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Unofficial translation 
 

 

"High Somon", Intellectual[s] and Insects. 
 Or who are the superior people in Tajikistan? 
Маrat MAMADSHOEV 
 
After the deadly accident with the involvement of “Princelings [or Royalty]”, I have a few 
recommendations, which I’ll tell you hereby. 
 
The current situation seems unresolvable. It’s not clear what’s to be done with these 
“Princelings”. There’s no way possible to imprison them, since it would not be in tune with 
humanism and democracy. Or as they’ve said so in social media: ‘Regardless of how you 
deal with them, they’re still bigshots.’ 
 
On the other hand, it would not be logical to kill ordinary citizens from the “lower class” 
either. If we did so, who would be picking cotton tomorrow? Who’d be left to send 
remittances from Russia? Who would pay bribes, including to the road police? And who 
would be the target of “press-ganging”? Who’d spend hours in the burning sun so as for a 
mere 5 seconds to wave a tiny flag? And we also need people in prisons. If not, where will 
the prison heads earn their money and what are they to do? Without us [the lower class] 
the government will be in place not even for a minute. 
 
As such, so that the upper class is not to shed blood in vain, it’s necessary that in a civil 
manner their rights be limited vis-à-vis deadly acts. No magic words that ‘all are equal 
under the law’ will be used here. A new and extraordinary solution is needed. For example: 
Why not divide the citizenry via the Constitution into three classes? 
 
The first class: The superior type people or the untouchables [i.e. beyond reach of 
criticism]. It’s surely possible to name them with such beautiful names as “High Somon”. 
Or Arians. Who can enter into this class is evident to all. Those are people who the police 
never arrests, the law never finds guilty, and they always come out dry out of the rain. 
 
The second, or middle, class: They are far from the upper class, but also do not enter the 
lower class. In short, they’re neither meat nor fish. We can call this class the Intellectual. I 
don’t understand the significance of this term, but it sounds rather simple and 
comprehensible. When they tell someone: “You’re an intellectual”, that’s it, it’s all 
understood. The people who enter this class are systematically invited to meet the 
President on 24 March each year. 



In the end, the third class: These are all sorts of leftovers, who’ve filled the streets with 
various old cars or as they themselves call them “carts”; and they disturb the  movement of 
the “High Somon” going North. This is the social class who at least once per day desires 
food and is constantly complaining. It’s not even thankful that it’s been provided the 
opportunity to live another day. Without any doubt, we can call this class “Insects”. Maybe 
some people will not like this, but I, too, am part of this class, and I should call it as it is. All 
who enter into this class are those who’ve been out of luck and haven’t been able to enter 
into the other two classes. 
 
After this classification, it’s also important that under the Constitution, the rights and 
responsibilities of these classes be divided. For example, the law must forbid the 
“Princelings” in doing anything which is beneficial to the people. This will become their 
principle responsibility. 
 
In the Middle Ages in Turkey, the people were obliged to wear shoes according to their 
religious traditions. Turks wore yellow shoes, Armenians red, Greeks green, and Jews 
black. We too can determine under the law that the upper class can wear whatever it 
desires, aside from colours yellow and black. It’s necessary that these two colours be 
accordingly given to the two other classes. 
 
Historical experience can be quite beneficial and be applied to us. For example, in the same 
Middle Ages, the Japanese Samurais had the right for one time testing of their swords on 
the neck of the first pedestrian of ordinary class. We, too, can give the “Princelings” the 
right to one deadly accident with their newly purchased car. Let them test the new machine 
in action. Later, it may be possible to set a limit for the “High Somon” in committing deadly 
accidents and if they were to go beyond the limit, let them pay the penalty in way of a fine. 
 
It’s also necessary for the other two classes to be forbidden to own expensive cars. They 
should only be permitted “Neksia” and “Opel” or “Damas” and “Zaparozh” and nothing else. 
 
It’s best that the “Insect” class be forbidden to own cars. Let them ride donkeys. But at the 
same time, implementing this limitation is not possible as our democracy has not 
developed as much. In short, people must be recognized in the streets based on their class. 
They must have corresponding clothing and vehicles. 
 
Later on, in the preamble to the Constitution, the first sentence must be as such: “The sons 
and daughters of the “High Somon” are always right.” Even if they were to be wrong, the 
first criteria must be followed. All of this already exists and fits our condition anyway. All 
we need is a reliable mechanism to implement and legalize this Tajik-style democracy as 
soon as possible.   
 
This system of classes is necessary for us today as it will put an end to all sorts of 
discussions and objections in society. After implementing the class system, the issues 
which today are described with anger and dissatisfaction will then be retold with a nice 
compassionate smile.  For example, the individual may say: ‘Last night the son of such and 
such an individual slammed into a shopping mall while driving 300 km/hour. A number of 
Insects died. It was really exciting[!]’ 
 
Most importantly, in such situations, no objections will be heard, since all will be legal. 
 
PS: This piece is the personal opinion of the writer. 
  



"Оли Сомон", зиёӣ ва ҳашарот. Ё одамони навъи 
олӣ дар Тоҷикистон киҳоянд? 
Марат МАМАДШОЕВ 
 
Дар пайи садамаҳои охири маргбор бо иштироки “ашрофзодаҳо” баъзе пешниҳодҳо дорам, ки 
бароятон мегӯям.  
 
Ҳолати кунунӣ ба назар сарбаста менамояд. Маълум нест, бо ин “ашрофзодаҳо” чӣ кор бояд кард. 
Онҳоро зиндонӣ кардан ҳеч мумкин нест, чун аз рӯи инсонгариву демократия нахоҳад буд. Ё 
ҳамонгунае, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфтанд, онҳоро чӣ тавр шинонем, онҳо ҳайкаланд. 
 
Аз тарафи дигар шаҳрвандони одӣ аз “табақаи поёнӣ”-ро ҳам бе ҳеч чиз куштан он қадар аз рӯи ақл 
нест. Агар чунин шавад, фардо кӣ пахта мечинад, аз Русия кӣ пул мефиристад, пора медиҳад, аз 
ҷумла ба нозирони роҳ ва кӣ ҳадафи “облава” қарор мегирад? Кӣ соатҳо дар офтоби сӯзон меистад, 
танҳо барои он ки ҳамагӣ 5 сония байрақча афшонад? Баъдан дар маҳбас ҳам бояд касе шинад. 
Вагарна, раҳбари маҳбасҳо ба ҳайси кӣ ва ба куҷо кор хоҳад рафт? Бе мо давлат, ҳатто барои як 
дақиқа пойдор намемонад. 
 
Бар ин тартиб, барои он ки болонишинҳо беҳуда хун нарезанд, зарур аст, ба таври маданӣ ҳуқуқашон 
ба ҳаракати маргбор маҳдуд гардад. Ин ҷо калимаҳои сеҳрнок, ки дар назди қонун ҳама баробаранд, 
ба кор намераванд. Ягон чораи нав ва ғайримуқаррарӣ зарур аст. Масалан, чаро дар сатҳи Қонуни 
асосӣ шаҳрвандонро ба се табақа ҷудо накунем?  
 
Барои мисол, табақаи аввал -- нафарони навъи олӣ ё худ дастнорасҳо. Шартан онҳоро бо калимаҳои 
зебои “Оли Сомон” номгузорӣ кардан мумкин аст. Ё ориёиҳо. Кӣ ба ин табақа ворид мешавад, ба 
ҳама фаҳмост. Нафаронеанд, ки онҳоро ягон бор милиса боздошт намекунад, қонун маҳкум 
намесозад ва ҳамеша аз об хушк мебароянд.  
 
Табақаи дувум, ё миёна. Онҳо аз табақаи болоӣ дуранду ба табақаи паст ҳам аллакай ворид 
намешаванд. Кӯтоҳ гӯем, на гӯшту на моҳӣ. Ин табақаро метавон зиёӣ номид. Моҳияти ин калимаро 
намедонам, аммо бисёр кӯтоҳ ва фаҳмо ба гӯш мерасад. Касеро мегӯӣ, ки “ту зиёиӣ” ва тамом, ҳама 
чӣ фаҳмост. Ба ин табақа нафароне дохил мешаванд, ки мунтазам 24 марти ҳар сол ба мулоқоти 
раисиҷумҳур даъват мегарданд.  
 
Ниҳоят, табақаи сеюм. Инҳо ҳар гуна пасмондаҳо, ки кӯчаҳоро бо мошинҳои кӯҳна ё худ ба қавле 
“аробаҳояшон” пур карда, барои шамол барин ҳаракат кардани “Оли Сомон” халал мерасонанд. Ин 
табақаи хираест, ки ҳадди ақал як бор ҳар рӯз ғизо мехоҳад ва пайваста ношукрӣ мекунад. Ҳадди 
ақал шукр намекунанд, ки барояшон имкон додаанд, ки як рӯзи дигар зинда бимонанду зиндагӣ 
кунанд. Бе ягон дудилагӣ ин табақаро “ҳашарот” меномем. Шояд барои баъзеҳо хуш наояд, лекин 
ман ҳам ба ин табақа дохил мешавам ва бояд онро чуноне, ки ҳаст, ном гузорем. Ба ин табақа ҳамаи 
онҳое дохил мешаванд, ки бахташон пастӣ кардаасту ба ду табақаи пешӣ дохил нагардиданд.  
 
Дар пайи ин табақабандӣ зарур аст, ки дар сатҳи Сарқонун ҳуқуқу уҳдадориҳои табақаҳо низ тақсим 
гарданд. Масалан, қонун бояд барои “ашрофзодаҳо” ҳар гуна кореро, ки ба фоидаи ҷамъият аст, манъ 
кунад. Ин уҳдадории асосияшон мешавад.  
 
Дар асрҳои миёна дар Туркия мардум уҳдадор буданд, ки попӯширо мувофиқи равияҳои динияшон 
пӯшанд. Туркҳо попӯшии зард, арманҳо – сурх, юнониҳо - кабуд ва яҳудиҳо попӯшии сиёҳ 
мепӯшиданд. Мо ҳам метавонем, дар қонун муайян созем, ки табақаи якум метавонад дилхоҳ 
либосро пӯшанд, ба истиснои ранги зард ва сиёҳ. Ин ду рангро мувофиқан ба ду табақаи баъдӣ додан 
зарур аст.  
 



Таҷрибаи таърих метавонад, хеле муфид бошад ва дар мо татбиқ гардад. Масалан, дар ҳамон асрҳои 
миёна самурайҳои ҷопонӣ иҷозат доштанд, шамшерашонроо як бор дар гардани роҳгузари якум аз 
табақаи одӣ бисанҷанд. Мо метавонем ба “ашрофзодаҳо” барои як садамаи маргбор бо мошини 
навхаридаашон ҳуқуқ диҳем. Бигзор, навгониро дар амал бисанҷанд. Баъдан имкон дорад, барои 
“Оли сомон” дар содир кардани садамаҳои маргбор маҳдудияти муайян ҷорӣ гардад ва агар аз ҳад 
гузаронанд, бигзор дар шакли ҷарима ҷазо гиранд.  
 
Боз зарур аст, ки барои ду табақаи баъдӣ доштани мошинҳои гаронарзиш манъ гардад. Барояшон 
танҳо “Нексия” ва “Опел” ё “Дамас”-у “Запарож”-ҳо иҷозат дода шаваду халос.  
 
Беҳтараш умуман барои табақаи “ҳашарот” доштани мошин манъ гардад. Бигзор харсаворӣ кунанд. 
Аммо айни ҳол ҷорӣ кардани ин маҳдудият имкон надорад, чун демократияи мо то он дараҷа рушд 
накардааст. Хуллас, одам бояд дар кӯчаҳо аз рӯи табақааш шинохта шавад. Бояд либосҳою воситаи 
нақлиёти мувофиқ дошта бошанд.  
 
Баъдан дар Сарқонун бояд ҷумлаи аввал чунин бошад: “Духтару писарони “Оли сомон” ҳамеша 
ҳаққанд.” Ҳатто агар онҳо ноҳақ бошанд ҳам, бояд меъёри якум риоя шавад. Ин ҳама аллакай дар мо 
тақрибан ҷой дорад ва татбиқ мешавад. Танҳо ин механизми таваккалӣ ҷоришудаи демократияи 
тоҷикиро барвақт қувваи қонунӣ бахшидан даркору бас.  
 
Сохти табақаӣ, имрӯз ба мо даркор аст ва ба ҳар гуна гуфтугузору эътирозҳо дар ҷомеа хотима 
мебахшад. Дар бораи корҳое, ки имрӯз бо хашму норозигӣ сухан мекунанд, баъди ҷорӣ намудани 
табақабандӣ бо як табассуми хайрхоҳона нақл хоҳанд кард. Масалан мегӯянд, дина писари фалонӣ бо 
мошинаш 300 километр дар як соат ҳаракат карда, ба як маркази савдо бархӯрдааст. Як тӯда ҳашарот 
мурд. Хеле шавқовар буд. 
 
Аз ҳама муҳимаш дар ин ҳолатҳо эътирозе садо нахоҳад дод, чун ҳама аз рӯи қонун аст.  
 
PS: Ин матлаб назари шахсии муаллиф аст. 
 
 


