҷибоев, Ш.Додхоев, К.Саидов, Ғ.Ниёзов,
Д.И.Забудский, Л.Лукин, А.Собиров, М.Усмонов ва дигарон иштирок
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доштанд. Фиристодагони Тоҷикистон Н.П.Балакин, А.П.Гардеев,
Ф.Ф.Чепурин дар гирифтани лонаи душман - Берлин ҳиссаи босазои худро
гузоштанд ва ба гирифтани унвони Қаҳрамони Иттифоқи Совета мушарраф
гардиданд. Дар баробари онҳо 15 ҳазор нафар ҷанговарони тоҷик, ки дар
озод намудани Варшава, Будапешт, Прага, Бухарест, Белград ва ғайра ҳисса
гузошта буданд, бо ордену медалҳои ИҶШС сарфароз гардонида шуданд.
Ҳамин тавр, таҳти роҳбарии ҳизби коммунист, тавассути дӯстии
вайроннашавандаи халқҳои Шӯравӣ 8-уми май соли 1945 аз болои
душмани гаддори инсоният фашизми Германия галаба ба даст омад. Ин
ғалаба аҳамияти бузурги таърихй дошт. Пеш аз ҳама мамлакатҳои Европа
аз юги фашизм озод гардиданд.
Дар Ҷанги Бузурги Ватанй зиёда аз 260 ҳазор тоҷикистониҳо иштирок
карда, 90 ҳазорашон ба ҳалокат расиданд ва 50 хазорашон бо ордену
медалҳои ИҶШС сарфароз гардонида шуданд, ки дар байни онҳо 64 нафар
Қаҳрамонони Иттиҳоди Шӯравй ва 15 нафар дорандагони ордени «Шараф»
гардиданд. Бо шикаста гитлерчиён ҷанг ба итмом нарасид, зеро дар Шарқ
ҷангҷӯёни Япония алайҳи ИҶШС ба ҷанг омода буданд. Ҷанг бо Япония аз
8-уми август то 2-юми сентябри соли 1945 давом карда, бо ғалабаи комили
Иттифоки Шӯравӣ ба анҷом расид. Дар ин ҷанг ҷанговарони тоҷик Ҷ.
Қодиров, А.Азизбеков, К.Саидов, П.Атоев, Д.Собиров, О.Хусравов, Назира
Умарова корнамоиҳо нишон до да, бо ордену медалҳои ҳукуматй қадр
карда шуданд.
§5. Ба замони ҷанг мутобиқ гардонидани
хоҷагии халқ
Меҳнаткашони Тоҷикистон медонистанд, ки барои ғалабаи комил дар
Ҷанги Бузурги Ватанй меҳнати қаҳрамононаи онҳо лозим аст. Бинобар ин
онҳо кӯшиш менамуданд, ки ҳарчи хубтар кор карда, бештар маҳсулот
истеҳсол кунанд. Муассисаҳои саноатии ҷумҳурй истеҳсоли маҳсулоти
давраи осоиштагиро кам карда, ба истеҳсоли маҳсулоти ҷангй гузаштанд.
Саноати дӯзандагй либоси аскарй, заводи чарм-пойафзоли аскарй, саноати
шохибофӣ барои парашют ва тибб маҳсулот мебароварданд. Корхонаҳои
хӯрокворӣ ба истеҳсоли консервҳо гузашта буданд. Азнавсозии замони
ҷанг душвориҳоро ба миён овард. Ба ҷумҳурй овардани химикату молҳои
нимфабрикй кам ва қатъ гардид. Зарур буд, ки ин чизҳо дар худи ҷумҳурӣ
истеҳсол карда шаванд. Масалан, дар заводи пахтай Душанбе барои той
бастани пахта ба ҷои сим партовҳои бандҳо истифода мекарданд.
То огози ҷанг Тоҷикистон ба микдори зарурй аз дигар ҷумҳуриҳо
сӯзишворй мегирифт. Баъди он ки ҷанг cap шуд, нафт, ангишт дар худи

90

ҷумҳурӣ бештар истеҳсол карда мешуд. Тоҷикистон ба навоҳеи дигари
кишвар ин навъи маҳсулоти саноатро ирсол мекард.
16 -уми августа соли 1941 Ҳукумати Шӯравй барои ба Поволже, Урал,
Сибири Ғарбй, Қазоқистону Осиёи Миёна кӯчонидани корхонаҳои
саноатии дар хатти ҷанг буда қарор қабул намуда, зиёд кардани истеҳсоли
силоҳ, пӯлод, ангишт, нафтро дар мадди аввал гузошт. Як қисми муассиса
ва корхонаҳои саноатй ба Тоҷикистон кӯчонида шуданд. Ба Регар яке аз
заводҳои Полтава, ба Ленинобод, Конибодом, Исфара ва Чкаловск заводи
консервабарории «Красний Перекоп» аз Феодесия оварда шуд. Ба
комбината шоҳибофии Ленинобод аз комбината шоҳибофии Москва, ба
заводи собунпазии Сталинобод аз заводи собунпазии Москва ва аз заводи
собунпазии Харков таҷҳизот оварда шуд. Чунин ҳолат ба зиёдшавии
маҳсулота бисёр заводҳои Тоҷикистон боне гардид.
Барои бо қувваи коргарй таъмин кардани ин корхонаҳо 26-уми июни
соли 1941 Президиуми Шӯрои Олии ИҶШС қарор кард, ки рӯзи корй дароз
карда шавад, рухсатаҳои навбатии меҳнатии коргару хизматчиён бекор
карда шаванд. Аз 26-уми декабри соли 1941 cap карда, шароити меҳнати
коргарону хизматчиён мувофиқи талаботи замони ҷанг ташкил карда шуд.
Шиорҳои «Х,ама чиз барои фронт», «Х,ама ба фронт», «Х,ама чиз барои
галаба» дар тамоми ҷойҳо ба чашм мерасиданд. Азбаски қувваи асосии
кории муассисаҳои саноатй мардон ба ҳимояи Ватан рафта буданд,
бинобар ин ШКХ ИҶШС 4 ноябри соли 1942 қарор қабул намуд, ки ҷои ба
фронт рафтагон аз ҳисоби хизматчиёну занон пурра карда шавад. Дар
баробари аҳолии Тоҷикистон, инчунин сафи синфи коргарй чумҳуриро
меҳнаткашони аз навоҳеи марказӣ ба ақибгоҳ кӯчонидашуда пурра
менамуданд.
Соли 1941 дар наЗди ШКХ ҶШС Тоҷикистон барои ба ҳисобгирию
тақсимкунии қувваҳои корй комиссияи доимй ташкил дода шуд. Аз сабаби
он ки коргарони баландихтисос бештар ба ҳимояи Ватан рафта буданд, ҷои
онҳоро занону ҷавонон пурра намуданд. Сафи коргарзанон дар саноатй
хӯрокворй, пахтатозакунй, бофандагй ва гайра афзуд.
Сардори бригадаи калобаресони комбината шоҳибофии шаҳри
Ленинобод О.Саидова ташаббуси ватандӯстона зоҳир карда, дар ду соли
аввали ҷанг ба 150 нафар занон касб омӯзонд.
Ҷанг ба пешрафти соҳаҳои кишоварзй ва чорводории мамлакат низ
таъсири манфй расонд. То оғози ҷанг Тоҷикистонро ноҳияҳои марказии
мамлакат бо галла таъмин менамуданд. Баъди он ки ноҳияҳои галлакор
зери асорати душман монданд ба деҳқонони тоҷик зарур омад, кй баробари
инкишофи пахтакорй инчунин ба истеҳсоли галладона аҳамият диҳанд.
Солҳои ҷанг техникаи кишоварзй ба ихтиёри артиши
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шӯравӣ гузашт. Дар стансияҳои мошина - тракторй, колхозу совхозҳо
техникаи зарурй камӣ мекард. Деҳқонон ба ин душвориҳо тоб оварда,
кӯшиш менамуданд, ки барои ҷабҳа баҳри ғалаба ҳарчй бештар маҳсулот
истеҳсол кунанд. Дар ҳалли масъалаҳои бузурги хоҷагй ва иқтисодӣ
шӯъбаҳои сиёсии назди МТС - ҳо, ки 17-уми ноябри соли 1941 бо қарори
КМ ҲК (б)У таъсис дода шуда буданд, нақши муҳим бозиданд. Дар колхозу
совхозҳо қувваи асосиро занону духтарон ва ҷавонон ташкил медоданд.
Дар истеҳсолоти колхозию совхозй ва МТС - ҳо 45 фоизи қувваи кориро
ҷавонписарону духтарон ташкил медоданд.
Мувофиқи қарори КМ ҲК (б) Тоҷикистон ва ШКХ ҷумҳурй курсҳои
кӯтоҳмуддати тракторчиён ташкил гардиданд. Соли хониши 1941 - 1942
дар ин курсҳо 1340 нафар тракторчиён таҳсил мекарданд, ки 70 фоизашон
занону духтарон буданд. Барои аҳолии шаҳрҳоро бо хӯрокворӣ таъмин
намудан низоми карточкагй ҷорй карда шуд. То тобистони соли 1942
тамоми хоҷагии халқ ба истеҳсоли маҳсулоти ҳарбй гузашта, иқтисодиёти
мустаҳками низомй ба вуҷуд оварда шуд.
Коллективҳои меҳнатй ба норасогиҳо нигоҳ накарда, хуб кор
мекарданд. Нақшаи 10 моҳаи соли 1941 - ум 110,5 фоиз иҷро гардид.
Истеҳсоли маҳсулоти саноати хӯрокворй соли 1941 назар ба соли 1940- ум
34 фоиз афзуд. Шоҳибофон нақшаро барзиёд иҷро карданд. Мусобиқаи
сотсиалистӣ ривоҷ ёфта, ҳаракати «дусадиҳо», «сесадиҳо» ва ғайра авҷ
гирифт. Пешқадамони истеҳсолот кӯҳканҳои Шӯроб, шоҳибофону
консервабаророн буданд. Дар натиҷа маҳсулнокии меҳнат зиёд,
технологияи истеҳсолӣ мукаммал ва ашёи хом сарфа карда мешуд.
Соли 1942 заводи сементбарории Сталинобод ба истифода дода шуд.
Худи ҳамон сол фабрикаҳои ресандагию бофандагии комбината
бофандагии Сталинобод, заводҳои равғанкашии Регару Шаҳритус,
собунпазии Сталинобод, мавизу консерваи Ленинобод ва ғайраҳо ба кор
шурӯъ карданд. Саноата маҳаллй истеҳсоли мӯзахои пашмин (валенкаҳо),
нимшубаҳо, телпакҳо, дастпӯшакҳо, гӯгирд, собун ва ғайраро ба роҳ монд.
Нарасидани нимфабрикатҳо, сӯзишворӣ, қувваи корй, нақлиёт имконият
надоданд, ки нақшаи саноатии соли 1942 пурра ичро шавад. Деҳқонони
тоҷик ба душвориҳои сол нигоҳ накарда, ӯҳдадориҳои хешро барзиёд иҷро
намуданд. Онҳо то 7 -уми ноябри соли 1941 ба давлат 181,8 ҳазор тонна
пахта супурданд, ки назар ба соли 1940 кариб 10 хазор тонна зиёд буд. Аз
ин ғалабаи колхозчиён чанговарони дивизияи 20 - ум воқиф гашта, чунин
навишта буданд: «Меҳнати қаҳрамононаи Шумо дар майдонҳои пахта,
фабрикаю заводхо, муваффақиятҳои Шумо дар пахтакорй, барои армияи
мо заруранд, моро ба корнамоиҳои нав ба нав рӯҳбаланд мекунанд»...
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Дар шароити вазнини ҷанг барои фронту ақибгоҳ бештар галла лозим
буд. Соли 1941 дар Тоҷикистон 76 ҳазор тонна галла тайёр карда шуд. Аз
ҳисоби замини кишти пахта пешбинӣ шуда буд, ки истеҳсоли галла зиёд
карда шавад. Соли 1942 ҷумҳурӣ нақшаи пахтасупориро 70 фоиз иҷро
карда, ба Ватан 121,7 ҳазор тонна «тиллои сафед» супорид. Колхозҳои
ҷумҳурй бошанд, нақшаи ғалласупориро иҷро намуда, ба давлат 92,5 ҳазор
тонна галла супориданд. Нақшаи истеҳсолу фурӯши пашм, гӯшт низ
барзиёд иҷро шуда буд. Дар соҳаи чорводорй нақша 108,9 фоиз иҷро гардид.
Кирмакпарварони Тоҷикистон соли 1942 илова ба накша 27 ҳазор
килограмм пилла супориданд.
Колхозчиёни Тоҷикистон дар бунёди иншоотҳои обй фаъолона
иштирок карда, соли 1942 бо қувваи 50 ҳазор деҳқонони Тоҷикистону
Узбекистан канали Кал они Ҳисор сохта шуд, ки он 49 километр дарозй
дошта, 30 ҳазор гектар заминро обшор мекард. Деҳқонони тоҷик дар солҳои
ҷанг ватандӯстии бепоён зоҳир намуда, баробари меҳнати қаҳрамонона,
инчунин ба ҷабҳа маблағҳои калон ҷудо менамуданд. Онҳо аз аввали ҷанг
то сентябри соли 1942 ба фонда мудофиа 29,6 млн. сӯм дода, ба маблаги
38,8 млн. сӯм ба вомбаргҳо обуна шуда, 7600 сентнер галла ва 850 сентнер
гӯшт супориданд.
Аз тирамоҳи соли 1942 cap карда, колхозчиёни Тоҷикистон барои
сохтмони техникаи ҳарбӣ маблағҳо ҷамъ намуданд. Дар мӯҳлати кӯтоҳ
барои сохтмони калоннаи танкии «Колхозчии Тоҷикистон» 84 миллион сӯм,
барои эскадриляи самолётхои «Тоҷикистони Шӯравй» 35,2 млн. сӯм пул
ҷамъ карданд. Дар ҷумҳурй барои колоннахои танкии «Комсомолони
Тоҷикистон», «Коркунони тиббй Тоҷикистон», «Муаллими халқ»,
«Тоҷикистон», «Матлуботчиёни Тоҷикистон» ва ғайра маблағҳо ҷамъ
гардаданд.
Меҳнаткашони Тоҷикистон бо ҷанговарони ҷабҳа алоқаи наздик
дошта, барои онҳо тӯҳфаҳо мефиристоданд. Аввалин қатора ба муносибати
соли нави 1942 фиристода шуд. Баъд аз он тӯҳфаю дастовезҳо ба
ҷанговарони ҷабҳаҳои ҷанубй, ҷанубй - ғарбй, Сталинград ва Ленинграда
мухосирагашта фиристода шуданд. Тӯҳфа ва кӯмаки бародаронаи
меҳнаткашони Тоҷикистон ҷанговарону мардумони дар муҳосираи душман
бударо рӯҳбаланд мекард. Коллективи яке аз заводҳои Ленинград ба
меҳнаткашони Тоҷикистон муроҷиат карда, чунин навишта буданд: «Дар
давраи вазнин барои мо ленинградиҳо вакилони шумоён омаданд. Сухан
намеёбем, ки бо он ҳиссиёти бепоёни худро нисбат ба ғамхории ба мо
содиркардаатон баён кунем. Шумо барои мо ғамхории калон зоҳир кардед».
Меҳнати якдилона дар ақибгоҳ яке аз сабабхои дигаргунии қатъи дар
рафти ҷанги Бузурги Ватанй гардид. Баъд аз торумори душман дар
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назди Волга ва Сталинград рӯҳияи ҷангй ва мёҳнатии заҳматкашони
Тоҷикистон баланд гардида, онҳо ба мусобиқаи сотсиалистй баҳри пеш аз
мӯҳлат иҷро кардани нақшаҳои истеҳсолӣ ҳамроҳ шуда, қаҳрамонона кор
мекарданд. Танҳо дар корхонаҳои шаҳри Сталинобод моҳи декабри соли
1943-юм 2724 нафар навоварон ва 1248 нафар зарбдорон буданд. Дар
саноат бригадаҳои зиёди комсомолону ҷавонон ташкил шуда, ба беҳтарин
бригадаҳо номи фахрии бригадаи зарбдори ҷабҳа дода мешуд. Соли 1943
дар ҷумҳурй 123 чунин бригадаҳо кор мекарданд.
Кӯҳканони кони Чорухдарон ғолиби мусобиқаи умумииттифоқии
сотсиалистй гардида, моҳи сентябри соли 1943 номи «Кони беҳтарини
металургияи рангаи ИҶШС» - ро гирифтанд. Вале аз сабаби нарасидани
ашёи хом ва қисмҳои эҳтиётӣ саноати бофандагй қафо мемонд. Соли 1943
деҳқонони колхозӣ муваффақиятҳои калон ба даст овард, ба давлат 111,5
ҳазор тонна ғалладона супурда, нақшаи пахтасупориро танҳо 51 фоиз иҷро
карданд. Саршумори чорво соли 1943 назар ба соли 1941 - ум 50 ҳазор cap
зиёд шуд. Барой ҷабҳа асппарварй дар ҳама колхозҳо ривоҷ ёфт. Дар соҳаи
чорводорӣ нохияҳои Кӯктошу Оби Гарм ғолибони мусобиқаи сотсиалистй
гардиданд.
Ба нохияҳои аз юғи фашизм озод шуда, барои барқароркунии хоҷагии
халқ ёрии калон расонида мешуд. Аз Тоҷикистон ба ин ноҳияҳо масолеҳи
бинокорӣ, хӯрокворй, сару либос, чорво мефиристоданд. Соли
1943 дар Тоҷикистон барои ҷабҳа дар 2135 гектар замин галла ва дигар
зироатҳои хоҷагии қишлоқ кишт карда шуд. Дар баробари ёрии моддй
Тоҷикистон барои бо мутахассисон таъмин намудани ноҳияҳои аз фашизм
озодшуда кӯмак мерасонд. Танҳо ба Украина 58 нафар мутахассиси
баландихтисос фиристода шуд.
Дар солҳои ҷанг меҳнаткашони Тоҷикистон дар ақибгоҳ корнамоии
меҳнатй зоҳир мекарданд. Дар корхонаҳои саноатй, колхозу совхозҳо
мусобиқаи сотсиалистй барои ҳарчи бештар истеҳсол намудани маҳсулоти
хушсифат барои ҷабҳа - барои галаба давом мекард. Соли
1944 коллективҳои меҳнатии конҳои маъдани Тоҷикистон нақшаҳои
истеҳсолии худро барзиёд иҷро намуданд. Саноати хӯроквории
Тоҷикистон илова ба нақша 5,5 млн. маҳсулот баровард. Шароит душвор
буд, қувваи корй намерасид, вале хоҷагии қишлоқи ҷумҳурй барои ғалаба
маҳсулоти зиёд истеҳсол мекард. Ба мусобиқа 956 бригадаю звено ҳамроҳ
шуда, барои ҳосили баланди тамоми навъи зироатҳои кишоварзй мубориза
мебурданд. Соли 1944 ноҳияҳои Данғара, Кӯктош, Конибодом, Ашт, Роҳи
Оҳан ғолиби мусобиқа шуданд. Ҳамон сол 230 колхозу 1711 бригадаю
звено нақшаҳои пахтасупориро барзиёд иҷро намуданд. 160 нафар
деҳқонон, коркунони
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ҳизбӣ - шӯравӣ бо ордени Ҷанги Бузурги Ватанй дараҷаи якуму дуюм
сарфароз гардонида шуданд.
Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ тамоми қувваи ақибгоҳ ба ҳалли
вазифаи асосӣ- ба даст даровардани ғалабаи пурра бйр душман равона
карда шуда буд. Солҳои Ҷанги Бузурги Ватанй дар ҳамаи корхона,
муаассиса, колхозу совхозҳои Тоҷикистон комитетҳои махсуси ёрй ба
ҷабҳа ташкил карда шуда буданд. Ҳар як фарди солимақл кӯшиш менамуд,
ки барои ҳарчй зудтар маҳв сохтани душмани ғаддор саҳмгузор бошад.
Дар солҳои ҷанг коргарону деҳқонони ҷумҳурӣ 178 ҳазор тонна нахи
пахта, 770 тонна абрешим, 6,5 млн. метр матои шоҳй, даххо млн. қуттй
консерва ва гайра истехсол карданд. Колхозу совхозҳо 500 ҳазор тонна
пахта, садҳо хазор тонна галла, даҳҳо ҳазор тонна гӯшту шир тайёр намуда,
ба фонди мудофиа доданд. Инчунин халқи тоҷик ба фонда мудофиа 30,5
миллион сӯм пули нақд, 4567 млн. сӯм вомбарг, 40 хазор пуд галла ва барои
мусаллаҳкунии Армияи Сурх 119 млн. сӯм пул чамъ карда буданд.
Меҳнаткашони ҷумҳурй барои ҷанговарону қумондонҳо 532 ҳазор ҷуфт
либоси гарм, 123,8 ҳазор пӯстин, 93,4 ҳазор килограмм пашм, 151 вагон
тӯҳфаҳо фиристоданд.
Ҳизби Коммунист ва Ҳукумати Шӯравй меҳнати қаҳрамононаи халқи
тоҷикро дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ қадр намуданд. Зиёда аз 102
ҳазор нафар меҳнаткашони Тоҷикистон бо ордену медалҳои ИҶШС
сарфароз гардонида шуданд. Мукофотҳои Ватан меҳнаткашони
Тоҷикистонро ба корнамоиҳои нави меҳнатӣ ҳидоят карданд. Онҳо дар
кори азнавсозии истеҳсолот ва минбаъда тараққй доданй хоҷагии халқи
мамлакат ҳиссаи арзандаи худро гузоштанд.
§6. Илм ва фарҳанги Тоҷикистон дар
солҳои 1941 -1945
Аз рӯзи аввали ҷанг ходимони илму фарханги тоҷик фаъолияти
эҷодии худро ба кори ҷабҳа равона карданд. 1-уми сентябри соли 1941
ШКХ ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи дигаргунсозии кори филиали
Тоҷикистонии АФ ИҶШС» қарор қабул намуд. Олимони институтҳои илмй
- тадқиқотй вазифадор карда шуданд, ки фаъолияти амалии худро барои
тараққи додани иқтисодиёт ва мустаҳкам намудани қобилияти мудофиавии
Иттиҳода Шӯравй сафарбар намояд. Геологҳо ҷустуҷӯи конҳои нави
ангишт, нафт (Қизилтумшуқ), нимфулӯзҳо, фулузҳои ранга, ашёи хоми
кимиёй, истеҳсоли намак ва тайраро васеъ карданд.
Барои парвариши рустаниҳои шифобахш дар боги ботаникии
Душанбе 27 намуда растаниҳо аз тачриба гузаронида шуданд.
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Рустаниҳои шифобахши валериан, наперстиан, белладон ва ғайра
натиҷаҳои хуб доданд. Парвариши арча ва аз он тайёр кардани доруи
шифобахш ба роҳ монда шуд.
Зоологу паразитологҳо, селексионерон корҳои зиёде карданд.
Хусусан, хизматҳои пажуҳишгоҳи зоологиям АФ ИҶШС (директорат
академик Е.Н.Павловский), ки ба Душанбе кӯчонида туда буд хеле калон
аст. Ходимони он алайҳи касалиҳои вараҷа, сирояткунанда, ҳашароти
зараровари кишоварзӣ ва ғайра корҳои зиёди илмӣ - тадқиқотӣ бурданд.
Олимони ҷомеъашиноси тоҷик дар соҳаи омӯзиши таъриху фарҳанг корҳои
зиёди илмй - тадқиқотиро анчом дода, меҳнаткашонро дар рӯхияи
ватандӯстӣ ва садоқати бепоён ба халқу ватан тарбия менамуданд.
Ҷанги Бузурги Ватанӣ барои кормандони соҳаи маорифи халқ
имтиҳони ҷиддй буд. Онҳо барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти ақибгоҳ
мутахассис тайёр менамуданд. Таълиму тарбияи наели наврас дар шароити
хеле вазнини рӯзҳои ҷанг мегузашт. Дар ҷумҳурй барои дуруст ташкил
намудани таълиму тарбия омӯзгорон ва васоити таълимй намерасид.
Масалан, солҳои 1942 - 1943 дар ҷумҳурӣ китобҳои дарсӣ нашр карда
нашуданд. Ҷавононе, ки мактабро тарк менамуданд, сафи коргарону
деҳқононро пурра намуда, қисмашон дар курсҳои кӯтоҳмуддат ихтисос
мегирифтанд.
Мактабиён аз нарасидани сару либос танқисӣ мекашиданд. 17-уми
декабри соли 1942 КМ Х,К (б) Тоҷикистон «Дар бораи вазъияти кори
мактабҳои ҷумҳурӣ» қарор қабул намуда, ташкилотҳои ҳизбӣ - шӯравӣ ва
комсомолиро вазифадор кард, ки барои беҳтар ташкил намудани таълим
дар мактабҳо чораҳо андешанд. Фонда таълими умумӣ ташкил дода туда,
ба кӯдакон хӯроки бепул, сару либос ва ашёи хониш дода мешуд.
Қарори ШКХ ИҶШС «Дар бораи ба мактаб аз синни ҳафтсолагӣ қабул
намудани кӯдакон» аз 8-уми сентябри соли 1943 дар шаҳри Сталинобод ва
тамоми Тоҷикистон аз якуми сентябри соли 1944 ҷорй карда шуд.
Маблағгузории давлатӣ ба маорифи халқ зиёд мешуд. Агар соли 1941
барои инкишофи маорифи халқ 180,4 млн. сӯм чудо карда шуда бошад, пас
ин маблаг дар соли 1945 ба 219,5 млн. сӯм расид.
Барои бепарастон интернатҳой давлатӣ, хбнаҳои бачагон ташкил
карда мешуданд. Агар соли ҳонищи 1943 - 1944 7 интернат бошад, пас соли
хониши 1945 - 1946 дар ҷумҳурй 21 интерната давлатй буд. Шумораи
тарбиятгирандагон аз 336 ба 1368 нафар расид. Соли 1944 дар ҷумҳурӣ 31
хонаи бачагон мавҷуд буд, ки дар онҳо бепарасторон - фарзандони
ҷанговарон тарбия мегирифтанд. Теъдоди хонандагон дар мактабҳои
таълими умумй сол то сол зиёд мешуд. Агар шумораи
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хонандагон соли хониши 1942 - 1943 дар ҷумҳурӣ 237 ҳазор нафар бошад,
пас соли хониши 1943 - 1944 он ба 254 ҳазор нафар расида буд.
Дар асоси қарори ШКХ ИҶШС аз 21 июни соли 1944 «Дар бораи
чораҳо оид ба беҳтар намудани сифати таълим дар мактабҳо», соли хониши
1944 - 1945 ҷорӣ гаштани имтиҳони «Номаи Камол» аҳамияти калон дошт.
Аввалин маротиба 33 нафар хатмкунандагон мактаби миёнаро бо медали
тилло тамом карданд. Яке аз роҳҳои асосии баланд бардоштани сифати
таълиму тарбия ба тайёр намудани кадрҳои болаёқати педагогй вобаста буд.
Дар маркази вилояту шаҳрҳо ва ноҳияҳои калони ҷумҳурӣ курсҳои
кӯтоҳмуддати муаллимтайёркунй кушода шуданд. Дар оғози соли хониши
1944 - 1945 дар ҷумҳурй 12783 нафар муаллимон ба тарбияи наели наврас
машғул буданд. Ҳамон со л мактабҳои олии омӯзгории ҷумҳуриро 607
нафар муаллимони чавон хатм намуданд.
Дар солҳои ҷанг меҳнати пуршарафи муаллимон аз тарафи ҳизбу
ҳукумат кадр карда мешуд. Моҳи апрели соли 1944 нишони сарисинагии
«Аълочии маорифи халқи ҶШС Тоҷикистон» таъсис до да шуд. Ҷанг ба
пешрафти маълумоти олй дар Точикистон таъсири манфии худро расонд.
Мактаби олй дар роҳи тайёр намудани кадрҳои соҳибмаълумот барои
хочагии халк қадамҳои аввалин мегузошт. Аммо ҷанг пешравии онро
боздошт. Кадрҳои беҳтарини омӯзгорй ва қисми зиёди донишчӯён ба
ҳимояи Ватан даъват карда шуданд. Бо вучуди ин мактаби олй дар тайёр
намудани кадрҳои болаёқат саҳми арзанда гузошт.
Соли хониши 1941 - 1942 дар Тоҷикистон шаш мактаби олй амал
мекард. Соли 1942 Донишгоҳи технологии саноати консервабарории шаҳри
Одесса ба шаҳри Сталинобод кӯчонида шуд, ки он дар тайёр намудани
муҳандисон саҳм гузошт. Соли хониши 1942 - 1943 дар ин донишкада 250
нафар чавонписарону духтарон таҳсил менамуданд.
Дар солхои чанг аз хисоби ба ақибгоҳ муҳоҷир шудани профессорону
муаллимони баъзе мактабҳои олии кишвар, омӯзгорони мактабҳои олии
чумҳурӣ афзуд. Соли 1943 Донишкадаи омӯзгории Ленинобод ба
Донишкадаи омӯзгории занона табдил дода шуд. Омӯзишгоҳҳои омӯзгории
Ленинобод, Конибодом ва Хоруғ хам занона шуданд. Соли 1943
Донишкадаи технологии саноати консервабарории Точикистон 31 нафар
мухандисонро ба кор омода сохт. Дар Донишкадаи тиббии Точикистон соли
хониши 1941 - 1942 548 нафар донишҷӯён таҳсил мекарданд, ки ба тарбияи
онҳо 78 нафар муаллимон машгул буданд. Соли хониши 1942 - 1943
теъдоди донишҷӯён ба 941 нафар ва му алл им он у профессорон ба 111
нафар расид. Соли хониши 1945 - 1946 дар ҳафт донишкадаи олии
Точикистон 2,7 ҳазор донишчӯён таҳсил доштанд. Солҳои ҷанг мактабҳои
олии ҷумҳуриро зиёда аз ҳазор
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нафар муаллим, аграном, муҳандисон, духтурон, зоотехникҳо ва дигар
ихтисосҳо хатм намуданд.
Дар баробари мактаби олй, инчунин ба инкишофи маълумоти миёнаи
махсус аҳамият до да мешуд. Соли хониши 1945 - 1946 дар ҷумҳурй 24
ҳунаристони миёнаи махсус буд, ки онҳоро соли 1945 бештар аз 792 нафар
ҷавонписарону духтарон хатм намуданд. Корхои тиббу тандурустӣ ҳам ба
тарзи ҳарбӣ аз нав сохта шуданд. Бисёр коркунони тиб ба ҷанг рафтанд.
Дар худу ди Тоҷикистон чандин госпиталҳои ҳарбй сохта шуданд. Охирҳои
ҷанг дар Душанбе ва Ленино бод госпиталҳой ҷарроҳӣ барои маҷрӯхони
ҷанг кушода шуд.
Адабиёти шӯравии тоҷик дар муборизаи умумихалқй бар зидди
душман хиссаи арзандаи худро гузошт. Шоиру нависандагони тоҷик аз
рӯзҳои аввали ҷанг иштирокчиёни муҳорибаҳо гардиданд. Дар сафи
ҷанговарон Ҳ.Юсуфӣ, С.Улугзода, Ф.Ниёзӣ, Б.Раҳимзода, В.Кириллов,
А.Пирмуҳаммадзода, Л.Бузургзода, Ҳ.Карим, А.Назаров ва дигарон
буданд. Онҳо қалами хешро ба ярок иваз намуда, ватани азизро аз душман
ҳифз мекарданд.
Садриддин Айнӣ оташи ғазаби хешро ба душман дар назму насри
пурҳарораташ изҳор менамуд. Шеърҳои ӯ «Қаҳрамони Ленинград»,
«Суруди зафар», «Қасидаи ҷанг ва зафар» аз ганҷинаи бебаҳои назми
ҷангии тоҷик ба шумор мерафт. Мақолаҳои публистии ӯ «Чингизи асри
XX», «Деви ҳафтсар», «Шерзод» хусусан, асарҳои таърихии ӯ «Шӯриши
Муқаннаъ», «Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик» ва ғайра халқро ба
муборизаи зидди душман сафарбар мекарданд.
Мавзӯи асосии адабиёт муборизаи зидди фашизм буд. Шеърҳои
А.Лоҳути «Шамшери душман бишканем», «Ба шаҳри Ленин», «Хонаи
Тарас озод хоҳад шуд», «Ба халқи муборизи Украина», «Ба бародари рус»
ва ғайра шӯҳрати калон пайдо карданд. Соли 1942 «Қишлоқи тиллой»,
«Қасами Тешабой», «Одамон аз Боми ҷаҳон» - и М.Миршакар дастраси
хонандагон гардиданд. Мирзо Турсунзода ҳам баҳри ғалаба шеъру
достонҳои беҳтарини ҷангй «Хотираи капитан», «Роҳи оҳан», «Ҳаргиз»,
«Баҳодури тоҷик», «Ба ҷанг», «Писари Ватан» ва ғайра эҷод мекард.
Шоири ҷанговари тоҷик Ҳабиб Юсуфй, ки ҷони хешро дар ҳифзи Ватани
сотсиалистӣ нисор кардааст, дар заминканҳо шеърҳои ватандӯстона эҷод
мекард. Ӯ ҳисси бепоёни ватандӯстии худро дар шеъри «Ман Ватанро беш
аз ҳарвақта дорам дӯсттар...» баён намуда буд:
Вақти он аст, эй қалам, буррандатар гардӣ зи тег,
Вақти он аст, эй сухан гуррандатар гардӣ зи барқ!...
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Рӯзи ғалаба аз болои фашизми Германия наздик шуда буд. Аммо
Ҳ.Юсуфӣ онро надид. 22-юми феврали соли 1945 дар наздикии шаҳри
Варшава ҳалок гашт.
Санъат дар кори сафарбаркунии умумии омма ба ҷабҳа дар солҳои
Ҷанги Бузурги Ватанӣ саҳми арзанда гузошт. Ба душвориҳои солҳои ҷанг
нигоҳ накарда, сохтмони бинои театри опера ва балети тоҷик 17 феврали
соли 1942 ба охир расид. Дар бинои нав спектакли «Суруди ғазаб»,
мазҳакаи мусиқии «Розия», операи «Тоҳир ва Зӯхро» намоиш дода шуд.
Театри ба номи Лоҳутй бошад спектаклҳои «Дили модар», «Хонаи Нодир»,
«Дар оташ» - ро намоиш дод, ки онҳо аз ҳаёти коркунон, ҷанговарону
меҳнаткашон нақл мекарданд. Ба ақибгоҳ аз шаҳрҳои Ленинграду Воронеж
театрҳо кӯчонида шуда буданд. Устодони санъати тоҷик бо ҳамкории
дӯстони хеш маҳорати худро такмил медоданд. Соли 1943 дар ҷумҳурӣ 15
театр амал мекард.
Моҳи июли соли 1943 бо қарори КМ ПК(б) Тоҷикистон «Театри
фронтии ҶШС Тоҷикистон» ташкил шуд. Ин театр дар давоми ду моҳи дар
фронт буданаш ба ҷанговарон 250 консерт намоиш дод, ки онро зиёда аз
209 ҳазор аскару афсарони шӯравй тамошо карданд.
Кинои тоҷик пеш рафт. Тирамоҳи соли 1941 ба Душанбе киностудияи
«Союздетфилм» оварда шуд. Моҳи ноябри соли 1941 ШКХ ҶШС
Тоҷикистон дар бораи якҷоя кар дани киностудияҳои Москваю Душанбе
қарор кард. Кинофилмҳои «Фарзанди Тоҷикистон» (соли 1943), «Консерти
тоҷик ба фронт» ва киножурнали «Тоҷикистони совета» бароварда
мешуданд. Рассомон бо расму ҳаҷвия ва плакатҳои пурмазмуни «Мушфиқй
дар Европаи фашиста», «Ҷанговарони тоҷик» ва ғайра ҳаёти замони ҷангро
тасвир менамуданд.
Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанй матбуоти тоҷик халқро ба
офаридагорй ва ҷанговаронро ба шуҷоатмандӣ даъват мекард. Х,ар як
мақола, очерк ва ҳикояе, ки дар саҳифаҳои матбуот чоп мешуд, он васфи
меҳнати пурмаҳсулу корнамоии ҷангии фарзандони тоҷик буд. Дар солҳои
ҷанг рӯзномаҳои «Тоҷикистони сурх», «Коммунист Таджикистана»,
«Қизил Тожикистони» ва 64 рӯзномаҳои вилоятй, шаҳрй ва ноҳиявй нашр
мешуданд.
Ҳамин тавр, муассисаҳои фарҳангӣ - маърифатии Тоҷикистон дар
торумори фашизми Германия ва тарбияи меҳанпарастй, далерй, дӯстӣ ва
бародарии халқҳои Шӯравӣ саҳми босазо гузошта, мардумро баҳри галаба
чй дар майдони ҳарбу зарб ва чй дар ақибгоҳ бар зидди душман сафарбар
намуданд.
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БОБИ 6.
ТОҶИКИСТОН ДАР ДАВРАИ АЗНАВБАРҚАРОРКУНИ
ВА ГУСТАРИШИ БАЪДИҶАНГИ.
(солҳои 1946 -1958)
Иттиҳоди Шӯравӣ дар ҷанг аз болои фашисте ни Германия ва
ҷангҷӯёни Япон ғолиб шуд ва эътибори он дар ҷаҳон хеле афзуд. Дар
Аврупо ва Осиё 11 кишвар рӯ ба демократия ва сотсиализм оварданд, ки
дар байни онҳо Германияи демократа, Венгрия, Булгория, Албания,
Югославия, Чехословакия, Полша, Ветнам, Кореяи Шимолй, Мугулистон,
Хитой буданд.
Ҳаракати миллй - озодихоҳй боло гирифта, Ҳиндустон, Бирма,
Индонезия, Шри- Ланка ва мамлакатҳои дигар аз асорати мустамликавй
озод шуданд, ки дар натиҷа мавқеи ҷаҳони капитал хеле заиф гардид.
Хурӯҷи инқилоб, равнақи ҳаракати миллй - озодихоҳӣ, густариши
инқилобӣ илмӣ - техники дар мамолики мухталифи ҷаҳон дигаргуниҳои
назаррасро ба вуҷуд оварданд.
Дар ҳамин вазъият империалистони ШМА, Англия, Франсия ва
пайравонашон сиёсати зӯровариро пеш гирифтанд. Онҳо нақшаи ҷангй
қатли ом ва истифодаи силоҳи атомӣ, бактериолога ва кимиёвиро
кашиданд, ки он дар «Доктринаи Трумэн» моҳи марта соли 1947 нерӯи
қонунӣ гирифт.
Сиёсати «Ҷанги сард» ба вуҷуд омада, соли 1949 блоки таҷовузкори
«Иттафоқи Атлантикаи Шимолй» (НАТО) ташкил карда шуд. Бо васвасаи
ҷангҷӯёни ниқорталаб соли 1950 ҷазираи Тайван иҳота карда шуд ва дар
байни ҷумҳурии халқй - демократии Корея ва Кореяи Ҷанубй ҷангу низоъ
ангехта шуд.
Нерӯҳои сулҳхоҳи ҷаҳон дар ҷавоб ба ҷангҷӯён ташкилоту
ҷунбишҳои сулҳпарвари ҷаҳонро аз қабили Созмони Милали Муттаҳид,
Иттифоқҳои касаба, Иттиҳодияҳои занону ҷавонон ва ғайраро таъсис дода,
барои пойдории сулҳ дар чаҳон мубориза мебурданд. Дар кори мустаҳкаму
пойдор нигох доштани сулҳ ва осоиштагии халқҳо саҳми ҳаракати
байналхалқии кбргарй, коммуниста, сотсиал - демократа низ калон буд.
Иттиҳоди Шӯравӣ, ки талхии ҷангро аз cap гузаронида буд, ба тамоми
нерӯҳои сулҳпарвар ёвару мададгор гардида, аз рӯзҳои аввали баъди ҷангӣ
ба барқарор кардани хоҷагии халқи ноҳияҳои аз ҷанг хароб гащта рӯ овард.
Ҷанг зиёда аз 30 миллион шаҳрвандон, 1700 шаҳрҳо,
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зиёда аз 70 ҳазор деҳа, 98 ҳазор колхозҳо, 5 ҳазор совхозу МТС - ҳо, 65
ҳазор километр роҳи оҳан ва ғайраро аз байн бурда, ба маблаги 679
млрд.сӯм зарари умумй расонда буд. Вазифа иборат аз он буд, ки дар тӯли
солҳои 1946 - 1950 харобиҳои замони ҷанг аз байн бурда шуда, дар соҳаҳои
саноат, кишоварзӣ, нақлиёт, алоқа ва ғайра аз давраи то ҷанг гузашта
шавад. Ин вазифаҳо дар маҷлиси Шӯрои Олии ИҶШС 12-уми марта соли
1946 ба ҳукми қонун дароварда шуданд.
Тоҷикистон, ки қисми ҷудонашавандаи ИҶШС маҳсуб мешуд хоҷагии
халқи он аз ҷанг зарари калон дида буд. Мардони қобили корӣ ва
мутахассис, мошину механизмҳо, аспҳо ба хизмати ҷабҳа фиристода шуда
буданд. Тамоми корхонаҳои саноатй ва кишоварзй, муассисаҳои фарҳангй
ва илмӣ корро ба талабот ва тавлиди маҳсулоти замони ҷанг мутобиқ
гардонида буданд. Баъдан, дар ҷумҳурӣ корҳои созандагӣ, бунёдкорӣ,
сохтмони корхонаҳо, манзилгоҳҳо, иншоотҳои азими обёрӣ, азхудкунии
мавзеҳои нав қатъ гашта буд.
Бо мақсади барқарор кардани хоҷагии халқ ва аз нав ба роҳ мондани
маҳсулоти замони осоишта чораҳо андешидан зарур буд. Ин масъалаҳои
зиндагисоз 8-уми августа соли 1946 дар маҷлиси Шӯрои Олии Тоҷикистон
муҳокима ва қабул карда шуданд. Бояд соли 1950 истеҳсоли ангишт - 440
ҳазор тонна, нерӯи барқ - 180 млн. квт - соат, семент - 15 ҳазор тонна, матои
пахтагӣ - 17800 ҳазор метр, шоҳивор - 5100 ҳазор метр, пойафзол - 1370
ҳазор ҷуфтро ташкил медоданд. Пешбинӣ шуда буд, ки истеҳсоли умумии
пахта ба 192 ҳазор тонна ва ҳосилнокии он аз ҳар гектар ба 18 сентнер
расонида шуда, 18 ҳазор гектар замини нав аз худ карда шавад. Бояд, ки
дастгоҳҳои нави барқӣ, ду заводи равған, заводҳои механикй, комбинати
Такоб, конҳои Олтин Топкан, Чорукдарон ва гайра ба кор медаромаданд.

§1.Ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ
Ҳаёти ҷамъиятию сиёсии ҷумҳурӣ ба талаботи замони ҷанг мутобиқ
гардонида шуда, талаботҳои демократиям сотсиалистй то андозае маҳдуд
карда шуда буд. Пирӯзӣ бар фашизм ва ҳаёти замони осоишта талаб мекард,
ки нормаҳои фаъолияти ташкилотҳои ҳизбӣ, ҷамъиятӣ ва муассисоти
давлатй ба маҷрои демократиям сотсиалистй равона карда шаванд.
Қаблан зарур буд, ки марказиятнокии маҷбурии ташкилотҳои
ҷамъиятй - сиёсӣ барҳам хӯрад ва ба ҷои роҳбарии маъмуриятчигй тарзи
идоракунии коллективӣ ба роҳ монда шавад. Мувофиқи табиати ҷомеаи
сотсиалистй коммунистом дар ҳама ҷабҳаҳои ҳаёт пешоҳанг буданд. Ин
пешоҳангй дар давраи ҷанг бештар эҳсос гардид ва нуфузи онҳо дар
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ҷомеа боз ҳам афзуд, 16235 ҳизбиён аз кишоварзй, соҳаи илму фарҳанг ва
идораҳои давлатӣ асосан мақоми ташкилотчигӣ ва роҳбариро дар ихтиёр
доштанд. Онҳо ба корҳои азнавбарқароркунии хоҷагии халқ ва тарбияи
сиёсӣ - ҷамъиятии мардум сару кор доштанд. 20 - 23 декабри соли 1948 дар
шаҳри Сталинобод анҷумани VII ҲК (б) Тоҷикистон маърӯзаи ҳисоботии
котиби якуми КМ Б.Ғафуровро шунида, вазифаҳои навбатии ҳизб, усулҳои
роҳбариро ба ташкилотҳои ҷамъиятй ва хоҷагӣ муайян кард.
Баъд анҷумани VIII ҲК (б) Тоҷикистон дастовардҳои давраи
азнавбарқароркунии хоҷагии халқро ҷамъбаст намуда, ба кор андохтани
корхонаҳои нави саноатй, дастгоҳҳои барқӣ, азхудкунии заминҳои навро
ҳамчун вазифаҳои навбатии ҳизб пешниҳод намуд. То анҷумани X ҲК (б)
Тоҷикистон дар роҳбарии ҳизб ба маъмуриятчигй роҳ до да шуда, дар
идоракунии давлат усули маъмурй - фармонфармой авҷ гирифт ва зери
шиори “Мубориза зидди космополитизм” таъқибу фишороварй аз болои
баъзе намояндагони зиёиён ҷой дошт. Сахифаи муҳими ҳаёти ҷамъиятй сиёсй демократикунонии кору фаъолияти Шӯрои Олӣ ва шӯроҳои
маҳаллии ҷумҳурӣ маҳсуб мешуд.
10-уми феврали соли 1946 интихоботи Шӯрои Олии ИҶТТТС, шуда
гузашт, ки воқеаи муҳими сиёсй буд. Моҳи феврали соли 1947 интихоботи
Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон ва январи соли 1948 интихоботи Шӯроҳои
маҳаллии вакилони халқ баргузор шуда буд. Дар ин интихоботҳо ба
органҳои олӣ ва маҳаллии ҳокимият ашхоси пешқадам, навоварону
пешсафони истеҳсолот, ташкилотчиён, арбобони намоёни илму фарҳанг
интихоб шуданд. Дар Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон 291 ва дар шаҳру
деҳот зиёда аз 8900 вакилони халқ фаъолона ифои вазифа доштанд.
Хусусан, иштироки занон дар ҳайати Шӯроҳо афзуд. Аз ҷумла 9 нафар
занони Тоҷикистон аъзоёни Шӯрои Олии ИҶШС, 86 нафар вакилони
Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон ва 3570 нафар занон вакилони Шӯроҳои
вилоятй, шаҳрй, ноҳиявӣ ва ҷамоаҳои деҳот буданд. Кори Шӯроҳо баъд аз
қабули қарори КМ ҲКИШ “Оид ба беҳтар кар дани фаъолияти вакилони
халқ ва қавй сохтани иртиботи онҳо бо омма” (соли 1957) беҳтар ба роҳ
монда шуда, чоннок гардида буд.
Баробари Шӯроҳо фаъолияти Иттифоқҳои касаба - ташкил оти
оммавии меҳнаткашон пурзӯр гардида, онҳо барои беҳдошти шароити
модой - маишй, ҳаёти фарҳангӣ ва сиҳатмандии ахли захмат мубориза
мебурданд. Иттифоқҳои касаба дар тайёр кардани кадрҳои коргарй,
мутатахассисони соҳаҳои саноат ва зироат, дар коллектйвҳои меҳнатӣ
ташкил намудани мусобиқаи сотсиалистй ва ба пеш бурдани корҳои
фарҳангӣ - маърифатй саҳмгузор буданд. Пас аз ташкил шудани Шурой
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Иттифоқҳои касабаи ҷумҳурй (сентябри соли 1948) сафи онҳо зиёда аз 110
ҳазор аъзоро ташкил медод ва мавқеи онҳо дар ҳалли муҳимтарин
вазифаҳои ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнаткашон дар ҷодаи меҳнат, фароғат,
саломатӣ, маишӣ, иҷтимоӣ, фарҳангй ва ғайра сол то сол пурзӯр мегардид.
Комсомолону ҷавонони Тоҷикистон дар барқароркунии баъди ҷангии
хоҷагии халқ ва пешрафти минбаъдаи он мавқеъ ва мақоми хоса доштанд.
Зиёда аз 66 ҳазор аъзоёни комсомол дар ин кор саҳмгузор буда, соли 1948
беш аз 4 ҳазори онҳо нақшаҳои истехсолиро пеш аз мӯҳлат ва барзиёд иҷро
карданд. Ин анъанаи беҳтаринро баъд аз ҷанг комсомолон дар барқарор
кардан ва густариши минбаъдаи хочагии халқ, дар сохтмони корхонаҳо,
иншоотҳои обёришаванда, колхозу совхозҳои нав, ба истифода додани
заминҳои навкорам, бунёди шаҳру деҳоти замонавй идома до да, дар ободу
зебо гаштани ҷумҳурӣ саҳми арзанда гузоштанд. Барой шукуфоии кишвар
ташкилоту шӯъбаҳои занони назди идораҳои ҳизбу ҳукумат, комсомолу
Иттифоқҳои касаба ва хусусан, ташкилоти меҳнатдӯстон? - ДОСААФ
хизмати шоён карданд.
Бо вуҷуди пешравиҳо дар ҳаёти ҷамъиятй - сиёсии ҷумҳурй
камбудиҳои ҷиддӣ низ ҷой доштанд. Дар идоракунии. давлат усули
маъмурӣ - фармондеҳй мақом дошта, ҳокимият аз будаш зиёд марказонида
шуда буд. Ҳуқуқҳои шаҳрвандон баъзан поймол шуда, бюрократизм ва
дӯлобкорй нақши амалй дошт. Баъди анҷумани XX ҲКИШ моҳи феврали
соли 1956 «шахспарастй» маҳкум шуда, сабабҳои пайдойш, характери
зоҳиршавй ва моҳияту оқибатҳои «шахспарастй» дар қарори КМ ХДСИШ
аз 30-юми июни соли 1956 ошкор карда шуданд. Минбаъд ташкилотҳои
ҳизбӣ ва ҷамъиятӣ фаъол гашта, демократияи сотсиалистӣ риоя карда
мешуд. Дар ҳамон айём сафед кардани шаҳрвандон - «гунаҳкорон» - и
бегуноҳ шурӯъ шуд ва номи неки ноҳақ маҳкумшудагон барқарор карда
шуда буд.

§2.Барқароркунии саноат ва пешрафти минбаъдаи он
Чунон ки зикр ёфт, солҳои ҷанг тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи
Тоҷикистон ба замени ҷанг мутобиқ карда шуда буд. Баъд аз пирӯзй аз
болои фашизм зарурати тавлиди маҳсулоти давраи осоишта ба миён омад.
Бояд корхонаҳои саноатй, тамоми фабрику заводҳое, ки барои ҷанг
маҳсулот мебароварданд, акнун дастгоҳҳоро барои истеҳсоли маҳсулоти
таъмини талаботи шаҳрвандон мувофиқ мекарданд. Ғайр аз иҷрои
талаботҳои дохилии ҷумҳуриявӣ, тоҷикистониён дар барқароркунии
корхона ва шаҳру ноҳияҳои кишвар, ки фашистон
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харобу валангор сохта буданд саҳми арзандаи худро гузошта, ба он ҷойҳо
мутахассисону коргарони зиёдро фиристода, техника ва маблағҳои зиёд
ирсол менамуданд.
Дар панҷсолаи чоруми баъди ҷангй бояд саноат барқарор карда шуда,
вусъат меёфт, истеҳсоли маҳсулоти сермасриф ба ҷои аввал мебаромад.
Вале душворихо низ буданд. Кадрхои баландихтисос намерасиданд, ашёи
хом, нерӯи барқ ва васоити эҳтиётии техники кифоя набуд. Пирӯзӣ аз болои
душман рӯҳияи ватанхоҳӣ, меҳнатдӯстӣ ва бунёдкории халқи тоҷикро
баланд бардошт. Аз ин рӯ, халқи тоҷик муроҷиатномаи ҳизбу ҳукуматро
дар бораи пеш аз мӯҳлат иҷро кардани нақшаҳои панҷсолаи чорум
ҷонибдорй намуда, баҳри иҷрои он далерона меҳнат мекард. Синфи коргар
нерӯи ҳалкунанда буд. Аз рӯи муроҷиатнома даъват ба амал оварданд, ки
ба мусобиқаи сотсиалистии пеш аз мӯҳлат иҷро намудани нақшаҳои
панҷсолаи чорум ҳамроҳ шаванд. Кӯҳканон даъват карданд, ки «Ба Ватан
бештар ангишт, нафт, фулузот ва матоъ медиҳем. Бигзор мамлакати мо боз
ҳам пурзӯру тавонотар гардад!». Ташаббуси ангиштканонро коллективҳои
заводи пахтатозакунии Душанбе, комбината абрешими Ленинобод ва дигар
корхонаҳо дасттирй карданд.
Мусобиқаи сотсиалистй барои пеш аз мӯҳлат иҷро намудани
нақшаҳои панҷсолаи чорӯм дар саросари ҷумҳурй суръат гирифт. Дар
нимсолаи аввали соли 1946 зиёда аз 46 корхонаи саноатии Тоҷикистон
ғолиби ин мусобиқа дониста шуданд. Танҳо як бригадаи пешқадами
цахтатозакунии Сталинобод, ки ба он зарбдори панҷсола Сангинов сардорй
мекард дар зарфи моҳҳои январу феврали соли 1946 ҳамон қадар маҳсулот
истеҳсол намуд, ки онро дар тамоми соли 1945 тайёр карда буд.
Шумораи коргарон дар муассисаҳои саноатии Тоҷикистон аз ҳисоби
онҳое, ки аз ҷанг баргашта буданд меафзуд. Дар қатори онҳо сафи
ихтирокорону навоварон низ зиёд мешуд. Соли 1947 меҳнаткашони
ҷумҳурй қаҳрамонона меҳнат карда, то 20-уми ноябр нақша ва
ӯҳдадориҳои худро барзиёд иҷро карданд. Истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ
дар як сол 28 фоиз афзуда, аз дараҷаи пеш аз ҷангй гузашт. Ҳосилнокии
меҳнат дар ду соли панҷсола 35 фоиз баланд гардид.
Баъзе муассисаҳою корхонаҳо ба давлат даромади хеле калон доданд.
Масалан, заводи пахтай Сталинобод 6,3 млн. сӯм, заводи пахтай Регар 4,5
млн. сӯм даромад ба даст оварда, толиби мусобиқаи умумииттифоқии
сотсиалистй дониста шуданд. Ҳаёт шаклҳои нави мусобиқаи сотсиалистй истифодаи беҳтари таҷҳизот, пайваста такмил додани технологияи
истеҳсолот, усули пайдарҳами корро ба миён овард, ки онҳо дар
корхонаҳои саноатии Тоҷикистон танинандоз гардиданд.
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Бо ташаббуси коргарони корхонаҳои саноатии Ленинград дар
мамлакат мусобиқаи сотсиалистй барон дар чор сол ичро кардани нақшаи
панҷсолаи чорум паҳн гардид. Дар чумхурй мубориза барои сафарбар
кардани захираҳои дохилии саноатй, сарфа кардани ашёи хом, сӯзишворй
авҷ гирифт. Соли 1948 дар ҷумхурй қариб 7 ҳазор пешқадамони истеҳсолот
ба ҳисоби солҳои 1951 - 1952 кор карда, махсулоти аълосифат истеҳсол
мекарданд. Соли 1949 дар чумҳурй 200 «Бригадаи сифати аъло» мавчуд
буд.
Дар корхонаҳои саноатй сабуку бофандагии мамлакат мусобиқаи
сотсиалистй барои пеш аз мӯҳлат иҷро намудани супоришҳои нақшаи
панҷсола оғоз ёфт. Яке аз ташаббускорони ин ҳаракати наҷиб коргарони
комбината бофандагии Орехово - Зуево гардиданд. Ин ташаббусро
бофандагони тоҷик низ дастгирй карданд. Бофандаи комбината абрешими
шаҳри Ленинобод коммунист Евдокия Шалаева аввалин шуда ба
хизматрасонии бисёрдастгоҳй гузашт. Вай супоришҳои истеҳсолии хешро
150 - 200 фоизй ичро мекард. Дар соли 1946 Е.Шалаеваро 64 нафар
коргарони комбинат дастгирй намуданд. Дар комбинатхои бофандагию
абрешими шаҳри Сталинобод пайравони ҳаракати наҷиб хеле бисёр
буданд. Онҳо дар баробари истеҳсоли зиёди маҳсулот, инчунин барои
сифати баланди он мубориза мебурданд.
Моҳи ноябри соли 1947 коргарон ва коркунони инженер - техникии
корхонаҳои саноатии шаҳри Сталинобод ташаббускорони мусобиқаи
сотсиалистй шуданд. Онҳо дар баробари истеҳсоли зиёди маҳсулот,
инчунин барои сифати баланди он мубориза мебурданд. Мисли пештара
сарвар ва ташаббускори ҳаракат коргарони комбината бофандагии шахри
Сталинобод буданд. Дар ибтидои соли 1950 бештар аз 116 бригадаи ин
корхона нақшаи панҷсолаи худро иҷро намуда буд.
Пеш аз мӯхдат иҷро гардидани супоришҳои истеҳсолӣ имконият дод,
ки иқтисодиёти ҷумхурӣ боло равад ва муассисаю корхонаҳо қарзи
давлатиро адо намоянд. Аввалин шуда коллективҳои заводҳои пахтай
Ленинободу Регар, заводи механикии ба номи Орҷоникидзе аз қарзи
давлатӣ баромада, ба корхонаҳои даромаднок табдил ёфтанд. Соли 1948
корхонаҳои саноатии ҷумҳурй зиёда аз нақша 32 млн. сӯмро сарфа карда,
харочотҳои давлатиро дойр ба додани қарзҳо 24 млн. сӯм кам карданд.
Дар панҷсолаи чорум 14 корхонаҳои нави саноатй, аз чумла, заводҳои
пахтай Пролетару Уялй, фабрикаи дӯзандагии Сталинобод, заводи
«Трактородетал», заводи механикии Конибодом, комбината Такоб, истгоҳи
обӣ - барқии Варзоби поён (соли 1949) ба кор даромаданд. Соли 1950
истеҳсоли нерӯи барқ назар ба соли 1940 - ум 2,7 баробар афзуда, 169,5 млн.
киловатт соатро ташкил дод. Маблаггузорй
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ба саноат дар солҳои 1946 - 1950 аз давраи пеш аз чангй пеш гузашт. Ҳаҷми
умумии истеҳсолоти маҳсулоти саноатй соли 1950 назар ба соли 1940 - ум
151 фоиз зиёд шуд. Ҳосилнокии меҳнат бошад 7 фоиз афзуд.
Нақшаҳои роҳсозӣ ва боркашй барзиёд иҷро гардид. Боркашонй дар
роҳҳои оҳани камбари Тоҷикистон соли 1948 назар ба давраи то чангй ду
баробар зиёд шуд. Дар ин муддат шумораи базаҳои автомобилии
Тоҷикистон хеле зиёд шуд. Дар Исфара, Хоруғ, Ғарм хоҷагиҳои нави
автомобили ташкил дода шуданд. Ҳаракати ронандагон зери шиори «сад
ҳазор километр бе таъмир» авҷ гирифт. Соли 1950 боркашонии автомобили
назар ба соли 1940
- ум 66 фоиз,
мусофиркашонй - 2,5 баробар зиёд шуда, соли 1948 ҳаракати самолётҳо дар
хатти роҳи ҳавоии Сталинобод - Москва аз нав барқарор гардид. Нақшаи
панҷсола дар 4 солу 3 моҳ иҷро гардид.
Зиёд шудани корхонахои саноатй ба пешрафти синфи коргар сабаб
шуд. Дар панҷсолаи чорум назар ба соли 1940 - ум шумораи коргарон 21
фоиз афзуда, дар соли 1950 -ум ба 178 ҳазор расид. Дар ин муддат шумораи
коргарони маҳаллИ дар корхонаҳои саноатй хеле афзуд. Коргарони дар
мактабҳои ФЗО, ФЗУ, техминимум, курсҳои техники, мактабҳои таҷрибаи
пешқадам, шогирдпешагй, аз худ кардани ихтисоси нав ва гайра ба кор
омода мешуданд. Синфи коргари тоҷик аз хисоби ҷавонони
соҳибмаълумоту донишманд пурра гашт.
Ҷамъбасти панҷсолаи чорум нишон дод, ки вазифаҳои дар назди
меҳнаткашони ҷумҳурй дар соҳаи саноату нақлиёт ва сохтмон
гузошташуда бомуваффақият иҷро гардиданд. Таҳкурсии моддӣ - техникии
саноатй чумҳурӣ мустаҳкам шуда, шумораи коргарону хизматчиёни
ихтисоснок афзуд.
Пешомадҳои саноат, роҳҳо, нақлиёт ва алоқаи Тоҷикистон дар солҳои
панҷоҳум ниҳоят умедбахш буданд. Дар анҷумани VIII Ҳизби Коммуниста
Тоҷикистон (19 - 22 сентябри соли 1952) комёбиҳои меҳнаткашони
чумхурй дар панҷсолаи чорум ҷамъбаст карда шуда, вазифаҳои минбаъдаи
инкишофи хоҷагии халқ муайян гардиданд.
Дар тӯли солҳои 1951 - 1958 дар ҷумҳурӣ теъдоди зиёди корхонаҳои
саноатй, аз ҷумла, корхонаҳои бетонрезӣ, чӯбтарошӣ, заводи оҳану бетони
Душанбе, навбати сеюми дастгоҳи обӣ - барқии Варзоб, фабрикаи
шохибофии Ленинобод, фабрикам маъдан истеҳсолкунӣ дар Чкаловск, ду
заводи нави пахта, навбати дуюми комбината бофандагии шаҳри
Сталинобод, заводи механикии нони пойтахт ва ғайра ба кор даромаданд.
Умуман, дар тӯли солҳои номбурда 55 объектҳои калони саноата ба кор
даромаданд.
Инқилоби илмӣ - техники дар пешрафти нерӯҳои тавлидотй
дигаргунии куллӣ ба вучуд овард. Дар Тоҷикистон шароитҳо барои
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пешрафти маъданистеҳсолкунй, коркарди фулузот. нерӯи барқ, саноати
масолеҳи бинокорӣ, хӯрокворй, саноати сабук, пахтатозакунй,
консервабарорй ва ғайра муҳайё буданд. Инкишофи босуръати саноат ба
нерӯи барқ имтиёз дошт. Аз ин хотир 11-уми июни соли 1951 қарори Шӯрои
Вазирони ИҶШС дар бораи сохтмони дастгоҳи обӣ - барқии Қайроққум дар
Сирдарё қабул шуд. Сохтмони истгоҳи барқии «Сарбанд» дар дареи Вахш
идома дошт. Моҳи ноябри соли 1952 навбати сеюми истгоҳи барқии Варзоб
ба охир расида, хати баландшиддати барқии байни Сталинободу водии
Вахш кашида шуд.
Истеҳсоли нерӯи барқ соли 1955 ба 596 млн. киловатт - соат расид, ки
нисбат ба соли 1950 - ум 1,7 баробар зиёд буд. Тоҷикистон аз ҷумҳуриҳои
бародар 198,9 млн. киловатт - соат нерӯи барқ гирифт. 62 фоизи нерӯи барк
дар саноат сарф мешуд. Аввали соли 1957 навбати якуми дастгоҳи барқии
Қайроққум - «Дӯстии халқҳо» ба истифода дода шуд. «Баҳри тоҷик» пайдо
шуда, 350 ҳазор гектар заминҳои бекорхобидаи Тоҷикистон, ,збекистон,
,збекистону Қазоқистон шодоб гардиданд. Соли 1958 бошад, дастгоҳи обӣ
- барқии «Шаршара» ба кор даромад. Дастгоҳи барқй - алавии Сталинобод
ба кор cap кард. Тоҷикистон бори аввал берун аз худуди худ нерӯи барқ дод.
Дар ҷумҳурӣ истеҳсоли нерӯи барқ 860 млн. киловатт соатро ташкил
дод. Яке аз воситаҳои муҳими инкишофи хоҷагии халқ истифодаи васеъи
роҳҳо ва васоити нақлиёт маҳсуб мешавад. Сохтмони роҳи оҳани камбари
Қӯрғонтеппа - Кӯлоб ва соли 1955 ба истифода до дани хатти роҳи
тролейбусҳо дар пойтахт (11,6 км) муҳим буд. Дар тӯли солҳои 1951 - 1955
дарозии роҳҳои сангфаршу мумфарш 1,5 баробар афзуд. Боркашонӣ бо
автомобил 3,2 баробар, бо роҳи оҳани камбар - 43 фоиз зиёд шуд. Дар
давоми солҳои 1956 - 1958 ҳаҷми боркашонии автомобилӣ ду баробар ва ба
воситаи роҳи оҳан 1,5 баробар афзуд.
Пешрафти хоҷагии халқ бе кадрҳои коргарӣ ва муҳандисӣ - техникӣ
номумкин аст. Дар ин хусус қарори Шӯрои Вазирони ИҶШС аз моҳи
августа соли 1954 «Оиди ташкили омӯзиши истеҳсолию техникии ҷавонони
маълумоти миёнадошта барои кор дар истеҳсолот» дар тайёр намудани
кадрҳои ихтисоснок нақши бузург бозид. Дар шаҳрҳои Ленинободу
Сталинобод ду ҳунаристони касбӣ - техникй созмон дода шуд. Соли 1955
дар хоҷагии халқи ҷумҳурӣ 22,3 ҳазор нафар хатмкунандагони
омӯзишгоҳҳои захираҳои меҳнатӣ аз рӯи 21 ихтисос кору фаъолият
мекарданд.
Баробари ин теъдоди кадрҳои роҳбарикунандаи муҳандисй - техникй
меафзуд. Агар соли 1950 дар саноати ҷумҳурӣ 2,62 ҳазор нафар кадрҳои
муҳандисй - техникй кор мекарда бошанд, пас соли 1955
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теъдоди онҳо ба 3,35 ҳазор нафар расид. Синфи коргари тоҷик аз нигоҳи
миқдор зиёд шуда, сифатан беҳтар гардид. Соли 1954 дар саноати ҷумҳурӣ
58 ҳазор коргарон кор мекарданд, ки 22,2 фоизашонро тоҷикон ташкил
медоданд.
Дар солҳои минбаъда коллективҳои муассисаҳои саноатӣ, сехҳо,
бригадаҳо ва коргарони ҷудогона барои баланд бардоштани ҳосилнокии
меҳнат, сарфи масолеҳу ашёи хом, зиёд баровардани маҳсулот, кам кардани
арзиши аслй ва баланд бардоштани сифати маҳсулот мубориза мебурданд.
Роҳи прогресси техники дар саноат мукаммал сохтани истеҳсолот,
махсусгардонӣ ва марказиятноккунии саноат муайян карда шуд. Дар
панҷсолаи панҷум назар ба панҷсолаи чорум ҳаҷми маблағгузорй ба саноат
3 баробар зиёд шуда, дар тӯли солҳои 1954 - 1955 - ум 254 млн. сӯмро
ташкил дода буд. Дар ҷумҳурӣ 40 муассисаҳои нави саноатй ба кор
даромада, иқтидори бисёр корхбнаҳои дигари саноатӣ васеъ гардид.
Корҳои меҳнатталаб дар истеҳсолот механиконида шуданд.
Ҳосилнокии меҳнат пай дар пай афзуда, соли 1955 назар ба соли 1950
ум 30 фоиз ва назар ба соли 1940 - ум 40 фоиз баланд гардид. Дар натиҷаи
мустаҳкам шудани базаи моддй - техники ва баландшавии маҳсулнокии
меҳнат ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатй дар панҷсола 84 фоиз
афзуд. Истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук ду баробар, саноати хӯрокворӣ
1,5 баробар зиёд шуд. Сифати маҳсулоти молҳои бофандагй, ҷӯроб,
пойафзол, либосҳо хеле беҳтар гардид. Истеҳсоли воситаҳои истеҳсолот
ривоҷ ёфт. Маҳсулоти мошинсозй ва фузулй 2,4 баробар афзуда, истеҳсоли
ангиштсанг ба 575 ҳазор тонна расид. Тавлиди маъдан ва фулузоти ранга
1,8 баробар зиёд шуд.
Сохтмон ҳам пеш рафт. Сохтмони биноҳои панелӣ оғоз шуд. Соли
1955 дар шаҳри Душанбе заводи конструксияи оҳану бетон ба кор cap кард.
Сохтани чунин заводҳо идома дошт. Ин заводхо зиёд кардани истехсоли
сементро талаб мекарданд. Истеҳсоли семент соли 1955 ба 24,5 ҳазор тонна
расида, назар ба соли 1950-ум 42,2 фоиз зиёд шуд. Коргарон ва коркунони
муҳандисӣ - техники барои пеш аз мӯхдат иҷро кардани нақшаҳои
истеҳсолии худ мусобиқаи сотсиалистиро ривоҷ дода, дар саноати
бофандагй барои ноил гаштан ба унвони «Бофандаи беҳтарин», «Ресандаи
беҳтарин» мубориза мебурданд. Солхои 1956 - 1958 дар ҷумҳурй 93,5
фоизи коргарон иштирокчиёни мусобиқаи сотсиалистй буданд. Танҳо соли
1957-ум 7 корхонаҳои саноати сабуки Тоҷикистон ғолибони мусобиқаи
сотсиалистии умумииттифоқй гаштанд.
Меҳнати қаҳрамононаи синфи коргари тоҷик аз тарафи ҳизбу ҳукумат
кадр карда мешуд. Гурӯҳи калони коргарон, коркунони муҳандисӣ техникии Тоҷикистон бо ордену медалҳои ИҶШС сарфароз
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гардонида шуданд. Бо ордени Ленин калобареси комбината шоҳибофии
шаҳри Ленинобод Адолат Исмоилова, кӯҳкани кони Майхура Наим
Раҳимов, сардори бригадаи кони рақами 2 треста «Тоҷикангишт» Улмас
Солиева бо ордени «Байрақи Сурх», бофандагони комбината шаҳри
Сталинобод Сайрамбй Бобишоева, Саида Аҳадова, устои фабрикаи
«Бофандаи Сурх» - и шаҳри Ленинобод Максуд Оқилов ва даҳҳо дигарон
мукофотонида шуданд.
Солҳои 50-ум муборизаи роҳбарону мутахассисон барои пурра
автомата ва механиконидани раванди истеҳсолот ва сабук кардани заҳмати
коргарон идома дошт. Корхонаҳои саноатй бо мошин ва таҷҳизоти
замонавй таъмин мешуданд. Пешрафти техники ҳаракати навоварону
ихтирокоронро тезонид. Танҳо дар соли 1957 ихтирокорону навоварони
ҷумҳурй 1866 таклифҳо пешниҳод карданд, ки 1327 - той онҳо дар
истеҳсолот ҷорй шуда, 6,7 млн. сӯм даромад оварданд.
Пешравиҳо дар саноат сол то сол назаррас мешуданд. Масалан, дар
анҷумани XI Х,изби Коммуниста Тоҷикистон (14 - 16 январи соли 1958)
қайд карда шуда буд, ки нақшаи истеҳсолӣ дар ду сол 21 фоиз афзуд,
ҳосилнокии мехнат дар саноат 10 фоиз зиёд шуд.
Ҷумҳурй дар соҳаи истеҳсоли фулузот, конструксияҳои оҳану бетон,
ангишту нафт, алоқаю нақлиёт ба комёбиҳои зиёд ноил гашт. Пешрафти
саноат гардиши куллӣ ба вуҷуд оварда, соҳаҳои нави саноат ба кор шурӯъ
карданд.

§3. Вазъи соҳаи кишоварзй
Ҷанг ба тамоми соҳаҳои кишоварзй ва чорводорй таъсирй фалокатбор
расонд. Вазифа аз он иборат буд, ки акнун маҳсулоти замони осоишта
истеҳсол карда шавад. Бояд харобй ва зарари ҷанг барқарор карда мешуд.
Зарур буд, ки колхозҳо, МТС - ҳо, заводҳо аз нигоҳи ташкили хоҷагй ба
талаботи замона ҷавобгӯ, бо техника ва кадрҳои баландихтисос таъмин
бошанд. Вазифаи дигар аз ҳисоби заминҳои навкораму бекорхобидаи
Вахшу Ҳисор, ноҳияҳои Қубодиён, Чубек ва Фархор васеъ кардани
майдони кишти пахта ва зироатҳои дигар маҳсуб мешуд.
Барои иҷрои ин вазифаҳо чораҳои саривақтӣ зарур буд. Чораҳои ҳизбу
ҳукумат дар қарори Шӯрои Вазирони ИҶШС аз 18-уми сентябри соли 1946
«Чораҷӯиҳо доир ба барҳам до дани вайронкунии Оинномаи артели
хоҷагии қишлоҳ дар колхозҳо», қарори Шӯрои Вазирони ИҶШС аз 21-уми
сентябри соли 1946 «Дар бораи инкишофи минбаъдаи пахтакорй дар ҶШС
Тоҷикистон», қарори пленуми февралии (соли 1947)
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КМ ҲК (б) У, нишондодҳои анҷумани VIҲК Тоҷикистон ва ғайра возеъ
нишон дода шуда буданд.
Барқароркунии баъдиҷангии хоҷагии қишлоқ 16-уми апрели соли
1946 аз Муро ҷиатно май КМ ҲК (б) Тоҷикистон «Ба колхозчиён,
коргарони МТС, совхозҳо, ба ҳама мутахассисони соҳаи кишоварзй»
шурӯъ шуда буд. Дар он пахтакорй кори пуршараф ва воситаи баланд
бардоштани дараҷаи некӯаҳолии халқ дониста мешуд. Ин муроҷиатномаро
меҳнаткашони деҳот дастгирй намуда, соли 1946 ба давлат 136 хазор тонна
пахта супурда, накшаро 125,4 фоиз иҷро намуданд. Ин анъана идома ёфта,
соли 1947 ба давлат 162,5 ҳазор тонна пахта супурда шуд (иҷрои нақша
112,4 фоиз). Тоҷикисон мисли пештара боз дар ИҶШС аз нигоҳи истеҳсоли
пахта аз хар гектар ба ҷои аввал баромад. Моҳи феврали соли 1948 дар
Сталинобод анчумани пешқадамони кишоварзй баргузор шуда, бурду
бохти деҳқонони тоҷикро ҷамъбаст намуда, вазифаҳои ояндаро муайян
сохт ва дар натиҷа соли 1948 ба давлат 202,5 хазор тонна "тиллои сафед"
фурӯхта шуд. Ҳосилнокии пахта аз хар гектар 19 сентнерро ташкил дод.
Соли 1950 бошад ба давлат 288,7 ҳазор тонна пахта супорида шуд. Дар
панҷсола ҷамъоварии умумии пахта 3,3 баробар аз ҷумла, пахтай маҳиннах
5 баробар афзуд. Нисбат ба давраи то чангй истехсоли галла, пилла,
саршумори чорво низ зиёд шуд. Вале чорводорӣ сохаи қафомонда махсуб
мешуд.
Пешрафти истеҳсолот ба пайдошавии колхозҳои миллионер сабаб
шуд. Танҳо соли 1948 зиёда аз 200 колхозҳои ҷумҳурй беш аз миллион сӯмй
даромад гирифтанд. Соли 1950 теъдоди колхозҳои миллионер ба 500 расид.
Даромади пулии колхозҳо аз 422 миллион сӯмй соли 1940 дар соли 1950 ба
1530 миллион сӯм расид. Дар тӯли солхои 1946 - 1950 майдони кишти пахта
дучанд васеъ гардид. Солхои 1946 - 1947 дар Тоҷикистон 12 ҳазор гектар
заминҳои нав аз худ карда шуда буд. Барой истифодаи заминҳои нав аз
ноҳияҳои баландкӯҳи вилоятҳои Ленинобод, Ғарм ва Кӯлоб ба ноҳияҳои
пахтакор 18 хазор хоҷагиҳо муҳоҷир карда шуданд. Инкишофи иқтисодиёт
ва болоравии истеҳсолоти колхозй қаблан ба мустаҳкамшавии таҳкурсии
моддй - техникии колхозу совхозхо марбут буд. Фақат соли 1946 МТС - ҳо
зиёда аз 250 трактор ва бисёр мошинҳои соҳаи кишоварзй гирифтанд. Соли
1950 дар сохаи кишоварзй 411 трактор хизмат мекард.
Бо нерӯи барк, таъмин кар дани сохаи кишоварзй масъалаи рӯзмара
буд. Бинобар ин бо ташаббуси аҳли заҳмат қаторсилсилаи дастгоҳҳои
барқӣ - обии Варзоб ба деҳот хатти нерӯи барк кашида шуда, дар тӯли
панҷсолаи чорум 75 дастгоҳҳои барқии колхозй сохта шуд. Бо вуҷуди он то
охири соли 1950 ҳамагй 10 фоизи колхозҳо, 36 фоизи МТС - ҳо ва 31
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фоизи совхозҳо бо нерӯи барқ таъмин буданду халос. Ҳаёт талаб мекард, ки
теъдоди зиёди колхозҳои майда кам қарда шавад. То охири соли 1950 аз
2685 колхозҳои майда, 1114 колхозҳои муттаҳидшуда ташкил дода шуданд.
Идоракунии колхозҳо ва дар онҳо пурра истифода кардани техникам
кишоварзӣ ва дар ин замина зиёд кардани истеҳсоли маҳсулот беҳтар шуд.
Масъулияти баланди меҳнатдӯстӣ буд, ки деҳқонони тоҷик баҳри пеш аз
мӯҳлат, хушсифат ва зиёдтар истеҳсол кардани маҳсулоти кишоварзй,
истифодаи заминҳои навкорам, обёрӣ ва ободкориҳои дигар дар деҳот
мубориза бурда, ба комёбиҳои назаррас ноил шуданд. Дар деҳот мусобиқаи
сотсиалистӣ дар тамоми ҷабҳаҳои зиндагӣ авҷ гирифт, 895 звенои ҷавонон
ба ин мусобиқа ҳамроҳ шуданд. Мусобиқаи анъанавии сотсиалистии байни
пахтакорони Тоҷикистон, Туркменистан ва Ӯзбекистон аз нав барқарор
гардид. Бригадаҳои тафтиши байни ҳамдигар эҳё гардида, барои аз байн
бурдани камбудиҳо ва таҷрибаивазкунй нақши бузург бозиданд.
Барои ҳавасманд гардондани меҳнаткашони деҳот таъсис намудани
унвонҳои баланди «Қаҳрамони Мехнати Сотсиалистӣ» ва «Устоди пахта»
мавқеи хоса доштанд. Соли 1946-ум 569 пешқадамони соҳаи кишоварзии
Тоҷикистон бо ордену медалҳои ИҶШС ва шаш нафар диловарони саҳро
бо унвони Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ қадр карда шуданд. Соли 1947
бошад 4 ҳазор нафар деҳқонон бо ордену медалҳо ва 193 нафар сазовори
унвони Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистй гардиданд. Дар ин саф
С.Урунхоҷаев, М.Маҳмадалиев, А.Қосимов ва дигарон буданд. Зани тоҷик
аз корнамоиҳои хеш ҷаҳониёнро ба ҳайрат овард, 41 нафар колхозчизанон
сазовори унвони Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистй ва қариб 1500 закон бо
ордену медалҳо кадр карда шуданд. Дар ин саф Ҷонон Урунова, Ҷаҳон
Эргашева, Ҳ.Ширинова ва дигарон буданд.
Тайёр кардани кормандону мутахассисони соҳаи кишоварзй масъалаи
халкунанда буд. Ин кадрхо дар донишкадаи кишоварзй, ҳунаристонҳо,
курсҳои кӯтоҳмуддати роҳбарикунанда, ҳисобчиён, мудирони участкаҳо,
ҷумҳуриҳои иттифоқӣ омода мешуданд. Танҳо соли 1950 дар ҷумҳурӣ
қариб се ҳазор механизаторон кор мекарданд,
Баробари комёбй камбудиҳо низ ҷой доштанд. Баъзеҳо замини
колхозҳо, моликияти колхозҳоро тороҷ карда, рӯзи меҳнатро нодуруст
муайян мекарданд. Асосҳои идоракунии коллектива ва демократа баъзан
поймол мешуданд. То охири соли 1946 масъулини ҳизбӣ ва хукуматй 13
хазор гектар замин, 4070 cap чово, 8 хазор сентнер галла ва 1,428 хазор сӯмӣ
ба ягмо бур дай колхозҳоро баргардонданд. Бо вуҷуди камбудиҳо
меҳнаткашони деҳот ватандӯстона меҳнат карда, соҳаи
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кишоварзиро дар як муддати кӯтоҳ барқарор карда, аз дараҷаи то ҷангӣ хеле
пеш гузаштанд.
Солҳои 50- ум дар соҳаи кишоварзӣ ба ҳалли масъалаҳои азхудкунии
заминҳои нав, механиконии соҳаҳои зироат ва чорводорй, таъмини
хоҷагиҳо бо нерӯи корй, аз ҷиҳати иқтисодй мустахкам кардани колхозҳо,
баланд бардоштани дараҷаи зисти деҳқонон, ба усули нави обёрй гузаштан,
баланд бардоштани нархи хариди пахта, бо кадрҳои баландихтисос таъмин
кардани колхозу совхозҳо ва ғайра диққати асосй дода мешуд. Вакилони
анҷумани пахтакорони пешқадами ҷумҳурй моҳи январи соли 1952
натиҷаҳои дар соҳаи кишоварзй ба даст омадаро ҷамъбаст намуда, қарор
доданд, ки барои пешрафти ҳамаҷонибаи соҳаҳои кишоварзй аз комёбиҳои
илму техника ва таҷрибаи пешқадам васеъ истифода мебаранд.
Комёбиҳои деҳқонони тоҷик хоса дар соҳаи пахтакорй назаррас
буданд. Соли 1955 деҳқонони тоҷик ба дав л ат 400,3 ҳазор тонна пахта
супорида, дар соҳаҳои зироат, боту токпарварй ва чорводорй
муваффақиятҳои калон ба даст оварда буданд. Ин анъанаи беҳтаринро
идома дода, пахтакорон соли 1958 ба ватан 421,2 ҳазор тонна пахта
супорида, хосилнокии онро аз ҳар як гектар ба 25 сентнерй расонданд.
Ҳизбу ҳукумати Шӯравӣ барои пешрафти тамоми соҳаҳои кишоварзй ва
чорводорй тамхорй мекарданд.
Баъд аз пленуми сентябрии (1953с) КМ ҲКИШ дар асоси қарордодҳои
анҷумани IX (18 - 20 январи соли 1954) КМ ҲК Точикистон соҳаҳои
мухталифи кишоварзй ва чорводории ҷумҳурӣ бо кадрхои беҳтарини
роҳбарикунанда ва мутахассисони касбй хубтар таъмин гардиданд. Танҳо
аз сентябри соли 1953 то декабри соли 1955 барои кор ба МТС - хо 1182
мутахассисон (298 агроном, 270 зоотехник, 220 духтурони ҳайвонот ва
гайра) фиристода шуда буданд. Дар ин муддат 9500 механизаторон, аз
чумла, 8600 ронандагони тракторхо омода карда шуданд. 1 -уми январи
соли 1956 дар колхозу МТС- ҳои ҷумҳурй 1877 мутахассисон, аз чумла, 839
нафар маълумоти олидор кор мекарданд.
Таҳкурсии техникии хоҷагиҳо мустахкам мегардид. Дар давоми
солҳои 1954 - 1955 ба ҷумҳурй 1282 трактор оварда шуда, теъдоди
тухмипошакҳо - 47 фоиз, култиваторҳо - 81 фоиз афзуд. Танҳо соли 1956
колхозу совхозҳо ва МТС - ҳо 30 млн. киловатт соат нерӯи баркро истифода
карда буданд. Маблағгузорй ба соҳаи кишоварзй сол то сол зиёд мешуд.
Солҳои 1953 -1955 ба ин соҳа 333 млн. сӯм, аз чумла, 155,1 млн. сӯм барои
обёрй маблат чудо карда шуда буд.
Комёбиҳои меҳнатдӯстони деҳоти тоҷик дар намоишгоҳи комёбиҳои
хоҷагии халқи ИҶШС дар Москва моҳи ноябри соли 1954 ба намоиш
гузошта шуданд. Аз Тоҷикистон 7 МТС, як совхоз, даҳ колхоз,
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зиёда аз 100 бригада, 2175 колхозчй, коргарони совхозй, МТС - ҳо,
мутахассисон, олимон, роҳбарон иштирок карданд. Соли 1956 ба колхозҳо
тавсия дода шуда буд, ки ба деҳқонон қарз ва музди иловагй до да шавад.
Аввалин шуда, ноҳияҳои Қӯрғонтёппа ва Регар ба до дани музди пулй
гузаштанд.
'
■
Бо укази Президиуми Шӯрои Олии ИҶШС аз 28-уми декабри соли
1956 ҶШС Тоҷикистон бо ордени Ленин мукофотонида шуд. 49 нафар
диловарони саҳро соҳиби унвони Қахрамони Меҳнати Сотсиалистӣ ва 3
ҳазор кас бо ордену медалхои давлатй сарфароз гардонида шуданд.
Мукофоти олии кишвар мардуми тоҷикро ба корнамоиҳои нав сафарбар
карда, соли 1957 пахтакорони тоҷик 434,4 ҳазор тонна пахта истеҳсол карда,
ҳосилнокии онро аз ҳар гектар ба 26 сентнерӣ расонданд. Пешравиҳо дар
истеҳсоли галла, пилла, меваю сабзавот, боғу токпарварӣ эҳсос мешуд.
14-уми июни соли 1958 КМ ҲКИШ ва Шӯрои Вазирони ИҶШС карор
доданд, ки заминҳои лабташнаи Мирзочӯл, Дилварзин ва Самғор аз худ
карда шаванд. Аз Мирзочӯл барои Тоҷикистон 50 ҳазор гектар замин чудо
карда шуд, ки дар он ҷо ноҳияи Зафаробод бунёд гашт. Ба дашти Дилварзин
деҳқонон аз ноҳияҳои баландкӯҳи Мастчоҳ кӯчонида шуда, ноҳияи нав
бунёд карданд. Мастчоҳ ба яке аз ноҳияҳои нави пахтакорй ҷумҳурӣ табдил
ёфт. Фарзандони ин диёр Ҳоҷӣ Амиров, Наврӯз Раҷабов, Сафарбек
Давлатов ба гирифтани унвони Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ ноил
гаштанд.
Солҳои 50-ум мубориза барои механикикунонии комплексии
истеҳсолоти кишоварзӣ авҷ гирифт. Пешқадамони соҳаи кишоварзии
Тоҷикистон Қумрӣ Ахмадова, Зебо Рафиева, Евгений Заузелков ва дигарон
дар кори механикикунонии комплексии пахтакорй ба дастовардхои калон
ноил гаштанд. Соли 1958 дар ҷумҳурй 434 колхозхо буданд. Ба ҳар як
колхоз ба хисоби миёна 431 хоҷагӣ, 1669 гектар замин ва 5 ҳазор cap чорво
рост меомад. Худи хамон сол МТС - ҳо барҳам дода шуда, техника ва ашёи
онхо ба ихтиёри колхозҳо дода шуд. Колхозу совхозҳо бо техникаи
навтарини ватанй таъмин гашта, аввалин шуда, деҳқонони тоҷик
ҷамъоварии мошинии пахтаро тачриба карданд.
Бо вуҷуди пёшравиҳо дар кори механиконии комплексии истеҳсолоти
кишоварзй камбудиҳо ҷой доштанд. Техника, нуриҳои минералй,
мутахассисони болаёқат ва роҳбарону ташкилотчиёни моҳиру кордон
намерасиданд.

ИЗ

§4.Ҳаёти иҷтимои ва фарҳанги
Дар замони ҷанг вазъи ҳаёти иҷтимоӣ - иқтисодӣ ва фарҳангии
мардуми Шӯравӣ хароб гардид. Ҷанги хонумонсӯз ба зиндагии сокинони
Тоҷикистон низ таъсири ҳалокатбор расонд. Вазифаи муҳими давраи
барқароркунӣ инкишофи босуръати тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ ва дар ин
асос баланд бардоштани сатҳи ҳаёти иҷтимоӣ ва фарҳангии халқ маҳсуб
мешуд. Бо нияти беҳдошти ҳаёти иҷтимой - фарҳангии мардум қисми зиёди
буҷаи ҷумҳурӣ ба гузаронидани тадбирҳои иҷтимоӣ - фарҳангӣ сарф
мегардид. Дар тӯли солҳои 1946 - 1950 барои ин корҳо 384 миллион сӯм
сарф карда шуда буд. Кӯмаки моддй ба маъюбони ҷанг ва нафақаи онҳо
тақрибан 70 миллион сӯмро ташкил медод. Музди миёнаи маоши коргарон,
хизматчиён ва деҳқонон баланд бардошта шуд.
Дар Тоҷикистон чун дар тамоми кишвар, коргаррну хизматчиён ба
рӯзи кории 8 соата, ҳафтаи кории 6 рӯза, рӯзи истироҳат гузашта, рухсатии
меҳнатй барқарор карда шуд. Баъд аз ҷанг қариб ҳар сол нархи молҳои
саноатй ва хӯрокворӣ арзон мешуд. Баробари ин соли 1947 усули
карточкагй барои гирифтани молҳои саноатй ва хӯрокворй бекор карда
шуда, ислоҳоти пулй гузаронида шуд.
Дар солҳои баъдиҷангй ба сохтмони манзилгоҳ, ободонии шаҳру
деҳот диққати зиёд до да мешуд. Ба ободу зебо гардидани шаҳрҳои
Душанбе, Кӯлоб, Хуҷанду Қӯрғонтеппа диққати аввалиндараҷа дода
мешуд. Танҳо таи солҳои 1946 - 1950 дар Тоҷикистон қариб ним миллион
метри мураббаъ манзилгоҳҳо сохта шуданд. Сохтмони манзилгоҳҳо ва
ободонй дар деҳот низ дар авҷ буд. Вале талаботи мардум ба ҷои зист пурра
таъмин набуд. Солҳои 1953 - 1958 қариб 1 млн. м2 хонаҳо сохта шуданд.
Пешрафти савдо ва хӯроки умумй аз баландшавии сатҳи зиндагии
мардум дарак медод. Соли 1958 гардиши мол 450 млн. сӯмро ташкил медод.
Хизматрасонӣ ба аҳолй рӯ ба беҳбудӣ дошт. Ба аҳолӣ ҳамаҷониба
расонидани хизмати тиббӣ мароми асосии ҳизбу ҳукумат буд. Теъдоди
бемористонхо, дармонгоҳҳо, истироҳату фароғатгоҳҳо, муассисоти
таълимию тарбиявии томактабии атфол, лагерҳои пионерй сол то сол зиёд
мешуд. Соли 1950 дар ҷумҳурй 137 бемористон, 129 амбулатория, 75
машваратҷойҳои занон ва чандин курорту санаторияҳо дар хизмати мардум
бу да, пизишкону ҳамшираҳои меҳрубон ба онҳо хизматрасон буданд.
Солҳои 50- ум дар муассисаҳои тиббии ҷумҳурӣ қариб 2300 пизишкҳо ва 7
ҳазор коркунони тиббии маълумоти миёна дошта ифои вазифа доштанд.
Ҳамон соли 1950 дар ҷумҳурӣ 1146 коллективҳои варзишӣ 63 ҳазор нафар
варзишгаронро дар атрофи худ
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муттаҳид мекарданд. Танҳо дар колхозҳо 279 коллективҳои варзишӣ амал
мекарданд.
МАОРИФ. Солҳои ҷанг таълиму тарбия дар мактабҳои шӯравй бисёр
зарар дид. Баъд аз ҷанг ба мустаҳкам кар дани таҳкурсии моддӣ - техникии
таълим дар мактабҳо диққати хоеа до да, масъалаи бо кор омода сохтани
омӯзгорони мактабҳо дар мадди аввал меистод. Татбиқи маълумоти ҳатмии
умумй, аз синни ҳафтсолагй ба мактаб ҷалб кардани бачагон ва баланд
бардоштани сифати таълиму тарбияи мактабиён аз вазифаҳои зиндагисоз
маҳсуб мешуданд.
.
Барои инкишофи мактабу маориф маблағи зиёд чудо карда мешуд.
Соли 1945 дар ҷумҳурй барои мактабу маориф 219 миллиону 53 ҳазор сӯм
ҷудо карда шуда бошад, пас соли 1950 маблағгузорӣ қариб 434 млн. сӯмро
ташкил дода буд. Соли 1946 дар 100 мактабҳои миёна ва 790 мактабҳои
миёнаи нопурра зиёда аз 240 ҳазор хонанда таҳсил мекарданд. Соли 1950
теъдоди мактабҳо дар ҷумҳурй ба 3005 расида буд. Соли 1958 шумораи
хонандагон дар мактабҳои ҷумҳурӣ ба 320,1 ҳазор расида, ба онҳо қариб
20400 нафар муаллимон дарс мегуфтанд.
Сол то сол теъдоди хатмкунандагони мактабҳои таълими умумй
афзоиш меёфт. Агар соли хониши 1945 - 1946 синфҳои 7 - 10 - ро 9108
нафар хонандагон хатм карда бошанд, соли хониши 1949 - 1950 шумораи
онҳо ба 12935 нафар расида буд. Дар ин давра барои ба таълим бештар ҷалб
намудани хонандагон дар шаҳрҳои Сталинобод, Ленинобод, Хоруг ва ғайра
мактаб - интернатҳои давлатй ташкил карда шуда буданд. Баъд аз ҷанг ба
ташкили мактабҳои шабона ва ғоибонаи ҷавонони шаҳру деҳот аҳамияти
кал он дода мешуд. Агар соли хониши 1945 - 1946 дар ин мактабҳо 3836
нафар таҳсил карда бошанд, пас соли хониши 1950 - 1951 теъдоди онҳо ба
11852 нафар расида, ҷавонон аз истеҳсолот ҷудо нашуда, таълим
мегирифтанд.
Дар Тоҷикистон барои мустаҳкам кардани таҳкурсии моддй таълимии мактабҳо диққати хоса дода мешуд. Солҳои 1946 - 1950 дар ҶШС
Тоҷикистон аз тарафи давлат 548 ва аз тарафи колхозхо 388 биноҳои
мактабҳо сохта шуданд. Бо омӯзгорони баландихтисос таъмин кардани
мактабҳо вазифаи муҳимтарини ҳизбу давлат маҳсуб мешуд. Донишкадаи
омӯзгории шаҳри Кӯлоб аз нав ба кор шурӯъ кард. Аз Русия тӯли панҷсолаи
чаҳорум ба Тоҷикистон 600 нафар муаллимон фиристода шуданд. Аз
ҳисоби занону духтарон дар Донишкадаи занонаи омӯзгории шаҳри
Сталинобод, Омӯзишгоҳҳои омӯзгории Сталинобод, Ленинобод ва
Конибодом муаллимаҳо тайёр карда мешуданд. Соли 1948 Университети
давлатии Тоҷикистон ташкил шуда, барои тамоми соҳаҳои хочагии халқ, аз
ҷумла, мактабҳои миёна ва олй кадрхо омода месохт.
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24 декабри соли 1958 маҷлиси Шӯрои Олии ИҶШС «Қонун дар бораи
мустаҳкам намудани алоқаи мактаб бо ҳаёт ва боз ҳам инкишоф до дани
маорифи халқ дар ИҶШС»-ро қабул намуда, дар назди мактабу мактабиён
вазифаҳои муҳими зиндагисбзро гузошт, ки он аввали соли 1959 аз тарафи
Шӯрои Олии ҶШС Тоҷйкистон маъқул дониста шуда, қабул карда шуд.
Заҳмати омӯзгорон аз тарафи ҳизбу ҳукумат қадр карда шуда, дар давоми
солҳои 1945 - 1950 бештар аз 1100 нафар муаллимон бо ордену медалҳо
сарфароз гардонида шуда, 60 нафар омӯзгорон ба гирифтани унвони
фахрии «Муаллими хизматнишондодаи ҶШС Тоҷикистон» мушарраф
гардиданд.
Солҳои баъди ҷангӣ дар пешрафти маълумоти олӣ дастовардҳо кам
набуданд. Солй 1956 пас аз ташкил ёфтани Донишкадаи политехникй,
теъдоди мактабҳои олии ҷумҳурй ба 7 то расид. Танҳо соли 1958
донишкадаҳои олиро 5,2 ҳазор ва техникумҳоро 7,4 ҳазор нафар
мутахассисон хатм карданд. Соли 1959 ба ҳазор нафар аҳолии Тоҷикистон
10 нафар шахеи маълумоти олидор ва 214 нафар маълумоти миёна дошта
рост меомад. Дар 29 омӯзишгоҳу ҳунаристонҳои ҷумҳурӣ 13,6 ҳазор
шогирдпешаҳо таҳсил доштанд. Тайёр кар дани кадрҳои роҳбарикунандаи
ҳизбӣ ва давлатй вазифаи муҳим буд. Соли 1946 дар шаҳри Сталинобод
мактаби ҷумҳуриявии ҳизбй ташкил шуд. Барои баланд бардоштани
маърифати сиёсӣ ва фарҳанги умумии шаҳрвандон аз воситаҳои ахбори
умум ва таблиғотй васеъ истифода бурда мешуд. Моҳи июни соли 1948
Ҷамъияти паҳнкунандаи донишҳои сиёсй ва илмии ҶШС Тоҷикистон
ташкил ёфта, дар паҳн намудани комёбиҳои илм ва таҷрибаи пешқадами
истеҳсолй дар байни шаҳрвандон нақши муҳим мебозад. Моҳи июли соли
1951 дар назди КМ ҲК (б) Тоҷикистон Пажуҳишгоҳи таърихи ҳизб ҳамчун
филиали Пажуҳишгоҳи марксизм - ленинизм - и назди КМ ҲК (б)У таъсис
ёфта буд.
Ҳамин тавр, дар нимаи дуюми солҳои чилум ва панҷоҳум мактабу
маорйф ва маълумоти олй дар Тоҷикистон ба баъзе норасоиҳо нигоҳ
накарда, хеле пеш рафт.
ИЛМ. Баробари соҳаҳои дигари хоҷагии халқ охири солҳои чилум ва
панҷоҳум ба инкишбфи ҳаматарафаи соҳаҳои мухталифи илм аҳамияти
калон дода мешуд. Дар ин ҷода филиали Академияи улуми ИҶШС дар
Тоҷикистон хизматҳой зиёд кардааст. Кормандони ин филиал дар соҳаи
пажуҳиши илмй роҷеъ ба геология, табиатшиноей, зоология ва
паразитология, кимиё ва астрофизика, таъриху филология ва ғайра саҳмй
арзанда гузоштанд.
Кормандони илмии филиали Тоҷикистонии АУ ИҶШС масъалаҳои
муҳими иқтисоДй ва фарҳангии ҷумҳуриро пажуҳиш карда, ба ҳаёт татбиқ
мекарданд. Соли 1947 бори аввал Бобоҷон Ғафуров китоби
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«Таърихи мухтасари халқи тоҷик» (аз замонҳои кадим то инқилоби октябр)
- ро пешкаши хонандагон гардонд. Бо роҳбарии бостоншиносони маъруф
А.Я.Якубовский, М.М.Дяконов ва А.М.Беленитский дар Панҷакенти
бостонӣ ҳафриётҳо гузаронида, дар таърихи кӯҳани халқи тоҷик саҳифаҳои
тоза боз шуданд. Бозёфтҳои нодир собит намуданд, ки Панҷакент яке аз
шаҳрҳои руштёфтаи қадимаи Осиёи Миёна ба шумор меравад.
14 апрели соли 1951 Филиали Тоҷикистонии АУ ИҶШС ба Академияи
Улуми ҶШС Тоҷикистон табдил до да шуд, ки президента аввалини он
С.Айнӣ буд. Ташкилёбии академия воқеаи муҳимтарини ҳаёти илмии
Тоҷикистони баъди ҷангй буд. Соли 1953 дар ҳайати Академияи илмҳои
ҷумҳурй 34 муассисаи илмй, аз ҷумла, 14 пажуҳишгоҳ буд, ки дар онҳо 971
нафар олимон, аз ҷумла, 30 нафар докторон ва 221 нафар номзадҳои илм
ифои вазифа доштанд. Солҳои 1951 - 1958 дар ҳайати Академия
институтҳои астрофизика, зилзиласанҷй, ботаника, шӯъбаҳои физика,
энергетика,
фалсафа,
институтҳои
таърих,
бостоншиносй
ва
мардумшиносӣ, института забону адабиёти тоҷик ва ғайра амал мекарданд.
Дар ин солҳо илм бо истеҳсолот сахт марбут буд. Олимони тоҷик
навъҳои нави серҳосили пахта, гандум, нахӯд ва ғайраро ихтароъ карданд.
Олимони соҳаҳои зоология ва паразитология роҳҳои аз ҳашароти
зараррасон эмин нигоҳ доштани пахтазорро таҳқиқ карданд. Омӯзиши
олами наботот, ҳайвонот, коинот, зилзиласанҷй дар маркази диққати
олимон буд.
Солҳои 50-ум дар соҳаи илмҳои ҷамъиятӣ низ тадқиқотҳо кам
набуданд. Таърихшиносон ба иншои таърихи бисёрҷилдаи халқи тоҷик
шурӯъ намуданд. Олимони соҳаи забону адабиёт «Очеркҳои таърихи
адабиёти советии тоҷик» (ду ҷилд) ва қисми якуми «Таърихи грамматикаи
забони тоҷик» - ро пешкаши хонандагон гардонданд. Дар ташкилу
инкишофи илми тоҷик олимони машҳур Б.Ғ.Ғафуров,
A. А.Семёнов,
А.Ю.Якубовский,
З.Ш.Раҷабов,
М.С.Андреев,
Н.А.Кисляков, Е.Э.Бертелс, А.М.Баҳоваддинов, А.Мирзоев,
B. П.Красичков, С.Ф.Олденбург, Е.Н.Павловский, С.Айнй ва дйгарон
саҳми босазо гузоштанд.
АДАБИЁТ ВА САНЪАТ. Баъд аз ҷанг адабиёт ва санъати халқи
тоҷик дар шароита осоишта рӯ ба инкишоф оварда, дар он қарорҳои КМ ҲК
(б)У «Дар бораи журналҳои «Звезда» ва «Ленинград», «Дар бораи
репертуари театрҳои драммавй ва чораҳои беҳтар кардани он» (соли 1946),
дар бораи операи «Дӯстии бузург»-и В.Мураделй (соли 1948) нақши худро
гузоштанд.
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Дар асархои адибони тоҷик мавзӯъҳои ҳаёти сотсиалистӣ, ғалабаи
таърихии халқи шӯравӣ аз болои фашизм, мубориза алайҳи зуҳуроти
миллатгароӣ ва боқимондаҳои урфу одатҳои зараровар, тарғиби ғояҳои
дӯстии халқҳо, меҳанпарастии сотсиалистй тараннум мешуданд. Дар ин
давра асарҳои С.Айнӣ «Ёддоштҳо», Ҷалол Икромй «Шодӣ», Раҳим Ҷалил
«Одамони ҷовид», Фотех Ниёзй «Вафо» ва асарҳои назмии Мирзо
Турсунзода «Қиссаи Ҳиндустон», «Ман аз Шарқи озод», «Ҳасани
аробакаш», «Чароғи абадй», «Садои Осиё», Мирсаид Миршакар «Панҷи
ноором», «Қишлоқи тиллоӣ» пешкаши хонандагон шуданд. Барои асарҳои
баъдиҷангӣ С.Айнй, М.Турсунзода ва М.Миршакар сазовори унвони
Лауреата Мукофоти Давлатй гардиданд. Баъд аз ҷанг наели нави шоирону
нависандагон Ф.Муҳаммадиев, Ф.Ансорй, Ғ.Мирзо, А.Сидқӣ, А.Баҳорй,
М.Фарҳат, А.Шукӯҳӣ ба шоҳроҳи адабиёт гом ниҳоданд.
Эҷод гаштани драммаҳои нав ба забони тоҷикӣ тарҷума шудани
шоҳасарҳои драмматургони ватанй ва ҷаҳонӣ саҳнаи театрҳои моро
гуворотар намуда, мазмуну мундариҷаи кори онҳоро ғанӣ гардониданд.
Дар саҳнаи театри Опера ва балети ба номи С.Айнй асарҳои барҷастаи
П.Чайковский, Р.Корсиков, В.Шекспир, Ҷ.Вердй ва нахуст балети тоҷик
«Лайлй ва Маҷнун» - ибастакор С. Баласанян ва ғайра намоиш дода
шуданд.
Театри академй - драммавии ба номи А.Лоҳутӣ солҳои 50 - ум
намоишномаҳои Ф.Ансорӣ «Имтиҳон», А.Сидқӣ «Иродаи зан», А.Деҳотй
«Нур дар кӯҳистон» ва ғайраро рӯи саҳна бароварда буд. Театри драммавй
- русии ба номи В.Маяковский намоишномаҳои «Саодат», «Ғолибон»,
«Одами милтикдор», «Губернатори музофот»- ро манзури тамошобинон
карда буд.
Солҳои 50-ум дар ҷумхурӣ 10 театр кору фаъолият мекарданд, ки дар
онҳо ситораҳои санъати тоҷик М.Қосимов, Т.Фозилова, А.Бурҳонов,
С.Тӯйбоева, Х.Назарова, Г.Завқибеков, Л.Зоҳидова, Ғ.Ғуломалиев,
З.Дӯстматов, Ш.Муллоҷонова, А.Бобоқулов, Ҳ.Раҳматуллоев, Ғ.Ниёзов,
Ҳ.Мавлонова ва дигарон кор ва фаъолият мекарданд.
Баробари санъати касбии тоҷик, инчунин дар пешрафти эҷодиёти
бадеии мардумӣ низ пешравиҳо буданд. Соли 1958 дар Тоҷикистон 1153
маҳфилҳои ҳаводорони санъат амал карда, 19,6 ҳазор аъзо доштанд. Танҳо
соли 1950 дар ҷумҳурй 971 клубу хонаи маданият, 4 осорхонаи
кишваршиносй - таърихй, 1212 китобхона мавҷуд буданд. Соли 1958 фонда
умумии китобҳо дар китобхонаҳо ба 4600 ҳазор нусха расида, теъдоди
хонандагон дучанд афзуд. Солҳои 1951 - 1958 дар ҷумҳурӣ 2862 номгӯй
китоб нашр шуда буд, ки адада нашри онҳо ба 20,4 миллион
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нусха мерасид. Ғайр аз он 7 рӯзнома ва 6 маҷаллаи ҷумҳуриявӣ нашр
мешуданд.
Дар он солҳо саҳми кино дар тарбия ва ташаккулёбии ҷаҳонбинии
шаҳрвандон бузург буд. Танҳо соли 1950 ба ахолии Тоҷикистон 368 дастгоҳ
кино намоиш медод, ки теъдоди онҳо соли 1958 то ба 478 расида буд. Ба
забони тоҷикӣ офаридан ва тарҷума намудани кинофилмҳо ба роҳ монда
шуда буд. Студияи «Тоҷикфилм» соли 1955 баъди танаффуси тӯлонй ба кор
шурӯъ карда, яке аз филмҳои беҳтарини мазҳакавй - мусиқавй - «Ман бо
духтаре вохӯрдам» - ро ба навор гирифта, дар 60 мамлакати ҷаҳон ба
намоиш бароварда шуд. Ин филм соли 1958 дар кинофестивали кишварҳои
Осиё ва Африқо ба гирифтани мукофоти «Гулдони тиллой» ноил гашт.
Филми «Дохунда» низ яке аз беҳтаринҳо маҳсуб шуда буд. Моҳи сентябри
соли 1949 дар шаҳри Москва даҳаи адабиёту санъати халқи тоҷик барпо
шуда ба иди фарҳанги тоҷик табдил ёфт. Адибону аҳли санъати Тоҷикистон
дар он ҷо дастовардҳои беназири фарҳанги тоҷикро намоиш доданд, ки
тамошобинону ҳаводоронро моту мамнун сохтанд.
Умуман, дар он солҳо маданияти шаклан миллию мазмунан
сотсиалистии халқи тоҷик густариш ёфта, бо мазмуну жанрҳои навтарин
ғанӣ гардид.
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БОБИ 7.
ҶШС ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 60-80-уми АСРИ XX
§1.Вазъияти байналхалқӣ
Фазой мӯътадил ва осудаҳолонаи байналхалқй аз таносуби муносибатҳои байни ҷаҳони сармоядорй ва сотсиалистӣ вобаста буд. Афсӯс,
ки вазъият хуб набуда, рақобат ва мухолифат байни ҷонибҳо тезу тунд ва
мураккаб буд.
Бо вуҷуди ин, ҷонибдорони сулҳу салоҳ дар ҷаҳон хеле зиёд буданд.
Халқҳои ҷаҳон, кабл аз ҳама кишварҳои сотсиалистй, ҳаракати миллй озодихоҳии зидди мустамликавӣ, ҳаракати байналхайқии коммунистам
коргарй, мамлакатҳои бетараф, ташкилотҳои оммавии байналхалқии занон,
ҷавонон, иттифокхои касаба ва ғайра ливобардорони ҳаракати зиддиҷангӣ
буданд.
Вазъията байналхалқии ИҶШС ва кишварҳои ҷаҳони сотсиалистй
торафт мустаҳкам мегардид. Ҳукумати Шӯрохо намунаи дурусти роҳи
осоиштаи ҳалли проблемаҳои ба миён омадаро нишон до да, моҳи августа
соли 1959 эълон дошт, ки озмоиши яроқи ядроиро қатъ мекунад. Моҳи
январи соли 1963 сессияи Шӯрои Олии ИҶШС дар бораи боз ҳам кам
кардани нерӯҳои мусаллаҳ қарор қабул кард. Иттаҳоди Шӯравй беист барои
паст кардани шиддати вазъияти байналхалқй мубориза мебурд. Ин буд, ки
моҳи октябри соли 1963 дар шаҳри Москва роҳбарони давлатҳои ИҶШС,
ИМА ва Англия дар бораи манъ кардани озмоиши яроқи ядрой дар коинот ва
зери об созишнома имзо карданд. Зери таъсири кишварҳои сотсиалистй ва
авҷ гирифтани ҳаракати миллй - озодихоҳӣ сохти нангини мустамликадорй
баъд аз Осиё дар қитъаи Африқо низ пурзӯр гардид.
Дар пойдории сулҳи ҷаҳон Созмони ягонагии Африка, ки соли 1963
ташкил шуда буд саҳми арзанда гузошт. Мавқеъ ва обрӯи Созмони Милали
Муттаҳид меафзуд ва он барои пойдории сулҳ ва роҳ надодан ба ҷанги нави
ҷаҳонй саҳми босазои худро гузошт. Ба ин чораҷӯиҳои зерини СММ гувоҳй
медиҳанд: Изҳорот дар бораи ба ҳамаи мустамликаҳо, халқҳо до дани ҳуқуқи
истиқлолияти миллй (соли 1960), қарори сессияи XVI Ассамблеяи Генералии
СММ оиди минтақаҳои беяроқи ядроӣ эълон шудани қитъаи Африка (соли
1961), изҳорот дар хусуси манъи истифодаи яроқи ядроӣ ва термоядрой ва
қабули аҳднома оиди манъи истифодаи яроқи ядроӣ ва дигар намудҳои
яроқҳои қатли ом дар зери баҳру уқёнус ва ғайра. Ғояҳои ҳамзистии осоишта,
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яроқпартоии пурра ва оммавй, манъи силоҳи ядроӣ дар тафаккури тамоми
халқҳои ҷаҳон реша давонданд.
Бо вуҷуди ин, ҷаҳони солҳои 60 - 80 ,-ум пурталотум буд. Кишварҳои
капиталиста бо сарварии ИМА блоки ҳарбии Атлантикаи Шимолй (НАТО)
ва блокҳои АНЗЮС, СЕАТО, СЕНТО - ро созмон дода, дар ҳудуди чандин
кишварҳои хориҷй пойгоҳҳои ҳарбии Амрико, Англия ва ғайра ҷойгир
карда шуданд. Ин амали онҳо давлатҳои сотсиалистиро бо сардории ИҶШС
водор намуд, ки ба Шартномаи Варшава дар соли 1955 имзо намоянд.
Воқеаҳои Венгрия (соли 1956), Куба (соли 1962), Чехословакия (соли 1968),
ки дар рух до дани онҳо дасти империалистон ҷой до шт хатари ҷанги навро
дар ҷаҳон ба миён оварданд.
Дар давраи шикасти низоми мустамликадорй, ки зиёда аз 70
кишварҳои ҷаҳон соҳиби истиқлолияти миллй шуда буданд, Ҳукумати
Шӯравӣ ба онҳо ёрии хамаҷониба мерасонид, талаботу шартҳои ҳамзистии
осоиштаи давлатҳои сохти сиёсиашон гуногунро қотеъона риОя мекард. Бо
кӯмаки давлати Шӯравӣ дар кишвархои рӯ ба тараққй ниҳода, қариб 700
корхонаҳои саноатй сохта шуда, бисёр марказҳои илмӣ ва фарҳангй қомат
оростанд ва иқтисодиёту фарҳанги онхо густариш ёфт.
Бо кӯмаку дастгирии ИҶШС таҷовузи ИМА ба Ветнам ва
ғосибгариҳои давлати Исроил дар Шарқи Наздик барҳам дода шуданд. Аз
оғози солҳои 70-ум ИҶШС Барномаи сулҳро кабул кард. Дар асоси он
муносибатҳо байни ҷаҳони сотсиалистй ва сармоядорй мӯътадилтар
гардиданд. Роҷеъ ба таъмини бехатарии АврупО, кам кардани базаҳой
ҳарбии хориҷӣ, барҳам додани нуқтаҳои даргир, инчунин аз байн бурдани
низоъҳои мйнтақавй кори зиёде анҷом дода шуд. Мароми асосй минбаъд бо
роҳи гуфтушунидҳо ҳал намудани муноқиша ва проблемаҳои ҳалталаб буд.
ИҶШС дар тӯли ин солҳо барои мустаҳкам кар дани сулҳ ва ҳамкории
осоиштаи байналхалқй мубориза мебурд. Воқеаи муҳими паст кардани
шиддата вазъияти байналхалқӣ ба имзо расидани ҳуҷҷат доир ба бехатарӣ
ва ҳамкорӣ дар Аврупо маҳсуб мешуд, ки он 1 августа соли 1975 дар
Хелсинки аз чониби 33 кишвархои Аврупо, ЙМА ва Канада ба имзо расида
буд. Чораҳой андешидашуда пеши роҳи «ҷанги сард» ро дар байни ҷаҳони
капиталиста ва сотсиалистй гирифта тавонистанд. Кишвархои сотсиалистй
соли 1971 дар доираи Шӯрои б айниҳам дигарии иқтисодӣ дурнамои
комплексии интегратсияи иқтисодиро кабул намуданд, ки мавқеи
иқтисодии кишвархои сотсиалистиро қавй сохта, мақоми давлатҳои
Шартномаи Варшаваро дар барқарории сулҳу салоҳ дар Аврупо баланд
бардошт. Ба ихтилофхои тарафайн нигох накарда,
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солҳои 60 - 80 давраи густариш ёфтани муносибатҳои илмӣ, техники ва
фарҳангии байни ҷаҳонӣ сармоядорӣ ва сотсиалистӣ буданд.
Натиҷаҳои инқилоби илмй - техникиро ҳарду ҷониб дар рақобати
байнихудй ба манфиатҳои низомй, иқтисодй, иҷтимой ва фарҳангии хеш
истифода карданд. Ҷаҳони сотсиалистӣ дар аз худ кардани коинот,
техникаи низомӣ бартарӣ пайдо кард. Кишварҳои капиталиста, аз ҷумла,
ИМА, Англия, Франсия, Германияи Федералй, Япония аз прогресси илмй техники моҳирона истифода карда, пеши роҳи бӯҳрони иқтисодй ва сиёсии
ҷаҳони сармоядориро гирифта тавонистанд.
Тоҷикистони Шӯравй ифодакунандаи сиёсати сулҳҷӯёнаи ИҶШС
буд. Дар доираи Иттиҳоди Шӯравӣ Тоҷикистон бо кишварҳои дуру наздик
муносибатҳои иқтисодй, фарҳангӣ, варзишй ва сиёсй дошт. Тавассути
Ҷамъияти дӯстй ва робитаҳои фарҳангии Тоҷикистон рӯзҳои чумҳурй дар
Ҳиндустон, Афғонистон, Покистон, Франсия, Ироқ, Италия ва ғайра
гузаронида шуданд. Бо зиёда аз 50 кишварҳои ҷаҳон робитаҳои иқтисодӣ
ҷой доштанд. Молҳои истеҳсоли Тоҷикистон дар Япония, Ҳиндустон,
Хитой, Афғонистон, кишварҳои Араб, Полша, Венгрия, Чехословакия,
Германия ва дигар кишварҳо ба фурӯш бароварда мешуданд.
§2.Ҳаёти чамъиятию сиёсии ИҶШС
Солҳои 60 - 80 - ум дар таърихи ИҶШС, аз ҷумла, ҶШС Тоҷикистон
ҳамчун давраи сохтмони васеи сотсиализм маҳсуб мешуд. Халқи тоҷик
ҳаёти ҷамъиятй - сиёсй ва маънавии худро фаъол гардонда, дар тамоми
соҳаҳои сохтмони сотсиалистӣ комёбиҳои бузург ба даст овард.
Тоҷикистониён баҳри шукуфоии ҷумҳурй ва пуриктидории ИҶШС
меҳнати фидокорона мекарданд. Нерӯи пешбарандаи чомеа Ҳизби
Коммунист буд, ки дар анҷуману пленумҳои худ мақсаду мароми хоҷагии
халқи мамлакатро барои ҳар як панҷсола муайян карда, барои иҷрои ин
нақшаҳо кӯшишҳои зиёд мекард. Х,изби Коммуниста Тоҷикистон ва
ташкилотҳои маҳаллии он дар фаъолияти худ ба Шӯроҳо, иттифоқҳои
касаба, комсомол ва ташкилотҳои дигари ҷамъиятӣ такя мекард. Дар тӯли
солҳои номбурда сарвари коммунистони тоҷик фарзанди фарзонаи миллат
ва шахси оқилу фозил Ҷаббор Расулов буд.
Солҳои 60 - 80 - ум дар ҳаёти чамъиятию сиёсии Тоҷикистон бисёр
воқеаҳои фаромӯшнашаванда pyx до дан д. Қаблан оқибатхои шахспарастй
аз байн бурда шуданд. Баъд аз анчумани XX ХДСИШ фазой чамъиятию
сиёсй бештар характери демократа гирифт. Муносибатҳои ҳизбҳои
коммуниста, сотсиал - демократии кишварҳои хориҷй бо
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солҳои 60 - 80 давраи густариш ёфтани муносибатҳои илмй, техники ва
фарҳангии байни ҷаҳонӣ сармоядорй ва сотсиалистӣ буданд.
Натиҷаҳои инқилоби илмй - техникиро ҳарду ҷониб дар рақобати
байнихудй ба манфиатҳои низомй, иқтисодй, иҷтимоӣ ва фарҳангии хеш
истифода карданд. Ҷаҳони сотсиалистӣ дар аз худ кардани коинот,
техникаи низомй бартарӣ пайдо кард. Кишвархои капиталиста, аз ҷумла,
ИМА, Англия, Франсия, Германияи Федералй, Япония аз прогресси илмй техникй моҳирона истифода карда, пеши роҳи бӯҳрони иқтисодй ва сиёсии
ҷаҳони сармоядориро гирифта тавонистанд.
Тоҷикистони Шӯравӣ ифодакунандаи сиёсати сулҳҷӯёнаи ИҶШС буд.
Дар доираи Иттиҳоди Шӯравӣ Тоҷикистон бо кишварҳои дуру наздик
муносибатҳои иқтисодй, фарҳангй, варзишй ва сиёсй дошт. Тавассути
Ҷамъияти дӯстӣ ва робитаҳои фарҳангии Тоҷикистон рӯзҳои ҷумҳурӣ дар
Ҳиндустон, Афғонистон, Покистон, Франсия, Ироқ, Италия ва ғайра
гузаронида шуданд. Бо зиёда аз 50 кишварҳои ҷаҳон робитахои иқтисодӣ
ҷой доштанд. Молҳои истеҳсоли Тоҷикистон дар Япония, Ҳиндустон,
Хитой, Афғонистон, кишварҳои Араб, Полша, Венгрия, Чехословакия,
Германия ва дигар кишвархо ба фурӯш бароварда мешуданд.
§2.Ҳаёти ҷамъиятию сиёсии ИҶШС
Солҳои 60 - 80 - ум дар таърихи ИҶШС, аз ҷумла, ҶШС Тоҷикистон
ҳамчун давраи сохтмони васеи сотсиализм маҳсуб мешуд. Халқи тоҷик
ҳаёти ҷамъиятй - сиёсй ва маънавии худро фаъол гардонда, дар тамоми
соҳаҳои сохтмони сотсиалистй комёбиҳои бузург ба даст овард.
Тоҷикистониён баҳри шукуфоии ҷумҳурй ва пуриқтидории ИҶШС
меҳнати фидокорона мекарданд. Нерӯи пешбарандаи ҷомеа Хдзби
Коммунист буд, ки дар анҷуману пленумҳои худ мақсаду мароми хоҷагии
халқи мамлакатро барои ҳар як панҷсола муайян карда, барои иҷрои ин
нақшаҳо кӯшишҳои зиёд мекард. Ҳизби Коммуниста Тоҷикистон ва
ташкилотҳои маҳаллии он дар фаъолияти худ ба Шӯроҳо, иттифоқҳои
касаба, комсомол ва ташкилотҳои дигари ҷамъиятй такя мекард. Дар тӯли
солҳои номбурда сарвари коммунистони тоҷик фарзанди фарзонаи миллат
ва шахси оқилу фозил Ҷаббор Расулов буд.
Солҳои 60 - 80 - ум дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсии Тоҷикистон бисёр
воқеаҳои фаромӯшнашаванда рух доданд. Қаблан оқибатҳои шахспарастӣ
аз байн бурда шуданд. Баъд аз анҷумани XX ҲКИШ фазой ҷамъиятию
сиёсй бештар характери демократа гирифт. Муносибатҳои ҳизбҳои
коммуниста, сотсиал - демократии кишварҳои хориҷй бо
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ҲКИШ густариш ёфта, равобити иқтисодӣ ва фарҳангии баъзе мамлакатҳои
сармоядорӣ бо ИҶШС беҳтар гардид.
Тибқи Барномаи сеюми ҲКИШ (соли 1961) мавқеи Шӯроҳои
намояндагони меҳнаткашон аз поён то ба боло тағйир ёфт. Дар фаъолияти
Шӯроҳо дигаргуниҳои зиёде рух доданд. Дар мамлакат ошкорбаёнӣ ва
озодона муҳокима намудани масоили низоми давлатӣ, хоҷагй ва фарҳангй,
назорат ва амалӣ гардонидани дархостҳои вакилон, такмил до дани кори
комиссияҳои доимии Шӯроҳо, ҳисоботи Шӯроҳо ва вакилон дар назди
интихобкунандагон расм шуда буд. Ширкати шаҳрвандон дар маъракаҳои
интихоботӣ сол то сол меафзуд. Масалан, дар интихоботи соли 1981 - ум
99,99 фоизи интихобкунандагон ширкат доштанд. 58 фоизи ҳайати
вакилони Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон нав гардиданд.
Тӯли солҳои 60 - 80 мавқеъ ва мақоми Иттифоқҳои касабаи ҷумҳурй
дар кори тарбиявй, истеҳсолӣ ва меҳнатии шаҳрвандон боло гирифт. Дар
оғози солҳои 80 - ум Иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон дар сафҳои худ 1.279
ҳазор аъзоёнро муттаҳид мекарданд. Иттифоқҳби касаба неруи
пешбарандаи мусобиқа барои меҳнати коммуниста, густариш до дани
фаъолияти ихтирокорону навоварон буданд. Онҳо дар корхонахо ба
бехатарии техники диққат до да, ҳифзкунандагони ҳуқуқҳои коргарону
хизматчиён маҳсуб мешуданд. Иттифоқҳои касаба гамхори асосии
сиҳатмандии аҳли заҳмат буда ва эҳтиёҷмандонро ба осоишгоҳҳо ва ҷойҳои
фарогатй (курорту санаторияҳо) барои истироҳат мефиристоданд.
Ташкилоти комсомолони ҷумҳурӣ дар тӯли солҳои 60 - 80 - ум хеле
афзуда, пеш рафт ва дар хаёти ҷамъиятию сиёсӣ нақши бузург бозид.
Комсомолок дар тарбияи наели наврас, баланд бардоштани мавқеи ҷавонон
пешбурди ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ нақши муХим мебозиданд. То оғози
соли 1987 комсомоли Тоҷикистон дар сафҳои худ 337554 нафар коргарону
колхозчиёнро дар бар мегирифт. Ҳаёти ҷамъиятию сиёсии Тоҷикистон ба
санаҳои таърихии кишвар иртиботи ногусастанй дошт.
Соли 1970 халқи тоҷик, чун тамоми мардуми фозили ҷаҳон 100 солагии зодрӯзи В.И. Ленинро истиқбол гирифта, дар тарғиби ғояҳои
ленинй барои тарбияи наели наврас саҳми зиёд гузошт. Дар 10 ҳазор
маҳфилҳо чоряк миллион одамон машғулият мегузаронданд, 130 лекторияи
ленинӣ амал мекард. Ҳамаи ин ба пешрафти истеҳсолоти ҷумҳурӣ равона
карда шуда буд. Соли 1974 мардуми Тбҷикистон ҷашни нимасраи
ташкилёбии ҷумҳурӣ ва Ҳизби Коммуниста Тоҷикистонро дар вазъияти
баланди меҳнатӣ ва рӯҳияи сиёсӣ истиқбол гирифтанд.
Инқилоби Октябр истисмори миллӣ ва иҷтимоиро барҳам зада, қомати
марди заҳматро рост кард, барои эҷодкорй майдони васеъ
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кушода, раванди созандагиро тезонид. Халқи тоҷик ба қуллаҳои баланди
замони нав расид. Аз мокӯи оддй то ба комбинатҳои бофандагй, аз омочи
деҳқонй то хоҷагиҳои бузурги коллективй бо техникам замонавӣ муҷаҳаз,
аз сиёҳчароғ то ба дастгоҳи барқии Норак, аз бесаводии оммавй то
донишгоҳу Академиям илмҳо, аз бебизоатй, беҳуқуқй, парокандагй то
миллати шукуфои сотсиалистӣ чунинанд роҳи дар муддати 50 сол тай
кардаи халқи тоҷик. Тоҷикистони Шӯравй аз лиҳози инкишофи иқтисодй,
иҷтимой ва фарҳангӣ аз бисёр кишварҳои ҷаҳон пеш гузашт.
Муносибатҳои илмӣ, фарҳангй ва иқтисодии Тоҷикистон бо кишварҳои
хориҷ васеъ гардид.
Соли 1977 мардуми тараққипарвари олам 60-солагии пирӯзии
Инқилоби Октябрро бо тантана истиқбол карданд. Дар тӯли шаст сол
ИҶШС ба кишвари абарқудрату сермиллати сотсиалистй, такягоҳи сулҳу
ҳамкории халқҳои ҷаҳон табдил ёфта, обрӯяш дар байни халқҳо ба само
расид. Дар ин муддат баъзе нуктаҳои Конститутсияи соли 1936 ислоҳталаб
шуданд. Аз ин хотир, 7-уми октябри соли 1977 Шурой Олии кишвар баъди
муҳокимаи васеи умумихалқй Конститутсия (Қонуни асосй) - и нави
ИҶШС - ро кабул намуд.
Дар асоси Конститусияи нави мамлакат Шӯрои Олии Тоҷикистон 14уми апрели соли 1978 Сарқонуни ҶШС Тоҷикистонро қабул кард.
Конститутсия баъди муҳокимаи умумихалқӣ ва ба он ворид сохтани садҳо
тағйироту иловаҳои мардумӣ маъқул дониста шуд. Дар он роҳи дар тӯли 60
сол паймудаи халқи тоҷик возеъ ҷамъбаст карда шуда, усулҳои демократии
ташаккулёбӣ ва фаъолияти Шӯроҳо, ҳуқуқу вазифаҳои шаҳрвандон,
ғамхории давлат дар бораи ҳамаҷониба ташаккулёбии наели ҷавон нишон
дода шудааст. Дар сарқонун омадааст, ки иқтисодиёти Тоҷикистони
Шӯравй қисми ҷудонашавандаи комплекси ягонаи хоҷагии халқи ИҶШС
ва халқи тоҷик узви баробарҳуқуқи оилаи ягонаи бузурги халқҳои СССР
мебошад.
Моҳи октябри соли 1984 халқи тоҷик 60 - солагии ташкилёбии ҶШС
Тоҷикистон ва Ҳизби Коммуниста ҷумҳуриро ҳамчун пирӯзии сотсиализм
дар Тоҷикистон дар сатҳи баланди комёбиҳои мехнатй ва рӯҳияи сиёсӣ
истиқбол гирифт. Ба ин муносибат садҳо коллективҳои меҳнатӣ, ҳазорон
сеху фермаҳо аз ӯҳдаи пеш аз мӯҳлат иҷро намудани қавлу ӯҳдадориҳои
меҳнатии хеш баромаданд. Халқи тоҷик аз қуллаи баланди дар тӯли 60 сол
тай шуда, ба қафо нигариста, аз комёбиҳои ба даст овардааш меболид ва
итминони комил дошт, ки тамоми пешравиҳо дар ҳама соҳаҳои иқтисодӣ,
иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ, натиҷаи ҳамбастагй ва ёрии тамоми халқу
миллатҳои Иттиҳоди Шӯравӣ мебошанд. Халқи тоҷик, чун дигар халқҳои
кишвар аз нимаи солҳои 80 - ум роҳи бозсозиро пеш гирифт.

124

§З.Индустрияи тавоно ва кадрҳои доно
Дар Иттиҳоди Шӯравӣ аз рӯи нақшаи пешакӣ тартиб додай панҷсола
пешрафти хоҷагии халқи кишвар муайян карда мешуд. Нақшаҳои
иқтисодии панҷсолаи шашум, ки камбудии зиёд доштанд дар анҷумани XXI
ғайринавбатии ҲКИШ (27 январ то 5 феврали соли 1959) аз нав дида
баромада шуда, дар рақамҳои контролии густариши хоҷагии халки ИҶШС
барои солҳои 1959 - 1965 қувваи қонунӣ гирифтанд.
14-уми январи соли 1959 анҷумани XII ғайринавбатии ҲК Тоҷикистон
роҳи тараққиёти ҷумҳурйро барои солҳои 1959 - 1965 нишон дод. Барои
хоҷагии халқи ҷумҳурй як миллиард сӯм ҷудо карда шуд, ки ин баробари
маблағи тамоми солҳои мавҷудияти ҷумҳурй буд. Барои талаботи саноат
327 миллион сӯм ҷудо карда шуда, мебоист хаҷми умумии маҳсулоти
саноати Тоҷикистон дар тӯли хафт сол 80 фоиз зиёд мешуд. Сохтмони
корхонаҳои мошинсозй, электрохимиявй, химиявӣ, техникй дар назар
дошта шуда буд. Бояд дастгоҳҳои обй - барқий «Шаршара», «Сарбанд» ва
аловй - баркии Душанбе ба кор медаромаданд. Ба ҷои 4 миллиард киловатт
-соат нерӯи барке, ки дар тӯли 20 соли пеш истеҳсол шуда буд, бояд дар 7
сол 10, 7 миллиард киловатт - соат нерӯи барқ истехсрл мешуд. Бо ин
мақсад сохтмони дастгоҳи азими обй - барқии Норак (йқтидори умумй 2,7
млн. квт - соат, баландии дарғот - 300 метр, аз заминларза тобоварй - 9 балл)
бояд шурӯъ мешуд.
Дар назар дошта шуда буд, ки тамоми соҳаҳои саноати бинокорй,
сабуку хӯрокворӣ, ҷӯстӯҷӯи конҳои нафт, газ, фулузоти ранга густариш
ёфта, дар асоси ҷорӣ намудани техника ва технологияи нав, такмили
истеҳсолот, баланд бардоштани ҳосилнокии мехнат маҳсулоти саноатй
бояд 60 фоиз зиёд карда мешуд.
Меҳнаткашони Тоҷикистон ба иҷрои нақшаҳои ҳафтсола камари
ҳиммат бастанд. Дар рафти мусобиқа барои иҷрои нақшаҳои ҳафтсола
шакли нави мусобиқа - ҳаракат барои меҳнати коммуниста ба миён омад,
ки ташаббускорони он коргарони корхонаҳои пешқаДами Москва,
Ленинград, Свердловск ва Киев буданд. Дар Тоҷикистон соли 1959 зиёда аз
300 бригада, смена ва коллективҳои коргарй барои гирифтани унвони
мехнати зарбдори коммуниста мубориза мебурданд. Аввалин шуда, соли
1960 фабрикаи дӯзандагйи раками якуми шахри Сталинобод сазовори
унвони «Фабрикаи меҳнати коммуниста» гардида буд. Бригадаҳои
А.Эгамбердиев аз комбинати шоҳибофии Душанбе, Л.Табачников аз заводи
ба номй С.Орҷоникидзе, В.Катаинов аз кони ангишти Чорукдаррон,
Ҷӯрабой Мӯминов аз кони Қаромазор, А.Лутфуллоев аз
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заводи «Тоҷиктексталмаш» ва дигарон сазовори унвони «Зарбдори меҳнати
коммуниста» гардида буданд.
Теъдоди иштарокчиён ва муборизон барои гирифтани унвони
зарбдорони меҳнати коммуниста сод то сол афзуда, соли 1965 то ба 82 ҳазор
расида буд. Ба гирифтани ин унвон 6 корхона, 80 сеху участка, ҳазор
бригада ва зиёда аз 5 ҳазор коргарони пешқадам мушарраф гардида буданд.
Натиҷаи ташаббуси баланди ватандӯстона буд, ки нақшаҳои азими саноатӣ
барзиёд иҷро шуданд. Дар давоми ҳафтсола дар ҷумҳурй 125 корхонаҳои
саноатй сохта шуданд. Аз ҷумла, комбинатҳои сементу шифер, хонасозй,
орд, заводи қубурҳои сементу асбеста, комбината равган, заводи таъмири
экскватор дар Душанбе, комбината гилембофй ва заводи хонасозии
паннелхои калон дар Қайроқум, фабрикаи мебелсозй ва заводи шир дар
вилояти Ленинобод.
Дастовардҳои соҳаи нерӯи обӣ - барқй назаррас буданд. Дастгоҳи
барқии «Шаршара» пурра ба истифода дода шуда, дастгоҳҳои барқии
«Сарбанд» ва «Марказй» дар дарёи Вахш, навбатҳои дуюм ва сеюми
дастгоҳи аловӣ - барқии Душанбе, дастгоҳи обй - барқии Оқсу дар Мурғоб
ба кор даромада, соли 1964 сохтмони дастгоҳи азими обӣ - барқии Норак
шурӯъ шуд.
Соҳаи саноатй мошинасозӣ ва электротехники бунёд гаштанд. Заводи
«Тоҷиктекстилмаш»
мошинаҳои
бофандагии
автомата,
заводи
трансформатории Қӯргонтеппа таҷҳизоти барқӣ истеҳсол мекарданд. Дар
Адрасман заводи асбобҳои пастволт, дар Душанбе заводи «Тоҷиккабел»,
дар Исфара заводи механикии барқӣ сохта шуданд. Соли 1963 сохтмони
заводи нуриҳои азотии Вахш ва соли 1964 сохтмони заводи алюминии
тоҷик дар Регар (шахри Турсунзода) огоз шуда буд. Дар корхонаҳои
амалкунандаи саноатй зиёда аз 400 хатҳои муттасил, механиконидаи
муттасил ва автоматикунонида, садҳо таҷҳизотҳои нав ҷорй карда шуданд.
Ихтироъкорону навоварон низ саҳми худро дар пешбурди
истеҳсолоти саноатй гузоштанд. Шӯрои ҷумҳуриявии ихтироъкорону
навоварон соли 1965 зиёда аз 10 ҳазор мутахассисону коргаронро дар бар
гирифта, зиёда аз 38 ҳазор таклифҳои навовариро дар истеҳсолот ҷорй карда
буд. Истехсоли саноатй дар ҳафтсола 80 фоиз афзуд. Маҳсулоти саноатй
дар доираи маҳсулоти ҷамъиятии ҷумҳурй 54,5 фоизро ташкил дод. Зиёда
аз нақша теъдоди зиёди семент, қисмҳои эҳтиётӣ барои мошину тракторҳо,
трансформаторҳо, аппаратураи барқии пастшиддат, масолеҳи бинокорӣ,
матоъҳои пахтагин ва абрешимин истеҳсол шуда буд.
Ба кишварҳои Аврупо, Осиё, Африқо, Амрикои Лотинй баровардани
маҳсулот бо маркаи «Тоҷикистон» сол то сол афзоиш
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меёфт. Дар соҳаи наклиёт низ пешравй дида мешуд. Соли 1961 рохи оҳан
пурра ба кашишҳои тепловоза гузашт. Самолётҳои тезпарвози «ИЛ - 18» ба
истифода до да шуданд. Дар тӯли ҳафтсола сафи коргарони соҳибкасб 35
ҳазор зиёд шуда, теъдоди коргарон дар саноат соли 1965 то ба 103,6 хазор
нафар расида буд.
Мусаллам аст, ки солҳои 60 - 80 давраи дигаргуниҳои инқилобии илму
техника буда, дар пешрафти нерӯҳои тавлидотй, ҳаёти моддй ва маънавии
ахди башар тағйиротҳои куллй ба вуҷуд оварданд. Кишварҳои пешсафи
индустриявӣ, аз ҷумла, ИҶШС аз натиҷаи инқилоби илмй - техники
мувофиқи шароит ва имконотҳои худ хадди имкон истифода карда, аз нерӯи
офтоб, плазма бахра бардошта, раванди автоматикунониро дар истеҳсолот
тезонданд. Истеҳсоли молҳои сунъй, аз ҷумла, полимерхо васеъ ба рох
монда мешуд.
Навигариҳои илмй - техники ва иқтидорҳои истеҳсолй имкон
медоданд, ки ҶШС Тоҷикистон дар доираи ИҶШС аз техника ва
технологияи муосир васеъ истифода барад. Боигарй ва захираҳои табий
имкон медод, ки дар ҷумҳурӣ саноати кӯҳй, фулузӣ, нерӯи барк, масолеҳи
бинокорй, саноати сабук ва бинокорй тараққӣ кунанд. Ноҳияҳои марказ ва
ҷануби Тоҷикистон дорой захираҳои зиёди табий, нерӯи барк ва қувваи
корй буданд. Аз солҳои 60 - ум дар асоси барномаи махсус азхудкунй ва
истифодаи ин боигариҳо оғоз шуд. Ин барнома дар доираи комплекси
ҳудудии Тоҷикистони ҷанубй қарор дошт, ки ба он дастгоҳҳои баркй - обии
Норак, Бойгозй, Роғун, заводи алюминии тоҷик, комбината
электрохимиявии Ёвон, заводи кимиёвии азотии Вахш, комбината фулузоти
кӯҳии Анзоб, роҳи оҳани Термиз - Қӯрғонтеппа ~ Ёвон, азхудкунй ва шодоб
намудани заминхои Ёвон, Оби - Киик, Данғара ва гайра дохил мешуданд.
Дар амалй гардонидани барномаи мазкур тамоми халқхои ИҶШС ба
Тоҷикистон ёрии ҳаматарафа расонда, ба ҷумҳурӣ мутахассисон, таҷҳизоти
нав, техникаи зарурй ирсол менамуданд. Мактабҳои олии шаҳрҳои Москва,
Ленинград, Киев, Свердловск, Минск, Тошканд хар сол барои Тоҷикистон
мутахассисони ҷавонро тайёр мекарданд. Сафи коргарони соҳибкасбу
мутахассис сол то сол зиёд мешуд. Агар соли 1965 дар соҳаи саноати
ҷумхурӣ 103,6 ҳазор коргарони кор карда бошанд, соли 1985 теъдоди онҳо
ба 1,120 хазор нафар расида буд. Танҳо дар тӯли панҷсолаи ёздаҳум қариб
260 хазор коргарон барои кор дар саноату нақпиёт омода шуда, 155 ҳазори
онҳо дорой маълумоти олй ва миёнаи махсус буданд.
Коргарону кадрҳои муҳандисй - техникии ГЭС - и Норак, заводи
алюминии тоҷик, заводи электрохимявии Ёвон ташаббуси ватандӯстона
нишон до да, корхонахои худро сохтмони зарбдори комсомолй эълон
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карданд. Шаклҳои аҷоиби мусобиқаи сотсиалистӣ байни корхонаҳои
ҳамҷивор «Беҳтарин аз рӯи касб», «Эстафетам коргарӣ» пайдо шуданд.
Эстафетам коргарй ҳангоми сохтмони ГЭС - и Норак пайдо шуда, cap то
сари кишвар паҳн гардид. Моҳияти ин мусобиқа дар он буд, км корхонаҳои
муҷовир, муассисоти нақлиёту саноатй, лоиҳакашй, сохтмон ва ғайра ҳама
якҷоя дар анҷоми хушсифати корҳо масъулияти баробар доштанд.
Шаклҳои санҷидашудаи мусобиқаи сотсиалисти - нақшаҳои
истиқболӣ, шартномаҳои мучовирон, мубориза баром сифати баланди
маҳсулот, усули шекинӣ баром сарфаю сариштакорй, ҳаракат баром
меҳнати коммуниста ва гайра иҷрои нақшаҳои истеҳсолии хоҷагии халқи
ҷумҳуриро таъмин карданд. Соли 1985 барои ноил гаштан ба унвони
фахрии зарбдори меҳнати коммуниста зиёда аз 526 ҳазор кас мубориза
бурда, 156 ҳазор нафарашон бо ин унвон ноил гардиданд, ки дар ин саф
А.Эгамбердиев, И.Стенякин, М.Слабоденюк, В.Шербакова, М.Саидова,
Л.Скрябина ва дигарон буданд. Коргарзанон Илич Нурова, Бозорой
Аҳмадова, Розия Қурбонова, Тамара Меншикова ва дигарон сазовори
унвони Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистй гардиданд.
Солҳои 60 - 80 давраи нави бунёди муассисоти саноатй дар
Тоҷикистон буданд. Танҳо дар тӯли солҳои 1966 - 1970 дар ҷумҳурй 114
корхонаҳои саноатй ва сехҳо, 250 хатхои муттасили механиконида ва
автоматикунонидашуда сохта шуданд. Ба ин қатор заводи нуриҳои азотии
Вахш, иқтидорҳои аввалини комбината кӯҳии Анзоб, гидроузели Бойгозй
ва гайра дохиланд. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатй 1,5 баробар зиёд
шуд. Истеҳсоли нерӯи барқ, маҳсулоти мошинасозй, коркарди фулузот,
саноатй электротехники ду баробар афзоиш ёфтанд. Молҳои маданӣ рӯзгор ва хоҷагӣ чор баробар зиёд шуданд. Ҳаҷми маҳсулот дар доираи
маҳсулоти ҷамъиятй 54,9 фоизро ташкил дод. Дастовардҳои саноатй дар
давоми солҳои 1971 - 1975 боз ҳам назаррас буданд. Маҳсулоти саноатй 38
фоиз афзуд. 15 ноябри соли 1972 агрегата якуми ГЭС - и Норак ба кор
даромад. Сохтмони комплекси минтақавӣ - истеҳсолии Тоҷикистони
ҷанубй идома дошт, 150 сехҳои калон ва муассисот, се агрегата ГЭС - и
Норак, комплекси якуми заводи алюминии тоҷик, ГЭС - ҳои Хоругу
Номатгут, роҳи оҳани Термиз - Қӯрғонтеппа ба итмом расиданд.
Пешрафтҳои илмй - техникй дар саноат идома дошта, 140 қитъа ва сехҳо ба
таври комплексй механиконида ва автоматикунонидашуда, 400 хатҳои
автоматикии баландистеҳсол ба кор даромаданд.
Дар тӯли солҳои 1976 - 1980 бошад, дар ҷумҳурӣ 97 корхонаҳои
калону сехҳои истеҳсолӣ сохта шуданд. ГЭС - и Норак бо иқтидори 2,7 млн.
квт - соат пурра ба кор даромад. Дар заводи алюминй 4 бинои
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электролиз ва сехи андозҳои сӯхта, иқтидорҳои калони заводи
электрохимиявии Ёвон сохта шуданд. Комбината хонасозии Ленинобод,
навбати дуюми комбината гилембофии Қайроққум ва ғайра қомат
афрӯхтанд. Заводу фабрикҳо бо техника, дастгоҳҳо ва таҷҳизотҳои нави
замонавӣ ҷиҳозонида шуданд. Дар онҳо 400 хатҳои механики, автомата,
даҳҳо дастгоҳҳои идоракунии барномавй гузошта шуда, 6,5 ҳазор
таҷҳизоти саноатй нав карда шуда буданд. Ҳаҷми истеҳсоли саноатй дар
панҷсолаи даҳум 30 фоиз афзуд. Ин зиёдшавй дар соҳаи электроэнергетика,
фулузоти ранга, саноатй химиявй, мошинасозй, коркарди фулузот рух дода
буд. Истеҳсоли энергияи барқ се баробар афзоиш ёфта, соли 1980 - ум 13,6
млрд, квт - соатро ташкил дод. Муассисаҳои саноатии ҷумҳурй истеҳсоли
170 намуди мошин, таҷҳизот ва асбобҳо ва 15Q0 номгӯи молу ашёҳои навро
азхуд карданд.
Маҳсулоти заводҳои «Тоҷиктекстилмаш», арматурии ба номи
С.Орҷоникидзе, «Тоҷиккабел», «Душанбеселмаш», трансфарматории
Қӯрғонтеппа ва ғайра ба бозори ҷаҳонӣ бароварда мешуданд. Рохи оҳани
Термиз - Қӯрғонтеппа ба истифода дода шуда, 500 км роххои
автомобилгард таъмир карда шуданд. Дар ҷумҳурӣ 620 маршрутҳои
автобусгард амал карда, рохи хавой дар дохили ҷумҳурӣ пурра дар хизмати
мусофирон буд. Иҷро шудани барномаи сохтмони комплекси минтақавӣ истеҳсолии Тоҷикистони ҷанубӣ сабаб шуд, ки зиёда аз 300 корхонаю
сехҳои саноатй ба кор даромада, шаҳрҳои Душанбе, Турсунзода,
Қӯрғонтеппа, Норак, Кӯлоб, Ёвон ва Ваҳдат ба марказҳои калони саноатй
табдил ёбанд.
Дар давоми солҳои 60 - 80 - и асри гузашта дар Тоҷикистон заводҳои
«Торгмаш», «Тоҷикагрегат», «Текстилмаш», яхдонбарории «Помир»,
комбинатҳои сементу шифер, гӯшт, равған, фабрикаи «Ширин», заводҳои
масолеҳи оҳану бетонй, заводҳои нуриҳои азотии Вахш, электрохимявии
Ёвон, заводи алюминии тоҷик ва ғайра сохта шуданд. Маҳсулоти умумии
саноат 17 маротиба афзуда, 31 фоизи даромади миллии ҷумҳуриро ташкил
медод. Тоҷикистон ба кишвари саноатй - аграрӣ мубаддал гашта буд. Бо
ҳама бурду бохтҳои хеш Тоҷикистон аз миёнаи солҳои 80 -ум ба гирдоби
сиёсати сохта ва бофтаи «бозсозй» гирифтор гашта, баробари аз байн
рафтани ИҶШС роҳи истиқлолияти миллиро пеш гирифт.

§4.Вазъи кишоварзӣ
Тоҷикистон кишвари барзгарону кишоварзон буда, сокинонаш
агрономҳои модарзоданд. Табиати саховатпешаи ҷумҳурй имкон медиҳад,
ки дар ҳолати аҳлонаву аклона истифода кардани сарватҳои он
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мардумаш серу пур ва дар ҷаҳони ҳастӣ байни оламиён бо сари баланд
зиндагӣ кунанд. Инро таҷрибаи андӯхтаи деҳқонони тоҷик собит кард.
Тӯли солҳои 60 - 80-ум таҳкурсии моддй - техникии кишоварзй ва
чорводорй мустаҳкам гардид, электриконӣ, химиконӣ ва механизатсияи
комплексии хоҷагиҳои колхозу совхозҳо пурра суръат гирифт, зотпарварӣ
дар чорводорй ва тухмипарварӣ дар зироат мувофиқи талаботи замон ба роҳ
монда шуда, навъҳои нави пахта, зироатҳои сабзавоткорй, обчакорй, полизй
ва боту токпарварӣ ихтироъ карда шуданд. Азхудкунӣ ва шодоб намудани
заминҳои бекорхобидаи лабташна, истифодаи заминҳои лалмй, сохтмонҳои
иншоотҳои азими обёрӣ ва мелиоративй ба роҳ монда шуда, аз навигариҳои
илмй ва мӯъҷизоти техники дар соҳаҳои мухталифи кишоварзй ва
чорводорй ба таври васеъ истифода бурда мешуд. Дар асосҳои илмй техникӣ пеш бурдани соҳаҳои мухталифи кишоварзй ва чорводориро кадру
мутахассисони маълумотнок таъмин намуда, хоҷагиҳои колхозу сбвхозҳо
бо роҳҳои интенсивӣ ва экстенсивӣ пеш мерафтанд. Дар Тоҷикистон
комплексҳои азими агросаноатй ташкил карда шуда, дехконон барои
баланд бардоштани сифат ва ҳосилнокии пахта, пилла, ғалладона,
маҳсулоти богу токпарварй, чорводорй ва ғайра мубориза мебурданд.
Солҳои номбурда ба масъалаҳои ташкилй, идоракунӣ ва бо роҳи илмй
пеш бурдани тамоми соҳаҳои кишоварзй ва чорводорй аз ҷониби давлат ва
ҳизби коммунист аҳамияти аввалиндараҷа дода шуда, ахди заҳмат барои
иҷрои нақшаҳои пешбинишуда сафарбар ва роҳбарӣ карда мешуд. Охири
солҳои 50 - ум ноамиқӣ дар нақшаҳои соҳаи кишоварзӣ маълум гардида,
онҳо дар анҷумани XXI гайринавбатии Х,КИШ соли 1959 ислоҳ карда
шуданд. Исбот шуд, ки таҳкурсии моддӣ - техникии кишоварзй заиф буда,
ба талаботизамена ҷавоб до да наметавонад. Аз ин рӯ, ҳосилнокии меҳнат
ва сифати маҳсулот паст гардида буд. Камбудиҳо дар соҳаи пахтакорй зиёд
буда, нақша ва ӯхдадориҳои ба зимма гирифта иҷро намешуданд. Масъулин
бошанд роҳи фиребро пеш гирифта, усули чашмпӯшӣ ва илованависиро ба
кор мебурданд. Ин найранг моҳи апрели соли 1961 дар пленуми КМ ҲК
Тоҷикистон маҳкум карда шуда, гунаҳкорон ҷазо гирифтанд. Пешбинӣ
шуда буд, ки дар тӯли солҳои 1959 - 1965 дар ҶШС Тоҷикистон кишоварзй
хеле пеш рафта, соли 1965 нисбат ба соли 1959 истеҳсоли пахта 1,3, пилла
қариб 1,5, гӯшт 2, шир 2,3 ва пашм 1,4 баробар зиёд шуда, дар ҳазор гектар
заминҳои нав боғу токзорҳо бояд бунёд карда мешуд.
Мувофиқи қарори КМ ҲКИШ ва Шӯрои Вазирони ИҶШС аз 2 июли
соли 1959 дар колхозу совхозҳои Тоҷикистон бригадаҳои механизатсияи
комплексй дар пахтакорй ташкил карда шуданд.
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Таҳкурсии моддй - техникии кишоварзй мустаҳкам шуд. Танҳо дар тӯли
солҳои 1959 - 1960 колхозу совхозҳои ҷумҳурӣ 4122 трактор, 1250 мошини
боркаш, 274 комбайн ва дигар техника гирифтанд. Истифодаи нуриҳои
минералй зиёд шуд. Сохтмони наҳри Пастакони Ёвбн оғоз ёфт. Деҳқонони
тоҷик ташаббус нишон дода, аҳд карданд, ки нақшаҳои ҳафтсоларо дар
ҷодаи кишоварзӣ пеш аз мӯхдат барзиёд ва хушсифат иҷро мекунанд. Ин
ташаббусро дастгирй карда, дар ду соли аввали ҳафтсола 1200 нафар
муҳандису техникҳо, зоотехнику духтурони ҳайвонот, 2,5 ҳазор нафар
мутахассисони маълумоти олӣ ва миёнаи махсусдошта ба деҳот фиристода
шуданд. КМ ЛКСМ Тоҷикистон низ 1,5 ҳазор ҷавонписарону духтаронро
ба фермаҳои чорводорӣ барои кор фиристод.
Ташаббуси ватандӯстонаи деҳқонони тоҷик буд, ки истеҳсоли пахта
дар ҷумҳурй сол то сол зиёд мешуд, Агар пахтакорони Тоҷикистон соли
1961 ба ватан 483,6 ҳазор тонна пахта супурда бошанд, соли 1963 ин рақам
ба 540,1 ҳазор тонна, соли 1964 ба 546,3 ҳазор тонна расида буд. Зиёда аз
200 колхозҳо ба додани*музди пулӣ гузаштанд. Дар ҷамъбасти ҳафтсола
1553 нафар пешсафони соҳаи кишоварзии ҷумҳурй бо ордену медалҳои
ИҶШС ва 2038 нафар бо ифтихорномаҳои Президиуми Шӯрои Олии ҶШС
Тоҷикистон сарфароз гардиданд.
Дар соҳаи боғу токдорй, сабзавоту обчакорй, картошкапарварӣ ва
чорводорй пешравиҳо камтар дида шуда, таҳкурсии хӯрокаи чорво заиф
буда, зотҳои нави чорво парвариш намешуданд, ки ин натиҷаи яктарафа
пеш бурдани хоҷагидорӣ буд. Дар ҷумҳурй танҳо ба густариши пахтакорй
аҳамият дода мешуд. Деҳқонони ноҳияҳои Москва, Восеъ, Панҷ,
Қӯрғонтеппа, Регар байрақбардорони мусобиқаи сотсиалистӣ дар деҳот
буданд. Пешқадамони соҳаи кишоварзй Ҳ.Каримов (ноҳияи Панҷ),
Х.Ҳалимов (ноҳияи Ҳисор), Ш.Расулов (ноҳияи Регар), Х.Назаров (ноҳияи
Ашт), Ф.Қаландаров (ноҳияи Дарвоз) ва дигарон маҳсуб мешуданд. Соҳаи
кишоварзии Тоҷикистон ба хоҷагии саноатй - кишоварзй табдил ёфт, ки дар
он соли 1965 - ум 15753 трактор, 2086 мошини пахтачинй, 9467 мошини
боркаш ва техникаи дигари замонавй кор мекард. Ин имконият дод, ки
иқтисодиёти колхозу совхозҳо пеш равад ва тафовути байни шаҳру деҳот
камтар гардад.
Вазъи минбаъдаи пешрафти соҳаҳои кишоварзии ҷумҳурӣ ба иҷрои
қарору нишондодхои пленуми мартии (соли 1965) КМ ҲКИШ сахт марбут
буд, зеро то ин дам қонуниятҳои объективии иқтисодии сотсиалистй кам
риоя шуда, манфиатҳои моддии колхозу совхозхо поймол мешуданд ва дар
корҳои ба нақшагириву рохбарй, маблағгузориву қарзҳои давлатй
муносибатҳои субъективй хукмфармо буданд. Акнун нархи ягонаи хариди
ғалладона муқаррар гардида,

131

усулҳои демократии идоракунии колхозҳо муайян шуда буданд. Минбаъд
колхозҳо ёрии ҳамаҷонибаи иқтисодӣ, молиявй, техники ва ташкилӣ
гирифта, қарзҳои зиёди давлатй бекор карда шуданд. Ҳакдиҳй ба
колхозчиён, ҷорӣ шудани музди кафолатноки онҳо, андоз аз рӯи даромади
софи колхозҳо, ба ҳисоби пурраи хоҷагй гузаштани совхозҳо ҳавасмандии
моддй ва фаъолияти меҳнатии мардуми деҳотро баланд бардошт.
Барои амалй гаштани чораҷӯиҳои пешниҳодшуда ҳизбу хукумата
ҳамонвақтаи Тоҷикистон чандин қарорҳои дахлдор, аз ҷумла, қарорҳои
анҷумани XVI Ҳизби Коммуниста Тоҷикистонро қабул намуда, аз 1 июли
соли 1966 ба колхозчиён до дани музди меҳнати кафолатноки пулй ва
маҳсулотро ҷорӣ намуданд. Махсулоти аз нақша зиёд истеҳсолшударо
хоҷагиҳо бо нархи дилхоҳ мефурӯхтанд. Аз колхозҳои Тоҷикистон 10,3
млн. сӯм қарз бекор карда шуд. Нархи фурӯши пахта аз 5-уми августи соли
1966 баланд бардошта шуд.
Соҳаи кишоварзй дар панҷсолаи ҳаштум (солҳои 1966 - 1970) боз хам
пещ рафта, истеҳсоли пахта бояд ба 650 хазор тонна мерасид, махсулоти
зироату чорводорӣ меафзуд, заминҳои Ёвону Обикиик обёрй шуда, 90 ҳазор
гектар заминхои нав ба истафода дода мешуданд. Хоҷагиҳое, ки ба до дани
музди кафолат гузашта, ҳисоби дохилихоҷагиро пурра ба роҳ монданд аз
нигоҳи иқтисодй хеле пеш рафтанд, ки инро дар мисоли дастовардҳои
колхозҳои «Уялй» (ноҳияи Куйбешев - А.Ҷомӣ), «Москва», ноҳияи
Колхозобод, ба номи Ленин (ноҳияи Пролетар), «Коммунизм» (ноҳияи
Вахш) ва ғайраҳо дидан мумкин аст. Деҳқонони тоҷик соли 1966 хуб меҳнат
карда, 630 ҳазор тонна «таллои сафед» рӯёнданд. Хрсилнокй аз хар гектар
ба 27,4 сентнер расид. Дар натиҷа 2609 кас бо ордену медалҳо
мукофотонида шуданд, 18 нафар сазовори унвони Қаҳрамони Меҳнати
Сотсиалистй шуданд.
Соли 1970 пахтакорони тоҷик ба ватан 726,6 хазор тонна пахта
супурда, ҳосилнокии миёнаи онро аз хар гектар то ба 28,6 сентнер
расонданд. Дар тӯли панҷ сол ба давлат зиёда аз 110 хазор тонна галла, 27
хазор тонна сабзавот, 32 ҳазор тонна шир, 42 млн.дона тухм ва дигар
махсулоти хушсифати кишоварзй фурӯхта шуд. Хдчми миёнаи истеҳсоли
махсулоти кишоварзй нисбат ба солхои 1961 - 1965- ум 20 - 22 фоиз афзуд.
Инқилоби илмй - техники ба он овард, ки меҳнат дар истеҳсолоти
кишоварзй характера индустриявй гирифт. Кишоварзй ва чорводорй акнун
дар асосҳои химиконй, механиконй ва электронй густариш меёфт.
Дар давраи панҷсолаи ҳаштум ба соҳаҳои кишоварзии ҷумҳурӣ 1
млрду 36 млн. сӯм, ё худ назар ба панҷсолаи гузашта 1,5 баробар пул зиёд
гузошта шуда буд. Дараҷаи таъмини моддй - техникии колхозу совхозҳо
47,5 фоиз ва таъминоти энергетикии меҳнат якуним баробар
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афзуд. Соҳаи кишоварзӣ 14,8 ҳазор трактор, булдозер, 508 скрепер ва
техникам дигар гирифт. Микдори тракторҳо соли 1970 то ба 21964 дона,
мошинҳои боркаш - 11538 ва пахтачинй ба 2847 - дона расиданд. Зиёда аз
20 корхонаҳои саноатии Душанбе барои кишоварзон мошину таҷҳизотҳо
бароварда, техникаи таъмирталабро ба кор омода мекарданд.
Мувофиқи нишондоди сессиям панҷуми Шӯрои Олии ҶШС
Тоҷикистон соли 1966 пешниҳод шуда буд, км деҳоти тоник саросар
электриконида шуда, нерӯи барқ дар истеҳсолоти кишоварзӣ ва чорводорй
васеъ истифода карда шавад. Дар панҷсолаи ҳаштум иқтидори энергитикй
ба ҳисоби миёна дар 100 гектар замин 353 кувваи аспро ташкил доданд. То
январи соли 1971 - ум 97 фоизи колхозҳо ва 98 фоизи совхозҳо аз қувваи
барк истифода мекарданд. Истифодаи нерӯи барк дар истеҳсолоти деҳот ва
рӯзгори мардум зиндагиро рангину раванди меҳнати дастиро сабуку ба
мехнати коргарони саноатй наздик мекард.
Обёрй ва аз худ кардани заминҳои бекорхобида вазифаи муҳим буд.
Дар панҷсолаи ҳаштум давраи нави бунёди иншоотҳои мураккаби
гидротехники огоз ёфт. 28 май соли 1968 дар натиҷаи сохтани туннели
Бойғозй оби ҷонбахши руди Вахш ба он ҷо ҷорӣ шуд ва соли 1970 ноҳия 28
ҳазор тонна пахта истеҳсол намуд. Ба корхои обёрй ва мелиоративй 340
млн. сӯм сарф шуда, 55 хазор гектар заминҳо обёрй ва зиёда аз 200 хазор
гектар чарогоҳҳо обшор карда шуданд. Ҳолати мелиоративии 60 ҳазор
гектар заминҳо беҳтар карда шуд.
Истифодаи нуриҳои минералӣ ва моддаҳои кимиёй дар соҳаи
кишоварзй соли 1970 то ба 674 хазор тонна расида, ба ҳар гектар замин ба
хисоби миёна 820,5 кг - ро ташкил дод. Коркунони мухандисй - техники ва
мутахассисони маълумоти олй ва миёнаи махсус дошта дар колхозу
совхозҳо сол то сол зиёд шуда, соли 1970 то ба 5786 нафар расиданд. 96
фоизи директорони совхозҳо, 80 фоизи раисони колхозҳо, 84 фоизи
агрономҳои совхозҳо, 85 фоизи агрономҳои колхозҳо ва ғайра маълумоти
касбй доштанд. Соли 1970 теъдоди механизаторони колхозу совхозҳо то ба
31,2 хазор нафар расида буд, ки 24,6 хазорашон дар колхозхо ва боқимонда
дар совхозҳо кор мекарданд.
Дар байни тамоми гурӯххои меҳнатии дехот мусобикаи сотсиалистй
барои пеш аз мӯхдат ва дар дараҷаи баланда микдорию сифатӣ иҷро
кардани нақшаҳои истеҳсолй авҷ гирифт. Барои пешқадамони истеҳсолот
ҳукумати ҷумҳурӣ Байрақҳои Сурхи Сайёр ва унвони фахрии «Механик ронандаи беҳтарини мошини пахтачинӣ» - ро таъсис дода буд. Зиёда аз 74
ҳазор кас сазовори гирифтани унвони фахрии зарбдори меҳнати
коммуниста гардаданд. Ҳар сол дар Душанбе гузаронидани
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маҷлисҳои машваратии коркунони соҳаи кишоварзӣ расм шуда буд, ки дар
онҳо натиҷаҳои истеҳсолӣ ва мусобиқаи сотсиалистй барои меҳнати
коммуниста ҷамъбаст карда мешуданд. Пёшсафони мусобиқа деҳқонони
колхозҳои ба номи Фрунзе (ноҳияи Хӯҷанд), ба номи К.Маркс (ноҳияи
Мастчоҳ), ба номи Ленин (ноҳияи Восеъ), ба номи Ленин (ноҳияи Регар),
совхоз - техникуми ба номи Куйбешев (Қӯрғонтеппа) ва дигарон буданд.
Дар анҷумани сеюми Умумииттифоқии колхозчиён (ноябри соли
1969) оинномаи нави намунавии колхозҳо қабул карда шуд. Оиннома
мустақилияти колхозҳоро дар масъалаҳои ба нақшагирй ва истифодаи
маблағҳо, ташкили ташкилотҳои байнихоҷагии агросаноатй, демократаяи
дохиликолхозй ривоҷ дода, таъмини колхозчиёнро бо нафақаю ёрдампулй
ба роҳ монд.
Солҳои 1971 - 1975 давраи нави инкишофи соҳаҳои мухталифи
кишоварзӣ ва чорводорй буданд. Дар ин давра ба соҳаи кишОварзй 1322
млн. сӯм гузошта шуд, ки назар ба панҷсолаи гузашта 337 млн. сӯм зиёд
буд. Деҳқонони тоҷик 54608 адад техника гирифт, ки 12213 адади онро
трактор, 8084 адади онро мошинаҳои боркаш, 1281 адади онро мошинҳои
пахтачин, 845 адади онро комбайнҳои ғалладарав, 6964 адади онро
мошинҳои алафдарав ташкил мекарданд. Истифодабарӣ ва таъмири
техникаи кишоварзӣ тавассута муассисоти «Тоҷикселхозтехника» ва
устохонаҳои колхозу совхозҳо ба роҳ монда шуда буд. Ба масъалаҳои
истифодаи парки мошину тракторӣ, ҷорй кардани усулҳои волои меҳнат,
такмили ихтисоси механизаторон, зиёд кардани музди заҳмати онҳо,
ташаббусҳои ватандӯстонаи механизаторон, обёрӣ ва мелиоратсия ва ғайра
аҳамията зиёд дода мешуд. Дар ин солҳо барои азхуд кардани 54 ҳазор
гектар заминҳои обёришуда 380 млн. сӯм сарф шуда буд. Иқтидори
энергетикии кишоварзй 3404 ҳазор қувваи аспро ташкил медод.
Солҳои 1971 - 1975 дар соҳаҳои кишоварзй 4086,1 ҳазор тонна
нуриҳои минералӣ истифода шуданд. Дар ин солҳо ба масъалаҳои
ҷобаҷогузорй ва махсусгардоний истеҳсолоти кишоварзй дар доираи
иттаҳодияҳои ҷумҳуриявии «Тоҷикживпром», «Тоҷикптитсепром» ва
ғайра диққати зиёд дода мешуд. Аз миёнаи солҳои 70 - ум махсусгардонй
ва ҷобаҷогузории истеҳсолоти кишоварзй дар асосҳои кооператсияи
байнихоҷагӣ ва интегратсияи агросаноатй васеъ гардид ва алоқаҳои
истеҳсолии байниколхозй рушд намуданд. Тамоили зиёдшавии совхозҳо ва
камшавии колхозҳо тавассути муттаҳидсозии колхозҳо ва қисман ба
совхозҳо табдил до дани онҳо pyx дод. Ҷиҳати дигар он буд, ки дар натаҷаи
механиконй, электрикунонӣ, химиконӣ ва дар кишоварзй васеъ ҷорӣ
кардани навигариҳои илму техника характери меҳнат дигар шуда, ба худ
мундариҷай саноатй касб кард. Баробари ин инкишофи дараҷаи
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маданӣ - техникии деҳқонон онҳоро ба дараҷаи коргарони саноатй наздик
намуд. Соли 1975 дар соҳаҳои кишоварзй ва чорводории ҷумҳурй 5006
нафар бо маълумота олй ва 7238 нафар бо маълумоти миёнаи махсус ифои
вазифа доштанд.
Аз тамоми имкониятҳо истифода карда, пахтакорони ҷумҳурй соли
1975 -ум 870 ҳазор тонна пахта истеҳсол карданд. Умуман, дар панҷ сол
илова ба нақша 450 ҳазор тонна пахта истеҳсол шуда буд. Маҳсулоти
умумии кишоварзй ба ҷои 28 фоизи пешбинишуда 33,8 фоиз афзуд.
Натиҷаи дигаргуниҳои илмӣ - техникй буд, ки солҳои 70 - 80 -ум дар
тамоми соҳаҳои кишоварзй ва чорводорй дигаргуниҳои сифатию миқдорӣ
рух доданд. Ин бесабаб набуд. Деҳот бояд аҳолиро бо озуқа ва саноатро бо
ашёи хоми хушсифат таъмин мекард.
Мувофиқи нишондодҳои пленумҳой июлй (соли 1978) ва октябрии
(соли 1980) КМ ҲКИШ ва қарорҳои анҷумани XVIII ҲК Тоҷикистон бояд
таҳкурсии боэътимоди моддӣ - техникии кишоварзй мустаҳкам карда шуда,
механиконй, химиконӣ, электрикунонӣ дар зироаткорӣ ва чорводорӣ васеъ
ҷорӣ мешуд. Сохтмони туннели ирригатсионии 13,5 ҳазор метраи Данғара,
азхудкунии заминҳои мавзеъҳои Ашти калону Бешкент идома ёфта, ҳолати
мелиоративии 80 ҳазор гектар заминҳои истифодашаванда беҳтар гашта,
100 ҳазор гектар чарогоҳҳои нав обй шуданд.
Дар назар дошта шуда буд, ки истеҳсоли миёнаи солонаи пахта 900
ҳазор тонна, аз ҷумла, пахтаи маҳиннах 300 ҳазор тонна, фурӯши мева 100
ҳазор тонна, картошка 55 ҳазор тонна, зироатҳои полезӣ 60 ҳазор тонна,
меваҷот 90 ҳазор тонна ва ангур 130 ҳазор тоннаро ташкил медод. Соли
1980 пахтакорони тоҷик ба Ватан 1010,7 ҳазор тонна пахта фурӯхта,
ҳосилнокии миёнаи пахтаро дар ҷумҳурй аз ҳар гектар то ба 32,8 сентнерй
расонданд.
Дар асоси қарори КМ ҲКИШ аз 28 май соли 1976 дар Тоҷикистон ҳам
роҳи таъсису консентратсияи кишоварзй дар асосҳои кооператсияи
байнихоҷагй ва интегратсияи агросаноатӣ авҷ гирифт. Солҳои 1976 - 1980
нахустин комплексҳои чорводории иттиҳодияи агросаноатии «Ховалинг»,
ба номи Телмани ноҳияи Орҷоникидзеобод, совхози «Навобод» - и ноҳияи
Куйбешев, «Мехнатобод» - и ноҳияи Коммуниста ташкил шуданд.
Соли 1980 дар ҷумҳурй 90 муассисаҳои байнихоҷагӣ 40 фоиз гӯшта
гов, 58 фоиз гӯшти гӯсфанд, 67 фоиз гӯшти хук, зиёда аз 40 фоиз пашм, 53
фоиз сабзавот, қариб 90 фоиз ангури ҷамъиятиро истеҳсол мекарданд.
Чораҳои андешидашуда марҳилаи нави кишоварзй дар асосҳои саноатӣ
буда, онро ба корхонаҳои фабрику завода наздик мекард. Меҳнати деҳотиён
шакл ва мазмуни индустриявӣ гирифта, симои фарҳангӣ,
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иқтисодӣ, иҷтимой, маърифатӣ техникии деҳоту деҳотиёнро рангину
пурмазмун мекард. Намунаи гуфтаҳои боло он аст, ки дар панҷсолаи
ёздахум (солҳои 1981 - 1985) колхозу совхозҳои ҷумҳурӣ соҳиби 14512
трактор, 3050 мошинҳои пахтачинй, 4785 тухмипошакҳо ва дигар техника
шуданд. Соли 1985 парки трактории колхозу совхозҳои ҷумҳурӣ ба 35208
адад расида, дар панҷ сол соҳаи кишоварзй 1.118 ҳазор тонна нуриҳои
минералӣ гирифтанд. Солҳои номбурда дар ҷумҳурӣ 4585,1 ҳазор тонна
пахта истеҳсол шуда буд, ки 1446 ҳазор тоннаи онро пахтаи маҳиннах
ташкил медод. Ҳосилнокии миёна аз ҳар як гектар 29,8 сентнерро ташкил
дод.
Баробари пахтакорй дар солҳои 1981 - 1985 ҳосилнокии картошка ба
165,3 ҳазор тонна, сабзавот ба 425,6 ҳазор тонна, ангур ба 184,8 хазор тонна
расид. Иттиҳодияи калони богу токпарварй, чорводорӣ дар ноҳияҳои
Ҳисор, Ховалинг, Орҷоникидзеобод, Хуҷанд боз ҳам инкишоф ёфтанд.
Пешрафти комплексҳои агросаноатй шароит фароҳам овард, ки истеҳсоли
маҳсулоти кишоварзй торафт зиёд шуда, арзиши аслии он кам шавад. Дар
солҳои номбурда дар соҳаи кишоварзй шаклҳои нави мусобиқаи
сотсиалистӣ ба мисли ҳаракати ипатовй ва «Эстафетаи деҳқонӣ» паҳн
гардида, дар пешрафти комплекси агросаноатй саҳми босазо гузоштанд.
Дар асоси барномаи озуқавие, ки соли 1982 қабул шуда буд халқи
шӯравй мебоист то соли 2000-ум бо тамоми намудҳои озуқа таъмин
мегардид. Ба ин муносибат дар ҷумҳурй ба истеҳсоли маҳсулоти ғизой
аҳамияти калон дода мешуд. Агар соли 1982 дар ҷумҳурй 98,8 тонна гӯшт,
516,1 ҳазор тонна шир, 397,2 миллион дона тухм истеҳсол шуда бошад, пас
соли 1985 колхозу совхозҳо 104,4 ҳазор тонна гӯшт, 547,1 ҳазор тонна шир,
469,2 миллион дона тухм истеҳсол карда буданд.
Яке аз хусусиятҳои сиёсати кишоварзй дар солҳои 70 - 80-ум он буд,
ки талу теппа ва кӯҳдоманҳо ҳамчун заминҳои лалмй барои парвариши
ангуру себ васеъ истифода шуда, дар ин асос комплексҳои агросаноатии ба
номи Ҷ.Расулов (ноҳияи Ғозималик), «Файзобод» (ноҳияи Файзобод),
«Қаротегин» (ноҳияи Ғарм), «Колхозчиён» (ноҳияи Панҷакент),
«Себистон» (ноҳияи Данғара) ва ғайра ташкил карда шуда истеҳсоли
консерва, шарбат ва нӯшоқиҳои спиртй ба роҳ монда шуда буданд.
Маҳсулоти ин хоҷагиҳо барои фурӯш ба бисёр шаҳрҳои Умумииттифоқ
фиристода мешуданд. Солҳои номбурда диловарони зиёдеро ба майдони
корзор оварда, номи онҳоро дар саҳифаи таърихи тоҷик сабт намуданд, ки
дар ин саф Қаҳрамонони Меҳнати Сотсиалистӣ - Саидхоҷа Урунхоҷаев,
Миралй Маҳмадалиев, Фотима Сӯфихонова, А.Самадов, Г.Пиракова,
Х.Розиқова, Ҳ. Амиров, А.Раҷабов, С.Давлатов, Мирзо Бобоев ва дигарон
буданд.
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Чуноне, ки мебинем то оғози бозсозӣ соҳаҳои мухталифи кишоварзй
ва чорводорй дар ҷумҳурӣ рӯ ба инкишоф доштанд, вале баъд аз отози
бозсозй вазъи кишоварзй рӯ ба таназзул ва харобй ниҳод. Масалан, агар
соли 1986 ба маблаги 2501,4 миллион сӯмина маҳсулоти кишоварзй тавлид
шуда бошад, ин ракам дар соли 1987 ҳамагӣ 2347,7 млн. сӯмро ташкил до
да буду хал ос. Афзоиши маҳсулоти кишоварзй ба васеъ шудани заминҳои
кишт вобаста аст. Соли 1987 оби рӯҳафзои рӯди Вахш ба дашти асрҳо
лабташнаи Данғара ҷорӣ гашт ва мебоист то охири аср заминҳои ин ноҳия
пурра ба истифода до да шуда, боиси зиёдшавии истеҳсоли галладона,
пахта, мева ва маҳсулоти чорводорй мегардиданд.
Дар комплексҳои агросаноатй фаъолияти меҳнатии деҳқонону
коргарон, ташкили бригадаҳои оилавй сабаби зиёдшавии сабзавоту мева
мегардид. Илм ба истеҳсолот наздик мешуд. Навъҳои нави зироати
ғалладона, аз ҷумла, навъи серҳосили «Восеъ» ҷорй шуда буд. Дар натиҷа
истеҳсоли галла дар ҷумҳурй аз 246,4 ҳазор тоннаи соли 1986 дар соли 1987
то ба 358,6 ҳазор тонна расид. Пешбинй шуда буд, ки истеҳсоли пахтаро
кам накарда, ба васеъ кардани чарогоҳҳо ва то 650 - 700 ҳазор тонна
расондани истеҳсоли галла кӯшиш ба харч до да шавад. Истеҳсоли солонаи
шир, гӯшт, тухм, пашм афзуд, вале истеҳсоли миёнаи солонаи пахта аз 917,1
ҳазору тоннаи панҷсолаи ёздаҳум дар ду соли панҷсолаи дувоздаҳум ба
896,8 ҳазор тонна паст фаромад.
Бояд то охири аср истеҳсоли миенаи солонаи маҳсулоти кишоварзй
дар ҷумҳурӣ 12 - 14 фоиз зиёд шуда, аз ҳисоби азхудкунии заминҳои
Данғара, водии Бешкент, поёноби Кофарниҳон 55 хазор гектар заминҳои
нав ба истифода дода мешуданд. Ин имконият медод, ки барномаи
озуқаворӣ сари вақт ичро гардад. Аммо бозсозй, ошкорбаёнй ва шӯру
қиёмҳои мардумй ИҶШС - ро аз байн бурда, имкон надоданд, ки накшаҳо
дар комплекси агросаноатии кишвар ҷомаи амал пӯшанд.

§5. Ҳаёти фарҳаигй ва иҷтимоӣ
Рукни асосии фарҳанг мактаб ва маориф мебошад. Солҳои 60 - 80- уми
қарни XX давраи нашъунамои маданияти шаклан миллй ва мазмунан
сотсиалистии халқи тоҷик буданд. Қабул карда шудани қонун «Дар бораи
мустахкам намудани алоқаи мактаб бо хаёт ва боз хам инкишоф додани
маорифи халқ дар ИҶШС», ки онро 24-уми декабри соли 1958 сессияи
Шурой Один Умумииттифоқ тасдик намуда буд барои ривоҷу равнақи
соҳаи маориф аҳамияти бузург дошт. Ин қонунро моҳи марта соли 1959
сессияи Шӯрои Олии Тоҷикистон маъқул дониста, кабул кард.
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Мувофиқи ҳамин қонун соли 1963 дар Тоҷикистон гузариш ба
таълими ҳатмии ҳаштсола пурра анҷом ёфт. Аз ҳисоби маблағҳои давлат ва
колхозҳо тӯли солҳои 1949 - 1963 - ум 142 мактабҳои нав сохта шуданд.
Соли таҳсили 1965 - 1966 ба паси мизи мактабҳо 583,3 ҳазор нафар
хонандагон нишастанд. Барои инкишофи мактаб танҳо соли 1960 -ум 657,2
млн. сӯм масраф шуда буд. Соли 1966 - ум 796 ҳазор кас ба воситаҳои
гуногуни таълим фаро гирифта шуда буданд. Агар соли 1966 шумораи
умумии мактабҳо дар ҷумҳурй 2834 ададро ташкил карда бошад, пас соли
1971 ба 3078 адад расида буд, ки дар онҳо таносубан 32,5 ҳазор ва 49,9 ҳазор
муаллимон кор мекарданд. Соли 1980 шумораи мактабҳо то ба 3200 расида
буд, ки дар онҳо кариб 58 хазор устодон ифои вазифа доштанд. Соли
хониши 1970 - 1971 дар 280 мактабҳои шабона ва ғоибонаи коргарҷавонон
24 ҳазор хонандагон ва дар 32 мактаб - интернатҳои ҷумҳурӣ 12,3 хазор
бачагон таҳсил доштанд. Аз ҳисоби маблағҳои колхозҳо дар ноҳияҳои
Колхозобод, Ленин, Шахритус, Куйбешев, Хуҷанд, Конибодом, Исфара,
Рӯшон, Қӯрғонтеппа, Пролетар ва гайра мактабхои зебо ва бо техникаи
таълимй хуб ҷиҳозонидашуда сохта шуданд, ки дар байни онҳо ду мактаб
дар колхози ба номи М.Горкий (ноҳияи Қӯрғонтеппа), «Коммунизм»
(ноҳияи Колхозобод), колхози ба номи Ленин (ноҳияи Восеъ) ва гайра
буданд.
Умуман, дар давоми солҳои 1960 - 1985 дар ҷумҳурӣ 2382 мактабҳо
сохта шуда, теъдоди хонандагони онҳо соли хониши 1985 -1986 ба 1.155,2
хазор хонанда расид, ки ба онҳо 71639 нафар муаллимон таълим медоданд.
Зиёда аз 80 фоизи устодон соҳиби маълумоти олй буданд. Ташкили
бригадаҳои истеҳсолии талабагон мактабро ба истеҳсолот наздик менамуд.
Танҳо соли хониши 1964 - 1965 барои 181 бригадахои истеҳсолии
талабагони деҳот 774 га. замин чудо карда шуда буд, ки дар онҳо зироатҳои
гуногун кишт карда мешуданд.
Ба масъалаи мустаҳкам кардани таҳкурсии моддй - техникии таълимй
дар мактабҳо диққати ҷиддӣ дода мешуд. Мактабҳо аз воситаҳои техникии
таълим васеъ истифода бурда, корҳои лабараторй, таҷрибавй ва истеҳсолй
мегузарониданд. Кабинетҳои хуб ҷиҳозонидаи замонавй аз фанҳои физика,
кимиё, биология, таълими меҳнат ва гайра дар ихтиёри талабагон буданд.
Дар тӯли солҳои 1976 - 1980 мактабҳои ҷумҳурӣ ба маблағи қариб 9 млн.
сӯм воситаҳои техникии таълим, аз ҷумла, киноаппарат, магнитафон,
телевизиор, узелҳои радио ва гайра хариданд. Ихтисос ва маҳорати
омӯзгории устодон тавассути курсҳои гуногун, худомӯзӣ, мактаби
таҷрибаи пешқадам, университетҳои халқии донишҳои илмй - педагога,
хонишҳои педагога, лексияҳо, маърӯзаҳо, сӯҳбатҳо, конференсия ва
машваратҳои педагогии ноҳиявй, шаҳрй,
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вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ, дохили мактабӣ ва ғайра такмил ва сайқал дода
мешуд.
Солҳои 60 - 80- ум як зумра омӯзгорони пешқадами макотиби
ҳамагонии ҷумҳурй байрақбардорони мактабу маориф гардиданд, ки ба ин
саф қаҳрамонони меҳнати сотсиалистй М.Махмудова, Ҳ.Каримова,
муаллимони пешқадам С.А.Раҷабов, З.Ш.Раҷабов, А.Рустамова,
А.Ғуломов, М.Олимов, А.Отамшоев, Д.Саидмуродов, Ф.Н.Иванов,
A. Раҳматуллоев, Б.Ҳайдарқулов, Р.К.Раҳматулина, М.Бобохонов,
Е.Абдушукурова, М.Р.Шукуров, Е.М.Симакова, М.Н.Сидоренко ва
дигарон дохил буданд. Бисёриҳо сазовори унвони «Муаллими
хизматнишондодаи мактаби ҶШС Тоҷикистон» гардиданд, Ҳамин тавр,
маорифи халқ пеш мерафт. Мактаб ба истеҳсолот наздик мешуд.
Маълумоти миёнаи умумй характери оммавй гирифт. Таҳкурсии моддӣ
техникии мактабҳо мустаҳкам ва сифати таълим баланд гардид. Теъдоди
мактабҳо ва омӯзгорони маълумоти олидор хеле зиёд шуд. Ҳаёт талаб
мекард, ки истеҳсолот бо кадрҳои ихтисосманду соҳибмаълумот таъмин
бошад. Ин вазифаро макотиби олӣ ва миёнаи махсус ба ӯҳда дошт. Соли
1961 донишкадаи технологии Тоҷикистонро бори аввал 132 нафар хатм
карда ба истеҳсолот рафтанд.
Пешбинӣ шуда буд, ки дар панҷсолаи ҳаштум қабули донишҷӯёни
макотиби олй 20 фоиз ва шогирдпешаҳои ҳунаристону омӯзишгоҳҳо 60
фоиз зиёд карда шавад. Соли 1970 дар 7 мактаби олии ҷумҳурй 44,5 ҳазор
донишҷӯён ва дар 36 мактабҳои миёнаи махсус 35,3 хазор кас таълим
мегирифтанд. Тӯли солҳои панҷсолаи ҳаштум аз мактабҳои олӣ ба
истеҳсолот 54 ҳазор мутахассис ва аз омӯзишгоҳҳо 53 ҳазор ҳунармандон
фиристода шуданд.
Пешоҳанги макотиби олии ҷумҳурӣ Донишгоҳи Давлатии
Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин буд, ки соли 1970 дар он 12,3 ҳазор
донишҷӯён таҳсил доштанд. Мактаби олӣ бо лабаратория ва воситаҳои
беҳтарини таълим таъмин буданд. Масалан, соли 1968 воситаҳои техникии
таълимии Донишгоҳи Давлатии Тоҷикистон ба номи
B. И.Ленин қариб 2 млн. сӯмро ташкил медод. Донишҷӯён пажуҳишгарони
соҳаҳои мухталифи илм буда, дар конференсияҳои илмии
дохилидонишгоҳӣ, шаҳрй, ҷумҳуриявӣ в а умумииттифоқй иштироки
фаъолона доштанд. Донишҷӯён дар ҳайати гурӯҳҳои бинокор хам иштирок
карда, дар бунёди корхона ва иншоотҳои саноатӣ ва кишоварзй саҳмгузор
буданд.
Барои Тоҷикистон мактабҳои олии Москва, Ленинград, Тошканд,
Киев, Воронеж кадрҳои зарурӣ тайёр мекарданд. Аспирантура ва Шӯроҳои
илмии мактабҳои олй кадрҳои зиёди илмӣ - педагогӣ тайёр мекарданд.
Танҳо соли 1970 ба аспирантура 200 кас кабул шуда буданд.
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Роҳҳои пешрафту пешбурди маълумоти олӣ дар қарори КМ ҲКИШ ва
Шӯрои Вазирони ИҶШС аз 18-уми июли соли 1972 оиди «Чораҷӯиҳо дар
бораи такмили минбаъдаи маълумоти олӣ дар мамлакат» муайян карда
шуда буданд. Дар ин асос дар ҷумҳурй соли 1971 Донишкадаи тарбияи
ҷисмонӣ ва соли 1973 Донишкадаи санъати Тоҷикистон кушода шуданд.
Донишкадаҳои олии ҷумхуриро соли 1975 - ум 50,4 ҳазор донишҷӯён хатм
карданд, ки аз рӯи 120 ихтисос мутахассисон тайёр карда шуда буданд.
Соли 1985 дар мактабҳои олӣ ва миёнаи махсус 95247 нафар толибилмон
таҳсил доштанд, ки 55056 нафарашон дар мактабҳои олӣ таҳсил доштанд.
Баробари донишкадаҳои тарбияи ҷисмонӣ, ҳунарҳои зебо ва забони
русӣ (Донишкадаи забонҳо) филиалҳои донишкадаи политехникӣ дар
шаҳри Ленинобод, Донишкадаи омӯзгории ба номи Шевченко (ҳоло
С.Айнй) дар шахри Қӯрғонтеппа ва ғайра кор мекарданд. Мактабҳои олй ва
миёнаи махсуси ҷумҳурй имкон доштанд, ки то оғози асри XXI бештар аз
100 ҳазор мутахассисонро омода созанд. Танҳо соли 1987 донишкадаҳои
олй 8 ҳазор ва миёнаи махсус 12 ҳазор мутахассис тайёр намуданд.
Обрӯ ва эътибори макотиби олй ва миёнаи махсуси Тоҷикистон
афзуда, аз мамолики тараққикардаи ҷаҳон пеш гузашта буд. Ин буд, ки дар
донишгоҳу донишкадаҳои олй ва омӯзишгоҳу ҳунарйстонҳои ҷумҳурй
намояндагони қариб 40 кишварҳои ҷаҳон таҳсили илму ҳунар доштанд. Бо
вуҷуди пешравиҳо дар кори мактабу маориф норасогиҳо низ ҷой доштанд.
Ҳанӯз ҳам таҳкурсии моддаю техникии таълимии мактабҳо ба талабот
ҷавобгӯ набуд. Хусусан вазъият дар мактабҳои деҳот беҳбудиро мехост.
Яке аз хусусиятҳои фарҳангии солҳои 60 - 80 ин суръат гирифтани
тадқиқотҳои илмӣ буд зеро илм ба нерӯи асосии тавлидотии ҷомеа табдил
ёфта буд. Аз ин сабаб ҳизбу ҳукумат ба пажуҳишҳои илмӣ аҳамияти калон
медод ва илмро ба истеҳсолот наздик менамуданд.
Олимони Академияи илмҳо ва мактаби олии ҷумҳурй ба халли якҷояи
масъалаҳои мубрами илм аҳамияти зиёд медоданд. Солҳои 1958 - 1961 дар
Академияи илмҳои ҷумҳурӣ 7 докторони илм ва 55 нафар номзадҳои илм
тайёр карда шуда, 300 нафар ҷавонон ба аспирантура шомил гаштанд. Соли
1964 пажуҳишгоҳҳои физиология ва биофизикаи растаниҳо, пажуҳишгоҳи
физики - техники ба истифодаи мошинҳои барқии ҳисобдор гузаштанд.
Шӯъбаи энергетикаи АИ машғули интиқоли хатҳои баландшиддати барқй
дар шароити кӯҳсор буданд ва олимони пажуҳишгоҳҳои зилзиласанҷй ба
зилзила тоб овардани сарбанди ГЭС - и Норакро таҳқиқ мекарданд.
Ходимони илмии пажуҳишгоҳи химия нақшаи комплексии технологии
конҳои Майхураро
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кашида ба истифода доданд. Олимони зоологу паразитолог барон аз
ҳашароти зараррасон ҳифз намудани ҷангалзорхо, марғзорҳо ва соҳаҳои
кишоварзӣ бисер пешниҳодҳои муфид анҷом доданд. Олимони соҳаи
кишоварзӣ ва чорводорӣ барои навъҳои серҳосили ғалладона, пахта ва
парвариши гӯсфандони серпашму гӯшт, баланд бардоштани. равғаннокии
шири модаговҳо мубориза мебурданд.
Таърихшиносон соли 1963 таърихи сеҷилдаи халқи тоҷикро дар панҷ
китоб ба табъ расонданд. Дар харобаҳои Панҷакенти бостонӣ ҳафриётҳои
наҷиби бостоншиносй идома дошт. Мухаққиқони пажуҳишгоҳи забону
адабиёт «Номгӯи дастхатҳои шарқ» - ро тартиб доданд. Доир ба иқтисодиёт,
фалсафа, ҳуқуқ ва давлат як қатор асарҳои нодир чоп шуданд. Рочеъ ба
проблемаҳои мухталифи илм бисёр сессия, маҷлисҳо, конференсияҳо ва
симпозиумҳо гузаронида шуданд.
Дар назди АИ марказҳои ҳисоббарории барқӣ ва дар УДТ ба номи
В.И.Ленин лабараторияи ҳисоббарории математики кушода шуданд.
Солҳои 1966 - 1970 дар илми тоҷик саҳифаҳои нав боз шуд. Дар назди АИ
ҷумҳурй 14 пажуҳишгоҳҳо, 3 шӯъбаи илмй, Шӯрои омӯзиши неруҳои
тавлидотӣ, сарредаксияи Энсиклопедияи Шӯравии Тоҷик, китобхонаи илмй
ташкил карда шуданд.
Соҳаҳои илмҳои ҷамъиятй ва иқтисодй низ рушд карданд. Масалан,
Атласи ҶШС Тоҷикистон тартиб до да шуд. Асарҳои калонҳаҷми
«Очеркҳои сохтмони колхозӣ дар Тоҷикистон (солҳои 1917-1965)»,
«Очеркҳои таърихи Партияи Коммунистии Тоҷикистон», «Очеркҳои
лаърихи хоҷагии халқи Тоҷикистон»(солҳои 1917 - 1965) аз чоп
баромаданд.
Соли 1972 асари барҷастаи академик Б.Ғафуров «Тоҷикон» пешкаши
хонандагон гардида, сипас асари дуҷилдаи «Таърихи синфи коргари
Тоҷикистон» (солҳои 1917 - 1975), китоби дуҷилдаи «Таърихи сохтмони
маданӣ дар Тоҷикистон», асари 20 ҷилдаи «Маҷмӯи фолклори тоҷик»,
«Луғати забони адабии ҳозираи тоҷик» ва ғайраҳо чоп гардиданд.
Обрӯ ва эътибори олимони тоҷик дар арсаи ҷаҳон баланд гардида,
Душанбе яке аз ҷойҳои гузаронидани конференсияҳои илмии кишвар ва
ҷаҳон гардид. Масалан, соли 1968 бо ташаббуси ЮНЕСКО дар Душанбе
конференсияи умумйҷаҳонй оид ба омӯзиши тамаддуни Осиёи Марказй дар
зам они Кӯшониён дар дарачаи баланд гузашт. Бо ташаббуси кормандони
Пажухишгоҳи шарқшиносии АИ Тоҷикистон соли 1988 дар Душанбе
конференсияи илмии «Ислом ва сиёсат» ва симпозиуми III
Умумииттифоқий шарқшиносон дар мавзӯи «Таъсири мутақобилаи
тамадцун дар Шарқ» гузаронида шуданд. Олимони точик дар бисёр
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конференсияҳои илмии умумииттифоқй ва ҷаҳонӣ баромаду пешниҳодҳо
мекарданд.
Теъдоди олимон дар АИ сол то сол зиёд мешуд. Дар панҷсолаи
ҳаштум тавассути аспирантура 250 номзадҳо ва 19 докторони илм тайёр
карда шуданд. Дар ҳайати академия 22 академик ва аъзо - корреспондентҳо
кор мекарданд. Коркунони илмй аз 3538 нафар ба 5067 нафар расиданд.
Номзадҳои илм аз 737 кас то 1364 нафар (344 нафар занон) расиданд. Соли
1989 дар 15 пажуҳишгоҳ, 1514 нафар олимон кор мекарданд, ки 85
нафарашон докторони илм ва 656 нафарашон номзадҳои илм буданд.
Солҳои 70 - 80 дар АИ Тоҷикистон маркази нави илмй: пажуҳишгоҳи
математика бо маркази ҳисоббарорӣ, шӯъбаи генетикаи пахта,
лабараторияи генетика ва селексия ва гайра кушода шуданд. Олимони
физик роҷеъ ба ҳам таъсиррасонии ядрой, астрофизикҳо дойр ба назарияи
нави метеорҳо, назарияи олидараҷаи сохти спиралии само кашфиётҳои
нодире карданд.
Соли 1967 мукофоти давлатии Тоҷикистон ба номи А.Сино оид ба
илму техника таъсис дода шуд. Лауреатҳои аввалини ин унвон академикҳо
Баҳоваддинов А.М., Раҷабов З.Ш., Махсумов А.Н. ва Тоҷиев К. буданд.
Олимони машҳури тоҷик Б.Ғафуров, Б.Искандаров,
С.Умаров,
А.Адҳамов,
З.Ш.Раҷабов,
С.А.Раҷабов,
М.Эркаев,
Б.АЛитвинский,
Э.А.Давидович,
А.Мирзоев,
А.А.Семёнов,
А.М.Баҳоваддинов, Қ.Ш.Ҷӯраев, Т.Р.Каримов, Ғ.Ҳайдаров, Р.Масов,
Б.Нарзуллоев, Д.Е.Хайтун, М.Осимй, У.Мирсаидов, П.Бобоҷонов,
А.Мухторов, Б.Сангинов, Ю.Носиров, Ҳ.Мансуров, Ю.Исҳоқй,
М.Ғуломов, М.Назаршоев, Ю.Нуралиев, Д.Тоҷиев ва бисёр дигарон
шӯҳрати ҷаҳонй пайдо карда, дар пешрафти илми муосир саҳми арзанда
гузоштанд.

§6. Адабиёт ва санъат
Солҳои 60 - 80 - уми асри XX марҳалаи нави нашъунамои адабиёти
шӯравии тоҷик буд. Акнун шоиру адибон дар асарҳои худ бештар
мавзӯъҳои лирикй, меҳанпарастӣ, таърихй, меҳнатдӯстиро тараннум
менамуданд. Соли 1960 М.Турсунзода барои асарҳои «Ҳасани аробакаш»
ва «Садои Осиё» сазовори мукофоти Ленинй гашт. Барои асарҳои
баландғоя ва сермазмуни адабӣ ва санъат мукофоти давлатии ҷумҳуриявии
ба номи Рӯдакӣ таъсис дода шуда буд. Аввалин шуда соли 1963 Мирзо
Турсунзода барои маҷмӯаи шеърҳояш «Ҷони ширин» сазовори ин унвон
гардид. , соли 1967 барои хизматҳои бузургаш дар пешбурди фарҳанг,
мустаҳкам кардани сулҳу амонй ва дӯстии халқҳо,
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инчунин барои асарҳои «Аз Ганг то Кремл», «Роҷа дар Кремл», «Роҳ ба сӯи
Мавзолей» ва гайра сазовори унвони баланда Қаҳрамони Меҳнати
Сотсиалистй гардида, соли 1968 барои шеърҳои «Қиссаи Ҳиндустон» ба
гирифтани мукофоти ба номи Ҷавоҳирол Неҳрӯ мушарраф шуд. Соли 1975
мунтахаботи дуҷилдаи М.Турсунзода ва соли 1973 асари «Асри ман» - и ӯ
(бо забони русй) чоп шуданд. Дар даврони истикдолияти Тоҷикистон
хизматҳои ватандӯстонаи ин фарзанди фарзонаи миллатро кадр карда, ба ӯ
унвони Қаҳрамони Тоҷикистон до да шуд.
Дар назди адибон ва ходамони санъат вазифа гузошта шуда буд, ки
адабиёт, кино, театр, мусиқӣ бештар ба хаёт наздик карда шуда, дараҷаи
ғоявӣ - бадеии онҳо баланд бардошта шавад. Хонандагон бо асарҳои Ҷалол
Икромӣ «Духтари оташ», «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро», «Хатлон», Фотеҳ
Ниёзӣ «Ҳар беша гумон мабар, ки холист», Ф.Мухаммадаев «Дар он дунё»,
«Шоҳии япон», Раҳим Ҷалил «Шӯроб», «Маъвои дал», Ф.Ансорӣ «Шеърҳо
дар бораи водии Вахш», Мӯъмин Қаноат «Мавҷҳои Днепр», «Сурӯши
Сталинград», Ю. Акобиров «Замини падарон», «Водии мухаббат»,
«Норак», Сорбон «Актёр» ва бисёр дигарон ошно шуданд. Адибон
М.Миршакар, Б.Раҳимзода, Ғ.Мирзо, Г.Сулаймонова, С.Маъмур, С.Турсун,
М.Хоҷаев, У.Раҷаб шеъру асарҳои шоистаи давру замон эҷод карда, жанру
равияҳои адабиёти шӯравии тоҷикро бой гардонданд.
Солхои 60 - 80 - ум давраи густариши драматургия ва асарҳои
саҳнавии адибони точик буданд. Дар ин давра эҷодаёти С.Улуғзода
(«Рӯдакй»), БРаҳимзода («Чанори гӯё»), Ғ.Абдулло, М.Миршакар,
С.Саидмуродов, ҶИкромй, Ш.Қиёмов, Ф.Ансорӣ, А.Сидқӣ ва дигарон хеле
пеш рафт. Ба арсаи адабиёт шоирони ҷавону умедбахш Б.Собир, ЛШералй,
Г.Келдиев, М.Бахтӣ, Г.Сафиева гом бардоштанд.
Дар саҳнаи театрҳои тоҷик асарҳои «Тӯфон», «Суруди кӯҳсор»,
«Зангӯлаҳои Кремл», «Қишлоқи тиллой», «Достони Бибизайнаб», операҳои
«Шӯриши Восеъ», «Пӯлод ва Гулрӯ», «Комде ва Мадан», «Шоҳ Лир»,
«Ромео ва Ҷуллета», «Макр ва муҳаббат», «Хизматгори ду хоҷа»,
«Имтиҳон», «Иродаи зан», «Дили модар», «Шӯълаи инқилоб», «Дохунда»,
«Гарнизон таслим намешавад», «Роҳи падарон», «Беватан», «Эзоп», «Мо аз
боми ҷахон», «Роҳзанҳо», «Ваня - тағо», «Дар чорсӯ» ва дигар асарҳои
адабони ҷаҳон ва тоҷик ба намоиш бароварда шуда буданд.
Санъати кинои тоҷик ба дараҷаи баланд баромад. Кинофилмҳои
«Қисмати шоир» (соли 1959 мукофоти «Укоби тиллой»), «Зумрад» (соли
1962), «Лайлӣ ва Маҷнун», «Бачагони Помир», «Ҳасани аробакаш»,
«Нисо», «Марги судхӯр», «Хиёнат», «Рустам ва Сӯҳроб», «Гуфтор дар
васфи Рустам» дар бисёр кишварҳои ҷаҳон намоиш дода шуда, дар
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озмуну фестивалҳои ҷаҳони соҳиби мукофот ва ҷойҳои арзанда гардида
буданд.
Дар соҳаи театру кино ва мусиқӣ ҳунарпешагони машҳури тоҷик
Б.Кимёгаров, Т.Собиров, А.Раҳимов, К.Олимов, М.Орифов, Д.Қосимова,
И.Барамиков, Е.Кузин, Ҳ.Гадоев, Т.Фозидова, С.Тӯйбоева, А.Ҷӯраев,
М.Қосимов, Ҳ.Мавлонова, А.Бобоқулов, Л.Зоҳидова, Ғ.Валаматзода,
М.Воҳидов, М.Собирова, Ҷ.Муродов, З.Нозимов, А.Назриев, Г.Завқибеков,
Х.Назарова, О.Ҳошимов, А.Муҳаммадҷонов ва дигарон ҳунарнамоӣ
мекарданд. Яке аз саҳифаҳои ғании санъати театри тоҷик он буд, ки дар
деҳоту маркази ноҳияҳо, шаҳрҳо ва вилоятҳо дар заминаи кружокҳои
худфаъолиятии бадеии театрҳои халқӣ ба вуҷуд омаданд. Озмунҳои
гуногуни санъат аз қабили «Парасту», «Бӯстон» гузаронида мешуд.
Ансамблҳои «Шашмақомхонҳо», «Рубобчизанон», «Гулшан», «Лола»,
оркестрҳои симфонй ва асбобҳои халқй ва ғайра фаъолият мекарданд.
Равобити фарҳангии Тоҷикистон бо ҷумҳуриҳои бародар ва
кишварҳои хориҷ густариш меёфт. Дар Тоҷикистон рӯзҳои адабиёт ва
санъати ҷумхуриҳои бародар - Узбекистан, Озарбойҷон, Қирғизистон,
Қазоқистон, РСФСР, Украина, Белорусия, Латвия, Литва, Эстония ва ғайра
гузаронида мешуданд. Рӯзҳои адабиёт ва санъати Тоҷикистон дар
ҷумҳуриҳои номбурда гузаронида мешуданд. Рӯзҳои адабиёт ва санъати
Тоҷикистон дар Ҳиндустон, Покистон, Афгонистон, Ветнам, Индонезия,
Непал, Англия, Канада, Полша, Германияи Демократа ва кишвархои дигар
баргузор шуданд. Ба Тоҷикистон намояндагони адабиёту санъат,
кутахассисону ҷамоатчиёни зиёда аз 80 кишвархои хориҷа ташриф оварда
буданд. Инкишофи санъати касбй ба пешрафта санъати худфаъолиятаи
бадей зиёда аз 78 ҳазор иштирокчиёнро дар бар гирифта, ба аҳолӣ 15144
консерту намоишномаҳо пешкаш карданд. Ин амал дар НОҲИЯҲОИ
Орчоникидзеобод, Ғарм, Совет, Файзобод, Хуҷанд, ВАБК ва ғайра
натиҷаҳои хуб додаанд.
Васоити ахбори умум, радио, оинаи нилгун, матбуот низ ташаккул
меёфт. Масалан, агар соли 1966 дар ҷумҳурй 48 рӯзномаҳои ҷумҳуриявй,
вилоятӣ ва ноҳиявӣ бо тиражи 603 ҳазор адад нашр шуда бошанд, соли
1970-ум 61 рӯзномаҳо бо тиражи 888 хазор нусха нашр мешуданд. Инчунин
42 маҷалла бо тиражи 10 млн. нусха чоп мешуд. Аз чумла, рӯзномаи «Шоми
Душанбе», «Помир» чоп мешуданд. Соли 1970 дар ҷумҳурй 1163
китобхонаи оммавии дорой 7,2 млн. китоб, 929 клубҳо, осорхонаҳои
таърихӣ - кишваршиносй, санъати тасвирӣ, осорхонаҳо дар вилоятҳои
Ленинобод, Кӯлоб, Қӯрғонтеппа, Хоруғ, Панҷакент, ,ротеппа, осорхонаҳои
С.Айнӣ, А.Лоҳутй ва дигарон дар хизмати шаҳрвандон буданд. Соли 1985
теъдоди китобхонаҳо ба 1628 расида, дар
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онҳо 14872 млн. нусха китоб маҳфуз буд. Китобхонаҳо дорои 120 ҳазор
хонанда буданд.
Фаъолияти кории клубҳо ва хонаҳои маданият, инчунин театрҳои
халқӣ ҷоннок шуда буд. Соли 1985-ум 1338 клубҳо, 3776 кружокҳои
дӯстдорони санъат ва 50420 нафар аъзоёнро дар атрофи худ муттаҳид
мекарданд. Теъдоди кинотеатр ва дастгоҳҳои кинонамоишдиҳӣ низ рӯ ба
инкишоф доштанд. Соли 1960 дар ҷумҳурй 1172 дасггоҳи кино ба 40 989
ҳазор аҳолӣ хизмат карда бошанд, соли 1985 ум 1318 дасггоҳ ба 44600 ҳазор
шаҳрванд хизмат мекарданд.
Бояд зикр кард, ки тамоми комёбиҳои соҳаи адабиёт, санъат, илм ва
фарҳанги халқи тоҷик натиҷаи ғамхории доимии ҳизби коммунист ва
ҳукумати шӯравӣ буд. Дар қарору нишондодҳои ҳизби Коммуниста
Тоҷикистон ва Ҳукумати ҷумҳурӣ роҳҳо, воситаҳо, барнома ва нақшаҳои
пешбурди тамоми соҳаҳои фарҳанги халқи тоҷик нишон до да шуда буданд.
Ин ғамхорй дар қарорҳои анҷуманҳои XII - XXV ва пленумҳби КМ ҲК
Тоҷикистон ба чашм мерасад. Қарорҳои КМ ХК Тоҷикистон ва Шӯрои
Вазирони ҷумҳурй аз декабри соли 1966 оиди «Чораҷӯиҳо дар бораи беҳтар
кардани кори мактаби миёнаи маълумоти умумй дар ҶШС Тоҷикистон», аз
12 августа соли 1970 «Дар бораи кори ташкилоти ибтидоии ҳизбии
Иттифоқи нависандагон дар тарбияи гоявию сиёсии адибон», аз 18-уми
августа соли 1971 «Чораҷӯиҳо дар бораи инкишофи маорифи халқи
ҷумҳурӣ дар солҳои 1971-1975 мансуб ба итмомрасии гузариш ба
маълумоти миёнаи умумй», қарори КМ ҲКИШ ва Шурой Вазирони ИҶШС
аз 18-уми июли соли 1972 «Чораҷӯиҳо дар бораи такмили минбаъдаи
маълумоти олй дар мамлакат», қарори КМ ҲКИШ аз 21-уми январи соли
1971 «Дар бораи танқиди адабиёти бадей» ва ғайра тасдиқи гуфтаҳои боло
мебошад.
Масъалаҳои мухталифи маориф ва адабиёт дар карору пешниҳодҳои
вазорату идораҳои дахлдор, анҷуманҳои нависандагони Тоҷикистон нишон
до да шуда, ҳаллу фасл мегардиданд. Ҷашнвораҳои олимону адибон,
ходимони илму санъат воситаи пешбурди фарҳанги миллй ба шумор
мерафтанд. Ба ин ҷашнҳои 1000 - солагии зодрӯзи Абуалй ибни Сино, 110солагии С.Айнй, 100- солагии А.Лохутй, 70- солагии М.Турсунзода ва
дигарон намуна шуда метавонанд.
Баробари пешрафти соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт ва фарханги
ҷумҳурй ҳаёти моддй - маишй ва иҷтимоии шаҳрвандон рӯ ба беҳбудӣ
дошт. Мароми асосӣ зиёд намудани музди мехнати коргарону хизматчиён,
баланд бардоштани даромади деҳқонон аз ҳисоби хоҷагиҳои колхозй кооператива, дар тамоми колхозҳо чорй намудани музди боэътимоди
меҳнат, зиёд намудани даромади пулии онҳо, боз хам хубтар ба род
мондани хизматрасонии моддию маишии ахди заҳмат, зиёд кардани
истеҳсоли молҳои серталаб, мӯътадил гард он дани
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шароитҳои манзил ва ҷойҳои зист, ташкили хуби истироҳат ва фароғати
мардум, ба маротиб зиёд кардани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ, хеле зиёд
ба рох мондани молҳои рӯзгор ва баланд бардоштани маданияти
рӯзгордории шаҳрвандон ва ғайра буд.
Афзудани даромади миллӣ сабаб шуд, ки дар чумҳурӣ маблағгузорй
ба фондхои маданй - маишй зиёд карда шавад. Агар соли 1958 бо ин мақсад
104,4 ҳазор сӯм сарф шуда бошад, пас соли 1963 он ба 1853 ҳазор сӯм расид.
Аз 15- уми июли соли 1964 музди мехдати коркунони маориф - 25 фоиз,
тандурустӣ - 23 фоиз, комуналй 15 фоиз, савдо ва хӯроки умумй 18 фоиз
зиёд карда шуд. Касоне, ки 60 сӯм маош мегирифганд, аз андоз озод карда
шуда буданд. Соли 1965 моҳонаи миёнаи коргарону хизматчиён аз 107 сӯми
соли 1960 ба 131 сӯм расид. Соли 1960 дар ҷумхурӣ 244 муассисаи табобатӣ
ва дар онҳо 2684 кас ифои вазифа доштанд, ки он соли 1965 таносубан ба
264 ва 3835 кас расид. Аҳолӣ ба теъдоди зиёд аз гази табиӣ, телефон, радио,
телевизиор ва воситаҳои дигари рӯзгор васеъ истифода мекард.
Соли 1972 даромади миллии Тоҷикистон назар ба соли 1965 ум 1,6
баробар зиёд шуд. Фонди истеъмолй низ афзуд. Музди меҳнати коргарону
хизматчиён 20 фоиз ва даромади колхозчиён 35 - 40 фоиз баланд шуд.
Даромади умумии колхозчиёни думҳурӣ соли 1965 -ум 216 млн. сӯм ва соли
1970 - ум 271 млн сӯмро ташкил дод. Даромади ҳақиқии ҳар сокини ҷумҳурӣ
дар панҷсола ба ҳисоби миёна 28,5 фоиз афзуд. Ба ҳафтаи панҷрӯзаи корй
ва ду рӯзи истироҳатй гузашта шуд. Аз 1-уми январи соли 1968 синну соли
нафақавии занон 55 ва мардон 60 - сол муайян карда шуд.
Дар ҷумҳурӣ фурӯши мол ба аҳолй дар тӯли солҳои 1966 - 1970- ум 62
фоиз зиёд шуд. Хусусан хариди радиола ва радиоприёмникҳо (3,2 баробар),
телевизиорҳо (2 баробар), яхдонҳо (21,5 баробар), мошинҳои ҷомашӯй (8,5
баробар) ва гайра афзуд. Дар колхозу совхозҳо корхонаҳои адои хизмати
маишй, аз ҷумла, филиалҳои ноҳиявии комбинатҳои хизмати маишй,
бригадаҳои сайёри хизматрасон ташкил дода шуда буданд.
Тӯли солҳои 1966 - 1970 теъдоди муассиса ва корхонаҳои хизмати
маишӣ 1,6 баробар, ҳаҷми корҳои иҷрошуда 2,5 баробар зиёд шуд. Дар
ҷумҳурй ба миқдори 5,4 млн. метри мураббаъ хонаву ҷой сохта шуд, ки
қариб 3 милионни он дар деҳот буд, 620 ҳазор аҳолй хонаи нав гирифт, 471
км. қубури обгузар сохта шуда, ба 122 ҳазор хона газ гузаронида шуд.
Барои муассисаҳои тиббй 354 млн. сӯм ҷудо карда шуд. Шумораи
муассисахои тиббй соли 1970 то ба 1734 то расид, ки 294 тояш бемористон
буд. Ба 10 ҳазор аҳолӣ 98 кат рост меомад. 906 дорухона, дӯкони
доруфурӯшй, лабараторияҳо ва фабрикаи дорусозии Душанбе ба
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халқ хизмат мекарданд. Авиатсияи санитарй, ёрии таъҷилӣ,
машваратхонаҳои тиббӣ ба аҳолӣ хизмати бепул (ройгон) карда, корҳои
тарғиботй, санитарӣ - профилактики бурда мешуданд. Барои модарону
атвол нуқтаҳои консултатсиёнӣ, акушерй, санитарӣ, профилакторӣ ва ғайра
амал мекарданд. Занони ҳомила ва навзод аз давлат ёрии моддӣ
мегирифтанд. Танҳо солҳои 1966 - 1970 ба 2730 занҳои ҷумҳурӣ унвони
«Қаҳрамонмодар» дода шуда буд.
Меҳнаткашон дар осоишгоҳҳо, фароғатчойҳо, курорту санаторияҳои
Хоҷа Оби - Гарм, Обигарм, Шоҳамбарӣ, Гармчашма, Явроз, Ҳушёрй,
Қаратоғ, Шаҳристон, Харангон, Исфара, хонаҳои истироҳатии «Ҷавонон»,
Академики илмхо, «Бофанда», «Гулистон». Иттифоқи нависандагон,
«Замчрӯд», «Ҳавотоғ», «Алмосй» ва ғайра исгироҳат карда, табобат
мегирифтанд. Баъзеҳо дар курорту санаторияҳои Умумииттифок ва хориҷи
кишвар дам мегирифтанд. Барои атфол ва мактаббачагон теъдоди зиёди
лагерҳои тобистонаи пионерй, базаҳои туриста - экскурсионӣ ва
санаторияҳои бачагона мавчуд буданд.
Дар панҷсолаи нуҳум нафақаи коргарон, колхозчиён, хизматчиён,
маҷрӯҳони ҷанг, ёрдампулӣ ба оилаҳои серфарзанд зиёд карда шуд.
Даромади миллӣ 33 фоиз, фондҳои ҷамъиятии истеъмолй 64 фоиз, даромад
ба ҳар сари аҳолй 23 фоиз афзуданд. Сифати хӯроки умумй, сохтмони
хонаҳои истиқоматй, хизмати тиббӣ, санитарй - гигиенӣ баланд гашта,
варзиш характери оммавӣ гирифт. Дар тӯли панҷ сол дар ҷумҳурй ба
теъдоди 5,821 м2 хонаҳои истиқоматии бо газ ва нерӯи барқ таъмин буда,
сохта шуданд. Нуқтаҳои савдои чакана ба 6962 адад, муассисаҳои хӯроки
умумй ба 3370 адад, теъдоди духтурони маълумоти олидор ба 7198 нафар,
маълумоти миёнаи тиббӣ дошта ба 21244 кас расид. Қариб 177 ҳазор
модарони серфарзанд аз давлат ёрдампулӣ мегирифтанд.
Ин анъанаи хуби даврони шӯравӣ дар солҳои 80 - ум низ давом кард.
Вале сиёсати бозсозй онро хеле халалдор карда, ба пешрафти ҳаёти
фарҳангӣ ва иҷтимоии мардуми шӯравӣ, аз ҷумла, халқи тоҷик монеаи
асосӣ гардид. Бо мурури замон анъанаҳои хуби даврони шӯравй мисли дар
мактабҳои миёна ва олй бепул хондану табобат гирифтан ва дар курорту
санаторияҳо бепул дам гирифтан, асарҳои илмй, адабй ва санъатро бепул
ба чоп расондан барҳам хӯрданд.
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БОБИ 8.
ТОҶИКИСТОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛ
Ибтидои ваҳдати мо Рӯзи истикдолц мост,
Иди истикроли фардо шавкцту иқбо.ш мост.

§1. Роҳи «бозсозй» ба истиқлолият овард
12-уми ноябри соли 1982 баъд аз вафоти Л.И.Брежнев ба вазифаи
котиби генералии КМ ҲКИШ В.Андропов интихоб шуд. У сохти
фармонфармоӣ - маъмуриро дигар накарда, хост ки усули хоҷагидориро
беҳтар карда, мамлакатро ба тартиб дарорад. Аз ин хотир алайҳи
ришвахӯрӣ ва фасодкорй муборизаи беамон оғоз карда, доир ба
мустаҳкамкунии интизоми давлатй, хоҷагидорй, иҷрои ӯҳдадориҳо,
ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ҳимояи ҳуқуқи корхона ва муассисаҳо, истифодаи
васеи натиҷаҳои прогресси илмӣ - техники ва ғайра чораҳои мушаххас
андешид. Сарфа ва сариштакорӣ риоя шуда, бар зидди исрофкорй мубориза
бурда мешуд. Бо вуҷуди он камбудӣ ва норасогиҳои замони рукут ва
карахтӣ пурра аз байн нарафтанд.
Пленуми апрелии (соли 1985) КМ ҲКИШ бо ташаббуси М.С.Горбачёв
роҳи бозсозиро дар кишвар пеш гирифт. Мақсад ба таври куллй дигаргун
сохтани тамоми соҳаҳои ҳаёти мамлакат буд. М.С.Горбачёви айёр ҳамон
вақт авомфиребона гуфта буд, ки «... Мо хоҳони онем, ки бо шарофати
бозсозӣ сотсиализм қадами наве ба пеш гузорад, иқтидори сохти
сотсиалистй аён гардад...».
Шиори бардурӯғ «Барои сотсиализми комил! Барои ҳуқуқҳои пурраи
демократа» дар кишвар аз номи ҳизб паҳн гардид. Ин ғоя дар анҷумани
XXVII ҲКИШ моҳи феврали соли 1986 зери пардаи тезонидани тараққиёти
иҷтимоию иқтисодии мамлакат, стратегиям дигаргунии қатъй, азнавсозӣ ва
бозсозии инқилобии тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятй гузашт.
Камбудихои замони ба ном рукут, яъне на бо роҳи интенсивй, балки
экстенсивӣ рафтани иқтисодиёти кишвар, падидаҳои вазъи бӯҳронии
ҷомеа, пурра истифода нашудани дастовардҳои инқшюби илмӣ - техники,
авҷ гирифтани мағрурию фориғболӣ, нодуруст ҷобачокунии кадрҳо, усули
бюрократии фармонфармоии роҳбарон, ёру ошнобозӣ ва хешутанпарастӣ,
буғи кардани танқид ва худтанқидкунӣ, мадҳу санохониҳои ноҷои
роҳбарони олирутба ва ғайра сабаби асосии ба ҳаёт татбиқ гардидани
найрангу фитнагариҳои сиёсии Горбачёв гардиданд.
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Суханҳои Горбачёв ҳеҷ гоҳ ба амалащ рост намеомаданд. Бозсозии ӯ
аз рӯзҳои аввал ба нафъи сотсиализм не, балки зидди он бу дан д, аз ин хотир
натиҷаҳои мусбат надоданд. Суханҳои авомфиребонаи Горбачёв ба таъбири
шоири маҳбуби форсу тоҷик Ҳофизи Шерозй рост меояд:
Воизон чун ҷилва дар меҳробу минбар мекунанд,
Чун ба хилват мераванд, в-он кори дигар мекунанд. •
Оқибат сиёсати бозсозии сохтаву бофтаи балвогаронаи
М.С.Горбачёви маккор мардуми шӯравиро тавассути иғвогариҳои
пардапӯшонаи сиёсӣ ба низоъҳои миллй, ҷудоиандозӣ ва шӯру қиёмҳои
мардумй оварда, тавассути коалитсияи пинҳонии горбачёвй - елсинӣ, ки
гумоштагони империализми ҷаҳонӣ буданд, бо бозиҳои сохтаи шакли
таззодй, фарогир, давлати абарқудрати Шӯравиро аз байн бурданд.
Охири солҳои 80-ум дар ҳаёти ҷамъиятй - сиёсии мамлакат
тезутундшавии муносибатҳои миллй ба вуҷуд омад (воқеаҳои назди
Балтика, Молдавия, Кавказ, Кӯҳйстони Қарабоғ, Қазоқистон, Сумгаита,
Фаргона ва ғайра). Тобистони соли 1989 миёни қиргизҳои деҳаҳои атрофи
Исфара ва Бодкенти Қиргизистон низоъ ба амал омад.
Дар муносибатҳои миллй мухолифатҳо хеле зиёд шуданд. Масалан, ба
таври_сунъӣ ва маҷбурӣ ӯзбаксозии тоҷикон дар Узбекистан, дар ҳайати
Узбекистан будани шахрхои авлодии тоҷикони Бухоро, Самарканд ва
вилояти Сурхандарё мисоли равшани гуфтаҳои болоянд. Дар ин ҷода
моҷароҳои байни қазоқу ӯзбекҳо низ ҷой доштанд ва ҷой доранд. Дар
давраи «бозсозй» ҳангоми ҳалли бисёр масъалаҳои сиёсй, иҷтимой ва
фарҳангй анъанаҳои миллй ба инобат гирифта намешуданд, ки боиси
озурдахотирии миллатҳо мегаштанд.
Дар Тоҷикистон ба инкишофи муносибатҳои миллӣ аҳамияти зарурй
до да мешуд. Масалан, дар пленуми XV - и КМ ҲК Тоҷикистон (декабри
соли 1989) масъалаи миллиро ҳамчун ҷузъи асосии гояи бозсозй мухокима
карда, оид ба ислоҳ намудани ихтилофҳои муносибатҳои миллй, мустаҳкам
кардани дӯстии халкҳо фикрҳои муфид гуфта шуда буд.
Ба забони тоҷикӣ дар асоси қонуни забон мақоми давлати дода шуд,
ки он ба инкишофи фарҳангу тамаддуни халқи тоҷик, аз нав эҳё шудани
урфу одат, аньанаҳои миллӣ ва густариши минбаъдаи халқи тоҷик сабаб
гардид. Вале ин чораҷӯиҳо ҳуқуқи дигар забонҳоро танг намекард. Дар
ҷумҳурӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русй, ӯзбекӣ матбуоти даврагӣ чоп шуда, бо
радио, телевизион гуфторҳо гузаронида мешуданд. Гайр аз забони тоҷикй
дар мактабҳои ҷумҳурӣ таълим бо забонҳои русӣ, ӯзбекй, қирғизӣ ва
туркманй сурат мегирад.
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Дар даврони бозсозй халқи тоҷик ба иҷрои нақшаҳои панҷсолаи XII
шурӯъ кард. Ба инкишофи электроэнегетика, саноати ранга ва кимиёй,
мошинсозй, индустрияи сохтмон, инкишофи комплекси истеҳсолй ҳудудии Ҷанубӣ Тоҷикистон (ГЭС - ҳои Роғун, Сангтуда, Помир),
истифодаи нақлиёти боркаши автомобилии Душанбе - Ленинобод,
Душанбе - Кӯлоб, Кӯлоб - Қалъаи Хумб - Хоруғ, Қӯрғонтеппа - Кӯлоб
аҳамияти аввалиндарача дода мешуд. Бояд, ки ба теъдоди 7 млн. м2 хонаҳои
истиқоматй ба истифода до да мешуданд.
Дар соҳаи кишоварзӣ нақшаҳо бузург буда, ба ҳисоби миёна
истеҳсоли солонаи пахта бояд аз 910 ҳазор тонна кам нашуда, аз ҳисоби
азхудкунии заминҳои Данғара, водиҳои Бешкент, Қизилй ва Қарадум 65
ҳазор гектар заминҳои нав ба истифода дода шуда, азхудкунии Ашти
калону Дилварзин идома меёфт.
Фаъолияти меҳнатй ва ташаббусҳои ватандӯстонаи ахди заҳмати
ҷумхурӣ баҳри пеш аз мӯҳлат ва дар дараҷаи баланд иҷро гардидани
лақшаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии панҷсолаи ХП-ум авҷ гирифт.
Соли 1987 дар мусобиқа 1,1 млн. кас иштирок карда, 540 ҳазор нафар барои
сазовор шудан ба унвони зарбдори меҳнати коммунистӣ сайъ доштанд.
Шаклҳои мусобиқа «Эстафетам коргарӣ», «Эстафетам кишоварз»,
«Хотира», «Ватани ман - СССР», «Рӯ ба байроқи Ғалаба саф кашед»,
«Дӯстон аз рӯи мукотиба», «Ҳафтаи дӯстии халқҳои СССР», «Рӯзҳои
ҷумҳуриҳои бародар», «Беҳтар кор кунем», «Самара ва сифатро баланд
бардорем», «Бе қафомондагон кор кунем» ва ғайра паҳн гардида, баром
пешбурди иқтисодиёт ва фарҳанги ҷумҳурй сабаб мешуданд.
Барои тарақкиёти истеҳсолот зарбдорони меҳнат, Қаҳрамонони
Меҳнати Сотсиалистй Ш.Туробов, Сайли Раҳмонова, Бозорой Аҳмадова,
Т.Н.Верешагина, В.Трушина, Қ.Азимов, М.Ғафуров, Гулнисо Паҳлавонова
ва бисёр дигарон саҳми арзанда мегузоштанд.
Афсӯс, ки аз байн рафтани ИҶШС ва ҷанги бародаркуши шаҳрвандӣ
дар Тоҷикистон имкон надоданд, ки нақшаҳои азим иҷро шаванд. Бозсозӣ
ба шикасти сахт дучор шуда, давлати ягонаи халқхои кишварро пора кард
ва дар шикастапорахои он ҷумҳуриҳои мустақили соҳибихтиёри миллй
ташкил ёфтанд.

§2. Ташкилёбий ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон
Шабе базе ба бозе гуфт дар дашт, Ки то кай кӯҳу саҳро
метавон гашт. Биё, то сӯи шаҳр орем парвоз, Ки бо
шаҳзодагон бошем дамсоз.
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Ба шабҳо шамъи кофурӣ гудозем, Ба рӯзон бо шоуон нахчир
бозем. Ҷавобашдод он ёри накӯрой, Ки эй нодони дунҳиммат
саропой, Тамоми умр агар дар кӯҳсорон Ҷафои барф бинӣ,
ҷабри борон, Кашй дар ҳарнафас сад гуна хорй Зи чанголи
укрбони шикорй. Басе беҳтар, ки бар тахти зарандид Даме
маҳкуми ҳукми дигаре буд.
Ҷаннатии Исфахонй
Мусаллам аст, ки тоҷикон дар даврони шӯравй бо халқҳои бародар ва
бо кӯмаки ҳамдигар дар оилаи ягонаи халқҳои баробарҳуқуқ арзи вуҷуд
дошта, дар соҳаҳои иқтисодй, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангй бемайлон пеш
рафта, дорои саноату накдиёти мутараққӣ, риштаҳои густарищёфтаи
кишоварзй ва илму фарҳанги оламгир гардида буданд. Аммо ҷумҳурй ба
маънои томаш мустақил набуд.
Таърих гувоҳ аст, ки истикдолият худ ба худ ба даст намеояд. Вале
истиқлолияти ба даст овардаи мо чун ҳадяи худовандй 9 -уми сентябри
соли 1991 ато шудааст. Иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олии Тоҷикистон
(сентябри соли 1991) рӯзи 9 сентябрро чун санаи ташкилёбии Ҷумҳурии
соҳибистиқлоли Тоҷикистон эълон намуд. Ин рӯз марҳалаи навест дар
таърихи халқи тоҷик, ки бо хатти заррин сабт шудааст.
Тоҷикистони мустақил узви ҳамбастагии ҷаҳон буда, сиёсати берунаи
он барои мустаҳкам кардани сулҳ, бехатарии ҷаҳон ва ҳамкории байни
халқҳо равона карда шудааст. Халқи тоҷик эъломияро дар бораи
исТиқлолияти хеш бо хушнудй истиқбол кард.
Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон иброз дошта, ки
«Орзӯи ба даст овардани мустақилияти миллй амалй гашт. Ва дар асл чунин
осон ба даст омадани озодй ва истиқлолро касе ҳам тасаввур надошт. Ин
истақлолият ҳадяи бебаҳои таърих буда, устувору пойдор нигоҳ дошта
тавонистани он масъулияти таърихии наслҳои имрӯза мебошад»1.
Истиқлолият ин омили бузурги давлатдории миллй, кишвари ободу
озод, миллати дар ҷаҳон бо дигарон баробарҳуқуқ, соҳиби забону

Э. Раҳмонов. Тоҷикон дар оинаи таърих. Китоби якум. Аз Ориён то Сомониён.
Душанбе, 2002 с. 21
1
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фарҳанги хеш, хештаншиносиву худшиносист. Ҳамзамон ин воқеа
вазъиятро дар кишвар муташшаниҷ гардонд.
Шикасти бозсозӣ, ҳодисаҳои нангини ГКЧП (августа соли 1991), бо як
ишораи елсинӣ манъ кардани фаъолияти ҲКИШ, парокандашавии Шӯрои
Олии ИҶШС ба фаъолияти Ҳизби Коммуниста Тоҷикистон, ки такягоҳи
асосии ахди заҳмат ва ифодакунандаи орзуву омоли мардуми Тоҷикистон
буд таъсири манфй расойд. Аз вазъият истифода карда, гурӯҳҳо ва ҳизбҳои
мухолиф алайҳи ҳизби коммунист тӯҳмату бӯҳтонҳо ва муборизаи беамон
оғоз карданд, ки дар ин кор ҳизби наҳзати ислом, ҳизби демократа
Тоҷикистон, ҷумбиши «Растохез» хеле фаъол буданд. Дар натиҷа ҳизби
коммунист манъ карда шуд ва дар шаҳри Душанбе ба таври ҷоҳилона
пайкари В.И.Ленин вайрон карда шуд. Дар ин ҳолати фавқуллода 21-юми
сентябри соли 1991 анҷумани XXII ҲК Тоҷикистон баргузор гардид, ки
Барнома ва Оинномаи нави худро дар асосҳои ҳизби сотсиалистй қабул
намуда, вазифаҳои фаъолияти минбаъдаи худро муайян кард. Иддае чанд аз
аъзоёни дурӯя аз сафҳои ҳизб баромаданд.
Субҳи 23-юми сентябри соли 1991 дар майдони Ленин гирдиҳамоии
бисёрҳазораи эътирозии меҳнаткашони пойтахт сурат гирифт. Бо талаби
онҳо парламент Қ.Аслоновро аз вазифаи раиси Шӯрои Олй сабукдӯш карда,
ҳизби наҳзати исломро манъ кард ва дар Душанбе вазъияти фавқуллода
эълон карда шуд.
Ин чораҷӯиҳоро «Демократҳо» бо найза истиқбол карда, то 7-уми
декабр чандин гирдиҳамоиҳои ғайриқонунй ва гуруснанишиниҳо ташкил
карданд. Вазъият хеле бад шуд. Ба Душанбе раиси шаҳри Санкт - Петербург
А.Собчак ва академик Е.Велихов омада, вазъиятро мураккабтар ва
даргиртар сохтанд.
, 5-уми октябр Шӯрои Олй талабҳои тахдидомези гирдиҳамомадагонро
ки ташаббускори он «демократҳо» ва ҳизби наҳзати ислом буданд қонеъ
кунонда, вазъияти фавқуллодаро бекор, фаъолияти ҳизби коммунистро
манъ, ҳизби наҳзати исломро сафед кард. Ба Р.Набиев амр дода шуд, ки то
ба охир расидани маъракаи интихоботи президент аз иҷрои вазифаи
Президента ҷумҳурӣ даст кашад.
Дар асоси қонун «Дар бораи интихоби раиси Ҷумҳури Тоҷикистон»
(10 - уми сентябри соли 1991) моҳи ноябр дар асосҳои бисёрҳизбй
интихоботи Президента Ҷумҳурӣ баргузор шуд. Довталабон 9 нафар
буданд: Р.Набиев, Д.Худоназаров, И.Давлатов, С.Тӯраев, Қ.Аслонов,
Х,.Насриддинов, А.Махсумов, Б.Шоез ва Б.Салимов.
24-уми ноябри соли 1991 дар Тоҷикистон интихоби президент
баргузор шуд, ки дар он Р.Набиев бо 58 фоиз овозҳо президенти ҷумҳурӣ
интихоб гардид. 12 - уми декабр дар Иҷлосияи Шурой Олии Тоҷикистон
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президента ҷумҳурй интихоб шудани Р.Набиев тасдиқи худро ёфт ва
С.Кенҷаев Раиси Шурой Одни Тоҷикистон интихоб шуд.
j
Р.Набиев сиёсати дохилӣ ва берунии Тоҷикистонро муайян намуд.
Вале дар фаъолияти хеш ба хатогиҳои ҷиддӣ низ роҳ дод. Дар шароити
бисёрҳизбй ва шиддатёбии бӯҳрони умумй кор кардан душвор буд. У
натавонист, ки худро ба шароити нави таърихӣ мутобиқ созад, бо
мухолифон ба муросо ояд. Р.Набиев дар рафъи муноқиша ва ҳалли.
масъалаҳои муҳим қатъй набуд, нерӯҳои низомии ҷумҳуриро ташкил карда
натавонист, муассиса ва корхонаҳои саноатии умумииттифоқиро баъди
пошхӯрии ИҶШС миллй накард, идораи бонизоми давлатиро созмон дода
натавонист ва ба ёру ошнопарастӣ роҳ дод. Нерӯҳои мухолиф аз ин
камбудиҳо моҳирона истифода бурда, ҷумҳуриро боз ба гирдоби ҷангу
талошҳо, гирдиҳамоиҳои тӯлонӣ кашиданд.
Соли 1992 барои Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр соли мушкилу
даҳшатбор буд. 12-уми январ мухолифин дар назди театри Опера ва балета
ба номи С.Айнй гӣрдиҳамоӣ созмон дода, талаб карданд, ки намояндагони
онҳо ба ҳайати ҳукумат дохил карда шуда, ҳукумата бисёрҳизбии
коалитсионй ташкил дода шавад. Даъвогарони асосй намояндагони ҳизбҳои
демократ, наҳзата ислом ва "Растохез" буданд.
Бӯҳрони иқтисодӣ рӯз то рӯз шадидтар мегардид. Истеҳсолот рӯ ба
таназзул оварда, беқурбию фалаҷии ҳокимият эҳсос карда мешуд ва сатҳи
зиндагии мардум паст, ҷинояткорӣ, ҷаллобиву қаллобӣ авҷ гирифт, ки ин
раванди фоҷиаи сиёсиро дар кишвар тезонид. 26-уми март ҷавонони
бадахшй бо ташаббуси ҷунбиши «Лаъли Бадахшон» дар Душанбе ба
ҳимояи вазири корҳои дохилй М.Навҷувонов гирдиҳамоии эътирозӣ
ороста, онро то алангаи ҷанги шаҳрвандӣ оварда расониданд. Ин амал барои
он pyx дод, ки раиси Шӯрои Олии ҷумҳурӣ С.Кенҷаев М.Навҷувоновро
барои камбудиҳояш сахт танқид кард, ки он тавассути телевизион намоиш
до да шуд. Онҳо талаб карданд, ки Бадахшон ҷумҳурй эълон карда шуда,
С.Кеҷаев ба истеъфо равад.
Аз 26 -уми март то 17 -уми май соли 1992 бо ташаббуси исломгароёну
демократҳо дар назди қасри президент дар майдони «Шаҳидон»
гирдиҳамоии бисёрҳазорнафараи шабонарӯзй ташкил намуданд.
Созмондиҳандагони он аҳли уламои иртиҷой ва демократҳо тавассути
баландгӯякҳо бо шиорҳои зидди ҳукуматӣ ва «ҷонибдории ислом»
баромадҳо карда, бо кӯмаки ҷонибдоронашон аз Эрон, Афғонистон,
Покистону Арабистони Саудй ташкил кар дани давлата исломиро тарғиб
мекарданд. Онҳо ба гаравгон гирифтану истинтоқ кардани аъзоёни
Ҳукумату Парлумонро пешаи худ карда буданд. Пешвои онҳо қозикалони
ҷумҳурӣ Ҳоҷӣ Акбар Тураҷонзода буд. Ба
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гирдиҳамомадагон муяассар шуд, ки С.Кенҷаевро ба истеъфо фиристанд ва
ба ҷои ӯ Акбаршо Искандаровро таъйин кунанд.
Ин найрангҳои сиёсӣ ба дили мардум зада буд. Аввалин шуда
хатлониҳо ба ҷунбиш омада, 20-уми апрели соли 1992 баъди гирдиҳамоии
серодам дар шаҳри Кӯлоб бо роҳбарии Ҳ.Шарифзода, С.Сафаров,
Р.Абдураҳимов, Л.Лангариев ва дигарон мардумро ба Душанбе ба ҳимояи
ҳукумати қонунӣ даъват карданд. Фиристодагони Хатлон дар майдони
«Озодӣ» рӯ ба рӯи бинои Шӯрои Олй маскан гирифтанд. Ба онҳо
намояндагони тамоми ноҳияҳои ҷумҳурй, аз ҷумла, вилояти Ленинобод
ҳамроҳ шуданд, ки теъдоди онҳо аз 100 ҳазор нафар ҳам гузашта буд. Бо
талаби мардуми майдони «Озодӣ» С.Кенҷаев аз нав ба вазифааш барқарор
карда шуд ва гирдиҳамомадагон ба хонаҳояшон баргаштанд.
Аз ин истифода карда, гирдиҳамомадагони майдони «Шаҳидон»
гаравгонгириро касб карда, машқҳои ҳарбиро оғоз намуданду қасри
Президентро ғасб ва ғорат карда, студияи телевизионро ба даст
дароварданд ва террору яғмогариро cap карданд. Хатлониҳо боз ба
Душанбе омаданд то ин ки пеши роҳи бедодгариҳои онҳоро бигиранд.
Баъди баҳсу мунозираҳо бо мухолифин, 10-уми май «Ҳукумата муросои
миллй» созмон дода шуд, ки ба он Д.Усмон, Х.Холиқназаров, З.Вазиров,
А.Искандаров, М.Мирраҳимов ва дигарон ворид шуданд. Аз берун роҳбари
онҳо А. Тураҷонзода ва Ш.Юсуф буданд. Ҳукумати муросои миллй
вазъиятро мураккабтар карда, ҷонибдорони мухолифин силоҳи зиёд ба даст
оварда, ҷанги бародаркушро оғоз карданд.
Дар нимаи дуюми сентябри соли 1992 нерӯҳои солими ҷомеа бо нияти
барқарор кардани ҳукумати қонунӣ, наҷот додани миллати тоҷик ва
давлатдории он, нигоҳ доштани бутунии Тоҷикистон, дар Искандаркӯл
ҷабҳаи халқй ташкил дода, дар ноҳияҳои Ҳисор, Кӯлоб, Вахш, Қаротегин,
Душанбе вазъияти сиёсиро ба зери назорати худ гирифтанд, 24-уми октябр
ҷанговарони ҷабҳаи халқй бо роҳбарии С.Кенҷаев вориди Душанбе
гаштанд.
Дар Қаълаи Ҳисор намояндагони ҷабҳаи халқй ва Президиуми Шӯрои
Олй қарор доданд, ки «Ҳукумати муросои миллй» барҳам дода шуда, барои
ҳалли масъалаи барпо кардани Ҳукумати қонунй дар шаҳри Хуҷанд
Иҷлосияи Шӯрои Олй даъват карда шавад. 6-уми сентябр дар майдони
ҳавоии Душанбе пешвоёни мухолифин ба Р.Набиев, ки ба Хуҷанд барои
тайёр кардани сессияи XVI Шӯрои Олӣ азми сафар дошт дарафтода, ӯро
маҷбур карданд, ки аз вазифаи президента даст кашад.
Иҷрокунандаи вазифаи президент А.Искандаров фармон дод, ки
органи нави олии қонунбарорй машваратӣ - Шӯрои давлатии ҷумҳурӣ дар
ҳайати се нафар: А.Искандаров, А..Абдуллоҷонов - раиси девони
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вазирон ва М.Ашӯров - фармондеҳи дивизияи 201 Русия дар Тодикистон
ташкил дода шавад.
Идлосияи XVI (даъвати XII) Шӯрои Олии Тоҷикистон аз 16-уми ноябр
то 2-юми декабри соли 1992 дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. Дар толори
мадлисҳо чунин суханҳо сабт шуда буданд: «Вакилони мардумй! Шумо ба
ин ҷо барои он омадаед, ки хунрезиро манъ кунед. Дар сарзамини
Тодикистон бояд сулх тантана кунад!».
Дар кори Идлосия намояндагони ҳукуматҳои Узбекистон,
Қазоқистон, Қирғизистон, Федератсияи Русия, намояндаи СММ даноби
Р.Соммерейне ширкат доштанд. Мақсади асосии иҷлосия ба мадрои ҳаёти
осоишта баргардондани ҷумҳурӣ буд. Баҳсу мунозираҳо дар ин чода
доманадор буданд ва бештар характери таззодй доштанд. Идлосия асоси
ҳукумат ва давлати қонунии Тодикистонро гузошт. Дар он тамоми
органҳои ҳокимият аз нав барқарор карда шуда, аз идоракунии президента
ба идоракунии парламента гузашта шуд.
19-уми ноябр дар натидаи интихоботу овоздиҳии пинҳонй дар асосҳои
сирф демократа Эмомали Раҳмон - раиси комиҷроияи вилоята Кӯлоб ба
вазйфаи раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид. (Аз 197
вакили халқ 186 нафарашон ба ҷонибдории Эмомалй Рахмон овоз доданд).
Ба вазифаи сарвазир А.Абдуллоҷонов интихоб гардид.
Эмомалй Рахмон дар назди вакилон бо сухани барномавй баромад
карда, қасам ёд кард, ки барои дар ҷумҳурй танинадоз гаштани сулху ваҳдат
ҷонашро дарег намедорад ва вазифаи донии хешро дар ҳифзи манфиати
халқи заҳматкаш ва мукаддас нигоҳ доштани Конститутсияи думҳурй
(Сарқонун) мебинад.
Идлосия вазъи мураккаби ҷумҳурӣ ва набудани лашкари миллиро ба
инобат гирифта, ба роҳбарони Русия, Узбекистону Қазоқистон муроҷиат
кард, ки ба Тоҷикистон барои нигоҳ доштани сулху оромй дастаҳои
зарурии низомии худро фиристанд. Ин хоҳиш иҷро гардид. Дар Тоҷикистон
дивизияи 201 Русия нигоҳ дошта шуд.
Эмомалй Раҳмон ба роҳбарони гурӯҳҳои низомӣ муродиат кард, ки ба
Худанд омада, дар кори Идлосия ширкат варзанд. Аз номи ҷабҳаи халқӣ
С.Сафаров ва аз дониби мухолифин Ҷ.Буйдоқов ширкат доштанд.
Қумондонҳо дар назди вакилон зери байрақи Тодикистон бо қасам ваъда
доданд, ки ба данг хотима мебахшанд. Ҳукумати дар идлосияи XVI интихоб
шуда, баъди даҳ рӯз ба Душанбе омада, дар душвортарин шароити
муборизаи байни гурӯхҳои муқобил корро cap карданд ва барои риояи
қонуну тартиботи дамъиятй чораҳои қатьӣ андешиданд
12-уми декабри соли 1992 Эмомалй Рахмон ба халк муродиат карда,
решаҳои фодиаи миллиро фош намуд ва рукнҳои асосии фаъолияти
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давлату ҳукуматро муайян сохт. Вазифаи аввалиндараҷа барқарор
намудани бехатарй ва таъмини ҳаёти осоиштаи халқ дониста шуд. Зарур
буд, ки дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ органҳои ҳукуматӣ ва хифзи ҳуқуқи
мардум барқарор карда шуда, барои фаъолияти мӯътадилонаи онҳо дар
асоси талаботҳои умумиинсонӣ шароит муҳайё карда шавад.
Сардори парлумон Эмомалӣ Раҳмон як гурӯҳи калони маҳбусони
сиёсиро авф карда, соли 1993 дар китоби худ «Роҳҳои наҷот аз бӯҳрони
умумй» низоми маъмурии фармонфармоиро танқид карда, ба хулосае омад,
ки минбаъд роҳбарии давлатӣ аз рӯи талаботи ақлу виҷдон сурат мегирад.
Қувваҳои солими ҷомеа, қабл аз хама коммунистон дар атрофи
роҳбари нав муттаҳид шуда, шаҳрвандони ҷумҳуриро даъват карданд, ки бо
тамоми қувваи худ Шӯрои Олӣ ва ҳукумати навро дар масъалаҳои
гирифтани пеши роҳи хунрезӣ, вуруди нерӯҳои сулҳпарвар,
бесилоҳгардонии фаврии гурӯҳҳои ғайриқонунй, барқарор кардани
боварии тарафайн ва ягонагии бародаронаи тамоми сокинони ҷумҳурй, ба
ватан баргардонидани фирориёни иҷборӣ ва ғайра ҷонибдорй намоянд.
Ҳукумати нав фаъолияти хешро дар вазъияти сангини ҷанги
бародаркуш шурӯъ намуда, азму талоши онро дошт, ки дар кишвар сулҳу
ваҳдат пойдор гардад. Барои ин зарур буд, ки бехатарии сарҳад таъмин
карда шавад. Ин вазифаро лашкари миллӣ, милитсия, кумитаи бехатарии
миллй, дивизияи 201- ум ва сарҳадбонҳои Русияю нерӯҳои сулҳпарвари
Узбекистану Қазоқистон ба ӯҳда доштанд.
Давлати нави Тоҷикистон бояд қоида ва қонунҳои худро медошт.
Ҳанӯз 31-уми августа соли 1991 «Дар бораи тағйир додани номи Ҷумҳурии
Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон» ва 10-уми сентябри ҳамон сол «Дар
бораи интихоботи раиси Ҷумҳурии Тоҷикистон» қарорҳо қабул карда шуда
буданд. Сипас, иҷлосияи нуздаҳуми Шӯрои Олии Тоҷикистон 20-уми июли
соли 1994 «Дар бораи ислоҳоти конститутсионӣ дар ҶТ», «Тартиби қабул
ва амалӣ гардондани Конститутсияи ҶТ» қонунҳо қабул кард. Дар асоси ин
қонунҳо дар ҷумҳурй ислохоти конститутсионй гузаронида шуда, ба ҷои
конститутсияи соли 1978 Конститутсияи нави ҶТ (Сарқонун) қабул карда
шуда, дар асоси овоздихии умумихалқй ва алтернативй 6-уми ноябри соли
1994 Эмомали Раҳмон сардори давлат интихоб гардид.
Лоихаи Конститутсияи нав ба муҳокимаи умумихалқӣ гузошта шуд,
ки дар он тамоми табақаҳои аҳолӣ, ҳизбу аҳзобҳои ахди ҷомеа фаъолона
ширкат варзида, бо фикру андеша ва дархостҳои хеш онро пурра ва
комилтар сохтанд ва ба замона мувофиқ гардониданд.
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Дар натиҷаи овоздиҳии умумихалқй 6 -уми ноябри соли 1994
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (Сарқонун) қабул карда шуд. Ин рӯз
хар сол дар ҷумҳурӣ ҳамчун рӯзи Конститутсия ҷашн гирифта мешавад.
Дар харитаи ҷаҳон давлати ҷавон, соҳибистиқлрл, демократа, дунявй,
ҳуқуқбунёду ягонаи тоҷик ҷой сазовори худро гирифта, узви
баробарҳуқуқи ҳамбастагии ҷаҳон гардид. Конститутсия ҳисси баланди
бедории миллӣ ва фахри миллии мардуми тоҷикро боло бардошт.
Мувофиқи Конститутсия Тоҷикистон дорой рамзҳои худ - Парчам, Нишон
ва Суруди миллй мебошад.
Ҳокимият ба халқ мутааллиқ буда, тавассути мақомоти қонунгузор,
иҷроия ва суд амал мекунад. Ҳокимият ба мутасаддиёни халқ Президент ва
Маҷлиси Олй тааллуқ дорад. Тибқи Конститутсия Президент ба мӯҳлати 7
сол интихоб шуда, сарварии давлат ва ҳокимиятро ба ӯҳда дорад.
Маҷлиси Олй ҳамчун органи олии намояндагӣ ва қонунгузорӣ аз ду
палата: Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагон иборат буда, қонунҳо
қабул мекунад, буҷаи давлатаро тасдиқ мекунад, сиёсата дохилӣ, берунӣ ва
райъпурсиро муайян месозад.
Тоҷикистони кунунӣ аз вилоятҳои Суғд, Хатлон, Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, шаҳрҳо, ноҳияхо, шаҳраку деҳаҳо иборат аст. Дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон сохтори нави сиёсӣ ташкил ёфта, низоми кӯҳнаи давлатдорй аз
байн бурда шудааст. Усули идоракунии президента амал мекунад. Дар
сохтори ҳокимияти иҷроия, ҳокимияти қонунбарор ва судй низ тағйиротҳо
ба вуҷуд оварда шудаанд.
Ҳоло дар Точикистон сохтори бисёрҳизбӣ вуҷуд дорад. Дар қатори
ҳизби коммунист, ҳизбҳои халқй - демократӣ (соли 1998), назҳати йслом
(соли 1991), демократии Тоҷикистон (соли 1990), халқӣ (соли 1994),
сотсиалистй (соли 1996) ва ғайра фаъолият доранд. 18-уми июли соли 1997
ҳаракати вахдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо сарварии Эмомалй Раҳмон
ташкил карда шуд, ки барои ягонагии миллй ва истиқрори сулҳу салоҳ дар
ҷумҳурй саҳми босазои худро мегузорад.
Дар пешрафти ҳаёти сиёсй, иҷтимой ва фарҳангии мардуми тоҷик
роҳи пешгирифтаи ҳукумат дар ҷодаи ислоҳоти иқтисодӣ - иҷтимоӣ нақши
муҳим мебозад. Тоҷикистони соҳибистиқлол бо умеду орзуҳои созандагй
ва бунёдкорй дар шароити тинҷй ва осудагй ба сӯи ояндаи дурахшон қадам
мезанад.
Зи оштӣ шодӣ ояд ба чанг, Хирадманд ҳеҷ гоҳ накӯшад ба
ҷанг.
Абушакури Балхӣ
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§3. Ҷанги шаҳрванди дар Тоҷикистон
Ғоя ва сабабҳои ҷанги бародаркуш дар Тоҷикистон тӯли солҳои
бозсозӣ ба миён омада, бо дастгирии нерӯҳои иртиҷопарасги кишварҳои
ҳамсоя аз қабили Афғонистон, Эрон, Покистон ва ғайра ҳанӯз то оғози
гирдиҳамоиҳои давомнок ва яғмогариҳои феврали соли 1990 дар шаҳри
Душанбе пайдо шуда буданд. Воқеаҳои хунини баҳманмоҳи соли 1990
машқҳои ибратомӯзе буданд, барои ташаббускорону роҳбароне, ки
сабабгори ҷанги бародаркуш гардиданд. Ба майдон омадагон солиёни зиёд
таълими пинҳонии дастурдиҳандагони аҷнабиро гирифта, ба мубориза
омода шуда буданд. Табиист, ки дар як лаҳза каси ноогоҳро ба гирдиҳамоӣ
хондан аз имкон берун аст.
Ҳангоми бозсозӣ дар кишвари Шӯроҳо, аз ҷумла дар Тоҷикистон ҳам,
ба таври сунъӣ мушкилиҳои зиёди иқтисодй рух доданд. Теъдоди муайяни
корхонаҳо аз кор монда, сафи бекорон афзуд, махсулоти тавлидотӣ ба
талабот ҷавобгӯ набуд, дар мӯҳлати муайян музди кор дода намешуд.
Молҳои ниёзи мардум кам буду хизмати тиббй ба аҳолй коҳиш ёфта, фавти
атфол афзоиш ёфта буд.
Аз нимаи дуюми солҳои 80 - ум одатҳои ришвахурӣ, дуздии
моликияти ҷамъиятӣ, махалгароӣ, ёру ошнобозй, сӯиистеъмол аз вазифа
авҷ гирифтанд. Нерӯҳои навбаромади демократу исломгароён аз
ноҳинҷории ҷомеа истифода карда, мардумро ба шӯр оварданд. Воқеаҳои
баҳманмоҳи соли 1990 ҳизби наҳзати исломро аз пинҳонкорӣ ба муборизаи
ошкоро бархезонда, дар иттифоқ бо демократмаобҳо алайҳи хукумат байни
мардум ташвиқу тарғиби зиёди сиёсй мебурданд. Онҳо ҷонибдорони
тартиботи исломии давлатдории Эрон, Покистону Афғонистон буданд.
Чуноне, ки қаблан арзёбй шуд, бо ин ният онҳо аз 26 март то 17 май соли
1992 гирдиҳамоии бисёрҳазораи шабонарӯзии майдони «Шахидон» - ро
ташкил карда, гаравгонгирӣ ва истинтоқи аъзоёни Ҳукумату вакилони
мардумиро пеша карданд. Чун кор аз ҳад гузашт, дар ҷавоб ба онҳо, моҳи
май дар майдони «Озодӣ» гирдиҳамоии ҳомиёни Ҳукумати
конститутсионӣ ва президент созмон ёфт. Ҳамаи ин аз муташанниҷ
гаштани фазой сиёсии Тоҷикистон дарак медод.
Ҳанӯз 12-уми январи соли 1992 дар майдони 800 - солагии Москваи
шаҳри Душанбе ба ёдбуди қурбониёни баҳманмоҳи соли 1990 мухолифин
гирдиҳамой ташкил дода, талаб дошт, ки намояндагони ҳизбҳои гурӯҳи
рост ва ташкилотҳои ғайрирасмй ба идора ва муассисоти давлатй дохил
карда шуда, ҳукумати бисёрҳизбии коалитсионй таъсис дода шавад.
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Ҷумҳуриро рӯз то рӯз бӯҳрони иқтисодй доманпеч карда, истеҳсолот
рӯ ба таназзул оварда, ҳокимият фалаҷ, хиёнату ҷинояткорй зиёд ва сатҳи
зиндагии мардум рӯ ба пастӣ оварда буд. Ин ҳама нишонаҳои фоҷиаи сиёсӣ
буданд. Дар ноҳияҳои водии Вахш шӯъбаҳои гирдиҳамоии «Шаҳидон»
ташкил шуда, ровиёну воизони ифротӣ аз эътиқоди баланда динии мардум
истифода. карда, ба онҳо таъсири ғоявй - равонӣ мерасонданд. Ба ҳамаи ин
қозиёт фатво дода, роҳбарӣ менамуд, силоҳ ба даст оварда, размандагонро
зери унвони муҷоҳид ба ҷанги бародаркуш омода месохт.
Гирдиҳамомадагони «Шаҳидон» қасри президентро ғасб намуда, ба ғорату
террор даст заданд. Олим ва сиёсатмадори маъруф Муродулло Шерализода
дар ҳавлии Шӯрои Олй аввалин қурбонӣ буд.
5 - уми моҳи май соли 1992 дар остонаи Душанбе ду автобуси
гирдиҳамомадагони майдони «Озодӣ» тарконда шуд, ки оғози задухӯрдҳои
баъдина гашт. Аз 5 то 10-уми май дар Душанбе ва атрофи он 108 кас кушта,
233 нафар захмин ва 104 кас беному нишон гум шуданд. Мухолифин
Сайгак Сафаров ва чанде аз ёваронашро асир карда, гирифтори шиканҷаи
даҳшатбор намуданд. Вале онҳо бо талаби ахди ҷамоаи ҷумҳурӣ ба озодй
баромаданд.
7 - уми май байни ҳукумат ва нерӯҳои мухолиф дойр ба ташкили
ҳукумати коалитсионй, инчунин бас кар дани зӯроварй созиш ба даст омад.
Дар созишнома таъкид карда мешуд, ки тамоми гурӯҳҳои муқобил бесилоҳ
ва аҳолӣ мебоист ба таври ихтиёрӣ силоҳҳои худро ба органҳои дахлдор
месупорид. 10 - уми майи соли 1992 «Ҳукумати Муросои миллй» ташкил
карда шуд.
«Ҳукумати Муросои миллй», размандагонашро пурра бо силоҳ
таъмин намуда, ба фаъолияти низомй шурӯъ кард. «Муҷоҳидин» бо
латабандакҳои сафеди пешона бо шиори «Оллоҳ Акбар» ба ҳуҷум
гузаштанд. Ҳукумат пеши роҳи ҷанги бародаркуширо гирифта натавонист.
Бо қарори худ вилояти Кӯлобро ба муҳосираи иқтисодӣ гирифта, шӯълаи
ҷанги шаҳрвандиро барафрӯхт. Васоити ахбор ҳодисотро ба нафъи
мухолифин ва яктарафа нодуруст шарҳ до да, ба ҷанги ғоявии байни
тоҷикон ибтидо гузошт.
Дар Душанбе Ш.Юсуф комитета «Наҷоти Ватан» - ро созмон дод.
Ташкилотҳои «Ватан», «Лаъли Бадахшон», «Водии Ҳисор», «Зарафшон» ва
дигарон обро лой карда, моҳӣ медоштанд. Ташкилоту ҷунбишҳои
маҳалгаро дар якҷоягӣ бо исломгароёни сохта, ки худи ҳаёт онҳоро фош
намуд гунаҳгорони асосии ҷанги тоҷиккуш буданд.
Дар марказ ва ҷануби ҷумхурӣ куштори бародарони хатлонӣ аз
ҷониби қаротегину бадахшониҳо ва баръакс дар авҷ буд. Аз дасти
террористҳо прокурори генералии ҷумҳурӣ Нурулло Ҳувайдуллоев,
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ноиби раиси ҳукумати вилояти Кӯлоб Сангов, Р.Абдураҳимов, сардори
идораи гумруки ҷумҳурй Олимов, овозхони маъруф Кароматулло
Қурбонов, устодони сухан Х.Муборакшоев, М.Олимй, П.Саттори, З.Суярй,
Қ.Абдулҳусейнов, Ф. Хилватшоев, Ҳ.Ҳайдаршо ва бисёр дигарон ба
шаҳодат расиданд.
Ҷанги шаҳрвандй дар Тоҷикистон асосҳои миллӣ - этникӣ ва
маҳалгарой дошт. Ҷонибҳои манфиатхоҳ ба таври сунъй бисёр ҳам
устокорона байни қавму қабоил ва минтақаҳои маҳаллй тухми заҳролуди
кинаву адоватро коштанд. Дар натиҷа қисми зиёди ноҳияҳои ҷануби
Тоҷикистон ба доми оташи ҷанг кашида шуда, садои таркишу тири
«Калашников» мардумро ҷигархуну дур аз зодгоҳ сохта буданд. Водии
зархези Вахш мотамсароро мемонд. Дар Қӯрғонтеппа сӯхтор, яғмогарӣ ва
куштор дар ҷӯш буду дар кӯчаҳои он насади мурдагон мехобиданд.
Гурӯҳҳои нахустини гурезаҳо хонаву ҷои зисташонро тарк гуфта, рӯ ба
гурез ба сӯи кишварҳои ҳамсоя ва ҷойҳои бехатари ҷумҳурӣ ниҳоданд.
Аз нимаи дуюми сентябри соли 1992 ҷабҳаи халқии дар Искандаркӯл
ташкил шуда вазъияти сиёсиро дар Х,исор, Кӯлоб, Вахш, Қаротегину
Душанбе зери назорат гирифт ва 24-уми октябр ҷанговарони ҷабҳаи халқй
вориди Душанбе гаштанд. Сипас, намояндагони Ҷабҳаи халқй ва
Президиуми Шӯрои Олй қарор доданд, ки «Хукумати муросои миллй»
барҳам дода шуда, дар Хуҷанд иҷлосияи Парлумон даъват карда шавад.
Гунаҳгорони асосии ҷанги шаҳрвандй бидуни сабабҳои объективӣ
пешвоёни ҳизбу ташкилотҳои мухолиф (ҳизби наҳзати ислом, ҳизби
демократ, «Растохез» ва ғайра), ки ташнаи ҳокимият буданд маҳсуб
мешаванд. Дар ин кор гуноҳи роҳбарони онвақтаи ҷумҳурй Қ.Маҳкамов ва
Р.Набиев низ кам набуд. Пас аз 10 рӯзи иҷлосияи XVI-ум ҳайати нави
ҳукумат ба Душанбе ворид гашт, ки алангаи ҷанг забона мезад. Ба ваъда ва
аҳду паймонҳои қумондонҳои саҳроии мухолифин нигоҳ накарда, хунрезӣ
идома меёфт.
Соли 1993 ҷанги шаҳрвандӣ ранги нав гирифта, дар ноҳияҳои
баландкӯҳи Дарвозу Бадахшон доман паҳн кард. Нерӯи ҷангии
размандагони мухолифин тавассути ёрии ҳарбй - техники ва молиявии
ҳомиёни хориҷиашон густарищ ёфт. Ғайр аз ин, тайёрии ҳарбии
размандагони мухолифин дар урдугоҳҳои махсус сайқал дода мешуд.
Ҷанговарони Ҷаҳбҳаи халқӣ дар Ромит, Тавилдара, Қаротегин, Тоҷикобод,
Комсомолободу Вахё мухолифинро саркӯб карда, ин ноҳияҳоро озод
карданд. Дар натиҷа 23-юми феврали соли 1993 аз ҳисоби ҷузъу томҳои
бехтарини Ҷабҳаи халқӣ армияи миллии Тоҷикистон таъсис до да шуд. Ин
пирӯзии бузурги ҳукумати нави ҷумҳурй буд. Акнун Тоҷикистон сохиби
сипари шикастанопазири ҳифзи
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кишвар гардид. Ба ин муносибат дар майдони «Дӯстӣ» - и пойтахт парада
ҳарбӣ ва гирдиҳамоии тантананоке танинандоз гашта буд.
Аскарони лашкари навташкил рост аз майдон ба ҷанги зидда
мухолифин рафта, вилояти Хатлонро озод карданд. Боқимондаи
мухолифин ба Афғонистон фирор карданд. Дар Афғонистон аз ҳисоби
«гурезагон» - и тоҷик гурӯҳҳои нави низомии мухолифин ташкил дода шуд,
ки ба онҳо муҷоҳидини афғон ва дастурдаҳандагони покистонй шомил
гашта, дар урдугоҳҳои махсус усулҳои ҷанги партизаня, диверсионӣ,
ҷосусӣ ва истифодаи силоҳҳои замонавиро меомӯзонданд. Мақсади ниҳоии
онҳо дар Тоҷикистон ташкил намудани давлати исломй, паҳн кардани
ғояҳои бунёдгарони исломй, ваҳҳобия ва ҳизби таҳрир буд.
Баҳору тобистон ҷанговарони Ҷабҳаи халқии Тоҷикистон дар водаи
Х,исор ва хусусан дар ноҳияҳои доманакӯҳи Бадахшон бо размандагони
мухолифин ҷангида, ҳарду ҷониб ҳам аз техникам вазнини ҳарбй (танк,
БТР, БМП, гаупитса, вертолётҳо) истифода карданд. Ҷанг ҳазорон
одамонро ба коми худ фурӯ мебурд. Вазифа аз он иборат буд, ки пеши роҳи
ҷанг ҳарчи тезтар гирифта шавад. Ҳукумати ҷумҳурй роҳи ҳали ин
мушкилотро ҷуста, хоҳони он буд, ки харду ҷониб атрофи мизи
гуфтушунидҳо нишинанд. Бо заҳмати зиёде моҳи августи соли 1993
гуфтушунидҳои пурмашшакату тӯлонии байни тоҷикон оғоз гардид. Дар
тамоми даври гуфтушунидҳо ҳангоми пеш омадани мушкилиҳо мухолифин
усули тахдиду таъқиб, намояндагонашон бошад тарк кардани маҷлисгоҳро
истифода мекарданд.
Роҳ ба сӯи сулҳи байни тоҷикон душвор, пурозор, печ дар печ ва басо
мураккаб буд. Муноқишаҳои солҳои 1992 - 1993 ба он овард, ки неруҳои
низомии мухолифин пурра ташаккул ёфта, масъалаҳои мубоҳисавиро бо
тахдад аз истифодаи ҳарбиён ҳал карданӣ мешуданд.
Даври якуми мулоқотҳо дар вазъияти мураккаби ҳарбию сиёсй
гузашт. Мухолифин дар наздакии шаҳрҳои Қундуз, Толиқон, Хоҷағор ва
Файзобода Афғонистон низомиёни зиёдеро барои таҳдид гирд оварда буд.
Онҳо дар қад - қади сарҳад ҷабҳаҳои Шаҳритус, Қубодиён, Панҷ, Кӯлоб ва
Бадахшонро ташкил дода буданд, ки дар ҳайати онҳо ҳазорон ҷанговарони
мухолифин ва муҷоҳидини афғон шомил буданд. Дар гурӯҳҳои ноҳияҳои
Ғарм (Рашт) беш аз 3 ҳазор ҷангиёни мухолифин ва қариб 500 нафар
дастурдиҳандагони аҷнабӣ амал мекарданд. Ҷангиёни мухолифин бо
силоҳи оташфишон аз ҷумла, тӯпу минамётҳо, комплексҳои зенитӣ ва гайра
мусаллаҳ буданд.
Хднгоми гуфтушунидҳо дар Теҳрон нерӯҳои низомии мухолифин
фаъол гашта, дар доманаи Помир ва Рашт задухӯрдҳои нави ҳарбиро дар
дохили кишвар огоз карда, ба даври нави ҷанги шаҳрвандӣ ибтидо
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гузоштанд. Дар рафти гуфтушунидҳои даври чорум дар Қазоқистон
амалиёти ҷанговарони иттиҳоди нерӯҳои оппозитсиони тоҷик дар
Бадахшон, Ғарму Тавилдара фаъол гашта, вазъият дар сархад мураккабтар
гашт. Танҳо моҳи ноябри соли 1995 дар ин минтақа аз дасти ҷангиёни
мухолифин 30 нафар ба ҳалокат расида буд. Ҳамин гуна вазъият то ба имзо
расидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти милли дар
Тоҷикистон давом дошт.
Ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон аз 5 - уми май соли 1992 то 27- уми
июни соли 1997 ба мӯҳлати 1880 шабонарӯз давом кард. Ҷанг ба ҷумхурӣ 7
миллиард доллари америкоӣ зарари моддӣ овард. Садҳо шаҳру деҳаҳои
обод харобу валангор гаштанд. Зиёда аз 150 хазор кас дар ин ҷанг ҳалок
шуда, 100 ҳазор кас беному нишон гум шуданд. Зиёда аз 1,5 миллион
тоҷикистонӣ ҷои зисти муқимиашонро тарк гуфта, муҳоҷиру ғариб ва дар
кишвархои дуру наздик овораву саргардон гашта, беш аз 60 ҳазор тифл
бепадару 25 хазор зани точик бева монданд. ТТТояд хисороти моддиву
чонии ин ҷанг аз рақамҳои оварда хеле зиёдтар бошанд.
Дар таърйхи точикон ин чанги хунину нангин амсоле надошт. Вале
«аз ноумедиҳо басе умед аст, поёни шаби сиёҳ сафед аст». Билохира,
равшанй бар торикӣ ва ақл бар ҷаҳолат ғолиб омада, сулҳи байни точикон,
ки дар таърихи башар беназир аст, тавассути захмати зиёди ҷонибҳои
мукобил бо миёнаравии ташкилотҳои байналхалқй ва дӯстони хайрхоҳи
тоҷик ба даст омад.

§4. Сулҳ ва вахдати милли
Ақлҳоро ақлҳо ёрӣ диҳад, Маше ар ат идроку ҳушёрӣ
диҳад.
Гирдиҳамоиҳои тӯлонии майдони «Шаҳидон» ва «Озодй» ба он
оварда расониданд, ки 5-уми май соли 1992 дар Душанбе ва ноҳияи Ленин
(Рӯдакӣ) дар байни гурӯҳҳои мукобил задухӯрдҳои хунин шурӯь шуда,
чанг дар вилоятҳои Кӯлобу Қӯрғонтеппа паҳн шуд. Низои сиёсӣ ба ҷанги
яроқнок табдил ёфт.
Давраи бо роҳи осоишта, тавассути гуфтушунидҳо, вохӯриҳо,
сӯҳбатҳо ҳал кардани низохо ва муноқишаҳо оғоз шуд, Нерӯҳои солими
ҳарду ҷониб 26 - 27 -уми июли соли 1992 дар шаҳри Хоруғ бо иштироки
пешвоёни тарафҳои муқобил, роҳбарони идораҳои давлатй, рӯҳониён,
сарварони ҳама хизбу ҳаракатҳои чамъиятӣ зиёда аз 80 нафар ҷамъ омада,
сулҳнома ба имзо расонданд ва 28-уми июл «Рӯзи оташбас» эълон
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карда шуд. Вале 27-уми июл дар совхоз - техникуми ба номи Куйбешеви
Қӯрғонтеппа задухӯрди яроқнок pyx дода, сулхро вайрон кард.
Моҳи августа ҳамон сол дар Қӯрғонтеппа, совхози «Туркманистон» и ноҳияи Вахш ва совхоз - техникуми ба номи Куйбешев вохӯрии пешвоёни
низомиёни ҷонибҳои муқобил, намояндагони ҳукумат, вазирону
кормандони идораҳои низомӣ баргузор шуд, ки бенатиҷа анҷом ёфт. То
тирамохи соли 1992 ҷанги бародаркуш вилоятҳои Кӯлобу Қӯрғонтеппа ва
ноҳияҳои Душанберо фаро гирифт.
Дар иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Тоҷикистон ҳукумати нав ташкил
карда шуд ва Эмомали Рахмон раиси Шурой Олй интихоб гардид. Эмомалй
Рахмон аз рӯзҳои аввали фаъолияти худ корро аз мубориза барои истиқрори
сулҳ ва вахдати миллй шурӯъ намуд. 26 -уми ноябр «Рӯзи оштии миллй»
эълон карда шуд. Бо вуҷуди он муборизаи яроқнок бо қувваи нав шиддат
меёфт. Нерӯҳои мухолифин маҷбур шуданд, ки ба манотиқи Қаротегин,
Тавилдара, Бадахшони Кӯҳӣ, Афғонистон ақибнишинӣ кунанд. Вале ҷанг
ҳамоно идома дошт ва Тоҷикистонро ҳамчун давлати мустақил хатари аз
байн рафтан тахдид мекард. Инро фаҳмида пешвоёни ҷонибҳои даргир,
СММ,_кишварҳои дӯст қабл аз хама Федератсияи Русия, Эрон, Қазоқистон,
Узбекистон, Қирғизистон, ОБСЕ роҳҳои ҳалли сиёсии низои байни
тоҷиконро ҷустуҷӯ мекарданд. Онҳо бо ҳукумати Тоҷикистон ва нерӯҳои
мухолифин иртиботи наздик доштанд. Нафарҳое ҳам буданд, ки сулху
оштии байни тоҷиконро намехостанд. Аз ин рӯ, пешвоёни харду чонибро
зарур буд собит созанд, ки бидуни ҳалли сиёсии муноқиша роҳи дигар нест.
То баҳори соли 1994 нуқтаи назари тарафҳо ба хам наздик шуд ва аз 5
то 19-уми апрели соли 1994 дар шаҳри Москва даври аввали музокирот оид
ба халли ихтилофоти миёни тоҷикон ва расидан ба сулху ризоияти миллй
баргузор гашт. Сардори намояндагони хукумат Ш.Зуҳуров ва аз чониби
мухолифин О. Латифй буданд. Ба сифата миёнаравон вазири корҳои
хориҷии Русия А.Козиров ва намояндаи махсуси дабири кабири СММ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон Ромиро Пирис Баллон ва ба сифати нозирон
намояндагони Русия, Афғонистон, Эрон, Ӯзбекистон, Қазоқистон,
Қирғизистон ва Покистон баромад карданд.
Дар музокироти байни тоҷикон масъалаҳои зерин муҳокима карда
шуданд: чораҳо дойр ба низом даровардани вазъи сиёсии Тоҷикистон,
халли масъалаи фирориён ва гурезагони иҷборӣ, барқарор кардани сохти
конститутсионй ва ғайраҳо. Дар назар дошта шуда буд, ки оташбас эълон
карда шуда, ба вайронкориҳои яроқнок хотима дода шавад. Ҳукумат
мебоист аз болои қувваҳои ҳарбии худ ва идораҳои бехатарй назорат
мекард. Дойр ба нақши неруҳои дастаҷамъии сулҳовари Иттиҳоди
Давлатҳои Муштарокулманофеъ (ИДМ) ва СММ
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низ масъала гузошта шуда буд. Таъкид карда шуд, ки фирориёнро ба ҷойҳои
зисташон баргардонида, бехатарии шахсй ва молу амволашон таъмин ва
чизи ғоратшудаашон баргардонида, ба онҳо ёрии моддй расонида мешуд.
Билохир, мебоист конуни нави интихобот кор карда баромада шуда,
ба гузаронидани интихоботи озоду демократа таклифҳо пешниҳод
мешуданд. Даври якуми музокирот дар вазъияти ошкоро, хайрхоҳона ва
пурмаҳсул гузашт. Ҷонибҳо манфиатдор будани худро оиди ба эътидол
овардани вазъияти сиёсй нишон дода, самтҳои асосии ба даст овардани
мусолиҳаи миллиро дар ҷумҳурӣ кор карда баромаданд. Дойр ба бозгашти
фирориён ба ватан комиссияи муштарак таъсис дода, механизми бозгашти
гурезаҳо ба ҷойхои зисташон пешниҳод шуд. Ҳарду ҷониб ваъда доданд, ки
аз ҳама гуна амалҳое, ки метавонанд раванди гуфтушунидҳоро халалдор
намоянд худдорй менамоянд.
Даври дуюми музокироти байни тоҷикон аз 18 то 28 -уми июни соли
1994 дар шаҳри Теҳрон баргузор шуд. Дар он ҷонибҳо масъалаҳои низомй,
цангу сулҳ, мубодилаи асирони ҳарду ҷониб, роҳҳои оташбасва механизми
назоратро аз болои он кор карда баромада, ба ҳали он наздиктар шуданд.
Даври сеюми музокирот аз 20-уми октябр то 1-уми ноябри соли 1994
дар шахри Исломобод баргузор гашт, ки дар он комиссияи якҷояи
муштаракро дойр ба иҷрои Созишнома оид ба оташбаси муваққатӣ ва дигар
амалиётҳои душманона дар сарҳади байни Точикистону Афгонистон ва
дохили кишвар созмон дода шуд. Дар рафти ин се музокирот ҷонибҳо
тавонистанд самтҳои асосии оштии миллиро дар ҷумҳурӣ кор карда
бароянд. Дойр ба оташбаси муваққатй ва дигар амалиётҳои душманона
Созишнома бастанд.
Аз апрели соли 1994 то июни соли 1997 нӯҳ музокироти расмй ва 18
вохӯриҳои ҷонибҳо чор маротиба дар Маскав, шаш маротиба дар Эрон, се
маротиба дар Ашқобод, ду маротиба дар Афгонистон ва як маротибагй дар
Покистон, Қазоқистон ва Қирғизистон баргузор гаштанд.
Музокироти чоруми байни тоҷикон аз 22 - юми май то 2 - юми июни
соли 1995 дар -пойтахти Қазоқистон шуда гузашт. Мухолифин даъво
доштанд, ки даври дусолаи гузариш муайян, Шурой муросои милли таъсис
дода шавад то ин, ки конститусияи навро кабул намояд ва ба интихоботи
нави президент, парламент.ва идораҳои махаллӣ машғул шавад.
Намояндагони хукумат бо сардории М.Убайдуллоев ин талабҳоро қабул
накарданд ва пешниҳод намуданд, ки Созишнома дар бораи оташбас ва ба
ватан баргаштани фирориён ба мӯҳлати номуайян дароз карда шавад ва
фаъолияти ҳизбу ҷунбишҳои мардумй имконпазир
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дониста шавад. Аз нигоҳи сиёсй он вақт гуфтушунидҳо ҷомаи амал
напӯшиданд.
Даври панҷуми музокирот (30 -юми ноябри соли 1995) дар Ашқобод
оғоз шуд. Вале аз сабаби сарҳадшиканиҳои пай дар паи ’ мухолифин
музокирот қатъ гардида, 26 -уми январ то 19-уми феврали соли 1996 бо
миёнаравии роҳбарони Туркманистон аз нав ба кор cap кард.
Намояндагони ҳукумат барои гуфтушунид бо мухолифин ба Ашқобод
рафта, таклифҳои зеринро ба онҳо пешниҳод намуданд: ташкил додани
форуми халқҳои Тоҷикистон; таъсиси комиссияи муросоӣ; иваз кардани
асирону маҳбусон аз харду тараф; ба имзо расондани Декларатсия дойр ба
истифода набурдани зӯроварй; ба амали ошкоро гузаштани ҳизбҳои
пинҳонкор; пешбарӣ намудани намояндагони Иттиҳоди нерӯҳои
оппозитсионӣ ба органҳои ҳокимияти давлатй; даъват намудани иҷлосияи
махсуси Шӯрои Олии ҶТ ва ба он барои муҳокимаи масъалаҳои мусолиҳаи
миллй даъват кардани намояндагони мухолифин ва ғайраҳо. Намояндагони
иттиходи мухолифини тоҷик ба иҷлосия наомаданд ва ин амали онҳо аз
ҷониби намояндагони СММ дар Тоҷикистон маҳкум карда шуд.
Намояндаи нави махсуси дабири кулли СММ Г.Д.Меррем ба
маълумоти мухолифин расонид, ки 17-уми июн даври нави гуфтушунид
оғоз мегардад, вале мухолифин пешакй шарт гузоштанд, ки ҳукумат блоки
масъалаҳои сиёсиро ба муҳокима гузорад. Азбаски исломгароёни
Тоҷикистон аҳдшиканӣ карда, бо «Толибон» - и Афғонистон забон як
карданду барои дар Тоҷикистон ташкил додани режими исломӣ ҷаҳд
карданд аз ин рӯ, дар дохили нерӯҳои иттиҳоди мухолифини тоҷик ҷудоӣ
рух дод. Ҳукумати Б.Раббонӣ бошад ба кӯшишҳои мухолифин оиди бо роҳи
зӯроварӣ ба даст овардани ҳокимият дар Тоҷикистон зид баромад.
Аз моҳи декабри соли 1996 дар гуфтушунидҳои байни тоҷикон
дигаргунӣ ба амал омад. Ҷонибҳо ба ҳали масъалаҳои асосии сиёсй шурӯъ
карда, бори аввал ба созишномаҳо доир ба оташбас ва қатъи амалҳои
душманонаи зидди ҳамдигар имзо карданд. Ҳамин тавр, тарафҳо аз роҳи
зӯроварӣ ва истифодаи силоҳ ба сӯи ҳали сиёсии масъалаҳо рӯ оварданд.
И -уми декабри соли 1996 Президент Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбари
мухолифин С.А.Нурӣ дар Хустдеҳи Афғонистон мулоқоти тақдирсозе
омода сохтанд. Дар ин мулоқот ҷонибҳо ба қатъи ҷанг мувофиқа ҳосил
карданд. Дар масъалаи таъсиси Комиссияи оштии миллй низ созиш ба даст
омад. Райр аз мулоқотҳои расмй дар сатҳи о ли, инчунин бисёр вохӯриҳои
машваратии ҳайатҳои музокиракунанда баргузор гардиданд. Ниҳоят 27 уми июни соли 1997 дар Маскав дар вазъияти тантанавй
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роҳбарони олирутбаи ҳарду ҷониб ва намояндаи махсуси Дабири Кулли
СММ дар Тоҷикистон Г.Д.Меррем ба Созишномаи умумии истиқрори
сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон имзо гузоштанд.
Раванди расидан ба сулҳ дар Тоҷикистон рӯйдоди душвор, вале
муҳиму тақдирсозе буд, ки барои муттаҳид сохтани миллати тоҷик ва аз
нобудшавӣ раҳо бахшидани давлату давлатдории он нақши бузурге бозид.
Музокироти миёни тоҷикон оид ба ҳалли мусолиҳатомезонаи
мухолифати ҳарбӣ - сиёсӣ таҳти сарпарастии СММ дар ҳудуди давлатҳои
нозир баргузор гаштанд. Музокирот натиҷаҳои дилхоҳ дод. Раванди сулҳи
тоҷикон на танҳо дар кишвар сулҳу оромиро барқарор намуд, балки дар
таҷрибаи таърихии умумибашарии ҳали сиёсии муноқишаҳои дохилӣ
саҳми босазое гузошт.
Иҷрои шартҳои Созишномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллй дар
Тоҷикистон бар дӯши Комиссияи оштии миллй, ки 23 декабри соли
1996 аз ҷониби ду роҳбари олимартабаи музокирот ба имзо расида буд,
вогузор карда шуд. Раиси ин комиссия (КОМ) роҳбари ИНМТ С.А.Нурй ва
ҷонишини ӯ намояндаи ҳукумат А.С.Достиев таъин гардиданд. 21 - уми
феврали соли 1997 ҳарду ҷониб протоколҳоро «Дар бораи вазифаҳо ва
ваколатҳои асосии комиссияи оштии миллй» ва «Низомномаи комиссияи
оштии миллй » қабул карданд.
Ҷаласаи нахустини комиссияи оштии миллй 7 - 11-уми июни соли
1997 дар шаҳри Маскав баргузор гардид. Дар ин ҷаласа ба ватан
баргаштани рохбарон ва намояндагони ИНМТ муҳокима гардида, санадҳои
ҳамдигарбахш ва лоиҳаи қонуни авфи иштироккунандагони муқовимати
сиёсй ва низомй ба имзо расиданд. 15-уми октябри соли 1997 дар Душанбе
бори нахуст намояндагони роҳбарияти ҳарду тараф, аъзоёни комиссияи
оштии миллй дар гирди мизи мудаввар ҷамъ омада, баррасии роҳҳои ҳали
татбиқи асноди Сулҳро идома доданд.
Комиссияи оштии миллй дар озод кардани садҳо асирони харбиву
маҳбусони сиёсй хизмати босазоеро иҷро кард. Баъд аз сарсониву
дарбадарй бештари муҳоҷиринро ба ватан баргардонда, хонаву амволи аз
ҷониби ашхоси бегонагон гасб гардидаро ба сохибонашон баргардонда,
бархе аз онҳо ба ҷойҳои кории пештараашон барқарор карда шуданд.
Бо душвориҳои зиёд бо ташаббуси комиссияи оштии миллй
размандагони ИНМТ аз Афгонистон ба Тоҷикистон баргардонда шуда,
номнавис шуданд, силоҳу муҳимоташон ба қайд гирифта шуд. Онҳоро аз
муоинаи тиббй ва аттестатсия гузаронида, қариб 7 ҳазорашонро ба
ниҳодҳои қудратии давлат ва корхои дигар шомил карданд. Аз хисоби
размандагони ИНМТ дар ҷумҳурй воҳидҳои низомй ташкил до да шуд.
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Дар роҳи татбиқи протоколи сиёсӣ тибқи саҳмияи 30 дар сад қариб 50
намояндагони ИНМТ ба вазифаҳои баланди давлатӣ аз муовини аввали
сарвазир то раисони ҳукуматҳои шаҳриву ноҳиявӣ таъин гардиданд.
Комиссиям оштии миллӣ дар таҳия ва қабули ҳуҷҷатҳои барои миллат
сарнавиштсоз, аз ҷумлаи санади ҳамдигарбахшй, таҳияи қонунҳои ҶТ «Дар
бораи азҳоби сиёсй», «Дар бораи авфи умумй», «Дар бораи интихоботи
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», таҳияи лоиҳаи Қонуни
Конститутсионии ҶТ «Дар бораи интихоби вакилон ба маҷлисҳои
маҳаллии вакилони халқ» ва ғайра саҳми калон гузошт.
Комиссиям оштии миллӣ, ки бунёдкунандаи муҳити сулҳу субот,
оштиву ваҳдати миллй, оромиву осоиштагй дар кишвар маҳсуб мешуд,
ҳамчун механизми дар таърих нодир, ки дар ҳошияи ҷанги бародаркуши
шаҳрвандй баҳри татбиқи тавофуқоти ба дастомада, бо маслиҳати тарафайн
ва миёнаравии Созмонҳои байналмилалӣ созмон ёфта буд, баъди 999 рӯзи
кор 1-уми апрели соли 2000-ум ба фаъолияти худ хотима бахшид. Дар
Тоҷикистон сулҳу ваҳдат танинандоз гашт ва мардуми бо ору номуси дорой
фарҳанги баланди инсонӣ баҳри шукуфоии кишвар камари ҳиммат баста,
дигар нагузошт, ки касе ба доми макру найранги даҳшатбори аҳриманҳои
замон гирифтор гашта, ба якпорчагии Тоҷикистони азизи мо тахдид
намояд.

§5. Ҳаёти иқтисоди: саноат ва кишоварзи
Чароги мулкро давлат зи мол аст, Бақои мамлакат бе зар
маҳол аст. Валекин на зар аз баҳри хазона аст, Ки баҳри
ному нанги ҷовидон аст.
Хусрави Деҳлавӣ
САНОАТ. Мувофиқи қоида ва қонунҳои замони Шӯравӣ, аз рӯи
нақша тамоми соҳаҳои иқтисодиёти Тоҷикистонро иқтисодиёти ИҶШС
муайян мекард ва он марказонида шуда буд. Пас аз пошхӯрии сохти шӯравй
низоми идории иқтисодй низ вайрон шуда, риштаҳои алоқаи байни
корхонаҳои муштарак гусаста шуданд. Тоҷикистони мустақил ба ҳоли худ
монд. Ҷумҳуриро бӯҳрони шадиди иқтисодй, иҷтимой ва фарҳангй фаро
гирифт. Соҳаҳои саноат, нақлиёт, роҳҳо, алоқа, кишоварзй мубталои ин
бӯҳрон гаштанд.
Мусаллам аст, ки саноат маҳаки асосӣ ва пешбарандаи иқтисодиёт
мебошад. Вай дараҷаи индустрӣ, иқтидори иқтисодӣ, суръату самаранокии
дигаргунсозиҳои иқтисодӣ, ҳали дурусти ислоҳоти
167

бозаргонӣ ва сохтори мувофиқи хоҷагии халқро муайян мекунад.
Тоҷикистон роҳи дигаргунсозиҳои ислоҳоти иқтисодй ва иҷтимоиро
интихоб кард. Вале ин дар ҳолате рух дод, ки тӯли солхои 1991 - 1996 хаҷми
истеҳсолоти умумии маҳсулоти дохилии ҷумҳурй 60 фоиз кам шуда буд.
Аввали солҳои 90 - ум дар иқтисодиёти ҷумҳурй маҳсулоти саноатй
53 фоизи маҳсулоти ҷамъиятй ва 30 фоизи даромади миллиро ташкил дода,
20 фоизи захираҳои меҳнатии кишварро бошад саноат дар бар мегирифт.
Вале хаҷми истеҳсоли саноатй соли 1995 назар ба соли 1992 то 40,6 фоиз
кам шуд. Таносубан теъдоди коркунони саноатй тавлидкунанда 22 фоиз,
даром аднокии истеҳсолот - 18 фоиз ва маҳсулнокии меҳнат 24 фоиз паст
шуд. Суръати пастравии саноат сол то сол эҳсос мешуд. Аз рӯи истеҳсоли
баъзе намуди маҳсулот ҷумҳурӣ то 40 - 45 сол кафо партофта шуд. Дар тӯли
солхои 1990 - 1996 истеҳсоли ангиштсанг - 23,8 баробар, нафт - 5,5 баробар,
семент - 21,6 баробар, конструксияҳои оҳану бетонӣ - 52,6 баробар кам
шуданд. Соли 1996 истеҳсоли матоъҳои пахта - 13, 4 фоиз, абрешим - 5,1
фоиз, ҷӯробҳо - 5,8 фоиз, пойафзол -- 6,5 фоиз, гилемҳо - 5,2 фоиз, гӯшт ва
маҳсулоти гӯштӣ - 1,5 фоиз, шир - 3,3 фоизи соли 1990 - ро ташкил дода
буду хал ос.
Солҳои ҳокимияти Шӯравӣ Тоҷикистон барои корхонаҳои
ҷумҳуриҳои бародарӣ ашёи хом ирсол намуда, барои корхонаҳои фулузй,
мошинсозй, барқу - техникии ҷумҳурӣ ва ғайра ашёи хом, таҷҳизот ва
қисмҳои эҳтиётӣ мегирифт.
Дар даврони истиқлол рақобати озоди бозор дар ҷумҳурй раванди
ғайрииндустрй ба вуҷуд овард. Масалан, ҳиссаи саноат дар ҳаҷми умумии
даромади миллй соли 1991- ум 30,6 фоиз, соли 1996 -ум - 20,5 фоиз ва соли
1998 ум ■ 18,1 фоизро ташкил дод. Маблаггузорй ба саноат аз 29 фоиз то
ба 6,1 фоиз поён фаромад.
Солхои 1992-1996 хукумати Тоҷикистон ба хотири рушди
муносибатҳои бозаргонй нархҳоро озод эълон карда, савдои беруна ва арзро
инкишоф дод, моликиятро гайридавлатй карда, миёнаҳои соли 1995 пули
миллиро ҷорӣ намуд. Барномаи дигаргунсозиҳои иқтисодӣ дар Тоҷикистон
барои солхои 1995 - 2000 матрах шуд. Ин андешахо пеши роҳи пастравии
истеҳсолот, беқурбшавии арзи миллй ва камшавии касри буҷаро гирифтанд.
Аммо бӯҳрони иқтисодӣ идома дошт.
Барои густариши соҳаҳои мухталифи саноатй ҷумҳурй сохтори
молиявй, бонкй, сиёсати нави андозу муносибатҳои гумрукй ва
воридшавии пули миллй кӯмак карданд. Бонкҳои комерсионй, биржахои
молу амвол, ашёи хом, пахта, арзй, фулузоти ранга, сангҳои гаронбаҳо
таъсис ёфтанд. Беш аз 6 ҳазор муассиса ва корхонахо гайридавлатй эълон
шуда, то миёнахои соли 2000 ҳиссаи моликияти хусусй 48,4 фоизи
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муассисаҳоро дар бар гирифт. Асосҳои қонунӣ ва ҳуқуқии иқтисодиёти
бозаргонӣ ташаккул ёфтанд. Мардум ба тадриҷ ба муносибатҳои
бозаргонӣ одат карданд.
Барои пешрафти минбаъдаи саноат зарур аст, ки нерӯи барқии
рудҳои ҷумҳурй васеъ истифода шавад. Афсӯс, ки то пошхӯрии ИҶШС
имкон нашуд, ки истгоҳҳои барқии Роғун, Сангтуда ва қаторсилсилаҳои
истгоҳҳои барқӣ дар рӯди Панҷ бунёд шаванд. Истгоҳҳои барқии Норак,
Бойғозй, Қайроққум, Сарбанд, Шаршара, Марказй, Варзоб ҳама
таъмирталабанд. Ноқилҳои баландшиддат ва зеристгоҳҳои барқӣ низ
кӯҳнаву фарсудаанд. Ҳарчй зудтар ба кор даровардани истгоҳҳои
барқии Роғуну Сангтуда ва истгоҳҳои хурди барқӣ дар чойҳои
имконпазир вазифаи таърихй ва роҳи шукуфоии кишвар аст.
Точикистон дорои захираҳои бои нафту газ ва ангиштсанг
мебошад. Дар 17 конҳо нафту газ истихроч мешавад. Истифодаи гази
Хода Сартез, заводҳои коркарди нафти Колхозобод (ҳар сол 500 хазор
тонна), Исфара (ҳар сол 500 ҳазор тонна бензин, карасин, равғанҳои
дизелй) кори хайрест. Захираҳои ангиштсанги Тоҷикистон то 4 млрд,
тонна мерасанд. Конҳои машҳури ангиштсанги Фон - Ягноб, Киштут Заврон, Назар - Айлоқ, Зиддй, Миёнаду, Сайёд, Равное хеле бой
мебошанд.
Истихроҷи маъданҳои кӯҳй, хусусан саноати фулузии ҷумҳурӣ аз
кабили комбината Такоб, Кондара, волфрами Майхӯра, кони гили
Зиддй, заводи чиниҳои Турсунзода, кони сурма ва симоби Анзоб, заводи
тиллои «Зарафшон», конҳои нимфулузи Олтинтопкану Адрасман,
нуқраи «Кони Мансур» ва тимсоли онҳо имрӯзу фардои Тоҷикистонро
муайян месозанд. Фулузоти ранга 80 фоизи маҳсулоти саноатй ва 55
фоизи маҳсулоти содироти саноатиро ташкил медиҳад.
Барои пешрафта саноати кимиёй бояд, ки ҷамъиятҳои саҳҳомии
«Тоҷиккимёсаноат», «Азот», «Кимёзавод», «Тамохуш» гамхорй карда,
дар васеъ ва зиёд кардани заводи нурихои азотии Вахш, заводи барқо кимёвии Ёвон саҳмгузор бошанд.
Зарур аст, ки заводхои азими чумхури аз кабили

Баъди истиқрори сулҳ дар ҷумҳурӣ иқтисодиёт рӯ ба инкишоф овард.
Фаъолияти корчаллонҳо авҷ гирифт. Корхонаҳои бизнесй хурду миёна
мақом пайдо карданд. Соли 1999 теъдоди онҳо то ба 1575 корхона расид,
ки дар онҳо 15 ҳазор кас кор мекард. Дар соҳаи бизнес 51 ҳазор нафар
фаъолият доштанд.
Дар солҳои истиқлолият роҳҳои нақлиёти мошинҳои боркаши Кӯлоб
- Дарвоз - Хоруғ - Кулма - Чин, роҳи зеризаминии ағбаи Ущтур, роҳҳои
оҳани Қӯрғонтеппа - Кӯлоб сохта ба истифода дода шудаанд. Ин роҳҳо
Тоҷикистонро ба уқёнусҳо ва ба бозорҳои ҷаҳонӣ мепайванданд ва
сабабгори амалй гаштани барномаи густариши равобити неки тиҷоратӣ иқтисодии Тоҷикистон бо кишварҳои ҳамҷавор мегарданд. Дар давоми 17
соли истикдолият барои рушди соҳаи энергетикаи кишвар зиёда аз панҷ
миллиард сомонй сарф карда шуд. Нерӯгоҳи «Помир-1» ва ду агрегати
нерӯгоҳи барқии обии «Сангтӯда-1» ба кор андохта ва то охири соли 2008
он пурра ба истифода дода мешавад.
Дар айни ҳол бо ҷалби маблағҳои давлатй ва сармоягузории хориҷӣ
нӯҳ лоиҳаи инвеститсионӣ татбиқ шуда истодааст, ки маблағи умумии онҳо
беш аз як миллиарду ҳаштсад миллион сомониро ташкил медиҳад.
Дар доираи онҳо сохтмони як силсила нерӯгоҳҳои хурд, таҷдиду
барқарорсозии нерӯгоҳҳои Норак, Қайроққум, Варзоб ва марказҳои барқу
гармидиҳии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Ёвон солҳои наздик анҷом дода
хоҳанд шуд.
Дар баробари ин, сохтмони нерӯгоҳҳои «Сангтӯда-2» ва Роғун
брсуръат идома ёфта истодааст. Ҳамчунин имкониятҳои дар ҳавзаи
дарёҳои дохилӣ бунёд намудани даҳҳо нерӯгоҳи хурду миёна мавриди
омӯзиш қарор доранд, ки солҳои наздик сохтмони онҳо шурӯъ хоҳанд шуд.
Умуман, дар давраи истиқлолият 120 нерӯгоҳи хурди барқи обӣ сохта ба
истифода дода шуд. Танҳо то аввали сентябри соли ҷорӣ 15 нерӯгоҳи хурд
мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ва илова бар ин, то охири соли 2008
боз 10 нерӯгоҳи хурди дигар ба кор оғоз хоҳанд кард.
Ҳадафи Ҳукумати Тоҷикистон дар соҳаи энергетика пайваст
намудани шабакаҳои энергетикии ҷануб ва шимоли кишвар, беҳтар
кардани сифати таъминоти аҳолй бо барқу газ, азхудкунии конҳои нави газ
ва ангишт мебошад. Бунёди хати интиқоли қувваи барқи Ҷануб- Шимол то
охири соли 2009-ум ба анҷом расонида шуда, шабакаи ягонаи энергетикии
кишвар бояд ташкил карда шавад.
Бунёду азнавсозии роҳҳои автОмобилгарди Шоҳон - Зигар ва Шкев Зигар, Душанбе - Чанак, Душанбе - Саритош, сохтмони нақбҳои Истикдол,
Шаҳристон ва Шаршар имкон медиҳад, ки ҳаракати доимии
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нақлиётй байни минтақаҳои мамлакат, инчунин ба давлатҳои ҳамсоя
бемамоният таъмин гардад.
Бо мақсади фароҳам овардани шароити зарурӣ барои сарфаи
сӯзшпворӣ ва дар мӯҳлати кӯтоҳ анҷом додани хамлу накди молу маҳсулот,
инчунин баланд бардоштани сифати хизматрасонй ба мусофирон татбиқи
якчанд лоиҳаҳои сармоягузорй дар соҳаҳои нақлиёти роҳи оҳан ва
ҳавопаймоии мулкӣ аз ҷумла бунёди хати нави роҳи оҳани Ваҳдат - Ёвон,
терминали замонавӣ дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе дар назар аст, ки
сохтмони онҳо соли 2009 оғоз меёбад. Ҳамчунин солҳои наздик ба
азнавсозии роххои мошингарди Қӯрғонтеппа - Панҷ, Душанбе - Дантара,
Душанбе - Турсунзода ва сохтмони нақби Чормағзак шурӯъ хоҳад шуд.
Ҳамаи ин боиси амалӣ гаштани консепсияи инкишофи ҳамаҷонибаи
комплекси барқӣ - сӯзишворӣ, истихроҷи маъданҳои кӯҳиву фулузй,
саноати барқй - техники, маҳсулоти бинокорӣ ва ғайра мегарданд.
Ватанхоҳи асил баҳри он мекӯшад, ки аз тамоми имкониятҳо баҳри
шукуфоии кишвараш истифода кунад. Аз ин рӯ, ақлу хирад ва боигарии
худро барои бунёди корхонаҳои саноатй сарф карда, дар инкишофи
иқтисодиёти ватан - модар саҳм гузоштан лозим меояд. Ба исрофкорй, айшу
ишрат ва кару фари ноҷо унс гирифтан нишонаи бехирадӣ мебошад.
Сармоядор агар фикри ояндаро накунаду рӯ ба истехсолот наоварад ба
касодй ва муфлисй мубтало хоҳад гардид.
Мардуми бохираду заҳматқарини тоҷик, ки имрӯз хаёти осоишта
доранд метавонанд аз дониш, ақл^ таҷрибаи таърихи пурбори худ бахра
гирифта, захира ва боигариҳои беҳамтои кишварро баҳри зиндагии
бофаротати худ дурандешона истифода карда, Тоҷикистони азизро ба
дарачаи кишварҳои тараққикардаи чаҳон бароранд.
КИШОВАРЗӢ
Ҷахонро хуррами аз деҳқон аст,
Аз ӯ гаҳ заръ, гоҳе бӯстон аст.
Носири Хисрав
Оре, тамоми хушию хуррамии мардум аз маҳсули дасти раззоқи
ризқрасон- деҳқон вобаста аст. Меҳнати сангин, вале неъматофари ӯ асоси
зиндагй, ободиву шукуфоии кишвар, баракати дастархону рӯзгори
инсонҳост. Дар замени истикдол Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи нави ташкил
ва идоракунии соҳаҳои кишоварзиро интихоб намуд.
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Кишоварзӣ соҳаи муҳими иқтисодиёти кишвар мебошад. Дар деҳот 75
фоизи аҳолӣ ва 65 фоизи захираҳои меҳнатӣ ҷой доранд. Кишоварзй 18-20
фоизи маҳсулоти у мумии истеҳсолй ва то 70 фоизи маҳсулоти
истеъмолиро тавлид мекунад. Махсулоти кишоварзй аз ее як ҳиссаи
маҳсулоти умумии миллиро ташкил медиҳад. Танҳо соли 2000 - ум дар
ҳама хоҷагиҳои кишоварзй ба маблағи 683.998 ҳазор сомонй маҳсулот
тайёр карда шуда буд. Аз ин хотир дигаргуниҳо дар ин соҳа бояд бе
шитобкорй, дурандешона ва дар вақташ гузаронида шаванд.
Рафъи бӯҳрони шадиди иқтисодӣ аз бисёр ҷиҳат аз вазъи кишоварзӣ
вобаста аст. Инро ба назар гирифта, давлат ба соҳаи агросаноатӣ аҳамияти
аввалиндараҷа медиҳад. Литсензия аз бисёр намудҳои махсулот бардошта
шуд, нархҳои фурӯши маҳсулот озод шуданд, таъмини техникӣ, нуриҳои
минералй, қисмҳои эҳтиётй, маводи сӯхт ва ғайра ба низом даромад.
Дар комплекси агросаноатй истифодаи қарзҳои банкҳои ҷумҳурй,
хориҷй, сармояи корчаллонҳо ва соҳибкорони бурунмарзй васеъ гардид.
Дар тӯли солҳои 1995 - 1999 давлат ба хоҷагиҳои ҷамъиятй ва муассисаҳои
агросаноатй 350 млрд, рубл қарзҳо дода, соли 1997 4 млрд, рубл қарзҳои
ноҳияҳои кӯхиро ба зимаи худ гирифта, 2,5 млрд. рубл қарзи хоҷагиҳои
ноҳияҳо ва муассисаҳои агросаноатиро ба мӯхдати панҷ сол дароз кард.
Ба комплекси агросаноатй шабакаҳои бонкй, кооперативҳои
қарздиҳанда, биржаҳои молӣ, корхона ва кооперативҳо хизматрасонон
буданд. Барои соҳаи кишоварзй фермерҳо, менеҷерҳо, соҳибкорон,
маркетологҳо ва дигар мутахассисон тайёр мекарданд. Муассисаҳои
истеҳсолии «Тоҷикселхозхимия», «Мадад», «Балла», «Нафтрасон» дар
хизмати деҳқонон буданд.
Ислоҳоти иқтисодию иҷтимой, азнавсозӣ, ташкили шаклҳои нави
хоҷагидорй, гузариш ба муносибатҳои бозаргонй идома дорад. Барои зиёд
шудани ҳаҷми маҳсулот, сатҳи даромад, нигоҳ доштани беқурбшавии пул
бо роҳи гузаронидани сиёсати андозу буҷа, пулию қарзй, ҷорй кардани
нархҳои озод чораҳо андешида шуданд.
Мусаллам аст, ки сатҳи истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзй рӯ ба
пастравй оварда буд. Масалан, маҳсулоти умумии кишоварзй, ки соли 1999
истеҳсол шуда буд, ҳамаги 40, 6 фоизи маҳсулоти соли 1988 - ро ташкил
медод. Дар ин муддат истеҳсоли пахта се маротиба, сабзавоти полезӣ 2
маротиба, ангур чор маротиба кам шуда буд.
Дар шароити бӯҳронй иқтисодӣ хоҷагиҳои шахсй нисбат ба
хоҷагиҳои давлатй нисбатан устувортар буданд. Сектори шахсй соли 1999
дар ихтиёри худ дорой 36 фоиз заминҳои корам буда, 56,4 фоиз галла, 89,4
фоиз картошка, 63 фоиз сабзавоту полезиҳо, 83,5 фоиз шир,
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66 фоиз тухм, 63,5 фоиз пашмро истеҳсол карданд. Ба ҷои колхозу совхозҳо
хоҷагиҳои нави деҳқонй - фермерй, иҷоравӣ, саҳҳомй ташкил шуда,
нархҳои озод, маркетинг, савдо, хусусигардонии корхонаҳои кишоварзй ва
асосҳои ҳуқуқии онҳо ҷорӣ гардид.
Ин дигаргуниҳо бештар дар асоси фармони раиси Ҷумҳур аз 25-уми
июни соли 1996 «Дар бораи азнавсозии корхона ва ташкилотҳои
кишоварзй» ва қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ислоҳоти замин»
рух доданд. Мувофиқи фармонҳои президент аз 9 -уми октябри соли 1995
ва 1 -уми декабри соли 1997 ба деҳқонон барои ташкили хоҷагиҳои
ёрирасон 75 ҳазор гектар замин до да шуд, ки он бисёриҳоро бо ҷои кор
таъмин намуда, дар ҳали масъалаи хӯрокворӣ саҳм гузошт.
5-уми марти соли 1992 қарори Ҳукумати Тоҷикистон «Дар бораи
хоҷагиҳои деҳқонй (фермерй) асосҳои иқтисодй, иҷтимоӣ ва ҳуқуқии
ташкилу фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонй ва асотсиатсияҳои онҳоро муайян
сохт. Соли 2000 -ум дар ҷумҳурй 15 ҳазор хоҷагиҳои дехқонӣ дар
ихтиёрашон 250 ҳазор гектар замин доштанд. Ҳосилнокии бисёр зироатҳо
дар ин хоҷагиҳо нисбатан баланд буд. Ба онҳо стансияҳои мошину техникй
хизмат мерасониданд. Аз воситаҳои лизингии таъминоти мошину техники
истифода мешуд. Усули нави ташкили сохтори маҳсулоттайёркунй,
фурӯши маҳсулот, дилерй (миёнаравон), корхонаҳои коркарди маҳсулоту
сервис, муассисоти нақлиёт ва ғайра пайдо шуданд.
26 -уми июни соли 1996 дар назди ҳукумати ҷумҳурӣ маркази
дастгирии хусусигардонии хоҷагиҳо таъсис ёфт. Мақсад аз ташкил
намудани хоҷагиҳои шакли нави деҳқонӣ аз он иборат буд, ки ба онҳо ёрии
ҳамаҷониба расонда истифодабарии замину об, идоракунии истеҳсолоти
хоҷагиҳо ба танзим дароварда шаванд. Бо кӯмаки бонки ҷаҳонй хоҷагиҳои
пилотй (таҷрибавӣ)- ро мисли «Варзоб» - и ноҳияи Рӯдакӣ, ба номи
Х.Баротов ва «Ҳақиқат» - и ноҳияи Шаҳринав, «Иттифоқ» ва «Гулистон» и ноҳияи Колхозобод, ба номи Ч.Эргашев ва Ю.Вафои нохияи Мастчоҳ ва
ғайра ташкил до да шуданд.
Марказ барои хоҷагиҳои навбунёд курсҳои такмили ихтисос,
семинару машваратҳо гузаронида, ёрии техникй, молиявӣ, банақшагирии
кору амал, бо тухмй ва нуриҳо таъминкунӣ ва ғайраро ба ӯҳда дошт.
Муҳимтарин соҳаи кишоварзй пахта мебошад. Имкон аст, ки истеҳсоли
умумии солонаи он то ба 800 - 900 ҳазор тонна расонида шавад. Аз соли
1996 хариду фурӯши пахта бо нархи озод сурат гирифт. Вале корчаллонҳо
ва миёнаравон бо найранг деҳқононро фиреб до да, худ ҳаёти пуркару фар
доранд. Пахта бояд талаботи дохилй ва содиротиро қонеъ кунонад. Соли
1991 дар майдони 300 ҳазор гектар 827 ҳазор тонна пахта гирифта шуда,
ҳосилнокии миёнаи он аз як гектар 28

173

сентнериро ташкил дод. Ҳамон сол 189 хазор тонна пахтай маҳиннах
истеҳсол шуда буд, ки аз як гектар 30 сентриро ташкил дод.
Соли 1999 дар 240 ҳазор гектар пахта кишта, ҳамагӣ 320 хазор тонна
пахта гирифта шуд, ки аз як гектар 15 сентнериро ташкил дод. Ҳамагӣ 21
ҳазор тонна пахтай маҳиннах истеҳсол шуд. Майдони кишти пахта кам
гашта, истеҳсоли пахта 62 фоиз поён фаромад. Ба хар гектар 280 - 300
доллари америкой сарф шуд. Бояд ҳосилнокй аз як гектар на камтар аз 25
сентнерро ташкил медод. Аммо ҳамагй 12,8 сентнериро ташкил доду халос.
Бадбахтй дар он буд, ки бисер роҳбарони ноҳияю хоҷагиҳо ба ҷои зиёд
кардани заминҳои кишти пахта заминҷаллобй карда, аз ин ҳисоб кисаи
худро пур мекарданд. Масалан, солҳои 2000- 2008-ум бо «ташаббуси»
роҳбари хоҷагии Раҷабалй Давлатов-и нохияи Рӯдакй зиёда аз 300 га
замини киштбоби лалмй ба чарогоххо табдил дода шуда буданд. Ба ин
амали нангин хотима бахшидан лозим аст, зеро ин падидаҳои номатлуб
боиси таназзули хоҷагии қишлоқ мегарданд.
Бояд, ки усулҳои парвариши зериплёнкагй (парникй), киштгардон,
истифодаи тухмии хушсифат, нуриҳои минералй дуруст ба рох монда
мешуд. Усули рохбарй низ заифона буд. Риштаҳои иртиботи иқтисодии
тавлидгарону харидорони маҳсулоти кишоварзӣ амиҳ набуд. Ҳисси
масъулияти фермерону саҳмгузорон сует буд. Ин муносибатҳои муаллақ
сабаб шуданд, ки соли 1999 дар пахтазор 125 хазор тонна пахта начида
монд. Роҳбарону муттасадиён ба хоҷагиҳо дар вақташ ёрии молиявй,
техники, маводи сухт, тухмӣ, қисмҳои эҳтиётӣ нарасонданд. Талаботҳои
иқтисодиёти бозаргонй риоя нашуданд. Дар натиҷа қарзи хоҷагиҳои
пахтакор афзуд. Масалан, соли 1999-ум қарзи хориҷии пахтакорони
вилояти Хатлон 20 млн. долларро ташкил дод. Соли 2000-ум ҳамагӣ 335,4
ҳазор тонна пахта истеҳсол шуда буду халос.
Дар
созишномаҳо
аксаран
манфиати
маблаггузорону
таъминкунандагони захирахои моддй - техники хифз шуда, манфиати
истеҳсолкунандагони бевоситаи пахта кам ба инобат гирифта мешуд. Бояд
дар истеҳсоли пахта баробари деҳқонон, инчунин роҳбарон, миёнаравон,
корчаллонҳо ва харидорони хориҷӣ масъулият ва ҷавобгарй ҳис кунанд.
Вале бисер роҳбарон ба фаъолияти хоҷагиҳо худсарона дахолат карда,
деҳқононро аз амалҳои молиявй - пулй дур месохтанд. Миёнаравону
корчалонҳои бонуфузи идораҳои давлатй, хариду фурӯши пахта ва нахи
онро дар ихтиёри худ дошта, истеҳсолкунандагони асосиро дар бозор
фишор меоварданд. Дар ҳолати аз байн бурдани камбудиҳои дар боло
нишондодашуда, пахтакорй дар ҷумҳурй ба мисли замони Шӯравй ба соҳаи
пешбарандаи иқтисодиёти Тоҷикистон табдил хохад ёфт.
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Дар ҷумҳурй имкониятҳои зиёде ҷой доранд, ки соҳаҳои зиёди
маҳсулоти содиротии кишоварзӣ аз қабили пилла, тамоку, геран, лимӯ,
анор, анҷир ва ғайра инкишоф ёфта, хазинаи Точикистонро бой гардонанд.
Масалан, истеҳсоли тамокуро то 15 - 16 ҳазор тонна ва пилларо зиёда аз 6
ҳазор тонна расондан имконпазир аст. Дар бозори ҷаҳонй як тонна тамоку
2500 - 6000 доллар арзиш дорад. Як тонна равгани геран 160 ҳазор доллар
арзиш дорад. Ғаллакорй шуғли суннатии тоҷикон буда, истеҳсоли онро дар
ҷумҳурӣ то ба як миллион тонна расондан мумкин аст. Агар соле 750 - 800
ҳазор тонна маҳсулоти галла истеҳсол шавад, талаботи ҷумҳурӣ ба ин
маҳсулот 80 фоиз иҷро мегардад. Дастархони мардум пурнеъмат мегардад.
Солҳои 1992 - 1995 вазъи хӯрокворй дар ҷумҳурй фоҷиавй буд. Нон
намерасид. Дар бозору ҷойҳои нонфурӯшӣ мардум соатҳои дароз барои ба
даст овардани нон интизорй мекашиданд. Вале ҳукумат тавонист аҳолиро
ҳадалимкон бо озуқа таъмин кунад.
Барои таъмини аҳолй бо нон бояд истеҳсоли галла то ба 1,2 -1,3 млн.
тонна расонда шавад. Ин имконпазир аст. Дар бисёр ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар
як сол 2-3 ҳосил гирифтан мумкин аст. Бояд сифати тухмй, кишт, коркарди
техники баланд бардошта шуда, маҳсулоти галладона аз ҳисоби зиёдшавии
ҳосилнокй афзоиш ёбад. Истехсоли галладона соли 1998 -ум ба 500 ҳазор
тонна, соли 1999-ум ба 475 ҳазор тонна ва соли 2000-ум ба 535 ҳазор тонна
расонда шуд. Ҳосилнокӣ аз ҳар гектар 18 - 22 сентнериро ташкил медод.
Дар тӯли солҳои 2001 - 2005 -ум истеҳсоли галла мебоист то 1 млн.
тонна расонида шуда, ҳосилнокии он аз як гектар ба ҳисоби миёна 30
сентнериро ташкил медод. Вале ин нақшаҳо дар рӯи когаз монданд.
Имрӯзҳо дар хизмати кишоварзон зиёда аз даҳ пажуҳишгоҳҳои илмй тадқиқотии илмҳои ҷумҳурй, академики илмҳои кишоварзӣ, донишгоҳи
кишоварзӣ омодаи коранд, ки дар онҳо ҳазорон мутахасСйсони
баландихтисос, аз ҷумла, 12 академикҳо, 23 нафар узви вобастаи академия,
55 докторони илм ва зиёда аз 400 номзадҳои илм кору фаъолият доранд, ки
бештар ба тадқиқи масоили тухмипарварй ва зотпарварӣ машғуланд.
Корхонаҳои саноатии коркарди маҳсулоти кишоварзӣ рӯ ба инкишоф
оварда, бештар маҳсулоти худӣ - консервӣ, шарбат, шароб, гулоб,
нӯшобаҳо, хасиб, орд ва ғайра тавлид мекунанд. Корпоратсияи
«Хӯрокворӣ», ассотсиатсияи «Тоҷикмясомолпром» хуб кор мекунанд.
Масалан, соли 1999 -ум се корхонаи корпоратсияи «Хӯрокворӣ» комбинатҳои
хӯроквории
Хучанду
Қистакӯз
ва
заводи
спиртистеҳсолкунандаи Исфара ба гирифтани мукофотҳои байналхалқии
«Ситораи платинагй» ва «Ситораи тилло» мушарраф
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шуданд. Маҳсулоти ин гуна корхонаҳо ба талаботи иқтисодиёти бозаргонй
ҷавобгӯ буда, дар рақобат бо молҳои хориҷӣ дар бозори ҷаҳонй барои худ
мавқеъ ва мақоми ҳалкунанда пайдо мекунанд.
Дар ҷумҳурӣ шароитҳо барои тараққиёти чорводорй низ мусоидат
мекунад. Барои ин соха, хусусан парвариши бузу гӯсфандҳо, дар
чарогоҳҳои тобистона ва зимистона алафҳои серғизо зиёданд. Рӯёндани
хӯроки чорво дар заминхои обй ва лалмӣ имкониятҳои калон дорад.
Охири солҳои 80 - уми асри XX дар ҷумҳурӣ қариб 2 млн. cap чорвои
калон ва зиёда аз 4 млн. cap бузу гӯсфанд, миллионҳо паррандаҳои хонагй,
қариб сад комплексҳои калони чорводории истеҳсоли гӯшту шир ва ғайра
ҷой доштанд. Бояд то аввали солҳои 90 ум истеҳсоли солонаи гӯшт то 140
- 143 хазор тонна, шир 630 - 640 ҳазор тонна, тухм 710 - 720 млн. дона
расонида мешуд. Аммо баъди пошхӯрии ИҶШС ҷумҳуриро бӯхрони
шадиди иқтисодй фаро гирифт. Ҷанги шаҳрвандй саршумори зиёди чорвои
ҷамъиятиро ба коми худ кашид. Чорвои ҷамъиятӣ ва давлатй ба тороҷ рафт.
Дуздону роҳзанон аз вазъи ноором истифода карда, онро талаф доданд.
Саршумори чорво сол то сол кам мешуд. Масалан, соли 1995 назар ба соли
1994 саршумори чорво дар хоҷагиҳои вилояти Ленинобод - Сутд - 13816
cap (14 фоиз), вилояти Хатлон - 10610 cap (8 фоиз) ва Бадахшон - 3808 cap
(13 фоиз) кам шуд. Дар хоҷагиҳои шахсй баръакс зиёд шуд, ки сарчашмаи
он тороҷи чорвои колхозу совхозҳо буд.
Соли 1999 нисбат ба соли 1990 дар хоҷагиҳои ҷамъиятй ҳамагй 29
фоизи чорвои калони шохдор, 40 фоиз бузу гӯсфанд, 55 фоиз аспҳо, 2 фоиз
паррандаҳо бокй монда буданд. Дар хоҷагиҳои шахсй чорвои калони
шохдор 17 фоиз ва саршумори аспҳо чор баробар зиёд шуд. Талафёбии
чорвои ҷамъиятй ва махсулнокии он дар солҳои баъдина низ давом дошт.
Яъне давраи хаёти осоишта хам пеши роҳи торочгарони молу амволи
ҷамъиятиро гирифта натавонист.
Барои пешбурди минбаъдаи чорводорй бояд аз тачрибаи чорводорони
замони шӯравӣ ва хориҷй истифода кард. Дар Тоҷикистон бояд барои
содирот аспҳои зотй, қутосҳо, гӯсфандҳои зоти ҳисорй, тоҷикй, бузҳои
ангорӣ зиёд парвариш ёбанд.
Озодии
комили
хоҷагидорӣ
ва
ҳавасмандгардонии
истеҳсолкунандагон гарави асосии зиёд кардани маҳсулот ва баланд
бардоштани сифати он мебошад. Шаклхои гуногуни хоҷагидорй ташкил
шудаанд. Хусусигардонии объектҳои комплексҳои агросаноатй амалӣ
мегардад. Истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ ва воридотӣ воситаи воридоти
арзи хориҷӣ мегардад. Минбаъд бояд аз хориҷа бештар воситаҳои техники
- технологи ворид шаванд. Корхонаҳои муштараки истеҳсол, коркард,
нигаҳдорй ва фурӯши маҳсулоти кишоварзй сохта шаванд. Ба
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хориҷа бояд молҳои тайёр ва нимтайёрй соҳаи кишоварзӣ ба фурӯш раванд.
Барои ин соҳаи кишоварзӣ бояд дар асосҳои индустриявӣ ташкил до да
шуда, деҳқонон аз давдат ёрии ҳаматарафаи моддӣ - техникй, пулй молиявӣ, агрономй, зооветеранй, тиббй, маданӣ ва ғайра гиранд. Наҳру
ҷӯйҳо, иншоотҳои обёрикунанда сохта, заминҳои бекорхобидаро аз худ
кунанд.
Сарвари давлати тоҷикон Эмомалй Раҳмон дар мулоқот бо
соҳибкорони ҷумҳурӣ 25-уми декабри соли 2007 ҷабҳаҳои асосии
хоҷагидории ҷумҳуриро хулоса намуда, дар назди соҳибкорон вазифаҳои
мушаххас гузошт, ки шаклҳои гуногуни хоҷагидориро минбаъд ривоҷу
равнақ диҳанд ва барои шукуфоии Тоҷикистони азиз саҳми арзандаи худро
гузоранд.

§6. Ҳаёти иҷтимоӣ
Дар натиҷаи кӯшишу талошҳои давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон дар
доираи ду ҳуҷҷати барои рушди иҷтимоиву иқтисодии мамлакат муҳим Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли
2015 ва Стратегияи паст кар дани сатҳи камбизоатии Ҷумхурии Тоҷикистон
барои солҳои 2007-2009 сатҳи камбизоати аз 64 фоизи соли 2003 дар айни
ҳол ба 53 фоиз расонида шудааст. Дар асоси барномаҳои зикршуда
Ҳукумати кишвар дар назди худ вазифа гузоштааст, ки сатҳи камбизоатиро
то соли 2015-ум 32 фоиз паст гардонад.
Соли 2008-ум саноати Тоҷикистони соҳибистиқлол зиёда аз 80 соҳаи
гуногунсамт, аз чумла металлургияи ранга, маъданҳои кӯҳӣ,
гидроэнергетика, саноати сабуку хӯрокворй, истеҳсоли маводи сохтмон,
нафту кимиё, мошинсозӣ, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва бахшҳои
дигарро фаро мегирифт ва суръати миёнаи афзоиши солонаи он зиёда аз 10
фоизро ташкил медод. Ҷиҳати боз хам вусъат ёфтани саноати Тоҷикистон
зарур аст, ки бештар барои воридоти техникаву технологияи муосири
истеҳсолӣ коркарди ашёи хоми маҳаллӣ, инчунин фароҳам овардани
ҷойҳои нави корй кӯшишу талош карда шавад.
Таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва харчи бештар бо маҳсулоти
озуқавории худй таъмин кардани аҳолӣ ҳадафи асосии фаъолияти
Ҳукумати кишвар бояд бошад. Бинобар ин, барои рушди бемайлони соҳаи
кишоварзй, оқилонаву самаранок истифода бурдани замин ва пеш аз хама
заминҳои обй, баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзй ва
ривоч додани коркарди саноатии маҳсулот як силсила талбирҳои мушаххас
ва муасир амалй карда шуданд.
Дар ин самт ислоҳоти бахши аграрӣ, ба ихтиёри деҳқонону фермерҳо
вогузор намудани замин ва дар ин асос густариш додани
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сохибкории хурду миёна, аз ҷумла сохибкории истеҳсолй саҳми бахши
хусусиро дар истеҳсоли аксари намудҳои маҳсулоти кишоварзй ба 90 фоиз
расонидааст.
Воқеан, яке аз роҳҳои асосии ҳифзи бозори истеъмолии кишвар ва
пешгирй кардани афзоиши нархҳои маводи ғизой истифодаи самараноку
оқилонаи замин, баланд бардоштани ҳосилнокии он, дар як сол аз заминҳои
обӣ рӯёнидани ду-се ҳосил ва бо ҳамин роҳ зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли
маҳсулоти озуқавории худй мебошад. Амнияти озуқавории кишварро танхо
дар сурате таъмин кардан мумкин аст, ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии
ватаниро ҳарчи бештар афзоиш дода, аз маводи ғизоии воридотй камтар
вобаста бошем.
Ба хотири таъмини амнияти озуқавории мамлакат зарур аст, ки ҳар
сол дар майдони на камтар аз 160 ҳазор гектар заминҳои обӣ кишти такрорӣ
гузаронида, истифодаи самараноки ҳар ваҷаб заминро ба роҳ мондан лозим
аст. Бояд талаботи бозори дохилй ва нишондиҳандаҳои воридоту содироти
маҳсулоти озуқаворӣ ҳаматарафа тахдилу баррасӣ карда шуда, дойр ба паст
кардани сатҳи вобастагии бозори дохилй аз маҳсулоти воридотй, инчунин
кабул ва татбиқ намудани барномаи амнияти озуқавории кишвар тадбирҳои
мушаххас андешида шавад.
Барой ҳалли масъалаҳои зикршуда ва умуман рушди иқтисодиву
иҷтимоии мамлакат дар доираи лоиҳаҳои гуногун ҷалби сармояи дохиливу
хориҷй бояд самти муҳимтарини фаъолияти Ҳукумати Тоҷикистон бошад.
Баъд аз соли 1997-ум дар доираи зиёда аз 200 лоиҳаи муштараки
сармоягузорй 15 миллиард сомонй ё 4 миллиарду 400 миллион доллар
маблағ ҷалб шуда буд. Дар ибтидои асри XXI халқи тоҷик ба иқтисодиёту
истеҳсолоти замонавии ҷавобгӯи манфиатҳои давлатдории миллй, татбиқи
дастовардҳои пешрафтаи иқтисоди ҷаҳонӣ ва илму технологияи нав,
ҳамчунин тарбияи наели дорой тафаккури созанда, ҷаҳонбиниву дониши
муосир, зираку соҳибмаърифат ва ватанпараст ниёз дорад, ки барои
тараққиёту ободии ояндаи Тоҷикистони соҳибистиқлол бо иродаи
мустахкам ва содиқона хизмат намуда, дар арсаи ҷаҳонй аз давлату миллати
худ пущтибонй карда тавонанд.
Тарбияи чунин наели соҳибмаърифат, огоху бедордил, забондону
ҷӯянда ва донандаи техникаву технологияи муосир минбаъд низ хамчунин
самти муҳими сиёсати давлат бояд бокй монад. Зеро пешрафту тараққиёти
ҳар як давлатро маҳз кадрхо ва мутахассисони баландихтисосу кордон
таъмин карда метавонанд.
Дар доираи ин вазифаи муҳим Ҳукумати Точикистон рушди соҳаи
маорифро яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти худ шумурда, дар тӯли
ҳабдах соли истиқлолият ҳамасола маблағгузории соҳаро зиёд
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намуд, ки дар натиҷа шароити моддиву техники ва раванди таълим дар
муассисаҳои таҳсилоти миёна, касбӣ ва олӣ хеле бехтар гардид.
Масалан, дар соли 1995 маблағгузории соҳаи маориф аз ҳисоби буҷети
давлатй ҳамагй якуним миллион сомонй буд, вале соли 2008 он ба 700
миллион сомонй расонида шуд, ки ин 16 фоизи б учета давлатиро ташкил
медод. Танҳо дар хашт соли охир (то соли 2008) маблағгузории давлатии
соҳаи маориф 16 маротаба афзуд.
Ҳамзамон сиёсати иҷтимоии давлат ба ислохот ва инкишофи соҳаҳои
тиб, ҳифзи иҷтимоии аҳолй, фарҳанг, инчунин баланд бардоштани мақоми
зан дар ҷомеа, рушди зеҳниву ҷисмонии ҷавонон ва тараққй до дани варзиш
нигаронида шуд а буд. Дар ин самтҳо Тоҷикистон дар тӯли солҳои
соҳибихтиёрӣ ба пешрафти назаррас ноил гардид. Натиҷаҳои бозиҳои
олимпӣ дар Пекин (2008) гувоҳи равшани ин гуфтаҳоанд.
Баъди соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон яке аз масъалаҳои доғи
рӯз ин авҷ гирифтани хурофотпарастй ва гузаронидани ҷашну маъракаҳои
сермасраф дар ҷомеаи тоҷик буд. Ин ҷашну маъракаҳо бори гароне буд бар
дӯши мардуми Тоҷикистон. Ин ҳолат ҳукуматро водор намуд, ки тадбирҳои
таъҷилй андешад.
Президента кишвар Эмомалӣ Раҳмон барои таъмини зиндагии осудаи
халқ ба қонуни махсус оид ба танзими анъана ва ҷашну маросимҳо имзо
гузошта, таъкид намуданд, ки: «... То расму ойин ва маросимҳои милливу
динии худро ба як низоми муайян надарорем ва хароҷоти беҳудаву
зиёдатии мардумро аз байн набарем, ба қабулу татбиқи барномаҳои давлатӣ
ва сарфи маблағҳои зиёд дар масъалаи паст кардани сатҳи камбизоатии
аҳолй ба натиҷаҳои дилхоҳу назаррас ноил шуда наметавонем».1 Дар
ҳақиқат анъана ва ҷашну маросимҳо ҳамчун омили муҳими зуҳуроти
иҷтимоӣ зарурат ба танзим дошта, мутобиқи талаботи замон бояд инкишоф
ёбанд. Тақлидкорй ва рақобата бемантиқи одамон дар гузаронидани тӯю
маъракаҳо боиси хароҷотхо ва исрофкориҳои аз ҳад зиёд шуда, маросимҳои
дафну азодориро ба бори гарони зиндагӣ табдил до да бу дан д. Кор то чое
расида буд, ки гаму андӯҳи хароҷота пас аз марги наздикон на танхо
ворисон, ҳамчунин шахсони зиндаро, қабл аз марг ба гами вазнин гирифтор
мекард. Воқеъан, қисме аз мардуми тоҷик ба сабаби зоҳирпарастии беасос
ва дар иҷрои маросимҳо ва маъракаороиҳо пойбанди таассубу хурофот
будани худ ба амалҳое даст мезаданд, ки дар ягон гӯшаи дигари олами
ислом ба назар намерасад.

Санадҳои меъёрии ҳукуқи оид ба танзими анъана ва ҷашну маросимҳо. Душанбе,
2007, саҳ.З.
1
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Роҳи ягонаи ҳарчи зудтар раҳо кардани мардум аз ин вазниниҳои
сохта ва бидъатҳо қабул кардани қонун буд.
Ин буд, ки 8 июни соли 2007 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»
қабул гардида, тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи хизмати давлатӣ» ва Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи
ҳуқуқвайронкунии маъмурй ворид гардид. Бо фармони Президента
Ҷумҳурии Тоҷикистон Раёсат оид ба танзими анъана ва ҷашну маросимҳои
Дастгоҳи иҷроияи Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта,
Низомномаи он тасдиқ гардид. Ин ва дигар чорабиниҳои ҳуқуқию ташкилӣ
воситаи беҳтар кардани вазъи иҷтимоии мардум, паст кардани сатҳи
камбизоатӣ ва таъмини шароити арзандаи зиндагӣ барои ҳар сокини
кишвар гардид. Тахдилҳо нишон медиҳад, ки Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон» саривақти буда, дар шароити болоравии нархи ҷаҳонии
маҳсулоти хӯрока манфиатҳои иқтисодй ва иҷтамоии шаҳрвандбнро ҳифз
ва барои амалӣ гаштани стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар
ҷумҳурй мусоидат намуд. Мардуми Тоҷикистон дар як сол (нимаи дуюми
соли 2007 ва нимаи аввали соли 2008 Т.Н.) бештар аз як миллиард сомонӣ
маблағро ба манфиати хеш сарфа карданд. Маблағҳои сарфагардида ба
баланд бардоштани сатҳи зиндагй ва пурсамар масраф намудани буҷаи
оилавии шаҳрвандон мусоидат намуданд. Дар амалӣ гардидани Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимхо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон» нақши раисони ҷамоатҳои деҳот ва раисони
маҳаллаҳо хеле бузург аст. Дар ин ҷода фаъолияти пурсамари раиси
ҷамоати деҳоти «Чоргултеппа»-и ноҳияи Рӯдакӣ Сайфиддинов Абдусамад,
раис ва ҷонишини раиси ҷамоата деҳоти «Чортеппа»-и ноҳияи Рӯдакӣ
Шодиев Давлатбек, Нозимов Зиёдулло, раиси маҳаллаи Маърифати ноҳияи
Рӯдакӣ Алиев Ҷумъа ва раиси маҳалла аз ноҳияи Исмоили Сомонии
ш.Душанбе Ситамов Назар ибратбахш буда, сазовори дастгирй мебошанд.
Барои боз ҳам мукаммал гардонидани мундариҷаи Қонун Ҳукумати
Ҷумҳурӣ апрели соли 2008 ба он боз тағйиру иловаҳо ворид намуд.
Ҳамаи ин дигаргунйю ислоҳотҳо ва саъю кӯшишҳои ҳукумат гувоҳи
онанд, ки Тоҷикистони соҳибистйқлол дар ояндаи наздик ба яке аз
кишварҳои пешрафтаи ободу шукуфон табдил хоҳад ёфт.
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§7. Вазъи илму фарҳаиг
Аз кашмакашиҳои дохилӣ, бенизомиҳои маҳаллӣ, гирдиҳамоиҳои
тӯлонӣ ва билохир ҷанги бародаркуш (солҳои 1992 - 1997) ҳаёти фарҳангй
ва аҳли зиёи ҷумҳурӣ зарару зиёнӣ бештар диданд. Дар оташи ҷанг садҳо
биноҳои мактабу, муассисоти томактабии атфол, китобхонаҳо, клубҳо,
кинотеатрҳо, хонаҳои фарҳанг ва бисёр марказҳои илмй, фарҳангию маърифатй сӯхта нобуд шуданд. Намуди фарҳангии водиҳои шукуфони
Вахш, Ҳисор, Рашт, Дарвозу Бадахшон ба cap чо дари сиёҳ дошт.
То ба имзо расидани созишномаи сулҳу оштӣ мактабу маориф,
муассисоти тандурустӣ, санъат, илму адабиёт давраи мушкилтаринро аз cap
мегузаронд. Вазъи мактабу маориф дар ҳолати фоҷиавй қарор дошт.
Маблағгузории давлатй ба мактаби таълимоти умумй, миёнаи махсус ва
олй қариб ки қатъ гардид. Бо сабабҳои муҳтоҷӣ ҳазорон хонандагон,
донишҷӯён ва омӯзгорону устодон мактабро тарк гуфтанд, хусусан
фирориёни иҷборй. Сифати таълиму тарбия паст шуд. Талаботи нақша ва
барномаҳои таълимй иҷро намешуд. Сатҳи дониши талабагону донишҷӯён
ба пуррагй коҳиш ёфт.
Зиндагии тоқатфарсо талабагони зиёдро аз мактаб ба кӯча партофт.
Онҳо дар бозорҳо аробакашӣ, носу сигорфурӯшй карда, дар кӯчаҳо
мошинҳои «тоҷикони нав» - ро барои пайдо кардани қути лоямут шустушӯ
мекарданд. Устодону омӯзгорон гӯшаи бозорро интихоб карда, майда чӯйдафурӯшӣ мекарданд. Зиндагй сафи ҷавонони маънавиёташон пасту
равонашон шикастаро зиёд кард. Теъдоди бедодгарон, майзадагон,
нашъамандон, нашъаҷаллобон, дуздон, шӯрапуштону гадоҳои сари кӯчаву
бозор афзуд.
Илму муассисоти илмӣ аз набудани маблағ ва нарасидани воситаҳои
моддӣ - техникй ҳоли ногуворе доштанд. Бисёр пажуҳишгоҳҳои Академия
фаъолияташонро қатъ карданд. Олимону мутахассисони зиёд ҷумҳуриро
тарк намуданд. Бисёр ходимони санъату адабиёт дилшикаста шуданд. Вале
дар байни ходимони илм, санъату адабиёт теъдоди меҳанпарастони асил
бештар буда, онҳо ба оянда бо чашми умед менигаристанд. Дар рӯзҳои
вазнинтарини ҳаёт ҳам, асархои нодир эҷод мекарданд. Маҳз дар ҳамин
давра филми Бақо Содиқов «Имом» - ал Бухорй» эҷод шуд. Театри
«Аҳорун» - и Фаррух Қосим амал кард. Гурӯҳи мусиқии «Борбад», гурӯҳи
«Шашмақом» таъсис ёфтанд.
Дар давраи бӯҳрони шадиди фарҳанги тоҷик фарзандони фарзонаи
миллат роҳи рафъи ин бӯҳронро ҷӯён буданд. Зарур буд, ки қабл аз хама ба
беҳбуди кори мактабу маориф ахамият дода шавад. Кори мактаб дар
ҷумҳурӣ мувофиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»,
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ки 27-уми декабри соли 1993 Маҷлиси Оли кабул карда буд ва
«дастуруламал оид ба мактаби маълумоти умумӣ», ки ҳукумати ҷумҳурӣ
12-уми октябри соли 1995 кабул кардааст ба роҳ монда мешавад.
Дар қонун омадааст, ки вазифаи таълиму тарбия дар доираи маориф
мувофиқи шароитҳои давлати демократии дунявй иборат аз он аст, ки
шаҳрвандони баландмаълумоти эҷодкору ҳаматарафа инкишофёфтае тайёр
карда шаванд, ки дорой дониши чуқур, тавоно, малакаи касбй буда, дар
онҳо ғояҳои сулҳдӯстй, гуманистй, меҳанпарастй, ҳақиқати иҷтимой, ҳифзи
арзишҳои эътирофшудаи гуманистӣ, ҳуқуқ ва қонун мақоми ҳалкунанда
дошта бошад.
Баъд аз истиқрори сулҳ ҳукумат дойр ба такмили кори мактабу
маориф чандин қарору нишондодҳо қабул намуд, ки дар маҷмӯъ як
ислоҳоти пурраи маорифи халқро ташкил медиҳанд. Мундариҷаи асосии
ислоҳотро консепсияи мактаби миллй дар бар мегирад. Дар ин кор қонун
«Дар бораи забони давлатй» (соли 1989) амал мекунад.
Лоиҳаи «Консепсияи миллии маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»
моҳи декабри соли 2001 ба муҳокимаи умумихалқй пешниҳод шуда буд. Ин
ҳуҷҷат иборат аз 15 банд буда, мақсад ва вазифаҳои маълумот,
сарчашмаҳои маълумот, зинаҳои таълиму тарбия, омодасозии кадрҳои
илмӣ - омӯзгорй, симои муаллими замон ва ғайраро дорост.
Дар назар аст, ки тамоми мактабу муассисоти фарҳангии дар натиҷаи
ҷанг хароб гашта барқарор карда шуда, таҳкурсии моддӣ - техникии онҳо
мустаҳкам шавад, теъдоди қаблии хонандагон пурра карда шуда, омӯзгорон
ба ҷойҳои пештараи кор ба мактабҳо баргардонда шаванд. Талабагону
донишҷӯён бояд мувофиқи талаботи муносибатҳои бозаргонй таълиму
тарбия гирифта, на танҳо касби дӯстоштаашонро интихоб кунанд, балки
донишу таҷрибаи наслҳои гузаштаро аз бар карда, шахсони меҳнатдӯст,
инсонпараст ба воя расанд.
Бояд таҷрибаи пешқадам, усулҳои беҳтарини таълиму тарбия дар
мактабҳо ҷорй шуда, ба усули омӯзиши гимназиягӣ, литсей, колеҷй ва
мактабҳои шахсй гузашта шавад. Донишҷӯён ба асрори муносибатҳои
бозаргонй пурра сарфаҳм раванд. Таълим ба стандарти умумиҷаҳонӣ
ҷавобгӯ бошад.
То 1 -уми январи соли 2001 дар 3567 мактабҳои маълумоти умумии
ҷумҳурӣ 1506153 кас таҳсил доштанд, ки 693206 нафарашонро духтарон
ташкил медоданд. Дар мактаб 97770 омӯзгорони соҳибмаълумот ба кори
таълиму тарбияи ҷавонон машғул буданд. Дар кори мактаб камбудиҳо низ
ҷой доштанд. Теъдоди хонандагони аз мактаб дурмонда кам нест.
Таҳкурсии моддй - техникии таъдим дар мактабҳо ба талабот ҷавобгӯ
намебошад. Аз сабаби камин маош дар мактаб омӯзгорон намерасанд.
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Алоқаи мактаб бо истеҳсолот ва волидайни хонандагон мувофиқи
матлабнест.
Тибқи қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 -юми феврали
соли 1996 дар мактабҳои олӣ усули бисёрзинагии касбомӯзй ҷорй шуда,
донишҷӯён мувофиқи қобилият ва имконияташон ҳамчун бакалавру
магистр тайёр карда мешаванд. Вале ин равия пурра одат нашудааст.
Аз рӯи нақшаи Вазорати Маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон мактабҳои
олии мамлакат аз соли хониши 2006-2007 бояд пай дар пай ва зина ба зина
ба системаи кредитии таълим гузаранд, вале таҷриба собит каму да
истодааст, ки ин система дар шароити кунунии Тоҷикистон ба мақсад
мувофиқ нест.
Барой гузаштан ба системаи кредитии таълим дар кишвари мо холо
заминай зарурӣ мавҷуд нест. Дар сурати пурра ҷорй шудани ин система дар
мактабхои олии мамлакат сатҳи дониши шогирдон паст гардида, санъати
нутқи онҳо мекоҳад.
Аз ин рӯ, мо ҷонибдори системаи таълими даврони Шӯравӣ ҳастем,
зеро афзалияти онро аллакай мутахассисони варзидаи ҷаҳон эътироф
намудаанд.
Дар донишкадаҳои олй ва ҳунаристонҳо зиёда аз 100 ҳазор донишчӯён
таълим мегиранд. Аз нӯҳ ҳазор кормандони соҳаи илм қисми зиёдашон дар
мактабхои олй ба кори таълиму тарбияи донишҷӯён машғуланд.
Теъдоди мактабхои олй ва колеҷҳо дар ҷумхурй сол то сол меафзояд.
Вале қисми муайяни онҳо, хусусан мактабхои олии худрӯи махаллй, на
таҳкурсии моддй - техникии зарурии таълим ва на устодони унвондору
соҳибтаҷриба доранд. Таълим дар ин гуна мактабхои олй дар асосҳои
шартномавй сурат гирифта, барои баъзе ашхос манбаи даромад мегардад.
Дар ҳамаи онҳо «ҳуқукшиносон» - ро омода месозанд. Аммо кадрҳои
муҳандисй - техникй, сохтмончиён мутахассисони кӯхкану роҳсоз дар
ҷумҳурй ба теъдоди ҳазорон намерасанд. Ҷавонони хушзеҳну қобил бояд
майли омӯзиши ихтисосҳои техникй, хоҷагидорй ва табиатшиносй дошта
бошанд, зеро пешрафти минбаъдаи кишварамон ба истифодаи захира ва
боигарихои табииашон марбут аст.
Дараҷаи дониши донишҷӯёни ҷабҳаи шартномавй дар тамоми факулта
ва мактабхои олии ҷумхурӣ дар дараҷаи ниҳоят паст буда, бисёрии онҳо то
ба курсҳои хатмкунй намерасанд. Бояд пеши роҳи ин бенизомиҳо гирифта
шуда, дарачаи тайёр кардани кадрхои баландихтисос ба талаботи замон
мувофиқ карда шавад. Ислоҳоти мактаб, маориф ва илмро Эмомалӣ Раҳмон
масъалаи муҳимтарини имрӯзу фардо донистааст, ки талаботи хоҷагии
халқро ба кадрҳо омӯхта, мутахассисони ба иқтисодиёти бозаргони ҷавобгӯ
тайёр карда шаванд.
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Ҳукумат барои инкишофи илми академики аҳамияти зиёд медиҳад,
зеро академияи илмҳо маркази илмии хоҷагии халқ, густариши маориф ва
фарханги ҷумҳурӣ мебошад.
Олимони Академия пайваста дар ҷустуҷӯи мавзӯҳои илмӣ, омӯзиши
захираҳои табий, нерӯҳои тавлидотй буда, тамоми фаъолияти илмии худро
барои пешбурди иқтисодиёт, баланд бардоштани дараҷаи маънавиёти аҳли
ҷомеа равона медоранд. Зарур дониста шудааст, ки маҳсули илмии олимон
ба талаботи иқтисодиёти бозаргонӣ мувофиқ карда шуда, ба миқёси ҷаҳонӣ
бароварда шавад.
Илми академӣ бо тадқиқотҳои олимону устодони кафедраҳои
мактабҳои олӣ пайванди ногусастанӣ дорад. Мактабҳои олй ба масъалаи
тайёр кардани пажуҳишгарони ҷавон аҳамияти калон медиҳанд. Дар ин
кори хайр идрори президента ба донишҷӯёни қобилиятноку аспирантҳо
амали нек аст. Халқи тоҷик_бо олимони намоёни худ С.Табаров, Т.
Муҳиддинов, Н. Ҳотамов, У.Мирсаидов, А.Мухторов, М.Бобохонов,
Р.Масов, Ю.Носиров, Б.Сангинов, П.Бобоҷонов, З.Акрамов, Ҳ.Мансуров,
Ҳ.Сафиев, Ю. Нуралиев, Ш.Эмомов, Ю.Ёқубов, Д.Саидмуродов,
Г.Зокиров, Ю.Исҳоқӣ, М.Ғуломов, М.Маликов, А.Пӯлодов, Б.Кимсанов,
А.Шарифзода, Н.Мирзоев, Ш.Холиқов, А.Маҳмадамин, М.Диноршоев,
Х.Асозода, Д.Гулмирзоев, Ҳ.Одинаев, С.Мухторов, Р.Абулҳаев,
С.Наврузов. С.Комилов, Қ.Қодиров, Ф.Зикриёев, Р.Набиева, Д.Уроқов, А.
Махмудов, Т.Ғаниев ва дигарон ифтахор дорад.
Олимони Академия дар тӯли панҷ сол (солҳои 1996 - 2000) беш аз се
ҳазор корҳои илмй, 335 монография, китобча ва маҷмӯаҳои илмй ва 2392
мақолаҳои илмй чоп карданд, ки 350- той онҳо дар хориҷа ба чоп расидаанд.
Бо ташаббуси Президента кишвар Эмомалӣ Раҳмон Академияи
илмҳои мактабҳои олии Тоҷикистон таъсис ёфт, ки бояд имкониятҳои
илмии олимонро такмил дода, мутахассисони қобилиятноки ҷавонро ба воя
расонанд. Инчунин бо мактабҳои олии Иттиҳоди давлатҳои
муштаракулманофеъ иртиботи наздики илмй дошта бошанд. Сифати
корҳои олимони ҷавонро баланд бардошта, ба талаботи замона мувофиқ
кунонида шаванд.
Бенизомиҳои солҳои 90-ум, хусусан, гирдиҳамоиҳои тӯлонй ва ҷанги
бародаркуш ба ахди зиё таъсири гуногун доштанд. Баъзеҳо диссидента
(муртад), баъзеҳо ба исломгарой, пешвои ҳизбҳои сиёсй ва ҷунбишҳои
ҷамъиятй гаравида, ташаббускорони гирдиҳамоиҳо ва низои байни тоҷикон
шуданд.
Иддае аз зиёиёни карахту кӯҳнапараст алайҳи С.Айнй ва шоири
номвари тоҷик М.Турсунзода ҳаргуна бадгӯиҳои нобарҷо ва
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тӯҳматангез иброз доштанд. Ҳатто нисбати Р.Ҷалил, Ҷ.Икромй, С.Улуғзода,
М.Шукӯҳй, А.Баҳорӣ, М.Миршакар ҳам суханҳои ғаразнок гуфта, онҳоро
бо дурагагй ном мегирифтанд.
Ҳаёти адабӣ - бадей дар ҷумҳурй ба тадриҷ пеш рафта, рангу бӯи тоза
мегирад. Адибон, шоиру нависандагон, рӯзноманигорон, ахли санъат
ҳаётро омӯхта, асархои шоистаи замонавӣ эҷод мекунанд. Аз усули эҷодии
реализми сотсиалистй ба реализми ҳақиқй гузашта, ҳодисоти ҳаётро аз
назари танқидӣ меомӯзанд. Дар адабиёт ғояҳои таърихӣ, ягонагии миллӣ,
бедории миллй тараннум мешаванд. Доир ба бинокорони истгоҳҳои барқии
Сангтуда, Роғун, ҳаёти шаҳриёну дехотиён, таърихи халқ асарҳо тавлид
хоҳанд шуд.
Эмомалй Раҳмон 19-уми ноябри соли 1997 дар анҷумани XI
нависандагони Тоҷикистон иброз дошт, ки нависандагони муосир
идомадиҳанда ва меросбардори адабиёти классикй аз А.Рӯдакӣ то С.Айнй
мебошанд. Аз ин рӯ, адибон бояд дӯстиро тараннум карда, ҳақиқатҷӯву
ростгӯ бошанд. Ин ғояҳо дар эҷодиёти Мӯъмин Қаноат, Гулназар Келдӣ,
Аюбй, Камол Насрулло, Лоиқ Шералӣ, Гулрухсор, Бозор Собир, Фарзона,
Зулфия Атой, Аскар Ҳаким, Мухаммад Ғоиб, Меҳмон Бахтӣ, Саидали
Маъмур, Абдулло Қодирӣ, Сорбон, Абдухамид Самадов, Низом Қосим,
Урун Кӯҳзод, Саттор Турсун, Юсуф Акобиров, Убайд Раҷаб ва дигарон
хеле инкишоф ёфтаанд.
Симои ҷомеаи ҳуқуқбунёду демократиро васоити ахбори умум, радио,
телевизиор, интернет, рӯзнома ва маҷаллаҳо ифода мекунанд. Дар
Тоҷикистон ин васоитҳо ба таври озод амал мекунанд ва ҳаёти дохиливу
берунии ҷумҳуриро инъикос менамоянд. Бидуни нашрияҳои «Садои
Мардум», «Ҷумҳурият», «Шоми Душанбе», «Нидои ранҷбар», «Садои
Шарқ», «Помир», «Адабиёт ва санъат» боз бисёр нашрияҳои соҳавй, ҳизбй,
шахсй, вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ, маҷмӯаҳо ва ғайра чоп мешаванд.
Дар густаришёбии фарҳанг мавқеи коркунони телевизион, радио,
осорхонаҳо ва театрҳои ҷумҳурй бузург аст. Ҳоло дар ҷумҳурӣ 1463
китобхона, 30 осорхона, 1100 хона ва қасрҳои фарҳанг, 15 театрҳои касбӣ
ва дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ театрҳои маҳаллй кор мекунанд.
Онҳо дар дилу дидаи мардум нури ақлу хирад, маърифат, зебопарастиро
мепарваранд.
Дар байни мардум дастахои навбунёди «Шашмақом», «Фалак» ба
мисли дигар соҳаҳои санъат обрӯ ва эътибори баланд пайдо карданд.
Овозхонҳои машҳури ҷумҳурӣ Зафар Нозимов, Ҷӯрабек Муродов, Абдулло
Назриев, Давлатманд Холов, Муродбек Насриддинов, Лола Азизова, Нуқра
Раҳматова, Ҷӯрабек Назриев, Саидқул Билолов, Афзалшо Шодиев, Хосият
Ортиқова, Хурсандмурод Зарифов, Нигина Рауфова ва дигарон маъруфу
писанди мардум
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шудаанд. Мактаби овозхонии Одина Ҳошим, Дӯстмурод Алиев, Мукаддас
Набиева барин хунарпешахо санъати сарояндагӣ, ромишгарӣ ва мусиқии
ҷумхуриро ғанӣ гардонд.
Дар пешбурди фарҳанги тоҷик вохӯриҳои хамасолаи Раиси Ҷумҳур
Эмомали Рахмон бо аҳли зиё мавқеъ ва мақоми хоса доранд.
Вазифаи аввалиндараҷаи фарҳанги имрӯза он аст, ки ҷавонон дар
рӯҳияи меҳнатдӯстӣ, инсондӯстӣ, ваҳдат, ободкориҳо тарбия ёбанд. Ба
мардуми фарҳангдӯсти тоҷик ахлоқи ҳамида, гуфтори нек, кирдори нек ва
пиндори нек хос мебошад. Тоҷикон ватани ягона, миллати ягонаи барои мо
чун модари ғамхору мушфиқ доранд, ки ободу шукуфон нигоҳ доштани он
мароми мост.

§8. Мақоми Тоҷикистон дар ҷаҳони имрӯза
Банӣ одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гавҳаранд.
Саъдии Шерозӣ
Дар даврони Шӯравӣ Тоҷикистон ҳамчун ҷумҳурии сотсиалистӣ ба
хайати оилаи ягонаи бародари халқҳои Шӯравй дохил буд. Мувофиқи
конститутсияи соли 1936 сиёсати хориҷӣ бар дӯши ҳукумати
умумииттифоқ меафтод. Ҳалли тамоми масоили ба сиёсати хориҷии
Тоҷикистон марбутбуда дар Маскав ҳал мешуд.
Баробари соҳибистиқлол гардидан дар сиёсати хориҷии Тоҷикистон
давраи нав оғоз шуд. Ҷумхурии Тоҷикистон акнун сиёсати мустақилонаи
хориҷии худро пеш мебарад, ки мақсади он дар ин ҷаҳони пуршӯру шар
хифз намудани манфиатҳои геополитики, мустаҳкам намудани алоқаҳои
манфиатовари дуҷонибаи иқтисодй - савдой ва фарҳангӣ бо кишварҳои
дуру наздик мебошад. Тоҷикистон ҳамчун субъекти баробарҳуқуқи
байналхалқӣ дар ҳалли бисёр масъалаҳои сиёсати ҷаҳони муосир саҳм
гирифт ва обрӯяш афзун гардид. Тоҷикистонро тамоми кишварҳои ҷаҳон
ҳамчун давлати мустақил шинохтанд ва эътироф карданд. Ҳоло Ҷумхурии
Тоҷикистон бо аксари онҳо муносибатҳои неки сиёсӣ, иқтисодӣ ва
фарҳангй дорад. Чунин муносибату робитаҳои нек бо кишварҳои ҳамчавор
Хитой, Ҳиндустон, Ироқ, Покистон, Афгонистон, Ҷумҳуриҳои Осиёи
Марказӣ ва хусусан бо Федератсияи Русия ҳамаҷониба ривочу равнақ
меёбанд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои комилҳӯқуқи бисёр иттиҳоду
ташкилотҳои байналхалқӣ ва минтақавӣ буда, бо онҳо муносибатҳои неки
ҳамаҷониба дорад. Аз ҷумла, Тоҷикистон аъзои комилҳуқуқи
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Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Европа,
Ташкилоти конфронси Исломй, Созмони ҳамкории Шанхай (СҲШ), Фонда
байналмилалии асъор ва ғайра мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати
сулҳу ҳамкории осоиштаро пеш гирифта, муқобили ҳамагуна ҷангу
низоъҳо ва зидди истифодаю озмоиши силоҳи хастаӣ мебошад. Тоҷикистон
барои тозагии муҳити зист ва алайҳи паҳн гардадани маводи марговари
нашъа мубориза мебарад. Ҷумҳурии Тоҷикистон зуҳуроти террористиро
маҳкум менамояд.
Тоҷикистон ҳамчун аъзои Созмони ҳамкории Шанхай барои таъмини
сулҳу амният дар қитъаи Осиё саҳми босазои худро мегузорад. Президента
Тоҷикистон Эмомалй Раҳмон бо таклифу пешниҳодҳои муфиди хеш дар
миқёси байналхалқй обрӯ ва эътибори беназире пайдо карда, ҳамчун
сиёсатмадори бохираду дурандеши ҷаҳон эътироф гардидааст. У узви
фахрй ва профессори ифтихории фалсафаи Академияи умумиҷаҳонии тиб,
дорандаи ситораи тиллои Алберт Швейсер, Ҷоизаи байналхалқии сулҳ ва
дигар мукофотҳои байналхалқй мебошад.
Алоқаҳои иқтасодии берунии Тоҷикистон устувор буда, ҳоло рӯ ба
инкишоф ва васеъшавй дорад. Тоҷикистон бо зиёда аз яксаду чил кишвари
ҷаҳон равобити тиҷоратй- иқтисодӣ дорад.
Дар иқтисодаёти ҷумҳурй маблағгузориҳои хориҷӣ, корхонаҳои
муштарак, ширкатҳои саҳҳомӣ васеъ истифода мешаванд. Бо кишвару
мамлакатҳои бузурги пешрафтаи ҷаҳон Русия, ИМА, Англия, Япония,
Германия, Италия, Ҷумҳури Халқии Хитой алоқаҳои зичи иқтисодӣ дорад.
Алоқаҳои иқтисодии Тоҷикистон бо Федератсияи Русия решаҳои
чуқур доранд. Вале онҳо баъди пошхӯрии ИҶШС то дараҷае гусаста шуда,
танҳо пас аз нимаи дуюми солҳои 90 -ум боз нисбатан барқарор гаштанд.
Ҳоло Ҷумҳурии Тоҷикистон бо бисёр шаҳру губернияҳои Русия
муносибатҳои хуби иқтисодию тичоратии дуҷониба дорад. 8-уми апрели
соли 1992 протокол дар бораи барпошавии муносибатҳои дипломата байни
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия ба имзо расида,
сафоратхонаҳои харду ҷониб дар Маскав ва Душанбе ташкил карда
шуданд. Алоқаҳои дуҷониба бо ин кишвари дусту бародар дар тамоми
соҳаҳо бомуваффақият густариш меёбанд.
Махсусан сафари расмии Президента Федератсияи Россия Дмитрий
Медведев охирҳои августа соли 2008 ба Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле
самарабахш буд. Дар рафти ин сафар Президента Федератсияи Россияро
Президенти Ҷумҳурии Точикистон Эмомалй Рахмон ба хузур пазируфта,
масъалахои рушда муносибатҳои дучонибаро дар соҳаҳои мухталиф, аз
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ҷумла, иқтисодиёт, энергетика, нақлиёт, фарҳанг, илм ва маориф муҳокима
намуданд.
Дар рафти гуфтушунид силсилаи ҳуҷҷатҳои ҳамкорй, аз ҷумла,
изҳороти муштараки президентҳои Тоҷикистону Русия, созишномаи
ҳукуматҳои ҳар ду мамлакат «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқ ба натиҷаҳои
фаъолияти зеҳнй, ки дар ҷараёни ҳамкории ҳарбию техникй ба даст оварда
ва истифода карда мешаванд», созишномаи ҳукуматҳои Тоҷикистону Русия
«Дар бораи ташкил ва фаъолияти маркази байналхалқии илмии «ПомирЧақалтой», созишномаи вазоратҳои фарҳанги ҳар ду мамлакат «Дар бораи
ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг», созишномаи вазоратҳои кишоварзии
Тоҷикистону Русия «Дар бораи ҳамкорй дар соҳаи кишоварзию саноатӣ»
меморандуми ҳамкории вазорати энергетика ва саноати Тоҷикистон ва
Ҷамъияти саҳҳомии «Интер Рао ЕЭС» дар бораи ҳамкорй дар бобати
сохтмон ва рушди иншоотҳои нави энергетикй дар қаламрави Тоҷикистон»
имзо шудаанд.
Тоҷикистони осоишта, ки сарватҳои зиёди табий дораду мардумаш
табиатан дар иҷрои шарту ӯҳдадориҳо ба қавлу ахдашон бовафо мебошанд,
диққати сармоягузорони хориҷиро ба худ ҷалб менамояд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон захираҳои зиёди истифоданашудаи
ангиштсанг, тилло, фулузот, гази табий, сангҳои қимматбаҳо ва гайра
дорад. Танхо дар вилояти Сугд 214 конҳои нуқра, сурб, руҳ, симоб,
волфром, тилло, нефт, газ, фирӯза ва гайра мавҷуданд. Ганҷҳои Бадахшон
ба худ ҳамто надоранд.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қариб 250 корхонаҳои муштараки бо
сармояи хориҷй ва техникаву технологияи навтарин ҷиҳозонидашуда кор
мекунанд. Ба хориҷа алюмин, нерӯи барқ ва нахи пахта ирсол мешавад.
Танҳо соли 2000 гардиши моли воридотӣ 1,1 млрд. доллари америкоиро
ташкил дода буд. Ҳаҷми молҳои содиротй 590,2 млн. доллар ва молҳои
воридотӣ 503,6 млн. доллари амрикоиро ташкил дода буд. Тоҷикистон
аъзои Ташкилоти ҳамкории иқтисодии Осиёи Марказй мебошад. Ин
ташкилот 300 млн. аҳолии минатқаро муттаҳид месозад. Аъзоёни он Эрон,
Покистон, Узбекистан, Туркманистон, Қазоқистон, Тоҷикистон,
Қирғизистон, Афганистан ва Озарбойҷон маҳсуб мешаванд. Аъзоёни ин
ташкилот бар зидди қачоқчигй, анвои нашъа ва найрангҳои гумрукй
мубориза бурда, дар сохтмони роҳи Кӯлоб - Қалъаи Хум - Хоруғ Қароқурум ҳамкорй мекунанд.
Дар Тоҷикистон ба ҳамкории байни давлатҳои иттиҳоди гумрукӣ
(Федератсияи Русия, Беларусия, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон)
аҳамияти зиёд дода мешавад. Ин кор ба густариш ёфтани тиҷорати
тарафайн ва инкишофёбии иқтисодиёти миллй мусоидат мекунад.
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Дар сиёсати хориҷии худ Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои
дӯстонаро бо тамоми чумҳуриҳои муштаракулманофеъ, кишварҳои ҳамсоя,
хусусан мардуми форсизабон ва мамлакатҳои мусулмони Шарқ вусъат
бахшида, таҷрибаи онҳоро оиди ба иқтисодиёти бозаргонии ҷаҳон ворид
шудан самаранок истифода мебарад.
Ташкилёбии Ҷумҳурии соҳибистикдоли Тоҷикистонро аввалин шуда
Эрон, ҷумҳуриҳои муштаракулманофеъ ва ИМА ба расмият шинохта, дар
Душанбе сафоратхона ва намояндагии худро созмон доданд.
2-юми марта соли 1992 дар ҷаласаи 46 Ассамблеяи Генералии СММ
Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои СММ интихоб гардида, зери сарпарастии ин
ташкилот ба гузаронидани дигаргуниҳои демократӣ қадам зад ва сиёсати
хориҷии худро муайян намуд.
30-юми сентябри соли 1993 сардори давлати демократа ва
соҳибистиқлоли тоҷик Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи 48-уми СММ
суханронӣ карда, диққати ҳозиринро ба дарду фоҷиаи Тоҷикистон ҷалб
намуда, зарурати гуфтушунидҳои байни тоҷиконро бо миёнаравии СММ
пешниҳод намуд. У борҳо аз ин минбари баланди байналхалқй суханронй
карда таъкид намуд, ки: «Мо аз роҳи интихобкардаи хеш - барпо намудани
ҷомеаи демократа, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ пае намегардем». Мӯҳтавои
асосии суханрониҳои Эмомалй Раҳмонро дар СММ қабл аз ҳама зарурати
боз ҳам мустаҳкам кардани СММ, баланд бардоштани мавқеи он дар
миқёси байналмилалӣ, мубориза алайҳи терроризми байналхалқй ва анвои
нашъа, муносибати сарфакорона ба захираҳои обҳои нӯшокии дунё, ҳифзи
сарчашмаҳои об, проблемахои бахри Арал ва ғайра ташкил медиҳанд.
Диққати Эмомалӣ Раҳмонро ҷанги тӯлонй дар Афғонистон ба худ
ҷалб намуда, роҳи мусолиҳатомезу сиёсии ҳалли онро пешгӯӣ мекард.
Эмомалй Раҳмон даъват ба амал овард, ки амалиёти душманонаи толибон
маҳкум карда шавад, пеши роҳи қочоқи силоҳ, анвои нашъа, терроризму
экстремизми байналхалқӣ, бунёдгароии динӣ гирифта шавад.
Ҳоло муносибатҳои Тоҷикистон бо Афғонистон, Эрон, Покистон,
Туркия, Ҳиндустон, Хитой ва ғайра дар вазъияти дӯстӣ ва ҳамкории
дуҷониба қарор доранд. Аммо муносибатҳо бо Ҷумҳурии Исломии Эрон
аҳамияти махсус доранд, зеро тоҷикону эрониҳо таъриху забон ва ватани
ягона - Хуросони бузург доранд. Ин муносибатҳо дар замони шӯравй коста
шуда буданд. Эрон аввалин шуда, моҳи январи соли 1992 дар Душанбе
сафоратхонаи худро кушод. Эрониҳо ва тоҷикон аз нав ба сӯи ҳамдигар
оғӯш кушода, даста дӯстӣ дароз карданд. Дар ин кор ҷамъияти «Пайванд»
нақши бузург бозид. Намояндагони Эрон дар
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тамоми давраҳои гуфтушунидҳои мусолиҳатомези байни тоҷикон ширкат
варзида, дар роҳи истиқрори сулҳу ваҳдати тоҷикон саҳми босазое
гузоштанд.
Ба кишварҳои хамдигар ташрифоварии мақомота сатҳи баланди
давлатии Эрону Тоҷикистон дӯстиву ҳамкории ин ду халқи бародарро боз
ҳам қавитар гардонд. Махсусан ташрифи Президента Ҷумҳурии Исломии
Эрон Маҳмуди Аҳмадинажод охири августы соли 2008 ба Тоҷикистон дар
инкишофи муносибатҳои ҳарду кишвари ҳамзабон аҳамияти бузург дошт.
Дар гуфтушуниди роҳбарони Тоҷикистону Эрон ба масоили сохтмони
нерӯгоҳи обии Сангтӯда-2, нақби Чормағзак, роҳҳои оҳану мошингарди
байни Тоҷикистон ва Афғонистону Эрон, хатҳои минтақавии интиқоли
нерӯӣ барқ ва хамкориҳои фарҳангӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда шуд.
Дар шароити имрӯза ҳамкориҳои иқтисодӣ, инчунин равобити
фарҳангӣ ва илмии байни Тоҷикистону Эрон густариш меёбад. Дар
ҷашнвораҳои ҳазорсолаи «Шоҳнома»-и Фирдавсй, 650-солагии зодрӯзи
Мирсаид Алии Ҳамадонй, 675-солагии Камоли Хуҷандӣ, 1100 - солагии
давлата Сомониён, соли бузургдошти «Тамаддуни ориёй», 80- солагии
шаҳри Душанбе, ҷашни 2700-солагии шаҳри бостонии Кӯлоб, 17 - солагии
истиқлолияти давлатаи Тоҷикистон, 800 - солагии зодрӯзи нобиғаи Шарқ
Ҷалолиддин Муҳаммади Балхй, 1150-солагии устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
ва Соли бузургдошта забони тоҷикй олимону донишмандони ҳарду кишвар
ширката фаъолона доштанд.
Дар Душанбе мағозаи китобфурӯшии «Ал-Ҳудо» ҷойгир аст. Дар
Эрон асарҳои олимон, адибон, шоирону нависандагон, аз ҷумла, таърихи
бисёрҷилдаи халқи тоҷик чоп мешаванд. Дар Тоҷикистон низ асарҳои
олимону мутафаккирони Эрон нашр мешаванд.
Муносибатҳои дӯстона бо Ҷумҳурии Халқии Хитой барои
Тоҷикистону Хитой хеле муҳиманд. Ин муносибатҳои дӯстонаи иқтисодӣ,
сиёсӣ ва фарҳангии байни ин ду кишвари ҳамсоя тавассути ташрифоварии
сарони ҳарду давлат ба кишварҳои дӯсту ҳаммарз сабаби пешрафти
Тоҷикистон ва Хитой мегарданд. Аввалин бор моҳи марта соли 1993
Эмомалй Раҳмон ба Ҷумҳурии Хитой ташриф овард, ки дар он асосҳои неки
дӯстии ҳамсоягӣ ва ҳамкории ҳарду кишвар гузошта шуд. Сипае, Эмомалй
Раҳмон соли 1996 ду маротиба ба Хитой сафар кард. 26 -уми апрели соли
1996 дар Шанхай вохӯрии сарварони панҷ мамлакат - ҶХХ, Федератсияи
Русия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон барпо шуд ва дар он дар
бораи пурзӯршавии чораҷӯиҳои эътиқодмандии байни ин панҷ давлат
Созишнома ба имзо расид.
Созишномаи Шанхай, ки бо миёнаравии СММ баста шуд, барои
мустаҳкам кардани бехатарй, таъмини сулҳу оромй дар Осиёи Марказй,
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ҳавзаи Уқёнуси Ором ва инкишофёбии муносибатҳои дӯстонаи ҳамсоягй
мусоидат карда, барои ҳамкории неки ҳамаҷонибаи иқтисодӣ, сиёсӣ ва
фарҳангии кишварҳои аъзои Созишномаи Шанхай ва ҷаҳон ахамияти
бузург дорад.
16-уми сентябри соли 1996 дар Пекин Эмомалй Раҳмон ва сарвари
Хитой Тзян Тзямин Декларатсия ва созишномаи давлатиро ба имзо
расонданд, ки он рукнҳои асосии алоқаҳои дӯстона ва ҳамкории ин ду
кишварро муайян ва мустаҳкам гардонданд. Тарафи Хитой ба Тоҷикистон
барои сохтани фабрикаи бофандагй ба маблағи 10 млн. юан ёрии бебозгашт
расонид.
Ташрифи Президент Эмомалй Раҳмон моҳи августа соли 1999 ба
Хитой ва ташрифи раиси Ҷумҳурии Халқии Хитой Тзян Тзямин дар огози
соли 2000 ба Тоҷикистон муносибатҳоро роҷеъ ба масъалаҳои сарҳад,
мубориза зидди анвои нашъа, мустаҳкам кардани алоқаҳои иқтисодй ва
фарҳангй, хусусан дар сохтмони роҳи Кӯлоб - Қулма ва ғайра тобиши нав
доданд.
26-28 августа соли 2008 раиси Ҷумҳурии Мардумии Хитой Ху
Тсзинтао бо сафари расмй ба Тоҷикистон омад.
Гуфтушуниде, ки байни роҳбарони олимақоми Тоҷикистону Хитой
сурат гирифт масъалаи муносибатҳои дӯстонаи ҳар ду кишвар дар тамоми
самтҳо арзёбй гардид. Дар рафти ин гуфтушунид масъалаҳои
байналхалқию минтақавй низ мавриди таҳлилу қарор дода шуд. Таъкид
карда шуд, ки Ахднома оид ба ҳусни ҳамҷаворй, дӯстӣ ва ҳамкории аз
ҷониби роҳбарони Тоҷикистону Хитой .15 январи соли 2007 имзошуда
аҳамияти бузурги таърихӣ дошта, барои пешрафти пайдарҳами
муносибатҳои дарозмуддат, мунтазам ва солими ҳар ду кишвар заминаҳои
мустаҳками қонунӣ гузоштааст. Исботи равшани ин муносибатҳои
самарбахшро дар он мебинем. ки зиёда аз 80 ширкати калонтарини Хитой
дар соҳаҳои алоқа, сохтмон, тармиму таҷдиди роҳҳои мошингард, бунёди
хатҳои интиқоли барк ва хизматрасонӣ дар Тоҷикистон кору фаъолият
карда истодаанд.
Дар «Эъломияи муштараки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Халқии Хитой оид ба густариши минбаъдаи муносибатҳои ҳусни
ҳамҷаворӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ» омадааст, ки: «Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Ҷумҳурии Хитой ба якдигар наздик будани мавқеи ҳар ду кишварро оид ба
як қатор масъалаҳои мухими байналмилалӣ ва минтақавй қайд намуда,
таъкид мекунанд, ки ҳамкориҳоро миёни ду давлат дар чорчӯбаи Созмони
Милали Муттаҳид ва ташкилотҳои дигари байналмилалй идома медиҳанд.
Тарафҳо ҳадаф ва усулҳои асосии Оинномаи СММ ва меъёрҳои умумии
қабулшудаи ҳуқуқи башарро қатьӣ риоя намуда, дар заминай он бунёди
сохтори нави амниятиро дар
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асоси боварй ва манфиатҳои муштарак, баробарҳуқуқй ва ҳамкорй
инкишоф медаҳанд. Тарафҳо ҷонибдори ҳалли мусолиматомези
масъалаҳои баҳсталаби байналмилалй буда, нақши ҳалкунандаи СММ- ро
ҷиҳати таъмини сулҳу амният дар сайёра таъкид мекунанд. Тоҷикистону
Хитой гуногунрангии тамаддунҳо ва намудҳои инкишофро эътироф ва
эҳтиром менамоянд ва ба бунёди сулҳи пойдор дар асоси субота комилу
рушду нумӯи муштарак мусоидат менамоянд»1.
6-7 сентябри соли 2008 дар шаҳри Душанбе бахшида ба 1150- солагии
қофиласолори шеъру адаби тонику форс Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ
Симпозиуми байналмилалии илмй дар мавзӯӣ «Рӯдакй ва фарҳанги ҷаҳон»
баргузор гардид.
Ҷумҳурии Тоҷикистон ғайр аз кишварҳои алоҳида, бо бисёр
ташкилоту ҷамъиятҳо ва фондҳои шахсии байналхалкӣ муносибатҳои неки
ҳамкорй ва равобити судманди иқтисодй, сиёсй ва фарҳангии дуҷониба
дорад. Чунин муносибатҳо бо фонда Оғохони IV умедбахшанд. Шоҳзода
Шокарим ал - Ҳусайнӣ Оғохони IV бо Тоҷикистон бисёр муносибати нек
ва ҳамкорй дорад. Таваҷҷӯҳи ӯ ба Тоҷикистон аз ташрифҳои шахсӣ ва
кӯмакҳои беғаразонаи фонди Оғохон пайдост. Дар сароғози ин
муносибатҳо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
истодааст. Ҳар як мулоқот ва вохӯриҳои эшон бо аълоҳазрат Оғохони IV ба
чораҷӯии муфиди зиндагисоз табдил меёбад.
Пӯшида нест, ки бо кӯмаки фонди Оғохони IV дар давраи мудаиши
бӯҳрони иқтисодии солҳои 90-уми асри XX аҳолии минтақаҳои Кӯҳистони
Бадахшону Рашт аз гуруснагй ва мӯҳтоҷй наҷот ёфтанд. Ҳар як сокини ин
ҷо аз тифли навзод то пири солхӯрда аз фонда номбурда ба андозаи муайян
маводи ғизо - орд, равған, биринҷ, қанд, ва ғайра ёрии бепулу бебозгашт
мегирифт.
Мактабҳои ин диёр бо ёрдами фонди мазкур таъмир шуда, соҳиби
васоити таълим - китоб, компютер ва ғайра шуда, талабагон забони
англисиро хуб азхуд мекарданд. Фонда Оғохони IV дар бунёди истгоҳҳои
барқй, сохтмони роҳу пулҳо ва дигар иншоотҳо саҳмгузорй карда, бисёр
тоҷикистониҳоро бо ҷои кор ва музди моҳона таъмин менамояд.
Ҳоло Тоҷикистон дар муносибатҳои хориҷии худ «Сиёсати дарҳои
кушод»-ро пеш гирифтааст. Ин имкон медиҳад, ки бо тамоми давлатҳои
ҷаҳон равобити ҳамаҷониба барқарор карда шавад. Аз 5 то 7-уми октябри
соли 2007 дар шаҳри Душанбе Саммита сарони Иттаҳоди Давлатҳои
Мустақил шуда гузашт, ки дар он 11 президента кишварҳои

1

Рузномаи «Минбари халқ», 28 августа соли 2008.
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ИДМ иштирок намуданд. 28 августа соли 2008 дар шаҳри Душанбе
маҷлиси навбатии Шӯрои сарони давлатхои аъзои Созмони хамкории
Шанхай (СҲШ) баргузор гардид, ки дар он роҳбарони кишвархои аъзо
Президента Ҷумҳурии Қазоқистон Нурсултон Назарбоев, раиси Ҷумҳурии
Мардумии Чин Ху Тсзинтао, Президента Ҷумҳурии Қирғизистон
Қурмонбек Боқиев, Ппезиденти Федератсияи Русия Дмитрий Медведев,
Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва Президента
Ҷумҳурии Узбекистан Ислом Каримов иштирок доштанд.
Дар маҷлис Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
раиси кард. Дар кори созмон ҳамчунин сарони ҳайатҳои давлатҳои
мушоҳиди СҲШ аз Ҷумҳурии Исломии Эрон, Ҷумҳурии Исломии
Покистон ва меҳмони раиси маҷлис - Президента Ҷумҳурии Исломии
Афганистан иштирок намуданд. Сарони давлатхои аъзои Созмони
ҳамкории Шанхай (СҲШ) аз тамоили мусбати гузтариши хамкории байни
давлатхои аъзо дар тамоми соҳаҳо изҳори қаноатмандӣ намуданд. Онҳо
масъалаҳои байналхалқй ва вазъияти минтақаро муҳокима намуда,
«Эъломияи Душанбе»-ро қабул карданд, ки дар он аз ҷумла омадааст: «Дар
асри XXI вобастагии мутақобилаи давлатҳо якбора хеле афзуда,
масъалаҳои амният ва рушд хусусияти ҷудонашаванда пайдо намуданд.
Дар шароити имрӯза ягон проблемаи байналхалқиро бо роҳи зӯрӣ ҳал
кардан мумкин нест ва нақши омили истифодаи зӯрй дар сиёсати ҷаҳонию
минтақавй ба таври воқеъй коҳиш меёбад.
Айни замон танҳо бо роҳи зӯрӣ хал кардани ин ё он масъала натиҷаи
дилхоҳ надода, ба бартараф сохтани муноқишаҳои минтақавӣ монеъ
мешавад. Ҳалли ҳамаҷонибаи проблемаҳои мавҷуда танҳо дар мавриди
пурра ба инобат гирифтани манфиати ҳамаи тарафҳо, зимни ҷалб кардани
онҳо ба ҷараёни гуфтушунид имконпазир аст. Яккаву танҳо гузоштани
мамлакатҳо дар шароити имрӯза ба манфиати кор нест. Кӯшиши таъмини
амнияти як давлат бар зарари амнияти мамлакатхои дигар ба ҳифзи
амнияти умумибашарй ва суботи вазъияти саросари ҷаҳон мусоидат
намекунад. Иштирокчиёни мулоқота Душанбе зарурати эҳтироми
анъанаҳои таърихию фарҳангии ҳар мамлакат ва ҳар халқ, инчунин ҷидду
ҷаҳди мувофиқи ҳуқуқи байналхалқӣ нигоҳ доштани ягонагии давлат ва
якпорчагии қаламрави он, ҳамчунин дастгирии муносибатҳои неки
ҳамсоягии халқҳо ва рушди муштараки онҳоро таъкид менамоянд.
Созмони ҳамкории Шанхай ба гуфтушуниди амалию самарабахш бо
ҳамаи созмонҳои байналхалқию минтақавӣ тайёр мебошад, ки ҳадафу
принсипҳои созмонро эътироф карда, дар фаъолияти худ меъёрҳои ҳуқуқи
байналхалқӣ ва Оинномаи СММ-ро риоя мекунад. СҲШ бо
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назардошти хамин тайёр аст, ки ҳамкориро бо созмонҳои дигари
байналҳалқй ба роҳ монад то ин, ки бехатарии минтақаю мамлакатҳои
аъзои СҲШ пурра таъмин гардад»1.
24 сентябри соли 2008 дар бинои Маҷмаи кулли Созмони Милали
Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорк таҳти раёсати Президента Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомали Раҳмон чорабинии сатҳи олии «Об ва санитария
барои ҳамагон» ҷараён гирифт, ки дар ҳошияи Иҷлосияи 63-юми Маҷмаи
кулли Созмони Милали Муттаҳид баргузор гардид.
Дар ин ҷаласаи СММ Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуд, ки барои ҳалли
масъалаи таъминоти об ва бехдошти санитарй чораҳои таъхирнопазир
андешидан зарур аст. Аз чумла, сарвари давлати Тоҷикистон пешниҳод
намуд, ки аз кӯли Сарез ба мамлакатҳои дигари минтақа хатҳои обрасонӣ
кашида шаванд. Ҳаҷми оби кӯли Сарез қариб 18 километри мукааб буда,
онро барои бо оби тоза таъмин намудани миллионҳо нафар сокинони
минтақа истифода бурдан мумкин аст.
Чунин икдом дар баробари ин имкон медиҳад, ки хавфи канда шудани
банди оби ин обанбори табий пешгирй карда шавад. Зеро чунин вазъият
барои қисмати зиёди Осиёи Марказй оқибатҳои харобиовар дошта
метавонад2.
Дар таърихи давлатдории навини Тоҷикистон бори нахуст аз се
ҳамоиши бузург, ки дар Созмони Милали Муттаҳид баргузор гардиданд,
дутоаш таҳти раёсати сарвари давлати Тоҷикистон Эмомалй Раҳмон ҷараён
гирифт.
Гузаронидани чунин мулоқотҳои бонуфузи байналхалқӣ дар шаҳри
Душанбе ва иштироки фаъолонаи Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалй Раҳмон дар ҷаласаҳои Созмони Милали Муттаҳид гувоҳи он аст,
ки обрӯю нуфузи Точикистони соҳибистиқпол дар арсаи ҷаҳон рӯз то рӯз
афзоиш ёфта истодааст.
Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалй Раҳмон имрӯзу фардои
кишварро дар барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд, демократа,
соҳибистикдол, дунявй ва ягона мебинад.
Мардуми Тоҷикистон ин мақсаду мароми наҷиби сарвари давлатро
сармашқи кору фаъолияти худ намуда, дар роҳи амалй намудани он сидқан
кӯшиш ба харч дода истодаанд.

1
2

Рузномаи «Минбари халқ», 30 августа соли 2008.
Рузномаи «Ҷумҳурият», 27 сентябри соли 2008
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САНАҲОИ МУҲИМИ ТАЪРИХИ
27 феврали соли 1917 - Сарнагун шудани мутлақият дар Русия.
3 марти соли 1917
- Ташкилёбии Шӯрои вакилони коргарон дар
Тошканд.
9 марта соли 1917 - Ташкилёбии Шӯрои вакилони коргарон ва аскарон дар
Хуҷанд.
14 марти соли 1917 - Ташкилёбии кумитаи роҳиоҳанчиёни Хуҷанд.
16 марти соли 1917 - Ташкилёбии ташкилоти «Шурой исломия».
31 марти соли 1917 - Генерал - губернатории Туркистон барҳам хурд.
17-20 апрели соли 1917 - Кумитаи иҷроияи Хукумати Муваққатии Хуҷанд
ташкил шуд.
7-15 апрели соли 1917 - Анҷумани I Шӯроҳои вакилони коргарону аскарони
Туркистон баргузор шуд.
8 апрели соли 1917
- Манифестатсияи ҷадидону ҷавонбухориён ба
муносибати лоиҳаи «ислоҳот» - и амири Бухоро аз 18 марти соли 1917.
Апрели соли 1917
- Ташкилёбии кумитаи помирии Хукумати
Муваққатӣ.
25 май соли 1917 - Корпартоии коргарони заводҳои пахта дар Бухоро.
I ноябри соли 1917 - Ғалабаи шӯриши мусаллаҳона ва ташкилшавии
Хукумати Шӯравӣ дар Тошканд.
II ноябри соли 1917 - Барпошавии ҳукумати Шӯравӣ дар Хуҷанд.
20 ноябри соли 1917 - Муроҷиатномаи Шӯрои Комиссарони Халқ «Ба ҳамаи
меҳнаткашони мусулмони Русия ва Шарк».
15 ноябри соли 1917 - Анҷумани III Шӯроҳо Хукумати Шӯравиро дар
Туркистон эълон кард.
Охири ноябри соли 1917 - Мухторияти Қуқанд эълон шуд.
Моҳи феврали соли 1918 - Дар Уротеппа Дружинаи халқии рус таъсис ёфт.
10 июли соли 1918 - Шурой вакилони коргарон, аскарон ва деҳқонон
дружинаро барҳам дода, хокимиятро ба дасти худ гирифтанд.
Охири соли 1918 - Дар Помир Комитета инқилобӣ ташкил дода шуд.
Феврали соли 1919 - Дар Помир комиссияи ҳарбӣ - сиёсй бо сардории
А.А.Холмаков таъсис дода шуд.
30 апрели соли 1918 - Ҷумҳурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии Туркистон
ташкил шуд.
8 октябри соли 1919 - Турккомиссия ба фаъолияти худ шурӯъ намуд.
19 январи соли 1919 - Дар Тошкент исёни эсерҳо шуда гузашт. Моҳи феврали
соли 1918 - Хучуми Ф. Колесов ба Бухоро.
25 сентябри соли 1918
- Комитета Марказии Ҳизби Коммуниста
Бухоро ташкил шуд.
2 сентябри соли 1920 - Сохти амирй дар Бухоро барҳам дода шуд.
6-8 октябри соли 1920 - Анҷумани I Умумибухороии намояндагони халқ
Ҷумҳурии Халкӣ Шӯравии Бухороро эълон кард.
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Феврал - апрели соли 1921 - Дар Бухорои Шарқӣ сохли Шӯравӣ барпо шуд.
21 феврали соли 1921 - Дар Душанбе ҳукумати Шӯравй бунёд гардид.
Солҳои 1921 - 1924 - Ҷанги зиддишӯравй дар Бухорои Шарқй.
Баҳори соли 1923 Ҳаракати зиддишӯравй дар Мастчох барҳа? дода шуд.
Баҳори соли 1921 - Иттифоқи «Қушчӣ» («Ҷуфтгарон») таъсис ёфт.
4 августи соли 1922 - Муқовимати Анварпошшо пахш карда шуд.
14 октябри соли 1924 - Ташкилёбии ҶМШС Тодикистон дар ҳайати
Ӯзбекистон.
26 ноябри соли 1924 - Комитети инқилобии ҶМШС Тодикистон бо роҳбарии
Нусратулло Махсум - Лутфуллоев ташкил шуд.
6 декабри соли 1924 - Бюрои ташкилии ҲК (б) Узбекистон дар Тоҷикистон бо
роҳбарии Чинор Имомов таъсис ёфт.
Декабри соли 1924
- Комиссариата халқии маорифи Тодикистон
ташкил шуд.
Моҳи январи соли 1925 - Вилояти Кӯҳистони Бадахшон ба ҳайати ҶМШС
Тоҷикистон ворид гардид.
1 - 12 декабри соли 1926
- Андумани 1 Муассисони Шӯроҳои
Тоҷикистон баргузор гардид.
Моҳи апрели соли 1929 - Анҷумани II Шӯроҳои Тоҷикистон барпо шуд.
1 сентябри соли 1929 - Поезди аввалин ба Душанбе омад.
Соли 1928 - Ҷамъияти “Нест бод бесаводй” таъсис дода шуд.
15 марли соли 1925
- Газетаи “Иди тодик” - “Бедории тодик” “Тоҷикистони сурх” нашр гардид.
Соли 1926 - “Намунаи адабиёти тоҷик” - и С.Айнй рӯи чопро дид.
Сентябри соли 1929 - Округи Хуҷанд ба ҳайати ҶМШС Тоҷикистон шомил
шуд.
16 октябри соли 1929 - Андумани III фавқуллодаи Шӯроҳои Тодикистон дар
бораи ташкил ёфтани Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тодикистон қарор қабул
намуд.
Солҳои 1929 - 1932 - Пандсолаи якум.
Соли 1929 - Асоси театри касбии ба номи А.Лоҳутй гузошта шуд.
6-15 июни соли 1930
- Андумани якуми муассисони ҲК (б)
Тодикистон дар бораи ташкилёбии ҲК Тодикистон қарор қабул кард.
Моҳи ноябри соли 1930 - Андумани якуми муассисони комсомолони думҳурӣ
ташкилшавии комсомоли Тодикистонро ба расмият даровард.
24 феврали соли 1931
- Конститутсияи Ҷумҳурии Шӯравии
Сотсиалистии Тодикистон дар андумани Шӯроҳои ЧД1С Тодикистон тасдиқ карда
шуд.
Соли 1931 - Азхудкунии водии Вахш шурӯъ шуд.
Соли 1931 - Донишгоҳи омӯзгорӣ дар Душанбе ба кор даромад.
Соли 1932 - Дар Худанд Донишгоҳи омӯзгорӣ кушода шуд.
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Соли 1932 - Базаи тодикистонии Академиям Илмҳои ИҶТТТС ба кор шурӯъ
Соли 1933 - Китобхонаи оммавии миллим ба номи А.Фирдавсй ба кор шурӯъ
Солҳои 1933 - 1937 - Панҷсолаи дуюм.
Августи соли 1933 - Андумани якуми колхозчиёни зарбдори Ҷумҳурӣ шуда

Соли 1935 - Замин ба колхозҳо баром истифодабарии доимй дода шуд.
Апрели соли 1933 - Дар Ленинград конференсияи якум бахшида ба омӯзиши
неруҳои тавлидотии Тоҷикистон баргузор гардид.
Моҳи январи соли 1933
- Дар назди истгоҳи мошинй - тракторй
шӯъбаҳои сиёсй таъсис дода шудаанд.
1 марли соли 1937 - Анҷумани VI Шӯроҳои Тоҷикистон Конститутсияи нави
Ҷумҳурии Шӯрави Сотсиалистии Тоҷикистонро қабул кард.
24 июни соли 1938 - Интихобот ба Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон баргузор
гардид.
Соли 1939 - Сохтмони Канали калони Фарғона ва канали Ҳисор огоз шуд.
Соли 1940 - Роҳи автомобилгарди Душанбе - Хоруг ба истифода дода шуд.
21 марли соли 1940 - Ба аввалин лоҷикписар Неъмал Қарабоев унвони
Қаҳрамони Иллифоқи Шӯравӣ дода шуд.
Моҳи ноябри соли 1940 - Филиали тодикистонии Академиям илмҳои ИҶШС
лашкил карда шуд.
12 - 22 апрели соли 1941
- Дар Москва аввалин даҳаи адабиёл ва
санъали лоҷик барпо гардид.
22 июни соли 1941 - Ҷанги Бузурги Ватанй огоз ёфт.
Моҳи ноябри соли 1941
- Дивизиям 20 - савораи кӯҳгарди ордени
Лениндори годик дар назди Москва бо фашисгони Германия ба данг даромад.
9 май соли 1945 - Рӯзи галаба бар фашизма Германия эълон шуд.
Солҳои 1946 - 1950 - Пандсолаи чорум.
Соли 1948 - Ташкилёбии Донишгоҳи давлагии миллим Тодикисгон.
Солҳои 1946 - 1956 - Бободон Гафуров когиби якуми КМ Х,К (б) Тодикисгон
буданд.
Феврали соли 1947 - Ингихобоги Шӯрои Олии ҶШС Тодикисгон.
14 апрели соли 1951
- Академиям илмҳои Тодикисгон бо сарварии
С.Айнй гаъсис ёфт.
22 декабри соли 1956 - Тодикистон бо ордени Ленин мукофотонида шуд.
7 ноябри соли 1959 - Студияи телевизионии Тодикистон ба фаъолият шурӯъ
кард.
Соли 1967 - ВАБК бо ордени Ленин мушарраф гардид.
Моҳи апрели соли 1968 - Тавассути туннели 7 километра оби Вахш ба водии
Ёвону Оби-Киик дорй шуд.
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15 ноябри соли 1972
- Аввалин агрегата ГЭС - и Норак ба кор
даромад.
14 апрели соли 1978 - Конститутсияи нави Тоҷикистон қабул карда шуд.
Соли 1980 - Тоҷикистон зиёда аз 1 млн. тонна пахта ҷамъоварӣ намуд.
Соли 1984 - 60 - солагии ҶШС Тоҷикистон ҷашн гирифта шуд.
Соли 1989 - Шӯрои Олии Тоҷикистон Қонун «Дар бораи ба забони тоҷикӣ
додани мақоми давлатй» - ро кабул кард.
12 - 14 феврали соли 1990 - Дар Душанбе бенизомиҳои оммавй ва яғмогариҳои
ашхоси камхирад рух доданд.
24 августа соли 1990 - Иҷлосияи дугами Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эъломияи соҳибихтаёрии давлатии Тоҷикистонро қабул намуд.
9 - сентябри соли 1991
- Иҷлосияи гайринавбатии Шурой Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибистиқлолии Тоҷикистонро эълон кард.
2 марта соли 1992 - Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои Созмони Милали Муттаҳид
гардид.
26 марта соли 1992 - Дар майдони «Шаҳидон» гирдиҳамоии тӯлонии зидди
ҳукуматӣ оғоз ёфт.
24 апрели соли 1992
- Дар майдони «Озодй» гирдихамоии ашхоси
ҷонибдори ҳукумати қонунӣ сурат гирифт.
5 май соли 1992 - Байни гирдиҳамомадагони ҳарду майдон силоҳ истифода
шуда, ҷанги бародаркуш оғоз ёфт.
Аз 16 ноябр то 2 декабри соли 1992 -Дар шаҳри Хуҷанд Иҷлосияи XVI Шӯрои
Олии Тоҷикистон баргузор гардид.
19 ноябри соли 1992 - Эмомалй Раҳмон дар Иҷлосияи XVI Шӯрои Олӣ раиси
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид.
6 ноябри соли 1994 - Дар натиҷаи райъпурсии умумихалқӣ Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд.
Апрели соли 1994 - Бо мақсади истиқрори сулх ва оштии милли дар
Тоҷикистон гуфтушуниди байни тоҷикон огоз шуд.
6 ноябри соли 1994
- Эмомалй Раҳмон Президента Ҷумҳурии
Тоҷикистон интихоб шуд.
4 сентябри соли 1995 - 680 - солагии мутафаккири Шарқ Мирсаид Алии
Хдмадонй ҷашн гирифта шуд.
Моҳи сентябри соли 1996 - 675 - солагии зодрӯзи шоир Камоли Хуҷандӣ ҷашн
гирифта шуд.
23 декабри соли 1996 - Комиссияи Оштии Миллй таъсис дода шуд.
27 июни соли 1997
- Дар шаҳри Москва Созишномаи умумии
истиқрори сулҳ ва вавдати миллй бо тантана ба имзо расида, ба ҷанги шаҳрвандӣ
хотима дода шуд.
18 июли соли 1997 - Ҳаракати вахдати миллй ва эҳёи Тоҷикистон бо сарварии
Эмомалй Раҳмон таъсис ёфт.
Моҳи декабри соли 1998 - Халқи тоҷик 90 - солагии зодрӯзи фарзанди
баруманди хеш, академик Бобоҷон Гафуровро хеле бо тантана ҷашн гирифт.
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Сентябри соли 1999 - 1100 - солагии давлати Сомониён ҷашн гирифта шуд.
6 ноябри соли 1999 - Эмомали Раҳмон бори дуюм Президента Ҷумҳурии
Тоҷикистон интихоб шуд.
Моҳи сентябри соли 2001 - Ҷашни 10 - солагии истиқлолияти Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
Соли 2004 - 80 солагии пойтахти Тоҷккистон шаҳри Душанбе ба иди
умумимиллй табдил ёфт.
9 - уми сентябри соли 2007 - Ҷашни 16-солагии истикдолияти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон.
5 - 7 октябри соли 2007 - САММИТЫ сарони давлатҳои ИДМ дар шаҳри
Душанбе.
28 августа соли 2008 - Маҷлиси навбатии Шурой сарони давлатҳои аъзои
Созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид.
6-7 сентябри соли 2008 - Дар шаҳри Душанбе бахшида ба 1150-солагии
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ симпозиуми байналмиллалй баргузор гардид.
9 сентябри соли 2008 - Ҷашни 17-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
24 сентябри соли 2008 - Дар Иҷлоиси 63-юми СММ таҳти раёсати
Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон чорабинии сатҳи олии «Об ва
санитария барои ҳамагон» ҷараён гирифт.
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Бунафша Ҷабборова

Баматбаа J3.09.2008 супорида шуд. Ба чопаш 00.10. 2008 имзо шуд.
Когази офсетӣ. Чопи офсетӣ. Ҳуруфи адабӣ. Андозаи 70x108 У

ЧДММ «Анҷумани Деваштич», ш. Душанбе, хиёбони «Дустии халкҳо»Тел, 223-56-66; 227-61-47. E-mail, devashtich® tojikiston.com
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