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талафот

ХУДО ЁРАТ
БОЃШОЊИ АЗИЗ!
Дида гў ашки надомат шаву
берун фармо,
Дидани дида чї кор оядам
аз дўст,људо
Авази Юсуфи гумгашта чу
ихвон бинед,
Дида хуб аст, ба шарте,
ки бувад нобино.
Гарчи донам, ки намеёбамаш,
эй мардуми чашм,
Бош бо ашки ману рўйи
замин мепаймо.
Дар ќиёмат магарам боз
бубинам, ки фитод,
Дар миён фосила моро зї
баќо то ба фано…
Ваќте хабари марги дўсти азизам Боѓшоњи Лашкарбек ба ман расид, иттифоќан таркиббандњои
Вањшии Бофќиро мехондам, ки
сатрњои боло аз он љост ва њолати
маро посухгў буд ва ба худ мегуфтам, оњ , чї љонсўз ва чї вањшатбор аст, намехоњам, намеояд маро
бовар, (ин мазмуни байте аст аз
шеъре, ки устод Мањдии Ахавони
Солис дар марги Фурўѓ навишта
буд ) ва ин васфулњолест аз дўстону ёрони Боѓшоњ Лашкарбеков, забоншиноси номии тољик, ки дирўз
љони ширин ба падар барсупурд ва
ќарор аст пасфардо колбади тира
ба модар биспорад ва ростї душвор аст бовар кардани ин нукта, ки
ў дигар дар миёни мо нест. Он
марди хушгилу нуронї бо чењраи
љаззобу лабхандњои ширинаш, ки
дўстонро ба ваљд меовард, ин
љањонро бидруд гуфт. Боѓшоње, ки
њамеша мекўшид, то бо шўхињои
дилангезу њикоёти пурмуњтавояш,
бо андешањои ъилмї ва ёддоштњои даврони љавонї, моро саргарм бикунад ва дар диламон
умед ва орзуњоро дубора эњё кунад. Во дареѓо! …андуњноктару
ѓамангезтар аз њама ин аст, ки дигар дар миёни хонаводааш нест,
то гармобахши вуљуди фарзандону бастагонаш бошад. Чї дарди
сангинест, ки шояд ў аз оѓози зиндагии хокиаш, ба сахтињо рў ба рў
шуда буд. Охир, ў аз навозишњои
падар низ мањрум буд. Њанўз кудак буд, ки падарашро аз даст дод.
Тамоми бори сангини зиндагї бар
дўши модари бечора буд. Модар
буд, ки Боѓшоњро бо мењри дучанд
тарбият намуд ва њам наќши падар ва њам модарро бозид. Модари зор, умедвор буду дуъо мекард, ки писараш умри дароз бинад ва умри падарашро, ки Худованд ўро аз њузури эшон хеле зуд
ба суйи худ хонда буд, ба писараш
дињад, то писар умри тўлонї бубинад. Аммо дареѓу дард, ки гоњо
осмон гўё кар мешавад ва нолањои
зори модаронро намешунавад. …
Инак боз бо камоли нобоварї ва
буњту њайрат, азизеро аз даст додем, ки ин ъазиз умреро ба мутолиъа ва пажўњиш бахшида буд ва

умедвор буд ва мо дўстонаш њам
умедвор будем, ки боз корњои муњими ъилмиро дар заминаи мутолиъаи забонњои эронї анљом хоњад дод. Аз марги мардумшиноси
маъруфи тољик професор, Рањмат
Рањимуф, ки тамоми ъумр бо мутолиъаи таърих, ќавмшиносї ва
мардумшиносии миллати мо машѓул буд, ваќти зиёде нагузашта
аст. Ва инак боз аз Русия хабари
марги як фарзонаи дигар ба гўши
љони мо расид ва вуљуди моро ба
ларза овард. Ин бор Боѓшоњи
азиз, ки њанўз њама корњои муњимаш дар пеш буд, Боѓшоње, ки метавонист боз солњо ба пажўњишу
омўзиш бипардозад ва дареѓо,
дар њоле љон ба Љонофарин дод,
ки донишњои лозимаро фаро гирифта буд, ва бояд солњои зиёд ба
кору пайкор машѓул мешуд. Устод
Дмитрий Лихачев боре гуфта буд,
ки дар ќиёси ъолимони бахши
ъулуми табиї, донишмандони
ъулуми инсонї, аз љумла адабиётшинос, бояд шаст сол мутолиъа
кунад, то тавонад њарфи тозае дар
ъилм бигўяд, зеро матолибе, ки
бояд мутолиъа шавад, њазорњо
љилд аст ва дар нисбати коре, ки
ъуламої табиатшиносї дар озмоишгоњњо анљом медињанд, ба маротиб сангинтар аст… Медонем,
ки дар кишвари мо касе ба ин андешаи пурњикмат гўш фаро намедињад ва бисёре ба љойи он ки ъилмро фаро бигиранду аз донишњои
лозима бархурдор шаванд, талош
мекунанд, ки бо њар роње ба љои
дониш, унвон бигиранд, ва њарчї
зудтар узви окодемї шаванд, хусусан, ки бо меъёрњои аљибу ѓарибе мегуфтаанд, ки бояд љавонон
узв шаванд ва дар натиља ба љойи
устодон ва донишмандони воќеъї,
шогирдони эшон, ки њанўз андешиданро ёд нагирифтаанд, соњибунвон мешаванд ва аз мазоёте
бархурдор, ва онњо љавонмард њам
нестанд, ки бигўянд, фалон устодони ман, аз ман арзандатар њастанд. Ва бо ин андакмоягї иддаъо
њам мекунанд ва авомро гўл мезананд, ки ъолим њастанд… Худо
эшонро бибахшад… Њадаф аз
овардани ин нукта ин буд, ки бигўям, Боѓшоњ чунин набуд, њаргиз
дунболи унвони ъилмї набуд, дунболи ъилм буд! Талош мекард, ки
бо дониши воќеъї худро мусаллањ
кунад ва бовар дошт, ки дар ъилм
бояд њарфи тоза гуфт, на такрори
андешањои дигарон ва бояд манбаъ хонд, на иќтибоси натиљагирии
дигарон! Ин буд, ки солњоро барои
омўхтану андўхтан сипарї кард ва
њам акнун дар остони дифоъ аз поённомаи докториаш буд, ки дўстонаш талќин мекарданд, ки ин кор
бояд анљом бишавад, њарчанд
кори бемаъност! Бузургони гузаштаи мо, ъолимони воќеъї буданд,

Боѓшоњ бо осори арзишманде, ки дар ъилм ба мерос
гузошт, бетардид номи худро љовидонї кард ва барои
њамеша дар таърихи ъилм хоњад монд ва агар баъди
садсолањо низ муњаќиќони ростин ба пажўњиши забонњои
эронї машѓул шаванд, наметавонанд осори гаронсанги
ўро нодида бигиранд.

ки унвон надоштанд! Вале њоло
ман ваќте дар бораи дўсти азизам,
Боѓшоњ андеша мекунам, беихтиёр ин нуктаро такрор мекунам, ки
борњо гуфтаанду мегўем, ки "мурда он аст, ки номаш ба накўйї набаранд!" Бовар дорам, њар ки Боѓшоњро аз наздик мешинохт њаргиз
ўро фаромўш намекунад. Инсоне
нармгуфтор ва нармрафтор, шакебо ба њар коре ва бисёр
дўстдоштанї. Агар кореро бар дўш
мегирифт, талош мекард бисёр бо
диќќат ва даќиќ анљом дињад. Ва
то замоне, ки ў дар ёди мост, ў бо
мост. Ба вежа бо навиштањояш.
Боѓшоњ бо осори арзишманде,
ки дар ъилм ба мерос гузошт, бетардид номи худро љовидонї кард
ва барои њамеша дар таърихи
ъилм хоњад монд ва агар баъди
садсолањо низ муњаќиќони ростин
ба пажўњиши забонњои эронї машѓул шаванд, наметавонанд осори гаронсанги ўро нодида бигиранд. Дар миёни осори ў, корњои
зайл ќобили ёдоварї мебошад:
Китоби " Забони вахонї", ки ў бо
њамкории забоншиноси маъруфи
рус, Татьяна Пахалина навишта
аст. Ин китоб соли 2000 ум, дар
силсилаи пажўњишњои бисёрљилдаи институи забоншиносии Окодемии Ъулуми Русия чун љилди
сеюми "Забонњои Эронї", дар
Маскав ба чоп расид. Њамчунин
китоби дастаљамъии "Основы
иранского языкознания. Среднеиранские и новоиранские языки.
М., 2008.бо њамкории Ефимов В.А.
ва Молчанова Е.К .ки аз пажўњишњои љиддї мебошад. Аз корњои
дигари ў метавон аз фасли "Забони ванљии бостон" ёдовар шуд,ки
он дар китоби дастаљамъии "Основы иранского языкознания.
Среднеиранские и новоиранские
языки [Текст] Ефимов В.А. и др.
Коллективная монография / Под
ред. М. Н. Боголюбова. М.: Восточная литература, 2008. C. 61-109,
ба чоп расида аст. Ва њамчуни китоби дигари ў,Русско-таджикский
разговорник. (Сведения о Таджикистане, грамматический очерк,
диалог). М, 2011, мебошад,ки ин
китоб ёвари тољикони овораю сарсонест, ки њанўз забони русиро
наомўхта барои ба даст овардани
ќути лоямут дар Русия паноњ бурдаанду бояд роњашонро пайдо
бикунанд, мебошад.
Боѓшоњ, дўсти азизам, он шаб,
ки шунидам барои њамеша аз пеши
мо рафтаї, он лањза, ки дарёфтам
ѓазали бидрудро сурудайї, њисси
аљибе вуљудамро фаро гирифт ва
ангор, ки роњи зиндагї барои мо
мисли мў борик шуд ва ту рафтию
кулабори сафаратро бастї, рафтию ъањду вафоятро шикастї, магар ќарор набуд, њамроњ биравем
ва ба тољикони Чин сар бизанем,
ки онњо бо виќор худро тољик мегўянд, вале аѓлаб ба забони ширини ту, ба вахонї сўњбат мекунанд,
ба њамон забоне, ки бароям "даргилик" мехондї, ёд дорї? Дигар кї
барои ману амсоли ман дардмандони ъошиќ, ошиќони мењанамон
ва фарњангамон ва таърихамон,
"даргилик" мехонад ва аз зебоињои

лањљаи вахонї сухан мегўяд? Ин чї
расми вафост, эй бовиќортарин
дўст? Магар ваъда надода будї ки
дубора ба Олмотї меойї ва
њамроњ ба Чин меравем. Ѓамњои
ѓарибию танњоиям, бо рафтанат,
эй дўст, ављ гирифт. Зиндагї дар
талотуми хабари рафтанат шакли
як мављ гирифт… дареѓо, ки њама
мо ѓарибон, ягон ягон, меравем,
вале гўши фалаки љомакабуд кар
ва дар мењани мо касе ба ёди фарзандони парешон ва ъошиќони мењан нест ва касе намедонад, ки чї
касонеро мо аз даст медињем ва
бисёр ба осонї фаромўшашон мекунем! Магар ту набудї ки солњо
дар Ленинграду Маскав ва шањрњои
дигар дониш андўхтї, ки баргардї
ва ба мењанамон хидмат бикунї?!
Вале дидї, ки туфон бо мо чињо
кард?! Хуб шуд, ки он рўзњо аз кишвар рафтї ва љон ба саломат
бурдї, варна бо он ки њеч гуноње
надоштї, љуѓрофиёи зиндагиат
кофї буд, ки вањшиёне мисли
дањњо тани дигар мову туро њам,
бикушанд! Азизам, Боѓшоњ медонам, ки чї ќадар дилат ба ин миллати бечора ва овораи тољик
месўхт, чї ќадар ту зодгоњатро дўст
медоштї, чї ќадар барои омўзиш
ва мутолиъаи забонњои эронї ва
ба вежа забонњои помирї талош
мекардї, солњо бо диќќати тамом
ба вожашиносии забони модариат,
вахонї, машѓул будї ва мехостї
поённомаи докторї бинвисї, балки бинвишта будї, мехостї дифоъ
кун?, вале дареѓу дард, ки ин орзў
ъамалї нашуд. Дар ин муддат барои маљмўъањои ъилмї дањњо маќола дар бораи вежагињои забони
вахонї ва тањаввули иљтимоъї дар
ин забон ба чоп расондї. Намехоњам ин љо маќолотатро ном ба ном
биёрам, хеле зиёд аст ва мутахассисон медонанд. Медонистам, ки
аз њуќуќи тољикони Русия дифоъ
мекардї, туро њамчун яке аз њомиёни њуќуќи башар мешинохтанд. Бо
марги ту тољикони овора боз як
њомии тавонои худро аз даст доданд.
Ба њамватанони ниёзмандамон, ки дар Русия паноњгоњ ёфтаанд, борњо дасти ёрї дароз кардаї.
Талош мекардї ки фарзандони
оворагони тољик дарс бихонанд ва
бесавод намонанд. Чањор фарзанди худатро тарбият кардї ва савод
омўхтї. Мегуфтї, кишварамон ба
фарзандони босавод эњтиёљ дорад. Ту бо рафтору кирдори хеш
дар дили њазорон љой гирифтї.
Имрўз, ки ба Маскав ба бархе аз
дўстони муштаракамон телефон
кардам, то сабаби марги туро муфассалтар бидонам, аз пушти хати
телефон садои гиря меомад ва бо
њар касе, ки занг мезадам бо гиря
посух мегуфтанд. Мегўянд, ки аз

љарроњии дил, ки чанде пеш анљом шуд, солим берун омадї, вале
аз сармохурдагии шуш љон додї.
Ин ки чаро чунин шуд, сухани нобаљое аст; зеро инсон бо марг ба
камол мерасад ва ба сўйи маъбуди худ мешитобад ва њадаф аз хилќат ва офариниши инсон њам
њамин аст, ки рўзаке чанд дар ин
љањон бошад ва баъд ба сўйи манзили абадии худ сафар кунад;аммо чї гуна зиндагї кардан муњим
аст. Ту чунон зиндагї кардї, ки дили
мўре наёзурдї ва њамаро ъошиќи
худат кардї. Дар марги ту њама
инсонњое, ки туро мешиносанд, якдилона аз тањи дил ъазо мегиранд,
ин љо худию бегона нест, њама яке
њастанд, бо њарки сўњбат мекардам
ѓамгин буд ва нороњат, далели он
нањваи зиндагї кардани ту дар миёни мардум аст. Њамаи касоне, ки
бо эшон тамос доштаму туро мешинохтанд, хотироти хуше аз ту
доштанд ва ту бо рафтору кирдори
худ њамеша дили онњоро шод мекардї, чунонки борњо дили маро.
Инро њама хуб медонанд.
Бародари гиромї, аз даст додани ъазизони фарзонае њамчу ту барои мо бисёр љонкоњ ва ѓамангез
аст, вале боз њам медонем, ки коре
наметавон кард, љуз онки таќдири
илоњиро бипазирем ва ќабул дошта бошем, ки "њар банд гушода шуд,
магар банди аљал"! Тамоми офаридањо рўзе мемиранд, вале њоло
дареѓи ман аз он аст, ки Боѓшоњи
азиз, ногањон ва бисёр зуд рафт. Аз
марг љойи гурез нест ва эй кош
њамагон медонистанд, ки бояст аз
марг дарси ибрат гирифт, ва нањваи
зиндагии худро бо халќ бењбуд бибахшанд ва фаромўш накунанд, ки
"оќибат манзили мо, водии хомўшон аст", ва танњо хотирот аст, ки
аз инсон ба љой мемонад. Худо
ѓариќи рањмат ва шоистаи љанат
кунад, бародари гиромї!
Дар миёни амиќтарин торикињо,
ба ду чашми ѓамгине меандешам…
тамоми шаб гузаштаро дар аксњо
медидам ва рўзгори мозиро дубора дар хаёли хеш зинда мекардам
ва хоб дидам, ки модари мењрубонат туро ба сўйи хеш мехонад, модаре, ки сад сол умр дид ва чанд
сол пеш ба дорулбаќо рафт,
…мегуфтам, магар зуд нест, модар
…љавоб меомад, ки на тамом шуд,
тамом шуд …ва ту нимнигоње ба суйи
мо кардї ба њамон чењраи маъсум
ва лабханди ширинат ва дидам ашке
аз чашмонат ба гунаат љорї шуд ва
бедор шудам, ки ашки ман буд…
Худо ёрат, бародар!
Дар дили хоки сиёњ,
Медурахшад ду нигоњ,
Ки ба нокомї аз ин мењнатгоњ,
Карда афсонаи њастї кутоњ.
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