
ТАКОГО

ба диссертатсияи Шоинбеков Фируз Нагзибекович дар мавзуи «Омузиши 

археологии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон (Помир) 1946-2020» 

барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои таърих аз руи ихтисоси

07.00.06.- Бостоншиносй.

Диссертатсия бори аввал ба забони точикй ба омузиши археологии 

Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон бахшида шудааст ва ин хеле 

мухим мебошад. Умуман на танхо барои Бадахшон, балки дар бораи 

хамаи ёдгорихои Точикистон, адабиёти археологи ба забони точикй 

вучуд надорад. Азбаски дар замони Шуравй бештари бостоншиносон 

русзабон буданд ва корхо дар ин бахш ба забони русй навишта 
мешуданд. Умедворам анъанаи Ф.Н. Шоинбеков пешгирифта давом 

меёбад ва минбаъд асару рисолахо ба забони точикй навишта мешаванд 

ва махаллиён онхоро мехонанд ва хифзи ёдгорихо хубтар мешавад.

Диссертатсия аз мукадцима, тавсифи умумии тахкикот, ду боб 
дарбаргирандаи шаш зербоб, хулоса, адабиёт ва замима иборат 

мебошад. Дар мукадцима дар бораи зарурияти омузиши мавзуъ, сатхи 

тахкики он давра ба давра маълумоти муфассал оварда шудааст.
Дар бахши тавсифи кор, бошад кайд мешавад, ки максади тахкикот 

омузиши натичаи корхои археологии солхои 1946-2020 буда, онро ба 11 

вижагихои илмй таксим намудааст. Навгонихо низ аз 13 вижагихо 

иборат мебошанд. Дар хамин бахш дар бораи ахаммияти назариявй ва 

амалии тахкикот ва дигар бахшхои ба талаботи рисола марбут буда, 

маълумот оварда шудааст.
Боби I «Самтхои омузиши ёдгорихои археологии ВМКБ 

(солхои 1946-1991)» ном дошта, он аз ду зербоб иборат мебошад. Дар 

зербоби I «Самтхои фаъолияти экспедитсияхои археологй дар замони



Шуравй дар ВМКБ солхои 1946-1991», гуфта мешавад, ки баъди Ч,анги 

Бузурги Ватанй, барои омузиши таърихи нохияхо экспедитсияхои 

археологй ташкил карда мешаванд. Бояд гуфт, ки дар Точикистон 

мутахассисони махаллй набуданд ва археологхо аз институтхои Маскав 

ва Санкт-Петербург меомаданд, бинобар ин барои омузиши ёдгорихои 

археологии Точикистон ду экспедитсия: Экспедитсияи сугдй-точикй аз 

чониби Института маданияти моддии АИ СССР-Ленинград ва 
Эрмитажи ленинградии СССР бо сарварии А. Ю. Якубовский ва 
доктори илми таърих аз хамин Институт А. Н. Бернштам ташкил шуда 

буд. Гурухд А. Ю. Якубовский бояд ёдгорихои Точикистон ва А. Н. 

Бернштам Фаргонаву Помирро меомухтанд.

Дар бахши аввали рисола дар бораи кашфиётхову тахкикотхои 

экспедитсияи А. Н. Бернштам, бурду боши онхо муфассал маълумот 

оварда, хизматхои ин археологи нотакроро бо суханони В. А. Ранов 

хотима мебахшад, ки навишта аст. «А. Н. Бернштам дар омузиши 

археологии Помир сахми калон гузошт. Гур}Ь^ археологии Помиро- 

Олой дар шароити вазнини Помир аз субх то шом кор мекард ва 

тавонист кашфиёти археологиро дар баландтарин манотики 

ахолинишини чахон ба вучуд биёрад».

Бояд кайд намуд, ки А. Н. Бернштам дар умум ба омузиши 

ёдгорихои гайри замони санг машгул буд. Аммо осори асри санг, хануз 

соли 1956 бо иштироки он дар мавзехои Маркансу ва Зоркул пайдо 

карда буданд, лекин кашфи бошишгохои асосй ба зимаи шогирди А. Н. 

Бернштам В. А. Ранов афтид. Махз В. А. Ранов бо гурухи худ, соли 1958 

бошишгохи Ошхона ва калпи Шухро кашф намуд, ки ахаммияти бузурги 

илмй доранд. Дар девор ин калп, дар баландии 1,60 см, бо ранги сурхи 

Чигарй расми одами никобдор (шикорчиён) дар симои шутурмург ба суи 

хукхо ва кутосон тир меандохтагй тасвир шудааст. Ин кадимтарин осори
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тасвирй дар баландии беш аз 4 хазор метр мебошад. Омузиши ин ёгории 

нодир то ба хол идома дорад ва соли 2019, Экспедитсияи якчояи 
Институти археологияи АФ Новосибирск ва Института таърих, 

бостоншиносй ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ, дар 

каллпи Шух хафриёт намуда, замони онро 13 хазори то м. муайян 

карданд. В. А. Ранов бо дастааш тасвирхои калпи Шухро ба хазораи X 

то м. ва дигар тасвирхои болои сангхоро (петроглифхо) гуногунзамон 

гуфтанд. Дар Помир садхо макони тасвирхои болои сангй омухта ба 
кайд гирифта шудаанд ва дар ин бахш шогирдони В. А. Ранов Г. Р. 

Каримова ва Т. Хучагелдиев асаре бо номи «Бегущие по скалам, 
Наскальные рисунки Памира»-ро (2017) нашр намуданд.

Аммо Ф. Шоинбеков даххо петроглифхои дигарро ном мебарад, ки 

тахкикотчии худро интизор мебошанд. Муаллифи рисола таъкид 

менамояд, ки петроглифхо аввалин намунахои санъати тасвирй буда, аз 

руйи онхо метавон сару либос, усули шикор ва дигар тарафхои хаёти 

одамони кадими ин диёр, аз чумла боварихои диниро муайян намуд.
Ф. Шоинбеков кайд менамояд, ки аз соли 1958 бостоншиносони 

Институти таърих, бостоншиносй ва мардумшиносии ба номи А. Дониш 

АИ Ч,Т ба сарварии Б. А. Литвинский ба омузиши гурхонахои кучиёни 

сакоии «Боми Ч,ахон» машгул мешаванд ва дар тули солхои 1958-1960 

дар мавзехои гуногуни Помири Шаркй ва Помири Гарбй даххо 

гуристонхои аз замони биринчй то асрхои II то м -ро хафриёт намуданд. 

Б. А. Литвинский бешттар ба гурхои замони сакоихои асрхои IV-II то м. 

диккат додааст ва дар ин бахш асаре бо номи «Древние кочевники 

Крыша Мира» (1972) навиштааст, ки ахамияти калони илмй дорад.

Омузиши ёдгорихои археологии Бадахшонро шогирдони Б. А.

Литвинский, А. Ч,. Бобоев ва М. А. Бубнова давом доданд, вале замони

омузиши ёдгорихо васеъ мебошад. Дар рисола гуфта мешавад, ки солхои

60-70 ум дар Бадахшон се rypjbc,H археологхо тахкикот мебурданд.
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Гурзгад В. А. Ранов ба омузиши ёдгорихои асри санг ва махсусан 

хафриёти бошишгохи Ошхона ва гайра, А. Ч,. Бобоев ба омузиши 

гурхонахои Помири Шаркй ва Помири Еарбй махсусан калъхои дар 

кух&о буда машгул мешаванд. А. Ч,. Бобоев ба омузиши к;алъхои Помир 

машгул шуда, дар бораи онхо рисолаи номзадй навиштааст. Ба А. Ч,. 

Бобоев муяссар шудааст, ки якчанд гур аз замони асри биринчй (Южбок 

II ) ва якчанд гурй ибтидои асри миёнаро аз дехаи Змудки водии Вахон 

пайдо намояд. Аммо кдйд мешавад, ки дар санабандй ва тахдик;оти А. Ч,. 

Бобоев камбудихо мушохида мешаванд.

Аз солхои 1960 то 1991 ба тахкикоти густурдаи ёдгорихои ВМКБ, 

(аз асри биринчй то асри XIX мел од) М. А. Бубнова мепардозад. Чи 

тавре дар рисола навишта шудаст, гурухд М. А. Бубнова танхо дар ду 

мохи соли 1960, дар гуристонхои Харгушй I-IV, Тегермансу I-III, 

Ьуизлработ ва гайра 129 гурро хафриёт намуда, гуристонхои навро дар 

Чдвшангоз мекушояд. Соли 1964 гурухи М. А. Бубнова дар мавзеи 

О^чилгаи Мургоб дехаи конковон: Бозордараро кашф менамояд, ки 

одамон дар асрхои X-XII ба истехсоли маъдани нукра машгул буданд. 

Бозардара аввалин дехаест, ки комилан хафриёт шудааст ва аз сабаби 

баландй ва дар ч о й и  бодрав буданаш ашёхо, аз чумла порахои либос, 

олотхои чубин, донахои мева, мухрхо, навиштахо дар когаз хуб бокй 
мондаанд, ки маводи нодир дар бораи таърихи зиндагии конковон дар 
Бадахшон мебошанд. М. А. Бубнова дар Варшез IV низ бошишгохи 

маъданкобонро хафриёт кардааст.
Аз мазмуни рисола бар меояд, М. А. Бубнова ягона нафарест, ки 

дар тамоми нохияхо: Мургоб, Ишкошим, Шугнон, Рушон, Ванчу 

Язгулом рафта, даххо ёдгорихои навро кашфу тахкик; намуда, ба руйхати 

харитаи археологии Бадахшон ворид кардааст.

4



Ф.Н.Шоинбеков дар баробар мувафакиятхои зиёди 

бостоншиносон дар омузиши таърихи ёдгорихои гуногундавраи 

Бадахшон, баъзе норасогихоро. аз чумла тахкик нагардидани ёдгорихои 

аз рох дур буда, надонистани забони махалиён аз чониби мухакиккон, 

галат навишнани номхои топонимй ва гайраро мушохида кардааст.

Дар зербоби дуюм «Самтхои фаъолияти экспедитсияхои 

археологи дар замони истикдолият» (солхои 1991-2020), гуфта мешавад, 

ки бо вучуди мушкилихои сиёсй ва иктисодй, солхои 1990-1993, 1996 М.

А. Бубнова дар гуристони Ч,авшангози IV, ва дар Рошткалъа 42 г>фро 
хафриёт намудааст, ки ба асрхои IV-III то м. нисбат доранд. Соли 2003 

ба воситаи археолог Ролан Безеннвал созмони ЮНЕСКО як микдор 

маблаг чудо мекунад ва rypyx^i бостоншиносон бо рохбарии М. А. 

Бубнова дар гуристони Кдраарт I-III хафриёт мебарад, ки ба асрхо V-III 

то м. нисбат доранд. Кайд мешавад, ки М. А. Бубнова ба хама 

мушкилихои икдисодй ва сиёсй нигох накард 29 маротиба ба Бадахшон 

сафархои илмй намуда, дар омузиши таърихи он аз хама беш 

хиссагузорй намудааст.
Яке аз кашфиётхои мухими асри XXI-и замони истикдолият, дар 

таърихи Бадахшон, соли 2012 кушодани мачмааи Карон дар Дарвоз, аз 

чониби Ю. Якубов мебошад. Бори аввал дар Осиёи Марказй Бурчи 

оташ, маъбади руди Дойтиёи Нек (Панч), майдони чавгонбозй, хонаи 

ситорашиносй, бочхона ва дижи шохй пайдо шудаанд. Карон шахри 

шохй дар к}Ьщстон буда, маводи бадастомада, барои таърихи пайдоиш 

ва ташаккули шахр дар шароити кухдстон ахамияти калон дорад.

Соли 2016 Академияи миллии илмхо як микдор пул барои 

хафриёти калъи Ямчун чудо намуд, ки онро Ю. Якубов рохбарй менамуд 

ва муаллифи рисола дар корхои он иштироки фаъол дошт. Бори аввал 

дар хонахои диж, аз чумла толори марказй хафриёт гузаронида шуда,

5



маълум гардид, ки аксарияти хонахои он барои зисти доимй сохта 

нашудаанд ва Ямчун панохгох, дар рузхои хавфу хатари душман 

истифода мешуд. Бурчи шимол чи тавре, ки дар адабиёт маълум аст, якто 
набуда, балки дуто буданд. Барои аз шимол ба калъа ворид шудан, дар 
бахши шимолу гарбй дар болои дарёча пул буд. Тахкикоти иловагй дар 

маъбади Вранг нишон дод, ки М. А. Бубнова онро галат буддой 

хисобидааст, вай бурчи оташ мебошад. Гурух, дар Зулбанд гурхои 

намуди сагонаи оилавиро кашф намуд, ки аз руи марчонхои сангин дар 

гур ёфта, шояд ба асрхои ибтидои охан ва биринчй нисбат дошта бошад. 

Хдмин тавр муаллифи рисола хулоса менамояд, ки таваччух ба омузиши 

ёдгорихои таърихй аз чониби Пешвои миллат зиёд аст ва умедворем, ки 

бо бехбудии иктисодиёти мамлакат, экспедитсияхои археологй барои 

тахкикоти харду сохили Панч шароит пайдо мешавад, зеро бе хафриёти 

ёдгорихои сохили чап дар навиштани таърихи комили Бадахшон 

норасогй бокй мемонад.
«а.

Боби II «Масъалахои асосии омузиши ВМКБ» ном дошта, он аз 

чор зербоб иборат мебошад. Дар зербоби якуми боби дуюм «Масълахои 

асосии омузиши асри санги Помир» гуфта мешавад, ки дар ин бахш 
дарачаи омузиш ва дарки маводи он тахдил мешаванд. Кайд мешавад, 

асри санги Помир нисбат ба нохияхои хамчавор ки бо номи «Осиёи 

Баланд» вориданд, аз чумла Олой, Тёншон, ^арокурум, Х,имолой ва 

Тибет хубтар тахкик шуда, нисбати бошишгоххои дар хамворихо буда, 

фарк мекунанд. Асри санги ин диёр бо алокамандй бо илмхои 

табиатшиносй, аз кабили геология, палеочугрофия, палеоботаника, 

зоология омухта шуд ва исбот гардид, ки Помир асри сангро аз cap 

гузарондаст. Зиндагонй дар Помири Шаркй мавсимй буд, одамон дар 

фаслхои гарм ба ин чо барои шикор, ки сайд зиёд буд омадаанд. Ба 

акидаи Л. Ф. Сидоров 10 хазор сол пеш иклими Помири Шаркй гарм ва
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сатхи замин 600-700 м пастар буд. Дарахтони туе ва арча меруиданд ва 

барои шикору чаронидани чорво иклими ин 40 мусоид буд. Дар 

масъалаи маскуншавии Помири Fарбй акидахо зиёд мебошанд.

В. А. Ранов дар натичаи тахлили маводи археологии солхои охир 

ба хулоса омадааст, ки аз азбаркунандагони Помири Fарбй кишоварзон 

аз бахши Бохтари Шимолй ба воситаи Дарвоз омада буданд.

Бокй мондани кадимтарин, номхои ведии Чдмшед: Ям, Ямй, 

авестой Им, Имй, Ч,ам, Ями, Ямо дар топоними Бадахшон акидаи он, ки 

ватани хинду ориёихо, хатто хинду авропоихо Помир мебошад, тасдик 

менамоянд. Аз тарафи дигар бошишгоххои палеолит дар Бадахшону 

Дарвоз ёфт нашуданд. Аммо донандаи асри санги Точикистон В. А. 

Ранов мегуяд, ки бошишгохои асри сангро селобхо шушта бурдаанд, 

вале умед аст,ки дар чойе бокй мондаанд ва рузе пайдо мешаванд, зеро 
дар хамсоягии Даврвоз, дар Шугнову Ховолинг бошишгохои 

кадимтарини асри санг пайдо шудаанд ва хеч мумкин нест, ки одамони 
асри санг ба Дарвоз ва Бадахшон нарафта бошанд.

Зербоби дуюми боби мазкур ба хусусиятхои асри биринчи Помир 

бахшида шудааст. Мутахассисон бештар ба осори Помири Шаркй 

таваччух зохир намуданд ва аз ин ру дар Помири Гарбй танхо дар ду 

махал Южбоки II, III ва дараи Абхарв гурхои асри биринчй тахкик 

шуданд ва танхо гурхои Южбок III санагузорй шуда, ба нимаи хазораи 

II то м. нисбат дода шудааст.
Х,амин тавр муаллифи рисола хулосабандй менамояд, ки дар гурхои 

Помири Шаркй ду намуди урфияти гурронидан: сузонидан ва качпахлу 

хобонидан дар гурхонахо мушохида мешавад. Ду намуд зарфхо слиндрй 

ва куррашакл дар гур бо хурок гузошта шудаанд.

Дар болои гурхои Помири Еарбй аз чумла Чдвшаноз турбатхо ба 

намуди шохпарак ва думи фароштурук сангчинй шудаанд, ки аз урфияте
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сатхи замин 600-700 м пастар буд. Дарахтони туе ва арча меруиданд ва 

барои шикору чаронидани чорво икдими ин ч,о мусоид буд. Дар 

масъалаи маскуншавии Помири Гарбй ацидахо зиёд мебошанд.

В. А. Ранов дар натичаи тахлили маводи археологии солхои охир 

ба хулоса омадааст, ки аз азбаркунандагони Помири Гарбй кишоварзон 

аз бахши Бохтари Шимолй ба воситаи Дарвоз омада буданд.

Бокй мондани кадимтарин, номхои ведии Чдмшед: Ям, Ямй, 

авестой Им, Имй, Ч,ам, Ями, Ямо дар топоними Бадахшон а^идаи он, ки 

ватани хинду ориёихо, хатто хинду авропоихо Помир мебошад, тасдик 

менамоянд. Аз тарафи дигар бошишгоххои палеолит дар Бадахшону 

Дарвоз ёфт нашуданд. Аммо донандаи асри санги Точикистон В. А. 

Ранов мегуяд, ки бошишгохои асри сангро селобхо шушта бурдаанд, 

вале умед аст,ки дар чойе бокй мондаанд ва рузе пайдо мешаванд, зеро 
дар хамсоягии Даврвоз, дар Шугнову Ховолинг бошишгохои 

кадимтарини асри санг пайдо шудаанд ва хеч мумкин нест, ки одамони 
асри санг ба Дарвоз ва Бадахшон нарафта бошанд.

Зербоби дуюми боби мазкур ба хусусиятхои асри биринчй Помир 

бахшида шудааст. Мутахассисон бештар ба осори Помири Шаркй 

таваччух зохир намуданд ва аз ин ру дар Помири Гарбй танхо дар ду 

махал Южбоки II, III ва дараи Абхарв гурхои асри биринчй тахкик 

шуданд ва танхо гурхои Южбок III санагузорй шуда, ба нимаи хазораи 

II то м. нисбат дода шудааст.
Хдмин тавр муаллифи рисола хулосабандй менамояд, ки дар гурхои 

Помири Шаркй ду намуди урфияти гурронидан: сузонидан ва качпахлу 

хобонидан дар гурхонахо мушохида мешавад. Ду намуд зарфхо слиндрй 

ва куррашакл дар гур бо хурок гузошта шудаанд.

Дар болои гурхои Помири Гарбй аз чумла Чдвшаноз турбатхо ба 

намуди шохпарак ва думи фароштурук сангчинй шудаанд, ки аз урфияте
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огохй медиханд. Аз лихози симошиносй бошандагои Помир ба гурухи 

аврупоиёни гирдсари бахримиёназаминй нисбат доранд. Кдйд мешавад, 

ки бисёр урфиятхо аз чумла дар болои гур оташ афрухтан то кунун дар 
мардуми Бадахшон идома дорад.

Зербоби сеюм ба омузиши масъалаи таърихи сакоихои Помир 

бахшида шудааст ва муаллифи рисола маводи зиёдеро аз асархои 

муаллифон рочеъ ба гурхона, бошишгох ва калъахои Помир чамъоварй 
намудааст. Аз хулосаи диссертант маълум гардид, ки А. Н. Бернштам 

дар асоси тахлили маводи аз гурхо ба дастоварда, омадани сакоихоро аз 

шимол ба асрхои V-IV то м. ва Б. А. Литвинский бошад, маводи 

гурхонаи Буизлработро ба асрхои X-VIII то м., Айдинкул I, Калтатур 

VIII, Можутоши II, баъзе гурхои Яшикул II ва Тегрмонсу И- ро ба 

асрхои VII-VI- то м. ва бокимонда гуристонхоро ба асрхои то I мелодй 

тааллук донистаанд, ки ифодагари асрхои аввали охан ва антика 

мебошанд. Гурхо шомй буда часад качпахлу cap бештар ба шарк. занхо 

руй ба суйи даре гузошта шудаанд. Дар баъзе холатхо дар cap ранги сурх 

пошидаанд, ки аз бузургдошти офтобу оташ дарак медиханд.

Дар масълаи хамрохи мурда гузоштан ё гур намудани асп ва 

наргуми кухи аз бузургдошти ин хайвонхо дар урфияти ориёихо гувохй 

медиханд. Асп дар Авесто шохй хайвонхо, рамзи офтоб мебошад ва 

сохибашро ба худо наздик менамояд ва дар ин бахш дар рисола 

маълумоти зиёд оварда шудаст, ки аз офтобпарастй-михрпарастии ин 

мардум дарак медиханд.

Дар масълаи бумй ва аз кучо омадани мардумони ин диёр ва ба с>пи 
Х,инд рафтани онхо маълумот оварда шудааст. М.А.Бубнова ин 

масъларо баррасй намуда, акидаи кучй гуфтани мардумони Помири 

Шаркиро аз чониби А. Н. Бернштам ва Б. А. Литвинский рад менамояд. 

Онхо бошандагони мавсимии Помири Еарбй мебошанд, яъне
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хелдоронанд. Дар масълаи ба суи Х,инд рафтани сакоихо далелхо 

басанда нестанд. Ориёихои дар хазораи II то м. аз шимол омада ба 

воситаи Бохтар ба Х,инд рафтаанд ва дар ин бора маълумот дар 

ривоятхои Ведхои Х,инд ва Рус х,аст ва тасдик менамоянд. Аммо 

маълумот дар бораи рафтани гурутщ калони сакоихо ба Х,инд хабар нест. 

Сакоихо ба воситаи Помир ба Сиистон (Сакистон) рафтаанд ва дар 

адабиёти чинй бо номи хунхо ёд мешаванд, аммо то омадани сакоихои 

замони Кушониён дар ин 40 мардумони бумии ориётабор буданд ва 

калъхои Ямчун, Кдхкаха ва гайра ба мукобили вуруди ючихо-хунхо 

сохта шудаанд. Вожаи ючй маънои хунхои сафедро дорад. Вожаи хун аз 

хиёни авестой гирифта шула, маънои хурпарраст, офтобпарастро 
дорад.

Зербоби чоруми боби дуюм ба петроглифхо-сангнигорахои болои 

сангу деворкуххо бахшида шудааст. Дар ин бахш Ф.Н. Шоинбеков 

маводи фаровоне аз олимони дар ин мавзуъ тахкик карда, аз асри XIX то 

асри XXI-ро чамъ намуда, барраей карда, захмати онхоро дар шинохти 

илми петроглифхо кайд менамояд. Дар чамъоварй ва тахкики 

петроглифхо В. А. Ранов ва В. А Жуков сахми калон доранд. Махсусан

В. А. Ранов дар ин бахш даххо макола ва асархо ба забонхои руей, 

фаронсавй, англией чоп намудааст. Кайд мешавад, ки тасвирхо ду намуд: 

бо ранги сурхи чигарй кашида ва дар сангхо хаккокй шудаанд. 

Тасвирхои рангй кадимтар буда, ба замонхои мезолит ва неолит нисбат 

доранд. Петроглифхо аз руи сабк ба rypjrc^o даврабандй шудаанд. Ба 

гурух,и якум тасвири калпи Шух, ба гурух,и дуюм тасвирхои неолитии 

хазораи III то м., Найзатош ва Куртек дохил мешаванд. Ба гур>о<д сеюм 

тасвирхои фойтунхои дучархаи Лангар ва Окчилга вориданд. Онхо дар 

хазораи II пм аз шимол омада ба Х,инд рафтаанд. Фойтунхо дар асп
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баста шуда, онро одамон хай менамоянд ва онхоро В. А. Ранов ба асри 

биринчй нисбат додааст.

Ба rypjbya чорум петроглифхои хазораи I то м. сакоихо дохил 

мешаванд. Дар ин давра тасвири аспсаворони бо камонгулак шикор 

менамуда, говони тур, одамони бо гов чуфт менамудагй, бузхои кух,й, 

равдои якка ва гур^й, тасвири рубоб хело зиёд мебошанд ва то замони 

исломро дар бар мегиранд. Умуман дуруст кайд мешавад, ки тасвирхо то 

асри XIX ва хатто то имруз аз чониби чупонон кандан идома дорад.

Муаллифи рисола дуруст кайд менамояд, петроглифхо 
ифодакунандаи умеду орзухои шикорчиён, дар бораи барору нобарори 

шикор мебошанд. Оху хайвони мукаддас шуморида мешуд ва имруз хам 

шоххои он дар мазорхо, болои гурхо нигох дошта мешаванд, хурдани 

гушти он гунохоро кам мекунад мегуянд мардумони Помиру Дарвоз.
Дар хулоса Ф. Шоинбеков менависад, ки «дар Осиёи Миёна Помир 

кишварест, ки дар он петроглифхои зиёд ёфт шуданд ва боз садхо 

петроглифи дигар номухта мебошанд. Ин петроглифхо дар кисматхои 

гуногуни Помир то хануз хифз шудаанд». Хуб мешуд, ки ба омушиши 

онхо гурух;и махсус машгул шавад. Тахкикоти петроглифхо далели 

онанд, ки хаёт дар ин гушаи Точикзамин аз асри санг то кунун мунтазам 
идома дорад.

Дар охири рисола дар 9 сахифа хулосаи хуб бо тавсияхо, номгуи 

адабиёт аз 254 номгуй ва замима бо накшахо ва аксхои ёдгорихо, ки 

муаллиф бевосита шахсан дар хафриёти онхо иштирок кардааст, оварда 

шудаанд.

Боназардошти мубрамии мавзуи тахкикшуда, навоварй ва 

ахамияти илмй-назариявии натичахои бадастомада, диссертатсияи 

Шоинбеков Фируз Нагзибекович «Омузиши археологии Вилояти 

Мухтори Кухдстони Бадахшон (Помир) 1946-2020», кори илмии

анчомёфта ба хисоб рафта, он пурра ба талаботи Низомномаи
ю



Комиссияи Олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Точикистон 

чавобгу буда, барои дарёфти дарачи илмии номзади илмхои таърих аз 

руйи ихтисоси 07.00.06. -  Бостоншиносй пешниход карда шавад.
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