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Султони Њамад,
3 – апрели соли 1952
дар ноњияи Тавилдара дар оилаи хизматчї таваллуд шудааст.
Мактаби миёнаро соли 1969 дар ноњияи
Љилликўл хатм карда,
худи њамон сол ба
факултаи филологияи тољики Донишгоњи
Давлатии Миллии Тољикистон дохил мешавад. Ў донишгоњро
соли 1974 бо ихтисоси муаллими забон
ва

адабиёти

хатм
лияти

карда,

тољик
фаъо-

мењнатиашро

ба њайси омўзгор дар
яке аз мактабњои миёнаи ноњияи Љилликўл оѓоз менамояд. Сипас солњои
1978 – 80 ба сифати муњаррири барномаи сиёсиву љамъиятии радиои собиќ
вилояти Ќўрѓонтеппа ифои вазифа мекунад. Соли 1980 ба Кумитаи
Бехатарии Давлатии Тољикистон ба кор даъват шуда, барои тањсил ба
Мактаби Олии КГБ СССР ба Маскав фиристода мешавад. Соли 1982 ин
донишкадаро бо ихтисоси њуќуќшиноси байналмиллалї хатм карда ба
Тољикистон бармегардад. Султони Њамад дар маќомоти амниятии кишвар
дар вазифањои гуногун фаъолият кардааст. Соли 2000 – ум дар рутбаи
подполковники маќомоти амниятї ба нафаќаи мењнатї баромадааст.
Оиладор, соњиби шаш фарзанду се набера.
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ПЕШГУФТОР
Беш аз 10 сол аст, ки Тољикистон њамчун давлати соњибистиќлол дар
марњилаи навини таърихии худ дар сањнаи љањон арзи вуљуд дорад ва
сиёсати дохиливу хориљии худро мустаќилона пеш мебарад. Дар сохтори
давлатдории навини тољикон мавќеи хадамоти махсус, алалхусус хадамоти
амниятї хеле муњим аст. Ин маќомот дар ташаккули сиёсати хориљї ва
дохилии кишвар наќши хеле бузургро бозї мекунад. Ба њар њол дањ сол
муќаддам ваќте, ки Тољикистон дар њайати як кишвари абарќудрате бо номи
Иттињоди Шўравї шомил буд ва хадамоти амниятии он тањти итоати КГБ – и
Шўравї амал мекард, зоњиран њамин тавр ба назар мерасид. Вале баъди
фурўпошии Иттињоди Шўравї ва соњибистиќлолии худро эълон кардани
љумњурињои собиќ Шўравї хадамоти амниятии онњо низ мустаќилияти худро
эълон карда, ба њимоя ва дифои манофеи миллат ва кишвари худ
пардохтанд. Кор ба љое расид, ки байни хадамотњои амниятии як ваќтњо
дўсту бародар ва аз як марказ идорашаванда низову набардњои ошкору
пинњонї ба вуќўъ пайвастанд. Акнун дастандаркорони хадамотњои амниятии
љумњурињои собиќ Шўравї кўшишњо ба харљ медоданд, ки њарчї бештар аз
асрори дўстони дерину раќибони имрўзаи худ воќиф шуда, таљрибаи кории
худро аз њисоби иттилооти љамънамудаи хеш ѓанї гардонанд. Дар аксари
љамоњири собиќ Шўравї барои баланд бардоштани ифтихори миллии
ходимони ин идорањо ба таърихи ќадимаи хадамоти амниятии халќу миллати
худ руљўъ кардаанд. Зеро таърихи хадамоти амниятї дар Иттињоди Шўравї
аз моњи декабри соли 1917 оѓоз мешуд.
Вале шумо, хонандагони гиромї, аз ин маљмўа на дар бораи таърихи
амнияти собиќ Шўравї, на дар бораи набардњои нињонии байнихудии
хадамотњои махфии љумњурињои собиќ Шўравї, ки соњибистиќлолиашонро
баъди барњам хўрдани СССР эълон карданд ва на дар бораи имрўзу фардои
хадамоти амниятии Тољикистон маълумоте пайдо нахоњед кард. Зеро
маќсади муаллифи маљмўа ин нест. Маќсади нигорандаи ин сатрњо аз он
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иборат аст, ки хонандагони гиромии мо заррае њам бошад огањї пайдо
кунанд, ки хадамоти амниятии миллии мо чун давлатдории ниёгонамон
таърихи ќадима ва пуршарафе дорад. Аз нўњ маќолае, ки дар ин маљмўа гирд
оварда шудааст, дар чањортояш аз хусуси мавќеъ ва наќши хадамоти
амниятї дар ањди давлатдории Њахоманишињо, Сосонињо ва Сомониён сухан
меравад. Дар маќолањои боќимонда низ муаллиф њангоми њалли ин ва ё он
мавзўъ ањёнан ба таърихи хадамоти иттилоотї ва амниятии ниёгон руљўъ
кардааст. «Омўхтани таърих танњо барои донистани гузашта нест, балки
ин барои шукуфоии њар як миллату давлат зарур аст», - гуфтааст Раиси
Љумњур Эмомалї Рањмонов дар пешгуфтори худ ба китоби «Тољикон» -и
аллома Бобољон Ѓафуров1. Эљоди ин маќолањо њам мањз њамин ањдофро
дунболагирї мекунад. Агарчанде муаллифи ин маљмўа даъво надорад, ки
навиштааш њамчун асари илмї эътироф шавад, вале кўшидааст то он дар
асоси факту далелњои таърихї ва бо истифода аз асарњои илмиву пажўњишї
таълиф ёбад. Дар ин кор таљрибаи бистсолаи собиќаи мењнатии муаллиф
дар ин соња ба ў кўмак кардааст. Сабки навишти маќолањо оммавї

-

маърифатї аст.
Муаллиф ба олими шинохтаи тољик, аъзо – корреспонденти АИ ЉТ,
доктори илмњои таърих, профессор Њаќназар Назаров, нависандаи маъруф
Мутеъулло Наљмиддинов, шоир Шоњмузаффар Ёдгорї, ки чанде аз
маќолањои ин маљмўаро хонда фикри худашонро баён кардаанд ва ба
журналист Давлат Назриев барои маслињатњои холисонааш дар навиштани
маќолањо миннатдории худро изњор менамояд.

МУАЛЛИФ

1. Ѓафуров Б. Тољикон, Таърихи ќадимтарин, ќадим асри миёна ва давраи нав,
Душанбе, 1998. сањ:4
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КАБЎТАР ДАР ЊАВО ...
ЊУШЁР БОШЕД!
Хадамоти
иттилоотї
ва
амниятии
кишварњои
мухталифи љањон барои дастрас кардани маълумоти
пурарзишу зарур дар фаъолияти њаррўзаи худ аз њар гуна
роњу усул ва воситањои самарабахш истифода менамоянд.
Касби иттилооти дар њаќиќат њам пурарзиш ва ба дарди
идорањои мазкур ва дигар нињодњои давлатї мехўрдагї
хеле душвор ва иќдоми хеле њам хатарнок барои ашхосе
мебошад, ки бо ин мушкилот сару кор доранд. Аз ин лињоз
дар ин хадамотњо ба иллати мушкилоти дар боло зикршуда,
яъне ба кормандони ин идора дастнорас будани манбаи
иттилоот ва ё ба љони онњо хатари реалї доштани љараёни
ба даст овардани ин иттилоот аз роњу усул, васоити дигар,
аз љумла паррандагону њайвоноти таълимдидаву дастомўз
истифода мебаранд.
Њељ донї сурхии чашми кабўтар бањри чист?
Номаам мебурду бар њоли дилам хун мегирист.

КАБЎТАР ЌОСИДИ ЊАЗРАТИ НЎЊ (а)
Аз ќадимулайём кабўтарро ќосиду номарасон
меноманд. Дар бораи ин паррандаи дар њаќиќат њам хеле
зебову нозукандом ривояту ќиссањои љаззоби зиёде то ба
замони мо омада расидаанд. Њатто дар китобњои муќаддаси
адёни машњури љањон дар ин бора њикоятњои љолибе мањфуз
аст. Чунончи дар "Ќасас-ул-анбиё" ва китоби муќаддаси
насрониён "Инљил" бо тафовути начандон зиёде ќиссае
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наќл мешавад, ки мувофиќи он пайѓамбари Худо њазрати
Нўњ (а) мањз кабўтарро барои фањмидани он ки оё самти об
баъди тўфони азим поён фаромадааст ё на, аз киштии худ
сар медињад. Бори аввал кабўтар баъди парвози на чандон
тўлоние холї бармегардад. Бозгашти кабўтар маънои онро
дошт, ки њама љоро њанўз њам об фаро гирифтааст. Бори
дуввум њазрати Нўњ кабўтарро баъди њафт рўз боз ба њамин
маќсад аз киштї сар медињад. Ин дафъа кабўтар дар нўлаш
барги дарахти зайтун ба киштї бармегардад. Ин амали
кабўтар маънои онро дошт, ки об акнун танњо нўги
дарахтонро рањо кардааст. Баъди як њафтаи дигар њазрати
Нўњ кабўтарро бори саввум барои фањмидани њолати замин
ба парвоз њидоят менамояд. Ин дафъа кабўтар дигар ба
киштї, ба назди њазрати Нўњ барнамегардад. Аз ин иттилоот
пайѓамбари Худо (љ) мефањмад, ки замин пурра аз об
хушкидааст ва имконияти бозгашт ба он фароњам омадааст.
На танњо дар эљодиёти дањанакии халќ ва китобњои
муќаддаси динї, балки дар таърихи пурасрору сермољарои
миллати бузурги мо низ мисолњоеро пайдо кардан мумкин
аст, ки аљдодони гузаштаамон аз паррандагон барои сари
ваќт аз љое ба љое расонидани иттилооти мазмунан гуногун
васеъ истифода мекардаанд. Солноманависи юнонї
Ксенофонт сулолаи шоњони Њахоманишињоро њамчун
асосгузорони хадамоти почта дар дунё дониста мегўяд, ки
«ќосидони чопорхона (почта)–њои давлатї масофатњоро
зудтар аз кулангон (турнањо) тай мекарданд».1
Аз ин муќоиса чунин хулосаи мантиќї бармеояд, ки бо

1. Пиер Бриён «Таърихи императории Њахоманишињо», Тењрон, соли
1998 сањ:775.
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эњтимоли ќавї аљдодони мо дар ваќти ирсоли номањои худ
аз паррандагон, аз љумла аз селаи кулангњо низ васеъ
истифода мекардаанд.
Низомулмулк дар фасли
чањордањуми "Сиёсатнома" зарурати дар кори давлатдорї
барои сариваќт аз як љо ба љои дигар фиристодани хабари
муњим аз паррандагон истифода бурданро таъкид кардааст.1
Олим, сиёсатмадор ва мутафаккири асри XIII - и форсу
тољик Шариф Муњаммад Мансури Муборакшоњї дар
китоби хеш “Адаб – ул – њарб ва шуљоат” дар боби
«Фиристодани
талоя,
љосусон
ва
мунаббињиён
(хабаррасонњо)»
овардааст, ки яке аз сарлашкарони
сулолаи Ѓазнавињо Абу Муслими Соњибдавла дар набарде
аз ањволи лашкариёнаш, ки њамчун талоя (дозор) ба
минтаќаи тањти тасарруфи душман фиристода буд,
тавассути паррандае иттилоот гирифтааст.2

ИМКОНИЯТИ КАБЎТАРОН
Дар "Энсиклопедияи Советии тољик" омадааст, ки
суръати парвози кабўтарони номарасон одатан то 60
километр дар як соат буда, дар як парвоз масофаи 100 - 150
километрро тай карда метавонанд. Вале њастанд кабўтарони
хаткашоне, ки дар як парвоз метавонанд масофаи то 1000
километрро тай намоянд3. Тибќи шањодати расонањои
хабарї яке аз кабўтарони кабўтарбози машњури љопонї
Хияме Сокоти охири соли 1999 рекорди дурпарвозиро дар
љањон гузоштааст. Дар зарфи ду моњ он кабўтар масофаи
панљ њазор километрро тай намуда аз шањри Киотои Љопон
1. Низам – ал – Мульк, Книга об управлении государством, Душанбе, 1998, стр:83.
2. Шариф Муборакшо, Правила ведения войны и мужесто, Душанбе, 1997, стр: 181.
3. Энсиклопедияи Советии Тољик, Душанбе, 1981, љилди 3, сањ: 280.
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то ба шањри Сегаматеи Малайзия парвоз кардааст.
Кабўтари солими ним килограмм вазндошта тавони
дар њини парвоз бардоштани 75 грамм борро дорад.
Мањз њамин тезпарвозї, ба одамон зуд унс гирифтан,
бе ягон душворї ёфта тавонистани мавќеи муайяншуда
барин хусусиятњои кабўтарон диќќати кормандони хадамоти
махсусро ба худ љалб кардааст.

КАБЎТАР ОТАШАФРЎЗИ ЉАНГ?
Кабўтаронро њарчанд бо навозиш ќосидони сулњ
меноманд, вале низомиёну сиёсатмадорон дар афрўхтани
оташи љанг ва зарба задан ба мавќеи њарифони хеш аз ин
паррандањои зебо мунтазам истифода бурдаанд.
Чунончи дар љанги якуми љањон разведкаи кишварњои
шомили муоњадаи Антанта барои аз аќибгоњи душман
сариваќт фиристодани ахбороти муњим аз кабўтарони
хаткашон хеле њам густурда ва самарабахш истифода
мебурданд. Белгия то соли 1914 дар байни дигар
кишварњои дунё бо доштани теъдоди зиёди кабўтарњои
хаткашон маъруфу машњур будааст. Ќабл аз аќибнишинї
дар љанги зидди олмонињо сарони контрразведкаи Белгия ба
зердастонашон амр кардаанд, ки беш аз 30 њазор кабўтари
хушзоти номарасонро нобуд созанд, то ба дасти немисњо ба
ѓанимат наафтанд. Ин љанг ошкор сохт, ки кабўтарон на
танњо аз ўњдаи иљрои вазифаи худ бо суръати баланд
мебароянд, балки боэътимодтарин кўмакрасон низ будаанд.
Одамон борњо шоњиди он шудаанд, ки кабўтарони шадидан
маљрўњ дар замин соатњо гавак кашида - гавак кашида худро
ба манзили маќсуд расонидаанд.
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Њодисањое низ буданд, ки киштињои тиљоратї ва
низомї дар бањру уќёнусњо ба садама дучор мешуданд ва ё
ба минањои душманон бархўрда мањкум ба ѓарќ
мегардиданд, вале талаби кўмак тавассути кабўтарњои
фиристода ва сари ваќт расидани он ёрињо сабаби наљоти
киштинишастагон мегардид.
Аксар ваќт љосусоне, ки ба восиати њавопаймо ва ё аз
дигар роњњо ба аќибгоњи душман партофта мешуданд,
нахустин кореро, ки анљом медоданд ин омода сохтани
лонаи боэътимоде барои кабўтарони худ будааст. Бо ин
маќсад одатан шохањои баланди дарахтро интихоб
мекарданд ва бо эњтиёткорињои зиёде ба онњо бештар
шабона обу дона медоданд.
Дар поёни љанги якуми љањон танњо як худи англисњо
дар фронти Ѓарбї дар ихтиёри худ беш аз шаш њазор
кабўтари хаткашон доштанд. Дар Фаронса бошад барои бо
некї ёд овардан аз хизматњои хуби ин паррандањои зебо ба
онњо муљассамањо ба ёдгор гузоштаанд ва бо орденњо
ќадрдонї кардаанд.
Тарафњои даргир дар љанг аз кабўтарони ношинос
хавфи калон доштанд. Бинобар ин њангоми вохўрдан онњоро
берањмона ќир мекарданд. Аз ин рў раќибон ба хотири риояи
эњтиёткорї ва њифзи љони кабўтарон онњоро ба шакли
паррандагони дигар рангу бор медоданд. Чунончї, англисњо
дар фронти Ѓарбї кабўтареро паррондаанд, ки болу
љисмашро ба таври тўтї оро дода буданд.
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ЗАНБЎРИ АСАЛ ВА … ЉОСУСЇ
Шояд сабаб њамин бошад, ки ба маќсадњои љосусї
истифода бурдани занбўрњои асал мањз дар њамин љанги
якуми љањон густурдатар шудааст. Љосуси немисњо дар
мавќеи ишѓол кардаи франсузњо ќуттињои худро гузошта
зоњиран ба парвариши занбўри асал машѓул мешуд.
Алоќачии ў бошад дар минтаќањои тањти назорати сарбозони
худї, яъне немисњо ба пухтани шарбат саргарм мегардид.
Масофаи байни љосус ва алоќачиаш 10 километр беш набуд.
Зеро занбўрњои асали њомили шањд одатан бо суръати 40
километр дар як соат парвоз мекарданд ва наметавонистанд
дар њолати парвоз дар њаво беш аз 15 даќиќа бошанд.
Алоќачї дар мавзее ба пухтани шарбат машѓул буд, ки
одатан бод аз он љо ба самти ќуттињои занбўри асал мевазид
ва албатта накњати шарбат ба машоми занбўрњо расида,
онњоро ба сўи худ љалб мекард. Љосус аз ин истифода бурда
ба воситаи риштањои нозуки абрешимї иттилооти худро ба
алоќачиаш мефиристод. Тибќи маслињати пешакї вобаста
ба ранг ва теъдоди риштањо алоќачї маънї мегирифт ва
касби иттилоот мекард. Чунончи риштањои сабз маънии
шумораи ротањои пиёданизомро доштанд, риштањои зард
бошад теъдоди силоњи вазнин, риштањои сурх адади
воњидњои низомии савораро ифода мекарданд ва ѓайра.

КАБЎТАР ДАР ХИЗМАТИ ГРУ
Дар даврони љанги дуввуми љањонї низ кабўтаронро
љонибњои даргир барои гирифтани ахбори сариваќтї васеъ
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истифода мебурданд. Аз љумла бо ибтикори Сарраёсати
разведкаи Армияи Советї (ГРУ) соли 1942 дар самти
фронти Калинин дар њайати дивизияи пиёданизоме ротаи
махсуси кабўтарони номарасонро таъсис доданд, ки
вазифаи асосии он рота иттилооти дар њудуди тањти
тасарруфи душман гирдовардаи гумоштањоро сари ваќт ба
роњбарияти дивизия расондан будааст. Тибќи шањодати
рўзномаи "Красная звезда" дар солњои Љанги Бузурги Ватанї
тавассути кабўтарони номарасон 15 њазор иттилоот сари
ваќт ба хадамоти кашфи низомї расонда шудааст. Дар ин
љанг низомиёни шўравї кўшиши ба маќсадњои диверсионї
истифода бурдани "кабўтарони тахрибкор" - ро низ ба
харљ дода будаанд.
Мутаассифона чї тавре, ки мебинем, ахирњои асри XX,
замони прогресси илмї - техникї, асре ки садњо васоити аз
як гўша ба гўшаи дигари љањон барќосо расондани
иттилоотро кашф кардааст, боз њам мушкилоти ин
паррандањои нозукандомро њал накард. Дар хадамотњои
љосусї њарчанд усули сари ваќт, оперативї ба муштариён
расондани иттилоотро ихтироъ карда бошанд њам, вале боз
њам мебинем, ки аз истифодаи кабўтарон дар ин идорањои
махуф даст накашидаанд.

КАБЎТАР МИКРОФОН ДОРАД
Авохири

соли

1994

корманди

собиќ

хадамоти

иттилоотї ва амниятии Канада Майкл Фрост китоберо бо
унвони "Љањони љосусї" интишор кард, ки дар он аз хусуси
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дар фаъолияти рўзмарраи худ аз кабўтарони дастомўз
истифода бурдани Созмони амнияти миллии ИМА (NSA)
њикоят шудааст. Бино ба навиштаи Майкл Фрост дар ин
идораи љосусї кабўтаронро авввал таълими махсус дода,
сипас тавассути љарроњї ба бадани онњо микрофонњо ва
дигар фиристандањои хурдро насб карда, ба воситаи
мављњои электронї онњоро идора мекунанд ва ба мавќеъњои
муайяншуда мефиристоданд. Бино ба шањодати корманди
хадамоти амниятии Канада ин гуна кабўтаронро дар
Вашингтон барои ба даст овардани иттилооти зарурї аз
сафоратхонањои Русия ва Хитой истифода мебурданд.
Кабўтарони дар бадан микрофондошта ба тоќи тирезањо,
мизу катњои рўи њавлии сафоратхонањо нишаста, сўњбату
мулоќотњои махфии бошандагони ин муассисањои хеле њам
муњимро тавассути амвољи электронї ба соњибони хеш
мефиристодаанд.

ЊАВОПАЙМОИ КЎЧАК ЉОЙГУЗИНИ
КАБЎТАР
Шояд њазораи нав дар сарнавишти ин паррандаи
дўстдоштаи мардуми љањон таѓйироти мусбате ворид
намояд ва бори гарони мушкилоти хабаркашї ва
хабарчиниро аз гардани ў бигирад. Ба њар њол ба назар
мерасад амрикоињо дар ин самт ќадаме ба пеш гузоштаанд.
Онњо дар садади ихтироъи њавопаймои љосусие њастанд, ки
дар кафи даст љо хоњад гирифт. Њаљми ин њавопаймо ба
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дарозо тахминан 9 сантиметр буда ба суръати 1 метр дар як
сония парвоз хоњад кард. Аз рўи наќшаи ихтироъкоронаш
њаракатдињандаи электронии он (мотораш) набояд 6 грамм
зиёд вазн дошта бошад. Ољонсии наќшањои пажўњиши
пешрафтаи амрикої аз соли 1990 бо ин кор машѓул аст ва
ќиммати бунёди чунин як њавопайморо 35 миллион доллар
тахмин задааст. Ба аќидаи ихтироъкорони амрикої ин гуна
њавопаймоњои хурдњаљму камвазн аз њамљинсони бузургњаљми худ бартарињои зиёде доранд. Ќабл аз њама њангоми
парвоз аз назари радарњо пинњон хоњанд монд, ки ин
хусусияти хеле муњим аст. Ба љуз ин њавопаймои мазкур
хусусияти дар фазо муайян кардани элементњои мухталифи
силоњи ќатли ом, аз ќабили силоњи химиявї, бактериявиро
доро буда, метавонад тавассути дастгоњњои видеоии дар он
насбшуда ноайён ва сари ваќт аз вазъи минтаќаи мавриди
назар ба соњибони худ гузориши пурарзиш дињад. Хулоса,
њавопаймо вазифаи душвори кабўтаронро оиди касби
иттилоот метавонад ба ўњда бигирад ва ё аќаллан осон
бигардонад.
Бо вуљуди он ки кабўтаронро дар афрўхтани оташи
љанг ва густариши он истифода кардаанд, вале боз њам
онњоро имрўз рамзи Сулњ хондаанд. Чаро? Зеро дар нињояти
кор њамеша Сулњ бар Љанг пирўз будааст. Ва маъмулан дар
поёни љангњо хабари пирўзии Сулњро низ кабўтарон
мерасонидаанд. Табиати инсони оќилу комил чунон будааст,
ки сухани нек, пайку муждаро њамеша ба сухани баду хабари
шум тарљењ бидињад ва мањз онро дар лавњи хотираи худ
наќш бибандад. Аз њамин рў дар тўли асрњо кабўтарро
ќосиди хушпаём донистаанд. Умед аст дар њазораи нав низ
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чунин хоњад буд. Ба њар њол дар лањзањои аввали соли 2000
- ум дар зодгоњи њазрати Исои масењ (а) шањри Байтуллањм
ба муносибати мавлуди ин Пайѓамбари Худо 2000 кабўтари
болсафед бо нияти нек, њамчун рамзи Сулњ ба њаво сар дода
шуданд.
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КАСБИ ИТТИЛООТ ДАР АЊДИ
АРДАШЕРИ БОБАКОН
Чуноне, ки табиати пурэъљози мо аз канданињои нодиру
фоиданок моломол аст,
таърихи нотакрору тамаддуни
пурасрори мо низ санањои пурифтихору рангин дорад.
Соли 1999 соли љашни пуршукўњи 1100 – солагии
таъсиси давлатдории Сомониён гардид. Вале худи њамин
сол метавонист соњиби боз як љашни мутантани дигаре низ
бошад. Зеро расо 675 сол ќабл аз таъсиси давлати
Сомониён, тахминан дар њамин ќаламрав, давлати дигари
пуриќтидори ниёгонамон арзи вуљуд ва дар таърихи љањонї
мавќеъи босазоеро ишѓол карда буд. Воќеан аксари
муаррихони гузашта ибтидои шаљараи сомониёнро аз
Бањроми Чўбина – сарлашкари Сосониён, ки солњои 590 –
591 шоњаншоњи Эрон буд, медонанд.

АРДАШЕРИ БОБАКОН МУАССИСИ
«ПОДШОЊИИ БАТАРТИБ»
Расо 1775 сол муќаддам, яъне соли 224 мелодї
Ардашери Бобакон урдуи охирин намояндаи хонадони
ашкониён Ардавонро торумор карда њокимиятро дар
ќаламрави Эрон ба даст гирифта ва ба њукумати беш аз 400
солаи оли Сосон ибтидо гузошт. Он тавре, ки дар
сарчашмањои мўътамади таърихї омадааст, шоњони сосонї
дар тўли давлатдории хеш сарзамини пањновареро аз
нимљазираи Арабистон то навоњии дурдасти Осиёи Марказї
дар ихтиёри хеш доштанд.
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Дар таърихи тамаддун ва давлатдории форсу тољик,
хусусан дар давраи ќабл аз исломии он, дар байни шоњону
давлатдорон Ардашери Бобакон аз бисёр љињат бо
хусусиятњои хоси сиёсатмадории хеш тафовут дошт. Ба
гуфтаи муаррихону удабои чи мозї ва чи феълї, мањз дар
замони давлатдории Ардашери Бобакон навоњї ва
вилоятњои кўчаку бузург (тибќи китоби «Корномаи
Ардашери Бобакон» 240 музофот) њама тањти итоати
њукумати ягона дароварда ва маќоми њокимияти марказї
баланд шуда буд. Њатто асосгузорони коммунизми илмї
Карл Маркс ва Фридрих Энгелс, ки мухолифони сохти
давлатдории монархї – шоњї будани худро такрор ба такрор
дар асарњои хеш эълом доштаанд, ба ин нукта ишора карда,
давлати Сосониёнро «подшоњии батартиб»11номидаанд.
Љињати дигари муњими давлатдории Сосониён, ки дар
бораи он аллома Бобољон Ѓафуров дар китоби хеш
«Тољикон» махсус ишора кардааст, ин аст, ки дар замони
њукуматдории онњо таъсири коњинони зардуштия нињоят
баланд мешавад, дини зардуштї ба дараљаи дини давлатї
мерасад ва ба Ардашери I чунин њикматеро нисбат
медињанд: «Тахт пояи мењробасту мењроб пояи тахт»2.
Ардашери Бобакон аз авлоди Дорои Дороиён
шоњони њахоманишињо, ки давлатдории эшон дар ањди
Искандари Маќдунї (336 -323 пеш аз милод) суќут карда
буд, дар ибтидои асри
III мелодї тавонист империяи
бузургеро дар ќаламрави ниёгони хеш барќарор кунад.
Дар бораи ба сари ќудрат омадани Ардашери
Бобакон ва тарзу усули давлатдории сулолаи Сосониён аз

1.
2.

К.Маркс ва Ф. Энгелс, Асарњо, љилди 28, сањ 212.
Б.Ѓафуров, «Тољикон», Душанбе, «Ирфон», 1998, сањ 258.
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замони худи онњо шурўъ карда то ба ин рўз асару рисолањои
зиёде таълиф шудааст.
Дар навиштани ин маќола, муаллиф бештар ба
«Таърихи Табарї»-и Абўалии Балъамї, «Шоњнома»-и
Абулќосим Фирдавсї, «Сиёсатнома»-и Низомулмулк,
«Насињат–ул–мулук»-и Имом Ѓаззолї, «Ахлоќи Мўњсинї»
- и Њусайн Воизи Кошифї ва навиштањои муаллифони
муосир, ба китоби аллома Б.Ѓафуров «Тољикон», ба
тарљумаи форсии китоби эроншиноси бузурги Дания Артур
Кристенсен «Эрон дар замони Сосониён», китоби
таърихнигори барљастаи эронї доктор Абдулњусейн
Зарринкўб «Рўзгорон: Эрон аз оѓоз то суќути салтанати
пањлавї» ва китоби олими фаронсавї профессор Пиер
Бриён «Таърихи императории Њахоманишињо» такя
намудааст. Ба ѓайр аз китобњои номбурда рисолаи
«Корномаи Ардашери Бобакон», ки намунаи осори
мансури адабиёти ќадимии форсї буда таќрибан дар асри
VI – мелодї ба забони пањлавї навишта шудааст ва соли
1994 докторони илми филология Рањим Додхудоев ва
Мањрами Файз онро ба забони тољикї тарљума кардаанд,
низ њамчун яке аз маъхазњои асосї дар навиштани ин
маќола
истифода
Муаллифи
«Корномаи
шудааст.
Ардашери Бобакон» маълум нест. Асар дар бораи таърихи
чї гуна њокимиятро дар Эрон соњиб шудани Сосониён, наќл
мекунад. Бо вуљуди он, ки ин асар њамчун асари бадеї
эътироф шуда ва дар он њангоми тасвири воќеаву
персонажњо, хеле кам бошад њам, аз унсурњои насри
афсонавї – фантастикї истифода шудааст, бархе
муњаќќиќон онро њамчун таърихномаи сулолаи Сосониён ба

18

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ќалам додаанд. Дар асар асосан дар бораи се подшоњи
Сосониён: асосгузори ин сулолаи шоњї Ардашери Бобакон
(224 – 241), писари ў Шопури I (241-273) ва набераи
Ардашери Бобакон писари Шопур Њурмузд сухан
меравад.
Дар баёни зиндагиномаи Ардашери Бобакон, таърихи
давлатдории Сосониён, санањои вуќўи њодисањои муњими
замони онњо, тарзу усули давлатдории дигар шоњони сосонї
дар байни муаллифони китобњое, ки зикри номашон дар
боло рафт, ихтилофу таѓйиротњои зиёде вуљуд дорад. Барои
мисол тарљумаи њоли асосгузори сулолаи шоњии Сосониён
Ардашери Бобаконро муаллифони номбурда њар кадом ба
тарзи худ ба ќалам додаанд, ки аз нигориши дигарї тафовут
ва фарќиятњои зиёде дорад. Ба хусус он чи дар «Корномаи
Ардашери Бобакон» оиди солњои кўдакї, љавонї ва шеваи
ба сари ќудрат омадани Ардашери Бобакон омадааст, аз
њамин давраи њаёти ў, ки дар китобњои «Таърихи Табарї»,
Артур Кристенсен ва Абдулњусайни Зарринкўб тасвир
шудааст, ба куллї фарќ мекунад. Дар «Корномаи Ардашери
Бобакон» дар баробари инъикоси воќеањои таърихї
муаллиф ё муаллифон њодисањоеро низ ба риштаи наќл
овардаанд, ки љанбањои ќисса ва ривоятњои халќиро низ
доранд.
Њар чї ки набошад, мо маќсад нагузоштаем, ки дар ин
маќолаи худ њамаи ин китобу навиштањои олимонро тањлил
карда, арзёбї намоем, ки кадоми онњо њаќ асту кадомашон
не. Худо нигањ дорад аз чунин носипосї ва густохї.
Маќсади мо он аст, ки бо истинод ба њамаи ин
манбаъњои дар њаќиќат хеле муњим ва эътимодбахш
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битавонем нишон дињем, ки гузаштагони мо, дар мисоли
феълї бошад Ардашери Бобакон ва дигар шоњони сосонї
дар умури давлатдории худ чи гуна аз касби иттилоот
истифода мебурданд ва ё дар сохтори давлатдории онњо
хадамоти амниятиву иттилоотї чи гуна фаъолият дошт. Оё
дар љараёни лашкаркашињои худ ба ин институти
давлатдорї ањамият медоданд ё не?
Мо бештар ба њамон мавориде аз асарњои мазкур рў
овардаем, ки дар он љо ба саволњои дар боло матрањ кардаи
худ то андозае љавоб пайдо карда бошем. Њатто агар он
воќеа то андозае дар љараёни тасвир мазмуни ривоятиро
низ ба худ гирифта, вале агар ба фаъолияти иттилоотї ва
амниятии ин сулола иртибот дошта бошад, мо аз овардани
он њамчун мисол сарфи назар накардаем. Њамин тариќ агар
дар китобњои «Корномаи Ардашери Бобакон», «Таърихи
Табарї», «Тољикон», «Эрон дар замони Сосониён»,
«Рўзгорон…» муаллифон бештар аз хусуси таърихи
пайдоиш, ташакулли давлатдории сулолаи Сосониён, тарзу
шеваи идорї ва суќути онњо њикоят карда бошанд, дар
«Сиёсатнома», «Насињат–ул – мулук», «Ахлоќи Мўњсинї»
соњибони асар тарзу усули давлатдории шоњони Сосонї, ба
хусус Ардашери Бобаконро барои шоњони замони худ ва
давлатмардони баъдина њамчун намунаи ибрат ба ќалам
додаанд ва њангоми баррасии мавзўоти мухталифи
давлатдорї, аз ќабили тарзу усули пиёда кардани сиёсати
дохиливу хориљї аз фаъолияти шоњони ин сулола мисолњои
мушаххас овардаанд.
Азбаски мавзўи мо касби иттилоот ва тарзи
истифодабарї аз он дар таъмини амнияти кишвар дар ањди
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Ардашери Бобакон мебошад, мо љињати дигари давлатдории
ин сулоларо сарфи назар менамоем. Зеро ба аќидаи мо
такомул, инкишоф ва инчунин инќирозу суќути давлатдории
ин ва ё он система, сохти њукуматдорї бо чї гуна ба роњ
мондану пиёда кардани яке аз рукнњои муњими давлатдорї –
фаъолияти хадамоти иттилоотї ва амниятии он алоќаманд
аст.

СОЊИБХАБАРОН АМИНИ
ШОЊОН БОШАНД
Дар «Ахлоќи Мўњсинї»-и Њусайн Воизи Кошифї
бобе њаст, ки дар «Дар таяќќуз ва хибрат» ном дорад ва ў
дар оѓози ин боб менависад: «Таяќќуз бедорї бошад дар
кори мамлакат ва хибрат огоњї аз њоли раият … Мулуки
одил баъд аз иттилоъ, бар он саъй намоянд, то њар
халале ва заллале, ки дар бунёди маъдалат зоњир шуда
бошад, мараммат (таъмир) ёбад ва ислоњ пазирад…»1.
Сипас Њусайн Воизи Кошифї дар идомаи боб њамчун
намуна барои дигар шоњаншоњу амирон фаъолияти
Ардашери Бобаконро дар ин соња мисол меорад. Ў аз љумла
менависад: «Овардаанд, ки Ардашери Бобакон азбаски
тафањњуси њоли гузаштагон ва наздикон кардї, кор ба он
љо расида буд, ки њар чї њар рўз ба амри ў вузаро ва
аъмолу соири мулозимон гуфтї, ки дўш њоли ту бар ин
минвол буд, ки чї хўрдї ва куљо хуфтї ва бо кї сухан
кардї ва чї гуфтї. Мардум аз ин сухан тааљљуб
менамуданд ва мегуфтанд вайро фариштагон хабар
медињанд ва он соњибхабар аст:

1. Њусейн Воизи Кошифї, Ахлоќї Муњсинї, Душанбе,1991, сањ: 210.
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Соњибхабарон амини шоњон бошанд,
Маќбули дили љањонпаноњон бошанд.
Њам бар љигари ситамгарон неш зананд,
Њам марњами захми додхоњон бошанд»1.
Биёед хонандаи азиз, пеш аз он, ки аз соњибхабарии
Ардашери Бобакон њарф бизанем, аввал дар бораи
шахсияти ў каме њам бошад аз «Энсеклопедияи Советии
Тољик» иттилоъ бигирем:
«Ардашери Бобакон (таваллудаш таќрибан соли
180 (мелодї) вафоташ 22.09.239) мувофиќи маълумоти
дигар – 241, шоњи Эрон (226 – 241), муассиси сулолаи
Сосониён. Писари Попак (Бобак) ва набераи Сосон, яке
аз коњинони Истахр. Бобак аз мавќеи иљтимоии худ
истифода бурда, писараш Ардашерро дар Доробгирд ба
маќоми олии низомї расонд. Ардашери Бобакон чанде
шоњони форсро маѓлуб ва њалок карда, мулки онњоро
соњиб шуд. Дар њамин ваќт Бобак бар њокими Истахр
Гавчершоњ шўрида, макони ў «Кохи Сафед» - ро
тасарруф кард. Гавчершоњро кушта худ ба салтанат
нишаст. Баъди марги Бобак писари калонии ў ба тахт
нишаст. Миёни Шопур ва Ардашери Бобакон низоъ
афтод. Шопур ногањон фавтид ва бародарон тахту тољро
ба Ардашери Бобакон таќдим карданд. Ардашери
Бобакон пас аз чанде барои љилавгирї аз хиёнат ва
шўриши бародарон фармуд, ки онњоро ба ќатл расонанд.
Пас аз он ба тасарруфи кишварњои њамсоя пардохта,
Кирмон, соњилњои халиљи Форсро љузъи ќаламрави худ
намуд.

1. Њусейн Воизи Кошифї, Ахлоќї Муњсинї, Душанбе,1991, сањ: 212.
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Оќибат байни Ардашер ва шоњаншоњи Ашкониён
Артабони (Ардавони) V љанг ба амал омад. Артабони V
ба њокими Ањвоз (Хуљистон) фармуд, ки бар љанги зидди
Ардашери Бобакон дарояд. Аммо Ардашери Бобакон
фурсат надода, Исфањон, Ањвоз ва вилоятњои хурди
Мисенро, ки дар резишгоњи Даљла ва соњили халиљи
Форс воќеъ буд, тасарруф намуд. 26 апрели соли 224
мелодї дар њамвории Њурмуздагон љанги шадиде рўй
дод ва Ардашери Бобакон Артобони V – ро кушта,
сулолаи Ашкониёнро барњам дод. Солњои 226 – 227
маросими тољгузории Ардашери Бобакон барпо гардид
ва ў унвони «Шоњаншоњ»- ро гирифт. Пас ба тасхири
кишвари Мод, шањри Њамадон, Озарбойљону Арманистон
пардохта, Сакистон, Абњаршањр (Хуросони њозира),
Марв, Хоразм, Балхро тасарруф намуд ва бо њамин
ќудрати худро дар ноњияњои Шарќ вусъат дод. Мувофиќ
муълумоти Табарї шоњи Кушон, Тўрон ва Макурон
(ноњия дар соњили халиљи Утмин ва уќёнуси Њинд)
шоњаншоњии ўро мешинохтанд. Салтанати Ардашери
Бобакон дар он замон Эрон, Афѓонистон, Балуљистон,
Марву Хоразмро дарбар гирифта, њадди шимол ба
Љайњун ва ѓарбї ба Бобулу Ироќ мерасид. Шањри
Тайсафун (Мадоин) – ро пойтахти давлати Сосониён
баргузид, вале ќароргоњи Ардашери Бобакон дар шањри
Гур (Фирўзободи њозира) буд, ки он љоро «Ардашеркура»
номида, боѓњо ва гулистонњои рўњафзо бунёд кард»1.
Ба гуфтаи таърихшиноси барљастаи иронї доктор
Абдулњусайни Зарринкўб «Ардашер бо пирўзї бар
Ашкониён давлати љадидеро дар Эрон ба вуљуд овард,
1. Энсиклопедияи Советии Тољик, Душанбе, 1981, љилди 1, сањ: 228.
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ки оини тозае, ќонуни тозае ва тарзи идораи тозаеро ба
њамроњ дошт. Пайванди давлат бо дин аксарияти
пайравони оини зардуштиро, ки дар он айём дар Порс ва
Мод ва њатто дар ќисмате аз навоњии шарќї нуфуси
бисёреро ташкил медоданд, ба хонадони ў алоќаманд
кард1.
Муњаммад Ѓаззолї дар «Насињат – ул – мулук» дар
боби «Дар сиёсати вазорат ва сирати вазирон» њикматеро
бо ишора ба гуфтањои Ардашери Бобакон манзури
хонандагон мегардонад, ки ин аст: «Ардашер мегўяд:
«Сазовор њар подшоњеро, ки чањор чиз талаб кунад ва
чун ёфт, нигоњ дорад: яке вазири боамонат, дигаре
дабири бодониш, саввум њољиби бошафќат, чањорум
надими бонасињат, ки чун вазир боамонат бувад, далел
бувад дар саломатии мулк ва чун дабир доно бувад,
далел бар хиради малик бувад ва чун њољиб бошафќат
бувад далел бар њишмати подшоњ ва хушнудии раият ва
чун надим бонасињат бувад, далел бар салоњи корњо
бувад»2.
Оё дар фаъолияти худ Ардашери Бобакон аз рўи ин
гуфтањояш амал кардааст? Биёед боз ба сарчашмањои илмї
руљўъ мекунем. А.Зарринкўб бо истинод ба манбаъњои
ќадима менависад: «Аз њамон аввал, ки эъломи салтанат
кард ва Мўбадони Мўбаде ба номи Фоњир (ба ќавле
Моњон) барои Порс таъин намуд. Пирамардеро, ки
Тансир (Тусар) ном дошт ва муаллими вай буд, мушовир
ва мубаллиѓи хеш сохт њамчунин Њирбадеро (унвони
1. Абдулњусейн Зарринкўб, «Рўзгорон: Таърихи Эрон аз оѓоз то суќути салтанати
пањлавї»,Тењрон, 2000, сањ:189.
2. Муњаммад Ѓаззолї, Насињат – ул – мулук, Душанбе, 1993, сањ: 87.
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мазњабии поёнтар аз Мўбад С.Њ.), ки аз хонадони
сосониён буд ва Абарсом (Апурсом, Пурисом) ном дошт,
њољиб ва мушовири хеш («Вазраг фармазор») кард. Ин
Абарсом, ки дар ѓайби ў гоњ ба унвони «Аргбад»
тахтгоњи ўро нигоњ медошт ва гоњ аз љониби ў дар
вилоёти тоза тасхир шуда њукумат мекард, мушовирии
рўњонии ў низ буд»1.
Чї тавре, ки мебинем Ардашери Бобакон дар атрофи
худ шахсиятњоеро гирд овардааст, ки дар њаќиќат
донишманди маъруфи замони худ ва дар байни мардум аз
эътибору обрўи баланд бархурдор будаанд. Чунончи
Тансир, ки яке аз мушовирони Ардашер буд, дар таърихи
Ирон бо як асари худ, ки ањамияти таърихиву панду ахлоќї
дорад, абадан боќї мондааст. Ин асар тањти унвони «Номаи
Тансир ба подшоњи Табаристон» машњур аст. Ана дар
њамин номааш Тансир дар баробари дигар масоил подшоњи
Табаристонро барои эътирозоташ дар хусуси он, ки гўё дар
ќаламрави Ардашер шабакаи густурдаи љосусон амал
мекунад ва мардум аз ин кори њукуматдорон дар тарсу
њаросанд, сахт мазаммат менамояд ва мегўяд, ки «аз ин
маънї ањли бароат ва саломатро њељ хавф нест»2. Ба
гуфтаи Тансир «ъуюни подшоњ» («чашмњои подшоњ»),
яъне мунњиён (хабаррасонњо) агар муслењ (накўкор),
мутеъ (итоатгар), наќї (покиза), амин (ростќавл), олими
дин ва зоњид дар дунё набошанд ва он чи арз мекунанд
яќин ва исботшуда набошад, нашояд онњоро ба кор
гумошт»3.
1. А.Зарринкўб, Рўзгорон…, сањ: 189.
2 Артур Кристенсен, Эрон дар замони Сосониён, Тењрон, 2000, сањ:92.
3. Артур Кристенсен, Эрон дар замони Сосониён, Тењрон, 2000, сањ:92.
1. А.Зарринкўб, Рўзгорон…, сањ: 94.
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Аз ин мисол метавон тахмин зад, ки Тансир дар
дарбори Ардашер мушовири масоили амниятї будааст ва аз
ин рў аз мављудият ва фаъолияти чунин як нињоди иттилоотї
ва амниятї дар сохтори давлатдории Ардашери Бобакон,
дар мактубаш ба шоњи Табаристон, ки нишонањои ёѓигї дар
ў зуњур шуда будааст, њимоят кардааст.
Ибораи «чашмњои подшоњ», ки маљозан ба маънои
мунњиён (хабаррасонњо) ё худ гумоштањо истифода мешуд,
барои ин давраи таърихии мардуми мо, яъне давраи
Сосониён ибораи нав набуд. Чуноне, ки аз манбаъњои хеле
ќадим ва њатто атиќа бармеояд, ин ибораро њанўз дар
замони давлатдории њахоманишињо васеъ истифода
мекардаанд. Ба гуфтаи доктор Зарринкўб бошад «Аргбад,
ки номи мансабе дар ањди Дориюши I буд ва
фармондењи муњофизони ќалъа дар маркази вилоятњо
ба њисоб мерафт, дар ќатори як масъули умури молї, ки
нозир ба духул ва хуруљи аснод ва дафотири молиётии
вилоят мањсуб мешуд ва мустаќиман ба шоњ итоат
мекарданд, маъмулан «чашм» ва «гўш» - и шоњ хонда
мешуданд. Онњо соњиби ихтиёроти баланд буданд.
Ногањонї дафотир ва хазинаи вилоятро баррасї
мекарданд. Ва дар боби нањваи иљрои адолат ва
љамъоварии молиёт аз табаќоти мухталиф бозљўї
менамуданд»1. Муаллифони китоби «Таърихи дунёи
ќадим», дар хусуси ин «чашм» - у «гўшњо» дар давлатдории
ањди Дорои I чунин менависанд: «…Ба тамоми манотиќи
кишвар нозирони махсус фиристода мешуданд, ки
онњоро мардум дар байни худ «чашм» ва «гўш» - и шоњ
меномиданд. Дар асоси гумони нахустин онњо
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метавонистанд шахси дилхоњро боздошт ва ба ќатл
бирасонанд, њатто агар он сатрап (њокими вилоят С.Њ.)
бошад»1.
Дар бораи он, ки Ардашери Бобакон дар сохтори
давлатдориаш «дастгоњи бозрасии муназзаме барои
назорат аз болои аъмоли ходимони хеш ба вуљуд
овардааст» доктор Зарринкўб низ бо такя ба манбаъњои
таърихї маълумот дода, «онро амре медонад, ки эљоди як
императории устувори тоза ба рўи вайронањои як
императории соќитшуда омада илзом мекунад».2
Мушовири дигари Ардашери Бобакон Њољиб, Аргбад
ва Њирбад Абарсом низ аз рўи мавќеи худ яке аз
муњимтарин
соњибмансабони
дарборї
ба
шумор
мерафтааст. Дар бораи Њољиб, ки маънои луѓавиаш
пардадор ва дарбон аст, каме поёнтар маълумот хоњем дод.
«Аргбад» бошад ба гуфтаи Артур Кристенсен «дар аввал
маънои дижбон, фармондењи муњофизони як ќалъаи
мустањкамро дошт ва баъд унвони як мансаби лашкарии
бисёр муњим шудааст. Худи Ардашери Бобакон дорои ин
унвон буд ва чун ба подшоњї расид лаќаби Аргбад
олитарин мансаби лашкарї ба њисоб рафт»3.
Ѓайр аз ин ба навиштаи А. Кристенсен «анљоми баъзе
аз умури ќазої (судї С.Њ.) њам дар вазоифи Њирбад
будааст4, ки Абарсом ин масъулиятро низ ба ўњда
доштааст.

1. Родер Д.Г., Черкасова Е.А. История древного мира, Москва, 1979, част 1, стр:
246.
2. А.Зарринкўб, Рўзгорон…, сањ: 189 - 190.
3. А.Кристенсен, Эрон дар замони Сосониён», сањ: 76.
4. А.Кристенсен, Эрон дар замони Сосониён, сањ: 84
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Чи тавре, ки мебинем, аз ањди подшоњии Ардашери
Бобакон ва њатто пеш аз ў сар карда, тамоми амирону
подшоњони баъдинаи форсу тољик дар давлатдории худ аз
ин институти њукуматдорї, яъне органе, ки барои таъмини
амният, њифзи розу асрори дарбор хизмат намояд, васеъ
истифода кардаанд. Тибќи далолати сарчашмањо дар
замони давлатдории Сомониён дар структураи њукумати ин
сулола Њољиб – солор ном вазифае вуљуд дошт, ки соњиби
ин вазифа масъули умури амниятї ва низомї буда, дар
баробари шоњ ва садри аъзам «ба даргоњи мусаммо», яъне
органи тасмимгирї шомил мешуд ва танњо ин се нафар,
яъне шоњ, садри аъзам ва Њољиб–солор дар мавриди
масъалањои ањамияти давлатї дошта, чунончи таъмини
амнияти дарбор, таъини сарлашкари кишвар тасмим
мегирифтанд1.
Њамин тариќ то андозае маълум шуд, ки муассиси
давлати бузурги Сосониён Ардашери Бобакон ва
пайравонаш дар мустањкам кардани пояњои давлату
давлатдорї барои касби иттилоот, яъне гирд овардани
ахбору маълумот дар бораи ањволи дохиливу берунии
мамлакат ва мафњуз нигоњ доштани розу асрори дарбор,
њукумат ва кишвари хеш чи гуна нињодњое доштаасту
масъулини онњо чи корњоеро анљом медоданд.
Акнун бевосита ба сарчашмаи дигар, ба китоби
«Корномаи Ардашери Бобакон», ки яке аз ќадимтарин
осори адабиёти ниёгон буда, дар њудуди асри VI навишта
шуда мазмунан аз манбаъњои дар боло зиркшуда хеле
тафовут дорад, мурољиат мекунем ва кўшиш менамоем, ки
бо мисолњо ба хонандаи азиз, фаъолияти Ардашери
1. Њ.Назаров, Авомили сууд ва суќути давлати Сомониён, Душанбе, 1999, сањ: 71.
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Бобаконро дар ин самт то он љое, ки даст меёбем, кушода
дињем.
Дар ин асари ќадима омадааст, ки Бобак марзбону
шањриёри Порс баъди огањї ёфтан аз он ки яке аз
чўпонњояш - Сосон аз тухмаи Дороён будааст, духтарашро
ба ў хонадор менамояд ва аз ин издивољ баъди чанде тифле
ба дунё меояд, ки онро Ардашер ном мегузоранд. Ардашер
баъдан дар таърих бо номњои Сосонї – ишора ба номи
падар ва аксаран ба номи Бобакон, ишора ба номи бобои
модариаш маъруф мегардад.
Ардашер аз хурдсолї закї, чобук ва шуљоъ буд. То
синни 15 солагї дар назди бобояш Бобак илму њунарњои
зиёдеро аз худ карда шўњраи наздику дур гашта буд.
Ардавон шоњи Форс, ки дар Рай пойтахт дошт, овозаи
Ардашерро шунида ба Бобак, ба њокими яке аз музофотњои
хеш номае мефиристад ва хоњиш мекунад, ки Ардашерро
барои таълиму тарбия гирифтан ба наздаш фиристад. Бобак
ноилољ набераашро ба назди Ардавон мефиристад.
Ардавон баробари дидани Ардашер хеле њам шод мешавад
ва ўро гиромї медорад ва дар баробари фарзандонаш ба
таълиму тарбияи ў мепардозад. Аксарияти таърихнигорон ва
муњаќќиќони замони њахоманишињо ва сосонињо бар онанд,
ки ин лањзаи сюжети китоби «Корномаи Ардашери Бобакон»
аз њаёти асосгузори империяи Њохоманишињо Куруши
Кабир гирифта шудааст. Дар њаќиќат Куруш дар овони
наврасї дар дарбори шоњаншоњи Мод Астиаг таълиму
тарбия гирифтааст. Дар ин бора солноманависи ањди атиќа
Ксенофонт дар китоби худ «Киропедия», яъне «Таълиму
тарбияи Куруш» бисёр њам маълумоти муфассал додааст.
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Муаррихи фаронсавї, профессор Пиер Бриён бо истинод
ба ин китоб ва асарњои дигар таърихнависони ќадим
Њеродот ва Стробон менависад, ки «љавонони порсї аз 5
– солагї то 20 солагї ба таълиму тарбия фаро гирифта
мешуданд. Аз синни 20 солагї аз омўзиш гирифта
мешуданд то дар амалиётњои низомї ширкат љўянд.
Онњо баъзан то 50 солагї дар артиш хидмат
мекарданд»1. Ба навиштаи Њеродот «порсиён фаќат се
корро бо фарзандонашон меомўзондаанд: аспсаворї,
тирандозї ва ростгўї. Стробон «найзапартої» - ро низ
илова мекунад»2. Сипас Пиер Бриён иќтибоси зеринро аз
китоби Страбон дар хусуси варзиш ва тамринњои
пагоњирўзии љавонони порсї меорад: «Муаллимон
писарњоро ба гурўњњои 50 нафара таќсим мекунанд ва
барои фармондењии њар гурўњ яке аз писарони шоњ ё
писарони сатрапро бармегузинанд ва ба афроди гурўњ
дастур медињанд ба дунболи фармондењи худ то нуќтаи
муайяне бидаванд. Аз онњо талаб мекунанд, ки дар
бораи њар дарс гузориш танзим кунанд. Онњоро таълим
медињанд то бо садои ќавї бонг бароваранд ва барои
таќвияти шушњо нафаси амиќ бикашанд. Муаллимон
онњоро барои тањаммули гармо, сармо ва борону селоб
ва убур аз селобњо таълим медињанд, ба гунае ки дар
ваќти гузаштан силоњњо ва пўшокњои худро хушк нигоњ
доранд. Њамчунин ба онњо меомўзанд, ки галањоро
чўпонї кунанд ва шаб дар берун аз хона зиндагї кунанд.
Меваву гиёњњои зарарноки вањширо бишносанд ва
нахўранд. Њар рўз баъд аз тамрин ва варзишњои баданї

1. П.Бриён, њамон љо, сањ:693.
2 П.Бриён, њамон љо, сањ:693.
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ѓизои онњо аз нону кулчањои љавин, ќаланфур, донањои
намак, гўшти кабобшуда ё љўшонда аст. Аз болои асп
шикор кардан, яъне найза партофтан ва фалахмон
парронданро дар аснои шикор бояд меомўхтанд. Баъд
аз нисфирўзї асосан бо тамрини дарахтшинонї,
љамъоварии решањои гиёњњо, сохтани силоњњо, бофтани
карбос ва турњои шикорї машѓул мешуданд»1.
Тарбияи «ростгўї» чї маънї дошт? Ба гуфтаи
Ксенофонт дар «Киропедия», «кўдакони порсї ваќти
муайянеро барои омўзиши мафњуми адолат, њаќшиносї,
ростї ва миёнаравї ва эътидолљўї мегузарониданд.
Њамаи ин корњо барои он анљом мегирифт, ки дар кўдакї
њисси садоќат ва вафодорї ба салтанат парвариш
ёбад»2.
Чи тавре ки аз иќтибосњои болої мебинем дар ањди
Њахоманишињо, яъне ќариб 8 аср ќабл аз зуњури давлати
Сосонињо, дар баробари тарбияи љисмонї ва низомии
кўдакону наврасон ва љавонон ба тарбияи маънавї ва
идеологии онњо ањамияти махсус медоданд. Барномаи
таълимии мактабњои љавонони порсии замони давлатдории
Њахоманишињо ва баъдан сосонињо программањои омўзишии
баъзе таълимгоњњои вижаи артиш ва хадамоти махсуси
кишварњои пешрафтаи муосирро ба хотир меорад. Воќеан,
ба ин таълимгоњњо чи дар ањди Њахоманишињо ва чи дар
замони сосонињо на њама љавонони хоњишмандро ќабул
мекарданд. Дари ин мактабњо одатан ба рўи ашрофзодагон
ва намояндагони ќисмати болоии љомеа боз буд. Дар замони
њозира низ ин талабот то андозае дар баъзе мамолик риоя
1. П.Бриён, њамон љо, сањ:693.
2. П.Бриён, њамон љо, сањ:694.
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мешавад. Иллати чунин муносибат дар он аст, ки корњои
низомї ва амниятиро аз ќадим амали намояндагони наздик
ва боэътимод ба њокимон медонанд.
Биёед, акнун хонандаи гиромї баъд аз ин руљўи хеле
њам давомдор баргардем ба таълимгоњи Ардавон то
бубинем Ардашери љавон чї фанњоро омўхт ва баъдан чї
кор кард. Ардашер дар чавгону саворї, шатранљу
невардашер (нард) ва фарњангњои дигар аз њама
фарзандњои Ардавон пеш мегузарад ва чусту чолоктар
мегардад. Ин гуна пешравии Ардашер боиси дар
фарзандони Ардавон ва баъдан дар худи ў зоњир шудани
њиссиёти рашку њасад, буѓзу кина мегардад. Билохира
Ардавон бо бањонае Ардашерро аз идома додани тањсили
илму маърифат ва тарбияи улуми низомї, варзиши бадан
манъ намуда, саиси аспњо таъинаш мекунад. Ардашер аз ин
амали шоњ Ардавон дилтанг шуда, дар љустуљўи роњи
баромад аз ин њолати ногувор мешавад ва пеш аз њама даст
ба касби иттилоот, яъне љамъ кардани хабару маълумот аз
дарбори подшоњ Ардавон мезанад. Дар навбати аввал бо
канизаке, ки барои Ардавон муќаддамтару гиромитар аз
дигарон буд ва њамчун вазир ва хазинадораш медонист,
робита барќарор намуд. Канизак ошиќи Ардашер шуд ва
њаррўза ўро аз ањволи дарбор огањї медод.
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СИТОРАШИНОСОН ВА ФОЛБИНОН
НИЗ МАНБАИ ИТТИЛООТАНД
Дар гузашта подшоњону сарварони давлатњо ба хотири
иттилоъ гирифтан аз пешомадњои хеш ва наздикону
аќрабояшон аз хизмати муннаљимону ситорашиносон ва
њатто фолбинон васеъ истифода мекарданд. Имрўзњо низ
дар замони пешрафти илму техника ин амал роиљ аст. Дар
назди хадамотњои иттилоотї ва зиддииттилоотии кишварњои
мутараќќї шўъбањои махсусе амал мекунанд, ки бо
љамъоварї, тањќиќу баррасї ва ба масъулони давлат
пешкаш кардани иттилооти аз чунин манбаъњо ба даст
омада машѓуланд.
Дар ваќти яке аз чунин пурсишњо ситорашиносон ба
Ардавон хабар мерасонанд, ки тибќи љобаљогирии љирмњои
осмонї, аз љумла, ситораву саёрањои маъруф, дар
ќаламрави Эронзамин подшоњи нав падид меояд ва ў
подшоњони худро нобуд сохта, љањонро ба ягонаподшоњї
меоварад. Фолбини дигаре њатто мегўяд, ки подшоњи оянда
шахсе хоњад буд, ки ў дар зарфи се рўзи наздик ќаламрави
подшоњ Ардавонро тарк намояд.
Ардашер тамоми ин суханонеро, ки мунаљљимону
фолбинон ба Ардавон мегуфтанд, тавассути канизаки ў
мефањмад. Ва ў ба канизак гуфт, ки агар андешаат ба ман
росту ягонааст, дар њудуди ин се рўз, ки доноёну
ахтаршиносон мунтахабан гуфтаанд: «Њар кас, ки аз
подшоњи хеш бигурезад, ба подшоњї бирасад», биё бо
ман биравем, то љањонгир шавем»1. Канизак ба ин

1. Корномаи Ардашери Бобакон, Душанбе, 1994, сањ 11.
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пешнињоди Ардашер розї мешавад ва ќабл аз он, ки
бигурезад, аз ганљинаи Ардавон шамшери њиндї, зини
заррин, камари мешсар, тољи заррин, љоми заррин, гавњару
дираму динор, љавшану зирењ ва зинафзори пироста ва
бисёр чизњои дигар гирифта барои Ардашер биоварду
Ардашер низ ду аспи бењтарини Ардавонро, ки «рўзе њафтод
фарсанг роњро тай карда метавонистанд», зин кард ва бо
њамроњии канизак роњи Порсро пеш гирифт.
Њамин тариќ касби иттилооти даќиќ ва тарзи дурусти
сариваќтии истифода аз он Ардашерро њидоят ба он кард, ки
дар гирифтани давлат саъйу кўшиш намояд. Бо худ
гирифтани боигарии калон ва аспони чобуки Ардавон, ки ба
ќавле номбардорони ў будаанд, низ далолатгари дурустии
гуфтањои мост. Дар масири њаракати хеш ба сўи Порс
Ардашер ба хотири дар ѓафлат намондан ва дастгир
нашудан ва њарчи тезтар ба њадаф расидан низ ба касби
иттилоот машѓул будааст. Билохира Ардашер бо њамроњии
канизаку молу мулки ба даст овардааш ба соњили бањр
мерасад ва онљо одамони зиёдеро, ки аз сиёсати Ардавон
норозї буда, аз љабру зулми ў гурехта мегаштанд, дар
атрофи худ муттањид месозад. Аксари ин одамон фарри
каёниро дар симои Ардашер медиданд ва аз авлоди Доро
будани ўро эътироф мекарданд. Ба ў на танњо шахсони
бебизоат, балки афроди соњиби боигариву лашкари зиёде
низ њамроњ мегарданд. Масалан, Бунак ном сипањдоре аз
Исфањон бо шаш нафар хуљастаписару силоњи зиёд дар љое,
ки ба хотири Ардашер Ромиш – Ардашераш ном карданд, ба
назди Ардашер омад ва арзи садоќат намуд:
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Чунон сер гаштам зи шоњ Ардавон,
Ки аз пиразан шуда марди љавон.
Ба фармони ту кўњ њомун кунем,
Ба теѓ оби дарё њама хун кунем.
Њамин тариќ Ардашер афсарон ва лашкарони
бисёреро љамъ оварда, таълим дод ва ба љанги Ардавон ва
фарзандонаш омода намуд. Дар аввал Бањмани Ардавонро
шикаст дод. Сипас худи Ардавонро дар яке аз набардњо ба
ќатл расонида, ду фарзандашро дастгир намуда зиндонї
месозад. Ду фарзанди калонтари Ардавон аз майдони љанг
ба сўи Њиндустон мегурезанд. Ардашер духтари Ардавонро
ба занї гирифт ва боз ба Порс рафт ва шањристоне бино
кард, ки он љоро Ардашерфар хонданду муддате ба
ободонии шањру дењоти ќаламраваш машѓул гашт.
Дар набарди зидди шоњи Курдон Модиг Ардашер аввал
ба шикаст мувољењ шавад њам, вале баъди он, ки худи ў
шахсан аз сарчўпоне оид вазъи љуѓрофии мањали корзор
касби иттилоъ мекунад, дар натиљаи шабехун задан бо
теъдоди каме аз сарбозонаш лашкари Модигро торумор
менамояд.

«ШУНИДАН КАЙ БУВАД МОНАНДИ ДИДАН»
Дар мисоли зерин донишу таљрибаи Ардашер дар
соњаи истифодаи дуруст аз иттилооти бадастомада хеле њам
баръало мушоњида мешавад ва возењ мебинем, ки ў шахсан
чи гуна дар татбиќи иттилооти бадастомада ширкат
меварзад. Дар ќаламрави ў Кирми Њафтбод ном марде буд,
ки як духтар дошту њафт писар. Лаќаби Кирмро аз он сабаб
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гирифта буд, ки духтараш кирмеро аз даруни себе гирифта
ба воя мерасонад ва билохира он кирм мисли фил бузург
мешавад ва чун аждањое хўрок мехўрад. Њафтбод тавассути
фарзандон ва њамон кирми бадкеш соњиби молу мулк шуда
дар ќуллаи кўње ќалъа сохта, ба дуздиву ѓорати мардум
машѓул мешавад. Кор то ба љое мерасад, ки Њафтбод њатто
соњиби лашкари панљњазора мешавад ва онро ба ѓорати
вилоятњои гирду атроф мефиристад. Ќалъаи болои кўњро
Кирму дигар лашкари корозмуда дифоъ мекарданд. Барои
тасхири ин ќалъа Ардашер лашкаре мефиристад, вале он ба
осонї аз тарафи Њафтбоду фарзандонаш торумор
мегардад. Сипас ў худ сарварии лашкарро ба ўњда гирифта
ба корзори Кирм мерасад, вале фирефтаи њилаву найранги
Њафтбод гардида, ба муњосира афтода, лашкарашро пурра
аз даст медињад ва худ ба ќиммати бузурге љон ба саломат
мебарад. Дар дењае, ки Монд ном дошт, ба бародарон
Бурзак ва Бурзодур аввалан худро њамчун сарбози Ардашер
муаррифї мекунад ва чун мутмаин мешавад, ки бародарон
љонибдор ва мухлиси Ардашер њастанд, худашро ошкор
месозад ва аз онњо илољи воќеаро пурсон мешавад.
Бародарон ба ў мегўянд: - «Ту хештанро дар ниќоби марди
мусофир ороста кун ва хизматгори ў шав. Ду марди
диногоњро бо худ бар ва дар дил дуо бар Яздону
њамешаспандон хон ва ба њангоми хўрок хўрдани он
Кирм рўин (сурб) гудохта ба дањони он аждањо бирез, то
бимирад»1.
Ардашер бо диќќат ин пешнињодро шунид ва ба
Бурзаку Бурзодур гуфт, ки дар амалї кардани он њамроњаш
бошанд. Ќабл аз ба љанги Кирм рафтан Ардашер наќшаи
1. Корномаи Ардашери Бобакон, Душанбе, 1994, сањ 21.

36

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

онро нозукона тарњрезї намуд, ки тибќи он барнома лашкари
12 њазор нафараи ўро яке аз сарлашкарони соњибтаљрибааш
Шоњгири хирадманду солор сарварї мекард. Ардашер ба
Шоњгир чунин дастур дод: «Акнун равшанравон бош, шабу
рўз талоя (аскарони пешгард) ба пой бошад, дар он
сарварони бодонишу рањнамойро дохил кун. Њама
дидагонашонро кушода доранду посбонї кунанд. Ман
акнун яке кимиё месозам, ки ин меросе аз ниёям
Исфандиёр ба ман аст. Агар дидбонон рўз дуд бинанду
шаб оташ, бидонед, ки ахтару рўзи бозори Кирм гузашт
ва шумо зуд ба сари кори Кирм бишитобед»1.
Сипас Ардашер аз миёни мењтарон њафт нафар мард,
минљумла Бурзаку Бурзодурро интихоб кард, ки онњо њама
њамрози Ардашер буданд ва розашонро ба боди њаво њам
намегуфтанд. «Басе гавњару ганљу дебову њар гуна чиз
гирифт. Ду сандуќро пур аз сурбу арзиз кард. Як деги
рўин бор кард»2 ва бар тан љомаи хуросонї роњи ќалъаи
Кирмро пеш гирифт. Дарбонон чун бозаргони хуросонї
будани ўро фањмиданд, ба рўяш дарвозаи ќалъаро кушода
худро зери борони тўњфаву њадяњои савдогари наљиб
диданд. Ардашерро бо Бурзаку Бурзодур ба нишони эњтиром
дар хонаи Кирм љой карданд. Ардашер се рўз шахсан
парастиши Кирмро кард. Бо парастандагони Кирм май ва ба
худи Кирм шахсан хўрок пухта медод. Дар ин байн яке аз
нафарњои њамроњаш ба ќалъа воридшударо ба берун, ба
назди лашкараш фиристод ва тавассути ў ба лашкар
дастури омодабош дод ва онњоро мунтазири ишора, яъне
сар додани дуд аз ќалъаи Кирм кард. Бо расидани фурсати

1. Корномаи Ардашери Бобакон, Душанбе, 1994, сањ 21.
2. Корномаи Ардашери Бобакон, Душанбе, 1994, сањ 11.
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мувофиќ Ардашер баъд аз он, ки парастандагони Кирмро
масти лояќил карда буд, ба деги рўин сурбу ќурѓошим рехта
онро гудохт ва њамин, ки Кирм талаби хўрок кард ба њалќи ў
сурби гудохтаро рехт. Кирм садои дањшатноке бароварду
љон дод. Шўр дар ќалъа барпой шуд. Ардашер
парастандагонро, ки њама маст буданд, аз дами теѓ
гузаронд. Дар ќалъа оташ сар доданд ва дуди он оташро
дида лашкари Шоњгир ба ќалъа њуљум овард ва онро тасхир
намуд. Њафтбод ва Шоњуни айёри ў низ баъдан дастгир
шуда ба дор овехта шуданд.
Дар ќадимтарин асари хатии адабї – таърихии
мардуми форснажод, ки то ба замони мо омада расидааст
ва таърихи таќрибан 1600 сола дорад - «Корномаи
Ардашери Бобакон», чи тавре ки дидем, муаллиф хеле
муфассал аз тарзу усули фаъолияти иттилоотї чи гуна
истифода бурдани Ардашери Бобаконро ба ќалам додааст.
Гузаронидани чунин амалиётро ба мисли амалиёти
Ардашер оиди тасхири ќалъаи Кирм Њафтбод хадамоти
љосусї ва зиддиљосусии мамолики дунё, ки мушкили
мушобењ доранд, орзу мекунанд. Охир, њанўз њам роњи
асосии кушодани дарвозањои ќалъањои дастнорас –
харидани дарбонњои онњо боќї мондааст. Ё худ тавассути
истифода аз май ва дигар маводи мадњушкунанда касби
иттилоот кардану безарар намудани раќибон магар усули
кўњна шудааст? Яке аз роњбарони собиќ пуриќтидортарин
хадамоти иттилоотї ва зидддииттилоотии љањон КГБ – и
СССР Вячеслав Широнин дар китоби худ «Под колпаком
контразведки», ки соли 1996 нашр гардидааст, дар хусуси
роли ин хадамот дар љанги Афѓонистон сухан ронда
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менависад, ки муљоњиддини афѓон дар фаъолияти хеш оиди
сари ваќт огоњ кардани њамшариконашон аз хатар аз усули
нисбатан содда, вале санљидашуда – сар додани гулханњои
бузург ва сердуд истифода мекарданд. Њамсафон баробари
дидани ин ишорањо тибќи маслињати пешакї амал мекунанд.
Айнан он чизеро, ки дар фаъолияти Ардашер њангоми
тасхири ќалъаи Кирми Њафтбод дидем.

«ФИРИСТОДАРО РОЗ БИГИР…»
Дар поёни њамин асари «Корномаи Ардашери
Бобакон» панду андарзњои ин абармарди таърих,
бунёдгузори њукумати Сосониён оварда шудааст, ки дар он
низ Ардашери Бобакон зарурати ба даст даровардани
иттилоотро доири ањволи дохиливу берунии мамлакат
таъкид кардааст. Аз љумла, дар яке аз андарзњояш ў ба
шоњони баъдина чунин васият кардааст: «Аз њар љое, ки
фиристода ояд, ўро пеши худ хону бар тахти заррин
шинон ва ба пурсиш њама рози ўро бигир. Аз доду
бедоди кишвараш, аз оину аз шоњу аз лашкараш, аз неку
бад ва аз ному овозаи ў огоњ бошї. Ўро ба айвон бурда
њарчї ба кор бурд, биорої. Ва аз он пас ба хону майаш
бихон ва ба тахти заррин биншон, бо хештан ба шикори
нахчираш бар, лашкари бисёре дар анљуман бигир.
Њангоми гусел карданаш хилъати шањриёрї биорой.
Ба њар сўи кишвар мубадонро бифирист, чунки
онњоянд беозору бедордилу бихрадон. То њар сў шањрњо
сохтанд ва бар ин ганље бипардохтанд.
Ба
гирди
љањон
хирадмандону
бедордилу
корогоњонро фиристон, ки љое ки замин хароб буд ва
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агар об кам буд, хирољ аз он бум бардоштї ва замини
касонро хор намегузоштї»1.
Њамин гуна таваљљўњи зиёд зоњир кардан ба касби
иттилоот ва тарзу усули истифода аз он буд, ки Ардашери
Бобакон тавонист пояњои чунин як давлати абарќудратро
тањким бахшад, ки зиёда аз 400 сол (224 – 651) арзи вуљуд
намояд. Давлати Сосониён дар ањди Хусрави I Анўшервон
(531 – 579) ба ављи иќтидори худ расид. Хусрави I њатто
Ямани Арабистонро тасхир намуд. Дар ањди ин шоњ инсофу
адолат чунон густариш ёфта буд, ки бо гузашти 1420 сол
номи Анўшервони одил рамзи подшоњону амирони
адолатпеша гардидааст. Хотам – ул – анбиё Њазрати
Муњаммади пайѓамбар (с) дар як њадиси мубораки хеш аз он
изњори ризоят ва хушнудї кардааст, ки дар ањди шоњи
адолатпеша Анўшервони Одил ба дунё омадааст.
Дар ин љо ба андешањои худ оиди касби иттилоот дар
ањди Ардашери Бобакон бо ин мисраъњои пандомўзи
паямбари назм Абулќосими Фирдавсї њусни хотима
мебахшем:
Чунин гуфт марди суханофарин,
Зи ахбори шоњони Эронзамин…
Љањоне ба зоти ту вобастаанд,
Ба фармони њукми ту побастаанд.
Ба ѓафлат макун хоб, бедор бош!
Зи ањволи гетї хабардор бош!
Чу дар ўњдаи туст олам тамом,
Машав ѓофил аз кори худ, вассалом.

1. Корномаи Ардашери Бобакон, Душанбе, 1994, сањ 34 - 35.

40

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

НАЌШИ ХАДАМОТИ ИТТИЛООТИВУ
АМНИЯТЇ ДАР ДАВЛАТИ СОМОНИЁН
Пўшида нест, ки наќшу мавќеъи хадамоти иттилоотиву
амниятї ё ба истилоњи маъмулии имрўза разведкаву
контрразведка, дар байни дигар рукнњои сохтори давлатдорї
новобаста ба давру замон аз ањмияти хеле бузург бархурдор
аст. Таърихи башарият гувоњи он аст, ки тамоми мамолики
аз
љињати
сиёсиву
иќдисодї,
низомию
фарњангї
тараќќикарда ва њатто ба дараља абарќудратї расида, дар
њар давру замон, пеш аз њама ба сабаби мављудият ва
муназзаму сермањсул фаъолият намудани хадамоти
иттиллотиву амниятї ба чунин дастовардњои беназир
муваффаќ шудаанд. Барои мисол шакли давлатдории
Мисри замони фиръавнњо, Юнони давраи Искандари
Маќдунї, Форси ањди Сосониён, Рими њини давлатдории
Юлий Сезарро ба ёд биёрем. Дар ќатори дигар омилњои
умдаи густаришу таъмими дини мубини Ислом дар замони
расули Акрам (с), сабабњои дигари тавсиъа ёфтану доман
густурдани
мустамликањову
колонияњои
сершумори
Британия Кабир, Россияи подшоњї, Иттињоди Шўравї дар
ќитъањои Осиёву Африќо дар асрњои XIX - XX ва имрўз
муќтадиртарини кишвари дунё шудани Иёлоти Муттањидаи
Амрико мављудияту дар сохти давлатдории онњо муназзам
фаъолият кардани чунин хадамоти хеле њам пурќудрату
хеле њам тавоноро њамчун як сабаби асосї ва омили муњим
эътироф бояд кард.
Давлатдории давраи Сомониён аз гуфтањои боло
истисно нест. Ќаламрави давлати Сомониён аз сарњадоти
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шимолии Фарѓона то ба Сиистону њадди Њинду Синд ва дар
љануб то ба Рай ва Ќазвину Гургону Табаристон то ба марзи
Ироќ доман пањн карда буд. Манбаъњову сарчашмањои
таърихие, ки дар бораи тарзи давлатдории амирони Сомонї
маълумот додаанд, ќариб ки њама бархе камтару иддае
зиёдтар, таъкиди ин нукта кардаанд.
Шубњае нест шоњони Сомонї дар идораи давлати
нопайдоканори худ аз таљрибаи давлатдории гузаштагон
њамчун, Њахоманишиён, Ашкониён, Сосониён ва ѓайра васеъ
истифода бурдаанд. Дар ин бора сохтори њукумати
Сомониён, ки аз бисёр љињат ба структураи идории
имераторињои мазкур хеле монанд буд, далолат медињад.
Ба ќавли олими маъруфи тољик, аъзо – корреспонденти
А.Ф.Тољикистон, доктори илмњои таърих, профессор
Њаќназар Назаров «Сохтори давлатдории Сомониён дар
замони салтанати амири Саъид Наср бинни Ањмад (914 –
943) пурра ташаккул ёфта буд, ки он дар пайрави аз
тарзи давлатдории Сосониён ба вуљуд оварда шуда, аз
тарзи идории мулкї ва низомии Тоњириён ва
Саффориён низ васеъ истифода шуда буд»1.
Наќши сулолаи Тоњириён дар шаклгирии давлати
мутамаркази тољикон хеле бузург аст. Асосгузори ин сулола
Тоњир ибни Њусейн њамчун сиёсатмадори варзида дар
замонаш берун аз ќаламрави худ шўњрат дошт. Шўњрати ўро
номааш, ки ба писараш Абдулло ибни Тоњир волии Шом,
Миср ва Маѓриби хилофати Аббосї буд, навиштааст, хеле
афзун карда буд. Таърихнависони дуру наздик онро
программаи давлатдорие номиданд, ки барои њар давру
замон ба кор хоњад омад. Аз љумла, профессор Њаќназар
1. Њ.Назаров, Авомили сууд ва суќути давлати Сомониён, сањ:70.
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Назаров аз ањамияти бузург бархурдор будани ин мактубро
таъкид карда менависад, ки «ба дастурамали Тоњир ибни
Њусейни Пушингї, ки аз табиати шахси аввал
сарзадааст, наметавон танњо минњайси як андарз ва
насињатномаи адабї ва сиёсї назар кард, балки онро
бояд як усулномаи давлатдории њам Тоњириён ва њам
пайравони онњо Сомониён донист, ки сармашќи кору
кирдор ва фаъолияти сиёсии онњо ќарор гирифта буд»1.
Дар њаќиќат дар њамин «усулномаи давлатдории
Тоњириёну Сомониён» муаллиф ба масъалаи њамеша огањї
доштан аз ањволи раъият ва мулк ањамияти хеле калон
додааст. Тоњир ибни Њусейн дар мактубаш аз писараш на
танњо талаб мекунад, ки њамеша дар љараёни њодисот ва
авзои кишвар бошад, балки боз роњњои ба даст овардани
маълумотро низ нишон медињад: «Дар њар вилоят аз
ќаламрави хеш амине баргумор, ки туро аз кори
омилонат хабардор кунанд ва рафтор ва аъмолашонро
барои ту бинависанд, чунон ки гўї ба назди њар омил
њузур дорї ва њама аъмоли ўро муоина мекунї»2. Бо
ибораи дигар бигўем Тоњир ибни Њусейн аз писараш таъсиси
хадамотеро талаб мекунад, ки вазифааш ба даст овардани
иттилоот на танњо аз вазъи кишвар, балки њатто дар бораи
соњибмансабони давлат низ мебошад.
«Мактуби машњури Њусейн ба писараш Абдуллои
Тоњирї метавонад намунаи бењтарини усули давлатдорї
њисоб шавад, ки аз мазмун ва муњтавои он Сомониён
комилан огањї доштанд ва усулњои онро дар фаъолияти
сиёсии худ риоя мекунанд»3.
1. Њ.Назаров, Авомили сууд ва суќути давлати Сомониён, сањ:43.
2. Њ.Назаров, Авомили сууд ва суќути давлати Сомониён, сањ:43.
1. Њ.Назаров, Авомили сууд ва суќути давлати Сомониён, сањ:70.
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МАВЌЕИ ХАДАМОТИ МАХСУС ДАР СОХТОРИ
ЊУКУМАТИ СОМОНИЁН
Биёед якљоя ба сохтори њукумати замони Сомониён
назар андозем ва бубинем, ки хадамоти амниятиву
иттилоотї дар байни дигар рукнњои њокимият чи маќоме
доранд. Њукумати Сомониён аз 10 девон ё худ вазорат
иборат буд ва дар раъси он девони садорат ќарор дошт, ки
умури сиёсї ва иќдисодии кишварро муроќибат мекард ва
масъули он Садри аъзам буд. Девони ваколат бо њаллу
фасли масоили дохилии дарбор ва вобаста ба шахсияти
амир машѓул буд. Девони муставфї масъулияти хазинаву
хазинадорї, ситондани бољу хирољро бар дўш дошт. Девони
ќазо аз болои кори мањкамањо назорат мебурд ё ба ибораи
дигар функсияи вазорати адлияро иљро мекард. Девони
шурта бошад вазоифи вазорати корњои дохиларо ба ўњда
дошт. Девони авќоф ва девони эњтисоб ба масоили
инкишофи масољиду мадорис, истифода аз заминњои дар
ихтиёри онњо буда, назорат аз болои иљроиши талаботи
шаръии дини мубини Ислом аз љониби атбои кишвар машѓул
буданд. Девони расоил ѓайр аз ирсоли мукотиботи расмии
давлатї боз ба фаъолияти идораи баладия (шањрдорї),
љосусї (разведка) ва назорат аз болои иљрои ќонунњо
машѓул буд. Вазифаи вазорати алоќа, яъне почтаро бошад
девони барид ба љо меовард. Дар бораи вазифа ва
масъулияти ин девон маълумотњои мухталиф хеле зиёданд.
Сардори шўъбаи таъмини курсњои олии Вазорати Амнияти
Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои фалсафа, капитан
Абдусаттор Одинаев аз љумла менависад, ки «яке аз
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девонњои бонуфуз, ки ба расонидани муросилоти
давлатї ва назорати махфї аз болои кори њокимони
мањаллї машѓул буд, девони соњиббарид (девони почта)
буд. Ин девон дар њама љо амалдорони мањаллии худро
дошт, ки онњо ќосидњо ва аспњо доштанд. Амалдорони
мањаллии ин девон аз дигар девонњо бо чунин
хусусиятњои худ фарќ доштанд, ки онњо танњо ба идораи
марказии худ итоат мекарданд. Вазири девони
соњиббарид мутасаддии њамаи корњои девон буд. Ў пеш
аз њама вазифадор буд, ки тамоми роњ ва пайрањањои
кишварро ба хубї донад, то ки њангоми сафарбар
намудани ќўшун ба ин ва ё он мавќеъ роњбалад шуда
бехатарии онро таъмин карда тавонад. Вазири девони
соњиббарид шахси бовариноктарини амир ба шумор
мерафт»1. Дар идомаи њамин маќолааш А.Одинаев
менависад, ки «девони соњиббарид инчунин фаъолияти
кашф (разведка) зиддикашф (контрразведка) – ро низ ба
ўњда дошт. Сипас дар хусуси бо кадом тарзу шева вазоифи
худро ин девон ба љо меовард А.Одинаев маълумот
медињад: «Сардори хадамоти махфии девони соњиббарид Соњибхабар ном дошт. Шахсони хабаррасони ин
хадамотро айн, яъне чашм меномиданд. Онњо маълумот
ва хабарњои заруриро аз гўшаву канорњои мамлакат
љамъ оварда дар сари ваќт ба маълумоти роњбаронашон
мерасониданд… сардори хадамоти махфии девони
соњиббарид – Соњибхабар муваззаф буд, ки ба амири
сомониён рољеъ ба тамоми масоиле, ки ба давлатдории
онњо дахл дошт ба таври мушаххас ва даќиќ иттилоъ

1. А.Одинаев, Хадамоти амниятии давлати Сомониён, њафтавори «Тољикистон»,
№35 аз 18.12.98.
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дињад. Инчунин дар иттилоот доир ба фаъолияти
амалдорони андоз, њокимон, раисони шањрњо, ходимони
ќозї ва инчунин оиди ањволи иљтимоии мардум
хабардор мешуд. Њар як шањр, ноњия ва вилоят сардори
хадамоти махфии худро дошт. Онњо доир ба авзои сиёсї
ва иљтимоии шањру ноњия ва вилоят ба таври доимї ба
вазири Соњибхабар маълумот медоданд».1
Академик Н.Н.Неъматов оиди ин самти фаъолияти
шоњони Сомонї ва вазоифи девони мазкур чунин
навиштааст: «Бо интиќоли почтаи давлатї ва њамзамон
бо назорати махфї аз болои соњибмансабон дар
мањаллњо девони Соњиб–ал–барид машѓул буд. Ин
девон дар њама љо соњибмансабони худро дошт, ки дар
ихтиёрашон ќосид ва аспњои зиёде доштанд. Соњибмансабони мањаллии ин девон дар тафовут аз соњибмансабони дигар девонњо танњо ба марказ итоат
мекарданд»2.
Дар ин маврид аллома Бобољон Ѓафуров чунин
менигорад: «Девони соњиб– ул-барид» (сардори почта) ба
расондани муросилоти давлатї маъмур буд. Аммо
коркунони мањаллии ин девон на фаќат вазифаи
хатбариро адо мекарданд, балки дар бораи њокимон ва
маъмурини мањаллии давлатї ва рафтори онњо
хабарњои махфиро њам ба марказ расонида меистоданд,
яъне вазифаи маъмурони «мањкамаи сиёњ»-ро низ ба љо
меоварданд. Девони барид бо чунин хусусияти худ аз
дигар девонњо тафовут дошт, ки муассисањои мањалии
вай ба њокимњо итоат нанамуда, бевосита ба идораи
1. А.Одинаев, Хадамоти амниятии давлати Сомониён, њафтавори «Тољикистон»,
№35 аз 18.12.98.
2. Н.Н.Неъматов, Государство Саманидов, Душанбе, 1978, стр:28.
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марказии худ нигоњ мекарданд. Бояд ќайд кард, ки почта
дар он ваќтњо фаќат ба эњтиёљоти давлат хидмат
менамуд ва барои ањолї дастрас набуд»1.
Вале профессор, шарќшиноси советї Б.Н.Заходер
(1896 – 1960) дар шарњи истилоњоти соњибхабар ва
соњиббарид нуќтаи назари дигар дорад. Ба аќидаи ў
соњибхабар
гуфта
сардори
хадамоти
љамъоварии
ахборотро мегуфтанд ва соњиббарид бошад, сардори
хадамоти номарасонї будааст. Профессор Заходер
мўътаќид аст, ки ин ду хадамот хадамоти махфї набуданд
ва кормандони онњо ошкоро фаъолият мекарданд. Вале ў
њамзамон мушрифонро ба њайси ходимоне муаррифї
кардааст, ки махфиёна ба љамъоварии иттилоот машѓул
будаанд2. Мушрифон гуфта дар замони Сомониён ходимони
девони ишрофро ном мебурданд.
Бобољон Ѓафуров дар шарњи ин девон менависад:
«Девони мушриф корњои давлатї, хусусан харљу дахли
хазинаро назорат мекард» ва дар эзоњи калимаи
«мушриф» дар поёни сањифа чунин меорад: «Мушриф аз
калимаи арабии ишроф «назорат аз љои баланд» аст.
Бинобар ин аќидае њаст, ки ин девон ба воќеанависии
дохилї, яъне љосусї машѓул будааст»3.
Тибќи навиштаи профессор Њаќназар Назаров
«девони Ишроф масъули расидагї ба умури садорат,
вазорати дарбор, молия, адлия, авќоф ва заминњои
давлатї, амният ва бехатариро ба ўњда дошт ва аз њар
гуна сўистифодабарињо љилавгирї менамуд… Девони
1. Ѓафуров Б, Тољикон, сањ 455.
2. Низам–ул–Мульк, Книга об управлении государством, Душанбе, 1998, стр:186 –
188.
3. Ѓафуров Б, Тољикон, сањ 456.

47

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Ишроф истихбороти васеъ дошт, на танњо дар шањрњо,
балки дар дењот, дар хонаводањои бузургон њам мухбир
ва љосусони махфї дошт ва тавассути онњо маълумоти
зарурї гирд оварда мешуд»1. Дар дигар сарчашмањо низ
омадааст, ки омилони ин шабакањои истихборотї њам
расман ва њам махфї амал мекарданд. Яъне омилоне
буданд, ки расман корманд ё ходими девони Ишроф
будани онњо аз касе пинњон набуд. Зеро ошкоро дар
намояндагї ё худ дафтарњои ин девон, ки ќариб дар тамоми
шањрњову дењањои бузурги давлати Сомониён арзи вуљуд
доштанд, фаъолият мекарданд. Омилони махфии ин девон
бошанд, одатан зери пўшиши намоянда, ходими ин ва ё он
девони дигар фаъолият мекарданд. Баъзан ба сифати тољир
ва њатто ашхоси бидуни касабаву машѓулияти аниќе амал
мекарданд.
Вазифаи асосии девони Ишроф аз он иборат буд, ки
аз ќасду ниятњои бади душманони дохилї ва он аљнабиёне,
ки бо роњњои гуногун вориди кишвар шуда пинњонї зидди
сиёсати давлат фаъолият ва амалиёти вайронкорона
мебурданд, сари ваќт огањ шуда, хабари ба даст омадаро
ољилона дастраси амир намоянд ва тибќи амру фармонњои
рањбари давлат барои љилавгирї ва хунсои ин
тахрибкорињову љиноятњо тасмими зарурие бигиранд.
Девони мазкур бо шиносии љосусњо ва љинояткорони давлатї
зери пўшиши тафтишот ё худ инспексия њуќуќи дар дигар
девонњо, аз љумла, девони садорат, девони ваколат, ќазо
ва ѓайра фаъолият карданро дошт ва инчунин вазифадор
буд, ки аз њар гуна сўиистифодабарињо дар ин
вазоратхонањо љилавгирї намояд.
1. Њ.Назаров, Авомили сууд ва суќути давлати Сомониён, сањ:70.
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ДЕВОНИ РАСОИЛ ВА ДАРГОЊИ
МУСАММО
Вазифаи ба даст овардани иттилооти сиёсї, низомї,
иќтисодї ва ѓайра аз хориљи кишвар, чи навъе, ки дар боло
ишора намудем, ба дўши девони расоил вогузор карда
шуда буд. Кормандони ин девон, ки расман њамчун ќосид ва
номарасон ифои вазифа мекарданд, дар асл вазифадор
буданд, ки дар сафарњои худ ба хориљи кишвар њангоми
расонидани
мамлакат,
паёму
номањои
рањбари
сиёсатмадорони давлат касби иттилооти зарурї – иттилооти
сиёсиву низомї ва ѓайра намоянд ва њатто дар сурати
мусоид омадани шароит дар сохторњои гуногуни њукумати
давлатњои хориљї манбаъњои иттилоотї аз њисоби
кормандони бонуфузи давлатї ба даст оваранд.
Ба љамъоварии иттилооти сиёсї, низомї, иќтисодї,
илмї фарњангї њамчунин хадамотњои махсусе, ки дар назди
Садри аъзам, яъне девони садорат ва инчунин урдуи
низомии Сомониён арзи вуљуд мекарданд, машѓул буданд.
Таъмини амнияти дарбор ва дигар масоили ањмияти
бузурги давлатї дошта бо машварати аъзои органе, ки
«даргоњи мусаммо», яъне идораи тасмимгирї ном дошт,
сурат мегирифт. Ба «даргоњи мусаммо» танњо се нафар –
шоњ, садри аъзам ва њољиб – солор, яъне рањбари горди
шоњї шомил буданд. Масъалањои муњими давлатдорї,
проблемањои ањамияти давлатидошта, махсусан оиди
масоили бехатарии давлат, мањз дар њамин доираи танг
мавриди баррасї ќарор мегирифт. Тасмими гирифтаи ин
орган барои њама атбои кишвар њатмї буд. Ин орган њатто
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сипањсолор, яъне фармондењи кулли урдуро низ таъин
менамуд.
Њамин тариќ тибќи сарчашмањои зикршуда дар сохтори
давлатдории Сомониён як чанд девоне будааст, ки шоњони
Сомониро бо иттилооти муњим оиди вазъи дохиливу хориљии
кишвар сари ваќт ва њамзамон аз сўиќасду иќдомњое
пешгирї мекарданд, ки метавонистанд пояи давлати онњоро
заиф созанд.

ИЛОЉИ САРЛАШКАРОНИ ОСЇ
Дар ањди Сомониён, хусусан, дар замони њукуматдории
Исмоил бини Ањмади Сомонї ба корњои истихборотї
(контрразведка) дар байни сарбозону ќумандонон ва
лашкаркашону сипањсолорон таваљљўњи зиёдеро зоњир
карда, сайъу кўшиш ба харљ дода мешуд, ки аз њар як
таѓйироту тањаввулоте, ки дар урду,
дар доираи
фармондењон рух медод, сари ваќт огањ шуда, садди роњи
исёну ошўбњо дар урду шаванд. Бо вуљуди корњои зиёди
њодисањои
ошўб
бардоштани
истихборотї
баъзан
сарлашкарон дар ањди Сомониён низ ба назар мерасад.
Вале аксари он ошўбњо тавассути андешидану амалї
кардани чораву тадбирњои мушаххас аз љониби масъулони
амниятї хунсо гардида, сарлашкарони осї ба љазои аъмоли
худ кашида мешуданд. Чуноне, ки ин кор бо сарлашкари
осии Исмоили Сомонї Муњаммад ибни Њорун иттифоќ
афтод.
Соли 900 – уми мелодї њокими Табаристон Муњаммад
Зайд – ал – Алавї бо нияти забти Хуросон, ки он ваќт
ќаламрави давлати Сомониён ба њисоб мерафт, лашкари
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калоне љамъ карда, ба Гургон њамла оварда, онро ишѓол
менамояд. Ба талаби Исмоил ибни Ањмади Сомонї дар
бораи ба ќафо, ба Табаристон бозгаштан љавоби манфї
медињад. Он гањ Исмоил ба муќобили ў лашкаркаши худ
Муњаммад бинни Њорунро мефиристад. Муњаммад бинни
Њорун, на танњо Гургонро озод кард, балки Муњаммад бинни
Зайдро то Табаристон таъќиб намуда он љоро низ фатњ
менамояд. Азбаски Муњаммад бинни Њорун аз маркази
давлатдории Сомониён – Бухоро хеле дур монда буд,
фаъолият ва амалиёти ў чуноне, ки мебоист тањти назорат
набуд ва низ таъсири мусбате болои ў ворид намешуд.
Оњиста – оњиста дар гуфтору кирдори ў нишонањои осигї
зуњур карданд. Кибру ѓурур ва сарпечї аз иљрои фармонњои
амир Исмоил баъди худсарона бар зидди Ухуртумуши турк,
волии халифа – ал – Мухтафї дар Рай њамла овардану онро
ишѓол кардани ў бештар зоњир шудан гирифт. Тибќи
маълумоти сарчашмањои таърихиву асарњои муњаќќиќони
минбаъда
Исмоили
Сомонї
дар
њалли
муаммои
фармондењи саркаш Муњаммад бинни Њорун чорањои
дипломатї ва низомиро дар њамбастагї пеш мегирад.
Нахуст лашкарашро бо бањонаи мубориза ба муќобили
исёнгари дигар ибни Љустони Дайламї ба Табаристон, ба
наздикии Муњаммад бинни Њорун мекашад. Ибни Љустонро
ба осонї шикаст дода, дар як номаи хеш аз халифаи Баѓдод
талаби маншури волигии Райро мекунад. Исмоили Сомонї
мунтазири љавоби нома нашуда ба Рай њамла меорад ва ба
лашкари њашт њазорнафараи Муњаммад бинни Њорун шикаст
медињад. Муњаммад бинни Њоруни исёнгар њарчанд дар
аввал гурехта пинњон мегардад, вале бо сайъу кўшиш ва
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њилаву тадобири ходимони амниятї дастгир ва баъди ду
моњи мањбусї дар мањбас вафот мекунад.
Чунин як воќеаи шабењи исёни фармондењ бинни
Њорун дар замони шоњии Наср бинни Ањмади Сомонї
(набераи Исмоили Сомонї) низ ба вуќўъ пайвастааст.
Њокими Нишопур Ањмад бинни Сањл аз иљрои фармонњои
амир сарпечї карда, њатто аз халифаи Баѓдод маншури
Хуросонро ба даст меоварад ва худро подшоњи мустаќил
эълон мекунад. Наср бинни Ањмади Сомонї ба муќобили
Сањли исёнгар сарлашкари таљирибадору бовафои худ
Њамуя ибни Алиро мефиристад. Ањмад бинни Сањл ба љанги
Њамуя њаматарафа омодагї мебинад. Аз ин рў, кўшишњои
пай дар паи Њамуя барои фатњи њисоре, ки Сањл бо
лашкараш аз он дифоъ мекард, натиља намедоданд.
Билохира Њамуя ба њилаву тадбир мегузарад. Аввал як
гурўњи на чандон калони сарбозонро аз лашкар људо карда,
махфиёна таълими чї гуна дар дохили душман фаъолият
бурданро меомўзонад. Баъдан дар байни душман тавассути
љосусони миёни сарбозони онњо доштааш иттилооти
бардуруѓеро пањн менамоянд, ки тибќи он гўё дар дохили
лашкари Њамуя гурўњи дигари осие пайдо шудааст ва нияти
ба тарафи бинни Сањл гузаштанро дорад. Ин амалиёт чунон
устокорона, бо назардошти тамоми нозукињои корњои
амниятиву низомї иљро шуда буд, ки касе аз лашкаркашон
ва маъмурони амниятии Сањл ба «достон» - и бофтаи
созмондињандагони он њатто шаку шубња наовард.
Баробари ворид шудани ин гурўњ ба дохили њисор бо
эњтиёткории оќилона корњои шиносоии мавќеъњои стратегии
душман дар дохили ќалъа сурат гирифтанд ва билохира
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онљо ба кўмаки ин гурўњи амниятї фатњ шуд. Ањмад бинни
Сањл дастгир ва ба љазои аъмоли худ расонда шуд.
Бояд гуфт, ки чунин тарзу услуби ба дохили лашкари
душман ворид кардани гурўњњои махсус ба маќсади зарба
задану шикаст додани он аз дарун њоло њам дар арсенали
хадамотњои љосусиву зиддиљосусии кишварњои гуногуни дунё
ба мушоњида мерасад. Вале бадин нозукї иљро шудани
онро таърихи хадамоти иттилоотиву зидди иттилоотии љањон
(разведка ва контразведка) кам ёд дорад.
Дар баробари омилњои дигари муњим фаъолияти
мунтаззами хадамоти истихбороти низомии урдуи Сомониён
боиси комёбињои пай дар паи њарбии он гардидааст. Аз як
тараф, сариваќт ифшо кардани љосусњо ва гумоштањои
душман дар байни лашкари худ ва аз тарафи дигар равнаќу
ривољ додани корњои фањмондадињї дар манотиќи
фатњшуда ва миёни сарбозони ба асорат афтодаи душман
пирўзињои пай дар паи Сомониёнро таъмин менамуд.

АСИРОН ВА МУНОСИБАТ БО ОНЊО
Таърихи инсоният, хусусан, таърихи набардњои
гуногуни љањон гувоњи он аст, ки рањбарони давлат,
сипоњсолорони маъруф барои ба дохили душман роњ пайдо
кардан аксаран аз сарбозони ба асорат афтодаи раќиб
истифода мекарданд. Аввалан, аз байни асирон ашхоси аз
љињати зењниву љисмонї мувофиќро људо намуда, ба онњо
тибќи зарурат таълим медоданд, сипас дар баробари дигар
асирон ба хотири пўшидани роз онњоро низ ба кишварашон
љавоб медоданд.
Албатта, дар ањди Сомониён низ лашкаркашону
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маъмурони амниятї аз ин услуби «коштан» - и манбаъњои
иттилоотї васеъ истфода мекарданд. Ба ин гуфтањо он
маъракањои гурўњ – гурўњ озод кардани асирон аз љониби
амирони Сомонї ва лашкаркашони ў гувоњї медињанд.
Чуноне манбаъњои таърихї аз он далолат мекунад, Исмоили
Сомонї дар љанги муќобили Ал – Њусейн бинни Тоњир
(солњои 875 – 876), ки пеш аз ў амири Бухоро буд, дар
муњорибаи зидди Амр бинни Лайс – волии Хуросон (соли
898) ва љангњои дигар сарбозони бисёреро ба асорат
гирифта бо эњтимоли зиёде баъзаи онњоро, чи тавре ки дар
боло тазаккур додем, истихдом намуда, њамроњи дигар
асирон ба ватанњояшон љавоб додааст. Озод кардани
асирон аз як тараф агар як навъ изњори шукрона барои
пирўзињои дар љангњо алайњи душманон ато намудани
Худованд бошад, аз тарафи дигар њатман ин як роњи касб
кардани обрўю эътибори сиёсї дар байни дигар
давлатмардони љањон буд. Ва алббата, љињати муњими дигар
ин буд, ки аз озод кардани асирон масъулони амниятии
давлати Сомониён ба маќсадњои таъмини њамаљонибаи
бехатарии кишвар ва вањдату якпорчагии мардуми он
истифода мекарданд.

ТАКЯ БА МАРДУМ АСОСИ
МУЗАФФАРИЯТЊО
Такя ба мардум, ба халќи оддї дар лањзањои барои
кишвар хеле душвор, алалхусус, њангоми таъмини амният ва
оромии мамлакат яке аз усулњои муњими давлатдории
амирони Сомонї, минљумла, Исмоили Сомонї ба њисоб
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мерафт. Зеро дар чунин масъалаи барои кишвар таќдирсоз
агар дастгирии кулли шањрвандон набошад, дурри маќсуд ба
каф нахоњад омад.
Тибќи иттилои сарчашмањои таърихї Исмоили Сомонї
њангоме, ки маснади амирии Бухороро ќабул кард, бо
мушкилоти дуздону роњзанон рў ба рў шуд. Ќариб чањор
њазор нафар дуздону ѓоратгарони атрофи Бухоро мардуми
зањматкаши мулки ўро азият медоданд, молу боигарии
онњоро ба ѓорат бурда, мусодира мекарданд ва дар дил
нияти њуљум овардан ба Бухороро парварида, маќсади
талаву торољ кардани онро низ доштанд. Бинобари ин дар
баробари истифода аз нерўњои дохилї (девони шурта) ва
ќуввањои амниятї (девони ишроф) аз њисоби амлокдорону
сарватмандони шањр дастањои ихтиёрї созмон дода, тањти
рањбарии сардори шурта (полис) Ал – Њусайн бинни Ало ба
муќобили дуздону роњзанон амалиёти густурдае оѓоз
намуда, билохира, онро ба пирўзї анљом медињад.
Чунин як сарљамъ сохтану ба иттињод овардани
мардуми кишварро дар рў ба рўи хатари истилои душманони
хориљї дар мисоли зерин низ баръало мебинем. Волии
Хуросон Амр бинни Лайс бо маќсади зери тасарруфи худ
даровардани Мовароуннањр соли 899 кўшишњои зиёде ба
харљ дода ба сарњадоти он наздик мешавад. Ба навиштаи
муаллифи рисолаи «Исмоили Сомонї – марди хираду
сиёсат» Ѓолиб Ѓоибов зењн мемонем: «Исмоил бинни
Ањмад, ки аз љамеи њаракатњои Амр ба воситаи одамони
худ бохабар буд, ба воситаи љорчиён аз мардум барои
муњофизати кишвар даъват ба амал овард. Љорчиён ба
мардум мегуфтанд, ки Амр мехоњад Мовароуннањрро
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гирифта, тамоми мардонро бикушад, зану фарзандони
онњоро ѓулом кунад ва молу сарваташонро ѓорат
намояд.
Мардуми
Мовароуннањр
њама
даъвати
Исмоилро пазируфтанд ва ба љанги муќобили Амр
бархостанд. «Мардона мурдан аз асорат бењтар аст», мегуфтанд онњо … Тибќи навиштаи Наршахї (с.119 – 120)
Исмоил аз њама гўшаву канори Мовароуннањр ба љамъ
овардани аскарон сар кард. Аз вилоятњои Туркистону
Фарѓона 30 њазор аскар омад…»1.
Дар бораи наќши хадамоти амниятиву иттилоотї дар
равнаќу ривољ ёфтану устувор шудани давлату давлатдории
Сомониён агарчї гуфтанињои зиёде дорем, вале ба хотири
риояи чањорчўбаи як маќола феълан бо тазаккуроти болої
иктифо менамоем.

1. Ѓолиб Ѓоибов, Исмоили Сомонї – марди хираду сиёсат, Душанбе, 1999,
сањ:62.
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ТЕРРОРИ СИЁСЇ
ё худ андешае перомуни сўиќасд
ба љони шоњони Сомонї
Њокимияти оли Сомон дар ќаламрави Мовароуннањр ва
Хуросон наздик ба саду дањ сол идома дошт.
Тайи ќариб – саду дањ сол, ки барои таърих муддати
чандон тўлонї нест, 9 нафар аз намояндагони ин сулола
зимоми ќудрати давлатдориро ба даст доштанд. Албатта,
агар якрўза амирии Насри III, писари Абумалик I - ро ба
инобат нагирем.
Амирони Сомонї табиист, ки чун шоњони дигар давру
замонњо раќибону душманони дохиливу берунии худро
доштанд. Бахусус дар чунин як ќаламрави пањноваре, ки дар
он намояндагони халќияту миллатњо, дину мазоњиб,
љараёнњои сиёсиву аќидавии мухталиф кору зиндагї
мекарданд, албатта на њамаи атбои кишвар ва њокимони
вилоят аз сиёсати пешгрифтаи амирониСомонї розї буданд
ва онро тарафдорї мекарданд. Аз дурустии ин фикр дањњо
исёну ошўбњое, ки дар ин ќаламрав дар ањди Сомониён рух
дода буданд, гувоњї медињанд. Буданд гурўњњои сиёсї,
низомї ва мазњабие, ки роњи расидан ба ањдофи хеш, яъне
њимояи манофеи аќидавї ва моддии худро дар анљоми
террори сиёсї, яъне љисман нобуд кардани шоњони
алоњидаи Сомонї медиданд.
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ТЕРРОРИ АЊМАД ИБНИ ИСМОИЛИ
СОМОНЇ
Аввалин амири Сомонї, ки бар асари террори сиёсї ба
шањодат мерасад, љойгузини Исмоили Сомонї, писари ў
Ањмад ибни Исмоил (солњои њукумрониаш 907 – 914)
мебошад. Муаллифи «Таърихи Сиистон», менависад, ки
«Ањмад ибни Исмоилро ду ѓуломи вай ба лаби Љайњун
бикуштанд бо таълими Бўбакри дабир». Вале бо кадом
сабаб куштанд ва маќсади онњо аз ин куштор чї буд ва
билохира Бўбакри дабир кї буд, дар ин бора дар асари
мазкур иттилое нест. Дар «Таърихи Табаристон» назари
дигаре оиди ин террор мастур аст. Тибќи он ѓуломон
нисфишабї ба хобгоњи амир ворид шуда сарашро аз тан
људо карданд. Ба аќидаи муаллифи «Таърихи Табаристон»
муњаррики ин террори сиёсї вазир Абулњасани Дењќон буд,
ки барои ришваситониаш борњо мавриди мазаммати амир
ќарор гирифта буд ва ба хотири наљоти хеш даст ба ин
куштор зад. Абулњасани Дењќон 4 нафари ѓуломи дарборро
истихдом намуда, ба онњо амри ќатли амирро медињад.
Шабонгоњ онњо амирро дар љойгоњи хобаш ба ќатл
мерасонанд ва рў ба гурез менињанд. Аммо баъдан аз
љониби хадамоти амниятї дастгир ва иќрор мешаванд, ки бо
тањрики вазир ин амалро содир карданд. Абулњасани Дењќон
љазо мегирад.
Љаводи Њиравї дар китоби худ «Эрон дар замони
Сомониён» бо такя ба муаллифи «Зиннат – ул - маљолис»
дар бораи сабаби куштори ин амири Сомонї аќидаеро
меорад, ки тибќи он Ањмад ибни Исмоил гўё бораи ќаробат
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доштан ба уламову фузало аз љониби раќибони сиёсиаш
мавриди террор ќарор гирифт1.
Аллома Бобољон Ѓафуров ин фољиаро чунин
менигорад: «Ањмад ибни Исмоил бо чанд сабаб байни
гвардияи турк нисбат ба худ муносибати душманона ба
вуљуд овард ва дар ваќти шикор аз тарафи ѓуломони худ
кушта шуд»2.
Ба ќавли муаллифи «Зайн - ул - ахбор» Абусаиди
Гардезї амир Ањмад ибни Исмоил бо ибтикори вазираш
Абулњасан ибни Исњоќ – ал - Котибї дар шикоргоњ бо дасти
ѓуломонаш кушта шуд. Ин њодиса дар санаи 23 январи соли
914 ба вуќўъ пайваст.
Пас аз ќатли Ањмад ибни Исмоил ба тахт фарзанди 8 –
солаи ў Наср ибни Ањмад менишинад. Ў ќариб сї сол
ќудрати сиёсиро дар Мавороуннањру Хуросон дар даст нигоњ
дошт. Албатта то ба синни балоѓат расиданаш зимоми
давлатдорї дар дасти вузаро ва аќрабои наздикаш буд. Ба
хусус вазири машњури Сомониён Абулфазл Балъамї, ки
дўст ва муттакои одамушшуаро Абўабдуллоњи Рўдакї ва
дигар удабову фузало ба њисоб мерафт, дар дарбори ин
амири Сомонї шонздањ сол хидмат намуд.

СЎИЌАСДИ ХУНСОШУДА
Наср ибни Ањмад мисли падар ва бобояш дар љодаи
давлатдорї роњи пурхаму печро тай намудааст. Дар замони
њукумати ў низ њокимону лашкаркашон борњо зидди ў ошўбу
исёнњо бардоштанд, наќшаи љисман нобуд кардани ўро низ
кашиданд. Дар сарчашмањо омадааст, ки дар охирњои
салтанаташ Насри II тарафдори ташкилоти ќарматия гардид.
1. Њирави Љавод, Ирон дар замони Сомониён, Душанбе, 1998, сањ: 144.
2. Ѓафуров Б, Тољикон, Душанбе, 1998, сањ: 457.
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Бо пешвоёни ин љараёни мазњаби роњи хайрхоњї пеш
гирифт, ки ин амал мухолифати шадид ва норизояти љиддии
рўњониёни дарбор ва низомиёни гвардияи туркро ба миён
овард. Агарчї зоњиран ин зиддияти аќидавї буд, вале
рўњониён ва низомињо дар наздикшавии амири худ бо
тарафдорони љараёни нави мазњабї ва роњбарияти он
хатареро ба манофеи иќтисодиву молї ва сиёсии худ
диданд ва бинобар ин дар фикри аз байн бурдани ў шуданд.
Бо сарварии сипоњсолор наќшаи сўиќасд ба љони Наср
бинни Ањмад кашида шуд. Тибќи он базме ороста мешавад,
ки дар он лашкаркашони осї ширкат варзида махфиёна ањд
менамоянд, ки Насрро аз байн бурда, ба муќобили
ќарматиён муборизаи беамон баранд. Аз тарњи ин наќшаи
шум ќумандони вафодор ба Наср ољилан ба писари ў Нўњ
хабар медињад. Нўњ падарашро аз ин сўиќасд воќиф
месозад. Дар навбати худ Наср бо ваъдаи додани чанд чизи
гаронбањои шукўњбахши базм сипоњсолори хоинро аз он
мањфил ба назди худ даъват менамояд ва сарашро аз тан
људо месозад. Сипас Наср бо њамроии писараш Нўњ ба он
љамъомади лашкаркашон њозир мешаванд. Ў ба сўиќасдчиён
эълон медорад, ки аз маќсади онњо воќиф аст ва љазои
созмондињандаи ин аъмолро низ додааст. Ва сари буридаи
сипоњсолорро ба даври базмнишинон мепартояд. Дар њамин
маљлис Насри II њарчанд ихтиёран ба фоидаи писараш Нўњ
ибни Наср аз тахти шоњї даст мекашад, вале Нўњ падараш
Наср ибни Ањмадро ба зиндони кўњандиз мепартояд ва дере
нагузшта, худи њамон соли сўиќасд ў чун бобояш Исмоили
Сомонї бар асари касалии сармохўрдагии шуш вафот
мекунад.
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Мувофиќи маълумоти манобеи таърихиву муосири то
ин дам ба мо дастрас дар рўйхати террору сўиќасдњои
сершуморе, ки алайњи хонаводаи Сомониён аз љониби
душманони сиёсї ва аќидавии онњо созмон дода шудаанд,
ин як аз он сўиќасдњои камшуморе буд, ки дар лањзаи асосї
пеши роњи он гирифта шуд. Дар тафсири ин воќеа фикри
љолиби диќќату ибратбахш он аст, ки Наср ибни Ањмад ба
хотири ба эътидол овардани вазъи кишвар ва дар ихтиёри
хонадон нигоњ доштани зимоми давлатдорї худ аз бањри
тољу тахт гузашта буд.
Нўњ ибни Наср (943 – 954) чорумин амири хонадони
Сомониён њам мисли дигар гузаштагони хеш бо хотири љамъ
ва осуда давлатдорї накард.
Раќибони дохилї ва душманони беруниаш борњо зидди
ў ошўбу исёнњо бардоштанд, барои табадуллоти давлатї
кўшишњо ба харљ доданд ва њатто ба тарки пойтахт - шањри
Бухоро водораш карданд. Вале билохира бо хираду
заковати сиёсии худ тавонист душманро шикаст дода ва
њатто ба љазо бирасонад ва ќудратро дар даст то маргаш, ки
бар асари беморї рух додааст, нигоњ дорад.

ТЕРРОР БО ИСТИФОДА АЗ АСП?
Вале дар замони давлатдории писари Нўњ – Абумалики
I (954 – 961), чї тавре, ки устод Бобољон Ѓафуров таъкид
кардааст, нуфузи сиёсии саркардагони њарбии турк ќувват
гирифта, ќариб њамаи корњои идораи давлат ба дасти онњо
мегузарад. Сардори горди туркњо Алптегин, ки дар замони
амирии Ањмад ибни Исмоил њамчун ѓулом дар дарбор ба
хидмат оѓоз карда буд, ба муњимтарин мансаби сохтори
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давлатии Сомониён Њољиби Бузург мерасад. Њољиби Бузург
роњбарии умумии умури амният, яке аз он се нафар аъзои
девони ба ном «даргоњи мусаммо» буд, ки ягон иќдоми
моњиятан бузурги давлатї бе розигии он сегона сурат
намегирифт. Њатто таъин ва азли аъзои девони вузаро дар
салоњияти ин сегона буд.
Доктори илмњои таърих, профессор Сайдулло
Абдуллоев дар рисолаи худ «Амири рашид» навиштааст, ки
«Абумалик бо вуљуди он ки хеле љавон ва аморатро дар њоли
ошуфтагиву парешонї ба мерос гирифта буд, кўшишњое ба
харљ дод, то аз тавтиаи сардорони сипоњ ва аз нуфузи
рўњияи туркї дар дастгоњи идорї љилавгирї намояд. Чанд
навбат иваз шудани вазирон ва сипањсолорон њам ба сидќи
ин фарз гувоњї медињад». Дар идомаи фикраш бо истинод
ба асари муаррих Ибни Асир «Ал - комил фит – таърих»
профессор С.Абдуллоев менависад, ки дар соли 960
«Абдумалик ибни Нўњ – амири Хуросону Мовароуннањр, яке
аз аз бузургон ва солорону фармондењони худро боздошт. Ў
Наљтекин ном дошт, ки пас аз он ўро кушт».
Абумалик ибни Нўњ хатари Алптегинро низ эњсос карда,
кўшиш ба харљ медињад, ки ўро аз дарбор дур нигоњ дорад
ва ба ў вазифаи њокими Балхро пешнињод мекунад. Вале
Алптегин, ба ќавли Гардезї «омил набошам, ба њељ њол, пас
аз он, ки њољиб – ул – њуљоб будам» - гўён густохона ин
пешнињоди амири хешро рад менамояд.
Табиист, ки чунин кирдори амир Абдумалик нисбати
сарлашкарони дар њаќиќат соњибќудрат боиси амали њарчї
тезтар аз байн бурдани ў шуданд.
Ба ќавли таърихнигор С.Абдуллоев «бо амри таќдир
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Алптегин, ки дар марги сиёсии Абдумалик ибни Нўњ
пайваста тадбир мељўст, мўљиби марги љисмонии ў низ
гардид». Барои исботи ин фикр ў бо истинод ба муаррих
Гардезї менигорад, ки Алптегин барои амир аз Нишопур
тўњфаву њадоё, аз љумла чанд асп фиристод. Абдумалик
ибни Нўњ «миќдоре шароб хўрда» аспњои тўњфа намудаи
Алптегинро дар ваќти љавгонбозї як – як савор шуда ба
майдон мебаромад ва онњоро месанљид. Иттифоќо яке аз
аспњо рамид ва Абдумалик ба зер афтид ва гарданаш
бишкасту фавтид. Дар «Маљмаъ – ул – ансоб» омадааст, ки
ў њангоми шикор аз асп афтида фавтид.
Ба як саросемагии њайратоваре бо исрори Алптегин
амир эълон шудани Насри III - писари хурдсоли Абумалик
низ бо эњтимоли ќавї аз дурустии фикри ба чунин шакл
тарњрезї шудани сўиќасд ба љони ин шоњи Сомонї далолат
медињад. Зеро ба аќидаи олими мўътабару таърихшинос
Ањрор Мухторов «њокимияти ў (Насри III – С.Њ:) мавќеъи
Алптегинро дар давлати Сомониён мустањкам менамуд.
Бинобар ин як ќисми саркардагони њарбї ва феодалони
калон ин таъинотро тарафдорї накарда, бародари Абумалик
– Мансур ибни Нўњи Сомониро ба тахт нишонданд.
Дар тўли 15 соли амириаш (961 – 976) Мансур бинни
Нўњ борњо ба Алптегин ва дигар лашкаркашони ќудратталаб
дар набард будааст. Танњо баъди марги Алптегин ба Мансур
ибни Нўњ муяссар мегардад, ки њокимияти Сомониёнро дар
Ѓазнї барќарор кунад, ки ин дар поёни њокимияти беш аз
садсолаи ин сулола яке аз муњимтарин дастовардњои сиёсї
буд.
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СЎИЌАСД ДАР САРАХС
Баъди вафоти Мансур ибни Нўњ фарзанди 13 солаи ў
Нўњ ибни Мансур (976 - 977) ба сари ќудрат меояд. Дар
даврони салтанати ў ихтилофоти дарборї ва ошўбњои
феодалњо, саркашии лашкаркашон хеле шиддат гирифт.
Иќтидори сиёсиву низомии давлат хеле суст гардид.
Аввалин бор Сомонињо аз чониби бодянишинони турк, ки
дар таърих бо номи Ќарахонињо машњуранд, мавриди њамла
ќарор гирифтанд. Сарлашкарони баландрутбаи туркнасаби
Сомониён, аз ќабили волии Хуросон Абдулњасани Симљўрї,
волии Балх Фоиќ на танњо аз њимояти Нўњ ибни Мансур даст
кашиданд, балки бо душман забон як карда алайњи Нўњ
ибни Мансур исён бардоштанд. Пойтахти Сомониён Бухоро
дар ин давра низ њамчун дар замони Нўњ ибни Наср (943 –
998) муваќќатан ба дасти душманон мегузарад. Лекин ин
дафъа ба дасти лашкари Буѓрохони Ќарахонї. Аз рўи
иттилои манбаъњое, ки дастраси мо њастанд, сабаби марги
Нўњ ибни Мансур норавшан аст. Вале њаминаш маълум аст,
ки ў низ дар синни љавонї, яъне 34 солагї дунёи фониро
падруд мегўяд. Ба љои ў ба рўи тахт писари ноболиѓаш
Мансур ибни Нўњ (997- 998), ки аз њимояи писари Сабуктегин
Султон Мањмуди Ѓазнавї бархўрдор буд, нишаст. Вале ин
бањамоии Мансур ибни Нўњ ва Султон Мањмуди Ѓазнавї бар
хилофи манофеи њокимияти Нишопур ва Балх, яъне
Бектузун ва Фоиќ буд. Бинобар ин онњо дар пайи як
сўиќасде, ки дар Сарахс соли 999 сурат гирифт, ба чашмони
Мансур ибни Нўњ нил кашида ўро аз ќудрат дур сохтанд.
Мансур ибни Нўњ худи њамон сол вафот мекунад. Бектузун
ва Фоиќ бародари ноболиѓи Мансур вопасин амири
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Сомониён Абдумалик ибни Нўњро ба тахт мешинонанд. Вале
њокимияти ў њатто як сол њам давом накард. Зеро аз як
тараф Султон Мањмуди Ѓазнавї алайњи ў лашкар кашида
аввал Балху Бадахшон, сипас тамоми Хуросонро ба
тасарруфи худ даровард ва аз тарафи дигар бо бањонаи
кўмак бодиянишинони Илокхон Шамсуддавла Абунаср ва
бародараш Наср ибни Алии Ќарахонї бо њила вориди
Бухоро шуда, аввал ќумандонњои вафодор ба амир
Абдулмалики II - ро ва сипас 23 октябри соли 999 худи ўро
бо хонаводааш дастгир карда, ба маркази њокимияти он
ваќтаи Ќарахониён шањри Узѓан бурданд. Дере нагузашта
Абдулмалики II дар зиндон вафот кард.
Ин марги муфољот танњо марги як шахсияте ва ё
сиёсатмадоре набуд. Ин марг аз интињои њокимияти
Сомонињо дар Мовароуннањру Хуросон дарак медод.

АНДЕША ОИДИ ТЕРРОРЊО
Сабабњои суќути давлати Сомониён, албатта, хеле
зиёду мухталифанд ва тадќиќоти фундаменталиро талаб
мекунад. Рў ба тањќиќи ин масъала овардани бархе аз
муаррихону сиёсатмадорон ва файласуфон, бешубња ба
манфиати давлатдории тољикон хоњад буд.
Дар навбати худ мо чунин аќида дорем, ки террорњои
сиёсї дар ањди Сомониён пояњои давлатдории ин сулоларо
хеле суст карда, барои душманони дохилї ва берунии онњо
њамчун воситаи муассири аз байн бурдани ин давлат хизмат
намудаанд.
Тибќи он маълумоте, ки имрўз дастраси мост, аз 9
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нафар амири Сомонї 5 нафарашон мавриди террор ва ё худ
сўиќасд ќарор гирифта, аз онњо 4 нафарашон љоми шањодат
нўш кардаанд. Чї тавре, ки дар боло зикр кардем, инњо
Ањмад ибни Исмоил (907 – 914), Абдумалик ибни Нўњ (954 –
961), Мансур ибни Нўњ (997 – 999) ва Абдумалик ибни Нўњ
(999) мебошад. Амир Наср ибни Ањмад (914 – 943), њарчанд
љон ба саломат бурда бошад њам, мувофиќи иттилои
манбаъњо худи њамон соли сўиќасд (943) дар зиндон вафот
кард.
Тањлили синну соли ба сари ќудрат омадан, муддати
њуќумат кардан ва синну соли амирон њангоми шарбати марг
чашидан рўи бисёр муаммоњои торики террорњои сиёсї ва
сўиќасдњо ба љони шоњони Сомонї рўшанї меандозад.
Бубинед, танњо Исмоили Сомонї ва писари ў Ањмад ибни
Исмоил њангоми ба сари ќудрат омадан шахсони болиѓу
сиёсатмадорони тавоно буданд. Аввалї агар дар синнї 43 –
солагї ба тахт нишаста, дар 58 – солагї вафот карда бошад,
дуввумї њарчанд сарчашмањо санаи даќиќеро дар мавриди
синну соли ў наоварда бошанд њам, мантиќан дар њудуди 33
– 40 солагї ба сари ќудрат омада, тахминан дар 45 – 47
солагї ба ќатл расонида мешавад. Дигар ќариб њамаи
шоњони Сомонї њанўз ба балоѓат нарасида ба тахт шинонда
шуда буданд. Танњо Наср ибни Нўњ (943 – 954) таќрибан дар
20 – солагї ба тахт нишастааст. Дигар подшоњони Сомонї
њангоми маъракаи тољгузориашон кўдакон ва наврасони 8 –
сола, 12, 13, 14 - сола буданд.
Таассуфангез ва риќќатовар он аст, ки њатто он
амироне, ки дар мавриди чї гуна сурат гирифтани марги
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онњо дар сарчашмањо чизе гуфта нашудааст, дар синни
љавонї ба таври мармуз аз дунё даргузаштаанд. Чунончї
ибни Наср 11 - сол амирї карда дар синни тахминан 30 –
солагї, Мансур ибни Нўњ (961 – 975) 14 сол њукм ронда
тахминан дар 33 – солагї, Нўњ ибни Мансур 21 сол дар тахти
шоњи нишаста дар сини 34 солагї вафот кардаанд. Дигар
шоњони Сомонї, ки зикри номашон нарафт, дар синни
нисбатан љавонтар аз дунё чашм пўшиданд. Љавоб ба
саволи мантиќии «чаро подшоњони Сомонї баъди амирии
Исмоил ибни Ањмад (892 – 907) ва Ањмад ибни Исмоил (907
– 914) аксаран ноболиѓ ба сари тахт шинонда мешуданд ва
дар айни камолоти давлатдорї мавриди террору сўиќасд
ќарор мегирифтанд ва ё ба таври ногањонї вафот
мекарданд?» - омўзиши чуќур ва тањлили њаматарафаи
вазъияти њамонваќта, ихтилофу зиддиятњои дохилии байни
сарлашкарону сиёсатмадорон, гурўњњои мухталифи сиёсї,
мазњабї ва ќавмиро дар дарбор ва соири кишварњои њамсоя
таќозо мекунад. Ин мавзўи бањси алоњида аст.
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РОЗДОРЇ ДАР
МУЛКДОРИИ НИЁГОН
Гуфт пайѓамбар њар кї сир нуњуфт,
Зуд гардад бо муроди хеш љуфт.
Мавлавї Љалолуддини Балхї муаллифи маснавии
«Маънавї» - и дар олами адабу ирфон машњур ана њамин
тавр соддаву возењ ва таъсирбахш њадиси њазрати
Муњаммади пайѓамбар (с) - ро дар бораи пинњон доштани
сир ба риштаи назм даровардааст. Бале, он ки сирри хешро
нуњуфта тавонист, пинњон дошт, ба маќсади худ, ба њадафи
хеш ба зудї хоњад расид. Дар љои дигар, дар насињатномаи
худ ба њазрати Алї (р) љаноби Расули Акрам (с)
мефармоянд:
"Ё Алї! Дўстро се аломат аст. Аввалин аломат ин аст,
ки нафси худро нисори дўст кунад. Дуввум моли худро
нисори ў кунад. Саввум сирри ўро нигоњ дорад ва фош
накунад".
Сирро фош накардан танњо ба душман ифшо
насохтани сир набуда, балки онро њатто аз наздиктарин
дўсти худ пинњон доштан аст. Зеро халќ дар њикмати худ
гуфтааст:
Сирри худ бо ёри худ то чанд битвонї, магў,
Ёр ёре дораду аз ёри ёр андеша кун.

Ањлии Шерозї низ пушаймонии худро аз ифшои розаш
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дар назди љонон чунин иброз доштааст:
Ба љонон дарди дил гуфтам, шудам
расво надонистам,
Ки бояд дошт пинњон рози худ аз ёри љонї њам.
Амиралмўъминин њазрати Алї (р) дар пандномаи худ
"Нањљ - ул - балоѓа" дар бораи зарурати пинњон доштани сир
мефармояд: "Сирри ту асири туст, чун онро фош кардї,
асири ў хоњї шуд". Бале, сир то замоне, ки ифшо нашавад,
ба мисли як мањбусест, монанди асирест барои њомили худ,
вале њамин ки фош гардид, дорандаи худро тањдид хоњад
намуд ва билохира пойбанди ин фошсозї хоњад кард. Чунин
аст табиати сир ё худ роз.
"Лисон - ул - ѓайб" Шамсуддин Њофизи Шерозї магар
мањз аз њамин лињоз аз ифшои розаш дар њарос буд, ки бо
њасрат гуфтааст:
Дил меравад зи дастам соњибдилон худоро,
Дардо, ки рози пинњон хоњад шуд ошкоро.
Лањзае бо девони Њофизи бузургвор худоњофизї
менамоему талош бар он меварзем то бифањмем худи роз
чист? Чиро сир мегўянд?
Дар «Фарњанги забони тољикї» омадааст: «Роз –
матлаби пўшида, пинњон, асрори дил, он чи дар замири дил
аст.
Маро кай метавонанд аз забонњо љамъ кард акнун,
Ман он рози нињон будам, ки берун аз дањон рафтам.
Сайидо»1
«Сир, сирр – роз, кор ва амали пинњонї, кор ва амале,
1. Фарњанги забони тољикї, Москва - 1969, љилди 2. сањ:141.
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ки инсон дар дил пинњон нигоњ медорад, орзў ва маќсади
пўшида.
Басе пурсида шуд пинњону пайдо,
Намешуд сирри ин сурат њувайдо.
Низомї»1.
Соддатар карда бигўем сир ё худ роз иттилоотест,
хабарест, маълумотест, ки доранда, њомил ва ё соњиби он
дар натиљаи фош ё ошкор шудани он дучори талафоту
хисороти зиёди љониву молї ё моддиву маънавї хоњад шуд.
Сир аз рўи маъниву мазмун, моњияту мундариљаи худ
ба навъњои мухталиф таќсим мешавад. Сирри шахсї, сирри
хонаводагї, сирри гурўњї, сирри њизбї, сирри хидматї,
сирри тиљоратї, сирри низомї, сирри давлатї ва ѓайра. Аз
ин рў ќариб дар њамаи кишварњои мутараќќии дунё махсус
идора, муассиса ё созмонњое таъсис дода шудаанд, ки танњо
ба хотири њифзи розу асрори хеш ва ё баръакс ба маќсади
ба даст овардани сирри душман, њариф ва ё раќиб
фаъолият мекунанд. Ин масъала то ба њадде муњим ва
пурарзиш аст, ки барои љилавгирї аз розфошкунињо, дуздии
сирру асрор дар ќавонини љиноии ин кишварњо моддањои
мушаххас ва њатто ќонунњои махсус алайњи розрабої ва
розрабоён, фошкунандагони асрор љорї карда шудаанд
Кишвари тозаистиќлоли мо аз ин ќатор истисно нест.
Чунончи, дар Кодекси нави љиноятии Љумњурии Тољикистон,
ки моњи маи соли 1998 аз љониби Маљлиси Олии кишвар
ќабул шудааст, моддаи 305 "Хиёнат ба давлат", моддаи 308
"Љосусї", моддаи 311 "Ифшои сирри давлатї", моддаи 312
"Гум кардани асноди дорои сирри давлатї" мањз ба хотири
њифз ва пешгирї аз ифшои сирри давлатї љорї карда
1. Фарњанги забони тољикї, Москва - 1969, љилди 2. сањ: 245.
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шудаанд. Њадафи аслии ќабули Ќонун "Дар бораи сирри
давлатї", ки моњи декабри соли 1996 аз тарафи Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон ба тасвиб расидааст, низ аз
њамин иборат аст. Вале дар ин рисола мо на дар хусуси ин
моддањо ва ќонуни мазкур њарф заданием. Маќсад аз
навиштани ин сатрњо овардани он матолиб аст, ки чї гуна
гузаштагони мо дар љараёни давлатдории хеш ба масъалаи
пинњон доштани сир ё ифшои роз муносибат кардаанд. Зеро
бењуда "Одам - уш - шуаро" Рўдакї нагуфтааст:
Бирав зи таљрибаи рўзгор бањра бигир,
Ки бањри дафъи њаводис туро ба кор ояд.
...Анўшервони сосонї, ки дар таърихи давлатдории
миллатамон њамчун подшоњи одилу раиятпарвар ном
баровардааст, дар масъалаи пинњон доштани сирри
мулкдорї бо љиддияти том рафтор мекардааст ва шояд яке
аз омилњои асосии дар ањди њукмрониаш адолатро таъмин
карда тавонистан низ дар њамин љиддияти рафтораш дар
масъалаи ихфои роз дар мулкдорї будааст. Чунончи, дар
рисолаи «Ахлоќи Мўњсинї" - и Њусейн Воизи Кошифї, ки
асосан барои подшоњону сарварони кишварњо њамчун
дастури мулкдорї навишта шудааст, њикоятеро рољеъ ба ин
масъала мехонем:
"... Нўшервонро гуфтанд: "Фалон кас сирри ту ошкор
мекунад". Фармуд, ки ўро дар хок пинњон кунед, то он роз
пинњон бимонад.
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Њар кї созад сирри пинњон ошкор,
Зери хоки тира пинњон бењтар аст.
Сир нигањ дорї сарат монад ба љой,
З - он ки њифзи сир нигањбони сар аст».
Чунин муносибати шадидро нисбати ифшогарони
сирри мулкдорї Њусейн Воизи Кошифї дар як њикояти
дигараш, дар рисолаи «Ахлоќи Мўњсинї" бад – ин сурат
тарѓиб кардааст: "Подшоњ гуфт: "Дар сиёсат сухане бигўй".
Гуфт, дар куштани мардум саъй макун, ки харобии бадани
инсон осон коре нест, магар дар куштани се кас, њама
доноён туро маъзур хоњанд дошт. Яке љобире, ки
љабркунанда харобии мулки ту љўяд. Дуввум омиле, ки моли
ту дуздад. Саввум, хоине, ки сирри ту ошкор кунад".
Хоља Самандари Тирмизї дар асари худ "Дастур - ул мулук" дар насињат ба мулкдорон гуфтааст: "Азизи ман,
асрори мамлакат чун муњимоти урфї ва муомилоти расмї
нест, ки ба њар кас машварати он тавон кард. Онњо, ки мо фи
- з - замир (он чи дар дил, сирри дил) ба ѓайр нишон
додаанд, аз ављи шањриёрї ба њазизи (чуќурии) беихтиёрї
афтода:
Чунонки гуфтаанд:
Чї зебо гуфтааст он марди њушёр,
Агар сар боядат сирро нигањ дор».
Муаллифи "Дастур - ул - мулук" аз кадом тоифа ё худ
гурўњ пинњон доштани рози мулкдориро ба подшоњон чунин
маслињат медињад: "Азизи ман, мулкро дар нигањ доштани
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асрор эњтиёти тамом лозим аст, хосса аз дўстони ноумед ва
душманони њаросон. Чунонки гуфтаанд:
Дўсте, ки аз ту ноумед бувад,
Мањрами худ масоз дар њама њол.
Ба адў низ, к - аз ту тарсон аст,
Нест изњори сирри хеш њалол.
Бисёр буда, ки мулки подшањї, балки њаёту зиндагонї
ба сабаби ифшои роз аз даст дода".
Дар љои дигари њамин асараш Хоља Самандари
Тирмизї барои таќвияти фикри болоии худ ин пандро
овардааст: "Азизи ман, ба њар дўсте сирри худро магўй ва ба
њар душмане зулм аз њад магузарон. Шояд, ки дўст душман
шаваду душман дўст гардад".
Дар ин бора Марзбон ибни Рустами Мозандаронї
адиби асри X дар китобаш «Марзбоннома» навиштааст:
«Роз бо мардуми соддадил ва бисёргўй ва майхора ва
парокандасўњбат магўй, ки ин тоифа аз мардум бар
тањаффуз ва китмони он ќодир набошанд».
Аксари удабо, уламо ва сиёсатмадорони пешин илољи
асосии пинњон доштани сирро дар ин дидаанд, ки доранда ё
худ њомили сир њаргиз ба касе онро ба њељ ваљњ ифшо
накунад. Зеро дар сурати фош шуданаш он сир овоза хоњад
шуд. Расули Акрам Муњаммади пайѓамбар (с) дар њадисе
фармудааст: "Сирре, ки аз байни ду кас гузашт, овоза
мешавад".
Њусайн Воизи Кошифї дар рисолаи «Ахлоќи Мўњсинї"
дар ин мавзўъ њикоятеро наќл мекунад: "Овардаанд, ки
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Искандар сирре аз асрори худ бо яке дар миён оварда буд
ва дар муњофизати он муболиѓа карда. Ногањон сирр аз вай
сар барзад ва бар гўши Искандар расид. Искандар ба њаким
Љолинус гуфт: "Уќубати касе, ки сирри касе фош кунад, чист?
Њаким гуфт: “Равшантар фармо”. Искандар гуфт: "Ман ба
фалон кас сирр дар миён нињодам ва ў ифшо кард ва ман аз
ў ранљидаам ва мехоњам, ки ўро ба сазои љазо расонам".
Њаким гуфт: "Эй малик, аз ў маранљ ва ўро уќубат макун, ки
сирри худро худ ифшо кардаї бо он, ки сирри ту туро муњим
буд, бори он натавонистї кашид, агар дигаре тањаммуле он
бор накунад баъид (аз эњтимол дур) набошад".
Сирри худро њам ту мањрам шав, ки мањрам ёфт нест,
Њамдами худ бош, зеро њамдаме дарёфт нест.
Дўсти якрўю якдил љустам аз пири хирад,
Гуфт, бигзар, к - он чї мехоњї ба олам ёфт нест.
Чи навъе ки аз таърихи ниёгонамон мебинем масъалаи
пинњон доштани роз ва сирри мулкдорї, махсусан, дар
сохторњои низомї яке аз масъалањои муњимтарин ба њисоб
мерафт. Дар "Корномаи Ардашери Бобакон", ки аз
ќадимтарин намунаи осори хаттї дар бораи оини мулкдории
аљдодонамон аст, омадааст, ки Ардашер ќабл аз озими
амалиёти низомї шудан сарбозони худро хеле
даќиќ
месанљид ва интихоб менамуд. Яке аз талаботи асосие, ки
дар ваќти интихоби онњо ба ин гуна сарбозон пешнињод
карда мешуд, албатта ин пинњон дошта тавонистан ё худ
мањрами роз будани онњо буд.
Шариф Муњаммад Мансури Муборакшоњї дар китоби
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"Адаб - ул - њарб" дар боби 31 аз амалу кирдорњое ном
гирифтааст, ки агар сарбозон онњоро содир карда бошанд,
бояд ба љазои сазовор расонда шаванд. Дар ќатори дигар
амалњои зарарноку хатарноке, ки боиси талафоти љониву
хисороти молї хоњад шуд, муаллиф аз ошкор сохтани сирри
њарбї низ ном бурдааст. Аз љумла, агар дар ваќти љанг
сарбоз ба душман роњи гурезро нишон дињад, ё худ агар ба
тарафи душман аз камонѓулак тире партов кунад, ки дар
пайкони он намак бошад, ё худ агар душманро аз њолати
лашкари худ воќиф сохта, теъдоди онро хабар дињад ва
ѓайра аз ќабили он амалу њаракатњое њастанд, ки бояд
њатман ба сазои љазо расонда шаванд.
Ба ќавли муаллифи "Дастур - ул - мулук" дар олам
амалњое мављуданд, ки инсон набояд онњоро бо хоњиши худ
ихтиёран ба љо биорад ё худ бипазирад. Ифшои роз аз
љумлаи онњост.
"Њукамо гуфтаанд, ки се чизро ба ихтиёри худ ќабул
набояд кард: аввал хизмати султон, дуввум нўшидани зањр
бегумон, саввум ифшои роз".
Подшоњони чањор гўшаи дунё ваќте ки дар бораи
роздорї сухан гуфтаанд, ба ќавли Абдурањмони Љомї дар
"Бањористон" ќариб ки як маъниро дар шаклњои гуногун
иброз доштаанд: "Чањор калима аст, ки чањор подшоњ
пардохтаанд, ки гўё як тир аст, ки аз чањор камон андохта.".
Кисро гуфтааст: "Њаргиз пушаймон нашудам аз он чї
нагуфтам ва басо гуфта, ки аз пушаймонии он дар хоку хун
хуфтаам".
Хомўш нишин, ки љамъ нишастан ба хамўшї,
Бењтар зи гуфтане, ки парешонї оварад.
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Аз сирри сар ба мўњр пушаймон нашуд касе,
Бас фош гашта сир, ки пушаймонї оварад.
Ќайсар фармудааст: "Ќудрати ман бар ногуфта беш аз
он аст, ки бар гуфта, яъне он чи нагуфтаам, битавонам гуфт
ва он чи гуфтаам, натавонам нуњуфт".
Њар чи ифшои он бувад душвор,
Ба њарифон магў ба осонї.
К - он чи дорї нуњуфта, битвон гуфт,
В - он чи гуфтї, нуњуфт натвонї.
Њоќони Чин дар ин маънї сухан чунон рондааст, ки
бисёр бошад, ки парешонии гуфтан сахттар бошад аз
пушаймонии нуњуфтан.
Њар сирри сарбамўњр, ки дар хотир афтадат,
Суръат макун ба лавњи баёнаш нигоштан.
Тарсам, шавад ѓаромати изњори он туро,
Мушкилтар аз надомати пўшида доштан.
Малики Њинд бад - ин нукта забон кушодааст, ки њар
њарф, ки аз забон љастааст, дасти тасарруфи маро аз худ
бастааст ва њар чї нагуфтаам, молики ўям, агар хоњам
бигўям ва агар хоњам нагўям.
Бихрадеро зи рози фошу нињон.
Масали нек бар забон рафта.
К - ин чу тирест монда дар ќабза,
В - он сухан чу тирест аз камон љаста".
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Таърихи на чандон дури миллатамон, алалхусус љанги
шањрвандие, ки њанўз њам захму доѓи дар ќалбњо гузоштаи
он даво наёфта ва шикасту харобињои ба хољагии халќ
расонидаи он тармим ва обод нагаштаанд, гувоњу далел
бар он аст, ки ноошноёну нотавонбинони Тољикистону
тољикистониён дар оташ афрўхтани он бадбахтие, ки ба
сари халќамон тањмил гардид, мањз аз розу асрори дониста
ва надониста ба маќсадњои ѓаразноки сиёсї ифшо намудаи
бархе аз кўрназарону кўтоњандешон истифода карданд ва
љанг дар байни ду бародар андохтанд. Бале, ифшои розе на
танњо метавонад боиси расонидани хисороти моливу
маънавї ба шахсияте ё гурўње гардад, балки сабаби бурузи
нотинљиву нооромињо дар љомеа шуда њаёти чандин наслро
ба хатар мувољењ сохта, сиёсати пешгирифтаи як кишварро
нисбати давлати дигар таѓйир бидињад, дар муносибати
байни давлатњо ташаннуљ эљод кунад ва њатто љањонро дар
сарњади љанг ќарор бидињад. Барои мисол дур намеравем.
Бо вуљуди он ки дар љанги дуввуми љањон ИМА ва Иттињоди
Шўравї муштаракан ва дар њамоњангї алайњи Олмони
фашистї мубориза бурда, шикасти ќарибулвуќўи онро
таъмин карда бошанд њам, вале дастраси Иттињоди Шўравї
шудани сирри бунёди бомбаи атомї боиси сардї дар
равобит ва эљоди мусобиќаи таслињотї дар байни ин ду
кишвари абарќудрат гардид, ки борњо љањонро дар садади
љанг ќарор додааст. Ва баръакс, сиёсатмадорони
кишварњое, ки дар мулкдории хеш ба ин масъала ањамияти
зарурї додаанд ва аз ифшои рози хеш аз новобаста дар
кадом соњаи хољагии халќ будани он сарфи назар кардаанд,
тавонистанд дар як муддати кўтоњ давлатњои хешро ба
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ќатори кишварњои мутараќќии љањон ворид созанд...
Чањорчўбаи маќола аз мо таќозо дорад, ки дар њамин
љо ба он њусни хотима бахшем. Биёед боз ба девони њазрати
Њофиз руљўъ меорем, то бубинем, ки дар ин љода он
бузургвор ба мо чї маслињате медињанд, моро чї њидояте
мекунанд:
Ба пири майкада гуфтам, ки чист роњи наљот?
Бихост љоми маю гуфт: "Роз пўшидан".
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ЊИФЗИ ЛАШКАР ВОЉИБ АСТ
ЊАМ КАШФ ВА ЊАМ ЗИДДИКАШФ
Давлате, ки ќуввањои низомї ва интизомии мустањкам
ва муназзам дорад, дар њама давру замон соњибќудрату
соњибнусрат аст. Ин њаќиќатест, ки барои исботи он далелу
бурњон овардан зарур нест. Њар як сањифаи таърихи
башарият аз ин гуфтањо гувоњї медињад. Бале, агар нирўњои
низомї ва интизомї дар њаќиќат, њаматарафа дар маркази
таваљљўњи сарварони кишвар ќарор бигиранду аз дастгирии
мардуми оддї бархурдор бошанд ва албатта нисбати онњо
ѓамхорї зоњир бишавад, ба хусус, ба њалли масоили моддї
ва маишии он диќќат бидињанд, чунин артиш ва ё худ
лашкар дар лањзањои сарнавиштсоз аз ўњдаи масъулияти ба
дўши ў гузошта ба хубї мебарояд. Вале ин артиш, ин
лашкар, он гањ пурра, мукаммал ва њамаљониба омода ба
њисоб меравад, агар дар таркибаш нињоде ё сохтори
махсусе вуљуд дошта бошад, ки ошкору пинњон амнияту
фаъолияти самарабахши ин лашкарро мунтазам таъмин
карда тавонад. Ин гуна нињод ё сохторро имрўзњо хадамоти
итилоотї ва зиддиитилоотии низомї ё худ ба ибораи
мафњум разведка ва контрразведкаи низомї мегўянд.
Разведка, ки инро баъзењо кашф, бархе иктишофот ва иддае
хадамоти иттилоотї меноманд. Дар артиш барои он зарур
аст, ки рањбарияти онро, минљумла ситоди марказии
артишро на танњо дар замони љанг, балки њамеша бо ахбору
маълумоти зарурї рољеъ ба нияту наќшањои бадхоњону
душманони халќу кишвар сари ваќт, пурра ва мунтазам
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таъмин
намояд.
Контрразведкаи
низомиро
бошад
мутаносибан зиддикашф ё зиддииктишофоти низомї ё худ
зиддииттилооти низомї мегўянд. Вазифаи асосиаш аз он
иборат аст, ки нагузорад то гумоштањо ва љосусони душман
бо суфуфи роњбарон ва сарбозони лашкар нуфуз кунанд
ва бад ин минвол амалиёти тахрибкоронаи худро аз дохил
густариш дињанд, бо роњу усули ба худ хос ба фаъолияти
армия зарбаи муњлик бизананд. Мављудияти њатмии ин
сохторњо оё талаботи мањз њамин асри нав, асри прогресси
илмї - техникї аст? Таърих гувоњї медињад, ки њаргиз на.

КУРУШ ЧЇ ГУНА ДАРАИ
ФЕРМОПИЛРО ГИРИФТ?
Њанўз
аз
даврањои
хеле
ќадим
подшоњону
лашкаркашони кишварњои гуногун шарти асосии комёбиву
муваффаќиятњои худро дар нињод ё одамоне, аниќтараш,
дар фаъолияти гурўњи ашхосе медонистанд, ки аз ањволи
лашкари худиву бегона њамеша иттилооти зарурї доштанд.
Дар китоби "Ахлоќи Мўњсинї" - и Њусейн Воизи Кошифї
омадааст: "Аз Сикандари Зулќарнайн пурсиданд, ки нишони
подшоњи далер чист? Гуфт: Он ки напурсад, ки душман чанд
аст, балки тафањњус кунад, ки куљост".
Дар асри панљуми ќабл аз милод лашкари Куруш дар
дараи Фермопил дар љанги зидди юнонињо ба муќобилияти
шадиди спартанињо бо сардории шоњ Леонид дучор гардид.
Азбаски форсњо роњи дигари убурро намедонистанд, дар ин
дара талафоти калоне доданд. Ана дар њамин вазъият ба
кормандони кашфи Куруш муяссар мешавад, ки яке аз
сокинони мањаллиро истихдом намоянд. Иттилооти он
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юнонї, ки Эфалт ном дошт, даќиќ ва сариваќтї буд. Куруш
моњирона онро истифода намуда, тавонист ѓофилгирона ба
душман зарбаи њалокатовар бизанад.
Соли 334 – и пеш аз милод Искандари Маќдунї болои
ќаламрави шоњи Форс Доро лашкар кашид. Дар роњ аз
гумоштањои дар дохили лашкар доштаи худ маълумот
гирифт, ки миёни сарбозону ќумандонон аз сиёсати ў
норозигї ављ гирифтааст, ки оќибати хубе ба бор нахоњад
дошт. Искандар тасмим гирифт, ки сабабњои ин норозигї ва
ашхоси ба ин кор гунањгорро ошкор намояд. Ба њамин
маќсад ў манъи номанависиро, ки ќабл аз юриши худ љорї
карда буд, бекор намуд. Дар як муддати кўтоњ сарбозону
лашкаркашон
мактуби
зиёде
навишта
ба
дасти
номарасонњои низомї супорданд, то ки онњоро ба ањли
хонаводањояшон бирасонанд. Баъдан Искандар фармон
медињад, ки хаткашонњоро
боздошта номањоро даќиќ
биёмўзанд. Бад ин тариќ Искандар њам сабабњои норозигї
ва њам ашхоси гунањгорро ошкор ва ба љазои аъмолашон
расонд. Муњаќќиќон ин амали Искандарро якумин кўшиши
љорї кардани сензура дар хадамоти номарасонї
њисобиданд.
Барои огоњї пайдо кардан аз овозањои дохили артиш
амирону лашкаркашон аз роњу воситањои мухталиф, њатто
ѓайричашмдошт истифода мебурданд. Чунончи яке аз
лашкаркашони юнонї иттилоъ мегирад, ки дар дохили
артишаш љосусони зиёди душман фаъолияти вайронкорї
мебаранд. Барои фош кардани онњо ин сарлашкар
сарбозонро ќатор карда ба њама амр медињад, ки якдигарро
амиќ пурсуљў кунанд. Дар сурати пайдо кардани шубња
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нисбати њамсўњбатони хеш ба ќумандонњо гузориш
бидињанд. Бо ин роњ чандин љосус ифшо ва безарар карда
шуд.

СУУД ВА СУЌУТИ ЮЛИЙ СЕЗАР
Сарчашмањои таърихї гувоњї медињанд, ки подшоњ ва
сарлашкаре, ки ба њар ду шохаи хадамоти махсус њам
иктишофотї ва њам зиддииктишофотї диќќат додаанд, ба
дастовардњои калоне соњиб шудаанд. Ва баръакс, онњое, ки
ба яке аз ин шохањо ањамият дода, шохаи дигарро аз мадди
назар дур кардаанд, њатман ба мушкилоти бештаре мувољењ
шудаанд. Чунончи узви Триумварати аввалин дар Руми
ќадим Марк Лициний Красс кори хадамоти иктишофотии
худро хеле хуб ба роњ монда буд ва њамеша сари ваќт
иттилооти даќиќеро аз ањволи роњбарони худ касб мекард.
Вале айнан њамин корро дар артишаш ба таври бояду шояд
ба роњ намонда буд. Бинобар ин соли 53 - уми пеш аз милод
ў, ки шахсан сарлашкариро низ ба ўњда дошт, дар љанги
зидди портињо дар наздикии Карр маѓлуб гардид.
Бузургтарин лашкаркаши ањди ќадим Юлий Сезар бошад
њангоми юришњо ва љангњои худ аз разведка васеъ истифода
мебурдааст. Дар замони ў хадамоти иктишофотї љузъи
муњим ва доимии лашкар ба њисоб мерафт. Њар як воњиди
низомии лашкараш, њатто хурдтарин љузъу томаш ин гуна
хадамотро соњиб буд. Вале Юлий Сезор ваќте ки ба сари
ќудрат омад ва њокими Рум шуд, аз таъсиси ин сохтори
муњими давлатдорї, яъне њадамоти махсусе, ки аз ањволи
рањбарони сиёсї ва дохили њукуматаш ба ў хабар бидињанд,
худдорї кард. Дар натиља ў соли 44 - и пеш аз милод њатто
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аз сўиќасд ба љони худ љилавгирї карда натавонист ва бо
дасти муњофизи шахсияш ба њалокат расид.

АРДАШЕРИ БОБАКОН, ШОЊГИР
ВА ЗАБОНОВАРОНУ ДИЖОГАЊОН
Дар таърихи давлатдории тољикон подшоњону
сарлашкаркашони машњур ба ќуллањои баланди шўњрат ва
обрўву эътибор аксаран ба он хотир расидаанд, ки њамеша
аз ањволи раият ва лашкари худ маълумоти айнї
(объективї) ва огоњии пурра доштанд. Ин огоњї ва иттилои
айнї доштан имконият фароњам меовард, ки вазъиятро
тањти назорати худ бигиранд ва болои он таъсир бигузоранд
ба он навъе, ки салоњ медонанд ва мехоњанд. Огањ ва
соњибмаълумот будан табиист он ваќт даст медињад, ки
шабакаи хабаррасонњову гумоштањо пурќувват бошаду он
муназзам кор кунад. Агар чунин набуд Куруше, ки аз ў
болотар ёд кардем, ќариб нисфи љањонро тасхир намекард.
Асосгузори давлати Сосониён Ардашери Бобакон низ ба
сабаби аз ин рукни мулкдорї самаранок истифода бурданаш
тавонист
империяи дар давраи
Доро
пошхўрдаи
ниёгонамонро барќарор намояд. Аз њаёти ў танњо як мисол
меорем. Тибќи китоби "Корномаи Ардашери Бобакон" ин
подшоњи
хирадмандро,
ки
њамзамон
фармондењии
лашкарашро ба ўњда дошт, зарур буд ќалъаи душманаш
Кирмро тасхир намояд. Дар ин кори ў Шоњгир ном марде, ки
ба эњтимоли зиёд масъули хадамоти иттилоотии артишаш
будааст, сањми калон гузоштааст. Дар китоб омадааст:
"Њамрадифи Ардашер Шоњгир ном мард буд, хирадманд
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буду солор. Шоњ ба ў чунин гуфт, ки "Акнун равшанравон
бош, шабу рўз талоя (аскарони пешгард) ба пой бошад, дар
он саворони бадонишу роњнамойро дарор. Њама
дидагонашро кушода доранду посбонї кунанд".
Чи тавре аз асарњои таърихї маълум аст, талоя дар
лашкар як гурўњи махсуси сарбозонеро мегуфтанд, ки
умдатан ду вазифаро иљро мекарданд. Вазифаи
аввалинашон ин касби иттилоот аз дохили душман буд. Ин
гурўњ одатан ноаён вориди минтаќањои тањти тасарруфи
душман шуда иттилооти лозимаро дар бораи вазъияти
лашкари раќиб, мавќеи онњо ба даст оварда, онро сари ваќт
ба воситаи нафарњои махсус ба фармондењони худ
мерасонд.
Дар "Шоњнома" - и безаволи Фирдавсии бузургвор ин
гуна ашхос бо номњои гуногун ёд мешаванд. Чунончи
сарбозеро, ки асрори низомиро аз дигарон бештар медонист
ва ба касби иттилоот машѓул буду вазифањои ќосидро низ
иљро мекард корогањ мегуфтанд:
Бирафтанд корогањон ногањон,
Нуњуфта биљустанд кори љањон.
Калимаи наванд ба маънии номабар, муждарасони
амалиётњои њарбї истифода шудааст:
Наванде биёмад зи њар сў давон,
Ба огањ кардан бори пањлавон.
Забоновар бо маънии калимаи барои њама имрўз
фањмои разведкачї омадааст.
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Чу наздикии шањри Сиёвуш расид,
Зи лашкар забоноваре баргузид.
Дар омада гап бигўем, ки дар асрњои минбаъда бо
мурури замон вобаста ба таъсири муњиту таѓйироти
геополитикї дар лексикони ин рукни давлатдорї истилоњоти
нав ба нав ворид мешавад. Чунончи дар замони Сомониён
ва баъдан калимањои соњибхабар, соњиббарид, љосус,
мушриф, мунњї, муноббењї дар забони сиёсатмадорону
низомиён хеле серистеъмол буданд. Ин калимањо касбу
кори онњоеро ифода мекарданд, ки бо ба даст овардани
хабару асрори барои мулкдорону лашкаркашон зарур,
машѓул буданд.
Акнун биёем ба сари вазифаи дигари талоя. Вазифаи
дигари талоя аз он иборат буд, ки дар ваќти истироњати
лашкар, одатан њангоми юришњо, амнияти онро таъмин
намояд. Ба хусус нагузорад, ки лашкари душман болои он
шабехун занад. Албатта ин вазифаро низ бе касби
иттилооти зарурї иљро кардан аз имкон берун буд. Бинобар
ин ахбори лозима дар ин гурўњ низ ба иловаи ашхоси дар
боло зикргардида инчунин тавассути дидбон, дижогоњ,
кўтвол, посбон ба даст оварда мешуд.
Кўтвол маъмури муњофизати ќалъаро мегуфтанд:
Чу огањ шуд кўтволи њисор,
Баровехт бо Рустами номдор.
Дижогоњ низ шахсеро мегуфтанд, ки вазифаи асосиаш
ба даст овардани иттилоъ оиди авзои атрофу дохили диж ќалъа буд.

85

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Биёмад дижогоњу фармон гузид,
Шуд он номдор аз љањон нопадид.
Посбон ба маънии маъмулии имрўзааш истифода
мешудааст:
Талоя бибояд ба рўзу шабон,
Махуспед дар хайма бе посбон.
Ба мавзўи наќшу вазифањои талоя њамчун як воњиди
махсуси низомї дар китоби олим ва сиёсатмадори асри XIII и халќамон Шариф Муњаммад Мансури Муборакшоњї "Адаб
- ул - њарб ва - ш - шуљоат" як боби алоњидае бахшида
шудааст. Дар он аз хусуси муњимот, хўрду хўрок, усули
фаъолияти он дар минтаќаи душман дастурњои хеле
судбахше оварда шудааст. Роњу воситаи ба подшоњон ва
лашкаркашон расонидани иттилооти ба даст омада
тавассути мунаббењиён ва мунњиён (хабаррасонњо)
муфассал нишон дода шудааст. Тибќи китоби мазкур
соњибхабаре, ки ба ќароргоњи лашкари хеш баргаштааст,
бояд чунон ба он ворид шавад, ки њатто касе аз сарбозон
ўро набинад ва агар њам дид, дар љавоби суоли ў вазъиятро
бояд хуб тасвир созад, агарчанд баръакс њам бошад. Вале
аз подшоњ ва сарлашкар майдатарин нуктаеро низ набояд
пинњон кунад. Хабари хуб ва њам бадро бояд беибо бигўяд,
то масъулин тасмими дуруст гирифта битавонанд.

"МУНЊИИ МО АЗ ХИТОЙ ОМАД..."
Дар осори таърихии миллатамон дањњо асару
рисолањое њастанд, ки дар ин мавзўи мавриди тањќиќ ибрози
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аќида кардаанд, њикояту ривоятњои зиёдеро дар бораи
наќшу мавќеи хадамоти иттилоотї ва зиддииттилоотї дар
мулкдории ниёгонамон ба ёдгор мондаанд. Аз мазмуну
мундариљаи баъзе њикоятњо бармеояд, ки аљдодони мо дар
ин самт хеле њам пешрафта буданд. То ба он дараљае, ки аз
ањвол, нияту ќасди подшоњону амирони кишварњои на танњо
њамсоя, балки хеле њам дур дар байни ду - се рўз иттилооти
заруриро касб мекарданд. Зеро дар дарбори онњо
манбаъњои иттилоотии худро доштанд ва усули сари ваќт
расонидани хабарро низ хуб медонистанд. Њусейн Воизи
Кошифї дар рисолаи "Ахлоќи Мўњсинї" њикоятеро
овардааст, ки бинобар сабаби муњим буданаш мехоњем онро
ба пуррагї иќтибос биёрем. "Оварданд, ки Соњиб ибни Ибод
мулозими Фахруддавлаи Дайламї буд ва аксар авќот дар
Шероз нишастандї. Иттифоќ афтод, ки се рўз пеши малик
нарафт. Сабоњи чањорум ба мулозимот расид. Фахруддавла
пурсид, ки сабаби тахаллуфи се рўз чї буд? Соњиб гуфт:
Парерўз мунњии мо аз тарафи мамлакати Хитой омад ва
таќрир кард, ки хони Хитой ба ваќти он ки ба фаррошхонаи
худ мерафт, бо яке аз аркони давлати худ бо мушоварат
сухан мегуфт. Се рўз аст, ки дар андешаам, ки чї гуфта
бошад ва тафањњуси лашкар мекардам ва дар дафъи
тааррузи ў чорањо месохтам, то имрўз сабоњ ќосиди дигаре
расид. Ба гуфтаи ў хони Хитой тањияи лашкаре мекард ва ба
яке аз атрофи мамлакати худ мефиристод. Хотир љамъ
кардам ва ба мулозимат омадам. Умарову вузароро назари
тафањњуси ањволи салотин то ин ѓоят буда, бо вуљуди ин ки
Хитой куљо ва Шероз куљо".
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Мутаассифона, баъзе амирону подшоњон ва сарварони
кишварњо аз ањволу ќасди подшоњони давлатњои њамсояи
худ сариваќт воќиф мегарданду аз он чи ки дар дохили
лашкарашон мегузарад на. Чунин беиттилоотї низ дар худ
хатари мармузе нињон дорад. Аз ин рў Низомулмулк дар
"Сиёсатнома" - и худ ба амирону сарварони мамолик дастур
медињад, ки њамин чизро аз маркази таваљљўњи худ дур
накунанд: "Вољиб аст бар подшоњ, ки аз ањволи лашкару
раият аз дуру наздик пурсанд, аз андаку бисёр он чи равад
бидонанд. Агар на чунин бошад, айб кунанд ва бар
ситамгарї амал кунанд ва гўянд фасодиву дароздастї, ки
дар мамлакат меравад, подшоњ медонад ё намедонад ва
агар медонаду манъ намекунад, он аст, ки њамчун эшон
золим аст ва ба зулм ризо додааст ва агар намедонад ѓофил
аст. ва ин њар ду маънї на нек аст".

СОЊИБХАБАР СОЊИБИ БАЊРУ БАР АСТ
Асри нав, асри ихтирои дањњо воситањои босуръат
њамлу наќл кардани одамону бори онњо, бахусус силоњу
муњимот аз роњи хушкї, обиву њавої, асри дар фурсати як
мижа задан фиристодани муњимтарин иттилооти сиёсиву
низомиву иќтисодї ба муштарии дар дуртарин нукоти љањон
буда тавассути воситањои замонавии алоќа ќудрату
имкониятњои артишњои мамолики мухталифи дунёро дар
марњилаи њозира дањчанд кардааст. Ин њолат бошад
зарурати беш аз пеш дар мадди назари хадамотњои махсуси
кишварњо нигоњ доштани љараёни кору зиндагии лашкару
лашкариёнро таъкид кардааст. Ин аст, ки кишварњои
пешрафтаи олам ИМА ва Федератсияи Русия дар ин самт
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низ дастовардњои чашмгире доштаанд.
Таърихи хадамоти махсуси Русия хеле бою рангин аст.
Он марњилањои гуногунеро тай намудааст. Давраи
навтарини ин хадамот давраи баъди инќилоби сотсиалистии
соли 1917 - ро дар бар мегирад. Ба хотири дифо аз
музаффариятњои инќилоби октябрї роњбари болшевикони
инќилобї В.И.Ленин моњи декабри њамон сол ба њамсафи
бовафои худ, инќилобчии лањистонї Ф.Э.Дзержинский
супориш медињад, ки Комиссияи Фавќулоддаеро созмон
дињад. Ин Комиссия бештар бо номи ЧК (чекист аз њамин
љост), ки шакли кўтоњшудаи ибораи "Черезвичайная
Комиссия" мебошад, машњур буд.
Ана њамин шахс, яъне Ф.Э.Дзержинский, ки худ борњо
зери таъќибу фишори полиси махфии шоњї ќарор гирифта,
дар чандин зиндонњо ба њайси мањбуси сиёсї ба сар бурда
буд, асосгузори хадамоти махсуси давраи сотсиалистии на
танњо Федератсиони Русия, балки љумњурињое низ гардид, ки
баъди таъсиси СССР ба њайати он ворид шуданд. Вазифаи
муштараки ин Комиссияи Фавќулода, ки баъдан дар таърих
бо номњои ВЧК - ГПУ - ОГПУ - НКВД - МГБ - КГБ - МБ - АФБ ФСК - ФСБ ёд шудааст, таъмини бехатарии давлат буд.
Комиссияи Фавќулодда намояндагии хешро бо номи
"Особый Отдел" (Шўъбаи махсус) дар тамоми ќисмњо хурду
бузурги Армияи Советї љойгир кунонд. Роњбарият ва
кормандони ин шўъбањо бевосита ба садорати худ, ки бо
номњои гуногун (Раёсати сеюм, Контрразведкаи низомї) дар
дастгоњи марказии ин нињод фаъолият мекарданд, итоат
менамуданд. Њамин мустаќилияти «Шўъбањои махсус» аз
фармондењии Артиш ба рањбарияти сиёсии кишвар имкон
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медињад, ки њамеша аз њаёти низомиён иттилои даќиќ дошта
бошад ва сари ваќт аз равандњои номаќбули он љилавгирї
намояд.
Вале ин маънои онро надорад, ки дар дохили артиш
нињоде, ки ба гирдовардани иттилооти зарурї барои
фармондењии он муваззаф бошад, нест. Дар назди Ситоди
Генералии Артиши Советї ва баъди фурўпошии СССР
артиши Федератсияи Русия Сарраёсати кашф, ки маъмулан
бо номи ГРУ (Главное разведывательное управление)
машњур аст, амал мекунад. ГРУ ба ѓайр аз он, ки бо касби
иттилооти сиёсиву низомї барои рањбарияти низомии
кишвар машѓул аст, инчунин дар дохили худ воњидњои
махсуси низомие дорад, ки дар наздашон вазифањои вижа
гузошта шудааст. Чунончи дар давраи Љанги Бузурги Ватанї,
баъдан љанги Афѓонистон ва њоло љанги Чеченистон ба
ўњдаи воњидњои низомии махсуси Сарраёсати кашф
амалиётњои хеле љиддї ва муњим оиди аз байн бурдани
базањои низомии тарафи муќобил, фармондењони машњури
онњо, хиёнаткорон гузошта шудааст. Баъзе мутахассисин ва
муалифони асарњои оиди ин мавзўъ иншошуда имконияту
тавоноии ГРУ - ро беш аз хадамоти махсусе њамчун КГБ, ки
њоло бо номи ФСБ ёд мешавад, њисобиданд. Сабаби њамчун
ФСБ машњур нашуданашро дар фаъолияти эњтиёткоронаи
онњо медонанд. Кормандони ин нињод ќариб дар тамоми
сохторњои низомие, ки дар кишвар мављуданд, зери пўшиши
ин ва ё он касбу кор ифои вазифа мекунанд. Вобастањои
низомии сафоратхонањои Русия дар хориљ аз кишвар
(военный атташе) аксаран кормандони Сарраёсати
кашфанд. Баъди ба кишварњои ѓарбї паноњанда шудан ва ё
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ба манфиати онњо кор кардани баъзе аз кормандони
баладрутбаи ин хадамот, аз љумла Олег Пинковский,
Владимир Резун ва ѓайра љањон аз тарзу усули фаъолият,
сохтор ва асрори дигари он то андозае огањ шуда бошад
њам, сиёсатмадорону низомиён имрўз њам Сарраёсати
кашфро мармузитарин, тавонотарин хадамоти махсуси
љањон мењисобанд. Дастовардњову шикастњои бузургтарини
Артиши Русия дар дањсолаи ахир ба фаъолияти ин нињод
вобастагии зич доранд.
Дар системаи нињодњои амниятиашон ИМА ќариб дар
њамаи сохторњои сершуморашон ба бехатарии нерўњои
низомї ва интизоми ањамияти хоса медињанд. Агарчи
вазифаи асосии хадамотњои махсус њамчун Бюрои
Федералии Тафтишот (FBI), Раёсати Марказии Кашф (CIA)
иборатанд аз таъмини бехатарии шањрвандони мулкї ва
муњаё сохтани шароити мўътадили фаъолият барои
созмонњову муассисањои мулкї, валекин њастанд дар дохили
ин нињодњо воњидњои махсусе, ки муваззафанд дар иртибот
бо нерўњои низомї фаъолияти иттилоотї ва зиддииттилоотї
бубаранд, аз мазмуну мундариљаи ахбороти оиди артиш ба
дастоварда роњбарияти сиёсї ва низомии кишварро огоњ
намоянд. Аммо дар баробари ин созмонњои махсусе таъсис
ёфтанд, ки хос дар робита бо нерўњои низомии ИМА
фаъолият меоварзанд.
Соли 1961 бо ибтикори вазири дифои њамонваќтаи
ИМА Роберт Макнамара Президенти Иёлоти Муттањидаи
Амрико Љон Кеннеди бо фармони худ Агентии Иттилоотии
Дифо (DIA) - ро таъсис дод. DIA тањти назорати Ситоди
муштараки Армияи ИМА фаъолият мекунад ва беш аз як
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саду понздањ њазор корманду мутахассиси варзидаи соњаи
низомї дорад. Дар масъалаи ба даст овардани иттилоот DIA
дар байни дигар созмонњои љосусии ИМА имрўз асоситарин
раќиби CIA мебошад. Вале дар тавофут аз CIA фаъолияти
DIA сирф љанбаи низомї дошта, тибќи баъзе хабарњо
пинњонї бар корњои CIA низ назорат мекунад. Кормандони
ин созмон низ мисли хадамоти ГРУ дар тамоми гўшаву
канори олам зери пўшиши ин ва ё он созмону идора ифои
вазифа мекунанд. Аз љумла, вобастањои низомии
сафоратхонањои ИМА дар кишварњои мухталифи дунё
маъмулан узви њамин созмонанд.
Агентии бехатарии миллї (NSA) органи разведкаи
электронии ИМА буда ба вазири мудофиа тобеъ аст ва аз
фаъолияти худ танњо ба Шўрои Амнияти Миллї ва
Президент њисобот медињад. Баъди ифшогарињои собиќ
кормандони ин идора аз ќабили Митчел, Мартин ва дигарон
пардаи асрорангез аз болои ин созмон то андозае бардошта
шудааст. Вазифаи муњимтарини ин идора касби иттилооти
зарурї аз роњи гўш кардани васоити электронии ахбор ва
алоќаи байнидавлатї, кушодани рамзи хабарњои њукуматии
кишварњо мебошад. Бо ин маќсад ин идора аз тамоми
воситањои њамлу наќл ва алоќаи электронии дар замину
осмон ва зери оббуда самаранок истифода мекунад...
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ЉОННИСОРОН ЉОНСИТОНЇ
КАРДААНД
Ё дифои кишвар аз њифзи рањбар сар мешавад.

ФОЉИАИ ФИЛИППИ II, ДОРОИ III
ВА 14 ИМПЕРАТОРИ ДИГАР
Дар њар давру замон њифзу таъмини амнияти рањбари
кишвар вазифаи аввалиндараља ва яке аз самтњои асосии
фаъолияти хадамоти махсуси давлат ба њисоб мерафт ва
имрўз њам он моњияти хешро гум накардааст. Амирону
подшоњон, сарварону роњбарони давлатњоро одатан рамзи
зиндаи миллат, обрўву шўњрати он медонанд. Бисёр ваќт
шудааст, ки сўќасд ба љони онњо кишварро ба гирдоби
бесарусомонињо мебарад, њатто боиси шўълавар гардидани
оташи даргирињо мегардад. Аз ин рў ба масъалаи
муњофизати онњо њамеша бо љиддият муносибат карда, аз
тамоми воситаву имкониятњои мављуда самаранок истифода
мебаранд.
Ба
ин
маќсад
бењтарин
кормандону
мутахассисонро сафарбар намуда, аз истифодаи маблаѓи
калон иљтиноб намеварзанд. Вале бо вуљуди ин боз њам
мебинем, ки ањён - ањён ба љони онњо сўиќасдњо сурат
мегиранд, бархе аз онњо бар асари чунин сўиќасдњо ба
њалокат мерасанд. Дар таърихи башарї ками дар кам
сарвари давлати мустаќиле будааст, ки ба љони ў сўиќасд
накарда бошанд. Ва бояд махсус ќайд кард, ки аксари ин
сўиќасдњо ё аз тарафи муњофизини онњо амалї гаштаанд, ё
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њаддиаќал дар созмон додани ин гуна сўиќасдњо душманон
аз посбонњо ё муњофизин васеъ истифода кардаанд. Аз
таърих маълум аст, ки танњо дар як худи Рими ќадим 14
император бо дасти муњофизини шахсиашон кушта
шудаанд. Дар Юнони ќадим низ падари Искандари Маќдунї
(Александр Македонский) Файлаќуси II (Филиппи II) соли 336
пеш аз милод аз дасти посбони шахсиаш ба њалокат расид.
Дорои III - ро, ки аз Искандари Маќдунї шикаст хўрда буд,
низ муњофизи шахсиаш Љоннисор ба ќатл мерасонад. Дар
байни таърихнигорон чунин аќидае вуљуд дорад, ки ѓуломони
Ањмад ибни Исмоили Сомониро ба ќатлрасонда низ аз
љумлаи муњофизини шахсии ў будаанд.
На танњо аз таърихи мозї, балки аз гузаштаи на чандон
дур дањњо мисолњоеро овардан мумкин аст, ки муњофизини
хусусии рањбарони кишварњо ба љои таъмини амнияти
шахсиятњои њифзшаванда шахсан даст ба ќатли онњо
задаанд ва ё ба ибораи дигар гўем ба љои љоннисорї
љонситонї кардаанд. Мисоли равшани ин ќатли сарвазири
собиќи Њиндустон Индира Гандї мебошад. Ў 31 октябри
соли 1984 њангоми сайру гашт дар бўстонсарояш аз љониби
яке аз муњофизонаш мавриди њамла ќарор гирифта, бо
зарби якчанд тир дар љои воќеа ба њалокат расид.
Президенти аввалини Гурљистони соњибистиќлол Звиад
Гамсахурдиаро баъди сабўкдўш шуданаш мањз њозирбошаш
ба ќатл расонидааст. Нурмуњаммад Тарракї муншии аввали
Њизби Халќї Демократии Афѓонистон моњи сентябри соли
1979 бо супориши Њафизуллоњи Амин, ки муовини ў буд, бо
дасти њозирбошонаш кушта мешавад.
Албатта, чунин њодисањо боис шудаанд, ки аз
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ќадимулайём ба масъалаи хоста гирифтани муњофизин, ки
онњоро бо номњои гуногун, аз љумла, посбони шахсї,
нигањбон, љондор, љоннисор, њозирбош ва ѓайра низ ёд
мекунанд, ањамияти љиддї бидињанд. Умуман дар кори
омўзиш, хоста гирифтан, санљишу муроќаба кардан ва
тарбия намудани муњофизин дар хадамотњои махсуси љањон
системаи муайяне амал мекунад. Вале идорањои мушаххас
проблемањои худро дар ин самт ба шаклу усули ба худ
муносиб ва мувофиќ њал менамоянд...

МУЊОФИЗИН АЗ НИГОЊИ НИЗОМУЛМУЛК
...Осори хаттии таърихи дунё ва миллатамон далелу
бурњони онанд, ки ниёгони мо њалли ин масъаларо дар
мулкдории хеш муњим шуморида ба он таваљљўњи хоса зоњир
кардаанд.
Масалан муаррихи юнонї Ксенофонт дар китобаш
«Киропедия», ки асосан дар бораи асосгузори императории
Њахоманишињо Куруши Кабир эљод шудааст, дар масъалаи
њифзи амнияти шоњ чунин менависад: «Аз он љо ки Куруш
мўътаќид буд теъдоди нигањбонони дарвозањо дар
таносуб бо анбўњи афроди машкук кофї нест, бо
истифода аз афроди порсии табаќоти поини љомеа як
горди муњофизи 10 њазор найзадор тартиб дод, ки шабу
рўз ба атрофи Кох мегардиданд ва њангоме, ки ў дар
истироњат буд, амниятро мањфуз медоштанд ва ба њар
љо мерафт дар самти росту чапи ў њаракат мекарданд.
Ин афрод вазифаи муњофизати амнияти шоњро дар
сафарњо, лашкаркашињо низ доштанд»1. Таърихшиноси
маъруфи фаронсавї Пиер Бриён дар китоби худ «Таърихи
1. Пиер Бриён, Таърихи импературии Њахоманишиён», сањ: 554.
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импературии Њахоманишиён» гуфтањои мазкури Ксенофонт
ва дигар солноманависони атиќаро далел оварда мегўяд, ки
«шакке нест, ки њадафи ин гуна тадобири эњтиётї на
танњо љилва додани ќудрати подшоњ, балки њифзи
амнияти шахсии ў низ будааст»1.
Дар љои дигари китобаш ин таърихнигори фаронсавї
масъалаи аз кадом ќишри љомеъа таркиб ёфтан, тарзи
либоспўшиву бо кадом силоњ муљањњаз будани онњоро
мавриди баррасї ќарор додааст. Ў дар бораи ин
муњофизини дарбори Њахоманишињо бо истинод ба «Падари
таърих» Њеродот менависад: «Онњоро (муњофизинро) аз
миёни порсиёни маъмулї бармегузиданд. Одатан пиёда
роњ мегаштанд. Њазор тан аз ин афрод найзањое
доштанд, ки дастаи онњоро анорњои зеррин зиннат
медод. Нўњ њазор тани дигар муљањњаз бо найзањое
буданд, ки норинљаки нуќрагї доштанд. Афроди
мазкурро «Порсиёни љовидон» меномиданд, ба ин
далел, ки њар як аз онон, ки бар асари марг ё беморї аз
саф берун мешуданд, њамон замон љои онњоро дигарон
ишѓол мекарданд. Ба сурате, ки теъдоди афроди Горд
њељ ваќт на камтар ва на бештар аз дањ њазор нафар
бошад. Инњо порсиёне буданд, ки зоњиран пурљалолтар
аз њама ва шуљоату љасорати намуна доштанд. Илова ба
силоњњояшон анбўњи зеварњои заррин ба сару тан
доштанд. Озуќа ва маводи хўрокии онњо аз сарбозон
људо буд ва бо шутурњо ва чорпоёни гуногун њамл
мешуд»2.
Њашамату тарзи либоспўшии аъзои «Горди љовидон»
1.
2.

Пиер Бриён, Таърихи импературии Њахоманишиён», сањ: 554.
Пиер Бриён, Таърихи импературии Њахоманишиён», сањ: 555.
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натанњо таваљљўњи Њородот, балки таърихнависони зиёдеро
низ ба худ љалб кардааст. Дар ин бора Пиер Бриён ба
муаррих Кант Квартс истинод оварда менависад:
«Таљаммул ва шукўњи беназири зоњирї ба онон љилваи
бисёр шукўњманд медод. Гарданбандњои тилло ба
гардан, љомањои зардўзишуда ба тан доштанд ва
музайян ба сангњои ќимматбањо буданд»1.
Дар байни ин афроди дањњазорнафараи «Горди шоњї»
аз рўи масъулият, вазифа тарзи либоспўшї, таъмини силоњ
њазор нафари онњо фарќ мекарданд. Тибќи шањодати
сарчашмањо ин њазор нафар ба њангоми сафарњо ва
лашкаркашињо дар аснои истироњат муњофизат ва амнияти
на танњо подшоњ, балки боќимонда нўњ њазор тан афроди
«Горди шоњї» - ро низ таъмин мекарданд. Дар дарбори
Њахоманишињо «Шилиарк» ном мансабе вуљуд доштааст, ки
тибќи салоњияти худ, одами дуввуми дарбор ба њисоб
мерафтааст. Њатто хазинадори шоњ ва раиси чопорхонаи
(почтаи) шоњї низ ба ў итоат мекардаанд. Профессор Пиер
Бриён бо ишора бо Диодор менависад,ки «подшоњони
форсї нахустин фармонравоне буданд, ки маќоми бисёр
шукўњманди «Шилиарк»-ро, ки дар миёни унвонњои
муњими дарборї аз њама муњимтар буд, ба вуљуд
оварданд. «Шилиарк» бар маљмўаи умур ва дафотири
шоњї назорат доштааст». Ба аќидаи профессор Пиер
Бриён
њамин
Шилиарк
эњтимолан
фармондењии
«њазортан»-ро аз љумлаи «Горди љовидон»-и дањњазорнафараи шоњї дар даст доштааст. Воќеан дар сарчашмањои
хеле ќадим дар ин маврид истилоњи «њазорпатиш» низ

1. Пиер Бриён, Таърихи импературии Њахоманишиён», сањ: 554.
2. Пиер Бриён, Таърихи импературии Њахоманишиён», сањ: 549.
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бисёр дучор мешавад, ки маънои он «раиси њазортан»
гуфтан аст. Ин истилоњи форсии миёнаро юнониён
«азарпатеис» талаффуз мекарданд.
Акнун рў меорем ба замонњои андаке ба мо наздиктар,
ба асрњои миёна, ба китоби «Сиёсатнома» - и Низомулмулк.
Дар ин китоб боби махсусе њаст, ки он "Андар тартиби кори
посбонон ва навбатчиёну дарбонон" ном дорад. Дар он аз
љумла омадааст: "Дар кори посбонон ва дарбонон ва
навбатчиёни хос эњтиёти тамом бояд кард ва касоне, ки
ин ќавмро тимор доранд, бояд ки њамаро бишносанд ва
дар ањволи эшон пинњон ва ошкоро баррасида бошанд.
Ва ба зар зуд фирефта нашаванд ва чун бегона дар миён
бинанд, аз њоли ў бипурсанд ва њар шаб, ки ба навбат
оянд њамаро ба чашми боз гузоранд ва аз ин муњим ба
шабу рўз ѓофил набошанд, ки ин шуѓли нозуку хатарнок
аст ва кори бузург. Эњтиёт бояд кард".1
Чї тавре ки мегўянд дигар њољат ба шарњу баён нест.
Њама чиз равшану возењ ифода ёфтааст. Сарвари дастаи
посбонон бояд мушаххасан зердастони хешро бишносад, аз
ањволи онњо чї ошкоро, чї пинњонї иттилоъ бигирад, аз
эњтиёљоти онњо воќиф бошад, то фирефта ба зар нашаванд,
нагузоранд, ки ашхоси бегона дар дохили онњо зуњур кунанд.
Инњо имрўз њам талаботњоеанд, ки дар навбати аввал
гузошта мешаванд.
Низомулмулк масъалаи таъмини амнияти шоњонро
чунон муњим медонад, ки дар љои дигари китобаш дастур
додааст, ки надимони шоњ, ба хусус, мунаљљимону табибон
бояд, ки вазифаи љондорї, яъне муњофизро низ ба љо
биёранд. "... ва дар надимон чанд фоида бувад, яке он ки
1. Низомулмулк, Сиёсатнома, Душанбе, 1989, сањ:99.
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подшоњро мўнис бувад ва дигар он ки чун шабу рўз бо ў
бошад ба мањалли (ба љои) љондорон бувад ва агар
хатаре пеш ояд, тани хешро сипари он бало кунад" 1.
Дар омади гап бояд гуфт, ки ин усули кор, яъне зери
пўшиши ин ва ё он корманду ходим истифода бурдани
муњофизину њозирбошон имрўз њам дар арсенали
хадамотњои махсус боќї мондааст. Чунончи дар љараёни яке
аз сафарњои Котиби Генералии Њизби Коммунисти Иттињоди
Шўравї Л.И.Брежнев ба ИМА бо маќсадњои таъмини
бечунучарои бехатарии ў вазифаи тарљумониро низ ба
ўњдаи яке аз муњофизонаш, ходими Сарраёсати муњофизати
КГБ СССР вогузор карданд.
Вале бармегардем ба "Сиёсатнома". Низомулмулк дар
китобаш бо он чи ки дар боло овардем иктифо накардааст. Ў
ба чокарону бандагон маслињат медињад, ки њангоми дар
њузури шоњ будан кадом мавќеъро ишѓол кунанд ва чї гуна
хизматро ба љой биёранд, то ба амнияти подшоњ хатаре
тањдид накунад: "Бандагон ва чокарон ва кењтарон ба ваќти
хизмат бояд, ки падидор бошанд ва њар якеро љое маълум
бувад, ки истодану нишастан дар пеши мулук њарду яксон
бошад ва дар истодан њамон тартиб нигоњ бояд дошт, ки дар
нишастан ва касоне, ки аз хавос (хос) маъруф бошанд
гирдогирди тахт наздик истанд, чун силоњдорон ва соќиёну
монанди ин ва агар касе хоњад, ки миёни эшон биистад,
њољиби дарбор ўро дур кунад ва њамчунон агар миёни њар
гурўњ ноањлї бинад, бонг бароварад ва нагзорад, ки он
љойгоњ истад ва дигаронро гўяд, магзоред".
Ба иловаи он чї ки дар боло гуфтем, Низомулмулк
зарурати дар даргоњ ба таври доимї нигањ доштани воњиди
1. Низомулмулк, Сиёсатнома, Душанбе, 1989, сањ:76.
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низомиеро иборат аз дусад нафар таъкид карда, лозим
медонад, ки он њамаљињата таъмин бошад, то ба ваќти пеш
омадани муњиме фурў намонад: "Пайваста дувист мард
мебояд ба даргоњ, ки эшонро муфридон гўянд, мардони
гўзида њам бо дидору ќад некў ва њам бо мардиву
диловарї тамом. Сад аз ин љумла хуросонї ва сад
дайламї, ки дар сафару њазар аз хизмат ѓоиб набошанд
ва муњим ба даргоњ бошанд ва эшонро бояд либосњои
некў бувад ва силоњи эшон сохта кунанд ва ба ваќти
њољат ба эшон медињанд ва ба ваќти боз бистонанд ...
Њар панљоњ мардро наќибе бувад, ки ањволи эшон
медонанд ва эшонро хидмат мефармоянд. Њама савор
бояд, ки бошанд ва бо барги тамом, то агар ваќти
муњиме пеш ояд, аз он чї ба эшон тааллуќ дорад, фурў
намонад"1.
Хонандаи азизу гиромї оё баъди хондани иќтибосњои
болої ба ёдат ибораи шиноси "Горди президентї" наомад?
Бале, аъзои «Горди љовидон»- и даврони Њахоманишињо ва
муфрадони замони Низомулмулк њамон амалеро иљро
мекарданд, ки имрўз ба дўши горди президентї ва дигар
воњидњои низомии таъиноти махсус аз ќабили "Алфа",
"Витяз", "Вымпел" ва ѓайра бор карда шудааст. Љолиб он
аст, ки муфридон бояд муљањњаз, силоњнок, либосњои некў
дар тан дошта, муњимаш он, ки савора бошанд. Ва бубинед,
махсус таъкид шудааст, ки силоњ танњо ба ваќти зарурат
дода шавад ва боз гирифта шавад. Зеро сарбози силоњдори
бидуни назорат манбаи хавфест барои љомеъа.
Хайр, биёед аз мавзўъ дур нашавем. Оре, агар њамчун
ѓаввосон ба уќёнуси беканори таърих њар чи ќадар амиќтар
1. Низомулмулк, Сиёсатнома, Душанбе, 1989, сањ:79.
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фурў равем, њамон ќадар шанси ба даст овардани гуњари
бебањои маъниро хоњем дошт. Вале ин замон ваќти он
расидааст аз хадамоти махсуси кишварњое ном бибарем, ки
дар ин самт дар марњилаи њозира таљрибаи бое ѓун
кардаанд ва дастовардњое низ доштаанд.

ЊАДАФ ЊИФЗИ ШАХСИЯТ, НА ЌАТЛИ
ЊАМЛАВАР
Пеш аз њама мехоњам аз SECRET SERVICE ё худ
хадамоти махфии ИМА ёдовар шавам. Чунин ном дорад
идораи махсусе, ки дар ИМА бо таъмини бехатарии сарвари
кишвар, президентњои собиќи дар ќайди њаёт буда, ноибони
президентњо ва аъзои хонаводаи онњо машѓул мебошад.
Террори яке аз президентњои маъруфи ИМА Љон Кеннеди, ки
22 ноябри соли 1963 ба вуќўъ пайваста буд, њарчанд ба
обрўю эътибори ин идораи собиќадор латмаи шадиде ворид
карда бошад њам, вале он њоло низ яке аз тавонтарин ва
пурќувваттарин хадамоти њифозатии олам ба њисоб
меравад. Воќеан, соли 2000 – ум ба таъсиси SECRET
SERVICE расо 135 сол пур шуд. Ин идора њанўз соли 1865
бо ибтикори президенти њамонваќтаи ИМА Авраам Линколн
дар назди вазорати молия њамчун шўъбаи мубориза алайњи
истењсоли пулњои ќалбакї ва љилавгирї кардан аз гардиши
ѓайриќонунии онњо созмон дода шуд. Соли 1901 президенти
њамонваќтаи ИМА Мак Кинли аз дасти террорист Леон
Чолгош дар шањри Буфало ба ќатл мерасад. Теодор
Рузвелт, ки ба љои Мак Кинлї ба сари ќудрат омада буд, аз
њамон рўз эътиборан муњофизати шабонарўзии Президенти
ИМА - ро мањз ба дўши SECRET SERVICE бор кард. Соли
1906 Конгресси ИМА ин масъулияти хадамоти махфиро
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расман ба њукми ќонун даровард. Акнун дар ин хадамот беш
аз чоруним њазор корманд ифои вазифа мекунанд, ки аз
нисф бештари онњоро агентњои махсус ташкил медињанд.
Мафњуми агенти махсус аз он истилоње, ки дар баъзе
хадамотњои иттилоотї, аз љумла собиќ КГБ истеъмол
мешуд, ба куллї фарќ мекунад. Агентњои махсуси SECRET
SERVICE инњо ходимони асосии расмии ин идора њастанд.
Штаб - квартираи SECRET SERVICE дар Вашингтон љойгир
шуда, ќариб дар 70 нуќтаи мамлакат намояндаи худро
дорад. Ба зиммаи хадамоти мазкур ба љуз он чї, ки дар боло
гуфтем, инчунин таъмини амнияти сарони кишварњое, ки ба
ИМА ташриф меоваранд, илова гардидааст.
Фаъолияти агентњои махсус гуногунљабња аст. Љойњои
кории онњоро роњбаронашон њар њафта таѓйир медињанд.
Чунончи, агар агент як њафта маршрути њаракати наќлиёти
президентиро тањќиќ намояд, њафтаи дигар худи ўро
њамроњї мекунад, њафтаи саввум бошад яке аз аъзои
хонаводаашро ва ѓайраву њоказо.
Агенти махсуси SECRET SERVICE њуќуќи пазириши
тўњфаеро, ки ќимматаш аз 40 доллар боло бошад, надорад.
Кормандони ин идора одатан ба он намуди спорте машѓул
мешаванд, ки Президент машѓул аст. Дар ваќти истироњат ва
машќњои варзишї низ ўро њамроњї мекунанд.
Дар байни њазорњо мактубњое, ки ба унвони президент
меоянд, номањои тањдидомез низ кам нестанд. Чунин номањо
ба шўъбаи тадќиќотњои њифозатии хадамоти махсус
фиристода
мешаванд.
Рўњшиносону
тањлилгарони
соњибтаљрибатарин ин гуна номањоро мавриди пажўњиш
ќарор дода, оиди њар яки он хулосањои зарурї мебароранд.
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Хоњишмандони дар ин хадамоти махфї фаъолият
кардан хеле зиёданд. Тахминан аз 700 нафари довталаб
танњо ба яке аз онњо муяссар мешавад, ки ба ин идора
пазируфта шавад. Ба ин љо танњо љавонони аз 21 то 35 сола
ва на камтар аз се сол собиќаи корї дошта, ки њатман ду
соли он бояд дар риштаи тафтишотї - љиної бошад, ќабул
карда мешаванд. Вазъи саломатии номзад бояд, ки хеле хуб
бошад. Омўзиш ва санљиши довталаб аз синни хурдсолии ў
шурўъ мешавад. Тамоми бурду бохт, шикасту рехти
зиндагонии ў то ба марњилаи ба кор ќабул шуданаш ба
назар гирифта мешавад. Ќаду баст, чењраву андоми ў, тарзи
рафтору баён кардани афкор, унс гирифта тавонистан ба
њолатњои экстрималї ва ѓайраву њоказо барин сифатњои
инсонї хеле муњим аст. То соли 1971 ба хадамоти махфї
танњо мардон ќабул мешуданд. Вале таљриба нишон дод, ки
басо мушкилотњое ба миён меояд, ки танњо занњо ќодиранд
онњоро ба таври бояду шояд њаллу фасл намоянд. Инак
њоло наздик ба 150 нафар зан дар ин идора ифои вазифа
мекунанд.
Маќсади асосии хадамоти махфии ИМА таъмини
амнияти шахси њифзшаванда аст, на кушодани оташ ба сўи
шахси њуљумкунанда, мегўянд роњбарони он. Зеро бисёрњо
шудааст, ки муњофиз ба хотири аз байн бурдани манбаи
хатар бо њуљумкунанда ба тирпарронї мепардозад ва шахси
њифзшавандаро аз маркази диќќат дур мемонад. Дар ин
байн шахси њифзшаванда метавонад мавриди њамлаи дигар
њуљумкунанда ќарор бигирад.
Муњофизини хадамоти махсуси ИМА аз дигар
њамкасбони хориљии худ бо доштани як бартарии хеле
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муњим фарќ мекунанд. Президенти ИМА њангоми маросими
тољгузориаш ду савганд ёд мекунад: яке ба Конститутсияи
ИМА ва дигар савганд мехўрад, ки дар фаъолияти
президентии худ њамаи талаботи хадамоти амниятиро
бечунучаро иљро мекунад. Ин њолат ба кори ходимони
SECRET SERVICE кўмаки бузург мерасонад. Худо накунад
президент тавсияи ин хадамотро ба инобат нагираду
њодисае рух дињад, кормандони ин идора аз масъулияти
љавобгарї дар назди Ќонун озоданд.

КОРЖАКОВ МУЊОФИЗ ВА ... "ТЕРРОРИСТ"
Акнун биёед бубинем, ки дар дигар кишвари
абарќудрати љањон Федератсияи Русия масъалаи таъмини
амнияти сарвари давлат, чї гуна ба роњ монда шудааст. То
соли 1991, яъне то фурўпошии Иттињоди Шўравї,
мушкилоти таъмини амнияти роњбарони собиќ СССР ва
РСФСР ба дўши раёсати 9 - уми КГБ СССР бор карда шуда
буд. Баъди пароканда шудани СССР нињодњои ќудратии он
Шўравї
ба
ихтиёри
меросхўри
асосии
Иттињоди
Федератсияи Русия вогузор карда шуданд. Пурќудраттарин
хадамоти амниятии љањон КГБ СССР, ки аз охирњои солњои
80 - ум шурўъ карда дар дохили худ ислоњот мегузаронд,
баъди аз байн рафтани СССР ва ба ихтиёри Федератсияи
Русия гузаштан таѓиротњои бузургеро тањаммул кард.
Аниќтараш ба бахшњои алоњидаи мустаќил таќсим гардид.
Аз љумла, Управленияи 9 - ум, ки ба њифозати роњбарони
кишвар машѓул буд, ба як органи махсуси мустаќил табдил
дода шуд, ки номашро Хадамоти амниятии президент (ХАП
ё ба русї Служба безапасности Президента (СБП)
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гузоштанд. Имрўз мањз њамин орган ба таъмини амнияти
Президенти Федератсияи Русия машѓул аст. Аввалин
сардори ин хадамот, яке аз њамсафони наздики собиќ
Президенти Федератсияи Русия Б.Н.Елтсин Александр
Коржаков, ки дар тўли беш аз чањор сол ин масъулиятро ба
дўш дошт, соли 1997 китоби ёдоштиеро бо унвони
"Б.Елтсин: Аз тулўъ то ѓуруб" мунташир сохт. Дар ин китоби
худ собиќ муњофизи раќами 1 - и Федератсияи Русия
А.Коржаков каму беш дар бораи Хадамоти амниятии
президент ба ќавли Б.Елтсин "ин КГБ - и кўчак" иттилоъ
додааст. Тибќи шањодати Александр Коржаков агачи
хадамоти амниятии Президент дар муќоиса бо SECRET
SERVICE ИМА ба теъдод камтар ва таъминоти молиаш низ
бадтар бошад њам, вале дар масъалаи иљрои вазифаи дар
назди онњо гузошта кормандони ХАП аз њамкасбони
амрикоии худ монданї надоранд. Ба њар њол пайт љуста дар
як љои китобаш А.Коржаков гила кардааст, ки њамкасбони ў,
роњбарони SECRET SERVICE дар як сол ќариб 100 њазор
доллар маош мегиранд, вале даромади солонаи ў бошад
њамагї шаш њазор долларро ташкил медињаду халос. Чи
тавре, ки набошад ин хадамот аз рўзи таъсис то ба имрўз
вазифаи хешро чи дар дохил ва чи дар берун аз кишвар
њангоми сафарњои расмии Президент хеле хуб ба љо
овардааст. Махсусан, агар ба назар бигирем, ки дар ин
муддат дар Федератсияи Русия
борњо даргирињои
мусаллањона ба вуќўъ пайвастаанд ва љанги Чечен то ба
њоло идома дорад. Ба мавќеъ аст бигўем, ки дар љавоб ба
тањдидњои бешумори људоиталабони Чечен ваќтњои ахири
њукмрониаш Президенти аввали Русияро дар дохили кишвар
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кормандони таъиноти махсуси ХАП мусаллањ бо гранатамёт
ва пулемёт дар мошинњои алоњидае њамроњї мекарданд.
Зиндагї чї таззодњое дорад. Александр Коржаков
њангоми сардори ХАП буданаш Б.Елтсинро борњо аз
сўиќасдњо ва террори љисмонї њифз кардааст. Вале баъд аз
он ки Президенти Русия 20 июни соли 1996 ўро барои роњ
додан ба камбудињо дар кораш ба истеъфо фиристод, мањз
А.Коржаков, собиќ сардори ХАП ба сафи онњое дохил шуд,
ки Б.Елтсинро њадафи террори психологї ќарор додаанд...
Албатта ин њодиса низ худ як муаммоест, дарсест
барои онњое, ки ба мушкилоти муњофизин рў ба рў њастанд.
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СОЊИБХАБАРОН СОЊИБЗАФАРАНД
ё сухан аз боби шоњоне, ки ба разведка мерафтанд
ва разведкачиёне, ки ба тахти шоњї нишастанд

КУРУШИ II ва … АЛЛЕН ДАЛЛЕС
«Шарти асосии ѓалабаи шоњи оќил ва лашкаркаши
хирадманд дар набардњо бар душманонашон доштани
хабар ё худ иттилои даќиќ мебошад» - навиштааст дар
асри V - и пеш аз милод файласуфи чиної Сун Сзы дар
китоби машњури худ «Њунари љанг»1. Дурустии фикри Сун
Сзыро дањњо мифу асотирњои то ба замони мо расида,
мазмуну мундариљаи китобњои муќаддаси адёни мухталифи
олам, ќиссањо аз зиндагонии пайѓамбарону сарварони
кишварњо, лашкаркашон, асарњои сершумори олимону
адибон ва муаррихон, ки имрўз мо дар даст дорем, исбот
менамоянд. Он чиз таваљљўњро љалб менамояд, ки аксари
мисолњо дар ин робита дар осори муаллифоне, ки ба ин
мавзўъ навиштаанд, аз њаёти подшоњони мамолики Шарќ
гирифта шуданд. Ваќеан, ба маврид аст, зикр намоем, ки
бино ба эътирофи яке аз шахсиятњои шинохтаи љањони
хадамоти махсус, яке аз асосгузорони Раёсати Марказии
Разведкаи ИМА (СIА ё СРУ) мутахассиси олидараљаи соњаи
кашф дар рўи олам Аллен Даллес дар даврањои ќадим,
аниќтараш дар асри V – и пеш аз милод Шарќ аз Ѓарб дар
њунари кашф хеле њам пеш гузашта будааст. Барои њамин
њам ваќте муњаќќиќину мутахассисини ин соња барои исботи
1. Аллен Даллес, Искусство разведки, Москва, 1992, стр:31.
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фикри худ ба таърих руљўъ мекунанд, бештари мисолњоро аз
фаъолияти шоњони Мисри ќадим, Чини ќадим ва Форси
ќадим меоранд.
Боиси ифтихор аст, ки аљдодони мо шоњоне њамчун
Куруши II, Мењрдоди I (МитридотиI) дар осори аксари
муњаќќиќону мутахассисону донишмандони ин соња дар
ќатори роњбарони давлатњое ном бурда мешаванд, ки дар
фаъолияти худ на танњо ба хадамоти махсусе њамчун кашф
ва зиддикашф (разведка ва контрразведка) васеъ такя
кардаанд, балки бо ширкати бевоситаи шахсии худ дар
баъзе аз амалиётњои љосусї барои кормандони ин соња
намунаи ибрат гардидаанд.
Аллен Даллес дар китоби машњури худ «Њунари
кашф» чанд мисолеро аз фаъолияти иттилоотии Куруши II
меорад. Тибќи яке аз онњо дар арафаи муњорибаи Фермопил
Куруш љосуси худро ба он дара мефиристад, то аз ањволи
лашкари душман иттилоъ бигирад. Фиристодаи Куруш ба
лашкар наздик шуда аз дидаву шунидаи хеш ба Куруш
иттилоъ медињад. Бино ба гузориши ў «бархе аз сарбозони
юнонї ба гимнастика машѓул буда, ќисмати дигаре мўи
сари дарози хешро шона мекарданд». Ба истилоњи
имрўза иттилои ба даст омада «хом» буд ва эњтиёљ ба
тафсиру тањлил дошт. Бинобар ин Куруш мушовири
худро, ки урфу одатњои мардуми юнониро медонист, ба
наздаш даъват карда хоњиш намуд, ки он хабарро
бањраш шарњу тафсир бидињад. Мушовир ба Куруш
фањмонд, ки сарбозони юнонї худро омодаи марг
намудаанд. Ба тартиб овардани мўи сар нишонаи њамин
аст. Фардо љанги шадиде ба вуќўъ хоњад пайваст1.
1. Аллен Даллес, Искусство разведки, Москва, 1992, стр:37.
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Аз ин мисоли овардаи Аллен Даллес дар бораи
фаъолияти иттилоотии Куруши II чунин натиља гирифтан
мумкин аст, ки Куруш дар баробари таваљљўњ ба тафтиши
дурустии иттилои аввалия ба тањлили њамаљонибаи он низ
ањамияти лозима медодааст.
Тибќи маълумоти муаррихи юнонии ањди атиќа
Ксенофонт, ки китоби махсусеро бо номи «Киропедия» дар
бораи таълиму тарбияи Куруши Кабир дар дарбори шоњи
Мод Астиаг ва овони наврасиву љавонии ў навиштааст,
Куруш аз синни кудакї ба омўхтани илму њунарњои њарбї
иштиёќи баланд доштааст. Дар маќолаи «Касби иттилоот
дар ањди Ардашери Бобакон», мо дар бораи таълими
низомии кўдакон ва наврасон дар замони Њахоманишињо то
андозае маълумот дода будем. Њаминро хотиррасон
мекунем, ки дар љараёни таълим дар баробари чусту чолокї,
омўзиши мањорати љангї ба наврасон инчунин тарзи касб
кардани иттилоот ва омода кардани гузоришњои хабариро ёд
медоданд. Куруши Кабир пас аз он ки дар соли 550 пеш аз
милод Модро фатњ карда, баъдтар дар солњои 545 ва 539 ба
тасарруфи як ќатор кишварњои Осиёи Хурд, Хоразму Суѓду
Бохтар даст ёфт ва њудуди империяи худро то ба сарњадоти
Њиндустон густариш дод, дар сохтори давлатиаш нињодеро
таъсис дод, ки вазифаи асосии он сари ваќт дастраси
соњибмансабону лашкаркашон кардани амру фармонњои
подшоњ буд. Таърихшиноси фаронсавї Пиер Бриён бо такя
ба китоби Ксенофонт истиќрори пустхона (почта) – ро ба
Куруши Кабир нисбат медињад. Ба ибораи дигар гўем ўро
асосгузори почта мењисобад. «Мо аз Куруш назми
њушмандонае дар љуброни пањноварии императорї
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мулоњиза кардаем. Баъд аз донистани он ки як асп бо
суръати тамом дар як рўз чи масофаеро ќодир аст
паймояд, Куруш бо эљоди ќароргоњњои таъвиз (иваз) – и
асп иќдом кард ва бо дарназардошти масофа дар ин
ќароргоњњо аспњо ва масъулинро интихоб намуд. Дар
њар ќароргоњ шахсеро маъмури дарёфт ва ирсоли
номањои расида ва истиќбол аз саворон ва аспњои хаста
ва эъзоми саворон ва аспњои тоза нафас кард. Мегўянд,
ки шабњо низ мўљиби ќатъи рафту омад намешуд ва як
чопори (ќосиди) шаб вазифаи чопори рўзро идома
медод. Ба гуфтаи бархе касон ин афрод масофатњоро
зудтар аз кулангон (паррандањо) тай мекарданд. Ва агар
дар ин муќоиса иѓроќ шуда бошад, боз њам монеъ
намешавад, ки бигўем лоаќал ин масофатњо ба василаи
мардуме тай мешуд, ки тезравтарин афрод буданд. Ва
маълум аст, ки сареътарин хабар њамеша мўљиби
иттихози шитобтарин тадбирњо мешуд»1.
Солноманавис Њеродот низ ин љињати фаъолияти
шоњони Њахоманишињоро ёдовар шуда исми он нињодро ба
юнонї aggareion зикр карда дар шарњи он чунин
навиштааст: «Дар миёни мардуми фонї њељ кас ёфт
намешуд, ки сареътар аз ин ќосидон ба он љое, ки ў моил
аст, бирасанд. Ин аст он чи ки порсиён андешидаанд.
Мегўянд ба андозаи рўзњое, ки барои паймудани њар
масире лозим аст, аспњо ва афроди лозим дар њар
фосилае гумошта буданд. Барои њар як марњилаи рўз як
мард ва як асп. На барф, на борон, на гармо ва на шаби
торик монеъи он намешуд то њар як аз ин мардон бо
суръат њарчї тезтар љодаеро, ки дар њавзаи масъулияти
1. П.Бриён, Таърихи императории Њахоманишињо, сањ: 775.
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ў воќеъ буд, тай кунад. Чопори (ќосиди) якум ба дуввум
паёмеро, ки њомили он буд, медод. Дуввуми ба саввумї
ва њамин тавр то охир паём даст ба даст дода мешуд»1.
Бино ба маълумоти сарчашмањои таърихї дар ањди
Њахоманишињо роњи дигари боз њам тезтар ба љойњои зарурї
расондани хабарро истифода мекардаанд. Чунончи аз
тариќи сар додани аломатњои савтї (овозї) ва аломатњои
басарї (яъне аломатњое, ки бо чашм дида мешаванд). Пиер
Бриён бо истинод ба Диодори солноманавис чунин
нигоштааст: «Бо он ки бархе аз порсиён дар фосилаи сї
рўза рањпаймої буданд, дар як рўз њамагї фармонро ба
ёрии истиќрори хирадмандонаи ќароргоњњои горди
муроќибат шуниданд, ки њайф аст аз он дар ин љо сухан
нагўем. Аз он љо, ки сарзамини Порс як мамлакати пур аз
дара ва кўњпора њаст ва пустњои муроќибат ба
фосилањои андак аз якдигар бар фарози баландињо
истиќрор доранд, дар ин пустањо афроди бумиро, ки
садои пурќудрат доранд, ба хидмат мегирифтанд. Ин
љойгоњњо ба сурате танзим шудаанд, ки садо аз њар як ба
дигаре бирасанд. Ба гунае, ки шахсе, ки фармон дарёфт
мекард, онро ба дигарон мунтаќил мекунад ва
дарёфткунанда ба навбати худ фармонро бо садои
баланд ба дигаре наќл медињад ва бо њамин тартиб паём
то охири сатрапї расонда мешавад»2.
Аз тариќи паёмњои савтї огањ кардани ашхоси зарурї
одатан дар лањзањои изтирорї истифода мешуд. Чунончи
Дориюш њангоми аќибнишинї дар назди рудхонаи Докуб аз
њамин роњ талаб кард, ки тарафи соњили муќобил фавран аз
1.
2.

П.Бриён, њамин љо, сањ: 777.
П.Бриён, њамин љо, сањ: 778.
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болои дарё кўпрук омода созад. Паёми савтї тавассути
мисрие, ки «ќавитарин садои љањонро дошт» фиристода
шуд. Дар китобњои таърихї омодааст, ки Арташиа ном
форсие низ дар замони худ дар даврони Њахоманишињо
«баландтарин садои дунёро»1 доштааст.
Дар бораи тарзу усули таъмини амнияти дарбори
шоњї, њифзи шахсии шоњаншоњ, таъсиси «Горди љовидон»,
дар сатрапињо (вилоятњо) нигоњ доштани намояндагони
махсусе, ки мардум онњоро «чашму гўши шоњ» мегуфтанд ва
дорои салоњиятњои хеле баланд буданд, дар маќолаи ќаблан
ёдшуда оиди Ардашери Бобакон то андозае маълумот дода
будем. Њамин ќадар мегўем, ки тамоми комёбињои сиёсиву
низомии Куруши Кабир ва шоњони дигари Њахоманишињо ба
фаъолияти иттилоотиву амниятии онњо робитаи зич
доштанд. Ќаламрави нопайдоканор, раияти сермиллату
мардуми гуногуннажоду мухталифмазњаби тањти салтанати
онњо таќозои онро мекарданд, ки аз ањволу авзои он њамеша
иттилои даќиќ дошта бошанд. Барои ин мављудияти сохтори
иттилоотии муназзаме дар њукумати онњо талаботи
рўзмарра ва зарур ба њисоб мерафт. Њамеша огоњ будан аз
ањволи раият ва лашкар Курушро дар чашми мардум як
шахсияти дорои сифатњои фавќуттабиї карда буд. Аз њамин
сабаб халќњои дар ќаламрави империяаш буда номи ўро бо
эњтиром ба забон меоварданд ва њатто нафари муќаддасаш
мешумориданд. Чунончи форсњо ўро љадди Кабир, бобулињо
расули худои мардук, юнонињо раљули бузурги давлатї,
яњудињо наљотбахши худо Яњве номиданд.
Агар сабаби равнаќу ривољ, пешрафту густариши
давлати ниёгонамон дар ањди Куруши Кабир асосан дар
1. П.Бриён, њамин љо, сањ: 778.
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муназзам фаъолият кардани хадамоти махсусаш бошад,
сабаби марги фољиавї ва мармузи Куруш низ тибќи баъзе
манбаъњо дар сањлангории ў ба ин масъала буд. Куруш моњи
июли соли 530 пеш аз милод барои тањти тасарруфи худ
даровардани сарзамини массагетњо ба он љо лашкар
мекашад. Дар аввал ба лашкари Спаргапис писари њукмрони
массагетњо Томирис зарбаи муњлик мезанад. Вале Томирис
дар навбати худ лашкари 200 њазорнафараи Курушро ба
тангнои кўње, ки ќаблан сарбозонашро дар камарњои он ба
камин шинонда буд, бо њила мекашад. Куруш, ки сархуш аз
ѓалабаи осон бадастомада бар Спаргапис буд, аз таљассуси
мањал фаромўш карда, худро якбора ба доми тазвири
малика Томирис андохт ва дар ин тангно кушта гардид.
Лашкараш ба пуррагї торумор шуд. Дар бораи шеваи кушта
шудани Куруши Кабир маълумотњои дигар низ вуљуд доранд,
ки чањорчўбаи маќола имконияти тањлили чуќуртареро
мањдуд кардааст.

ЗАБОН ДОНЇ ЉАЊОН ДОНЇ
Шоњи Порт Мењрдоди I, ки солњои 171 – 138/7 пеш аз
милод њукмронї кардааст, аз љумлаи он подшоњоне буд, ки
дар тўли њокимияти дарозмуддати хеш аз хадамоти махфї
аз дигар њамтоёни худ дида бештару моњиронатар истифода
кардааст. Тибќи шањодати сарчашмањои таърихї ў њанўз дар
синни 14 – солагиаш бо 22 забони халќњои олам њарф
мезадааст. Донистани забонњои халќњои гуногун ба ў кўмак
мекард, ки аз урфу одат, таъриху фарњанг, дину мазњаби
шањрвандони ќаламрави хеш њарчи васеътар огоњ шуда,
авзои сиёсї ва низомиро њамеша тањти контрол дошта
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бошад. Мунњиён (хабаррасонњо) ва гумоштањои Мењрдод на
танњо дар дохили ќаламрави худ, балки дар њудуди
давлатњои Риму Юнон низ фаъолият мекарданд, Аллен
Даллес дар китоби «Њунари кашф» дар бораи ин подшоњи
мардуми форснажод чунин менависад: «Митридот пеши
роњи истилои Осиёи Хурдро аз љониби римињо танњо аз
он сабаб гирифта тавонист, ки худ соњибхабари
(разведкачии) бузурге шуда буд»1.
Муњаќќиќи рус Ефим Черняк дар китобаш «Панљ
садсолаи љангњои махфї» дар бораи Митридот менависад,
ки «аз сабаби дар даст доштани иттилооти васеъ ў
метавонист раванди њодисаву воќеањоро на танњо дар
ќаламрави худ, балки њатто дар давлати Рим пешбинї
карда, ба манфиати худ истифода намояд»2.
Доктор Абдулњусейни Зарринкўб дар китоби «Рўзгорон:
Таърихи Эрон аз оѓоз то суќути салтанати пањлавї» бо
истинод ба Диодор, муаррихи юнонї менависад, ки
«Мењрдод аввалин подшоњи хонадони Аршак буд, ки
мисли Њахоманишињо худро «шоњи шоњон» хонд ва то
муддатњо баъд аз марги ў ин унвони вижаи ў монд.
Њангоми вафоти ў (соли 134 пеш аз милод) ќаламрави
Порт аз Њинд ва Рухаљ то Порту Бобул имтидод дошт ва
аз як давлати мањаллї дар навоњии шарќии Эрон ба як
императории бузурги љањонии аср табдил ёфта буд.
Ваќте, ки ў дар синни пирї чашм аз љањон баст, мисли
бунёнгузори воќеии силсилаи Порт бо ташрифоти бисёр
ба хок рафт. Порт ўро њамчун ќонунгузори хирадманд

1. А.Даллес, Искусство разведки, Москва, 1992, стр:39.
2. Е.Б.Черняк, Пять столетий тайной войны, Москва, 1991. стр: 9.
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таљлил кард. Чаро, ки ў дар тамоми ќаламрави васеъи
хеш назди њар ќавме, ки расму одати писандидае ёфт,
онро дар сарзамини хеш роиљ кард. Ќаламрави ў аз
Байнаннањрайн ва Бобул то сарзамини Суѓд ва Њинд
имтидод дошт. Ва аќвоми бисёр бо одот ва русуми
гуногун дар ин љумла тањти њукми ў мезистанд»1.
Вале на њамаи подшоњони сулолаи Аршакиён, ки
Митридоти I мутааллиќ ба он буд, мисли ў дар давлатдории
хеш аз хадамоти махфї васеъ истифода бурдаанд ва дар
тањкиму густариши давлати Порт хизмат кардаанд. Таќрибан
300 сол баъд аз сари Митридоти I дар соли 241 – и мелодї
охирин шоњи сулолаи Аршакиён Ардавон тавассути
Ардашери Бобакон сарнагун карда мешавад. Ардашери
Бобакон њукумати сулолаи Сосониёнро аввал дар ќаламрави
давлати Порт, сипас дар тамоми њудуди собиќ империяи
давлати Њахоманишињо барќарор мекунад.

«БОЗАРГОНЕ», КИ ЌАЛЪАРО ТАСХИР КАРД
Ардашери Бобакон идеал ва намунаи олии
подшоњонест, ки дар фаъолияти давлатдории хеш аз
хадамоти махфї, аз њунари кашф ва зиддикашф, ё ба
ибораи маъмули имрўза разведка ва контразведка васеъ
истифода кардааст. Ў њамеша пеш аз он, ки ба ягон кори
муњиме даст бизанад, касби иттилоот мекард. Манбаъњои
иттилоотии ў аз канизакони њарими рози подшоњони
раќибаш шурўъ карда, то ситорашиносону фолбинон,
чўпонњову сарлашкарон, мўбадону олимон фиристода ва
расулони подшоњони кишварњои њамсоя буданд. Чун одат

1. А.Зарринкўб, Рўзгорон…, сањ:156.
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аксаран бо онњо шахсан мулоќот мекард ва иттилооти аз
онњо гирифтаро њамеша тавассути манбаъњои дигар
месанљид.
Ардашер њанўз дар овони љавониаш баъди он, ки аз
дарбори Ардавон ронда мешавад ба маќсади дар љараёни
тањаввулоти дохили дарбор будан наздиктарин шахси шоњ
канизак Ардадухтро, ки мањрами рози шоњ Ардавон ба њисоб
мерафт, истихдом намуда ба воситаи ў на танњо аз ањвол ва
авзои хонадони шоњ, мамлакат иттилооти даќиќ мегирифт,
балки бисёр корњо, аз ќабили мукаммал сохтани эњтиёљоти
молии худро тавассути ў иљро мекард. Мањз ба воситаи
Ардадухт ў фањмид, ки ситорашиносону мунаљљимон заволи
њукумати Ардавон ва ба ќудрат расидани ўро пешгўї
кардаанд ва даст ба амалњои ќотеъона зад.
Ардашер дар љанги зидди шоњи Курдон Модиг ба
сабаби дуруст наомўхтани мањал аввал ба шикаст мувољењ
шуд. Вале њамин, ки хатои худро баъди касби иттилоот
кардан аз чўпонњои мањали назди корзор ислоњ намуд, яъне
ба ќадри кофї таљассуси мањал кард, бо як лашкари
теъдодан кам Модигро маѓлуб сохт.
Ардашер аз зумраи он подшоњонест, ки бо таѓйир
додани ќиёфа ва чењраи худ, борњо ба мавзеи тањти
тасарруфи душман ворид шуда, шахсан ба амалиётњои
таљассусї, тахрибкорї ва низомї роњбарї кардааст. Чунончи
дар љанги зидди Њафтбод ба ќалъаи дастнораси ў Ардашер
мањз зери пўшиши бозаргони хуросонї дохил шуда, баъди
шиносоии амиќи дохили ќалъа ва тањќиќи авзои он бо
њамроњии ёронаш ба амалиёт пардохт ва ќалъаро тасхир
намуд. Хонандаи азиз, шумо аз тафсилоти ин амалиёти
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Ардашер аз бобњои ќаблии ин маљмўа аллакай бохабар
шудаед.

ШОПУР БА РАЗВЕДКА МЕРАВАД
Бояд тазаккур дод, ки дар ањди сосониён на танњо худи
Ардашери Бобакон, асосгузори ин сулола ба масоили
иттилоотї ва амниятии кишвараш диќќати љиддї медод.
Шопури II, ки муддати 70 сол (аз соли 309 то 379 мелодї)
дар Эронзамин подшоњї кардааст, ба масъалаи касби
иттилоот ва истифодаи самараноки он шахсан таваљљўњи
бузург зоњир мекардааст. Њатто борњо шудааст, ки бо
таѓйири ќиёфа ба кишвари Рум рафта, шахсан ањвол
гирифтааст. Дар ин бора дар «Таърихи Табарї» низ борњо
ишора шудааст. Чунончи Шопур баъд аз он, ки овозањоро
дар бораи ба Эронзамин њамла овардани римињо
мешунавад, барои аниќ кардани ин овозањо «љосусон
бифиристод ба лашкари Рум андар, то ўро хабар оранд,
то адади эшон бидонад. Љосусон бирафтанд ва
хабарњои мухталиф гуфтанд. Шопур бар он дил
нанишаст ва худ бархост ва аз лашкар берун омад ва бо
сад мард аз сиќоти хеш, бадон ки худ бар он љосусї
шавад ва аз он хабар расад»1.
Шопури II на танњо
њангоми муњофизати сарзаминаш кўшиш ба харљ медод, ки
бо касби иттилооти даќиќ нуќоти заъфи душманро таљассус
карда, ба ў зарба бизанад, балки пеш аз он ки ба
лашкаркашие даст бизанад, сайъ мекард то аввал аз вазъи
кишвари раќиб маълумоте дар даст дошта бошад. Баъзан
кор то ба љое мерасад, ки худи ў ба муддати дароз барои ба
даст овардани хабари муњим бо таѓйири сару либос ва

1. Таърихи Табарї, љилди 1, сањ: 497.
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ќиёфа озими кишварњои душман мешавад. Дар «Таърихи
Табарї» омадааст: «Шопур сипоњи Аљам гирд кард, ки ба
љанги Румиён равад. Пас хост, ки маликро аз њол
боздонад ва сурати вай бишносад. Каси аминро надид,
ки ба замини Рум шавад ва ин хабарњо боз орад. Танњо
бирафт ва подшоњї ба халифа супурд ва касро огоњ
накард, ки куљо меравам. Ва ба Руќъа андар шуд ба
сурати дарвеше ва як сол ба Рум андар њамегашт, то
њама хабарњо бипурсид ва бидонист ва хабари шањрњову
њисорњо ва сипоњњо њама шинохт. Ва љосусон биёмаданд
ва молики Румро хабар доданд, ки Шопур аз миёни халќ
нопайдо шуд ва кас надонад, ки куљо шудааст. Малики
Рум аз вай њаметарсид ва бидонист, ки ў ба замини Рум
андар аст. Пас Малик расуле бифиристод ва њама халќи
Рум аз шарифон ва мењтарон гирд кард. Шопур низ он
љо шуд бо дарвешон, то малики Румро бубинад ва
сурати ў бидонад. Чун Шопур пеши тахти Малик истод,
дар миёни он сарњангон касе буд, ки рўзи љанг Шопурро
дида буд. Маликро огоњ гардонид. Малик Шопурро
гирифт ва бифармуд то пўст аз сари ў боз кунанд.
Вазире дошт гуфт: «Подшоњонро ногоњ накушанд. Дар
чарм бояд дўхт». Пусти гов биёварданд ва њам андар
замистон ўро дар пўст гирифтанд ва љуз сараш падид
набуд»1.
Дар идомаи наќлаш муаллифи «Таърихи Табарї»
менависад, ки Шопур билохира худро бо як њилае аз банд
мерањонад ва лашкари худро љамъ карда ба Малики Рум
зарбаи њалокатвор мезанад. Худи Малики Румро ба асорат

1. Таърихи Табарї, љилди 1, сањ: 500.
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дароварда, ў ва лашкариёнашро маљбур месозад, ки шањру
дењот, боѓоти харобкардаашонро дар Эронзамин дар
муддати 10 сол аз нав обод карда, сипас ба хонањояшон
баргарданд.

ГУЛХАНИ ГАННИБАЛ ВА АЛФРЕДИ
АРФАНАВОЗ
Агар бигўем, ки танњо шоњони мамолики шарќї одати
шахсан ба разведка рафтанро доштанд, ин як навъ нодида
гирифтани њаќиќати таърихї мебуд.
Дар байни шоњону сарлашкарони ањди ќадими
кишварњои ѓарбї низ кам набуданд шахсиятњое, ки бо
таѓйири либос ва симои худ шахсан дар љараёни касби
иттилоот ширкат меварзиданд. Фармондењи машњури
карфагении асри III – и пеш аз милод Ганнибал аз љумлаи
онњо буд. Тибќи шањодати солноманависони атиќа Полибий
ва Ливий Ганнибал на як бору ду бор бо ришу мўи сари
сохта, зери пўшишњои гуногун вориди минтаќаи тањти
контроли римињо шуда касби иттилоот кардааст1.
Соли 878 – и милодї шоњи Дания Гутрум ќисмате аз
сарзамини Англияро, ки Уэссекса ном дошт, ишѓол намуд.
Шоњи Уэссекса Алфред зери пўшиши арфанавозе ба
минтаќаи тањти тасарруфи даниягињо рафта шахсан ба
таљассуси вазъияти минтаќаи ишѓолї машѓул мешавад.
Арфаро ў то ба дараљаи ширину дилнавоз менавохтааст, ки
њамчун мутриби хушнаво ба даргоњи шоњ Гутрум даъват
мешавад. Шоњ ва наздиконаш ба Алфред чунон одат ва

1. Е.Чернак, њамон љо, сањ: 8.
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баъдан чунон бовар карда буданд, ки масъалањои муњими
низомї ва давлатдории хешро беибо ва биму њарос дар
њузури ў муњокима ва њаллу фасл мекарданд.
Аз љумла, наќшаи амалиёти навбатии низомии худ,
њуљум ба мавзеъњои навро дар њузури ў тарњрезї намуда ба
шикасти бузург мувољењ шуданд. Алфред аз ин нишаст
иттилои зарурї касб кард ва ба душмани худ зарбаи шадид
зад1.
Бо таѓйири либос ва ќиёфа ба разведка рафтан танњо
хоси подшоњон ва роњбарони кишварњои ањди ќадим, ё худ
замони гузашта набудааст. Аз ин усули огањї пайдо кардан
аз ањволи раият ва авзои давлат роњбарони баъзе аз
мамолики дунё имрўзњо низ васеъ истифода мебаранд.
Чунончи, назар ба гузориши бархе аз расонањои хабарии
олам шоњи тозабатахтнишастаи Урдун Абдуллои II моње
чанд маротиба бо таѓйири намуди зоњирии хеш тањти
пўшиши намояндагони касбу кори гуногун вориди бозору
масољид, корхонаву муассисањои мухталифи хусусиву
давлатї гардида, вазъиятро ба чашми сари хеш дида
хулосањои зарурї мебарорад. Ба ибораи дигар бигўем ў
њикмати бузурги халќї «Шунидан кай бувад монанди дидан»
- ро сармашќи кори њаррўзаи давлатдорї кардааст.
Ќадамњои нахустин Абдуллои II дар ин љода дар дилњои
мардуми Урдун умеду боварї ба фардои некро бедор
кардааст.
Њамин тавр аз таърихи халќњои олам, аз њаёти имрўзаи
онњо дањњо мисолњоеро овардан мумкин аст, ки амирону
шоњон, њокимони кишварњои мухталифи дунё ба хотири
таъмини амнияту њаёти хушбахтонаи раияти хеш барои
1. Е.Чернак, њамон љо, сањ: 11.
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фурсати кўтоње тахту тољро як сў гузошта, чи тавре ки
мегўянд, ба разведка рафтаанд ва аз наздик бо ањволи
мардум шинос шудаанд. Сипас кўшиш ба харљ додаанд,
камбудиву норасогињои љомеъа њарчї тезтар бартараф
гарданд.
Дар баробари ин дањњо мисолњоеро овардан мумкин
аст, ки бархе аз сиёсатмадорони замони мо, роњбарони
баъзе аз мамолики дунё аз мактаби разведка гузашта ба
ќуллањои баланди сиёсат расидаанд. Ба ибораи дигар
бигўем ќабл аз он, ки ба мансаби президентї ва ё роњбарии
давлат бирасанд, таљрибаи кор дар хадамоти махфиро
андўхтаанд. Ва ин таљриба дар идораи давлат ба онњо
кўмаки бузурге кардааст.

ЊАЙДАР АЛИЕВ ВА ЭДУАРД ШЕВАРНАДЗЕ
ЧЇ УМУМИЯТЕ ДОРАНД?
Барои мисол Њайдар Алиев – президенти њозираи
Љумњурии Озарбойљон фаъолияти мењнатии худро соли 1941
њамчун корманди хурди раёсати амнияти давлатии Љумњурии
Худмухтори Нахљувони РСС Озарбойљон шурўъ карда, соли
1964 ба мансаби раиси Комитети Бехатарии Давлатии
Љумњурии Советии Сотсиалистии Озарбойљон таъин карда
мешавад. Панљ соли расо дар ин мансаб ифои вазифа
менамояд. Баъдан Комитети Марказии Њизби Коммунисти
Иттињоди Шўравї хизматњои ўро ба назар гирифта, ба
вазифаи Котиби Аввали Њизби Коммунисти Озарбойљон,
яъне роњбари аввали ин љумњурї пешнињодаш мекунад. Дар
ин мансаб солњои дароз кор карда, аввалњои солњои 80 – ум
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ба Маскав даъват шуда, ба вазифаи муовини раиси Шўрои
Вазирони Иттињоди Шўравї таъин карда мешавад. Баъди
дар Иттињоди Шўравї ба сари ќудрат омадани М.С.Горбачев
вазъияти Њайдар Алиев дар њукумат хеле бад мешавад.
Зеро ў яке аз он ходимони давлатии камшуморе буд, ки
рўирост норозигии худро аз роњу шеваи бозсозињои
М.Горбачев шахсан ба худи ў изњор менамуд ва аз
оќибатњои ногувори ин бозсозињо њушдор медод. Њамин
рафтораш буд, ки Горбачев ўро маљбур ба истеъфо
менамояд. Њайдар Алиев агарчї аз вазифаи баланди
давлатї истеъфо дода бошад њам, вале умеди худро аз
баргаштан ба ќуллањои баланди сиёсат наканда буд. Баъди
бозгашт ба зодгоњаш Нахљувон ў њамчун сиёсатмадори
варзида њамеша бо мардум њамдарду њамнаво буд. Дар
интихоботи Шўрои Олии ин љумњурии худмухтор ў ба њайси
намояндаи мардумї баргузида мешавад ва сипас ўро
рањбари Нахљувон интихоб мекунанд. Раисони љумњуре, ки
баъди ба Маскав рафтани Њайдар Алиев дар Озарбойљон ба
ќудрат расида буданд, натавонистанд шиддати ташаннуљи
авзоро дар атрофи масъалаи Ќарабоѓи Кўњї паст кунанд.
Билохира дар байни Озарбойљону Арманистон барои
Ќарабоѓи Кўњї муќовимати низомї ба вуќўъ пайваст, ки он
танњо баъди дар Љумњурии Озарбойљон ба сари ќудрат
расидани Њайдар Алиев њаллу фасли нисбї пайдо кард, ки
имрўз то андозае тарафњоро ќонеъ кунондааст.
Њайдар Алиев дар солњои охир, яъне дар замони
роњбари Љумњурии соњибистиќлоли Озарбойљон буданаш
борњо кўшишњои табаддулоти давлатии душманонашро
хунсо намуда, аз чандин сўиќасд љони солим бадар
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бурдааст. Дар њамаи ин корњо таљрибаи бою малакаи дар
идорањои хадамоти махсус андўхтааш ба ў кўмакрасон
будаанд.
Айни њамин суханњоро дар бораи Президенти њозираи
Љумњурии Гурљистон Э.А. Шеварнадзе гуфтан мумкин аст. Ў
низ чандин солњо дар маќомоти амниятї фаъолият карда,
билохира ба њайси вазири корњои дохилаи РСС Гурљистон
ифои вазифа намудааст. Сипас ў низ ба сифати роњбари
дараљаи аввали РСС Гурљистон эътироф мешавад. Баъдан
дар замони њукуматдории М.Горбачев ба њайси вазири
корњои хориљии Иттињоди Шўравї чандин сол фаъолият
мекунад. Баъди фурўпошии Иттињоди Шўравї ба Гурљистоне
бармегардад, ки дар он аллакай дигар сиёсатмадорон сари
ќудрат буданд. Бо такя ба хираду заковати хеш ва мардуме,
ки ўро эътироф мекарданд ва ба ў боварї доштанд,
билохира боз ба сари ќудрат бармегардад. Ў низ мисли
Њайдар Алиев бо дањњо мушкилот рў ба рў шуд, вале
тавонист њамаи онњоро паси сар кунад ва кишварашро аз
офати љангу даргирињо њифз намояд.

ЗБИГНЕВ БЖЕЗИНСКИЙ,
Ё БА ЊАР ЊОЛ ЉОРЉ БУШ?
Хонандаи азиз, акнун мехоњам бо шумо дар бораи
собиќ корманди иктишофоти (разведкачї) – е њикоя кунам,
ки баъди ба сари ќудрат расиданаш, яъне роњбари давлат
шуданаш, кореро анљом додааст, ки башарият то ба имрўз
амсолашро надидааст. Ин одам Љорљ Буш мебошад. Љорљ
Буш дар даврони президентии Роналд Рейган солњои 1981 –
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1989 ноиби ў буд. Солњои 1989 – 1993 Президенти ИМА буд.
Љорљ Буш соли 1924 дар шањри Милтони Иёлоти
Массачусетс таваллуд шудааст. Университети Иелро хатм
карда солњои љанги дуввуми љањон дар нирўњои бањрї –
њавоии ИМА њамчун њавонавард хизмат намудааст. Солњои
1975 – 1977 директории Раёсати Марказии Кашф (СIA –
СРУ) – ро ба ўњда доштааст. Аз соли 1981 шурўъ карда то
соли 1993, яъне муддати 12 сол муњимтарин мансабњои
олии ИМА – ро дар даст доштааст. Њашт соли аввал нафари
дуввум ва чор соли охир нафари аввали Америка будааст.
Мањз дар њамин солњо таѓйироти бузурге дар харитаи љањон
ба вуќўъ мепайвандад, ки њељ ягон аќли солим чанд сол пеш
наметавонист онро пешбинї намояд. Таќрибан то солњои ба
ќудрат расидани Љорљ Буш љањони сиёсї дуќутба буд. Ду
система, ду низом дар муќобили њам дар муќовимати доимї
буданд. Дар муќовимати сиёсї, низомї, иќтисодї, илмї –
фарњангї ва њатто спортї. Системаи капиталистї бо
роњбарии ИМА ва системаи сотсиалистї бо роњбарии
Иттињоди Љамоњири Шўравии Сотсиалистї ё худ ба ибораи
содда ва мафњуми он давр СССР. Њарду система
мекўшиданд, ки ба љањониён бартарии тарзи њаёти худро
намоиш дињанд, таблиѓ намоянд. Пешоњангони њарду низом
њам дар дунё љонибдорони худро доштанд ва мекўшиданд
шумораи ин кишварњоро бо истифода аз роњу усулњои
гуногун афзоиш дињанд. Дар масъалаи дастовардњои илмиву
– фарњангї низ дар байни ин кишварњо чандон тафовути
љиддие ба назар намерасид. Чунончи агар бомбаи атомиро
аввалин шуда америкоињо кашф карда бошанд, шўроњо
нахустин шуда роњро ба сўи кайњон кушоданд ва ѓ.њ. Хулоса,
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ду сохт, ду система, ду низом бо њам мусобиќакунон пеш
мерафтанд. Аксарияти сиёсатмадорону коршиносон оќибати
мусобиќаи ин ду кишвари абарќудратро дар шўълавар
шудани љанги саввуми љањон медиданд. Онњо тахмин
мезаданд, ки ба иллати дар њарду тараф мављуд будани
силоњњои зиёди ќатли дастљамъї ин љанг љањонро ба нестї
мекашад. Вале чи тавре, ки имрўз мову шумо, хонандаи
азиз, шоњидем дунё ва љањони капитализм боќї мондаву
системаи сотсиалистї бо пешоњанги он Иттињоди Љамоњири
Шўравии Сотсиалистї аз байн рафта.
Кормандону коршиносони соњаи хадамоти махсуси на
танњо собиќ шўравї ва Федератсиони Русия, балки худи
роњбарони Раёсати Марказии кашфи ИМА аксаран бар
онанд, ки аз байн бурда шудани системаи сотсиалистї ва
давлати абарќудрати Иттињоди Шўравї ин амалиёти ќаблан
дар умќи идорањои махсуси Амрико ва дигар кишварњои
Ѓарб тарњрезишуда будааст, ки он дар замони њукмронии
Рейган – Буш љомаи амал пўшидааст.
Ба њар њол Рейган – Буш њанўз соли 1980 дар
маъракаи пешазинтихоботии хеш ба интихобкунандагон
ваъда доданд, ки наќши разведкаро дар њаёти сиёсии
мамлакат баланд бардошта, ќудрати онро таќвият
мебахшанд. Ва ба ваъдаи худ вафо карданд. Р.Рейган
чоруми декабри соли 1981 ба њуљљате тањти унвони
«Фаъолияти иктишофотии ИМА» имзо гузошт, ки он барои
дањсолањо њамчун барномаи кории нињодњои истихборотии
ин кишвар дониста мешавад. Тибќи ин барнома њадафи
асосии разведкаи ИМА бо иттилоот таъмин кардани Раиси
Љумњур ва Шўрои Амният мебошад, то онњо битавонанд дар
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асоси он сиёсати дурусти хориљиву дохилии худро љорї
кунанд ва бо њамин аз манофеи миллии ИМА дар тамоми
гушаву канори дунё дифоъ намоянд.
Љорљ Буш низ соли 1989 баробари ба сари ќудрат
омадан ба аввалин њуљљате, ки имзо гузошт, «Директиваи
президентї оиди масоили амнияти миллї» тањти раќами як
буд. Дар ин санади муњим барои тањким бахшидани наќши
разведка дар сохтори давлатдории ИМА ањамияти махсус
дода шудааст. Бо фармони Љорљ Буш дар даврони бозсозї
дар Иттињоди Шўравї барои таќвият бахшидани
фаъолиятњои љосусї зидди ин кишвар маблаѓи нињодњои
истихборотиро ду баробар зиёд намуданд1.
Дар њаќиќат, агар ба воќеаву тањаввулоти он солњо
сабук назар афканем мебинем, ки Иттињоди Шўравї дар ин
давра ба шикастњое мувољењ гардидааст, ки таърихи 70 –
солааш онњоро ёд надошт. Муњимтарини ин шикастњо
шурўъи нооромињову даргирињо дар дохили кишвар аз
ќабили воќеањои Алма Ато, Сумгаит, Ќарабоѓи Кўњї,
Нахљувон, Фарѓона, Предднестровье, Тифлис, Боку,
Душанбе, Вилнюс ва ѓайра буданд, ки иќтидор ва обрўи
хеле
коста
карданд.
сиёсии
Иттињоди
Шўравиро
Људоиталабињои љумњурињои лаби бањри Балтик, анљоми
бешарафонаи љанги Афѓонистон барои Иттињоди Шўравї,
пайвастани Олмони демократї ба Олмони федералї,
барњам хўрдани муоњадаи Варшав, ба созмони НАТО
пайвастани иддае аз кишварњои собиќи системаи
сотсиалистї, билохира аз байн рафтани худи Иттињоди
Шўравї амалњое буданд, ки мањз дар давраи дар ИМА дар
сари ќудрат будани собиќ рањбари Раёсати Марказии Кашфи
1. А.Даллес, Искусство разведки, Москва, 1992. стр:262 – 263.
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Амрико Љорљ Буш ба вуќўъ пайвастанд. Дуруст аст, ки дар
љањони сиёсат аќидае низ вуљуд дорад, ки ин њама
таѓйиротњои геополитикї дар олам дар натиљаи ба њаёт
татбиќ шудани ѓояњо ва дастуроти идеологи барљастаи
даврони президентии Роналд Рейган Збигнев Бжезинский
рух додаанд. Бале, мумкин њамин тавр њам бошад. Вале
набояд фаромўш кард, ки дар маъмурияти Р.Рейган Љорљ
Буш ба њайси ноиби президент танњо корманди воломаќоме
буд, ки аз дигарон бештар ба сиёсати амалї сару кор
доштааст. Гузашта аз он мањз дар тўли чор соли
президентии Буш харитаи сиёсии олам таѓйир хўрд. Ин
тањаввулоти охири љањон тасодуфї буд ё ќонунї, дар он
сањми Бжезинский беш буд ё аз Буш дер ё зуд пурра ошкор
хоњад шуд. Вале њаминаш имрўз чун рўз равшан аст, ки ин
тањаввулот љавобгўи манофеи сиёсиву низомии Иёлоти
Муттањидаи Амрико буд. ИМА мавќеи худро дар он нуќоте,
ки одатан тањти нуфузи Иттињоди Шўравї буд, хеле њам
мустањкам намуд.

ОЁ ПУТИН МЕТАВОНАД КОРЕРО МУШОБЕЊ
БА АМАЛИ БУШ АНЉОМ БИДИЊАД?
Дар Иттињоди Шўравї низ охирњои соли 1982 баъди
вафоти сарвари њамонваќтаи СССР Л.И.Брежнев ба сари
ќудрат собиќ рањбари пурќудраттарин хадамоти махфии
љањон КГБ Ю.В.Андропов омад. Мардуми кишвар ва умуман
сиёсатмадорону коршиносон дар њаёти сиёсию иќтисодии
дохилу хориљи СССР рўйдодњои азимеро мунтазир буданд.
Зеро фаъолияти моњњои нахустини Ю.В.Андропов дар
вазифаи роњбари аввали СССР аз дурустии чунин пешгўињо

127

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

далолат мекард. Мубориза барои баланд бардоштани
интизоми мењнат, мубориза зидди коррупсия дар сатњи
болои њукуматї иќдомњое буданд, ки баъзењоро ба њаёти
ояндаи бењтаре умедвор мекарданду бархеро аз таъќибу
озори эњтимолї дар оянда нигарон месохтанд. Вале марги
нобањангоми Ю.В.Андропов дар аввалњои соли 1984 чунин
умедњо ва нигаронињои бархе аз шањрвандони шўравї ва
коршиносону сиёсатмадоронро барбод дод. Аммо кўшиши
ба сари ќудрати сиёсї омадани собиќ роњбарони хадамотњои
махсус дар СССР ва баъди фурўпошии он дар Федератсияи
Русия - ин меросхўри асосии СССР, бо њамин поён
напазируфт. Чунин кўшишњо аз љониби собиќ сарвари
хадамоти разведкаи берунаи (ХРБ) Федератсияи Русия Е
.М. Примаков, роњбарони собиќи ФСК – ФСБ С.Степашин ва
В.Путин сурат гирифт. Ба Е.Примаков ва С.Степашин
муяссар шуд, ки то ба вазифаи сарвазирї бирасанд. В.Путин
бошад баъди чанд муддати сарвазирї аз љониби
Президенти аввали Федератсияи Русия Б.Елтсин вориси ў
эълон шуд ва баъдан 26 марти соли 2000 дар раъйпурсии
умумихалќї Раиси Љумњурии Федератсияи Русия интихоб
гардид.
В.Путин баъди хатми факултаи њуќуќшиносии
Университети Давлатии Ленинград барои кор ба Раёсати
Кумитаи Бехатарии Давлатии СССР дар шањру вилояти
Ленинград даъват мешавад. Баъдан чанд муддат дар
намояндагии КГБ – и СССР дар Олмони Шарќї ифои вазифа
менамояд. Соли 1990 ба Ватан баргашта чанд муддат
фаъолияташро дар раёсати КГБ – и шањру вилояти
Ленинград зери пўшиши проректори Университети Давлатии
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Ленинград оиди масоили байналмиллалї идома медињад.
Баъди воќеањои августи соли 1991 ё худ кўшиши
табаддулоти давлатии ГКЧП аз маќомоти амнияти давлатї
истеъфо дода, ба командаи Анатолий Собчак мепайвандад.
Њангоми мири шањри Ленинград будани А.Собчак В.Путин
масъулияти муовинии ўро ба ўњда дошт. Тобистони соли
1996 ба дастгоњи президенти Федератсияи Русия Б.Елтсин
ба кор даъват мешавад. Дар он љо ў то тобистони соли 1998
дар вазифањои гуногун кор карда омад. Моњи июли соли
1998 В.Путин ба вазифаи директори хадамоти федералии
амниятии Федератсияи Русия таъин карда мешавад. Моњи
марти соли 1999 ба болои ин вазифааш ба дўши ў
масъулияти Котибии Шўрои Амнияти Федератсияи Русияро
низ зам мекунанд. Аз моњи август то охирњои декабри соли
1999 В.Путин вазифаи сарвазириро ба ўњда дошт. Баъд аз
сари асосгузори давлати Шўроњо В.Ленин В.Путин дуввумин
роњбари давлати Русия њаст, ки ба ѓайр аз забони модарии
худ озод бо яке аз забонњои хориљї њарф мезанад. В.Путин
бо забони немисї хеле хуб гуфтугў мекунад. Моњњои аввали
давлатдории В.Путин аз он далолат медињанд, ки бо
истифода аз донишу таљрибае, ки таи фаъолияташ дар
хадамоти махфии Русия андўхтааст, азм дорад обрўю
эътибори аз дастрафтаи кишварашро дар арсаи
байналмиллалї аз сар нав барќарор намояд.
Вале оё он хисоротеро, ки собиќ њамтои амрикоиаш
Љорљ Буш таи солњои президентиаш ба кишвари ў ворид
карда буд Владимир Путин метавонад љуброн намояд? Як
чиз мусаллам аст, ки В.Путин њељ гоњ Иттињоди Љамоњири
Шўравии Сотсиалистии аз њам фурўпошишударо чун оби
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рехта наметавонад љамъ бикунад. Дар ин бора худи ў њам
боре гуфта буд: «Касе, ки барои аз байн рафтани Иттињоди
Шўравї намесўзад, дил надорад. Вале касе, ки барои эњёи
он мекўшад, сар надорад».
Имрўз њаминаш аён шуд, ки иќдомњои нахустини
В.Путин чи дар дохил ва чи дар хориљ аз кишвараш
нигаронии шадиди сарварони мамолики Ѓарбро ба бор
овардааст. Ва барои ин онњо асоси љиддї доранд.
Зеро дар зарфи ќариб ду соле, ки ў ба њайси Раиси
Љумњур ифои вазифа мекунад, корњоеро њам дар дохил ва
њам дар хориљ аз кишвар анљом дод, ки боиси мустањкам
шудани мавќеи сиёсиву иќтисодии кишвараш гардид.
Одатан русњо дўст надоранд, ки дар бораи тањаввулоте, ки
дар дохили хадамоти махсусашон мегузарад, иттилоъ
бидињанд. Албатта ба љуз он иддае, ки ба Ѓарб паноњанда
шудаанд. Ин корро маъмулан мутахассисони ин соњаи
кишварњои раќиб анљом медињанд. Бино ба маълумотњои
баъзе расонањои хабарии хориљї В.Путин баъди ба сари
ќудрат омадан дар дохили хадамоти амниятии Федеролї
(ФСБ) дигаргунињоеро ба роњ мондааст, ки боиси баланд
гардидани самаранокї дар фаъолияти кормандони ин нињод
шудааст. Чизе, ки имрўзњо њатто ба чашми шањрвандони
оддї бармехўрад, он аст, ки В.Путин сайъу кўшиш дорад, ки
ба командаи худ, махсусан ба мансабњои калидї, афродеро
љалб намояд, ки ќаблан бо ў дар ФСБ ифои вазифа
намудаанд. Тибќи маълумоти маљаллаи «Комерсанть
власти» (моњи декабри соли 2001) В.Путин то санаи чопи
маќола 13 нафар собиќ њамкоронашро аз ФСБ ба вазифањои
баланди давлатї таъин кардааст. Оё ин амали В.Путин
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далели он нест, ки ў дар масъалаи касби иттилоот ва
таъмини амнияти давлатї бештар ба кормандони
мутахассиси ин соња такя мекунад? Ба њар њол баъди дар
ИМА ба сари ќудрат омадани Љорљ Буши хурдї В.Путин
бечуну чаро дар пањлўи вай сояи падари ўро, яъне Љорљ
Буши калониро, ки як ваќтњо ба њайси Раиси Созмони
љосусї, сипас ба њайси Раиси Љумњур барои Иттињоди
Шўравї ва Россия мушкилоти зиёдеро ба бор оварда буд ва
имрўзњо бешакку шубња мушовири нахустини писараш њаст,
мебинад. Њарчанд њодисањои дањшатафкании моњи сентябри
соли 2001 ИМА ва Россияро ба як эътилофи
байналмиллалии зиддитеррористї оварда бошад њам, вале
он дер давом нахоњад кард. Љонибњо сари манофеи миллї
ва давлатии хеш мухолифатро боз њам идома хоњанд дод ва
дар вусъат гирифтани ин мухолифатњо наќши хадамоти
махсуси њарду љониб хеле бузург хоњад буд.
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«АЊМАДШОЊИ МАСЪУД:
«ИСТИХБОРОТ НОЉИИ ЉАНГ АСТ»
Эй ањли љањон, љањони Масъуд гузашт,
Гар љону дилу нури назар буд, гузашт.
Чун толеъи фархунда дар ин дањри шукўњ,
Дер омада буд, њасрато зуд гузашт!
Яъќубии Панљшерї
Дар давоми 23 соле, ки Ањмадшоњи Масъуд - ин рамзи
муборизаи мардуми азияткашидаи Афѓонистон барои озодї
ва истиќлолияти кишвар пайваста дар корзор ва муттасил
дар
пайкор
буд,
рўзноманигорону
нависандагон,
коршиносону муњаќќиќони сиёсиву низомї дар бораи ў аз
маќолаи кўчаке шурўъ карда то дањњо китобњои муфассале
навиштаанд,
филмњои
зиёди
мустанад
ба
навор
гирифтаанд. Баъди шиносої ва омўхтани фаъолиятњои
сиёсиву низомии ў иддае аз ин муаллифон мањорати
лашкаркашї ва кордонии низомии ўро дар радифи чунин
шахсиятњои бузурги таърихи инсоният аз ќабили Искандари
Македонї, Амир Темури Самарќандї ва Наполеон Бонапарт
гузоштаанд. Вале бояд бигўем, ки ин шахсиятњои таърихї,
донишу малакаи низомии худро барои маќсадњои
кишваркушої сарф кардаанд, на мисли нобиѓаи даврон
Ањмадшоњи Масъуд ба хотири њифзи озодї ва истиќлолияти
Ватанашон. Бархи дигари нависандагон љањду талоши
Ањмадшоњи Масъудро дар ин роњ ба фаъолиятњои чунин
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абармардони таърих, аз ќабили Шарл де Голл, Иосиф Броз
Тито, Мао Цзе дун, Хошимин, Че Геваро муќоиса кардаанд.
Чунин ќиёс то андозае ба њаќиќат наздик аст. Зеро ин
симоњои барљаста дар даврањои гуногуни таърихи
кишварашон дар раъси муборизањои мусаллањонаи мардум
Ватанашонро аз чанголи ишѓолгарони бегона наљот
додаанд. Чунин буд муборизаи Шарл де Голли фаронсавї
ва Иосиф Броз Титои югославї алайњи ишѓолгарони
фашистї дар даврони љанги љањонии дуввум. Чунин буд
набарди мусаллањонаи Мао Цзэ дун зидди милитаристони
љопонї ва пайкори Хошимин дар аввалњо алайњи
ишѓолгарони фаронсавї ва баъд зидди амрикоињо. Њамин
тавр буд љањду талошњои Че Гаваро дар Куба. Вале боз њам
аз бисёр љињатњо чунин ќиёс ноќис ва нопурра ба назар
мерасад ва бузургиву шањомати Ањмадшоњи Масъудро
барои хонандаи хориљ аз кишвари Афѓонистон ба пуррагї
нишон дода наметавонад. Зеро Ањмадшоњи Масъуд дар
баробари ин ки дар ин тўли 23 сол аз озодї ва истиќлолияти
Ватанаш ќањрамонона дифо кардааст, ў инчунин рисолати
таърихиеро дар назди башарият ба љо овардааст, ки аз
моњияти умумиљањонї ва умумиинсонї бархўрдор аст.
Рўзноманигори амрикої Кент Каплан њанўз соли 1992 дар
китоби худ «Сарбозони роњи Худо» навишта буд:
«Муљоњиди ќањрамон Ањмадшоњи Масъуд монанди раиси
Љумњури Полша Лех Валенса, роњбари католикњои љањон
Папаи Рим Иоњан Поли II ва раиси Љумњури ИМА Роналд
Рейгон камари империализми Иттињоди Шўравиро
шикаст ва љањонро аз шарри вабои коммунизм наљот
дод»1. Ин суханон чи тавре, ки дар боло ишора кардем,
1. Маљмўаи маќолањо, Марди устувор ва умедвор ба уфуќњои дур, Тењрон 1999, сањ: 307.
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њанўз соли 1992 гуфта шуда буданд. Дар байн 10 сол гузашт.
Дар ин муддат дар таърихи инсоният даврае ба вуќўъ
пайваст, ки дар он наќши Ањмадшоњи Масъуд боз њам муњим
ва созанда ба назар мерасид. Даврони мубориза алайњи
терроризми байналмиллалї. Ба иллати бетаваљљўњии љањон
ба ќазияи Афѓонистон ин кишвари љангзада бар асари
љангњои давомдори дохилї ва дахолати кишварњои хориљ ба
пойгоњи террористони байналмиллалї мубаддал гашт. Боз
њам Ањмадшоњи Масъуд дар хатти аввали љабњаи зидди
терроризми
байналмиллалї
дар
раъси
муборизаи
оштинопазир ќарор гирифт. Билохира бо ќиммати љони худ
љањонро аз ин вабои охирзамон низ наљот дод.
Тафовут ва фарќияти Ањмадшоњи Масъуд аз
шахсиятњои таърихии дар боло зикршуда мањз дар он аст, ки
Ањмадшоњ дар мањдудаи танги кишвари худ, яъне дар
ќаламрави Афѓонистон, њатто дар як бахши кўчаки он аз
манофеи умумибашарї ва умумиљањонї њимоят кардааст.
Дар сурате, ки абармардони дар боло зикргардида таърихї
асосан барои кишвари худ, миллати худ, кишваркушої ва
хизматњои дигар кардаанд.
Боз як фарќияти љиддии Ањмадшоњи Масъуд аз
шахсиятњои барљастаи таърихї дар он аст, ки ў дар раддаи
ин афроди бузург ягона шахсест, ки аз ормонњои волои
исломї дифо кардааст. Дар даврони тањољуми шўравињо ба
Афѓонистон Ањмадшоњ агар барои тасбити њуќуќњои
мусалмонон љињод карда бошад, дар замони зуњури Толибон
ва таљовузи аљнабињои террорист кўшишњо ба харљ додааст,
ки аз чењраи исломи ноби Муњаммадї дифо намояд ва
нагузорад ки дар назди оламиён дини мубини Ислом њамчун
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дини террористону дањшатафканњо шинохта шавад.
Аз ин љињат хизмати Ањмадшоњи Масъуд барои љањони
Ислом ва мусалмонони љањон хеле бузург аст.
Вале боз њам дар байни Ањмадшоњи Масъуд ва он
симоњои барљастаи таърихие, ки журналистону нависандагон
ва муњаќќиќону коршиносон дўст доранд онњоро ба њам
муќоиса намоянд ва монанд кунанд, як умумияте низ вуљуд
дорад. Ва ин умумият он аст, ки њам он бузургони таърих ва
њам Ањмадшоњи Масъуд дар љараёни расидан ба ањдофи худ
ва бароварда кардани маќсадњояшон касби иттилоот,
иттилооти даќиќ, сариваќтї ва объективиро мењвари
асосии фаъолияти сиёсиву низомии худ ќарор додаанд. Бо
ин маќсад њамаи онњо, минљумла Ањмадшоњи Масъуд
(разведка)
ва
дастгоњњои
пурнуфузи
истихборотї
зиддиистихборотиро (контрразведка) созмондињї намуда аз
онњо хеле моњирона ва васеъ истифода кардаанд.
Дар мусоњибањои сершумори худ бо хабарнигорони
хориљї Ањмадшоњи Масъуд дар љавоб ба саволи гарави
асосии пирўзињои ў дар сангарњои љињод алайњи шўравињо
ва баъдтар дар љанги зидди Толибон дар чист, ў њамеша
љавоб додааст, ки музаффариятњои ў пеш аз њама аз лутфи
Худованд њасту дуввум аз доштани як дастгоњи ќавии
истихборотї ва зиддиистихборотї.
Чунончи хабарнигори њафтаномаи русии «Собеседник»
чопи Маскав Михаил Сердюков дар як мусоњибаи худ, ба
Ањмадшоњи Масъуд бо чунин суол мурољиат кардааст:
- «Сабаби асосии пирўзињои низомии худро шумо
дар чї мебинед? Америкоињо дар он ваќтњо шуморо
«Љои
дастгирнашаванда» лаќаб
нињода
буданд.
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Генерали шўравї Варенников ният карда буд, ки
баробари дастгир кардан шуморо ба дор меовезад. Бо
ин маќсад дањњо гурўњњои вижаи низомии шўравї дар
атрофу мањалњое, ки он љо мебудед, пиёда мешуданд.
Вале њамеша бенатиља. Бигўед, сирри ин комёбињои
шумо дар куљо пинњон аст?
Ањмадшоњи Масъуд: Бале, дар њаќиќат ман њамеша
дар њаракат будам. Мањали буду боши доимї, чи тавре,
ки шумо мегўед, ситоди доимї надоштам. Хеле кам ба
вуќўъ мепайваст, ки дар як манзил паи њам ду шабро рўз
карда бошам. Муњимаш он буд, ки дастгоњи ќавии
иттилоотї доштам, яъне истихборот ва зиддиистихбороти ќудратманд. Ба фикри ман истихбороти
ќудратманд нољии (наљотдињандаи) љанг аст. Имрўз
метавонам, ки бидуни худситої бигўям: Хадамоти
махсуси шўравињо, яъне КГБ ва истихборотии низомиро
мо дар даврони љанг хеле њам фиреб додем. Дар ин
набарди иттилоотї дастгоњи истихборотии ман њамеша
баранда буд»1.
Айнан њамин маъниро Ањмадшоњи Масъуд чанде
пештар моњи январи соли 1992 дар як мусоњибаи
ихтисосиаш ба рўзномаи дигари чопи Маскав «Труд» низ
иброз дошта буд. Ба саволи чї тавр аз њаргуна набарду
даргирињо, бомбаборонњо љони солим ба дар мебурдед,
Ањмадшоњи Масъуд гуфтааст, ки «ин њама ба лутфи
Худовандї ва фаъолияти муназзами дастгоњи истихборотї даст медод»2.
1.Михаил Сердюков, Мои шпионы были и среди советских генералов,
еженедельник, Собеседник, № 29, 1997 г.
2. Владимир Снегеров, Среди моих агентов были и советские генералы, газета
Труд, от 22.01.92.
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Дар бораи фаъолияти хуби дастгоњи истихборотии
Ањмадшоњи Масъуд на танњо худи ў ва тањлилгарону
хабарнигорон шарњу тавзењоти бешуморе додаанд, балки
раќибони асосии ў, афсарони олирутбаи нерўњои мусаллањи
Иттињоди Шўравии собиќ, ки бевосита дар љангњо алайњи ў
ширкат варзидаанд ва аз тамоми дилу љон кўшишњо ба харљ
додаанд, ки ўро аз байн бубаранд, низ бисёр
суханњоимунсифона ва объективона гуфтаанд. Чунончи яке
аз собиќ фармондењони нерўњои низомии Иттињоди Шўравї
дар Афѓонистон генерал – полковник Борис Громов дар
китоби худ «Ограниченный контингент», ки соли 1994 дар
Маскав ба табъ расида дар мавзўи љанги Иттињоди Шўравї
алайњи Афѓонистон њамчун санади муњиме ба шумор
меравад, дар бораи ин љињати фаъолияти Ањмадшоњи
Масъуд чунин менависад: «Ба наќша гирифтани
амалиётњои низомї ва ба њаёт татбиќ кардани онњо, ба
њама маълум аст, кори душвор мебошад. Вале тарњрезї
кардани амалиётњо ва татбиќи онњо бар зидди Масъуд
дањчанд душвортар буд. Ба њангоми омодагињо ба ин
гуна амалиётњо фармондењии Ќитъаоти мањдудро на
танњо лозим меомад, ки барои касби иттилооти зарурии
иктишофотї ва тањлили онњо кўшиши зиёд ба харљ
бидињанд, балки њамеша боз мувољењи он бошад, ки
њамаи ин кўшишњо ва маълумотњо дастраси тарафи
муќобил нагарданд. Тамоми амалиётњои низомиро мо
муштаракан бо нерўњои њукуматї анљом медодем.
Ањмадшоњ бошад соњиби шабакаи васеи истихборотї ва
гумоштањои зиёд дар байни роњбарияти артиши афѓон
ва њукумати кишвар буд. Албатта ин љињати кор ба
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рафти омодагињои мо таъсири манфии худро њатман
боќї мегузошт. Тарњрезии наќшаи амалиёт дар доираи
танги одамон сурат мегирифт. То оѓози шурўъи
амалиётњо мо амалан ба афѓонњо дар бораи њадафњои
аслї, нерўњои ширкаткунанда дар ин амалиёт ва
инчунин дар бораи манотиќе, ки дар он љойњо ин
амалиёт
пиёда
мешуданд,
чизе
намегуфтем.
Ќумандонњои љузъу томњои низомї, афсарони Ситоди
кулли урду ва Вазорати дифои Афѓонистон дар бораи
амалиётњои низомии ќарибулвуќўъ танњо як рўз ва
баъзан њатто фаќат якчанд соат пеш аз оѓози онњо огоњ
карда мешуданд»1.
Ин гуна эњтиёткорињои шадиди фармондењони шўравї
њаргиз садди роњи кормандони хадамоти иттилоотии
Ањмадшоњи Масъуд шуда наметавонистанд. Онњо њатман
иттилооти
огоњкунандаеро
дар
бораи
омодагињои
ќумандонњои шўравї алайњи нерўњои Ањмадшоњи Масъуд
дарёфт мекарданд.
Дар як мусоњибаи ихтисосии худ ба хабарнигори
рўзномаи иронии «Иттилоот» Мирзо Шукурзода Ањмадшоњи
Масъуд гуфтааст, ки барои мисол аз наќшаи њуљуми
њафтуми артиши шўравї ба дараи Панљшер 25 рўз ќабл аз
оѓози он њамла огоњ шудааст: «Иттилооти ин њамла аз
маркази фармондењии ќуввањои шўравї ба дастам
расид. Љолиб ин аст, ки бахши зиёди иттилоотро аз
женролњои Артиши Сурх мегирифтем. Ва ин иттилоотро
на дар баробари пул, балки аз тариќи женролњое, ки аз
миллатњои мухталиф буда ва аз шўравињо безор буданд,

1. Б.В.Громов, Ограниченный контингент, Москва, Прогресс» – 1994, стр.181 – 182.
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дарёфт мекардем»1.
Президенти Академияи Илмњои Њарбии Федератсиони
Россия Мањмуд Ањмадович Гареев, ки баъди хуруљи нерўњои
низомии Иттињоди Шўравї аз Афѓонистон чанд муддат дар
он љо ба њайси мушовири низомии Сарфармондењи Нерўњои
Мусаллањи Љумњурии Афѓонистон, Раиси Љумњури Афѓонистон доктор Наљибуллоњ ифои вазифа намудааст, дар
китоби худ «Афганская страда», оиди ин самти фаъолияти
Ањмадшоњи Масъуд менависад: «Дар љараёни тайёрї
дидан ва татбиќ кардани амалиётњои љангї Ањмадшоњ
Масъуд таваљљўњи махсусеро ба хадамоти иктишофотї
(разведка) зоњир мекард. Ў ва њамроњонаш мавќеи
љуѓрофї ва мардуми мањалиро хеле хуб медонистанд.
Асосан мардуми тањљої Ањмадшоњро муттасил аз
тањарукоти нерўњои низомии шўравињо ва нерўњои
режими Кобул огоњ мекарданд. Хадамоти иктишофотии ў
хеле хуб кор мекард. Њамеша аз авзои минтаќа огањї
доштан, онро дуруст бањо додану пешбинї кардани
тањаввулоти он ба Ањмадшоњ имконият медоданд, ки
сари ваќт нерўњои худро аз хатари шикаст ва ё
њаддиаќал талафоту хисороти зиёд наљот бидињад»2.
Вале биёед, бубинем, ки худи Ањмадшоњи Масъуд чи мегўяд,
ки аз иттилооти сариваќтї ва муњими касб кардааш ў чї гуна
истифода мебурдааст. Масалан, баъди он ки дар соли 1984
аз наќшаи њамлаи њафтуми шўравињо ба дараи Панљшер
ќариб як моњ ќабл огоњ шуд, ў кадом корњоеро анљом дод?
Дар ин бора ў дар њамон мусоњибааш ба рўзномаи
«Иттилоот», чопи Тењрон чунин мегўяд: «Ман, ки иттилооти
1. Маљмўаи маќолањо, Марди устувор ва умедвор ба уфуќњои дур, сањ: 364.
2. М.А.Гареев, Афганская страда, Москва, 1999, стр 144 – 145.
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кофї аз барномаи онњо (артиши Шўравї, С.Њ.) доштам,
шурўъ ба фиребњои зиддииттилоотї намудам. Яъне ба
гунае амал кардам, ки шўравињо фиреб бихўранд ва
интур фикр кунанд, ки мо дар Панљшер сахт муќовимат
мекунем. Як ќисмат аз нерўњои худро љињати љангњои
оддї ба берун аз Панљшер ва бахши аъзами онњоро дар
дохили Панљшер љињати муќовимат њифз мекунем. Дар
маљлиси умумї, дар иљтимоъи муљоњиддин, дар ташрењи
вазъи љангї, сангар кандан ва ѓайраву њоказо ба гунае
рафтор кардем, ки шўравињо (КГБ) комилан фиреб
бихўранд. Аз љосусњои дуљониба ба хубї истифода
кардем. Бо додани иттилооти ѓалат ба онњо мо
душманро ба иштибоњ меандохтем. Њадафи мо ин буд,
ки душман бовар кунад, ки гўё мо дар дараи Панљшер
башиддат муќовимат хоњем кард. Дар асл бошад њадафи
мо дигар буд. Тибќи наќшаи тарњрезї шуда мо бояд як
рўз ќабл аз он, ки ќуввањои шўравї дохили Панљшер
бишаванд, тамоми дараро аз ањолї тахлия (холї) кунем.
Аз ин рў босуръат даст ба кор шудем. Ва таќрибан беш
аз 100 њазор зану марду хурду калони Панљшерро аз
минтаќа берун бурдем.
Ибтидо дараро аз вуљуди мардуми ѓайринизомї
тахлия кардем. Онњо куллан ба дарањои њамљавор
њиљрат карданд. Ба вижа ба Кобул. Мардуми Кобул аз
муњољирати мардуми мо истиќболи гарм ба амал овард.
Сипас бахше аз таљњизоти низомиро ба хориљ аз
Панљшер, яъне ба Парвон ва Каписо интиќол додем. Ва
танњо бахши мањдуде аз силоњњои худро дар Панљшер
боќї гузоштем.
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Иќдоми дигари мо шиносої ва дастгирии љосусњои
шўравињо дар дараи Панљшер буд, ки ин амал дар ду –
се рўзи боќимонда, то замони оѓози амалиёт ва баста
шудани дарвозаи Панљшер анљом гирифт. Бинобар ин
шўравињо бозуи иттилоотии худро аз даст доданд ва
акнун намедонистанд, ки дар минтаќа чї мегузарад. Як
рўз пеш аз оѓози амалиёти ќуввањои шўравї мо дар
њудуди ду то се њазор муљоњидди худро дар зарфи 36
соат бидуни доштани имконоти кофии наќлиётї бо як
ѓунд (баталён) силоњи сангин ба тартибе, ки душман
аслан мутаваљљењи ин интиќолот нашавад, аз Панљшер
хориљ кардем. Ин љо ба љойгузорињо дар њоле анљом
мешуд, ки њам аз тарафи ѓарб ва њам аз тарафи шарќ се
њавопаймои иктишофотии (разведкаи) шўравї ба таври
мураттаб дар атрофи Панљшер парвоз мекард. Бо
вуљуди ин корњои дигареро низ анљом додем. Аз љумла
иловатан дар минтаќа њазорњо минаи зиддинафарї ва
садњо минаи зидди тонкї коштем. Шўравињо баъд аз
бомбаборонњои шадид ва мутамарказ фикре карданд, ки
агар ќуввањояшонро пиёда кунанд љанги густурда ва
тамом айёр дар Панљшер сурат хоњад гирифт. Аммо
ваќте, ки нерўњояшон дар минтаќа пахш шуданд, ба њар
тараф ки њамлавор мегардиданд бо инфиљори минањо
рў ба рў мешуданд. Ва дар њаќиќат ин минањо буд, ки
мељангиданд. Дар ин амалиёт садњо низомии шўравї ба
њалокат расиданд. Ба дунболи ин љараён ваќте, ки
тонкњо дохили дара шуданд дар масири роњ бо минањо
рў ба рў мешуданд ва дар хориљ аз масир њам боз ба
минањо бархўрд мекарданд ва ба њар чизе ки даст
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мезаданд, ба минањои кошташуда мувољењ мешуданд.
Мо ба њангоми хуруљ аз Панљшер њама љоро ба мин фарш
карда будем. Бинобар ин њамлаи Артиши Сурх ба
худашон баргашт ва худашон ба хоку хун кашида
шуданд. Шўравињо замоне, ки диданд дар дохили дара
касе ба љуз мин вуљуд надорад, шурўъ ба пиёда кардани
ќуввањояшон дар дарањои атроф мисли Андароб ва
Хусту Фринг ва ѓайра карданд, то моро таъќиб кунанд.
Вале бо ин амал њам чизе ба даст наёварданд ва
саргардон монда буданд, ки чї бикунанд. Дар ин ваќт мо
нерўњои худро дубора ба самти Панљшер њаракат додем,
ки мунљар ба љанги бисёр шадиди партизанї дар
муќобили ќуввањои Сурх шуд. Дар он замон ин љанги
тозаеро, ки мо шурўъ карда будем, бо тамоми љангњои
гузашта аз назари тактикї фарќ дошт. Љанги дигаргунае,
ки ќуввањои шўравї худро барои он омода накарда
буданд. Шўравињо мехостанд аз нерўњои густурдаашон
истифода кунанд ва тањаррук дошта бошанд. Вале мо
љангро дар дохили дара ба сурати инќибозї – инбисотї
(яъне ваќте шўравињо њамла мекарданд, муљоњиддин
пинњон мешуданд ва баръакс, ваќте шўравињо дар
њолати истироњат буданд, муљоњиддин шабехун
мезаданд. С.Њ.) идора мекардем. Дар ин љанг садњо
сарбози шўравї кушта шуданд»1.
Ана њамин тавр хонандаи азиз, чи тавре ки аз ин
иќтибоси хеле њам тўлонї, вале хеле њам батафсил шумо
пай бурдед, фармондењ Ањмадшоњи Масъуд иттилооти 25
рўз пеш дар бораи њуљуми њафтуми шўравињо ба дараи
Панљшер ба даст омадаро танњо на барои аз зери борони
1. Маљмўаи маќолањо, Марди устувор ва умедвор ба уфуќњои дур, сањ: 364 - 367.
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тиру тўп ва бомбаборонњои шўравї наљот ёфтан (чи тавре,
ки М.А.Гареев изњор намудааст) истифода кардааст, балки
як силсила чорањоеро ба наќша гирифта амалї кардааст, ки
њамаи онњо дар љамъбаст шикасти ин тањољуми артиши
шўравиро низ таъмин карданд. Ќабл аз њама ин аз зери
оташи тўпхона ва бомбаборонњои шадид сари ваќт беталаф
бурдани ањолии мулкии Панљшер. Дуввум аз байн бурдани
шабакаи иттилоотии душман ё чи тавре, ки худи Ањмадшоњ
мегўяд, аз «бозуи иттилоотї мањрум кардани душман».
Саввум ба хориљ аз дараи Панљшер кашондани захираи
силоњу муњимоте, ки бо эњтимоли зиёд метавонистанд ба
асари бомбаборонкунињои шадид аз байн бираванд ва
талаф шаванд. Чањорум дар масири њаракати техникаи
низомї, минљумла тонку зирењпўшњо ва сарбозони
пиёданизом коштани минањои гуногун. Ва аз њама муњимаш
Ањмадшоњи Масъуд дар ин фосилаи 25 рўзе, ки иттилоотро
дар бораи њамлаи њафтуми русњо дар даст дошт, тавонист
дар тактикаи љангии худ таѓироти љиддие ворид кунад ва
фармондењии артиши шўравиро ба як нокомии шадиди
низомї мувољењ созад. Афсарони урдуи шўравї, ки артиши
худро ба тарзу сабки дигари љанг омода карда буданд, бо рў
ба рў омадан бо тактикаи нави љангии Ањмадшоњ то дер боз
натавонистанд тасмимоти дурустеро алайњи ў бигиранд, ки
ин амал мунљар ба талафот ва хисороти зиёде дар суфуфи
лашкари онњо гардид.
Тибќи иттилооти муаллифи китоби «Панљшер дар
даврони љињод» Абдулњафизи Мансур танњо дар ду
њуљуми охир ба Панљшер, яъне њамлањои њафтум ва
њаштум, ки аз 20 – уми апрели соли 1984 оѓоз шуда 1262
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рўз идома кардаанд, шўравињо ва режими Кобул барои
аз байн бурдани Ањмадшоњи Масъуд ва муљоњиддини ў
20 њазор сарбоз ва тахминан ду њазор техникаи
низомиро истифода бурданд. Дар натиљаи љангњои
шадид тахминан 8600 сарбози шўравї ва режими Кобул
кушта ва захмї гардиданд. Дар ин байн 1677 адади
техникаи низомии душман аз кор бароварда шуд. Дар
њамин муддат 74 адад њавопаймо ва чархболи артиши
сурх ва њукумати Афѓонистон бо дасти муљоњиддини
Ањмадшоњи Масъуд суќут дода шуданд1. Албатта дар
натиљаи ин набардњои таърихї муљоњиддини Ањмадшоњи
Масъуд низ талафотеро мутањаммил шуданд. Вале на ба
таври муќоисашаванда бо талафоти душман. Тибќи
иттилооти Абдулњафизи Мансур дар тўли ин ду њамла
ќариб 900 сарбози Ањмадшоњи Масъуд куштаву захмї
шуданд. Тахминан 1800 нафар ањолии мулкї низ ё љони
худро аз даст доданд ва ё љароњат бардоштанд2.
Бино ба гуфтањои Мањмуд Гареев дар даврони љанг
артиши шўравї ва низомиёни њукумати режими Кобул ба
болои Панљшер ва дигар манотиќи тањти нуфузи Ањмадшоњ
беш аз ёздањ маротиба њамин гуна њамлањои густурдаро ба
роњ мондаанд.
Дар иќтибосе, ки дар боло аз китоби собиќ фармондењ
урдуи 40 – уми Нерўњои Низомии Иттињоди Шўравї женрол
Б.В.Громов оварда будем, ў таъид кардааст, ки наќшањои
амалиётњои љангї дар шароити бисёр махфї тарњрезї
мешуданд. Зеро разведкаи (истихбороти) Ањмадшоњи

1. Абдулњафизи Мансур, Панљшер дар даврони љињод, Кобул 1993, сањ: 181.
2. Абдулњафизи Мансур, Панљшер дар даврони љињод, Кобул 1993, сањ: 181.
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Масъуд дар миёни низомиёни режими Кобул ва њукумати он
шабакаи васеи гумоштањои худро дошт. Ба њамин хотир
афѓонњоро аз оѓози амалиёт њамагї якрўз ќабл ва њатто
баъзан фаќат чанд соат пеш огоњ мекардем. Вале бо вуљуди
њамаи ин эњтиёткорињо Ањмадшоњи Масъуд аз наќшањои
низомиёни рус хеле бармањал аз оѓози амалиётњои онњо
огоњ мешудааст. Сабаби онро хабарнигорону тањлилгарон
борњо дар мусоњибањо бо ў, дар нишастњои матбуотиаш аз
Ањмадшоњи Масъуд пурсон мешуданд. Ањмадшоњи Масъуд
њамеша бо як њисси ифтихор изњор мекард, ки дар байни
афсарони баландрутбаи шўравињо хабаррасонњои худро
доштааст ва иттилооти зарурї ва сариваќтиро ў мањз аз
њамонњо мегирифтааст. Дар иќтибосе, ки дар боло аз
мусоњибаи ў бо хабарнигори рўзномаи «Иттилоот» - и чопи
Тењрон манзури шумо хонандаи азиз кардем, Ањмадшоњ дар
ин бора хеле возењ ибрози назар кардааст. Дар мусоњиба бо
хабарнигори газетаи «Труд» Владимир Снегиров Ањмадшоњи
Масъуд дар љавоб ба саволи ў гуфтааст, ки «нафарњои ман
дар њама љо фаъолият мекарданд. Аз он љумла дар
байни афсарон ва љенеролњои Шумо. Теъдоде аз онњо
барои пул бо мо њамкорї мекарданд, ќисмати дигарашон
барои он ки нисбати муборизаи мо нуќтаи назари нек
доштанд». Замоне ман ёддоштњоямро хоњам навишт ва
дар он ваќт њатман дар ин бора муфассал наќл хоњам
кард. Ба ѓайр аз ин мо гумоштањои худро дар
сафоратхонањои кишварњои хориљии муќими Кобул низ
доштем. Яке аз бењтарин ёрдамчии махфии мо дар
сафоратхонаи Њиндустон фаъолият мекард.
- Дар сафоратхонаи шўравињо низ одами худро
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доштед? – мепурсад аз ў хабарнигор.
- Бале, дар он љо низ нафарњои мо буданд, - љавоб
медињад Ањмадшоњ.
Сипас хабарнигор менависад, ки «агар худаш дар
соли 1985 шоњиди воќеаи зерин намебуд, чунин
суханронињои бебоконаи Ањмадшоњро худтаърифкуние
беш намедонист. Соли 1985 хадамоти зиддиистихборотии шўравињо шабакаи љосусии Ањмадшоњро, ки дар
Раёсати иктишофоти Вазорати Дифои Афѓонистон амал
мекард, ифшо намуд. Роњбарии ин шабакаи иттилооти
Ањмадшоњро худи сардори раёсати кашфи Вазорати
дифо љенрол Халил ба ўњда дошт»1.
Воќеан, дар бораи сабабњои ифшо шудану ба эъдом
расидани љенрол Халил, ки дар њаќиќат ба муљоњиддин кўмак
мекардааст, тарафи Ањмадшоњи Масъуд фарзияи дигареро
пешнињод мекунанд. Дар ин бора дар фурсати муносиб бањс
хоњем кард.
Дар идомаи суханаш рўзноманигор менависад, ки
«баъдтар, яке аз афсарони баландрутбаи КГБ – и
шўравї ба ў гуфтааст, ки амалиёти ифшосозии
гумоштањои Ањмадшоњи Масъудро дар байни афсарони
Шўравї нафаре аз боло хеле моњирона монеагузорї
мекард. Ба гумонам, гап дар сари пули калон ё худ
сангњои ќимматбањо меравад, хулоса кардааст он
афсари баландрутбаи КГБ». Њарчї набошад, вале дар
тўли љанг њамеша аз тасмимоти ќумандонии шўравињо
бохабар будани Ањмадшоњи Масъуд бо далелњои
раднашаванда борњо исботи худро пайдо кардааст»21. Владимир Снегиров, Среди моих агентов были и советские генералы, газета
Труд, от 22.01.92.
2. Владимир Снегиров, Труд, от 22.01.92.
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гуфтаастдар хотима В. Снегиров.
Танњо хадамоти махсуси Иттињоди Шўравї ва њукумати
Кобул набуданд, ки зидди муљоњиддини Ањмадшоњи Масъуд
фаъолияти иттилоотї ва зидди иттилоотї мебурданд. Тибќи
суханони нафарони масъули хадамоти истихборотї ва
зиддиистихборотии Ањмадшоњи Масъуд ба љуз КГБ, ГРУ – и
Иттињоди Шўравї ва ХОД – и Њукумати Афѓонистон, Раёсати
Кашфи Вазорати Дифои кишвар, таваљљўњи дигар хадамотњои љосусї ва зиддиљосусии љањон аз ќабили УМР, (CIA),
ИМА, истихбороти низомии Покистон (ISI) ва ѓайраро
нисбати шахсияти Ањмадшоњ, фаъолияти низомии ў ва
муљоњиддинаш баръало мушоњида кардан мумкин буд.
Барои мисол дар даврони мубориза алайњи таљовузи
шўравињо дар Афѓонистон кормандони хадамоти иттилоотии
ИМА, Исроил ва Покистон агарчанд мунфиатдори он буданд,
ки шўравињо њарчї тезтар шикаст бихўранд ва аз
Афѓонистон хориљ бишаванд, вале бештар ба ќумандонњои
паштутабор таваљљўњ зоњир менамуданд ва ба онњо кўмакњои
фаннї мекарданд. Ба Ањмадшоњи Масъуд, ки аз њама
бештар мавриди њамалоти шўравињо ќарор мегирифт, њатто
аз додани рокетњои «замин ба њаво» - и «Стингер» худдорї
карданд. Зеро дар симои Ањмадшоњи Масъуд онњо шахсияти
сиёсиву низомиеро медиданд, ки барои ў озодї, истиќлол ва
манофеи халќу кишвараш дар ќадами аввал меистод. Онњо
наметавонистанд ба њељ ваљњ тавассути ў ањдофи худро
пиёда созанд. Бинобар ин њисобро онњо болои раќибони
сиёсии ў, аз љумлаи роњбарони ањзоби сиёсии дигар гузошта
буданд. Дар њаќиќат баъд аз он, ки шўравињо Афѓонистонро
тарк гуфтанд ва њукумати муљоњиддин дар раъси роњбари
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Љамъияти Исломии Афѓонистон профессор Бурњониддин
Раббонї ба сари ќудрат омад ва Ањмадшоњи Масъуд дар ин
њукумат яке аз наќшњои калидиро бозї мекард, хадамоти
иттилоотии
кишварњои
мазкур
агарчанде
зоњиран
бетарафиро ихтиёр карда буданд, вале дар асл амалиётњои
пинњонии худро алайњи њукумати Раббонї
ташдид
мебахшиданд. Аз ин хусус аланга гирифтани оташи
ихтилофњои байни ањзоби мухталифи Афѓонистон, ба
муборизаи мусаллањона мунљар шудани ин мухолифатњо, ба
сањнаи сиёсиву низомии Афѓонистон баромадани гурўњи
Толибон гувоњи равшани ин гуфтањост. Албатта њамаи ин
ањзобу љунбишњо ба ин амалњо аз љониби хадамоти
иттилоотї ва зиддииттилотии кишварњои зикршуда тањрик
дода мешуданд. Вале бояд гуфт њамаи бузургтарин ањзоби
сиёсии Афѓонистон, ки шохањои
низомии худро соњиб
буданд, дар сохтори худ њатман нињодеро ба унвони
созмони иттилоотї доштанд, ки вазифаи асосии он касби
иттилооти зарурї барои рањбарияти њизб, анљом додани
амалиётњои махсус ва инчунин таъмини амнияти физикии
рањбарони ањзоб будааст.
Дар таркиби баъзе њизбњои сиёсии Афѓонистон, аз
љумла Њизби Исломии Гулбидин Њикматёр, Љунбиши
Толибон гурўњњои махсуси террористие буданд, ки вазифаи
асосии онњо аз байн бурдани раќибони сиёсї, алалхусус
шахсиятњои шинохтаи низомию сиёсї будааст. Аз ин рў
хадамоти иттилоотии Ањмадшоњро зарур буд, ки гумошта ва
омилони худро дар дохили ин ањзоб ба хусус дар сатњи
роњбарияти низомии он дошта бошад. Масалан, зиддияти
Гулбидин бо Ањмадшоњи Масъуд њанўз дар даврони
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њукмронии Муњаммад Довуд шурўъ шуда буд. Ањмадшоњи
љавон,
дар
даврони
донишљўиаш
дар
Институти
политехникии Кобул махфиёна узви Нањзати Љавонони
Мусалмони Афѓонистон буд. Гулбидин дар ин созмон бахши
низомии онро сарварї мекард. Њикматёр террори
шахсиятњои давлатї ва сиёсиро яке аз роњњои асосии
расидан ба ањдоф медонист. Ањмадшоњ бошад ин тарзи
муборизаро инкор мекард. Ў љонибдори дар байни мардум,
ба хусус низомиёни давлатї пайдо намудани тарафдорон ва
ба шўриши мусаллањона даъват кардани онњо буд. Бисёр аз
муњаќќиќони таърихи Афѓонистон бар онанд, ки зиддиятњои
байнихудии ин шахсиятњои барљастаи даврони навини ин
кишвар мањз аз њамин дидгоњи онњо ба тарзу услуби
мубориза барои озодї ва истиќлолият маншаъ мегирад.
Њарчанд иллату сабабњои зиёди дигаре низ вуљуд доранд ва
аз онњо низ ёдовар мешаванд. Гулбидин агар њар навъ
василаи низомї, аз љумла террорро барои расидан ба њадаф
таъид карда бошад, Ањмадшоњи Масъуд аз аввал зидди ин
тарзи муборизаи расидан ба ањдоф буд. Билохира кор ба
љое расид, ки Гулбидин борњо наќшаи террори худи
Ањмадшоњи Масъудро низ тарњрезї намудааст ва кўшишњо
ба харљ додааст, ки онњо амалї бишаванд. Чунончи дар
сўиќасди 9 – уми июли соли 1989 дар минтаќаи Тангии
Фархори вилояти Тахор ба љони Ањмадшоњ пайваста танњо
ба фазли Худовандї Масъуд љон ба саломат бурд. Дар ин
сўиќасд 32 тан аз њамсангарон ва саргурўњњои низомии
Ањмадшоњи Масъуд ба дасти ќумандон Саид Љамол, ки
аъзои Њизби Исломии Њикматёр буд, ба шањодат расиданд.
Баъди дастгир шуданаш Саид Љамол дар љараёни бозпурсї
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эътироф намудааст, ки рањбарияти Њизби Исломї тасмими
бо роњи террор аз байн бурдани Ањмадшоњро ќабул
кардааст. Баъдан ин гуфтањои Саид Љамол исботи худро
пайдо карданд. Ходимони амниятии Ањмадшоњ аз наќшаи
чандин сўиќасдњо сари ваќт огоњ шуда, онњоро хунсо
кардаанд.
Тибќи иттилооти аз манбаъњои наздик ба Ањмадшоњи
Масъуд ба даст омада сохтори нињоди иттилоотї ва
зиддииттилоотии Ањмадшоњи Масъуд шакли ба худ хосеро
доро буд, ки аз сохтори иттилоотї ва зиддииттилоотии
маълуми кишварњои љањон ва ањзоби сиёсї тафовут дошт.
Ба ибораи дигар бигўем Ањмадшоњи Масъуд ду нињоде дошт,
ки њамзамон њадафи онњо таъмини иттилоотї ва амниятии ў
ва љабњаи ў буданд. Яке аз ин нињодњоро кумитаи иттилоот
мегуфтанд, ки расман дар сохтори низомї арзи вуљуд карда
буд ва нафарњои масъули худро дошт. Масъулини онро
одамон аксаран мешинохтанд ва бо онњо оиди масоили
амниятї дар тамос мешуданд. Рањбари ин кумитаро
Ањмадшоњи Масъуд худ таъин мекард ва ў шахсан ба
Ањмадшоњ аз натоиљи кораш муттасил гузоришњо тањия
менамуд. Рањбари кумитаи иттилоот расман масъули
таъмини амнияти љабња ва минтаќаи тањти тасарруф ба
њисоб мерафт. Вале дар баробари ин кумита Ањмадшоњи
Масъуд созмоне иттилоотї ва зиддииттилоотие дошт, ки
шахсан худи ў ба он роњбарї мекард. Ва касе дар бораи
мављудияти ин созмон, тарзи фаъолияти он иттилои даќиќ
надошт. Кормандони ин созмони амниятии Ањмадшоњи
Масъуд умдатан аз намояндагони аќшори мухталифи љомеа,
ба хусус аз онњое буданд, ки тибќи вазифаи худ дар
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сохторњои гуногуни њукуматї, низомї, сафоратхонањо,
ањзоби сиёсї, созмонњои гуногуни кишварњои душман аз
нуќтаи назари амниятї ва иттилоотї мавќеъњои муњимеро
ишѓол мекарданд ва имконияти хуби ба даст овардани
иттилоот ва ё расондани таъсири мусбат бо раванди воќеот
ба манфиати љабњаи Ањмадшоњи Масъуд ва манотиќи тањти
нуфузи ўро доштанд.
Дар воќеъ нињодњои иттилоотии Ањмадшоњи Масъуд на
фаќат маълумотеро касб мекарданд, ки танњо марбути љабња
буд ва ё танњо аз хусуси њамлањои эњтимолии нерўњои
низомии шўравї ва ќуввањои њукуматї ба сангарњои ў хабар
медоданд.
Дањњо маротиба шудааст, ки тавассути иттилооти
огоњкунандаи аз манбаъњои хеле муњим ва эътимодбахш
расида аз чандин сўиќасдњо ба љони Ањмадшоњи Масъуд
пешгирї карда шудааст. Барои мисол соли 1984 хадамоти
иттилоотї ва зиддииттилоотии Ањмадшоњи Масъуд беш аз
12 наќшаи сўиќасд ба љони ўро ифшо ва хунсо намудааст.
Чунончи тањти роњбарии собиќ президенти Љумњурии
Афѓонистон Наљибуллоњ, ки њамон солњо раиси Хадамоти
Амниятии давлати Афѓонистонро ба ўњда дошт, якчанд
лоињаи наќшаи аз байн бурдани фармондењ Ањмадшоњи
Масъуд тарњрезї шудааст. Барои амалї кардани наќшањои
тарњрезї шуда њукумати Афѓонистон њамон ваќт беш аз як
миллион доллар ихтисос дода будааст. Ин маблаѓи људо
шуда барои омўзиш дидани террористњо, тањияи лавозимоти
зарурї аз ќабили васоити гуногуни љосусї ва истихдоми
нафарњои кўмаккунанда масраф шудааст. Аксари ин
наќшањо дар марњилаи аввали татбиќшавиашон кашф
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мешуданд ва хунсо мегардиданд. Дар ин кор ёрдамчиёни
пинњонии ў, ки дар ХОД расман фаъолият мекарданд, наќши
њалкунанда мебозиданд. Масалан мутахассисони соња
корманди ХОД Комронро барои аз байн бурдани худи
Ањмадшоњи Масъуд омўзиши махсус дода буданд. Ў мебоист
ё аз тариќи додани зањр ва ё аз тариќи тирпарронї
Ањмадшоњи Масъудро ба ќатл мерасонд. Ў бояд зери
пўшише вориди минтаќа мешуд ва наќшаро дар мавриди
мусоид амалї мекард. Одамони наздики Ањмадшоњ, ки аз ин
наќша хабардор буданд, Комронро ба он талќин карданд, ки
баробари ворид шудан ба дараи Панљшер худашро ба
маќомоти амниятии Ањмадшоњи Масъуд ифшо кунад ва бо
њамин ў хизмат барои миллати Афѓонистон хоњад кард ва
инчунин бо итминони комил метавон гуфт, ки љони худро низ
њифз хоњад кард. Комрон, ки љавони дурандеши ватанпараст
ва озодидўст буд, ин маслињатро пазируфт ва баробари
дохили хоки Панљшер шудан пеши Ањмадшоњ рафт ва асли
ќазияро изњор кард. Комрон дар баробари ин иќроршавї
асноду далелњои муассиреро пешнињод кард, ки барои
шакку шубња овардан ба гуфтањояш истидлоле намонда
бошад. Ба љуз ин Комрон дар бораи ХОД ва шеваи бархўрди
ў бо муљоњиддин, услуби кории онњо, иттилооти ќимматеро
пешнињод кард.
Ба ѓайр аз касби иттилооти зарурї дар мавриди
њамлањои эњтимолии болои ќароргоњњои муљоњиддин, хунсо
кардани сўиќасдњо ба љони фармондењон, ходимони
амниятии Ањмадшоњи Масъуд корњои муњими дигареро бо
истифода аз шеваву усулњои мухталифи кори иттилоотї
анљом медоданд. Масалан, бо додани иттилои бардурўѓ ба
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душман ба иштибоњ андохтани онњо ва бо њамин онњоро
маљбур кардан ба тасмимгирии нодуруст, ки дар натиља ба
шикаст меовард. Намунаи ин корро мо дар мисоли болої
оиди фаъолияти кормандони иттилоотии Ањмадшоњи
Масъуд пеш аз њамлаи њафтуми шўравињо ба Панљшер
дидем.
Яке аз сабабњои асосии дар дохили душманон хуб кор
кардани хадамоти амниятии Ањмадшоњи Масъуд дар он буд,
ки бо усарои љангї муомилаи хуб мекарданд. Њамеша
мекўшиданд онњоро аз тариќи далелњои мантиќї, машварату
маслињат мутаќоиди худ созанд. Дар натиљаи чунин корбарї
усаро аксаран омодагии худро барои њамкорї кардан бо
љабњаи Ањмадшоњи Масъуд, минљумла хадамоти амниятии ў
изњор мекарданд. Дар натиља созмони иттилоотии Ањмадшоњ
на танњо аз ин усаро иттилои даќиќ, сариваќтї ва муњимро
мегирифт, балки ањёнан ин асиронро дар корњои иттилоотии
худ васеъ истифода мебурд. Масалан, зери пўшишњои зиёд
вориди
дастгоњњои
иттилоотии
созмонњои
љосусии
кишварњои душман мекард. Билохира њамин тарзи корбарии
ў буд, ки чандин сўиќасдњоеро, ки истихбороти низомии
Покистон (ISI) алайњи ў созмон дода буд, кормандони
амниятиаш сари ваќт хунсо карданд. Мутаассифона,
чањорчўбаи ин маќола имконият намедињад, ки раванди
ифшои дањњо сўиќасдњои дигареро, ки баъзеашон ба гуфтаи
шодравон Ањмадшоњи Масъуд «шоњкорињои созмони
зиддиљосусиаш» буданд, муфассалан дар ин љо шарњ
бидињем. Ин кор ва сабабњои асосии ба вуќўъ пайвастани
сўиќасди 9 – уми сентябри соли 2001 – ум, ки бар асари он
Ањмадшоњи Масъуд ба шањодат расид, бояд мавриди
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омўзиш баррасї ва тањлили чуќур ќарор бигирад, то парда
аз асрори ин љинояти мудњиш ва нољавонмардона бардошта
шавад. Баъзењо дар ин љо мумкин саволеро матрањ
намоянд, ки агар хадамоти иттилоотї ва зиддииттилоотии
Ањмадшоњи Масъуд ончунон тавоно буд чаро аз ин сўиќасд
ба љонаш пешгирї накард. Бале, хоњу нохоњ ин савол матрањ
мешавад ва љавоби худро интизор аст. Вале њоло дар њамин
маќтаи замонї њаминро аниќ гуфтан мумкин аст, ки
душманони ў ягона нуќоти заъфи ўро нољавонмардона
истифода бурданд. Ањмадшоњи Масъуд њамеша ба дастаи
муњофизонаш таъкид менамуд, ки ба талошии (кофтукови
шахсї) хабарнигорону журналистон роњ надињанд. Дар
замоне, ки муњољирини тољик дар хоки Афѓонистон ба сар
мебурданд, њамин гуна имтиёзро онњо низ доштанд. Мањз
рўзноманигорон ва тољикони муњољир бо амри Ањмадшоњи
Масъуд ба њузури ў бидуни навбат ва талошї пазируфта
мешуданд. Чунин рафтори Ањмадшоњи Масъудро нисбати
журналистону тољикони овора танњо нишонаи эњтироми
баланд доштани ў ба ин гурўњи одамон маънидод кардан
мумкин буду бас.
Тибќи иттилооти ба даст омада якчанд лањза ќабл аз
мулоќот бо террористони араби дар либоси хабарнигор
зуњуркарда раиси Кумитаи амниятии Ањмадшоњи Масъуд
инженер Орифи Сарварї аз фармондењ Масъуд хоњиш
мекунад, ки аз ин мулоќот даст бикашад ва иљозат бидињад,
ки арабњоро ба далели машкук буданашон њабс карда
бозрасї намояд. Вале Ањмадшоњ ин дархости раиси
Созмони амниятиашро рад мекунад.
Буздилону рўбањсифатон ва шаѓолтинатон аз ин
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хислатњои башардўстонаи ин инсони комил номардона
истифода карданд. Агарчи имрўз то андозае парда аз
асрори ин бузургтарин сўиќасди асри 21 бардошта шуда
бошад њам, вале гузашти айём исбот хоњад кард, ки
љузъиёти он чи гуна буданд.
Дар хотимаи ин маќола мехоњем як чанд иќтибосеро аз
рўзномањо ва китобњои муаллифони русї ба таваљљўњи
шумо, хонандагони азиз, пешкаш намоем, ки то андозае
тањаввулоти бањодињиро ба фаъолияти ин абармарди замон,
шањомату бузургии ин шахсияти барљастаи таърихи навини
инсониятро инъикос менамояд.
Баъд аз хатми њамон њамлаи њафтуми артиши шўравї
ба болои водии Панљшер дар бањори соли 1984, ки ќаблан
зикраш рафт, дар рўзномаи «Известия» чунин хабар оиди
љамъбасти он тањољум дарљ гардид: «Муддате дар он љо,
дар Афѓонистон дастаи ѓоратгари Ањмадшоњи Масъуд
фаъолият мекард. Ў зодаи хонаводаи шоњист. Дар
гузашта Масъуд њамсангари Њикматёр буд. Баъдан ба
сабаби таќсимоти нодурусти молу мулки ѓоратшуда дар
Панљшер бо ў муноќиша кард ва аз ў људо шуда ба
Раббонї пайваст. Дастаи ѓоратгари Масъуд алайњи
мардуми мулкї дањњо љиноятњо содир кардааст. Аз ин рў
њокимияти халќї маљбур шуд, ки чорањо бияндешад.
Тўдаи душманон сароњатан мањв карда шуданд. Феълан
хисоротеро ки ин ѓоратгарон расондаанд, љуброн
мекунанд. Таќсимоти доруворї ва маводи хўрока дар
байни дењќонон идома дорад…»1.
Расо баъди њашт соли чоп шудани ин хабар боз њам
дар рўзњои бањорї, аниќтараш 29 апрели соли 1992 њамин
1. Газета Известия от 20 мая 1984 г.
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рўзномаи «Известия» хабари мазкурро бори дигар иќтибос
оварда, дар шарњи он менависад: «Ин «Известия» - и соли
1984 аст. Дар ин хабар ягон њарфи росте нест. Минљумла
ватќе сухан дар бораи он меравад, ки гўё Њокимияти
халќї маљбур буд чорањо биандешад. Њоло дигар
маълум нест ва њатто муњим нест, ки бидонем ин
афсонаро дар куљо тањия кардаанд? Дар утоќњои кории
сарраёсати сиёсии артиши шўравї ё худ дар рўи мизи
кормандони шўъбаи таблиѓоту ташвиќоти Њизби
Коммунисти Иттињоди Шўравї воќеъ дар майдони
Ќадими Маскав. Вале муњим он аст, ки сухан дар бораи
сангинтарин амалиёти артиши шўравї дар дараи
Панљшер алайњи Ањмадшоњи Масъуд меравад. Дар
бораи хунрезтарин ва бемаънотарин амалиёти љангие,
ки дар тўли 9 соли љанги афѓон ќушунњои шўравї
мислашро надида буданд»1.
Сипас Михаил Кожухов муаллифи ин маќола идома
медињад: «Њаќиќат дар бораи Ањмадшоњ на оне буд, ки
рўзнома навишта буд. Њаќиќатро дар бораи Ањмадшоњи
Масъуд даќиќкорона хадамоти шабакањои љосусї
љамъоварї мекарданд ва дар сатри аввали гузоришњояшон эзоњи (грифи) «барои истифодаи хидматї»
мемонданд. Ба таваљљўњи шумо аснодеро пешнињод
мекунем, ки онро афсарони ГРУ (сарраёсати кашф) – и
Артиши Шўравї тањия кардаанд: «Ањмадшоњи Масъуд
(«Хушбахт») – лидери гурўњи шўришгарони «Љамъияти
Исломии Афѓонистон», яке аз гурўњњои хеле њам
фаъоле, ки дар дохили кишвар амал мекунад. Ин гурўњ

1. Михаил Коржухов, Исламский вождь по имени Масуд, газета Известия от 29
апреля 1992 г.
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амалиётњои љангии густурдаеро зидди Армияи Шўравї
ва њокимияти давлатї ба роњ мондааст. Ба пустањо ва
ќаторањо дар роњњои наќлиётии Соланг, вилояти
Баѓлону Тахор ва Каписо њамла меорад.
Ањмадшоњ яке аз бузургтарин ва ќудратмандтарин
саркардањои зиддиинќилобї њаст. Ањмадшоњи Масъуд
дар баробари он ки ў душмани ашаддии сохтори
мављудаи давлатї дар Афѓонистони њаст, роњбарони
давлатї ва ЊДХ Афѓонистонро душманони шахсии худ
мењисобад. Миллатчї ва зиддишўравии гузарост. Зидди
њузури нерўњои шўравї дар Афѓонистон мебошад. Бо
намояндагони
кишварњои
муњими
сармоядорї
(капиталистї) робитањои хеле зич дорад. Ба хусус бо
майли том бо фаронсавињо алоќа барќарор мекунад
(озодона ба забони фаронсавї ва англисї њарф
мезанад). Мањорати хуби кордонї ва ташкилотчигї
дорад, хусусиятњову хислатњои шахсиаш ба ў имкон
медињанд, ки аз ўњдаи сарварии як гурўњи бузурги
шўришгарон барояд. Дорои иродаи ќавї, сарвари
ќудратманду љасур мебошад. Дар расидан бар ањдофи
хеш тардиде надорад, њамеша ба ќавли хеш устувор аст.
Раќиби доно, њилагар ва сарсахт аст. Дар байни
шўришгарони ќаторї ва ањолї нуфуз ва обрўи баланд
дорад.
Эњтиёткори таљрибадор аст, дамдузд, шўњратпараст, мансабталаб. Тањлили афроди доираи наздики ў
имконият медињад натиља бигирем, ки ў куллан ба ягон
нафар зердастони худ боварии пурра надорад.
Таљрибаи љанги партизанї ва инчунин роњбарї кардан
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ба нерўњои бузургњаљм дар амалиётњои густурда, дар
амалиётњои диверсионї ва террористиро дорад. Яке аз
намоёнтарин мутахассис, шахсиятњои низомии инќилоби
исломии Афѓонистон ба шумор меравад. Љањонбинии
сиёсиву илмиаш хеле васеъ аст. Мутаддаин, љиддан аз
рўи шариъат амал мекунад. Дар зиндагї ќаноатпеша аст.
Ба сахтињо тобовар. Тарзи либоспўшиаш мўътадил,
доимо дар сар пакул дорад. Њамеша бо худ автомати
АКСУ ва таппонча мегирад. Ањмадшоњ њамеша барои
таъмини амнияти худ диќќати љиддї медињад.
Муњофизони шахсияш аз љумлаи афроди ба ў нињоят
вафодор хоста гирифта шудаанд. Њамеша бо ў на камтар
аз се муњофиз аст. Њангоми аз як љо ба љои дигар сафар
кардан дастаи муњофизонаш метавонад то сад нафарро
ташкил дињад. Ќароргоњи муќимї надорад. Љаласањо бо
иштироки ў одатан дар љойњои амну бехавф, маъмулан
дар шароити њавои боронї ва ё асосан шабона дар
зарфи 1 ё 2 соат гузаронида мешаванд. Баъди љаласањо
ў одатан ба самте меравад, ки њозирин онро муйян карда
наметавонанд. Бо маќсади ба иштибоњ андохтани
раќибонаш дар хусуси љои буду бош ва наќшањои
низомиаш Ањмадшоњ ва наздикони ў иттилооти бардурўѓ
ва гумроњкунандаро дар байни ањолї пањн мекунанд. Ин
гуна хабарњоро онњо тавассути гумоштањои худ, ки дар
сохторњои гуногуни њукумат, нињодњои низомиву њуќуќї
дорад, аз љумла дар вазорати амният ва вазорати дифо,
мунташир месозад. Дар нашри иттилои дурўѓ оиди
фаъолияти Ањмадшоњи Масъуд инчунин овозањое, ки
дар хусуси ѓалабањои ў дар љанги зидди шўравї ба
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шакли афсонаву достонњо дар байни мардуми оддї
пањн мешаванд, мусоидат мекунанд. Аксари афѓонњои
оддї ба ин ќиссањои љангии Ањмадшоњ ва ѓалабањои ў
боварї доранд ва онњоро дар навбати худ бо иловањои
зиёд мунташир месозанд»1.
Чунин аст бањои идораи истихбороти низомии Артиши
Шўравї, ки бо эътирофи роњбаронаш дар зарфи 9 соли љанг
борњо наќшањои аз байн бурдани Ањмадшоњро кашидаанд.
Вале њарбор бенатиља.
Муаллиф бо ишора ба ин гузоришњои истихбороти
низомии Артиши Шўравї оиди Ањмадшоњи Масъуд дар
идомаи маќолааш менигорад: «Кифоятаст боре ба
Панљшер назар афканед. Дар он љо садњо њазор тонн
оњану пўлодеро мебинед, ки замоне дар шакли чархбол,
тонку тўп вориди Панљшер шуда буданд. Ва акнун дар
зери офтоби сўзони афѓонї занг мезананд».
Чањор тањољуми густурдаеро, ки артиши Шўравї
дар якљоягї бо низомиёни режими Кобул бо ширкати
дањњо њазор сарбоз ба роњ андохтаанд, як амали
фавќулодда бемаънї ном бурдан мумкин аст, ки дар он
талафоти
љониву
хисороти
молии
беандозаеро
муњољимин мутањаммил шуданд. Масъуд бо доштани
огоњии ќаблї минтаќаро тарк мекард, вале ба љои худ
дар заминњое, ки дар он љойњо десантњои шўравї поин
мешуданд, минањо сершумореро пахш менамуд,
гурўњњои вижаашро сафарбар мекард…»2. Бале, ин
гуфтањоро журналисти рус њанўз 10 сол муќаддам гуфта буд.
1. Михаил Коржухов, Исламский вождь по имени Масуд, газета Известия от 29
апреля 1992 г.
2. Михаил Коржухов, Исламский вождь по имени Масуд, газета Известия от 29
апреля 1992 г.
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Вале имрўзњо чї мегўянд? Президенти Академеияи илмњои
низомии Федератсияи Русия Мустафо Ањмадович Гареев
дар китоби «Афганская страда», борњо ба фаъолияти
низомии ва сиёсии Ањмадшоњи Масъуд назар афкандааст ва
онро њамчун як мутахассиси ин соња арзёбї намудааст. Аз
љумла баъди овардани тарљумаи њоли Ањмадшоњи Масъуд
М.А.Гареев
менависад,
ки
«дар
матбуоти
Ѓарб
Ањмадшоњро ба њайси як доњии низомї, муљоњиди ѓолиб,
назариётчии низомии инќилоби исломї ва ѓайраву
њоказо ќаламдод кардаанд. Баъзе тавсифњои дигари
болотар аз ин њам буданд. Вале бояд аз рўи адолат
бигўем, ки Ањмадшоњи Масъуд аз аввал яке аз
рањбарони баѓоят донишманду худододи муќовимати
Афѓонистон буд ва њаст. Вай дорои аќли фавќулодда
закї ва хислатњои хуби ташкилотчигї мебошад.
Хадамотњои махсуси шўравї борњо ба љони ў сўиќасдњо
ва террорњо ташкил кардаанд, вале њар бор ба нокомї
мувољењ мешуданд ва обрўи Ањмадшоњ баланд мешуд.
Ў њамчун як рањбари низомї чи хусусиятњои
фарќкунандае дошт?
Нахуст њадафи асосии ў танњо пиёда кардани
амалиётњои низомї ва бечунучаро ѓалаба кардан дар
онњо набуд. Тамоми амалиётњои низомии ў ба хотири
бароварда кардани ањдофи сиёсиву иљтимоиаш амалї
мегардиданд ва тобеи як чањорчўбаи муайяни сиёсиву
низомї буданд. Ў бо дурандешии зиёд ба хотири њаллу
фасл кардани масоили низомиаш заминаи иљтимої ва
сиёсии онро муњаё месохт. Ањмадшоњи Масъуд ба
бедодгариву љафо алайњи ањолии мулкї ба њељ ваљњ роњ
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намедод, њамеша ин кўшишњоро пешгирї мекард. Дар
манотиќи тањти нуфузаш ў масољиду мадорис, нуќтањои
хизматрасонии тиббї, барои онњое, ки манзилњояшонро
аз даст дода буданд, хонањои истиќоматї, роњњои
наќлиётї бино мекард, ба дењќонон тухмиву нурињои
минералї тавзењ медод. Ба ањолии дењањои дурдаст
кўмакњои башардўстонаро интиќол медод. Њамаи ин
кораш дар љамъбаст ба ў хеле кўмак карданд.
Ањолї ўро њамеша дастгирї мекард ва мусоидат
менамуд, ки сафњои дастањои низомии Ањмадшоњ
њамеша аз муљоњид пур бошад.
Дуввум ў барои таълиму тарбияи низомии њайати
шахсии дастањои худ кўшишњои зиёде ба харљ медод. Бо
ин маќсад ў марказњои таълимї созмон медод,
мутахассисони таљрибадори хориљиро, минљумла аз
њисоби усаро барои омўзиши њарбии нерўњои низомиаш
љалб мекард. Масалан, яке аз асирони ў, ки аз љумлаи
аскарони шўравї буд ва ба ў номи Абдуллоро дода
буданд, ба муљоњиддин тарзи истифода кардани
пулемётро дарс медод. Ба ў зан дода, соњиби хонаву дар
карда буданд. Соли 1989 ў аллакай се фарзанд дошт.
Гоњњо пинњонї бо ў дар тамос мешудем, ки аз он љо
фирор кунад ва ба Ватан баргардад. Вале вай њамеша
ќатъиян рад мекард. Дастањои Ањмадшоњ аз љињати
моддї хеле хуб таъмин буданд. Вай имкониятњои
фаровоне дошт, ки ќаторањои мошинњои пурбореро, ки
аз Хайратон ба Кобул меомаданд ва дар он силоњу
муњимот, хўрокворї ва сўзишвории зиёд буд, ба ѓанимат
бигирад.
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Сеюм Ањмадшоњ ба њангоми омодагирї барои
гузаронидани амалиётњои низомиаш ба истихборот ё
худ ба разведка диќќати муњим медод. Ањмадшоњи
Масъуд дар мавсими сарбозгирї ба вазоратхонањои
ќудратии давлатї, аз љумла ВУД, Вазорати Амнияти
Давлатї, Вазорати Дифоъ нафарњои худро барои шомил
шудан ба ин сохторњо эъзом мекард, то ин ки дар њар
яке аз ин нињодњои давлатї, воњидњои низомии онњо
одамони худро дошта бошад»1.
Муњаќќиќон ва коршиносони низомї муљоњиддини
Ањмадшоњи Масъудро «бењтарин сарбозони пиёданизоми
дунё» хондаанд. Дар њаќиќат Ањмадшоњи Масъуд тавонист
як гурўњи кўчаки бидуни силоњро ба як артиши бузурги ќариб
60 њазор нафара бирасонад, ки бо тамоми навъи силоњњо ва
техникаи низомї муљањњаз буданд. Муљоњиддини Ањмадшоњро дар тўли 23 соли пайкораш ягон нерўе натавонист аз
сањнаи корзор берун созад, пурра маѓлуб намояд,
сарлашкар Ањмадшоњро водор ба тарки муќовимат намояд,
маљбур ба фирор аз Ватан созад. Нерўњое, ки зидди ў
мељангиданд, чи аз љињати теъдод ва чи аз љињати љињози
љанг аз ў ба маротиб болотар буданд. Ба муќобили ў артиши
муназзами кишварњо мељангид, ки њайати онњо аз сарбози
оддї шурўъ карда, то афсарони баландрутба њама
таълимдидаву омўзишёфта ва мутахассиси соњаи худ
буданд. Рў ба рўи ў террористони байналмиллалие, ки дар
умќи корхонањои хадамоти љосусї, тозатарин шевањои ќатлу
аз байн бурдани инсонњоро меомўхтанд ва дар њаёт татбиќ
мекарданд, дар набард буданд. Бале, дар ин роњи
муборизаи ў алайњи душманони озодї ва истиќлолияти
1. М.А.Гареев, Афганская страда, Москва. «Инсан», 1999, стр:143 – 144.
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Ватанаш, душманони башарият буданд бохту нокомињои
муваќќатї. Вале њар бор онњоро Ањмадшоњ бо як мањорати
баланди кордонї рафъ мекард, аз онњо хулосањои зарурї
мебаровард. Ба ибораи дигар бигўем њар як нокомии ахири ў
оѓози музаффариятњои нави ў мебуданд. Ин аст яке аз
хислати асосии бузургтарин лашкаркаши дунё. «Дар
аќибнишинињои Ањмадшоњи Масъуд хавфи бештаре
нињон аст то дар њуљумњои ў» мегуфтанд фармондењони
раќибаш. Ва чи тавре, ки дидем хонандаи азиз ва худи
Ањмадшоњи Масъуд низ борњо таъкид кардааст, ки асоси ин
њама музаффариятњояшро ў дар доштани дастгоњи ќавии
иттилоотиаш дидааст.
Дар ин самт низ Ањмадшоњи Масъуд дастовардњое
доштааст, ки бењтарин хадамотњои љосусии кишварњои
пешрафтатарини дунё ба он њасад мебаранд. Бидуни
доштани хазинаи молии зарурї ва техникаи пешрафтаи
љањонї Ањмадшоњи Масъуд тавонист бо такя ба омили
инсонї ва таљрибаи таърихи аљдодонаш корњоеро ба сомон
бирасонад, ки имрўзњо хадамоти иттилоотии мамолики
мутараќќии дунё бо доштани имкониятњои васеи моливу
техникї аз иљрои онњо ољизанд.
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ОЁ МЕДОНЕД, КИ…
Кабўтаронро аз ќадимулайём то ба имрўз дар идорањои љосусї
бо кадом маќсад ва ба чї тарз истифода мекарданд?
Ардашери Бобакон ќабл аз амалиётњои низомиаш чї гунна
иттилоот љамъ меовард ва бо истифода аз кадом њилла ќалъањои
дастнорасро тасхир мекард?
Дар сохтори давлатдории Сомониён хадамоти махфии онњо
кадом мавќеъро ишѓол карда, чї гунна наќш мебозид?
Чанд нафар аз шоњони сомонї мавриди террори душманони
худ ќарор гирифтанд ва чаро ќариб њама дар айни љавонї љон ба Њаќ
супориданд?
Чаро Ањмадшоњи Масъуд бузургтарин лашкаркаши асри 20
разведкаро наљотдињандаи љанг номидааст?
Падари разведкаи ИМА Аллен Даллес дарси љосусиро аз кадом
шоњони мо омўхтааст?
Ю.В. Андропов, Њ. Алиев, Э. Шеварднадзе, В. Путин ва Љорљ
Буши калониро чї умумияте бо њам муттањид сохтааст?
Бо вуљуди он, ки аксарияти шахсиятњои маъруфи сиёсї ва
давлатии мавриди террор ќароргирифта аз дасти љондорон
(телохранителњо) ба ќатл расидаанд, чаро ба ин институти
давлатдорї њукуматдорон дар гузашта ва њоло низ ањамияти бузург
медињанд?
ДЎСТОНИ

АЗИЗ,

АГАР

БА

САВОЛЊОИ

БОЛО

ЉАВОБ

ГИРИФТАНЇ БОШЕД, ПАС ШУРУЪ КУНЕД БА МУТОЛИАИ ИН
КИТОБЧАЕ, КИ ЊОЛО ДАР ДАСТ ДОРЕД.
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