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         Эњдо ба ду шахси таърих, ду устоди      
сухан, ду умри бобаракат-Садриддин Айнї  
ва Абулќосим Лоњутї,ки дар саргањи  
адабиёти  пуртаровати муосири   
тољик ќарор доштанд 

 
Њадияи муаллиф 

(Ба љои пешгуфтор) 
 

Муаррихону муњаќќиќону нависандагону шоирони 
зиёде ба ин ду шахси бузург, устодони љавонони 
ќаламкаш, падарони мењрубону ѓамхор асарњо 
бахшидаанд, ки ин китобаки мо пеши онон њељ аст. Аммо, 
ба фикри банда, он арзише дорад, ки аз номањои 
љонгудозу таќдирсози онон бармеояд. Ба ин маънї, 
гуфтаниям, ки маводи китобро «Мукотибаи Садриддин 
Айнї ва Абулќосим Лоњутї» ташкил медињад, ки доктори 
илми филология Хуршеда Отахонова ба чоп њозир 
намуда, академики Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон Муњаммад Осимї сарсухан навиштаанд. 
Шахсиятњои зиёде ин мактубњоро мутолиа намуда, дўстии 
беѓаразона, масъулиятшиносї, серталабї, ба ќадри ваќт 
расидани ин ду шахсро пеши назар овардаанд. Вале 
перомуни ањамияти муњими тарбиявии ин номањо муњри 
хомўшї бар лаб задаанд. Мањз њамин љињати масъала 
моро водор намуд, ки ќалам ба даст гирем. Мазмуни 
мактубњо моро ба уќёнуси беканори тарбия мебарад, ки 
шино карда дурру гавњар ба каф меорем. Дурру гавњари 
мо хислатњои одаму одамигарї ё инсонист, ки дар бисёр 
чињо, аз љумла ватандўстї, кору мењнатќаринї,вазифаю 
масъулиятшиносї, боло гузоштани манфиати љамъият аз 
манфиати худ, хоксорию фурўтанї, сабру тањаммул-
пазирї, ќадрдонию ќадршиносї, дастгирї ифода меёбанд. 

Мардумони ањли Ислом ба Худои азза ва љалла 
бовар доранд ва эътиќотманданд, ки Ў Аллоњи Ањаду 
Аллоњи Самад асту Кариму Рањим. Эътиќоди банда на 
камтар аз эътиќоди дигарон аст. Бинобар он фурсат 
металабам, то ин тифл чашм ба олами њастї кушояд ва 
тайтай попо шавад, Омин. 
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МАКТУБЊО ВА ТАРБИЯИ 
ВАТАНДЎСТЇ 

 

Њар касе, ки чањор љилди «Ёддоштњо»-ро хондаасту 
ба шарњи њоли устод Садриддин Айнї каму беш шинос 
аст, медонад, ки ин шахс то сар задани Инќилоби Октябр 
ва рўйи кор омадани давлати Шўро дар сарзамини Осиёи 
Миёна, аз љумла Бухорою Самарќанд чї рўзгоре дошт ва 
чї андоза азобу уќубатњо кашида, маргу мурдањо дида. 
Басанда аст, ки лавњае аз 75 дурра хўрдани Айниро пеши 
назар биёрем: 

«Амири Бухоро Айнї, Мирзо Назрулло ва баъзе 
дигар шарикони ўро ба љазои 75 чўб њукм мекунад. Дар 
Регистони Бухоро рў ба рўи арк дар пеши назари 
тамошобинон ва «олимансабон» ба тахтапушти барањнаи 
нависанда мири ѓазаб бо чўбњои махсус 75 чўб зад. 

Айнї ба дарди сахти ин љазои вањшиёна мардонавор 
тоќат овард. Ў худдорї кард, зеро ки нафрат ва кину 
адовати оштинопазири вай нисбат ба ин тартиботи 
пурдањшат ва идоракунандагони он беинтињо буд. Айнї 
баъд аз ин љазо нимзинда ба обхона партофта мешавад. 

Як гурўњ солдатњои рус, ки дар ваќти аз фронт 
бозгаштанашон дар стансияи Когон таваќќуф доштанд, 
бо фармони Совети депутатњои  коргару дењќон ба шањри 
Бухоро даромада, аз зиндон љисми хуншори ќариб бељони 
Айниро халос карда ба Когон меоваранд. Дар беморхонаи 
Когон ў 52 рўз хоб карда, 25 оператсияи љарроњиро аз сар 
мегузаронад. Пас аз муолиља Айнї ба шањри Самарќанд 
кўчида меояд». 

Бинобар он Садриддин Айнї, ки табиатан ватандўст 
буданду озодию ободии инро дар ќалб мепарваранд. 
Инќилоби Октябрро бо хурсандї пешвоз гирифта, 
«Марши Њуррият» - ро меофарад: 

 

Эй ситамдидагон, эй асирон! 
Ваќти озодии мо расид, 
Муждагонї дињед, эй фаќирон! 
Дар љањон субњи шодї дамид. 
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БА ЉОЙИ ОХИРСУХАН 
 

Падару модарон, омўзгорону устодони арљманд! 
1. Устод Садриддин Айнї шахси бузург ва басо 

серкор буданд. Бо вуљуди ин ба тарбия ва таълими 
фарзандон ваќт меёфтанд, машѓул мешуданд. Инро устод 
Абулќосим Лоњутї наѓз фањманд њам, таъкид мекарданд, 
ки «устодљон, њоло бачањоятон дар синне њастанд, ки 
тарбия ва таълими шуморо мустаќиман ва њаррўза лозим 
доранд. Ин касолатњо ва бадбахтињо ваќти шуморо 
мегирад. Ана ин таъсири сахт аст. Умед дорам то 
расидани хати ман сињат ва саломат шуда бошед. Бењад 
муташаккирам аз масъалаи нолукњои давраи амир, ки 
навишта будед, махсусан дар ин њоли касал, авф кунед, 
домулло, ки зањмат додам, ман њам гирифтори муолиљаи 
бачањо њастам. Имсол ваќтам тамоман гум шуд. Њељ чиз 
навиштан натавонистам. Њамин масъала боиси зарар ба 
сињатам шуд. Хулоса, ин хатро фаќат барои донистани 
сињати шумо ва бачањоятон менависам. Хоњишмандам як 
ду сатр аз саломат буданатон бинависед, ки хурсанд 
шавам». 

Азизон, банда низ хурсанд мешавам аз он ки нахуст, 
сињату саломат бошед ва баъд ба тарбия ва таълими 
љигаргўшањоятон машѓул шавед, то ки онњо боѓи шумо 
шаванд, на доѓи шумо, тољи сар шаванд, на зери по. 

Худои азза ва љалла, нигањ дор фарзандонро аз доѓ 
шуданњою зери по шуданњо! 
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То ба кай ѓусса хўрдан ба њасрат, 
Баъд аз ин шодмонї намо! 
Бас љафо, бас ситам! Эй адолат! 
Дар љањон њукмронї намо! 
Интиќом! Интиќом! Эй рафиќон! 
Эй љафодидагон! Эй шафиќон!... 

 

Ва аз пайи ободии Ватану равнаќи адабиёти нави 
пролетарї мешавад. 

Њамчунин Абулќосим Лоњутї дар ватани бобоияш 
Ватану ватанфурўширо мушоњида намуда, «каманди 
бандагї дар гардани бечорагон», «ќатлу ѓорати 
дењќонону истисмори мењнаткашон», зулму истибдоди 
синфи муфтхўр» - ро дида ба мубориза бармехезад ва 
шеъри «Ё њар ду» - ро иншо менамояд: 

 

Ватан вайрона аз ёр аст, ё аѓёр ё њар ду? 
Мусибат аз мусулмонњост, ё куффор, ё њарду? 
Њама доди ватанхоњї зананд, аммо намедонам, 
Ватанхоњї ба гуфтор аст, ё кирдор, ё њар ду? 
Каманди  бандагї бар гардани бечорагон мањкам, 
Зи банди сабња шуд, ё риштаи зуннор ё њар ду? 
Ба маљлис нисбати Эронфурўшї медињанд, аммо 
Намедонам, кунам иќрор, ё инкор,ё њар ду? 
Вакилону вазиронанд хоин,фош мегўям, 
Агар дар зери теѓам, ё ба рўи дор, ё њар ду? 
 

Лоњутї баъди шикасти шўриши Табрез ба СССР 
меояд ва ин кишварро ватани дуюми худ ќарор медињад 
ва мисли Садриддин Айнї бањри равнаќи фарњангу 
адабиёти пролетарї камари њиммат бармебандад. Соли 
1931 Садриддин Айнї бо ордени Байраќи Сурхи Мењнат 
(Зањмат) мушарраф мегардад. Лоњутї дар мактубаш аз 15 
октябри соли 1931 менависад: 

«Устоди муњтарам Айнї! 
Хабари муфтахир шудани Шуморо бо Нишони 

Сурхи Зањмат аз њукумати шўрои Тољикистон дар рўзнома 
хонда бисёр – бисёр шодам. 
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Махсусан дар ваќте ки унсурњои зиддиинќилобї аз 
боќимондањои панисломизм, тамоман худро ба 
пролетариат таслим намудани шуморо дида ба хашм 
омада, ба шумо њуљум мекунанд ва мехоњанд бо тўњматњо 
ва гуфтањои ношоиста шуморо аз хидмат ба пролетариат 
мањрум кунанд, (ќатъиян шумо мањрум нахоњед шуд), ин 
марњамати њукумати коргар – дењќон хеле бамавќеъ ва 
дуруст аст. 

Ман яќин дорам, ки шумо дар љавоби ин хоинњои 
манфури пролетариат ќалами худро барои хидмат ба 
тўдаи зањматкаш, синфи ранљбар ва њукумати шўрої 
тезтар хоњед кард. Инак ман саводи телеграммањоеро, ки 
ба Душанбе фиристодам, хидмати шумо таќдим мекунам, 
дасти шуморо мањкам ва дўстона мефишорам ва шуморо 
аз тањти дил табрик менамоям. 

Бо салом ва эњтиром Лоњутї!. 
Таъкиди «шумо дар љавоби ин хоинњои манфури 

пролетариат ќалами худро барои хидмат ба тўдаи 
зањматкаш, синфи ранљбар ва њукумати шўрої тезтар 
хоњед кард» ишора ба Ватану ватандўстист, зеро њамон 
«тўдаи зањматкаш», «синфи ранљбар», «њукумати шўрої» 
моли њамин ватананд, дар њамин Ватан кору зиндагї ва 
фаъолият доранд. 

Љанги Бузурги Ватанї (солњои 1941 – 1945) барои 
халќи советї, аз љумла ањли ќалам имтињони љиддї буд. 
Дар ин солњо ќобилияти публисистии Садриддин Айнї 
равнаќ меёбад. Чи тавре ки муаллифони китоби дарсии 
«Адабиёти советии тољик» барои синфи 10 Х. Мирзозода, 
Н. Маъсумї, Ю. Бобоев менависанд, Айнї аз маќолаи 
якуми публисистии замони љангиаш «Чингизи асри ХХ» 
сар карда маќсади истилогарии фашизми Германия ва 
Гитлерро фош менамояд. Ў менависад: «Мо њар ваќт ки ба 
сањифањои њаёти сиёњи политикаи Гитлеру гитлерчиён 
назар меандозем, дар пеши чашмамон њайкали манњуси 
љаллоди инсоният ва харобкунандаи маданият -Чингизи 
хунрез намоён мешавад». 
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Ба њамин монанд пораи дигареро мехонем: «Холида 
имсол шуъбаи адабиёти дорулфунуни Узбекистон УЗГУ 
(дар Самарќанд) дар гурўњи русї ба сифати аъло тамом 
намуд. Дар кори дипломиаш дар бораи «Шоњнома» бо 
забони русї чизе навишт, ки ба вай Бертелс бањои хеле 
хуб дод. 

Акнун ў мехоњад, ки дар Москва дар Институти 
шарќшиносї, ки ба тозагї кушода шудааст ва роњбарии 
шарќии вай дар дасти Бертелс мебошад, ба сифати 
аспирант хониши худро давом дињад. Аммо аз он љо, ки 
мизољи Холида хеле суст аст, њам имсол бисёр монда шуд 
ва инчунин њавои Москва бисёр сахт аст ва ба болои 
њамаи инњо дар хобгоњи умумї зиндагонї кардани ў ќариб 
мумкин нест, ман дар ин кор ризої надодам. Аммо ў бо 
инодкории сахт ин корро талаб мекунад. 

Ман аз ин ваљњ хеле ба душворї афтодаам ва маљбур 
шудам, ки аз шумо пурсам, ки барои ў дар Москва 
истиќоматгоњи як дараља оромона ёфтан мумкин аст ё на? 

Агар шумо ба ин пурсиши ман лутфан дар њамин 
наздикињо љавоб мефиристодед, маро боз як бори дигар аз 
худ миннатдор мекардед». 

Аз мазмуни номањо маълум мешавад, ки 
- дастгирии касе мавриди зарурї; 
- хоњиши касеро ба љо овардан; 
- аз касе хоњиш кардан; 
- ба касе дасти мадад дароз намудан тарбия аст ва ин 

тарбия фарњанг дорад. Њамин фарњангро дар ќалби 
мардум, махсусан, наврасону љавонон тарбия бояд кард. 
Фарњанги тарбия 

- дар тарзи ифода, яъне забони ширин; 
- дар наранљидану наранљондан касеро; 
- дар розигии тарафайн зоњир мегардад. 
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гирифтан ќариб мумкин нест. Мумкин аст, ки инњо ба 
тарзи њикоя дар зимни асарњои адабї баён ёбад». 

Ёрии беѓаразонаи Лоњутї ба устод Айнї дар тарљума 
ва чопи баъзе асарњои Айнї дар Маскав, хусусан, 
тарљумаи аризаи ў, ки 30 сањифа буд, ифода меёбад. 
(Шарњи ариза болотар дарљ ёфтааст). 

Гарчанде ки ин ду устод дўстони наздиканд, ваќти 
хоњиши ягон масъала хеле меандешанд. Фикр мекунанд, 
ки мабодо боиси ранљиши хотире нашавад. Ин пораро 
хонед, њамин маъниро дармеёбед: 

«Ман ваќте ки аз Тошканд омадам, (субњи рўзи 30) 
бачагон ба ман як извешение доданд, ки аз вай маълум 
мешуд ба ман аз Маскав як њазор сўм перевод омада 
будааст. Аммо ман аз Маскав аз идорае нигарони пул 
набудам. Ман њарчанд фикр кардам фиристодаи ин пулро 
наёфтам, чун пўчта рафта пурсидам, гуфтанд, ки аз 
Лоњутї аст. Аммо аз ин љо, ки рўзи охири моњ ва пўчта 
дар њисоб машѓул будааст, додани он пулро дар баъди иди 
мой ваъда доданд. Лекин ман ба шумо барои чї ва аз кї 
будани ин пулро пурсида телегроф додам. 

Ваќте ки аз пўчта баргашта ба хона омадам, мактуби 
22 апрел фиристодаатонро ба ман расониданд. Аз ин 
мактуб масъала равшан шуд. 

Ман аз хусусияти шумо, ки агар ба ягон тангї 
афтодани ягон рафиќро њис кунед, фавран ба ёрмандї 
мерасед, бисёр миннатдорам ва аз ин љумла ба ин коре, ки 
дар њаќќи ман кардед, бенињоят ташаккур мекунам. Лекин 
бинобар сабабњое, ки њозир Ќорун шудани худро дар 
мактуби аввалиам арз карда будам, ба ќабул кардани ин 
маблаѓ њељ эњтиёљ надорам ва аз ин љо ки шумо дода 
гирифтаед ва бояд бачагонро ба он љо кўчонида тарбия 
намоед, шуморо аз худ муњтољтар медонам. Бинобар ин 
бо камоли ташаккур ва узр ин маблаѓро, бе он ки аз пўчта 
гирам (баъд аз ид, ки пўчта ба кор медарояд), ба худатон 
баргардонам ва умедворам, ки шумо њамин тарз њисоб 
мекунед, ки ман ин маблаѓро барои бачагонат, ки дар 
айни замон бачагони ман њам мебошанд, њадя кардам». 
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Дар маќолањои «Деви њафтсар», «Хари бедум», 
«Талвосаи љонкании даррандаи захмдор» афту башараи 
душман ба њайвони дарранда монанд карда шудааст. 
Нависанда даъват мекунад, ки тамоми ќувваю тадбир ба 
тезонидани сарнагуни фашизм сафарбар карда шавад, 
«чунки даррандаи захмдор бадкирдорї, ѓазаб ва 
вањшонияти худро чандон бор зиёда карда ба майдон 
меандозад». 

Айнї ба монанди Горкии бузург, ки «Агар душман 
таслим нашавад, ўро мањв мекунанд»,-гуфта буд, 
менависад:«Њар зараррасонандаи ба одамро нест кардан 
даркор аст». Аз маќолаи публисистии бо њамин сарлавња 
навиштаи муаллиф чунин хулосаи мантиќї бармеояд, ки 
ба фашизм рањму шафќат њељ раво нест. Зеро ба мисли 
занбўру каждуму мор таќозои табиати фашизм 
зарароварист ва  бояд мањв карда шавад. Нависанда аз 
ќањрамонињои бемислу монанди фарзандони халќи советї 
хушнуд шуда, ба навиштани очеркњои таърихии бадеї-
«Исёни Муќаннаъ» ва «Темурмалик» шурўъ кард. Ў дар 
ин асарњои таърихї, ки ба воќеањои асрњои VIII ва XIII 
мансубанд, нишон додааст, ки њисси баланди 
ватанпарварї ва корнамої дар роњи озодии Ватан ба 
фарзандони тољик аз ќадимулайём хос аст. Њанўз 
Темурмалики хуљандї ба Чингиз ва ўрдуи вай зарбањое 
зад, ки ў то ба Хуљанд њамла карданаш ин гуна зарбањоро 
надида буд. Темурмалики ќањрамон, ки баъди солњои 
зиёди ѓарибї ба умеди дидани писараш пинњонї ба шањр 
ворид шуд, бо душманони ашадии ватанаш-муѓулњо ва 
хоинони мањаллї дучор омад. Дар задухўрди тан ба тан ў 
шањид шуд. Дўстонаш дар айни маросими дафн дар 
миёнбанди ў як каф хок ва як парча ќоѓази хатнок ёфтанд. 
Дар он навишта шуда буд: Э он, ки мурдаи ман ба дастат 
меафтад, агар некхоњи одамон ва ватандўст бошї, маро бо 
ин як каф хок гўрон, ки ин ёдгори ватани азизи ман аст».  
Ватандорию ватандўстию азиз донистани хоки ватан њам 
меросест аз ниёгони дури мо. Њанўз Куруши Кабир васият 
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карда буд: «Чун бимирам, маро бе кафан гўронед, то бо 
хоки Ватан махлут шавам». 

Достон ва шеърњое, ки Абулќосим Лоњутї дар 
замони Љанги Бузурги Ватанї офаридааст, барои халќи 
советї ва љанговарони диловар њамчун шиор хизмат 
намудаанд. Њамон муаллифони китоби дарсї аз шеърњои 
«Эй халќи золимкуш, ќиём!», «Ман ба майдон меравам»,  
«Бародарон», «Ватан – Ватан», «Ба синаву сар Ватанро 
њифз мекунем», «Ба халќи муборизи Украина», «Ба 
мудофиачиёни Ленинград», «Ба аскари сурхи тољик» 
ёдовар мешаванд, ки аз садоќати ватандўстонаи 
љанговарон гувоњї медињанд. Шоир дар ин давра достони 
«Ѓалабаи Таня»-ро меофарад, ки ба ќавли муаллифон 
барљастатарин таљассуми бадеии ќањрамонї, фидокорї, 
душманбадбинї ва ватандўстии насли навраси советї 
мебошад, ки дар он на танњо рўњи ќавии љавонон, балки 
њамаи халќи советї дар образи комсомолдухтар Зоя 
Космодемянская акс ёфтааст. Шоир бо санъати шеърии 
тазод ё ки муќобила образи гурўњи фашистони солимтану 
сар то по мусаллањ ва ѓолиб, вале маънан хароб, 
тарсончак, манфур, манњус, ѓоратгар, љаллод, вањшї ва 
малъунро ба вуљуд оварда, ба њамаи онњо як нафар 
духтари маљрўњ, азобдида, тањиркардашуда, аммо далер, 
ѓаюр, ќавиирода ва оташинро, ки бо нигоњи ѓазаболуд ва 
љавобњои матину нописандонаи худ фашистонро маънан 
маѓлуб гардонд, муќобил мегузорад. 

Шоир хислатњои разилонаи фашистон ва ахлоќи 
наљиби одамони советиро на танњо дар ин манзараи тазод, 
балки дар диалоги фашисти муфаттиш ва Зояи мањбус, 
дар азобу тањќирњои ў ва љавобњои бебоконаи вай низ 
тасвир мекунад. Шоир образи ќањрамони мусбати худро 
мувофиќи принсипи «сар додану сир надодан» эљод 
намуда, ќавииродагии ўро дар рўзи ба дор кашиданаш 
хеле боварибахш тасвир мекунад: 

 

Аскари фашист аз дусад бештар – 
Ќаровул дар атрофи як духтар. 
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Дирўз бо вай гап задем. Шуморо ѓоибона 
мешиносад. Худаш адабиётчї аст. Мулоќоти шумо бо вай 
хуб аст. 

Дар сурате, ки љо додан ба вай дар боѓ (чанд рўз) 
барои шумо мумкин набошад, бинависед, ки он кас донад 
ва дар Самарќанд нафарояд. 

Умед аст, ки ин илтимос бе љавоб намонад. Њам 
шумо ва њам бародарам Рањим аз мулоќот бо ў розї хоњед 
шуд… Илтимос ин ки агар коре дошта бошед, ба банда 
бинависед, хидмате, ки аз дастам ояд, дареѓ нахоњам 
кард». 

Ваќте ки ду дўст ба њамдигар дасти мадад дароз 
мекарданд, дар байн ягон ѓаразе набуд. Ин маънї дар 
мактуби устод Айнї аз 30 апрели соли 1939 ифода 
ёфтааст: «Муњтарам Лоњутї! масъалаи мудофиаи шуморо 
дар бораи худ дар Сталинобод, њатто дар баъзе маљлисњои 
хусусї дилсўзињои аз њад зиёд кардаатонро шунида будам. 
Албатта, ман ин нуктаро ба шумо нанавиштам, зеро ман 
њарчанд худро аз риё, нифоќ тамоман орї медонам, боз 
дар гуфтани некии касе ба рўи ў як навъ бўи «риё» - ро пай 
мебарам,бинобар ин он ва монанди он некињои шуморо 
шарм медорам, ки шахсан ба худи шумо нависам». 

Айнї ва Лоњутї њар хоњише мекарданд, њар мададе 
мерасонданд, барои анљоми кори муњиме ё навистани 
асаре буд. 

«Муаллими мўњтарам, як хоњиш дорам: дар љавоби 
њамин хат ба ман бинависед, ки дар давраи амири Бухоро 
чанд хел нолугњо (налог) аз дењќон мегирифтанд. Њамин 
тавр косибони шањрї… санъатгарон ва савдогарон чї 
молиётњо медоданд. Умед аст, ки инро зудтар ба банда 
бинависед, чаро ки мехоњам як асаре бинависам ва ин 
иттилоот барои он даркоранд. Ин хатро бо аљала навишта 
мефиристам. Ба бачањо људогона хат мефиристам». 

Албатта, устод ин хоњиши Лоњутиро анљом медињад, 
вале таъкид мекунад, ки «тартиби нолуги амирро, ки 
нињоят бетартиб ва печ дар печ буд, ба як руйхат 
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МАКТУБЊО ВА ТАРБИЯИ ДАСТГИРЇ 
 

Соли 2015 китобе бо унвони «Педагогикаи миллии 
халќи тољик» нашр намуда, таъкид карда будем, ки дар 
тарбия чизњои муњиму ѓайримуњим, асосию ѓайриасосї 
нест, њама чї муњим, њама чї асосист. Аз љумла, тарбияи 
дастгирї ё дасти мадад дароз кардан. Ва ин аз дархости 
зиндагї бармеояд. Зиндагї њамин тавр офарида шудааст, 
ки одамон њатман ба якдигар эњтиёљ доранд. Мањз дар 
њамин мавридњо њамдигарро дастгирї кардан, ба кўмаки 
якдигар расидан яке аз бењтарин хислатњои инсонист. Ин 
хислат дар пиндору гуфтору рафтори ин ду шахси бузург 
бараъло мушоњида мешавад. Шояд барои 1) устодию 
шогирдї бошад (Айнї ва Лоњутї дар чанд мактуб худро 
нисбат ба њамдигар гоњ устод мешуморанд, гоњ шогирд; 2) 
дустию рафиќї дар миён; 3) ќарзи инсонї; 4) дурии роњ. 

Ба њар њол мадад ва дастгирии онњо на танњо барои 
худашон, инчунин «ба адабиёти тољик бисёр фоидањо 
овардааст» (Муњаммад Осимї). 

Устод Лоњутї дар мактубе, ки 21 апрели соли 1927 
навишта буд, менигорад: «Рафиќи муњтарам ва устоди 
муаззам Садриддин Айнї! Агар шумо дар Маскав коре ва 
ё фармоише доред, бинависед, албатта, анљом хоњам дод». 
Ва дар љойи дигар: «Агар фармоише бошад, ба љону дил 
дар иљрои он мекўшам». Дар мактуби зер Лоњутї аз устод 
Айнї хоњиш менамояд, ки барои истиќомати чандрўзаи 
мењмоне дар Самарќанд мадад намояд: 

«Устоди мўњтарам! Яке аз коркунони байналмиллалї 
бо занаш ба истироњат меравад ва мехоњад, ки дар 
Самарќанд чанд рўз бимонад, ба шарте ки битавонад дар 
як боѓе манзил кунад. Ман ба ў ваъда додам, ки дар ин 
хусус ба вай ёрї кунам. Албатта, дар ин ваъда итминон ба 
мароњими шумо буд. Дар ин бора хидмати шумо ариза 
кардам, вале љавобе нагирифтам.  Ин аст, ки аз дигар 
менависам ва истидъо мекунам, ки дар сурат љавоб 
бинависед, чаро ки рўзи аввали август ин кас њаракат 
мекунад. 
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Як духтар, лекин бо рўњи кабир, 
Намояндаи халќи беназир. 
Ба он љаллодон духтари Ватан 
Дод зад: 
- Ман наметарсам аз мурдан! 

   

Манзараи ба дор овехта шудани ќањрамони мусбат 
ба айбномаи зиддифашистї мубаддал карда шудааст ва 
адиби советї онро барои ифодаи нафрати халќи мо хеле 
моњирона истифода мебарад. Ў фашистонро дар разилї ба 
«саг» ва дар беќурбї ба «бод», халќи советиро дар 
устуворї ва истодагарї ба кўњ ташбењ медињад. Таня ба 
мардуме, ки љамъ омада будаанду ашк мерехтанд, 
мурољиат мекунад: 

 

Рафиќон, аз ин сагњо натарсед, 
Шумо кўњед, аз ин бод наларзед. 

 

Дар љанги зидди фашистони лаин бисёр љанговарони 
тољик љони ширин аз даст доданд, ки яке аз онон додари 
Абдусалом Дењотї Абдушукур Пирмуњаммадзода буд. 
Дар таъзияе, ки 26 августи соли 1942 аз Сталинобод ба 
Самарќанд мефиристанд, бо андўњи зиёде гуфта мешавад: 

«Дар ин ќарибї аз фронт ба номи рафиќ Дењотї 
мактубе омада буд.Мазмуни мактуб барои њамаи мо 
ѓамовар аст дар бораи ќањрамонона ба ватан хидмат 
карда истода љон додани рафиќи боистеъдоди мо, яке аз 
бењтарин шогирдони шумо-драматурги љавони тољик-
Абдушукур Пирмуњаммадзода мебошад. Ин талафот 
барои Союзи Нависандагони Советии Тољикистон хеле 
гарон аст.Ин талафот барои халќи мо хеле ќимат аст, вале 
дар баробари њамаи ин талафот ѓазабу кинаи халќи 
советиро, дар он ќатор ѓазабу адовати мо ањли ќалами 
Тољикистонро нисбат ба душмани ѓаддори инсоният-
гитлерчиёни лаин шиддатноктару болотар мекунад. 
Албатта, барои бародари ќањрамони марњум ва падару 
модари вай ин хабари љонгудоз аст. Мо њанўз ин хабарро 
ба онњо нарасондаем, интизори омадани Дењотї будем. 
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Рафиќ Дењотї дар ин рўзњо бояд ба Самараќанд бирасад. 
Зеро ки мо аз Куйбышев телеграммаи ўро гирифтем. 

Њоло мактуби ба номи рафиќ Дењотї расидаро ба 
шумо фиристода хоњиш мекунам, ки аз номи мо ба ањли 
аёли марњум таъзия расонида, ба ѓами онњо шарик 
буданамонро маълум намоед». 

 
Бо салом ва эњтиром: 
Лоњутї, Турсунзода, Миршакар,  Неъматуллоев, 

Бону, Икромї, Суњайлї, Аминзода, Ниёзї ва диг. 
 

Тазоди зиндагиро бубинед, ки баъди гузаштани 
солњои зиёде баъзе намояндагони давлатњои Аврупои 
Ѓарбї, аз љумла Украина ва Полша собиќ роњбарони 
Давлати Советиро дар сар задани љанги дуюми љањон 
гунањгор њисобида мехоњанд таърихро аз нав нависанд. 
Аммо далеле, ки аён аст, њољат ба баён нест. Муњимтар аз 
њама мардонагї, диловарї ва ќањрамонињое, ки халќи 
советї, аз љумла тољикон нишон додаанд, намунаи 
бењтарини тарбияи ватандўстї бањри насли наврас мањсуб 
мегардад. Насли имрўза ва ояндаи мо њамеша бояд дар 
хотир дошта бошанд: дар љанги хонамонсўзи Бузурги 
Ватанї ќариб 300 њазор намояндагони халќи мо иштирок 
доштанд, аз ин миќдор 92 њазор нафарашон љон ба љаббор 
супурдаанд, 61 нафар бо унвони олии Ќањрамони 
Иттифоќи Советї мушарраф гардидаанд. 

Зиндагиномаи ин ду марди бузург ва ќањрамонони 
мусбати онњо намунаи барљастаи тарбияи ватандўстї дар 
замони истиќлол аст. Чун Лоњутї месуруд, ки 

 

Зиндагї -озодии инсону истиќлоли ўст, 
Бањри озодї љадал кун, бандагї даркор нест. 

 

Њамин гуна озодию њамин гуна истиќлолро  дар 
назар дошт. 

Агар мактубњо ва асарњои ин ду марди хирад тан 
бошанд, идеяи Ватану ватандўстї дилу љони њамин танро 
ташкил медињад. Ин њам ганљ ва њам шараф аст. Моро 
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Холида аз ман талаб кард, ки он нусхаро тамоман ба ў 
дињам. Аммо ман ба истифодаи муваќќатиаш рухсат 
додам ва тамоман ба ў доданро ќабул накардам. Албатта 
ў хафа шуд, лекин чора набуд, зеро тирожи ин китобро 
чунон кам кардаанд, ки бо вуљуди байни Тољикистон ва 
Ўзбекистон дар бораи мубодилаи нашриёти худњошон 
муомила будан, Тољиккитоб натавонистааст, ки лоаќал 
дањ нусха аз китоб ба Самарќанд фиристонад. (Ин аст, ки 
тољикзабонони Самарќанд њам то њол аз ин китоб 
мањруманд ва њол он ки талабагони ўзбеки шўъбаи 
адабиёти дорулфунуни Самарќанд њам њар кадом 
мехоњанд аз ин китоб нусхае дошта бошанд). Ваќте ки 
нусхаи ёдгорї ба ман расид: ман тавонистам, ки он нусхаи 
аз Сталинобод ба даст даровардаамро тамоман ба Холида 
бахшам, аз ин љињат такрор ташаккур менамоям». 

Бисёр ваќт ба њамдигар китоб мефиристондаанд, 
бачањоро њам фаромўш намекарданд. Ин низ яке аз 
роњњои тарбия ва шавќманд намудани кўдакон ба китобу 
китобхонї буд. Дар ин хусус устод Айнї аз 4 августи соли 
1940 менависад: Муњтарам Лоњутї, «Марги судхўр», 
«Ятим», «Фирдавсї» ба наздикї аз чоп баромада буданд, 
як нусхагї ёдгорї фиристода шуда, аммо агар 
«Фирдавсї»-ро њам як нусха мефиристодам, баста 
ноњамвор мешуд, бинобар ин ду нусха фиристодам ва 
тафоул карда як нусхаашро ба номи Далер навиштам. 
Охир вай њам бояд мактабхон шуда бошад ва лозим аст 
бидонад, ки мо њам классик дорем». 

Устод Лоњутї ин ва дигар китобњоро гирифта 
хурсандии худро изњор менамояд: 

«Устоди муњтарам Айнї, салом! 
Аз омадани «Ятим» ва «Одина» ба хонаи амакашон 

бисёр хурсанд њастам. Ду касро, ки тавонанд намунаи 
њамаи халќи зањматкаши тољик бошанд, бењтар дидам, ки 
аз фарзандони шумо гирам. Ин аст, ки онњоро даъват 
кардам. Онњоро бад пазирої накардам, ки?...» 
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Њамин проблемаи «дар мактабњои тољикї ва ўзбекї 
дарсњо суст мерафт» муддати беш аз 70 сол давом кард ва 
њоло њам дар баъзе љойњо давом дорад. Мо ин масъаларо 
махсус таъкид мекунем, ки бобати шавќманд намудани 
китобхонии талабањо мактаб пас аз падару модар наќши 
калидї дорад. 

Байни ду устод расм шуда буд, ки чакидањои 
эљодиашонро туњфа мекарданд. 

Агар мабодо љое њамин кор рўй намедод, њамдигарро 
маломат мекарданд. Чи тавре ки боре ба Лоњутї руй дод. 

«Дар Сталинобод ба воситаи гирифторињои фикр ба 
беморї ѓафлати калоне аз ман сар зад, ки китоби худро ба 
шумо таќдим накардам. Њоло як љилд ёфта ба шумо 
мефиристам. Умед аст, ки онро ќабул кунед». 

Бо салом ва эњтироми дўстона Лоњутї. 
Агар туњфа мерафт, дар хона љашн барпо мегардид. 

Дар ин хусус устод Айнї чунин менависад: 
«Рубоињое, ки ба Холида фиристодед, дар хонаи мо 

сабаби љашн гардид. Бачагон даст ба даст гирифта хонда 
ќариб буд, ки ќоѓазро дарронанд. Медонед, ки ин хел 
корњо нисбат ба бачагон сабаби тарбияи хеле калон 
мешавад ва бачагонро ба тарафи адабиёти советї 
монанди як фишанг њаво медињад». 

Њољат ба шарњ нест: худи устод Айнї ањамияти 
тарбиявии ин гуна њадияњоро таъкид кардаанд. Бењуда мо 
дар чанд китоб, аз чумла, «Азизномаи Лутф», 

Китобро бењтарин туњфа ва пурарзиштарин воситаи 
тарбия нагуфтаем. 

Чун туњфа, яъне китоб ба даст мерасид, њамчун 
ёдгорї нигоњ дошта мешуд. Дар ин хусус мактуби устод 
Айнї аз 2 январи соли 1939 гувоњї медињад: 

«Муњтарам Лоњутї, ёдгории шумо монанди њарваќта 
барои ман пурбањост. Махсусан ин ёдгорї боз њам 
пурбањотар ва шодиоварандатар шуда, на танњо ба ман, 
балки ба Холида њам. Сабаби ин он аст, ки ман як нусха аз 
девони шуморо аз магазини Тољиккитоб дар Сталинобод 
ба даст дароварда будам. Ваќте ки Самарќанд омадам, 
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лозим аст, ки њамин ганљу шарафро дар тарбияи 
ватандўстии наврасону љавонон парчами худ ќарор дињем. 

 
МАКТУБЊО ВА ТАРБИЯИ КОРУ 

МЕЊНАТДЎСТЇ 
 

Пеш аз он ки ба шарњи мавзўъ шурўъ намоем, як 
чиро таъкид мекунем: вожаи «мењнат» арабї буда, 
маъноњои мусибат, бало, бадбахтї, ранљ, азобу уќубат, 
машаќќат, зањматро ифода мекунад. 

 

Ба ёди Њумоён ќадањ нўш кард, 
Ѓаму мењнати рањ фаромўш кард. 
                                                                 Њољу 

 

Имрўз дар забони мо «мењнат» маъноњои мусибат, 
бало бадбахтї, азобу уќубат, машаќатро аз даст дода, 
маъноњои зањмат, ранљ, кор боло гирифтааст. Њатто 
љуфти «мењнату роњат» арзи вуљуд кардааст: то мењнат 
накунї, роњат набинї, роњат ва осоиштагї аз мењнат аст. 
Ба роњат нарасид, он ки зањмат накашид. 

 

Носиро, «мењнату роњат» мутааќиб бошанд, 
Ѓам махўр, неку баду дарду даво ин њама њаст 

Носири Бухорої 
 

Ё Њофизи Шерозї мефармояд: 
 

Макун зи ѓусса шикоят, ки дар тариќи талаб, 
Ба роњате нарасад он ки зањмате накашид. 

 

Њатто замоне мењнат шараф дониста мешуд ва 
орденњое њам ба унвони «Ситораи Сурхи Мењнат», 
«Байраќи Сурхи Мењнат» доштем ва дорандагони ин 
нишонњо бо ифтихор сари синањо овехта мегаштанд. Бо 
ин њама далелњо мо гуфтанием, ки набояд калимаи 
«мењнат» -ро мавриди тарбия аз забон ронд. Беш аз он ки 
бо ин калима калимањои зебои мењнатдўст, мењнатдўстї, 
мењнатї, мењнаткаш, мењнатталаб, мењнатшиносї, 
мењнатќарин сохтаем. Калимаи «мењнатдўстї» дар ибораи 
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«тарбияи мењнатдўстї» гуворотар аст нисбат ба иборањои 
«тарбияи кордўстї», «тарбияи зањматдўстї», «тарбияи 
зањматкашї». Дар илми педагогикаи муосири тољик мо, 
албатта, аз калимањои «кор», «зањмат» истифода мебарем. 
Вале љустан бењтар аз ибораи «тарбияи мењнатдўстї» кори 
савоб нест. Рўи њамин андешањо мо дар ин китоб аз 
ибораи шинами «тарбияи мењнатдўстї» кор гирифтем. 
Боќї шумо медонед. 

Аз мутолиаи номањо (мактубњо) маълум мешавад, ки 
њам Садриддин Айнї ва њам Абулќосим Лоњутї басо 
мењнаткашу мењнатдўстанд. Мањз тавассути њамин кору 
зањмат, яъне мењнату мењнатдўстии њалол нони њалол 
ёфтаанд, ба унвонњои бузурги устодї, азизї, мањбубї, 
муњтарамї, фозилї, рафиќї, шафиќї, устодљон расидаанд. 

Хонандагони арљманд, агар хоњед, ки 
мењнатќаринию мењнатдўстии устод Садриддин Айниро 
фањмед, њавсала карда ин мактуби он касро, ки 23 ноябри 
соли 1934 навишта аст, хонед: 

«Рафиќи азиз, Лоњутии мо! 
Салом! Мактуби 9-уми ноябр навиштаатонро 19-

моњи мазкур гирифтам. Мувофиќи хоњиши шумо аз 
румони «Ѓуломон» ба котиб фармуда чордањ сањифа 
китобат кунонидам, ки њамроњи ин мактуб ба хидмат 
мефиристонам. Њоло худам дар румони «Ѓуломон» кор 
карда истодаам. Шароити корам ба ин тариќа аст: 

Њар шаб соати 2 баъд аз ними шаб кор сар мекунам, 
то соати њашти рўз, баъд чой менўшам ним соат, боз аз 
соати 8-ним ба кор медароям то соати 4-ним, бе он ки чизе 
бихўрам ва чое нўшам, кор мекунам. Соати 5 корро 
ѓундошта кўча меравам ва газета мехарам, ба ин восита 
пойњоям, ки 14 соат дузону мондаанд, меёзанд. Боз пас ба 
хона омада таом мехўрам, чой менўшам ва рўзнома 
мехонам. Соат, ки њафт шуд мехобам. Боз соати 2 гўё маро 
касе бедор карда бошад, аз хоб љаста  мехезам.(Ин 
мактубро њам соати 2-ним, баъди ними шаб, навишта 
истодам, ки аввали њавсала аст, вагарна хонда 
наметавонистед). 
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Њоло дурўѓи Мирзоро ба рўяш мезанам!-гўён ба 
хонаи худњошон давид. 

Охир, ин соли панљумашро пур карда аз соли шашум 
ба моњи нўњум ќадам монд, бисёр чизњоро мефањмад. 

Устод дар як мактуби дигараш ба Лоњутї менависад: 
«Холида пеш аз мактаб рафтанаш, дар ваќтњои 

шашсолагиаш аз модараш алифбои арабиро ќадре омўхта  
буд. Баъд аз он гоњ- гоњ хатњои арабиро аз назар 
гузаронида саводи арабиашро ќадре пеш бурдааст. Њоло 
хатњои чопагии арабиро мехонад. Порчаеро, ки шумо дар 
вай номи ў ва бародаронашро навишта дар даруни мактуб 
монда будед ва хусусан он порчаро хеле хоно ва гўё њам 
навишта будед, худаш хонда тавонист. Ин њолат шодї бар 
шодии вай афзуд. 

Њоло Холида ва бародаронаш дар мактаби русї 
мехонанд, Лутфияро њам дар боѓчаи бачагонаи русї 
додам. Навиштаи конверт захми ќалами русии Холида 
аст. Ман дигар барои адреснависонї одамковї 
намекунам. Телегрофи соддаро њам метавонад нависад. 
Баъд аз як – ду сол (агар зинда бошам) барои мактубњои 
русї њам ба одамони беруна мўњтољ нахоњам шуд». 

Айнї дар мактубаш аз 14 марти соли 1937 сабаби дар 
мактаби русї хондани фарзандонашро шарњ дода буд: 

«Чунончи аз ин пеш навишта будам, ман 
бачагонамро аз мактаби тољикї гирифта дар мактаби 
русї монда будам, зеро бе њамин бачагонро олим кардан 
ва аз мактабњои олї бањравар кардан мумкин набуд. Зеро 
дар мактабњои тољикї ва ўзбекї дарсњо суст мерафт, 
хусусан дарси забони русї мисли бозї буд. Албатта, 
бачагон имсол дуруст фоида бурда тавонистанд. Як 
муаллими русї нигоњ доштам, ки дар хона дарсњои 
онњоро тайёр карда дињад. Лекин дар ваќтњои охир аз 
љињати бепулї маљбур будам, ки муаллимро рухсат дињам. 
Хулоса, имсол истифодаи бачагонам аз мактаб ноќис аст, 
аммо умедворам, ки дар соли оянда дуруст фоида бурда 
тавонанд». 
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Акнун аз ањволи хона нависам: модари Холида 
сињатии тамом надорад, аммо бачагон имсол бемор 
нашудаанд ва ба мактабашон давом мекунанд. Лутфия, ки 
њанўз ба синни мактабї нарасидааст, лекин аз ќаламу 
ќоѓаз људо намешавад ва мундариљањои баъзе њикояњоеро, 
ки бародару хоњараш мехонанд, аз бар кардааст ва ба ман 
наќл њам мекунад. 

Дирўз як воќеаи аљоиб шуд. Бояд дар хотир дошта 
бошед, ки шумо соли гузашта аз Ќрим ба номи Холида як 
мактуб навишта ба вай «Ёри масчоњї» - ро фиристода 
будед. Ваќте ки ман он мактубро хондам, номи Лутфияро 
њам њамроњ карда будам, табъи ў њам баробари Холида ва 
Камол хурсанд шуда буд. 

Дирўз 16 январ холабачаи инњо, ки саводи арабї њам 
дорад, ин хатро аз даруни чизњои Холида гирифта 
хондааст, Лутфия шунидааст. 

Пеши ман омад. Дар њолате, ки дар чашмаш об чарх 
мезад ва мактуб њам дар дасташ буд, пурсид: 

Ин хати амаки Лоњутї аст? 
Аз дасташ гирифта дидам ва љавоб додам: 
Њо, мактуби амаки Лоњутї аст. 
Порсол шумо дар ваќти хонданатон ин хатро номи 

маро њам хонда будед, њоло Мирзо «номи ту ин љо нест» 
мегўяд. 

- Номат њаст гуфтам ва ба тарзе, ки ба ў нафањмонам, 
бо ќалами худ номи ўро њам навистам. 

- Канї куљост? Нишон дињед. 
Ман он навиштаи худро нишон дода, лекин ќариб 

буд, ки «обдузд афтам», зеро ранги сиёњии шумо сабз ва аз 
ман бунафш буд. Эътироз кард: 

- Чаро љоњои дигари  хат зангор аст ва аз они номи 
ман бунафш; 

- номи туро бо сиёњии бунафш, ки хеле аълост, 
навиштаанд. 

Ба ин љавоби ман он ќадар ќаноат накарданаш аз 
чењрааш равшан буд, бо вуљуди ин хатро аз дасти ман пас 
гирифта: 
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Агар корам лат нахўрад, умедворам, ки ин корро 
(«Ѓуломон»)-ро то иди дањсолагии Тољикистон тамом 
кунам. 

Аз чизњои тозае, ки имсол навиштам, ин аст: ба ман 
аз институти тадќиќотии педагогии Маскав як мактуб 
омад ва дар он мактуб хоњиш карда буданд, ки дар бораи 
мактабе, ки худам хондаам (мактаби ибтидої) як очерк 
нависам, ман ин очеркро дар њаљми тахминан ду лист 
навистам. Дар ин љо тарљума кунонда (ба русї) ба 
институти мазкур фиристодам. Агар шумо хоњиш дошта 
бошед, фармоед ба шумо њам нависонда фиристонам 
(албатта тољикиашро, аммо таин кунед, ки бо мошинкаи 
лотинї чоп кунонам ва ё бо арабї дастї нависонам). 

Дар бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў њам 
тахминан се лист чиз навишта ба Тољикистон 
фиристодам». 

Азизон, ба ин рељаи кор зењн монед: аз 24 соат, ки як 
шабонарўзро ташкил мекунад, устод Айнї њамагї 7 соат 
мехобад,14 соат дузону нишаста менависад, каме роњ 
меравад ва боз мехонад. Ин шахси бомаърифат барои 
навиштану эљод кардан шабро интихоб мекунад ва аз 
соати 2-и шаб то 8 рўз менависад. Албатта, барои шахси 
эљодкор илњом муњим аст.Илњом, ки омад, рўи ќоѓаз 
мебарояд. Ба њар њол шабу кори шаб дигар аст. Њама љо 
орому сокит аст, касе халал намерасонад. Намедонам ба 
хотири чї бошад, ки халќ зарбулмасале офаридааст: 
«Кори шаб-хандаи рўз». Бањс намекунам. Шояд баъзе 
корњо, ки шаб анљом меёбанд, бе камбудї набошанд. 
Аммо кори эљодї, кори нависандагї, кори ќалам шаб 
пурмањсул аст. Дигар ин ки бисёре аз эљодкорон рўзона 
мењнат мекунанд, ба коре, ба вазифае банданд. Аз љумла 
худи Айниро њам ба корњое банд мекарданд, ки ба кори 
эљодї халал мерасонданд. Дар ин хусус чанд бор ба 
Лоњутї менависад. Шояд барои њамин бошад, ки Лоњутї 
дар мактуби 28 декабри соли 1932 фиристодааш 
менависад: 

«Рафиќи мўхтарам Айнї! 
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Њар ду хати шуморо бо рафиќ Бону дар як љо хондем. 
Акнун љавоби хати якум: аввало њамин, ки аз касал 
шудани Камол ва шумо бисёр дилтанг шудем. Аммо аз ин 
ки сињату саломат шудаед, хурсандињо кардам. 

Лекин аз ин бобат хурсанд шуда бошем њам, ќисмати 
дигари хати шумо њар дуи моро њаќиќатан мутаассир 
кард. 

Устодљон, шумо дар хати худатон аз мурдан, он њам 
бо њасрат гап задаед. Ин хел маъюсињо аз тарафи шумо, 
ки ранљбарони тољик умедворї ба ёрдами адабиатон 
доранд, (мебахшед) дуруст нест. Акнун њама пролеториёти 
СССР ва аз он љумла мењнаткашони Тољикистон ба 
зиндагонии нав, зиндагонии хушбахтию озодї ќадам 
нињодаанд, чунин ваќте аз мурдан гап задани шумо 
инсоф-мї? 

Не,шумо бояд зинда монед ва ба сохтани сусиёлизм 
дар Тољикистон дар ќисмати адабї хизмат кунед. 

Мо аз тарафи хонандагони «Одина»,«Дохунда» ва 
порчањои дигари адабии шўрої ба шумо бар зидди ин 
настроение протест карда ва аз шумо талаб мекунем, ки 
бисёр зиндагонї кунед. 

Дохундањои мукаммалтар нависед.«Мо камбаѓало-
нем» барин таронањои ранљбарї ба вуљуд оваред ва дигар 
ин хел гапњо нагўед». 

Хуб мї, устодљон? 
Хайр, акнун дар хусуси мусофирати тобистонии 

шумо ба Вахш ва дигар љоњо.Ин ќасди шумо, албатта, 
ќобили табрик аст.Акнун шодмонии дигаре, ки дорем-
масъалаи то як андоза озод шудани шумо аз корњои 
зиќкунанда аст. Ман (Лоњутї) дар Симферопол дар ин 
хусус бо рафиќ Расулї муфассал гап зада будам ва ба 
Сталинобод њам хат навишта ёдоварї карда будам, ки 
шуморо тамоман аз корњои идорї озод намуда, 
маошатонро таъин карда, аз шумо эљоди асарњои 
инќилобии пролетарї талаб намоянд. 

Мумкин аст, ки ба њамин зудињо барои чанд рўзе ба 
он тарафњо мусофират кунам. Агар ин мусофират сурат 
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«Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар 
Љумњурии Тољикистон» чї андоза масрур мешуданд. 

Баъзењо ба хотир меоранд, ки устод Айнї дар 
зиндагї ва сарфу харљ шасхи бисёр хурдагир буданд. 
Мисол меоранд ваќте ки писараш Камол дар Ленинград 
мехонд, пул равон мекард. Њар як сўмро ба њисоб 
мегирифт: ин ќадар роњпулї, ин ќадар тањсил, ин ќадар 
иљорапулї, ин ќадар сарфи киса. Агар њамин тавр бошад, 
њељ љои маломат нест. Ин њам тарбия аст, ки њар тину 
сўмро сарфакорона бояд истифода кард. Мањз дар њамин 
маврид фарзанд ё шахси дигар ба ќадри дорої, ќадри 
зањмати дигарон мерасад. 

 
МАКТУБЊО ВА ТАРБИЯИ ШАВЌУ 

РАЃБАТИ КИТОБХОНЇ 
 

Халќи тољик таърихан китобдору китобхон аст. 
Ва исботи бењтарини ин мактубњои ду саромади 

адабиёти ањди шўрои тољик Айнї ва Лоњутист. Онњо бо 
китоб зинда буданд, бо китоб нафас мекашиданд. Ва ишќи 
њамин хислати бењтарини худро дар ќалби фарзандон 
тарбия менамуданд. Љони сухан њам дар њамин аст, ки 
шарти аввал падару модар аст, ки онњо то чї андоза ба 
китоб ишќ доранд, китоб мехонанд, оид ба мазмуни 
китоби хондаашон назди фарзандон бањсу талош 
мекунанд. Ишќ ва талоши падару модар ба китобу 
китобхонї ба фарзандон мегузарад. 

Устод Айнї 17 январи соли 1937 менависад: «Рафиќи 
шафиќ, муњтарам Лоњутї! 

Бо ин њама камќувватї нахостам, ки дар ёдоварии 
Пушкин иштирок накарда монам. Як порча шеър 
навиштам, як нусхаи онро бо ин мактуб, аммо дар 
конверти људогона ба рафиќа Бону фиристода, 
тарљумаашро илтимос кардам. Аз шумо хоњишмандам, ки 
дар ваќти тарљума барои эзоњ ёрї медодед ва њам дар 
санаи пушкинии литгазета чопашро таъмин мекардед. 
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тољик мавридашро фаромўш кард, њамеша боз намуд. 
«Тољикон» - менависад А. Шишов, - чунон 
мењмоннавозанд, ки омодаанд охирин чизашонро рўи 
дастархон бароранд» («Таджики, Алма-Ата, 2006, сањ. 
261).Албатта, яке мењмондорию мењмоннавозист, дигаре 
сарфи бењуда. Чи Садриддин Айнї ва чи Абулќосим 
Лоњутї сарфаю сариштакор буданд, сарфу харљи бењударо 
чашми дидан надоштанд, дар њар њолату вазъият 
манфиати давлатро аз манфиати худ афзал мешумурданд. 
«Моли халќро эњтиёт кардан ва ба исрофи он роњ надодан 
барои онњо одати муќаррарї будааст» (Муњаммад 
Осимї). Мисол, устод Айнї дар мактуби худ аз 6 апрели 
соли 1940 менависад:«…Худам ба тариќи доимї ба 
тањрири «луѓати русї-тољикї» машѓулам, Колпаков 
(корманди илмии Базаи тољикистонии Академияи фанњо) 
бо ман кор мекунад. Азбаски аз њукумат харљи сафар ва 
рўзина мегирад ва њам ба харље дар гостинитса 
менишинад, ман бо вуљуди ќувватам кам будан кўшиш 
мекунам, ки зиёдтар кор кунам, то ки ба њукумат бори 
зиёд нашавад». 

Њатто ваќтњое мешудааст, ки Лоњутї барои дастрас 
намудани нусхаи чопшудаи шеъраш дар Сталинобод аз 
Москва пул равон мекардааст.Ин маънї дар мактуби ў аз 
22 августи соли 1927 дарљ ёфтааст. 

«Як ѓазал дар ин покет фиристодам. Илтимос ин ки 
аз тасњењ кардан онро ба «Овози тољик» бидињед ва 
бифармоед, ки њамон тавре ки њаст, чоп кунанд ва дар 
болояш «Пешкаш ба љаноби Мовандї» бинависанд. Бисёр 
миннатдор мешавам. Як сўм дар њамон покет фиристодам, 
ки дигар ѓазалро ака Њасан чоп кунад, аз њамон раќам ба 
ќадри як сўм ба нишонаи ман ба Маскав бифиристанд». 

Њар ду бузургвор њам одамони имрўзаанд. На танњо 
асарњояшон, балки худашон њам классиканд, бо моянд, 
зиндаю пояндаанд.  Агар Айнї ва Лоњутї имрўз дар 
ќайди њаёт мебуданд, аз ташаббуси Асосгузори сулњу 
вањдат, сарвари давлатамон ва ќонуни миллии он кас 
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гирад, итминон дорам, ки ин масъаларо бо њукумат ва 
фирќаи Тољикистон дар хусуси шумо тамоман њал кунам. 
Хати охиринатонро њамин њозир хондем ва чунин пеш 
омад, ки ин хати шуморо њам рафиќ Бону мисли хати 
аввалинатон дар ваќти омадан барои тарљума аз поён 
гирифта пеши ман овард. Ин аст, ки њар дуро бо њам 
хондаем. Њозир ман нишаста авќот мехўрам ва дар зимни 
хўрдан њамин хатро дикта мекунам ва шогирдатон Бону 
менависад ва аз анљоми ин вазифа бисёр шод аст». 

Бале, барои шахси эљодкору олим ваќт нуќра аст, 
самаранок истифода бурдани он тиллост. Устод Айнї 
њамин ваќтро моњирона ва самаранок истифода мебурд, 
ки аз эљодкорони пурмањсули гузаштагонамон, мисли 
Ибни Сино ва Абдурањмони Љомї омўхта буд. Дар 
рисолањо омадааст, ки Љомї зиёд кор мекард, кам мехуфт. 
Ў хоби бисёрро марг ва гоње њам дузд ба ќалам медињад ва 
таъкид мекунад, ки одам умри азизи худро аз ин дузди 
зиндагоникоњ, яъне дузде, ки зиндагониро, умрро 
коњонида кўтоњ мекунад, њифз намояд: 

Хоб дуздест зиндагоникоњ, 
Наќди худро зи дузд дор нигоњ. 
 

Шоир дар љойи дигар такроран мегўяд, ки 
 

                Шаби ту чун њама гузашт ба хоб, 
    Умри ту нима ба ваќти њисоб. 

 

Ва аммо устод Садриддин Айнї ин сирру асрорро 
барваќт дарк карда буд ва намегузошт, ки умри ширин ба 
корњои бењуда сарф шавад. Ў менавишту менавишт, 
мехонду мехонд.Њамин аст, ки асарњояш пайињам чоп 
мешуданд, ба чашми њасудону нотавонбинону душманон 
чун хори марѓелон мехалиданд, вале барои Лоњутї туњфае 
буданд арзишманд, душманон кўр мешуданд, Лоњутї 
пурнур. Хурсандии худро дар чандин мактубњо, аз љумла 
мактубе, ки 17 августи соли 1940 навишта буд, изњор 
менамояд: 
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«Рафиќи муњтарам устод Айнї! Мактубу китобњои 
шумо чанд рўз пеш ба Маскав расида бошад њам, дирўз 
онњоро гирифтам. Сабаб ин аст, ки њанўз дар дача њастам 
ва њафтае як бор ходимаро барои харидани хўрокворї ба 
шањр мефиристам, зимнан рўзномањо ва хатњоро њам 
њамроњи худ меоварад. Ин дафъа илова бар ѓизои љисмї 
ѓизои рўњии мо њадияњои пурќимати шумо шуданд, ки ба 
ин фаровонї ба мо расиданд. Махсусан Далери ман чунон 
хурсанд шуд…«барои ман махсусан навиштаанд, амакам! 
Ва ба њама кас китобњоро нишон дода мефахрид. Ба 
мењрубонињои шумо ташаккур! Асарњои наватон барои 
халќи тољик ганљинањои наве њастанд, ки боигарии 
адабиёти тољикро афзун мекунад. «Чашми бад дур!» 
Њанўз як китоби шумо хонда нашуда, китоби дигар 
мерасад.  Чї ќадар бояд Тољикистон хурсанд бошад… 

Ман бошам хеле хўрдагир њастам ва дернавис. Як 
контото барои консерти охирини Дањаи Тољикистонро 4 
моњ пеш навишта бошам, фаќат моњи гузашта хотирљамъ 
шуда, онро тамомшуда њисоб кардам. Ман як нусхаи онро 
барои шумо мефиристам ва хоњиш мекунам, ки назарияи 
худатонро марњамат карда ба ман менависед. Чї  кунам? 
«Зи дасти кўтањи худ зери борам. Ки аз болобаландон 
шармсорам», асари ќобили њадия надорам. Аммо умед 
њаст, ки «Девон»-и дуйюм баъд аз як моњ аз чоп барояд ва 
ба хидмати шумо бифиристам. Хидмати хоњари 
мўњтарама аз ман ва аз њамаи ањли оила салом 
бирасонед». 

Њарчанд ки устод Лоњутї менависанд:«асари ќобили 
њадия надорам», ин аз хоксорист. Дар асл Лоњутї дар 
зањматкашию мењнатдўстї аз устод Айнї камие 
надоштанд. Бар зами он ки дар созмонњои гуногуни 
давлатию љамъиятї адои вазифа менамуданд, девонњо, 
шеърњо, маќолаю тарљимањояшон мунтазам нашр 
мешуданд. Кифоя аст як мисол биёрем. Соли 1940 Сталин 
60-сола мешавад. Ба ин муносибат ањли ќалами 
Тољикистон манзумае ба унвони «Хати халќи тољик ба 
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шакли адабиёт нишон дињем. Мо бояд ба фарзандони 
давраи сусиёлизм, ки бачањои худи мо њам ба онњо ва 
мисли онњо бузург мешаванд, самимона хизмат кунем. 
Агар њар ду њамин тавр фикр бикунем, пас иродаамон 
содиќ ва комил аст». 

Ва ин њам аз садоќати Садриддин Айнї ва 
Абулќосим Лоњутї гувоњї медињад. 

Садоќати халќ ва шахсиятњои алоњида дар замони 
истиќлолияти комили давлатї ба Тољикистони азиз – 
Ватани мањбубамон дучанд афзудааст. Зеро, мањз 
истиќлолият ба мо имконияти таърихие фароњам овард, 
ки Ватани худро соњибї кунем, давлатдории миллии 
худро барпо намоем, суннату арзишњои миллиамонро эњё 
созем, ормонњои деринаи халќамонро амалї гардонем ва 
зиндагии озодонаи мардумамонро ба роњ монем» 
(Эмомалї Рањмон). 

Инсони замони истиќлол ба хубї дарк мекунад, ки 
љавњари инсон дар истиќлол аст. Инсоне, ки соњиби 
истиќлол аст, инсони комил аст. Ва, њамчунин Ватане, ки 
соњибистиќлол аст, комил ва сарфароз аст. Ваќте ки инсон 
љавњари истиќлолро мефањмад, мефањмад, ки истиќлол 
ќурбонињои зиёдеро ба бор меоварад, мењр ва садоќаташ 
меафзояд. Тарбияи чунин мењру чунин садоќат вазифаи 
њамагон, пеш аз њама, ањли ќалам, мактабу маориф, 
фарњанг аст. Дар ин самт танњо гуфтан кам аст. Тарз ва 
воситањо гуногун бошанд њам, ќабл аз њама бояд амал 
намуд, тавассути мањсули кору зањмат исбот кард, ки 
садоќат њам чун истиќлол љавњар аст. Љавњар эњтиёљ дорад 
њам ба њифз ва њам тарбия. Ба њифз эњтиёљ дорад, ки 
устувору поянда бошад, ба тарбия эњтиёљ дорад, ки барои 
наслњо намунаи ибрат шавад. 

 
МАКТУБЊО ВА ТАРБИЯИ САРФАЮ 

САРИШТАКОРЇ 
 

Парвардигор тољикро офарида, њамзамон дастархон 
њам додааст, ки дар мавридаш истифода барад. Аммо 
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чанд ваќте кўмак кунам. Бошад, ки бо шумо биравам 
(Агар худи шумо розї бошед, яъне бароятон имконият 
дошта бошад). Ман ба ў ваъда додам, ки ба Самарќанд 
рафта, дар будани имконият бо рафиќ Айнї њамроњ 
меоем. Дар њар њол ба хидмати шумо омадан мутобиќи 
орзуи худи ман аст. Агар сињататон иљозат надињад ба 
рафтан, зиёрати шумо барои ман хурсандиест. 

Фаќат мехостам ба ман бинависед, ки чї  ваќт 
омадан бењтар аст. Мутобиќи хати шумо ман гумон 
кардам, ки њамин рўзњо бо рафиќаатон ба Маскав, 
албатта, ба хонаи бародаратон меоед. Бону бисёр шод 
шуда буд, ки модари Холидаро пас аз чанд сол боз њам 
мебинад. Аммо афсўс, ки њељ кас намедонад шумо омадаед 
ё не? Дар њар њол агар омаданї шавед, телегром 
фиристонед, ки пешвоз кунем ва ба хонаи мо фароед. 
Шумо дар хати худ аз иродаи ман нисбат ба худ ва 
бачањоятон изњори самимият кардаед. 

Охир, домуллољон, аз одамњои дунёи куњна, ки њама 
кўчаву паскўчаи он оламро шахсан дида ва медонанд ва 
њоло дар зиндагї ва хидмат ба дунёи нав муваффаќият 
пайдо кардааст ва шарафи иштирок дар сохтмони њаёти 
сусиёлизм ба ў додаанд, фаќат мо дуто, охир, бошарафона 
пеш рафта истодаем. 

(Аз адабиётчиён ва нависандагон). 
Пас чї тавр мешавад, ки мо нисбат ба якдигар бад 

шавем, ё беиродат бошем ва ин ваќте мешавад, ки яке аз 
мо нисбат ба сусиёлизм носамимї шавем, ин ки барои ман 
мумкин нест, њамин аќидаро дар њаќќи шумо њам дорам. 

Охир, инсоф дињед, барои фањмондани як ќисмат аз 
њаёти куњна мо бояд барои љавонон чанд китоб нависем, 
аммо њар нигоњи мо ба якдигар њазор тўмори зиндагонии 
гузаштаро дар пеши љањониён боз карда, нишон дода 
мегузарад. Њаёти навро њам, ки зери роњбарии партияи 
Ленин – Сталин бо якдигар тай мекунем, пас чаро 
беиродат бошем ва на ин љиноятро мо намекунем. Инро 
дунёпарастон ва манфиатдўстон кунанд. Мо бояд то 
охирин нафас таљрибањои гузаштаро барои насли нав ба 
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падари халќњо Сталини бузург» иншо менамоянд, ки 600 
мисраи он ба ќалами Лоњутї тааллуќ дошт. 

Мењнатдўстии ду устоди кабир Айнї ва Лоњутї 
намунаи бењтарин барои наврасону љавонони замони 
истиќлолият аст. Асосгузори сулњу вањдат, роњбари 
давлат, Президенти кишварамон Эмомалї Рањмон соли 
2017-ро соли љавонон эълон намуд, ки ин дастгирии 
бевоситаи љавонон аз љониби давлату халќ аст. Бар ивази 
ин ѓамхорињо љавонон бояд аз сидќи дил хонанд, 
илм,техника ва технологияи муосирро аз худ намоянд, дар 
њифзи Ватан-модар омода бошанд, дар њама соњањо 
фаъолона мењнат карда, дар ободию осудањолии 
Тољикистони мањбуб њиссаи сазовор гузоранд. Агар 
хоњем, ки руњи Айнию Лоњутї шод бошад, мисли онон 
мењнат кунем, дилбохтаи зањмату кор бошем. 

 
ТАРБИЯИ ЊИФЗИ ЗАБОНУ АДАБИЁТ ВА  

РАСИДАН БА ЌАДРИ ОНЊО 
 

 Агар ба халќе ё миллате кинаю адоват дошта бошед, 
агар хоњед, ки онро аз рўи замин љорўб занед, њељ шарт 
нест тиру туфанг кашидан ва ё ба ќалбу устухонаш корд 
задан. Басанда аст рабудану мањв намудани маънавиёту 
забону адабиёту дину фарњанги он. Таърих собит 
намудааст, ки аљнабиён на як бору ду бор муќобили халќи 
тољику забону адабиёти он тиру туфанг кашида. Вале њар 
бор њам тирашон хок хўрда, њам туфангашон. Ва ин барои 
он аст, ки халќу фарзандони донишманду бедордилаш 
њушёранд ва њамеша посбонанд. 

Њамин халќу њамин сарсупурдањо намегузоштанд ва 
намегузоранд, ки ба пойи забону адабиёти мо хоре халад. 
Ва њатто нангашон меомад, ки баъзе хоинон бо ин забони 
ноби тољикї-дарї-форсї бегонагонро васф мекунанд. 
Шоир ва њакими халќамон Носири Хусрав алайњи ин гуна 
номардон хома бардошта мегўяд: 

 

Ман онам, ки дар пои хукон нарезам, 
Мар ин ќиммати дури лафзи дариро. 
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Аз замони Шоњносир ќариб 800 сол мегузараду 
солњои 20 ва махсусан 30-и асри бист гурўње бо номи 
пантуркистон мављудияти халќи тољикро дар Осиёи 
Миёна зери шубња мегузоранд, муќобили забону адабиёти 
тољикон сару садоњо мебардоранд. Дар мубориза бар 
муќобили ин гурўњ устод Садриддин Айнї камари њиммат 
бармебандад. Ў дар мусавї бо асарњои таърихию 
маќолањои пурмуњтаво китоби «Намунаи адабиёти 
тољик»-ро менависад. Нашри ин китоб бомбае буд 
партофта бар ошёнаи душманону хоинони миллат. 
Лоњутї, ки сарсухан навишта буд, устод Айниро ба 
муносибати чопи китоб табрик мегўяд ва чанд нусхаи 
онро ба Эрон мефиристад, аз он љо ба Афѓонистон 
мерасад. Дар омади сухан мегўям, ки солњои 1978-82 дар 
Афѓонистон ба њайси мушовири вазири маориф кор 
мекардам. Як нусхаи «Намунаи адабиёти тољик»-ро дар 
китобхонаи миллии Кобул дидам. Шоир Восифи Бохтарї 
бисёр хоњиш кард, ки барояш пайдо намоям. Замони 
рухсатї Душанбе омадам, ёфтам, бурдам. Бохтарї 
китобро гирифта бўсид, миннатдорї изњор намуд. 
Гуфтам: «Ба ман не, ба арвоњи устод Садриддин Айнї дуо 
кунед».Устод Лоњутї навишта буданд, ки равшанфикрони 
Эрон аз китоби судманди «Намунаи адабиёти тољик» 
хурсанд буданд ва борњо дар хусуси ин китоб ва зањмати 
шумо дар тараќќии адабиёти тољикї бањс карданд. 

Мегуфтанд, ки њама кас дар Эрон орзуи дидани ин 
китобро дорад. Чанд дастовез рољеъ ба њамон китоб, ки 
яке аз онњо пеши худам пайдо шуд ва дигаронашро аз 
нашриёт гирифтам, барои шумо мефиристам. Гарчи ваќти 
онњо гузашта, аммо чун рољеъ ба шумо буд, барои 
худатон фиристодам. 

Ногуфта намонад, ки «Намунаи адабиёти тољик» 
баъдтар бо теъдоди зиёд дар Эрон чоп шуд. 

Устод Айнї дар чанд мактубашон бобати ёфтани 
ќабри Рўдакї суњбат мекунанд, ки басо љолиб аст. 
Масалан, дар мактубе, ки 24 ноябри соли 1940 ба Лоњутї 
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Боз пурсиданд: 
«-Агар касе нест гўяд, ту чи гуна исбот мекунї? Ў дар 

љавоб табарро бардошт ва гуфт: 
«-Ана бо ин табар сари он гуна одамро зада 

мешиканам». Ин афсона дар самимият ва садоќати ман 
тамоман мувофиќ аст. Зеро ман медидам, ки Совет 
мазлумњоро њимоят мекунад ва золимонро мезанад. Аммо 
ваќте ки савияи ман инкишоф ёфт, он садоќати аљузонаам 
ба як садоќати илмї ва мантиќї мубаддал шуд. Ин 
самимияти ман бояд аз њар калимаи навиштаам њувайдо 
бошад, дар асарњои ман баъзан сањвњо, хатоњо воќеъ 
шавад њам садоќату самимияти худро барњам намедињад. 
Ман ба ин њол фахр мекунам. 

Ањволи дигаре, ки маро зиёда дар печутоб 
меандозад, ин аст, ки занам бемор аст ва бачагонам 
хурдсол. Дар ин ањвол инњо, ки ба ѓайр аз зану бачагони 
ман будан, гуноње надоранд, хароб хоњанд шуд. 

Ман зотан то 45-солагиам-дар замони амир аз он 
љињат хонадор нашуда будам, ки дар задухўрди байни мо 
ва амир зану бача поймол хоњад шуд (чунончи зану бачаи 
додарам баъд аз кушта шудани ў дар дасти амир мањв 
гардид). Аммо ваќте ки инќилоби Бухоро шуд ва амирї 
абадан мањв гардид, ман њам осудањолона хонадор шудам. 
Агар медонистам, ки дар охири умрам ин гуна њодиса ба 
ман рўй медодааст, ман њаргиз хонадор намешудам. 

…Илтимоси дигар аз шумо ин аст, ки агар бо њамаи 
кўшишњо кори ман бад шавад, шумо ба бачагони ман 
монанди як каси доѓдор нигоњ накунед. Кўшиш кунед, ки 
инњо дар роњ намонанд». 

Садоќати шахс ба шахси боварибахш ва ба кори 
сотсиализм магар аз ин зиёд мешавад? Њаргиз! 

Ва инро мактуби навиштаи Лоњутї аз 25 августи соли 
1938 тасдиќ мекунад. 

«Фозили муњтарам рафиќ Айнї! 
Хати охирини шуморо дар Маскав гирифтам. Рўзи 21 

моњ бо њама оила ба Маскав баргаштам. Дар ин љо рафиќ 
Ќурбонуф хоњиш карданд, ки ба Сталин (обод) рафта 
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Ваќте ки ман ба хоњари Вадуд (соли 1920) хонадор 
шудам, ў коммунист буд ва як коммунисти чап буд, ман 
муллои аз мадраса баромадагї будам. Партия ва инќилоб 
маро тарбия карда ба дараљаи нависандаи советї расонд, 
мусоњибатњои одамони бад ўро вайрон карда ба ин дараља 
расонд. 

Такрор мегўям, ки ман ба Вадуд њељ як алоќаи 
мафкуравї ва сиёсї надорам ва доштанам њам мумкин 
набуд. 

Маро бо алоќаи Файзулло Хўља ва Икромуф айбдор 
мекунанд. Аммо шумо медонед, ки танњо кўшиши шумо 
ва њимояти њукумати советї маро аз шарри Файзулло 
Хўља ва Икромуфњо нигоњ дошта омад. Шумо медонед, ки 
Икромуф ба «Намунаи адабиёти тољик» чигуна њуљум 
карда буд, шумо медонед, ки Икромуф ин масъаларо пеши 
Бухорин гузошта ўро ба майдон андохта буд. 

Имрўз боќимондаи онњо мехоњанд, ки маро ба болои 
лошаи мурдори онњо тела дода, мусибати аз афтодани 
онњо дидаашонро ба шодии аз мањв шудани ман 
гирифтаашон сабук кунанд. 

Ман агар пир намебудам, ба ин ањвол сабр карда 
метавонистам, зеро яќин дорам, бо тафтиши дурусти 
советї оќибат њаќиќат маълум хоњад шуд. Лекин азбаски 
пиру барљомонда шудаам, метарсам, ки то ба зуњур 
омадани њаќиќат организми ман тоб наёварда мањв 
шавам. 

Ман, албатта, бехатою нуќсон нестам, лекин њељ гоњ 
муњаббат ва салоќати ман нисбат ба Њукумати Советї ва 
роњи Партияи Коммунистї халадор нашудааст ва 
халалдор нахоњад шуд. Ман дар ваќтњое, ки диндор будам 
ва дар ваќтњое, ки њанўз боќимондањои мафкураи 
љадидизм дар ман мављуд буд ва дар ваќтњое, ки њанўз 
роњи партия ва маќсадњои ўро намедонистам – дар њамон 
ваќтњо њам бо садоќати хоса ба советњо хидмат мекардам. 
Салоќати ман мисли имони он аљуза буд, ки аз вай 
пурсиданд: 

«Худо њаст, ё нест:» - њаст, - гуфт. 
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менависанд, ёфт шудани дењаи Рўдак ва ќабри Рўдакиро 
«воќеаи наве дар таърихи адабиёти форс-тољик» 
меноманд. Давоми мактубро мехонем: «Маълум аст, ки то 
њол дар байни ањли таърих ва тазкирањо ихтилоф буд, ки 
Рўдакї аз Бухорост ё Самарќанд. Ман дар ваќти 
навиштани «Намунаи адабиёти тољик» фикри аввалиро 
тарљењ карда будам. Аммо имсол, ки дар бораи Рудакї 
маќола навиштам ба асоси як манбаи арабї, ки ривояти 
худро аз Идрис ном мекунад, ќарор додам, ки аз 
Самарќанд аст ва ин Идрис Астарободї буда, умри худро 
дар Самарќанд гузаронидааст ва дар ин љо пас аз шаст 
соли вафоти Рўдакї мурдааст, њам таърихи Астаробод ва 
њам таърихи Самарќандро навиштааст. Идрис мегўяд, ки 
Рудакї аз ќарияи Рўдак аст. Дар љои дигар мегўяд, ки 
ќабри Рўдакї дар Панљрўдак аст, ки яке аз ќарияњои 
Рўдак буда, дар навоњии Самарќанд аст. 

Аммо намедонам, ки ин Панљрўдак ва Рўдак дар 
куљои Самарќанд бошад. Профессор Семёнов, ки имсол 
дар ин бора маќола навишт, дар маќолаи худ ќайд 
кардаст, ки Рўдак ва Панљрўд дар 15–километри шањри 
Самарќанд аст. Аммо ман бо пурсуков аз атрофи 
Самарќанд ба ин номњо дењае наёфтам ва ба тариќи њазл 
ба Дењотї гуфтам, ки охир Рўдак аз Панљакат ёфт 
мешавад. Ин сухан зоњиран њазл бошад њам, ба аќидаи 
худам љиддї буд ва бинобар ин ба њамин асос тадќиќот 
бурдам. Имсол дар моњи июл ваќте ки њавлии худро 
ремонт мекардам, як мардикорро ба кор овардам. Ў аз 
дењаи Фароби Панљакат будааст. Аз вай Рўдак ном 
дењаеро пурсидам. Ў тасдиќ кард, ки дар Панљакат аст, 
аммо ў надидааст ва бобои ў, ки њанўз зиндааст, дидааст, 
Панљрўд (Панљрўдак) њам дар њамон љоњо аст. Инро њам 
шунидааст. Ман ин маъниро ба секретари якуми 
райкомпартияи Панљакат-ба рафиќ Муњаммадиев 
навишта, аз вай илтимос кардам, ки ин маълумотро 
пурсуков кунад. Ў баъд аз чанд рўз шахсан пеши ман 
омада маълум кард, ки Рўдак ва Панљрўд-њар ду њам дар 
Панљакат њастанд ва аз маркази район тахминан 60-70 
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километр меояд. Ман ин маълумотро ба Сталинобод ба 
Союз навишта илтимос кардам, ки як экспедитсияи расмї 
фиристонад.Аз ин љо аз базаи Академия Бузургзода ва аз 
Наркомпросс Гарецкий ном як таърихшинос омаданд ва 
маро рањбари экспедитсия ќарор доданд. Азбаски барои 
баромадан ба болои кўњи баланд дили ман тоб надошт, 
ман њамаи маълумот ва нишонањоро ба онњо дода 
фиристодам. Онњо рафта ќабри Рўдакиро ёфтанд. Ба 
ќишлоќи Рўдак бошад, Гарецкий нарафта, танњо 
Бузургзода рафта омад ва њар дуи онњо њам њамаи 
маълумотњоеро, ки ман ёфта будам, тасдиќ карданд. 

Аммо ваќте ки Гарецкий бо мухбири радиои Москва 
мусоњиба кардааст, њамаи ин кашфиётро ба худ нисбат 
додааст. Ба ќавли  ўзбекон «Тайёр ошга бакавул» 
(боварљии оши тайёр). 

Акнун ба ман маънии таъбири манбаи арабї маълум 
шуд, ки  дар  вай  Рўдак ва Панљрўд (Панљрўдак) аз 
навоњии Самарќанд  шумурда шудааст.Ноњия бо маънои 
арабиаш ба канори дур кор шумурда шудааст. Дар 
њаќиќат њам Панљакати то розмежевание, то соли 1925 яке 
аз районњои (ноњияњо) Самарќанд ба шумор мерафт. 

Ман дар сари кори канал бо бисёр колхозчиён 
мусоњиба кардам. Номи ќишлоќњои онњо диќќати маро 
љалб кард: шумо аз куљо?-аз Њуснобод, Шумо чї? -
Нигинобод, шумо аз куљо? Ай Майкада, Шумо чи? Аз 
Зебон-Зебиён ва њоказо. Њаќиќатан районе, ки ба дењањои 
худ ин гуна номњои шоиронаро ќабул кардааст, њаќ дорад, 
ки монанди Рўдакї як устоди номурдании шеъру 
музикаро расонад. 

Дар ваќти кори канал ягона роњи кўњї, ки ба Рўдак 
мерафтааст, муваќќатан баста шудааст. Вагарна ман ба он 
љо њам мерафтам. Чунки Рудак аз сари канал 8 ё 10 
километр будааст. 

Барои  устод Садриддин Айнї натанњо адабиёт 
муњим аст, инчунин онњое, ки ин адабиётро меофаранд. Ва 
ин иддаоро мо метавонем аз як мактуби дигарашон, ки 26 
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њамин омил расм шавад, то дар њифзи Ватану ободии он 
бољуръату мубориз, пайгиру фаъол бошанд. 

 
 
 

МАКТУБЊО ВА ТАРБИЯИ 
САДОЌАТ БА ВАТАН 

 

Бењамтост садоќати ин ду абармарди таърих. Ва ин 
садоќат дар 

- муносибати њамдигар; 
- равнаќи адабиёти тозабунёди замони  шўравї; 
- офаридани асарњои пурмазмуну пурмаѓзу пурмоя; 
- хизмат ба кори сосиализм; 
- хонаводаю фарзандон; 
- муносибат бо њамќаламони покдилу поктинат зоњир 

мегардид. Зиндагї аз ибтидо њамин тавр будааст, ки 
маѓлубон бар ѓолибон, нотавонбинон бар тавонон, 
нобиёнон бар биноён, нозўрон бар зўрон, ноуњдабароён 
бар уњдабароён, њасад мебурданд. Замоне, ки устод Айнї 
дар њама љабња дастболо шуд, њатто наздикону хешони 
нотавонбинаш душман шуданд. Туњмат чун борони 
бањорон рехтан гирифт. Айнї на як бору ду бор ба Лоњутї 
номањо навишта, садоќати худро нисбат ба Њукумати 
Советї ифода намудааст. Масалан, 6 ноябри соли 1937 
менависад: «рафиќи муњтарам Лоњутии азиз! 

Мехоњам, ки аризаи кўтоњтари дигарро ба русї 
перевод кунонида, ба секањо дињам, аммо касе нест, ки ин 
корњоямро бо ў маслињат кунам ва дар корњои техникї 
перевод ёрї талабам… Ман дар он хабарњое, ки дар ду 
газетаи Ленин юли» ва «Њаќиќати Ўзбекистон» навишта 
шудааст, худро айбдор наменамоям. 

Танњо ман ба ин айбдор њастам, ки ба алоќаи 
маљбурии Вадуд гирифтор шудам, ман ба бадбахтии 
шавњари хоњари ў будан гирифторам. Ман натавонистам 
зани бемори малари, ревматизм ва порук сердсаи худро бо 
бачагони хурдсол бароварда пеш кунам. 
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барои номи Тољикистон дорад. Дар Маскав њељ 
мунтазири ин хабар набудам. Њоло, ки шуд, хайр шавад. 
Охир, ки партия инро хоњад шунид ва фикри худашро 
хоњад гуфт. Ман хомўш мешинам. 

Рољеъ ба Дењотї бошад, нисбат ба ман њам иѓвогарї 
кардааст. Аммо шумо бењтар аст, ки ба ў нагўед. Ин хел 
бачањо тараќќии худро дар ин гуна «садоќаткорињо» 
медонанд. 

Дар омади сухан таъкид мекунам: дигаронро 
намедонам, вале худам ифтихор дорам дар хољагие 
таваллуд шуда будам, ки номи Лоњутиро дошт, мактабаке 
хонда будам, ки ба номи Лоњутї буд, дар омўзишгоњи 
педагогие тањсил карда будам, ки номи Лоњутиро дошт. 

Хислати хоксорї ва фурўтанї меросест, аз ниёгони 
боору номуси тољикон бар ояндагон. Ва дар ин сабќат 
Саъдии бузургвор пешопеш ќадам мегузошт: 

 

Гар рўзе хок шавад, Саъдї чї ѓам? 
Ки дар зиндагї њам хок буд ў. 

 

Хоксорї нуњуфта аст дар тинату табиати мо, 
тољикон. Аз ин љост, ки ин мардум умре фарзандонро 
њидоят мекунанд, ки хоксор бошанд, њавобаландию ман -
манї накунанд. 

Вале хоксории мардуми мо чунин маъно надорад, ки 
њамеша ду даст пеши бар, сар хам бошем. Таърих њам 
собит намудааст, ки мавриди зарурї тољикон љуръат 
пайдо намуда муште обдор бар сари душман задааст. 
Махсусан, мавриди њифз ва ободии кишвар ин халќ байти 
зерини устод Лоњутиро шиори худ ќарор додаст: 

 

Мубориза шарафу кор ифтихори ман аст, 
Наљоти тўдаву мањви ситам шиори ман аст. 
 

Ба таври дигар бигўем, хоксорї сади роњи 
љуръатнокї ва мубориз намешавад. Баръакс, хоксорї 
љуръатнокро љуръатноктар, муборизро муборизтар 
мегардонад. Дар тарбияи мардуму наврасон њам бояд 
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сентябри соли 1940 ба Лоњутї навишта буданд, ба хубї 
дарк намоем. 

«Устоди муњтарам, рафиќ Лоњутї!…љавоби мактубњо 
арзи ташаккур дер монд. Сабабаш ин буд, ки ба 
муносибати юбилеи садсолагии «Камине» (Камина) ба 
Туркманистон даъват шуда будам, умедворам, ки 
ташаккур ва арзи маро ќабул фармоед. 

Рафиќони туркман барои Камина, ки шоири халќи 
туркман будааст, хеле тўйи тантанадор гузарониданд.То 
рўзи тўй асарњои Каминаро њам ба забони туркманї, њам 
ба забони русї чоп карда бароварданд. Аз ѓайри ин 6 
китоби дигар аз адабиёти халќии туркман чоп кардаанд, 
ки њама бо техникањои бисёр аъло. Аз шакли ин китобњо 
гумон мекунед, ки асарњои Пушкинро дар Ленинград чоп 
кардаанд. Як роман, 27 печатний лист њам аз 
нависандагони њозира ба њамон техникаи хуб чоп 
кардаанд. Њамаи ин китобњо дар Ашќобод чоп шудаанд. 
Аз республикањои бародарї ќариб сад нафар мењмон буд. 
Њамаи роњбарони ташкилоти партиягї ва советї, хоњ рус 
бошад хоњ туркман аз аввал то охир дар тўй шахсан 
иштирок карданд. Бар болои ин оид ба њаёти Камина 
рафиќ Скосируф ба забони русї як романи калон 
нависонда омад, ки њам ба забони русї, њам ба забони 
туркманї чоп шуда баромадааст. Њозир рафиќони 
туркман ба тўйи Махтумкулї тайёрї мебинанд, ки ў 
шоири хубест. Асарњои ў то инќилоб ба забони русї ва 
забонњои аврупо тарљума шудааст. Ин тўй дар соли 1942 
мешудааст, ў дар соли 1780 вафот карда будааст. Њарчанд 
тўй дар соли 1942 шуданї бошад њам, то њол тарљумаи 
шеърњои ў ба забони русї тайёр шудааст. Ўзбекон як 
масал доранд, ки мегўянд, «ѓайратлидан имон ќутулмас», 
(аз одами боѓайрат имон халос намешавад»). Ин масал 
дар њаќќи рафиќони туркман тамоман дуруст аст. Инњо то 
инќилоб њаёти кўчманчигї мегузарониданд. Аз тарбияи 
Партияи Ленин-Сталин чунон фоида бурданд, ки номи 
худро ба ќатори миллатњои мутамаддин дароварда 
тавонистанд. Аммо тољикон, ки маданияти чандин 



22 
 

њазорсола ва адабиёти њазорсолаи  зинда доранд, бисёр 
суст мељунбанд». 

Бешубња, њам суст мељунбиданд, њам љуръате 
надоштанд, ки проблемањои муњими љумњуриро дар 
марказ њал намоянд. Беш аз ин бе маслињати Рашидову 
Кунаев ба Комитети Марказї намебаромаданд. Барои яке 
риш бањона мешуду барои дигаре салла. 

Истиќлолият омаду њамаи ин бенизомию бељуръа-
тињо хотима ёфта таърих эњё шуд. Дар як муддати кўтоњ 
1100 - солагии Давлати Сомониён, Имоми Аъзам, устод 
Рўдакї, «Шоњнома»-и Фирдавсї, Абўалї ибни Сино, 
Абдурањмони Љомї, Камоли Хуљандї, Мир Сайид Алии 
Њамадонї, Садриддин Айнї, Мирзо Турсунзода ва дањои 
дигарро љашн гирифтем. Забони тољикиро, ки устод 
Садриддин Айнї бањри њифзу тозагиаш мубориза мебурд, 
дар курсии арљ шинондем. Чи устод Айнї ва чи Лоњутї 
ќариб дар њамаи мактубњояшон оид ба масъалаи забон ва 
истифодаи калимањои људогона суњбатњо оростаанд. 
Шахсан Садриддин Айнї ба тартиб додани луѓате машѓул 
мешаванд, ки ба ќавли худашон «барои љавонон ва забони 
адабии имрўзаи тољик хазинаи калон» мањсуб мегардад. 
Дар ин хусус 7 октябри соли 1937 менависанд: «Рафиќи 
шафиќ, муњтарам Лоњутї! Имрўзњо ба кори луѓат 
машѓулам. Ман бо Тољигиз соли 35-ум як мушоњида баста 
будам, ки як луѓати тољикии нимтафсилї тартиб дињам. 
Медонед, ки дар дасти тољикони Осиёи Миёна ду-се луѓат 
њаст, машњуртарини онњо «Ѓиёс» ва «Бурњони ќотеъ» аст. 
Аммо љавонон,  махсусан онњое, ки дар замони охир 
саводнок шудаанд ва арабиро намедонанд, аз он луѓатњо 
њељ фоида бурда наметавонанд. Бинобар ин хостам, ки ба 
асоси њамон луѓатњои куњна  як луѓати тољикї ба тољикї 
бо усули замонї тартиб дињам. Корро ба ин тартиб пеш 
гирифтам: 

Аз луѓатњои куњна њар чизеро, ки мурда буд ва ба 
забони мо даркор намешавад, партофтам, чизњои 
даркориро гирифтам. Чизњои даркорї њам ду ќисманд: як 
ќисми онњо барои тањрир ва мутолиаи адабиёти имрўза ба 
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медињанд ва њатман менависанд: «Шеърњои шумо бо 
дастхатњои худатон дар архиви ман будан ва барои 
таншиди хотир њамеша тайёр истодан (ашон) барои ман 
як фахр, як шараф ва як гавњари гаронбањост. 

Њарчанд бањо додан ба шеърњои шумо аз ѓунљоиши 
иќтидори ман берун аст, ба мазмуни «алмаъмур маъзур» 
амал намуда маљбур шудам, ки нуќтаи назари худро баён 
кунам». 

Ана њамин љумлаи «Њарчанд бањо додан ба шеърњои 
шумо аз ѓунљоиши иќтидори ман берун аст», хислати олии 
хоксории устод аст. Зимни њамин хоксорињо маслињатњо 
медињад, ки Лоњутиро маъќул мешавад. 

Душманону тангназарон чи тавре ки ба Айнї њуљум 
мекарданд, њамин тавр муќобили Лоњутї њам иѓвоњо 
меангехтанд. Соле пеш дар Ленинобод хољагиеро 
(колхозеро) ба номи Лоњутї гузошта буданд. Баъди як сол 
иѓво мебардоранду њамин хољагиро ба номи Димитров 
мегузоранд. Лоњутї инро шунида ба устод Айнї оромона 
ва хоксорона љавоб менависад: 

«Масъалаи дигар мавзўи баргардонидани номи 
колхоз дар райони Ленинобод, аз «Лоњутї» ба 
«Димитров»: устодљон, ќасам ба маслаки ленинизм ба 
ќадри сари мўе ба ин корњо ањамият надињам. Тољикистон 
ќадрдонии худашро кунад. Њукуматдорони он љумњурият 
алоќаи шахсї надоранд. Майлаш, рањмат. Ман дилам 
осуда ва фикрам солим аст. Таърих хомўш нахоњад шуд ва 
халќ нахоњад мурд. Мардум хидмати адабии маро ба 
Тољикистон медонанд ва рањбари мардум – фирќаи 
коммунистї њам медонад. Аммо як чизро хеле дилам 
мехост, ки бидонам: 

Махсусан ин ки чї бањона доштанд ва иѓвогарї дар 
чї шакл ва ба чї иборат будааст. 

Агар инро ба банда менавиштед, мамнуни абадї 
мешудам. Боќї кори халќ аст, ба номи њар кас, ки мехоњад 
колхози худашро меномад. Шумо менависед, ки дар 
Сталинобод њанўз театру кўча ба номи ман боќї аст. Боќї 
монад њам, домулло, ањамият намедињам. Аммо ањамият 
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шумо, инчунин нависандаи мо њам аст», Луи Арагон 
(нависандаи Фаронса) «Садриддин Айнї бо асари 
љовидонааш «Марги судхўр» бо намояндагони адабиёти 
љањон Балзак, Шекспир, Њаёте дар як ќатор меистад». 
Нависандаи туркман Бердї Карбобоев: «Садриддин Айнї 
на танњо муаллими адабиёти тољик аст, инчунин 
муаллими тамоми адабиёти шўравии Осиёи Миёна 
мебошад. Ташаккури самимї ба халќи тољик, ки чунин 
истеъдоди тавоное офарида аст». Бо вуљуди њамаи ин 
мактуби худ аз 20 июни соли 1933 менависад: «Рафиќи 
шафиќ шоири љањоншумули инќилобчии болшевик 
Лоњутї! 

Шуморо танњо шоири љањоншумули инќилобчї 
гуфтан кам аст. Шумо он устоди адабу санъаткори 
пурбаракат њастед, ки бо шеърњои инќилобии оташбори 
худ дар димоѓи љавонони мењнаткаш шамъи адабиро 
афрўхтед ва њисси шоириро бедор кардед. Хусусан 
љавонони навраси тољик-коргару дењќонзодагони 
Тољикистонро амалан ва бевосита ёд додед ва тарбия 
кардед. Ман мисли як нависандаи пири тољик ба ќатори 
ин љавонони тарбиятдидаатон худро миннатдори шумо 
мешуморам ва рухсат дињед, ки бо ин васила дастатонро 
бо эњтиром фишорам. Умедворам, ки солњои бисёр осори 
адабияи обдори оташбори шумо чун нањр љорї буда, дар 
ин љўйбор садњо навнињолони адаб – шогирдони рошиди 
пролетарї расонед». 

 

Дўсти деринаи шумо: 
С. Айнї. 

 

Ин дараљаи олии хоксорист, ки як нависандаи 
љањоншумул худро «ба ќатори љавонони тарбиядидаи» 
Лоњутї шомил месозад ва дасташонро бо эњтиром 
мефишорад. 

Аз мазмуни мактубњо маълум мешавад, ки Лоњутї 
пеш аз нашри шеърњояш аксарияти онњоро ба устод Айнї 
мефиристад ва хоњиш мекунад, ки мулоњизањояшонро 
иброз доранд. Устод Айнї дар њама њолат хоксорї нишон 
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кор мераванд ва ќисми дигарашон барои мутолиа ва 
фоида бурдан аз адабиёти классикї даркор мешаванд. 

Медонед, ки ба ин сабаб хеле луѓатњои арабї ва 
форсии ќадим, ки дар адабиёти классикї њастанд, гирифта 
мешаванд ва манбаи дигари ман халќ аст. Њар кадом 
бобро бо забони халќ, ки то њол дар ягон луѓат дида 
нашудааст, аммо дар миёнаи мардум зинда ва дар 
гуфтушунид аст, пур мекунам. 

Дар тафсили луѓатњои куњна њаммаънии куњнаашро, 
ки дар адабиёти классикї ва дар забони имрўза нест, 
партофтам ва он маънињояшро, ки имрўз зинда аст, 
гирифта истодаам. 

Агар ба тамом кардани ин кор комёб шавам, гумон 
мекунам, ки барои љавонон ва забони адабии имрўзаи 
тољик хазинаи калон ба вуљуд ояд. Табиист, ки таљриба ва 
кори аввалї бо хеле нуќсонњо омехта мешавад. Бо вуљуди 
ин як асосе, ки дар оянда такмил ва ислоњ кардани он осон 
аст, гузошта мешавад. Ман хаёл кардам, ки то тамом 
шудани кор ба кори дигар даст назанам, то ки чизњои пеш 
-пеш навиштаам аз ёд набаромада, кор нисбатан зудтар ва 
осонтар тамом шавад. Ин коре, ки ман ба танњої сар 
кардам, корест, ки Бектош бо роњбарии Нисормуњаммад 
бо як дастаи калони «Забоншиносон» сар карда, ду сол 
«кор карданд» ва садњо њазор сўми давлат харљ шуду дар 
натиља чизе њам нашуд». 

Устод соли 1938 луѓатро ба охир расонда, барои чоп 
ба Нашриёти давлатии Тољикистон месупоранд… 
Нашриёт аз профессор Е. Э. Бертелс хоњиш мекунад, ки 
таќризе бинависад.  Донишманди арљманд њам таќриз 
менависанд, њам номае ба устод Садриддин Айнї. Инак, 
чанд љумлае аз њамин нома: 

Устоди донишманди муаззам! 
… Рафиќ Зингер …  шоњкори нави шуморо ба ман 

нишон дод, яъне «Луѓати забони адабии тољик»-ро. Баъзе 
ќисматњои онро хонда баромадам ва гуфта метавонам, ки 
ѓайр аз Шумо њељ касе дигар аз уњдаи чунин коре 
наметавонист барояд. Ин китоб як ганљинаест, аз 
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љавоњири гаронбањои моломол, як асарест, ки њазорон 
мардум метавонанд солњои дароз аз он истифода кунанд. 
Ман, ки чанд сол аст, кор мекунам, то як луѓатчаи тољикї 
ба русї тартиб кунам, хуб метавонам ташхис кунам, чї 
ќадар маълумот ва чї ранљ боист бурда шавад, то чунин 
асаре ба анљом расад»… 

Касе,ки агар хоњиши хондан дошта бошад, луѓат 
љилди 12-и куллиёти устодро зеб бахшидааст. (соли 1976). 

Бо вуљуди арбоби сухан њар ду бобати мавќеи 
истифодаи калимањои алоњида маслињату машварат 
мекунанд. Устод Лоњутї 2 феврали соли 1939 шеъре 
мефиристад ва мулоњизаи устод Айниро фањмиданї 
мешавад. Устод Айнї дар мактуби љавобї аз 11 феврал 
чунин менигорад: 

«Рафиќи шафиќ, Лоњутии мењрубон! 
Мактубњо ва шеърњо расиданд, маро аз њад зиёд 

мамнун кард… Достонњо саъдиёна ва Камолиддини 
румиёнаи советї аст, њар чанд мо инњоро аз љињати услуб 
саъдиёна ё ин ки румиёна мегўем, аз љињати мазмунњои 
бикр-бериёна мегўям, ки онњо ба гўяндаи ин достонњо 
нахоњанд расид. «Шамъи бино» - ин унвон ва исботи ин 
унвон ба мисоли њаёти њаќиќї дар фикри њељ классик 
нарасида буд. 

Ё ин ки нишон додани образи боѓбони пурасрори мо 
бо он ифодањое, ки тамоми муваффаќиятњои имрўзаи 
моро дар бар мегиранд, аз иќтидори башарї берун аст. 

Ин корро танњо он башарї метавонад, ки аз 
мотореоли дигар сохтаанд. Рўњи рањбари башариятро дар 
худ хулул кунонида тавониста бошад. 

Ин нуктаро њам гўям, ки таљрибањои порсола ба мо 
нишон доданд, ки њарчанд ба тарзи символ аст, номи 
шахсњои људогонаро (ѓайр аз он шахсе, ки мустасност) дар 
шеър овардан мувофиќ нест. Бинобар ин ман дар бастани 
достони гул ба номи «Михоэлс» мухолиф њастам, шояд он 
шахс ба ин кор ва њатто зиёдтар аз ин кор њам арзад. 
Лекин њар чї бошад, шахс аст. Омадам ба ѓазал. Мо дар 
шеърњои шумо ѓазалњои равони њаяљонбахшро бисёр 
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Њар ду устод њам, ки дар масъулияту 
масъулиятшиносї њамто надоштанд, бемасъулиятии 
баъзењоро мушоњида карда, дилтанг мешуданд. Дар ин 
хусус мактуби Лоњутї аз 6 апрели соли 1927 гувоњї 
медињад: «Устоди бузургвор, Садриддин Айнї! Аз 
масъалаи талаби банда ва васоити шумо њељ хабаре нест. 
Њатто моњонаамро нафиристонданд. Ин бисёр 
беназокатист. Махсусан дар ин ваќти муолиља барои ман 
ёрии зиёде мешуд. Шумо медонед, ки рафтану баргаштани 
банда ба Тољикистон маро наздики панљсад сўм ќарздор 
кард, чунки як тин ба ман надоданд. Бо ин ки ман дар 
Маскав бекор набудам, маро рафиќ Имомуф даъват карда 
буд». Устод Лоњутї мулоимона «беназокатист» гуфтаанд. 
Њол он ки ин бемасъулиятист. Шахсро аз Маскав даъват 
кунию харљи сафария ва кирояашро напардозї, болои ин 
моњона, ки њаќќи њалоли ўст, надињї, албатта 
бемасъулиятист. Ин аст омил ё воситаи тарбияи 
масъулиятшиносї. Ва ин тарбия мисли тарбияи 
ватандўстї, сулњу вањдатхоњї њељ гоњ ва дар њељ солу 
замон куњна намешавад ва аз дањон намемонад. 

Одами бемасъулият њам худро шарманда мекунад, 
њам давлату љамъиятро. Бемасъулиятон аслан бепарвоянд, 
ки зарари бисёр меоранд. Дар тарбияи бемасъулиятон 
насињат, панду андарз ба кор намеравад. Дар ин маврид аз 
љазо бояд кор гирифт, ки дараљањо дорад. 

 
 

МАКТУБЊО ВА ТАРБИЯИ ХОКСОРЇ 
 

Гарчанде ки наврасї ва љавониям ба солњои охири ин 
ду марди бузург рост меояд, маро насиб набудааст, ки аз 
суњбаташон мушарраф гардам. Аммо аз мазмуни асарњо, 
суњбати њамасрон ва нигориши њамин мактубњо бармеояд, 
ки њар ду њам хоксортарини хоксоронанд. Садриддин 
Айниро љањониён эътироф карда устоди худ 
мешумориданд. Аз љумла, нависанда ва рўзноманигори 
чех Юлиус Фучик мегўяд: «Айнї на танњо нависандаи 
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Масъулиятшиносии ин ду устоди кабир махсусан 
замони навиштани «Мактуби халќи тољик ба рафиќ 
Сталин», ки ба номи «Хати халќ» машњур асту дар 
матбуот бо унвони «Ба пешвои халќњо, ба дўст, ба 
муаллим ба Сталини кабир» чоп шудааст, зоњир мегардад. 
Он шабу рўз њар ду њам намехобиданд, мекўшанд мактубе 
нависанд сазовор. Дар ин хусус худи Лоњутї 
менависад«Устоди муњтарам, чанд шаб нахобидани ман 
дар дачаи совноркум дар Сталинобод барои навиштани 
«Хати халќ» ба худи шумо маълум аст. Шумо њам 
нахобидед. Илова бар ин ки хатро шахсан худам њам дар 
Сталинобод ва њам дар дача дикта карда, чоп кунондам 
(охир мошинистка дар хонаи шумо чанд рўз ба сар бурд 
ва хатро муќарраран навишт) дар Маскав њам барои 
тарљума кунондан, тарљумањоро дигар кардан, як 5-6 
мартаба аз нав чоп кунондани асл ва тарљума се моњ 
њамаи ваќтамро додам. Гумон мекунам њамаи мо ин корро 
мисли њурмат ба халќ анљом додем». 

Бале, њурмати халќ болост ва инро касе дарк 
мекунад, ки соњибњурмат аст. Одамони бо салоњияту 
бомасъулият мушоњидакор мешаванд.  Одитарин чиз њам 
аз назари онњо дур намемонад, агар ба нафъи кор, бањри 
хурсандии касе бошад. Инак, як мисол: 28 декабри соли 
1938 устод Лоњутї ба устод Айнї менависад: 

Рафиќи мўњтарам салом! Дирўз 27 моњи декабр дар 
идораи љамъияти нависандањо фањмидам, ки билети 
аъзоии шуморо њанўз бароятон нафиристодаанд. Кофта 
ёфтам. Имзои М.Горкийро дорад. Билети раќами 7.Аз 
тарафи шумо имзо карда онро гирифтам. Намедонам чї 
кор кунам? Агар бо телеграф иљоза дињед, онро ба А. 
Дењотї медињам, ки барои шумо биоварад. Бо имзои 
Горкий билет доштан шараф аст. 

Ин њамон шараф аст, ки устод Мирзо Турсунзода 
васф намудааст: 

 

Шараф чизи таљовузнопазир аст, 
Њар он ки шараф дорад, кабир аст. 
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хондаем, аммо ањамияти хусусии ин ѓазал дар он аст, ки 
бо таќлид кардани вазн, ќофия ва услуб як ѓазали тамоман 
мазмунњои бикр суруда шудааст. Ин ѓазали соддаи равони 
равонбахшро љуз «сањли мумтанеъ» гуфтан дигар таъбире 
намеёбам. 

Аммо ман аз бањо додан ба байти охирини ин ѓазал: 
 

Ё чашми ту бо дилам рафиќ аст, 
Ё шеъри сияњ хатар надорад. 
Ё бо дили хаста мењрубон бош, 
Ё љон биситон! Зарар надорад. 

 

- ољиз њастам. 
Инро њам бояд бигўям, ки 
«Ё ќалъаи бахт дар надорад», њарчанд аз љињати 

шеърият мисли њамќаторони худ дар пояи аълост ва 
њарчанд мутолиакунандагони холис мефањманд, ки гап 
дар бораи ишќ меравад, дар ин ѓазал мувофиќ нест. Ин 
бояд дар ќатори он байтњое, ки барои ѓазали људогона 
мондаед, дароварда шавад. Ё ин ки дар љои калимаи 
«бахт» калимаи «васл» дароварда ба ин тариќа: 

 

Ё бар рухи ман намешавад, боз, 
Ё ќалъаи васл дар надорад. 

 

хонда шавад. Ва инчунин бо хотири ман мегузарад, ки 
агар байти 

 

«Ё тири ту бигзарад нињонї, 
Ё синаи дил сипар надорад. 
Ё тири ту бигзарад нињонї, 
Ё синаи ман сипар надорад». 

 
мебуд бо байтњои болоии худ (бо таъбири тољикї) бе 
ширеш мечаспид». 

Баъдтар Лоњутї менависад: 
Дар масъалаи: «Ё ќалъаи васл дар надорад», албатта, 

ин дуруст аст ва ман онро ба љо меовардам, агар: «Ё васли 
ту ќисмати башар нест» намешуд. 
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Аммо дар бораи «Ё синаи дил сипар надорам». 
Ба фикри ман «Синаи дил»-ро њељ кас то кунун 

нагуфтааст. 
 

Ё гуфтаву ман хабар надорам, 
Ё гуфтаву дил хабар надорад. 

 

Ин як байти навест, ки нахостам онро аз миён барам. 
Домуллољон, шумо медонед, ки дил азони шоир бошад 
њам, њамеша гўянда онро мисли як шахси сонї дар 
муќобили худ гузошта бо ў гуфтугузор мекунад, шикоят 
мекунад, метарсад, гила мекунад… 

Ё мисли як шахси сонии ѓоиб бо ў муомила мекунад. 
Бинобар ин метавонад «надонад», ки тири ёраш нињонї 
андохта мешавад, ё «синаи дил», «шахси сонї» сипар 
надорад. Аммо синаи худашро шоир бояд бидонад, ки 
сипар дорад ё на. Инак, њамин ду масъала сабаб шуданд, 
ки «синаи дил» гуфтам. Агар ин арзњо ба хидмати шумо 
маъќул афтад, он ваќт ин мисраъњоро иваз намекунам. 

 
Бо саломи рафиќона 
Лоњутї. 

 
Суњбати ду устоди сухан зимни калима, таркиб ва 

иборањои «бахт», «васл», «синаи дил», «сар бидењ» то 
охири умрашон давом мекунад. Устод Айнї аз ѓазалњои 
Лоњутї ба ваљњ меояд, меболад, хурсанд мешавад, љое 
ислоњ ва љое ќадрдонї мекунад. Ў дар як мактубаш, ки 12 
марти соли 1939 навишта буд, менависад: Дар мактуби 
аввал (18 феврал) байте, ки дар хусуси «Ё синаи дил сипар 
надорад», маслињат кардед, тамоман дуруст аст ва ин 
чунин байте њам, ки дар бораи «Ё ќалъаи бахт дар 
надорад», гуфтед аз љињати тартиби ѓазал риояи мисраи 
«Ё васли ту ќисмати башар нест» дуруст аст. Лекин 
модоме ки дар ин байт, дар ин ѓазал ба сабаби шарњи 
додаатон ба љои «бахт» «васл» гузоштан мумкин нест, ин 
байтро аз ин ѓазал бароварда дар ќатори он чанд байте, 
ки дар ин ѓазал муносиб надида барои ѓазали дигар 
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Сталинобод пеши ман омада хоњиш кард, ки китоби 
шеъри ўро бидињам ба тољиќї тарљума ва чоп кунанд. 
Ман гуфтам, ки агар мо барои тарљума пул ёбем, китоби 
Максим Горкийро тарљума мекунонем, на китоби туро. 
Эшон ранљиданду рафтанд. Пас аз омадани ман ба 
Маскав (яъне баъди ду ё се моњ) ба тавассути Ѓанї 
Абдулло, Носируф ва ѓайра китобашро ба тарљумаи 
марњум Мунзим чоп кунонда, пули бисёре гирифта буд. 
Акнун ин «болшевики дуоташа»  (ба истилоњи нонвойњо) 
соли гузашта ариза додаст, ки ў (Туйѓун) дар Душанбе бар 
зидди миллатчињо мубориза кард, аммо Лоњутї Рањим 
Њошимро аз Самарќанд њамроњ оварда, бо зўр котиби 
нависандањо кард. Лоњутї бо Ѓанї Абдулло Носируф ва 
дигар душманони халќ гўё ки дўст буд. Коркунони 
онрўзаи Союзи нависандањои СССР ањдан ин хатро 
пинњон карданд ва шўњрат додаанд, ки бар зидди Лоњутї 
матриёлњо њам њаст. Ман ба ин њарзагўињо ањамият 
намедињам – ку, аммо дигарон ё амалан ё њаќиќатан 
ањамият дода буданд. Фаќат чанд рўз пештар масъала 
ошкор шуд, (баъд аз маърўзаи раф. Ждануф дар съезди 
партия) ки фаќат аризаи Туйѓун будааст. Табиист, ки 
собит кардани ин бўњтони бешарафона осон аст. Шумо 
ёдатон њаст рафиќ Айнї чї ќадар ману шумо протест 
кардем, ки Рањим Њошим котиб нашавад ва раф. Бройдо 
љиддан протести моро рад карда ва талаб кард, ки Рањим 
котиб шавад. Дар зимни њамин кор ман аз Сталинобод 
рафтам ва то Бройдо секретори ЦК буд, дигар ба он љо 
барнагаштам. Њоло виз-визи ин пашаи беномус ду соли 
тамом маро азоб дод ва намедонистам, ки ин таъќиб ва 
бадрафторї аз куљост. Њоло маълум шуд. Агар њамон 
рўзе, ки ин аризаро гирифт,рањбари онрўзаи нависандањо 
онро ба маљлис мегузошт, њаќиќат њамон рўз маълум 
мешуд. Аммо маслињати шахсии ў дар ин будааст, ки онро 
пинњон кунанд ва шўњраташро олами … 

Дар њар њол њаќиќат ќавитар аз тўњмат аст». 
Бо салом ва эњтиром Лоњутї 
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манфиати Њукумати Советї хоњед навишт.Шумо дар 
мактуби худатон гила кардаед, ки «одамони поёнї њарчи 
тавонистанд дар њаќќи шумо бадї карданд». 

Охир, домуллољон, одамони поёнї дар њаќќи кї бадї 
накардаанд? Албатта, мо «поёнї»-ро нисбат ба сифат ва 
ахлоќи онњо мегирем. 

Шумо мебинед ба он марди бузурги замонї, ба 
Максим Горкий чињо кардаанд?Ва шумо медонед, ки то 
даќиќаи мурдан ба хидмати коргару дењќон, ба хидмати 
ватани сусиёлистї машѓул буд. Ин барои мо дарс бояд 
шавад.Агар хидмати мо ба халќу ба партияи коммунистї 
содиќона бошад, он ваќт кори мо фоиданок, њаёти мо 
ќиматдор ва асари мо љовидона аст ва аз њељ кас ва аз њељ 
чиз набояд битарсем. Мунтазири хондани асарњои нави 
шўроии шумо мухлисатон Лоњутї». 

Ваќте ки масъулият боло мегирад, шахс аз пайи 
нишону мукофотњои гуногун наметозад, балки аз пештара 
бењтар кор мекунад, худро дар майдони зањмат нишон 
медињад. Бењтараш бихонему бишнавем, ки Лоњутї чї 
мегўянд. 

Рафиќи мўњтарам! Дар яке аз хатњо навишта будед, 
ки байти шикоятомези «Ё бар рухи ман намешавад боз, Ё 
Ќалъаи бахт дар надорад»-ро ба ѓазали дигар бигузорам. 
«Сабабро худатон њис мекунед» гуфта будед. Ман аз ин 
чунон фањмидам, ки шумо мегўед мабодо мардум хаёл 
кунанд, ки Лоњутї ба воситаи нагирифтани нишон 
ранљидааст. Инро шумо дуруст фањмидаед ва аз ин 
насињататон муташаккирам. Аммо инро њам илова 
мекунам (на барои шахсан шумо), ки агар ман як зарра 
дар хаёли нишон гирифтан будан ё њастам, ё аз ин 
нагирифтан њатто сояи хаёл њам ба сарам афтода бошад, 
бояд номамро аз дафтари одамњо берун кунанд. 
Гирифтани нишон, албатта, шараф аст. Аммо фаќат ба 
хотири гирифтани нишон кор кардан чандон шарафе 
надорад. Масъалаи дигаре аст худро муќобили тўњмат ва 
иѓвои бешарафон мудофиа кардан. Шумо ин Туйѓун ном 
шоири туркро мешиносед. Чандин сол пеш дар 
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кардан монда будед, даровардан муносиб менамояд. 
Албатта, сабаби таклифи маро худатон медонед. 

Мактуби якуми март навиштаатонро бо шоњѓазал бо 
ин мактуби аз Звеногород фиристодаатон 8-уми моњи 
март гирифтам. Ин ѓазал, ки ман мислашро аз ин пеш 
надидаам, маро девона кард. «Ин шеъри тару тоза зад 
оташ ба нињодам. Дар дањр чунин оби шарарбор кї 
дидаст», ки ман дида бошам. Хусусан байти саввум-Ѓайр 
аз дили ман шери ситамкаш кї шунидаст, Љуз чашми вай 
оњуи ситамгор кї дидаст».-тамоман як эљоз аст. 
Ситамкашии шерона ва ситамгарии оњувона, ки њар дуи 
инњо њам дида нашудаанд, муќобили якдигар афтода, 
аввалї њолати дили ошиќи шоирро ва дувумї хусусияти 
чашми маъшуќи ўро баён карда, як ќиёмат барпо 
медоранд. Ин як ќиёматест, ки пеш аз ин воќеъ нашудааст 
ва баъд аз ин воќеъ нашуданаш њам (мисли ќиёмати динї) 
мумкин нест. 

 

Чашмаш ба нигоњи ѓазаб аз њар тарафам тир, 
Бар дил занад ин гуна тарафдор, кї дидаст. 
 

Ин мазмуни бикр аст, ки то њол касе тасарруф 
накардааст ва натавонистааст, ки тасарруф кунад. 

Акнун меоем ба сари матлаъи 
 

Кораш њама, ноз аст чунин ёр кї дидаст, 
            Нозаш њама бо мост, чунин кор кї дидаст. 

 

Ин њама чунон тоза, чунон мазмуни нав, чунон равон 
аст, ки сазовори болонишинї аст ва тамоман њаќ дорад, 
ки дар ин ѓазал матлаъ шавад. Аммо дар хотир чунин 
мерасад, ки дар мисраи дувум агар ба љои «нозаш њама бо 
мост», «нозаш њама кор аст» мебуд, илова ба ин ки сар то 
пои матлаъ тардиди акси пурра мегардид, як тозагии 
дигар њам пайдо мекард, нози мањбуби Лоњутї њам бояд 
бар хилофи нози мањбубони дигар – њама кор бошад. 

Истилоњи «сар бидењ»-ро дар миёнаи тољикон то њол 
ман нашунидаам, аммо дар ёд дорам, ки дар Бухоро ин 
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гуна муомила буд ва чизи иловашаванда як ном њам дошт, 
ки ѓайр аз «сар бидењ» буд, лекин њарчанд фикр мекунам, 
он ном ба хотирам намерасад.Дар њар њол дар ваќти чоп 
эзоњ додан даркор аст. 

Њар равшанфикру њар шахсе, ки чор ё панљ сол 
љорубзани дањлези мактабњои олї буд, аз илми фалсафа 
огоњ аст. Байни материализму материалист фарќ 
мегузорад. Материализм аќидаи фалсафї-сиёсист. 
Материалист пайрави њамин аќида, яъне шахсе, ки аќидаи 
материализмро мепарастад ва ба аќидаи идеализм 
муќобил мегузорад. Агар шахс бо ягон сабаб, масалан, 
надонистан, сарфањм нарафтан ё беэътиборї фарќ 
нагузорад, боиси маломат мешавад, чи тавре ки бо шоири 
мањбубамон Миршакар рўй медињад. Устод Садриддин 
Айнї дар мактубашон аз 10 апрели соли 1937 ба Лоњутї 
нигаронї мекунанд: 

«Дар як љои мактубатон «ќуфл (ё ќулф) навиштед. Ба 
ин муносибат чизе ба хотирам омад, ки њарчанд ваќт танг 
бошад њам, менависам: «Достони Вахш»-и маро ба 
Миршакар барои тањрири сиёсї додаанд. Вай дар катори 
эътирозњои сиёсии беасосаш эътирози забонї њам 
кардааст ва ба ин далел овардааст, ки автор дар 72 сањифа 
124 эзоњ додаст. Ва њол он ки ин эзоњњои ман бештари дар 
бораи нешбанд, навбар, поёноб ва раѓбанд барин 
калимањо буд, ки инњоро дењќонии бесавод, аммо 
љавонони «саводи сиёсинок» намедонанд.(Тањрири забонї 
карда чанд мисраъро вайрон њам кардааст). Пеш аз 
навиштањои ман дар адабиёт нагузаштааст ва маънияш -
дањанмард одаме аст, ки касони дар атрофаш буда ба гапи 
вай медароянд ва дар ваќти лузум ў аз Дањанмард аз 
дањанкалон фарќнок аст. Дањанкалон њамеша сифати 
салбии одамро ифода мекунад, аммо дањанмард гоњо дар 
маънии салбї ва гоњо дар маънии эљодї меояд. Акнун 
намедонам, ки ман бо ин рањбарони забони тољик чї кор 
кунам. Инњо забони адабии классикиро надонанд ва 
забони зиндаи халќиро надонанд ва маљбур кунанд, ки 
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«Ман агар пир намебудам, ба ин ањвол сабр карда 
метавонистам, зеро яќин дорам, ки ба тафтиши дурусти 
советї оќибат њаќиќат маълум хоњад шуд. Лекин азбаски 
пири барљомонда шудаам, метарсам, ки то зуњур омадани 
њаќиќат организми ман тоб наоварда мањв шавад». 

Айнї бо ин мактуб ба унвони роњбарони њизб ва 
њукумати Ўзбекистону Тољикистон ва Иттињоди 
нависандагони СССР аризаи муфассале (дар њаљми 30 
сањифа) навишта ба Лоњутї фиристодааст ва илтимос 
кардааст, ки дар тарљумаи он ёрї расонад». 

Устод Лоњутї бо вуљуди серкорї масъулият бадўш 
гирифта, њамроњи Бону њам тарљума мекунанд, њам ба 
љойњои зарурї мерасонанд. Лоњутї дар ин хусус дар 
номааш аз 6 апрели соли 1938 менависад: 

Фозили мўњтарам! Мактуби аввалини шуморо, ки 
гирифтам, ба забони русї тарљума кунонда ба маљлиси 
секретариат дода ва таклиф кардам, ки зудтар кори 
шуморо расидагї карда як хотима дињанд. Ман гуфтам, 
ки ваќте рољеъ ба як нависандаи машњур дар сари забонњо 
ва дар баъзе рўзномањо нисбатњои бад медињанд, аќидаи 
ман ин аст, ки бояд расидагии комил ва тафтиши сара дар 
он бора бишавад, ки: 

1. Агар он гапњои забонакї ва навиштагї 
дурустанд, пас инро ошкор намуда ба он кас љазои 
даркорї дињанд. 

2. Агар ин гапњои кўча ва баъзе матбуот асос 
надорад, бояд ба таври ќатъї гўянда ва нависандаи 
онњоро фош намуда ва љазои даркорї дињанд, ки обрўи 
мардумро набурда бигузоранд хидмат кунанд». 

Њаминро ба рафиќон Прутопопуф ва Юсуфуф њам 
гуфтам.Р. Паустовский ба љамъияти нависандагон 
телегром фиристод, ки  комиссия кунанд. Чанд рўз пеш 
телегроми рафиќ Юсуфуф расид, ки ки муждаи дуруст 
шудани кори  шуморо медињад. Ин њамаро хушњол кард, 
ки охираш ба хуррамият анљом гирифт. 

Ман яќин дорам, ки ба сахтињо таслим нашуда, 
асарњои хуби ба манфиати халќи фотењи шўрої, ба 
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1. Омўхтану тањлилу тањќиќ намудан. 
2. Мунтазам хондан, мазмуни чизи хондаро ба 

дигарон наќл кардан, шавќи дигаронро овардан. 
3. Аз бар намудани порањои алоњида, ки тарзи панду 

андарзро доранд. 
4. Ваќти зарурї (нишастњо, суњбатњо, базму љашнњо, 

конфронсу вохўрињо…) ба хотир овардан. 
5. Дар иншои маќолаю асарњо мисол овардан. 
6. Љашнвораю ёдбудњо оростан; 
7. Ва нињоят, ифтихор кардан аз он ки ман њам 

соњиби њамин забонам, хўшачини њамин адабиётам. 
 
 

МАКТУБЊО ВА ТАРБИЯИ ЊИССИ 
МАСЪУЛИЯТШИНОСЇ 

 

Ду саромади адабиёти замони шўравии тољик дар 
вазифањои гуногуни давлатию љамъиятї кор кардаанд. 
Онњо аъло дарк мекарданд, ки њар гуна вазифа, аз љумла 
давлатию љамъиятї, хурду калон, шахсию умумї 
масъулият дорад. Мањз масъулият вазифаро пурбор 
мегардонад, рангу бор мебахшад. Одами масъулиятшинос 
њаргуна супоришу хоњишњоро, агар ба нафъи кор бошанд, 
сари ваќт ва босифат анљом медињад. Ба ин мисол зењн 
мемонем, ки онро донишманди муњтарам М. Осимї њам 
дар «Сарсухан» овардаанд: «Соли 1937 дар рўзномањои 
«Њаќиќати Ўзбекистон» ва «Ленин йўлї» дар њаќќи Айнї 
маќолањои саропо тўњматангезе чоп шуданд. Муаллифони 
ин маќолањо эљодиёти Айниро тамоман ба таври дигар 
маънидод карда, асарњояшро ба Њукумати Шўравї 
душманона ва худи ўро душмани синфї эълон карданд. 
Ин тўњмати ногањонї устод Айниро њам ба ѓазаб овард ва 
њам маъюсу малўл гардонид. Устод Айнї ба устод Лоњутї 
дар ин рўзњои ногувор мактуби пурсўзу гудозе навишта, 
ўро аз вазъи њоли пуризтироби худ бохабар намудааст. Ў, 
аз љумла, дар ин мактуб навиштааст: 
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«чизе навис, ки ман фањмам» дар ин сурат вой бар њоли 
ману монанди ман. 

Аљоиб дар ин љост, ки муњаррири «сиёсї» дар як љои 
таќризи худ»…мо материализм њастем» гуфтааст. 
Муњаррири сиёсии «материалист», ки аз материазизм то 
материалист фарќ накунад ва инро надонад, ки одам 
метериализм намешавад, балки материалист мешавад, пас 
дар њаќќи асар ва муаллифи он чї хоњад накунад». 

Боќї эњтиром Айнї. 
Бањси доманадоре оид ба калимаи «љангара» сурат 

мегирад. 
Устод Айнї дар як мактубашон аз 21 июли соли 1946 

менависанд: «Аз рўи гуфтаи Камол, дар байни шумо ва 
баъзе эрониён бар болои калимаи «љангара» мубоњиса рўй 
додааст.Онњо гўё ба шумо эътироз мекардаанд, ки 
калимаи мазкур сирф калимаи тољиќї аст, ба забони 
форс-эрон њељ алоќае надорад. 

Фаќир (Айнї) ин гуна эътирози он касонро шунида 
тааљљуб кардам. Њарчанд дар «Шоњнома» ва дигар 
ашъори шоирон ва устодони форсизабон диданам, ин 
калимаро дар ёдам нест, аммо бо далелњои раднопазир 
исбот карда метавонам, ки ин калима моли холиси умуми 
форсизабонон аст. Далели ман ба тарзи зерин аст: љойи 
инкор нест, ки калимаи «љанг», ки решаи калимаи мазкур 
аст, аз рўзи баромадани форсии љадид то имрўз њам дар 
Эрон ва њам дар Тўрон кор фармуда шуда омадааст. 
Инчунин муштаќоти ин калима, масалан, «љанговар», ки 
исми макон аст ва инчунин «љангљўй», ки исми сифатии 
манфии ин калима аст, умумианд. 

Акнун мо калимаи «љангара» - ро тањлил карда 
мебинем: «љангара» монанди «коргар» исми сифатии 
умумии ин калима аст, ки тамоман ба ќоидаи забони 
форсї мувофиќ аст ва њар касеро, ки љанг мекунад, 
«љангара» гуфтан мумкин аст. 

Ќоидаи дигаре дар забони форсї њаст, ки мувофиќи 
он њар гоњ исм ё сифати умумиро ба як чиз ё ба ягон гурўњ 
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махсус кардан хоњанд, дар охири он калима часпаки «а» ё 
«ак» -ро мечаспонанд. 

Чунончи, «девор», ки маънии маълум дорад, ваќте ки 
вайро ба асотираи даруни чоњ ё ба давродаври кўњ махсус 
кардан хостанд «девора» гуфтанд, ки мо њељ гоњ аз ин 
калима маънии «девор»-и маълумро намефањмем ё ин ки 
калимаи «оташгир» ба њар чизу ба њар касе, ки ќобилияти 
оташро гирифтан дошта бошад, содиќ меояд. Ваќте ки 
хостанд ин калимаро ба олати оњанини маълуми 
оташбардор махсус кунанд, бо иловаи «ак» «оташгирак» 
гуфтаанд. Инчунин калимаи «тар» ба њар чизе, ки тарї, 
обият дошта бошад, рост меояд. Ваќте ки мардум хостанд 
ин калимаро ба сабзавоти махсус хос кунанд, «тара» 
гуфтанд. 

Монанди ин калимаи «Љангара»,ки маънии умумии 
«Љангкунанда» дошт, хостанд ба касе, ки бебоист (ё бо 
сабабњои сохта) бо одамон љанг мекунад ва њамеша барои 
љанг сабабњо омода менамояд, хос гардонданд, ба ин 
калима часпаки «а» илова намуда «Љангара -љанг -гара» 
гуфтанд. 

Мувофиќи ќоидаи дигари забони форсї, ки њар гоњ 
дар калимањои мураккаб ду њарф аз як љинс ё њарфи ќариб 
алмахраљ дар як љо ояд, яке аз онњоро хазф мекунанд. 
(Чунончи сафедор ба маънои дарахти маълум, ки дар асл 
сафеддор буд, ё ин ки «ягона» ки дар асл «як-гона» буд) 
яке аз њарфњои «г»-ро њазф карда «љангара» гуфтанд ва аз 
ин калима маънии љангкунандаи манфї-бадро ифода 
намуданд (тољикон ин калимаро чунон ки ба одами 
љангљўй ба маънои манфиаш кор мефармуданд, инчунин 
ба хурўс, ба тагал (ќўч) ва монанди ингуна паррандагон ва 
њайвонот њам, ки зиёда љангдўст бошанд, кор 
мефармоянд). 

Дар њар њол ин гуна калимањо, ки њељ набошад њамаи 
муштаќоташ дар адабиёт ва гуфтугузори њамаи 
форсизабонон кор фармуда мешаванд ва сохташ тамоман 
мувофиќи ќоидаи забони форсї аст, аз оилаи забони 
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форсї бароварда партофтан-дониста ё надониста забони 
худро танг кардан аст. 

Ман дар тааљљуб мондам, ки шумо то њол китобчаи 
«Дар бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў» навиштаи маро 
надидаед. Ман дар охири ин китобча як ќисм луѓатњоеро, 
ки баъзе эрониён луѓатњои махсуси тољикї медонанд, аз 
«Шоњнома» ёфта дарљ кардам, ки аз назар гузарониданаш 
бефоида нест. Ба ин муносибат ба ин китобча як нусха ва 
инчунин аз «Муќаннаъ» ва «Темурмалик» ном китобча-
њое, ки дар айёми Љанги Бузурги Ватанї чоп шуда буданд, 
як нусхагї бо бандерол ба хидмат фиристодам. Умед, аст, 
ки ќабул фармоед». 

Нотавонбинону худобехабарони зиёде мехоњанд 
баъзе бузургони халќи моро рабоянд. Чуноне ки дар 
њаќќи устод Рўдакї, Ибни Сино карданд. Устод Айнї 
инро шунида дар мактубашон аз 4 августи соли 1940 
менависанд: 

«Ман шунидам, ки Саъдиро ба шоири форсу тољик 
номидан баъзе шарќшиносон розї нашудаанд, аммо ман 
аз тарљеъбанди ў ёфтам, ки вай худро тољик номидааст. Ў 
мегўяд: 

Гуфтори хушу лабони борик 
Мо атяба фока љалла борик… 
Аз бањри Худо, ки моликон љавр, 
Чандин накунанд бар мамолик. 
Шояд ки ба подшоњ бигўянд, 
Турки ту бирехт хуни тољик. 
 

Оре, Ў (Айнї) аз он меболид, ки Саъдї худро тољик 
гуфтааст, Абўалї ибни Сино худро дар саргузашташ 
тољик номидааст. Њамзамон таъкид мекард, ки болидану 
ифтихор кардан кам аст. Бояд ќадр кард ва њамин 
ќадрдонию ќадршиносиро дар ќалби халќу наслњо тарбия 
намуд. Чї маъно дорад расидан ба ќадри забону 
адабиётамон? 
 
 




