
АЗ ТАЪРИХИ  ПАРЧАМ 
         Таърихи пайдоиши парчам ба замонњои хеле ќадим рафта мерасад. 
Мардуми сайёраи мо дар даврањои гуногуни таърих аз рамзу нишонањои 
гуногун истифода мекарданд ва бо њамин ба кадом авлод ва ё ќабила 
мансубият доштанашонро ба дигарон мефањмонданд. Яке аз чунин 
нишонањо парчам шуд. Њамин тавр парчамњои аввалин дар шаклњои 
гуногун бо инъикоси њайвонот-шер, хирс, асп, гов, гург; парандањо-уќоб, 
боша, бум ва ѓайрањо ба вуљуд омаданд. Масалан, давлати Миср, ки 26 
сулолаи Фиръавнњо онро идора карда буданд, соњиби парчами худ буд. 
Мисриёни ќадим, ки шоњинро муќаддас мешумориданд, парчами худро 
низ дар шакли шоњин сохта буданд. Онњо шоњинро рамзи худои Ра 
њимоятгари Фиръавнњо ва давлати Миср медонистанд. Лашкари Миср 
ваќте ба љанг мерафт, парчамбардорон пеш-пеши он парчами Миср - 
Шоњинро мебурданд.   

Империя Рум ва румињо низ соњиби парчами 
худ буданд. Рамзи асосї дар парчами онњо тасвири 
уќоб буд.  Бо пешнињоди консул Марий соли 104 
пеш аз милод парчами Рум ва рамзи тамоми 
легионњои њарбии рум уќоби болњояш кушода 
ќабул карда шуд. Минбаъд ба ин парчам њалќаи 

тиллої, найза, сипар ва навиштаљоти SPQR (Сенат (Парлумон) ва 
шањрвандони Рум) илова карда мешаванд. Ин парчамро румињо 
муќаддас мешумориданд ва то барњамхўрии Империяи Рим ин парчам 
румињо ва Империяи Румро муаррифї мекард. 

Дар љангњо парчам наќши муњимро мебозид. 
Њар як давлат ба љанг бо парчами худ меомад. 
Аз даст додани парчам дар љанг маънии 
бохтанро дошта, боиси шикаста шудани рўњияи 
сарбозони он давлат мешуд. Аз ин хотир њар  

лашкаре парчами худро сахт муњофизат мекард, то ба дасти душман 
наафтад.  

Соли 550 пеш аз милод аз љониби бузургтарин шахсияти таърих-
Куруши Кабир империяи љањонии Њахоманишињо таъсис дода шуд. Ин 
давлат низ соњиби парчами миллии худ буд. Дар парчами 
Њахоманишинињо уќоби болкушода ва дар болои сари уќоб офтоб 
тасвир ёфта буд. 

                     
Сосониён низ соњиби парчами худ буданд. Парчами 

Сосониён Дирафши Ковиён ном дошт. Парчами 
Сосониён аз матои ќиматбањои чоркунљаи ѓафс сохта 
шуда, бо сангњои ќиматбањо оро ёфта буд. Ин сангњои 
ќиматбањоро њар як шоње, ки ба сари ќудрат меомад, ба 
ин парчам зам мекард. Дар болои парчам уќоби 

болкушода ва офтобе, ки дар парчами Њахоманишињо тасвир ёфта буд, 
њамчун сарнайза сохта шуда, дар поёни парчам матоъњои сурху кабуду 
зарди борик овезон буданд. Мутобиќи ахбори сарчашмањои таърихї 
сангњои ќиматбањое, ки дар парчами Сосониён буданд, арзиши андози як 
вилоятро доштанд.  



Сосониён соли 636 дар љанги Ќадисия парчами худ - Дирафши 
Ковиёнро аз даст дода, аз љониби арабњо шикаст хўрданд. 

Анъанаи бо парчами тунуку њарири парафшон, ки дар 
чўбе мустањкам карда шудааст, дар Хилофати Араб дар 

замони Муњаммад пайѓамбар (с) ба вуљуд омада буд. 
Парчами нахустини Муњаммад пайѓамбар ранги сиёњ 
дошт ва баъдан он ба парчами ранги сабз иваз карда 

мешавад.  
Соли 1753 манѓитињо дар Бухоро ба сари њокимият 
омаданд. Соли 1785 хони манѓит - Шоњмурод 
хонигарии Бухороро ба Аморат табдил дода, худро 
амир эълон кард. Парчами Аморати Бухоро сабз 
буда дар байнаш тасвири моњ ва як ситора дошт. 

Њамзамон, дар парчам панљаи даст ва бо хатти арабї калимаи тавњид 
навишта шуда буд. 

Соли 1924 дар њудуди Осиёи Миёна таќсимоти 
миллї-њудудї гузаронида шуд. Хушбахтона, моњи 
октябри њамон сол Љумњурии Мухтори Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон таъсис ёфт. Бо ташкили 
Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии 
Тољикистон зарурати ќабули парчами он ба миён 

омад. Бояд ќайд кард, ки аз соли 1924 то соли 1991 мо нуњ парчамро 
ќабул кардем, ки дар зер нишон дода шудаанд. 
 
Парчами Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дар солњои 1924-
1928. 

 
Парчами Љумњурии  Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дар солњои 1929-1931. 

 
Парчами Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дар солњои 1931-1935. 

 
Парчами Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дар солњои 1935-1936. 

 
Парчами Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дар солњои 1936-1938. 



 
Парчами Љумњурии  Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дар солњои 1938-1940. 

 
Парчами Љумњурии  Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дар солњои 1940-1953. 

 
Парчами Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дар солњои 1953-1991. 

 
 
Парчами Љумњурии Тољикистон дар соли 1991-1992. 

 
Баъди барњам хўрдани Иттињоди Шўравї дар соли 1991 ва 

соњибистиќлолии комилиро ба даст овардани Љумњуриии Тољикистон 
зарурати ќабул кардани парчами нав ба миён омад. Рўзи 24 ноябри соли 
1992 парчами кунунии Тољикистон ќабул шуд.  

 
Таърих нишон дод, ки дар сояи ин парчам 

миллати тољик сарљамъ шуда, марњилаи душвори 
таърихиро сарбаландона паси сар намуд, ба љанги 
шањрвандї хотима бахшид ва сулњу амниятро ба 
даст овард.  

Бо ташаббуси Пешвои муаззами миллат соли 
2011 дар пойтахти азизамон шањри Душанбе баландтарин парчам дар 
љањон парафшон шуд, ки дарозии сутуни он ба 165 метр мерасад ва 
дарозии матои он 60 ва бари он 30 метрро ташкил медињад. 
 

  Н.Муњаммадхоља  


