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МУЌАДДИМА 

 

Мубрамии мавзуи тањќиќ. Дар адабиёт ва матбуоти муосири тољик 

эљодкорони воќеиятбин бо мавќеи устувору мушаххаси худ дар роњи 

таъсир ба доираи афкори иљтимої дар андозањои гуногун муваффаќ ба 

назар расида, аз худ осори арзишмандеро боќї гузоштаанд, ки ба руњу 

равони љомеа бетаъсир нестанд. Тўлќин  Хоља аз љумлаи њамин гуна 

адибонест, ки осори назаррасеро аз худ ба мерос гузоштааст. Ў, пеш аз 

њама, адиби шинохтаи мањаллист, ки дар тамоми осори публитсистиву 

адабияш њаќиќату адолати иљтимоиро љонибдорї намуда, дар ин замина 

зиндагонии муваффаќонаву оромонаи њамдиёронашро дидан хостааст. 

Осори ин адиб њам дар наср ва њам дар назм аз силсилаи образњои мусбату 

манфї, порчањои сужадор, маљмуи факту аснод, ремаркањову ташрењот ва 

хулосаву њукмњое иборатанд, ки гувоњи як публитсисти фаъоли замон 

будани ўст. Т. Хоља сатњи баланди огоњии иљтимоиву сиёсї дошта, дар 

асоси љањонбинии комили замонавї љињатњои таъсиргузории равониву 

маънавии њамзамононро хеле амиќ дарк карда тавонистааст, ки ин ќабл аз 

њама ба љасорату љуръати ў тавъам мебошад. 

Тўлќин Хоља адибу публитсисти дар доираи дења ќароргирифтае буд, 

ки осораш бо хусусияти фарогирии воќеияти рўз ањаммияти вижа дорад. 

Ин вижагињо аз он иборатанд, ки ў, пеш аз њама, сабку услуби љолиби баён 

ва истеъдоди баланди нигоришро дошта, дар заминаи мушоњидањои воќеї 

њаётро аз пањлуњои гуногун мавриди баррасиву тањлил ќарор медињад. 

Љињати дигар он мебошад, ки офаридањои насриву назмии ў дар ташхиси 

набзи њаёти иљтимої  ќатъиву ошкоро ва бољуръатонаву беѓаразона аст. Аз 

мазмуни осораш бармеояд, ки ў дар тамоми даврањои фаъолияти эљодї 

ќатъи назар аз фишору тањдидњо аз мубориза алайњи ноадолатињо даст 

намекашад. Нобасомонињои рўзгорро амиќан мушоњида менамояд ва аз 

рўи сањифа овардани андешањои интиќодї истињола накарда, дар 

муќобили нотавонбинону њасудон ва фиребгарону манфиатљўён мавќеи 

устувор дорад. Осораш бозгўи он аст, ки ў ислоњотхоњ мебошаду неку 
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бадро ташхис карда метавонад ва навгўињояш дар ќиёс бо аксар адибон 

бољуръатонаву интиќодї (бештар дар замони шуравї) мебошад.  

Хусусияти осораш аз ду омили муњим иборат аст. Нахуст, Т. Хоља дар 

офаридани симои намунаи ибрат ва гоњо манфуру муфтхўр мањорати 

баланд дошта, ин симоњо бозгўкунандаи равиши њаёт дар солњои гуногун 

мебошанд. Сониян, Т. Хоља бо пешнињоди содаву фањмо тасвири 

реалистии њаётро анљом додааст, ки мондагору хонданї гаштани осорашро 

таъмин кардаанд.  

Ањаммият ва арзиши илмии тањќиќ дар он зоњир мешавад, ки 

омўзиши публитсистикаи адиб дар бораи ташаккули давра ба давраи як 

эљодкор њамчун шахсияти таъсиргузор ба тањаввулоти мањал, моњияти 

иљтимоии осори публитсисти дар фазову муњити музофот ќарордошта, 

наќши боварбахшу даъватсози навиштањо дар роњи њалли проблемањо, 

љойгоњу мавќеи як адиб дар фазои маънавию иљтимоии мањал ва сањми як 

публитсисти воќеиятбин дар ташаккули публитсистикаву назми иљтимої аз 

лињози мундариљаву мавзуъ, ќолабњои жанрї ва дигар аносири њунарї 

маводи арзишманду возењ дода метавонад. Ин омилњо наќши назаррас 

доштани Тўлќин Хољаро дар пешрафти маърифату љањонбинии  омма, 

ташхиси муаммоњои њаёт, муайян кардани равандњои иљтимої, тарбияи 

маънавию худшиносии миллї ва љанбањои ватандўстиву инсонпарварї 

собит менамоянд.  

Дараљаи тањќиќи мавзуъ. Омўзишу тањќиќи публитсистика ва назми 

иљтимоии Т. Хоља дар сатњи нињоят мањдуд ќарор дошта, он ба пажуњиши 

умумии публитсистикаи шоирону нависандагони замони шуравию даврони 

истиќлол дар як масир ќарор гирифта метавонад. Дар замони 

истиќлолияти кишвар љараёни эљоди публитсистии адибон, дар навбати 

аввал дар сањифањои матбуот ва баъдан дар намунаи публитсистикаи 

китобї таваљљуњи муњаќќиќонро љалб намудааст. 

Ин анъана комилан нав нест ва сарчашмаи тањќиќу баррасии ин 

масъалањо аз шинохти маљмуии публитсистика оѓоз мешавад, ки њанўз дар 

нимаи аввали асри гузашта дар фазои илмиву адабии собиќ Иттињоди 
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Шуравї ба вуљуд омадааст. Дар ин самт тањќиќоти пажуњишгарони зиёди 

ватаниву хориљие вуљуд доранд, ки уфуќњои гуногунро фаро мегиранд. 

Онњо дар баробари пањлуњои назариявии масъала дар мисоли эљоди 

адибону журналистону публитсистон моњияти иљтимоии осори гуногунро 

ба майдони тањќиќ кашидаанд. 

Т. Хоља адибе мебошад, ки дар аксар мавридњо назми публитсистии ў 

(очерк, фелетон ва памфлетњои манзум) дар ќиёс ба нигоштањои 

матбуотияш нерумандтару таъсирбахштар мебошад. Аз нигоњи њаљму 

шумора низ ин навъи назм аз насри адиб ба маротиб бештар аст. Аммо 

назми публитсистии муосир то њанўз њамаљонибаву амиќ омўхта 

нашудааст. Ба истиснои пажуњиши А. Маниёзов (“Публитсистика ва назми 

устод С. Айнї”, 1958), ки дар тањќиќи назми публитсистї ќадамњои 

устуворро гузоштааст, рисолаи фарогири дигаре дар мавриди шинохти 

чунин назм вуљуд надорад. Албатта, дар шинохти назми иљтимої тањќиќњо 

зиёданд, ки бештар љанбаи адабиётшиносї дошта, он мавзуи бањси мо нест.  

Дар доираи нисбатан мушаххас дида баромадани публитсистикаи адибон 

аз љониби муњаќќиќон А. Саъдуллоев (“Публитсистикаи Турсунзода”, 

1988, “Хосияти адабиёт”, 2000), М. Муродов (“Аз замон то замон”, 2010, 

“Публитсистикаи ҳаҷвӣ”, 2015), М. Абдуллоев (“Идеи национального 

самознания в таджикской публицистики ХХ века”, 2011), Ш. Муллоев 

(“Жанрово-тематическое своеобразие таджикской публицистики времен 

Великой Отечественной Войны”, 2015), С. Гулов (“Махсусияти очерки 

муосир”, 2015), С. Њайдаров (“Бобољон Ѓафуров –  публитсист”, 1998), Б. 

Ќутбиддинов (“Домани наср”, 2011 ва “Хосияти публитсистика”, 2018), Х. 

Олимова (“Поэтикаи фазо ва ваќти бадеї дар «Наводир-ул-ваќоеъ»-и 

Ањмади Дониш”, 2006), Н. Усмонова (“Оњанги публитсистии романи 

Љумъа Одина «Гузашти айём»”, 2012), Н. Кучарова (“Публисистикаи 

Абдулањмид Самадов”, 2016), О. Салимзода (“Публицистика Мирзо 

Джалола Юсуфзода”, 2007), М. Шоев (“Хусусиятњои жанрию мавзуии 

очеркњои Фазлиддин Муњаммадиев”, 2003), Љ. Рањмонова (“Воќеият ва 

публитсистикаи Мутеулло Наљмиддинов”, 2010) ва дигарон сурат 
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гирифтаанд, ки муњимтарин љабњањои шинохти махсусиятњои осори  

адибони иљтимоиро нишон додаанд. Дар тањќиќоти мазкур доир ба назми 

иљтимоии адибон таваљљуњ хеле кам зоњир гардида, диќќати бештар ба 

насри онњо дода шудааст. Тавре таъкид гашт, ин анъана њанўз аз тањќиќи 

осори устод С. Айнї аз љониби А. Маниёзов оѓоз гардида, минбаъд осори 

М. Турсунзода, М. Миршакар, Ш. Њаниф, Ф. Муњаммадиев, М. 

Наљмиддинов, Б. Ѓафуров, Љ. Одина, А. Самад ва дигар адибон ба роњ 

гузошта шудаанд. Мавриди зикр аст, ки ин адибон мањбубияту нуфузи 

баланд доранд ва дар миќёси љумњурї шинохташуда мебошанд.  

Дар ин масъала дар бораи тањќиќи осори адибоне, ки дур аз пойтахт 

зиндагї кардаанду аз назарњо канор мондаанд, доираи пажуњишњо 

мањдуданд, ки Тўлќин Хоља ба ин радиф дохил мешавад. Њам осори 

публитсистї ва њам назми иљтимоии адиб пурра тањќиќ нагардидааст. Дар 

ин маврид дар солњои гуногун дар атрофи баъзе намунањои маљмуањои 

шеърии адиб маќолаву таќризу пешгуфторњо ба нашр расидаанд, ки нињоят 

мањдуд мебошанд. Дар муаррифї гардонидани симои Тўлќин Хоља яке а з 

нафароне, ки бештар талош кардааст, Умари Шерхон мебошад, ки њанўз аз 

оѓози солњои 2000 осори ин адиб диќќати ўро љалб намудааст. Навиштањои 

У. Шерхон бештар таќризњои публитсистие мебошанд, ки маќсади 

муаррифї кардани асарњои тозаэљоди адибро доранд. Таќризу маќолањо ва 

андешањои пешгуфтории М. Ѓоиб [36], А. Рањим [129], С. Гулов, А. 

Ќутбиддинов [34, с.30-37], У. Шерхон [133], Љ. Темурзода [130], З. 

Исмоилзода, Б. Ќутбиддин [128], С. Амиров [9], М. Абдурањмон [125], Њ. 

Ѓоиб [126], У. Шерхон [132] ва Н. Яздонї [134] танњо аз нигоњи умумї 

хосиятњои назми адибро бањогузорї кардаанд. Дар ин нигоштањо  хосияти 

оммавии гуфтор баланд мебошад ва, албатта, дар чунин доира муаллифон 

тамоми аљзои публитсистиву бадеии осори адибро фаро гирифта 

натавонистаанд. Њамзамон ин намунањо танњо ба осори манзуми адиб дахл 

дошта, њунари шоирии Т. Хоља бештар мавриди назар ќарор гирифтааст.  

Дар бораи навиштањои матбуотии адиб ва насри публитсистии ў  бошад то 

њол ягон тањќиќу пажуњише ба назар намерасад.  
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Робитаи тањќиќ бо барномаҳо ва ё мавзуъњои илмї. Хулосабарориҳо аз 

тањқиқоти мазкур дар такмили барномаҳои таълимии муқарраршуда саҳм 

гирифта метавонанд. Мавзуи тањқиқии мавриди назар як ҷузъи корҳои илмӣ-

тањқиқотии кафедраи журналистикаи байналхалқӣ ва факултети 

журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌ 

 

Маќсади тањќиќ. Маќсади асосии муаллифи рисола тањлилу тањќиќи 

баъзе пањлуњои зиндагиву фаъолият, осори матбуотї, маљмуањои ашъори 

адиб ва, умуман, вижагињои осори публитсистии Тўлќин Хоља ба њисоб 

меравад. 

Вазифаҳои тањқиқ. Ба тањќиќ гирифтани моњияту мазмуни нигоштањо, 

омўзиши хусусиятњои навиштањои матбуотї, тањлилу ташхиси таркиби 

мундариљавию мавзуии осори манзуми адиб ва ба ин восита нишон додани 

наќши Т. Хоља дар тањаввулу такомули афкори иљтимої дар мањал ва 

бурун аз он вазифаҳои асосии пажуҳиш  аст. Дар ин самт фарогирии 

мавзуоти муњимми њаётї, ташхиси хусусиятњои гуногунрангии жанрии 

публитсистикаи бадеї, тавозуни бадеияти гуфтор, вижагињои сабку услуб 

ва дигар аљзои њунарї дар назму насри адиб њадафи аслии 

публитсистикашиносии замони истиќлолият дониста мешавад. Барои 

мушаххас намудани њадафи асосии диссертатсия њалли масоили мубрами 

зерин вазифањои тањќиќ дониста мешаванд: 

– муайян намудани самтњои фаъолияту эљод, муносибат, ислоњотхоњї 

ва мавќеи адиб нисбат ба масъалањои иќтисодиву кишоварзї, ташхиси 

оњанги иљтимої дар намунањои осори матбуотї; 

– тањќиќи сатњи маърифату љањонбинии адиб дар муносибат ба 

масоили иљтимоиву сиёсї, дараљаи фаврият ва тезутундии нуќтаи назар 

нисбат ба факту њаводис, усули таҳќиќ ва хулосаву каломи таъсиргузори 

журналистї дар эљоди адиб;  

– доираи ташвиќу тарѓиб нисбат ба маърифатмандии љомеа, наќши 

андешаву афкори публитсистї дар тањаввулоти њаёти маънавї, мавќеи 

адиби публитсист нисбат ба масъалањои умдаи фарњангу маориф; 

– баррасии хусусиятњои назми иљтимоии адиб дар фарогирии 

масъалањои иљтимоиву ватандўстї, факту аснод ва воќеияти њаётї дар 
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ќолаби каломи мавзун, мушоњидањои љузъиёти асили зиндагї ва мавќеи 

мушаххаси муаллиф дар назм; 

– мушаххас намудани мањорати чењрасозї дар шеъри публитсистии 

адиб, усул ва воситањои инъикоси зиндагї дар хислату характери образњои 

воќеї, хусусиятњои фардии персонажњо ва таљассуми воќеаву рўйдоди њаёт 

дар кирдору пиндори онњо; 

–  тањќиќ намудани масъалањои маънавиёт ва арзишњои ахлоќиву 

фарњангї дар назми иљтимоии адиб, имкони баёни хулосаву њукм ва 

муносибати мустаќими адиб ба тањаввулу таназзули њаёти маънавї, наќши 

адиб дар масъалаи роњ ёфтани њаќиќати њаёти маънавї дар адабиёт; 

– ташхиси баъзе љињатњои сабкиву услубї ва ороиши бадеї дар осори 

публитсистии адиб, мањорати таљзияи њаќиќати бадеї ва њаќиќати воќеї 

дар осори муаллиф, мувозинату мувофиќати бадеияту воќеият дар нишон 

додани моњияти реалии њаёт;  

– нишон додани љузъиёт ва таркибу хусусиятњои жанрии 

публитсистикаи матбуотї ва назми иљтимоии Т. Хоља. 

Объекти тањќиќ осори ба мавзуъњои мухталифи иљтимої бахшидаи 

Тўлќин Хоља ба шумор меравад, ки дар матбуоти даврї ва китобњои 

батабърасидаи публитсист чоп шудааст. 

 Предмети таҳқиқ. Предмети таҳқиқ љанбањои публитсистї ва ташхису 

тањќиќи он дар осори адиби публитсист мебошад. 

Асосҳои назариявии тањқиқ. Дар ин тањќиќот ба адабиёти назариявии 

публитсистика ва адабиётшиносї, хоса тањќиќоти эътирофшуда дар 

илмњои публитсистикашиносиву адабиётшиносии назариячиёни хориљиву 

дохилї чун В. В. Ворошилов, В. В. Ученова, Е. Прохоров, Я. Н. Засурский, 

С. Г. Корконосенко, Г. С. Мельник, С. М. Гуреевич, В. Ф. Олешко, С. 

Табаров, Л. Демидчик, А. Маниёзов, М. Имомзода, А. Саъдуллоев, И. 

Усмонов, А. Нуралиев, П. Гулмуродзода, М. Муродї, А. Азимов, М. 

Муќимов, М. Абдуллозода, А. Ќутбиддинов, Ш. Муллоев, С. Гулов, Н. 

Кўчарова, Н. Усмонова ва дигарон такя карда шудааст.  
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Асосҳои методологии тањќиќ. Усули асосии тањќиќоти мазкур таърихї-

муќоисавї, тањлилї-муќоисавї, тањлили анъанавї ва контентї (муҳтавоӣ), 

њамчунин тањлили мантиќии муќоисаву ќиёс аст. Корбасти ин усулњо 

имкон медињанд, ки хосияти публитсистикаи адиб, оњангњои иљтимоии 

матлабњои матбуотї, хусусиятњои жанриву сабку услуб ва баъзе самтњои 

мавзуию мундариљавии осори ў возењ карда шаванд. 

Сарчашмањои тањќиќ. Сарчашмањои тањќиќро осори назмиву насрии 

Т. Хоља, ки дар матбуоти љумњуриявию мањаллии кишвар (“Љумњурият” 

(“Тољикистони советї”), “Љавонони Тољикистон” (“Комсомоли 

Тољикистон”), “Адабиёт ва санъат”, “Садои мардум”, “Роњи ленинї”, 

“Симои Данѓара” (“Навобод”)) ба табъ расидаанд, дар бар гирифтааст. 

Њамчунин китобњои алоњидаи адиб (“Озар” (2001), “Ниёиш” (2002), “Бурљи 

асад” (2005), “Захми нигоњ” (2005), “Фарёдњои ростї” (2010), “Хоки 

баланд” (2013), “Куллиёт” (2020)), ки дар он назми иљтимоии публитсист 

низ роњ ёфтааст, ба сифати сарчашмањои тањќиќ истифода шудаанд. Бо 

маќсади возењ нишон додани хусусиятњои хоси осори публитсистии адиб 

баъзе намунањои асарњои алоњида ќисман оварда, тањлил карда шудаанд, 

ќисми дигари онњо ишора гардидааст. 

Навгонии илмии тањқиқ. Дар рисола бори аввал махсусиятњои 

публитсистии осори Т. Хоља њамчун публитсисту адиби воќеанигор ба 

таври комплексї ба тањќиќ гирифта мешаванд. Ољилият, халќият, воќеият 

ва дигар љузъиёти публитсистї дар осори матбуотиву китобии адиб 

мавриди баррасї ќарор гирифта, тафаккури мантиќиву образноки муаллиф 

дар маърифати гуногунљабњаи зиндагї пажуњиш мегардад. Ба таври 

њамаљониба муайян намудани вижагињои осори адиб дар доираи 

масъалањои публитсистикашиносии тољик иќдоми нисбатан нав мебошад. 

Мушаххас гардонидани хосияту руњияи матолиб, махсусияти иљтимоии 

осор ва доираи мавзуоти он, дараљаи касбияту љањонбинї, руњияи адабии 

навиштањо, самтњои фарогирандаи оњанги замон, сабку услуби мутафовит, 

ќолабњои жанрии гуногун дар насру назм ва мазмуну муњтавои матолиби 
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публитсистии адиб бори аввал омўхта мешавад. Дар алоќамандї бо 

илмњои таъриху адабиётшиносї, равоншиносиву љомеашиносї ва 

сиёсатшиносиву забоншиносї тањлилу тањќиќ намудани публитсистикаи 

адиб имкон медињад, ки сатњи љањонбиниву маърифат, њукму 

хулосабарорї, љуръату ошкорбаёнї ва тањаввули аљзову аносири њунарии 

эљоди адиб бозгў гардида, хонанда аз шакли пешнињод, хосияти мантиќї 

ва табиати матолиби осори адиб воќиф гардад. 

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Бо аввалин намунањои эљодї дар сањифањои матбуот бо нуќтаи назари 

интиќодї аз худ дарак додани адиби љавон, тавассути матбуот ба майдони 

адабиёт ворид гардидани Т.Хоља, камоли касбият дидани адиб  дар 

расонањои мањалливу минтаќавї, дар заминаи мушоњидањои тањќиќї 

ташхис намудани набзи њаёти иљтимої ва бо равзанаи публитсистї дар 

адабиёт таљассуми ёфтани њаќиќати воќеї. 

2. Дар њама даврањо аз њаёти иљтимоиву сиёсї дар фосила ќарор 

нагирифтани Т. Хоља, маърифати адиб ва таъсири сиёсати идеологии 

њизбии шўравї дар такмили шахсияти ў, наќши фазову муњит дар интихобу 

мушаххассозии мавзуоти баррасишаванда, рукнњои устувор дар назми 

иљтимоии Т. Хоља, муносибат ва нигоҳи журналистї дар баррасии 

масъалањои иќтисодиву кишоварзї, љойгоњи наср ва назми адиб дар 

муколамаи иљтимої ва чун як адиби иљтимої муаррифї гардидани Т.Хоља.  

3. Хосияти ташрењиву тањлилї ва омўзишиву роњнамоии осори адиб, 

мањорати дарк кардани муаммову мушкилот ва њунари андешаронї 

кардану дар тасаввури хонанда ѓунљонидани њаќиќати воќеї, дараљаи 

љуръату интиќод ва оммавияти сухани адиб, љолибияти калом ва мањорат , 

моњияту таъйиноти ошкорбаёнї ва сареияту фаврияти навиштањои адиб 

дар роњи њамќадами замон гардидани ў.  

4. Дигар гаштани сохти иљтимої дар ташаккули шахсияти адиб, 

хусусиятњои замонии гуфтори Т. Хоља бо назардошти табиати фазои 

иттилоотї, рисолати таъсиргузориву муътаќидсозии навиштањои 
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матбуотии адиб дар ангезаи афкори иљтимої ва баъзе љузъиёти ташаккул и 

андешаи интиќодии адиб дар марњилањои гуногун.  

5. Ҷанбањои возењи воќеъгароёнаи таблиѓу ташвиќ, ташхиси набзи њаёт, 

тањќиќу мушоњидањо ва танќиди унсуру падидањои манфӣ дар назми 

иљтимоии адиб. Таваљљуњи Т.Хоља ба набзи њаёти маънавии љомеа, 

манзалат ва маќоми омўзгор дар осори ў ва мавќеи мењварии оњанги 

хитобу даъват дар истиќлоли эљодии адиб.  

6. Ҳунари  чењрасозии адиб дар наср ва назм, таблиѓу ташвиќи симои 

инсони намуна дар партави муњимтарин мавзуоти рўз, унсурњову љузъиёти 

тафаккури бадеї ва дигар аркони љолибсоз дар нишон додани воќеияти 

рўз, таваљљуњ ба олами зоњириву ботинии ќањрамонони некмазњару намуна 

ва дар баробари ин ќаллобу фиребгар. 

7. Назари инфиродиву муносибати хоси адиб дар ташхиси воќеият, 

сабку услуби љолиб ва пешнињоди содаву маќбули матлаб, тасвири 

образнок дар шинохти њаќиќат, каломи бадеии публитсист дар партави 

завќу эњсоси хонанда, уфуќњои хулосабарориву тањќиќњо, ќолаби 

типписозињои алоњида, љараёни суфтаву равони дахолати равшани 

муаллифї ва дигар анъанањои таблиѓу ташвиќи публитсистї дар осори 

адиб. 

8. Бидуни тањриф кашф намудани моњияти њаќиќати њаёт, њамчун 

мушоњидагари фаъол муносибат намудан ба рухдоду њаводис ва дар 

муњити мањал ташхису тањќиќ намудани муаммову љузъиёти зиндагӣ дар 

ќолаби жанрњои маќола, таќриз, лавња, луќма, очерк, памфлет, фелетон ва  

репортажњои бадеї. 

Аҳаммияти назариявї ва амалии тањќиќ. Натиҷагириҳо аз ин тањқиқот 

назарияи илми публитсистикашиносии тоҷикро боз ҳам мукаммалтар намуда, 

асосњои илмии омўзиши ќонуният ва таркиби жанрї, оммавияту руњияи 

адабии матолиб, ифодаи воќеияти њаёт дар ќолаби назм, наќши сухани 
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образнок, њунари портретсозии адибони публитсистро дар ќолабњои 

гуногуни жанрї таќвият мебахшад.  

Мавод ва натиљаи диссертатсияро њангоми таълифи китобњои таърихи 

публитсистикаи тољик ва махсусан, моњияту мазмуни публитсистикаи 

адиби иљтимої ва хусусияти сабкиву услубиву жанрии публитсистика 

метавон истифода кард. Диссертатсия метавонад, барои тањќиќу муайян 

намудани асоси мавзуиву мундариљавї, тараннуми давра ба давраи оњанги 

иљтимоии асарњо, хусусиятњои сабкиву услубї, ќолабу вижагињои жанрї ва 

хосияту таъсирбахшии осори адибони публитсист мавриди истифода ќарор 

дода шавад. Маводи тањќиќот њамчунин њангоми таълими фанни асосњои 

фаъолияти журналистї, назарияи публитсистика, курсу семинарњои махсус, 

дарсњои интихобї дар макотиби олии љумњурї хидмат карда метавонад. 

Мутобиќати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. 

Диссертатсия дар мавзуи “Махсусиятҳои публитсистии осори Тӯлқин 

Хоҷа” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 

ихтисоси 10.01.10. – Рӯзноманигорӣ мувофиқат мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Дар  ҷамъоварии 

маводи зарурӣ, тасвиби натиҷаҳо, омода намудани мақолаҳо ва маърӯзаҳо  

доир ба мавзуъ зоҳир мегардад. Таҳқиқоти мазкур заҳмати чандинсолаи 

муаллиф буда, дар шакли диссертасия ба анҷом расонида шудааст. 

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Мундариҷаи асосии диссертатсия 

дар баромад ва маърузаҳои довталаби дараҷаи илмӣ дар конференсияҳои 

ҷумҳуриявӣ ва маҳфилу конференсияҳои донишгоҳии ҳайати устодону 

кормандони Донишгоҳи миллии Тољикистон (солҳои 2018-2021), 

автореферат ва мақолаҳои ҷудогонаи муаллиф, ки дар маҷмуа ва 

маҷаллаҳои гуногуни илмӣ ба табъ расидаанд, инъикос ѐфтааст. 

Диссертатсия дар ҷаласаи муштараки кафедраҳои матбуот, журналистикаи 

байналхалқӣ, телевизион ва радиошунавонї, услубшиносӣ ва таҳрири 
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адабии факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(суратмаљлиси №4, 30.12.2021) ва ҷаласаи шурои олимони факултети 

журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (суратмаљлиси №7, аз 

30.03.2022) муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод шудааст. 

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Мазмуну моҳияти 

асосии диссертатсия дар 5 мақола, аз ҷумла, 3 мақолаи дар маҷаллаҳои 

илмии тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумњурии Тољикистон ва 2 мақола дар маҷмуаҳои илмӣ ба чоп расидаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, ҳашт 

фасл, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 170 

сањифаи чопи компютериро ташкил медиҳад.   
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БОБИ 1 

МАХСУСИЯТЊОИ МУНДАРИЉАВИЮ ЃОЯВИИ НАСРИ 

ПУБЛИТСИСТИИ ТЎЛЌИН ХОЉА 

 

Тўлќин Хоља адиби иљтимоист, ки ба зиндагї аз равзанаи тањќиќ 

нигариста, нигоштањои матбуотї ва назми иљтимоии ў дар њама њолат 

мавќеи мушаххаси адибро дар ташхиси набзи замон нишон додаанд. 

Тањќиќи тарљумаи њоли адиб бозгўи он аст, ки ў дар кору эљод аз тасвири 

объективонаи њаёт канор набуда, аз паи тамаллуќ ва ќолаби якнавохту 

такрори эљод нарафтааст. Дар замони соњибистиќлолии кишвар оњанги 

осори ў то андозае дигаргунатар ба назар расад њам,  каломеро аз минбари 

эљод гуфтан мехоњад, ки дар он оњанги иљтимої тантана дошта бошад. 

Оњанги лирикї ва нафосати шеърї дар осори ў бегона набуда, ин љузъиёт 

дар нишон додани њаќиќат ба адиб бештар мусоидат кардаанд. Инъикоси 

масъалањои иќтисодї ва, махсусан, тањаввулу таназзули њаёти хољагии 

ќишлоќ њамеша диќќати ин публитсистро љалб кардаанд. Нисбат ба 

масъалањои сиёсї бетафовут нест ва то андозае дар тањлилу 

хулосабарорињо њукми ќатъии худро зоњир менамояд, ки ин љињат дар 

назми иљтимоияш бештар мушоњида мешавад.  

Дар нимаи дуюми солњои њаштодум ва оѓози солњои навадум мавзуи 

худшиносии миллї ва тарѓиби он дар осори адиб мавќеи назаррасро соњиб 

аст. Мактабу маориф ва маърифату фарњанги љомеа дар мењвари 

андешањои адиб ќарор мегиранд ва бо љуръати хос роњи њалли ин 

масъалањоро баён менамояд. 

 

1.1. Назаре ба зиндагии Т. Хоља ва шинохти ў њамчун адиби публитсист 

 

Њарчанд дур аз доираи бузурги њавзањои эљодї бошад њам, дар 

қаламрави шеъри муосири тоҷик дар охири солҳои ҳафтод ва аввали 

солҳои ҳаштодуми садаи ХХ, шоир Тӯлқин Хоҷа бо назми иљтимоии 
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боҷуръатона аз њастии як адиби пурзавќи иљтимої дарак додааст. Ӯро 

ҳамчун як рӯзноманигори барҷаставу эҷодкор, омӯзгори асил ва шоири 

хушзавқ  мешиносанд. Т. Хоља 17 сентябри соли 1956 дар деҳаи Пушинги 

ноњияи Данғара дар оилаи муаллим чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Соли 

1973 баъд аз хатми мактаби миёна барои идомаи тањсил дар мактаби олї 

роњ сўи пойтахт пеш мегирад. Соли аввал муваффаќ намешавад, ки ба 

донишкада дохил гардад. Ба дења баргаштанро барои худ ор дониста, ба 

бахши киномеханикаи Омўзишгоњи шањри Душанбе њуљљат месупорад ва 

киномеханик мешавад. Дар идораи кинонамоишдињии ноњияи Данѓара ба 

кор медарояд. Як сол баъд (соли 1974) ба орзуи худ расида, донишљўи 

бахши шабонаи факултети филологияи тољики Донишкадаи омўзгории ба 

номи Т. Г. Шевченко мегардад. Чун як љавони дењотии  љўяндаи  ба олами 

нав воридшуда шабона тањсил намуда, рўзона барои таъмини рўзгор дар 

истењсолот кор мекард. То хатми донишгоњ дар заводњои хишту семент ва 

мактаби № 59-и пойтахт ба сифати коргару омўзгор фаъолият кардааст. Т. 

Хоља баъди хатми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон пешаи 

омӯзгориро интихоб намуда, аз соли 1979 то соли 2000 дар макотиби 

гуногуни ноњияи Данѓара аз фанни забону адабиёти тољик дарс медињад. 

Бо муҳаббат ва садоқат адои касб карда, аз соли 1979 дар мактаби Гонсу ва 

сипас дар мактаби №56-и ноњияи Данѓара ба сифати муаллими фанни 

забон ва адабиёти тољик фаъолияташро давом додааст. Њамзамон дар 

МТМУ №45 (дењањои Шаршар ва Пушинги ноњияи Данѓара) то охири умр  

(соли 2012) омўзгорї кардааст. Фаъолияти муваффаќонаи омўзгорияшро 

ба назар гирифта, ўро бо нишони Аълочии маорифи халќи РСС 

Тољикистон  ќадр менамоянд. 

Дар журналистика Т. Хоља ќаламкаши худрўст. Ў аз овони наврасиву 

љавонї ба эљодкорї шавќу њавас дошта,  завќу салиќа нигоњи ўро ба 

зиндагї зина ба зина дигар намудааст. Њамин буд, ки аз соли 1973 то соли 

2011 дар баробари пешаи омўзгорї ба сифати мухбири ѓайриштатии 
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рўзномаи «Симои Данѓара» (“Навобод”) низ кору фаъолият кардааст. 

Њамзамон аз соли 1989 ба сифати мухбири ѓайриштатии  рўзномаи 

«Тољикистони советї» алоќамандии худро бо матбуоти марказї барќарор 

кардааст. Чун истеъдоди баланди журналистиву нигорандагї дошт, аз соли 

1999 то 2007 дар ТВ «Хатлон» ва аз соли 2009 то 2011 дар Шабакаи аввали 

телевизиони Тољикистон ба сифати мухбири минтаќавї њамкориву 

фаъолият намудааст. Соли 2011 узви ИЖТ гардида, робитаи худро бо 

телевизион ва матбуот идома медињад. Аз соли 1997 ба аъзогии Иттифоќи 

нависандагони Тољикистон пазируфта мешавад. Тањќиќи рўзгору ањволи 

шоир нишон медињад, ки ў фаъолияти журналистии худро бештар 

тавассути њамкорињо (мухбири ѓайриштатї) ба роњ гузоштааст. Тартиби 

хронологии њуљљатњои тасдиќкунандаи фаъолияти кории номбурда чунин 

аст: 

1. Нашрияи «Тољикистони Советї» (шањодатномаи № 38 аз 

31.12.1989).  

2. Кумитаи телевизион ва радиои Тољикистон раёсати телевизион ва 

радиои вилояти Хатлон (шањодатномаи №17 аз 03-01-2004). 

3. Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурии 

Тољикистон (шањодатномаи №2389).  

4. Узви ИЖТ (шањодатномаи №1669 аз 28-07-2011). 

5. Аз соли 1997 аъзои Иттифоќи нависандагон. 

Тўлќин Хоља 4 ноябри соли 2012 дар синни 57-солагї, баъди бемории 

вазнин аз олам чашм пўшидааст. Дар њама даврањо адиб њамќадами замон 

буда, бо љонибдории сиёсати давр ва њамчунин бо интиќоди зуњуроту 

љузъиёти номатлуби замон мањбубияту нуфуз пайдо кардааст. Таваљљуњи 

ўро сиёсати давлатдорї, масъалањои мактабу маориф, проблемањои соњаи 

кишоварзї, ободонию созандагї, таъминоти оби ошомиданї, обёрии 

заминњо, азхудкунии заминњои водии Данѓара ва дигар љабњањои 

бунёдкорї љалб намудаанд.  

Дар бахшу самтњои эљодї Т. Хоља бештар чун як шоири иљтимої 

шинохта мешавад. Аввалин  маҷмӯаи шеърњояш бо номи «Шамолдара» 
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соли 1989 дар нашриёти «Адиб» ба табъ расидааст. Маљмуаи дуюми адиб 

баъди ёздањ сол  бо номи “Озар” соли 2000 ба нашр мерасад. Асарњои 

дигари ў – “Захми нигоњ” (2002), “Ниёиш” (2002), “Бурљи асад” (2005), 

“Самандар” (2005), “Фарёдњои ростї” (2010),  «Хоки баланд”(2013),  

“Куллиёт” (2020) бо фарогирии шеъру ѓазал ва рубоиву дубайтињо дар 

навбати аввал ифодагари эњсоси дили шоир дар пояи тараннуми воќеияти 

зиндагї мебошанд. Осори адиб, ки бештар аз назм иборат аст, дар 

“Куллиёт”-и адиб аз чунин теъдоди жанрї иборат мебошад: “Куллиёти 

шоир Тўлќин Хоља, ки ба тозагї нашриёти «Адиб» ба нашр расонд,  165 

шеър, 52 ѓазал, 402 рубої ва 58 дубайтиро дар бар гирифтааст” [128]. 

Падари адиб омўзгори касбї будааст ва устоду муњарриру мухлиси 

аввалин шеъри Тўлќин Хоља мањз падараш мебошад. То синфи чорум 

Тўлќин Хоља дар мактаб аз падари худ, ки рўзгорашро бо пешаи омўзгорї 

ба пеш мебурд, дарс омўхтааст. Дар бораи љанљоли ду њамсоязанак Тўлќин 

шеъре дар њаљми 16 байт навишта ба падараш пешнињод мекунад ва дар 

љавоб тањсину офарин шунида, ба навиштану эљод раѓбат пайдо мекунад. 

Роњи пурпечутоби зиндагї ва баъзе љузъиёти хосаи њаёти адиб аз забони 

худи ў дар мусоњибаи Умари Шерхон тањти унвони “Ба ёдам мерасад неши 

ќаламхор”(“Чархи гардун”, 2003, 18 июл) хеле хуб ифода гардидааст. Т.  

Хоља бевосита иќрор аст, ки ашъори М. Турсунзода илњомбахшу роњкушои 

ў дар љодаи назму шоирист. Дар ин маврид китоби «Ќиссаи Њиндустон»-ро 

махсус зикр менамояд: «Тарзи баён, шеъри равон ва ширину дилчасп маро 

мафтун сохт ва чун оњанрабо ба оѓўш хонд. Ќиссаро дар кўтоњтарин 

фурсат аз ёд намудам. Забони шеърхониям гўё шуда, раѓбати шеърхониям 

боло гирифт» [132].  

Назар ба баъзе маълумотњое, ки худи адиб ишора кардааст, хабару 

маќолањои алоњидаи ў дар сањифањои матбуот нисбат ба шеърњояш 

барваќттар нашр гардидаанд. Аввалин шеъраш бо номи “Шогирди модар” 

соли 1973 дар нашрияи “Комсомоли Тољикистон” ба табъ расидааст ва 

баъди он роњи эљодии ў такмил ёфта, шеъру маќолањояшро дар матбуоти 

даврї ба нашр мерасонад. Дар замони шуравї чоп кардани асарњову 
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китобњо ва аз имтињони сангини шурои наќди адабї гузаштан осон набуд. 

Т. Хоља дар синни 29-солагї муваффаќ гардидааст, ки аввалин гулчини 

ашъорашро мураттаб созаду пешнињоди устодони шеър намояд. Дар  бораи 

аввалин маљмуаи ашъораш худи адиб чунин баён доштааст: «Соли 1985 

маљмуаи шеърњоям тањти унвони «Шамолдара» дар шурои назми 

Иттифоќи нависандагони љумњурї, дар њузури устодон Бозор Собир, Лоиќ, 

Гулназар, Гулрухсор, Рањмат Назрї ва дигарон мавриди му њокима ќарор 

гирифта, ба чоп тавсия шуд» [132]. 

Барои нашри аввалин маљмуаи худ Т. Хоља ќатъи назар аз монеањои 

сунъии замон талоши зиёд карда, дар нашрияњои марказї шеърњояшро дар 

нимаи дуюми солњои њаштодум бештар ба нашр расонидааст. Ин аќидаро 

У. Шерхон низ таъкид намуда, ба он ишора менамояд, ки Т. Хоља аз 

имтињони сангин ва талаботи сахти замони шуравї ба осонї нагузаштааст: 

“Даврони шуравї чоп кардани китоб кори осон набуд. Навча шоиру навча 

адибро дар иттињодияи адибон, ба ќавле, аз ѓирбол мегузарониданд. Чунин 

навбат ба Тўлќин Хоља соли 1985 фаро расид... Маљмуаи нахустини шоири 

шўридадил бо номи “Шамолдара” танњо соли 1989, баъди чор соли 

интизорињо рўи чопро дид” [133]. Чун ба шеъри Т. Хоља Лоиќу Бозору 

Гулрухсор таваљљуњ пайдо мекунанд, ин сабаб мешавад, ки бо илњоми тоза 

ба майдони эљод ворид гардад. Як давра фаъолияти журналистии адиб 

суръати тоза пайдо карда, аз соли 1980 то соли 1990 ў бештар ба навиштани 

очерку маќолањо рў меорад ва дар матбуот мубрамтарин масъалањои 

иљтимоиро баррасї менамояд. Мањсули эљодаш дар нашрияњои вилоятиву 

марказии “Роњи ленинї”, “Тољикистони советї”, “Комсомоли 

Тољикистон” ва “Симои Данѓара” (“Навобод”)  ба табъ расида, 

проблемањои мубраму муњимми њаётиро фаро гирифтаанд. Бо сабаби 

фољиаи дар як рўз фавтидани ду писари навраси адиб ва баъзе омилњои 

номаълуми дигар таваќќуфе дар фаъолияти эљодии Т. Хоља ба вуљуд меояд. 

Доир ба ин худи адиб чунин ишора кардааст: «…аз соли 1989 то соли 2001 

дар зиндагиям як холигие ба миён омад. Гоњ-гоњо шеърњои тоќаам дар 
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расонањо ба табъ мерасиданду халос. Бо кўшиши як дўстам соли 2001 

маљмуаи шеърњоям «Озар» чоп шуд, ки он аз нав маро зинда кард» [132]. 

Аз шеърњо ва аз баёни бевоситаи адиб бармеояд, ки ў шоири иљтимої 

аст ва дар оѓўши дарду ранљњо зистан барояш муаммову дард њам 

гаштааст. Чунин маънињоро дар баёни мантиќии адиб дар домани байту 

мисраъњои гуногун пайдо намудан мумкин аст. Дар зиндагии фардї 

муаллиф аз ин дарду азиятњо бок надорад ва худро њамтаќдиру њамќисмати 

Бозор Собир  мегўяд. Дар шеърњои алоњидаи худ пайравї ба сабку 

мазмуни шеъри Бозор Собир (шеъри «Ба устод Бозор Собир») менамояд. 

Дар мусоњибае Т. Хоља иброз медорад, ки таъсири шеъри ин шоир дар 

пайроњаи эљодии ў андак нест: «…як умр побанди шеър гаштам. Акнун 

дарк кардам, ки ин шоњроњ басо пурпечутобу сангин буда аст. Аксар ваќт 

байти фавќи устод  Бозор Собир пеши назарам љилвагар мешавад: 

Маро гўянд агар шахси ќаламкор, 

Ба ёдам мерасад неши ќаламхор» [132]. 

Роњ ёфтан ба љодаи шеъру шоирї бидуни дастгириву роњнамоии 

устодон сурат гирифта наметавонад. Дар робита ба ин дар майдони 

каломи мавзун Т. Хоља муваффаќ будани худро аз роњнамоињову 

дастгирињои Муњаммад Ѓоиб вобаста медонад. Махсусан, ба узвияти ИНТ 

ќабул гаштани худро ишора карда, нисбат ба ѓамхорињову кумакњои М.  

Ѓоиб чунин мегўяд: «Дар ин амали хайр хизмати бародар Муњаммад Ѓоиб 

шоиста аст. Устод на танњо барои ба майдон баромадан, балки дар арсаи 

адабї фаъолият варзидан, намоён шудан аз дастгирї ва њаводорї то њол 

бознаистодаанд» [132].  

Баъзе сару садоњои мањдуд дар бораи ќавмияту нажоди адиб низ 

вуљуд дорад, ки он пеш аз њама ба тахаллуси адиб вобаста аст. Њарчанд ў 

то синфи чорум бо забони ўзбекї тањсил намуда бошад њам, вале бо забони 

ўзбекї шеър нагуфтааст. Дар ин маврид худро њатто шоири зуллисонайн 

њам наменомад. Адибро бо номи суфтаву камњиљои Тўлќин мешиносанд. 

Он тахаллуси интихобшуда намебошад ва ба андешаи худи шоир, бо он ки 

бо ин ном маќолаву шеърњояш ба табъ расидаанд, дар фикри интихоби 
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тахаллусе наафтидааст. Маънии Тўлќин низ назар ба ќавли адиб 

шоиронаву рамзї аст: «Тўлќин ин номи бандаи  камтарин аст. Онро 

ќиблагоњ (руњашон шод бод) ба ман муносиб дидаанд… Этимологияи ин 

калима ўзбекист. Маънои он мављ аст, мављи дарё, ё бањр»  [132].  

Тўлќин Хоља зиндагиву њаёти фаќиронаеро аз сар гузаронидааст  ва 

ба ќавли А. Рањмон, “Шањр нарафт, дењи пурхок њасрати умрашро шикаст, 

молу сарват, хонаву дар наљуст” [167, с.4]. Зиндагии сахту душвори 

муаллим дар шеърњои зиёди ў ифода гардида, ќашшоќии худро баъзан 

(хонаи похсагини муаллим дар назди ќасрњову кўшкњои сарватмандњо) 

боиси хиљолаташ низ медонад. Аз нодориву тангдастињо дар ашъори худ 

ишора намояд њам, вале ѓурури баландаш намегузорад, ки аз паи 

тамаллуќу њирс равад. Аз баёни ањволи танги иќтисодии худ бок надорад 

ва аз љумла иброз медорад, ки замоне барои ба пойтахти кишвар рафтан 

имкони молиявї надошт: «Аз ањли раёсати ИНТ сипосгузорам. Онњо 

бандаро ѓоибан ба иттифоќ пазируфтанд. Зеро ман он айём иќтидору 

имкони ба пойтахт омаданро надоштам» [132]. 

Доираи каломи мавзун њамчун як санъати махсуси баён ва  яке аз 

воситаҳои навозиши табъу хиради ањли башар, њамеша дар тарбияи љомеа 

пештоз аст. Сохти замонањо таѓийр меёбанд ва бо гузашти айём мавзуи 

каломи мавзун дигар мешавад, вале ҳамоно шоири њаќиќатбаён бо таъсири 

шеъраш метавонад, ки ба афкори ҷомеа таъсири назаррас гузорад. Т. Хоља 

бо равиши замона њамќадам бошад њам, њаќиќатпарастияш водор месозад, 

ки аз ќолабњову хатњои кашида берун ояд. Шеърњои ў оњангњои дардолуда 

доранд ва ин сифат аз оѓоз то анљом сифати азалии шеъри ў мебошад. Агар 

баъзан ба шеъри тавсифї рў оварда бошад њам, њељ гоњ дардњои худро зери 

парда нињон нигоњ намедорад. Дар њошияи комёбии як нафар њатман аз 

ранљу кулфатњои худ ва љомеа нозуку ноаён ишора мекунад. Ин љињатњоро 

муњаќќиќ  А. Рањим низ таъкид карда аз ќањриву дањрї ва баъзе таззодњои 

дигар ишора менамояд: “Агар њам ин захмњо, ки андар диланд, шифо 

намеёбанд ва дарду сўзишашон ба њар рўзу ба њар шаб меафзоянд, ин 
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омўзгору шоир рисолати аслии худро аз ёд намебарорад. Аз ватан мегўяд, 

аз Тољикистон. Русто, зодгоњашро бо истифодаи ташхис ва њунари зебои 

шоирона сад бор садќа мешавад ва онро давлати пиёдаи худ мехонаду 

мегўяд, ки аз содагии ту бахти ту бо ту ќањрист ва њам дањрист”  [129]. 

Ба љодаи эљод Т. Хоља нимаи аввали солњои њафтодум ќадам нињода 

бошад њам, аз мазмуни навиштањои гуногунаш бармеояд, ки ў дар љамъ 

овардану нашри осораш хеле кам талош кардааст. Њамин љињат аст, ки 

шеъраш дар замони зиндагонии  ў барои њама дастрасу маълум набуд. Ин 

њам як ѓурури шоистаи инсонии ўст, ки дар паи суроѓи худнамоињо 

нарафтааст ва ин мазмун дар оњанги фалсафии навиштањои адиб зиёд ба 

назар мерасад. Дар шинохти А. Рањмон ин шоири рустої содагињову 

фурўтанињо дошт ва бо чунин истеъдоду малакаи баланди эљод шуњрату 

нуфуз барояш дуюмдараља будааст. Ин дар суратест, ки адиб соњиби шеъри 

оливу беолоиш мебошад: «Худдорї аз чопи ашъораш содагї ва 

фурўтанияш буд. Шеъраш поку олї ва беолоиш аст»  [168, с.452-454]. Аз 

нигоњи А. Рањмон дар зиндагї Т. Хоља њаќиќатпараст буду таззодњои онро 

дўст медошт. Шоир дар зиндагии начандон тўлонї љафодидаву 

азияткашида мебошад ва тавре зикр гардид, марги ду писари наврасаш 

барои ў нињоят гарону пурдард мешавад. Ба андешаи муњаќќиќон оњанги 

дарду марсиясароии ў ба марги якборагии ду фарзандаш баландтар аз оњу 

шевани Мавлоно Љомї мегардад: “...фољиатарин шикасташ дар зиндагї ин 

даргузашти шоњинбачањояш Озару Њасан буд, ки додашро дар танњої, 

пинњон аз чашми аѓёр аз шеър гирифта, бонге баландтар аз Мавлоно Љомї 

бар сўги Сафийаддин сар додааст” [164, с.5-6]. Чунин фољиаи сангини њаёти 

шахсияшро худи шоир дар як мусоњиба низ иќрор мебошад ва ин сабаб 

гардидааст, ки як муддат дар кори эљодї таваќќуф низ дошта бошад: 

«Баъди воќеањои солњои навадум чанде овора мондам, нофањмињо, 

зиндагии басо сангин, фавти нобањангоми ду писаракам маро ба умќи 

тўфони нобудињо афканд» [132].  

Т. Хоља адиби ба истилоњ муваффаќи мањаллиест, ки садояш аз дур , аз 

минбарњои баланд, на танњо диќќати хонандаи одї, балки таваљљуњи 
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адибону адабиётшиносонро низ љалб намудааст. Умар Алї дар навиштаи 

худ тањти унвони «Ширинии софи тољикї дар ин љо» [163, с.3 ] Т. Хољаро 

дар майдони адабиёт чун як шоири дардошно мешиносад: «Тўлќин кайњо 

боз дар арсаи шеъру адаб мухлису муштариёни худро дарёфтааст»  [163, 

с.3]. Аз рўи оњангу мароми осораш шеъри Тўлќин њамеша олудаи воќеият 

буда, њар як мисраи ў дар пояи мењвари њаќиќати воќеї мечархад. У. Алї 

ин махсусиятро ба назар гирифта, андеша дорад, ки «шеърњои ў нишонрас 

ва њадафдоранд» [163, с.3]. Т. Хоља аз нафосату нозукињои шеър огањ 

мебошад ва бо истеъдоди табиї ба равзанаи афкори хонанда расидагирї 

карда метавонад. Ў шоири мушоњидакору њаќиќатбаёнест, ки бо 

пардозгарии маънињову маромњо мавриди истиќболи њампешагонаш ќарор 

гирифтааст. Таљрибаи эљодкории ўро дигарон, пеш аз њама, дар пешнињоди 

содаву суфта ва жарфгўиву рангинбаёниаш мебинанд. Иборањои 

“мањорати корхўрдаи шоирї” ва “истиќболи гарм”-и ашъораш њокї аз 

ѓановати баланди осори ў мебошад: «...дар пањлў гардонидану љилва 

додани маонии тоза ба тозаи калимањо ва жарфгўию рангинбаёнї 

мањорати корхўрдаи шоирї дорад. Устодони калом аз эљодиёти вай 

истиќболи гарм доранд» [163, с.3]. 

Дар пешгуфтори китоби «Бурљи асад» зери унвони «Пайѓом», ки аз 

љониби Шери Худо навишта шудааст, шикастанафсиву ѓурури баланди 

шоир талќин мегардад: «Њаргиз барои љамъоварии молу сарват, љоњу 

љалол талош накардаву бо сари хам аз танќисии рўзгору тани абгор 

нанолидааст» [164, с.5-6]. Ин андеша дар асоси байти Т. Хоља пайдо 

гардидааст, ки молу сарвати ў дар зиндагї танњо шеър будааст: 

Маргам намешавад сабаби љанги ворисон, 

Молу макон нагуфтааму шеър гуфтаам [164, с.56]. 

Ќолаби назм барои адиб василаи ќулай барои баёни аќидаву афкор 

гардидааст, ки дар заминаи мушоњидањои ў ба вуљуд омадаанд. Чунин 

хулосае ба миён меояд, ки адиб дар зиндагї роњи њаќпарастии худро 

доштааст ва њељ гоњ муњити ѓайру нописандро бо тамаллуќеву озори 

бењудаи касе барои худ ќабул надоштааст: “Њаргиз ба малоли хотири касе 
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боис ва бањри хушњолии худ кўшише накардаву дар муњити барои ў 

нофорам набудаву наяфтода” [164, с.5-6]. Оњанги њаљву тамасхури 

офаридањояш дар навбати аввал бозгўи пойбанди тамаллуќу 

хушомадгўињо набудани ў мебошад. Ин хислату ѓурури баланди адибро аз  

забони ў хеле осон дарёфтан мумкин аст, ки дар баробари баёни 

њаќпарастии худ писханд ба шоирони тамаъљў дорад: 

Њар тунди шиштаву кулањ каљ нињодаро, 

Нўшервон нагуфтаму шеър гуфтам... 

Худро ба як дањан дурру гавњар фурўхта, 

Љањро љинон нагуфтаму шеър гуфтам [164, с.7]. 

Дар њама гуна навъи эљод (назм, наср, публитсистика ва ѓ.) он фарде 

комёбу њадафманд аст, ки агар дар доираи баланди мањорати касбї аз 

ќонуниятњои эљод огањ бошад. Т. Хоља аз љумлаи адибоне дониста 

мешавад, ки дар аксар ќолабњои жанрии назм њунарманд аст. Ѓазал, рубої, 

дубайтї, достон ва дигар анвои шеърї таркиби осори ўро ташкил додаанд. 

Муњимтарин хосияти эљодаш ин аст, ки њар як сатри ў баёни содаву 

бепарда аст ва дар дарки мазмуни осораш мушкиле вуљуд надорад: 

“Тўлќин шоири воќиф аз ќонуниятњои шеър аст ва ба ин ваљњ халќияти 

шеъри худро баланд нигоњ дошта тавонистааст. Маъниву маромро гўр 

намекунад ва мехоњад, ки шўру њаяљони шеъраш тантана дошта бошад”  

[128].  

Дар њама њолат ѓоянокї ва мавќеи мушаххаси иљтимої маќому 

манзалати ашъори ўро баланд гардонидааст. Дар шеърњояш, пеш аз њама , 

тањлилгару тањќиќгари фаъоле ба назар мерасад, ки бо љуръати баланд аз 

баёни њаќиќати рўз њарос надорад. Андешањояш оњанги интиќодї касб 

менамоянд, бањс меороянду хитоб доранд ва масъулону маќомдоронро ба 

ќазовату инсоф даъват менамоянд: “Тўлќин Хоља њар як ташбењу зебоии 

суханро ба ѓояву мароми иљтимої робитаи ќавї бахшида метавонад. 

Тўлќин адибест, ки дар бањри њикмат ѓўта мезанад, муќобили маљро 

меравад ва мунозараву бањсњои андешасозро пеш меорад. Шебу фарозњоро 

њамвор дидан мехоњад, њаќиќатро инкор намекунад, балки дарки онр о дар 



26 
 

шакли дигар дидан мехоњад” [128]. Т. Хоља шоири озодбаёну дур аз кинаву 

ѓаразњои беасос аст. Гарчанде гуфтори тунду интиќоди сахти ў нисбат  ба  

масъулону роњбарони алоњида гоњо мушаххасу гоњо мармузона ба назар 

расад њам, вале шеъри ў поку дур аз олудагињои пурѓаразу ситоишњои 

манфиатљўёна мебошад. Шеъри ўро саршори садоќати поки кўњистонї 

гуфтаанд, ки бањои одилона аст: “Шеъраш поку орї аз кинаву мазаммат, 

ситоиши нолоиќ ва саршори эњсосу садоќати поки кўњистонист” [164, с.5-6].  

Як самти фаъолияти Т. Хоља касби омўзгорист ва ин пеша боис 

мешавад, ки ў ба зиндагии њаррўзаи халќ наздиктар бошад. Бо он ваљњ  ба 

зиндагии њаррўзаи халќ наздик аст, ки ў њамарўза фарзандони мардумро 

дар синфхона истиќбол мегираду интизор мебошад. Ў дар ин љода пайраву 

идомабахши касби падари худ мебошад, ки як соат ќабл аз дарсњо ба  

фарзандони мардум дарс меомўхт. Аз сатњи дарку саводомўзии шогирдон 

дарк менамояд, ки набзи иљтимої чї гуна тапидан дорад. Њамчун омўзгор 

бештар аз дигарон љонибдори баланд гаштани  сатњи некуањволии халќ 

мебошад. Ислоњоти маънавии љомеаро мехоњад ва  љонибдори инсони 

комилу бомаърифат гаштани њар як насли наврас мебошад. Муњаќќиќ А. 

Рањим ишора ба пешаи омўзгории адиб намуда, њаќиќатписандии адибро 

ба нозири њаќиќиву мушоњидакору воќеъбин будани ў тавъам медонад ва  

дар чандин љода тарбиятгари љомеа будани шоирро зикр кардааст: 

“Маќсуди ин омўзгор аз ин њама боз њам дарс аст, дарси ибрат, дарси 

одамият. Ин њаќиќат њељ исботеро намехоњад: оне ки аз хоки баланд аст, 

руњаш њамеша майл ба баландї дорад ва ба баландї бо пару болњои ќавї 

парвоз мекунаду мерасад. Назора аз он баландї зебову даќиќу дуруст аст 

ва њамчунон мемонад” [129]. Њаќиќати возењ аст, ки осори Т. Хоља дар 

навбати аввали њикояти ањволу рўзгор ва омиле дар роњи дарки шахсияти ў 

ба шумор меравад. Ба њамаи саволњо дар шинохти ў, пеш аз њама, назми 

воќеиятдоштаву уфуќдораш љавоб дода метавонад. Шарт нест, ки дар 

ифшои ботини ў ба љое мурољиат карду аз њамкорону њамќадамонаш 

хислати ўро пурсон гашт, зеро осори ў ба ин њама муаммоњо хеле содаву 

фањмо равшанї андохтааст. Бо назардошти ин љињатњо муњаќќиќ А. Рањим 
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пешаи омўзгории Т. Хољаро ташхис карда, чунин андеша дорад: “Њатман 

дар зењни онњое, ки намешинохтандашу намешиносандаш, ин суолњо пайдо 

мешавад, ки воќеан, ў чї гуна омўзгоре буд, бо чи равише, усуле дарс 

мегуфт ва мурод аз дарсњояш чист? Дар шеъри “Арзи ихлос”-аш ба ин 

пурсишњо посухњо дорад, посухњои рост, дуруст, аз сари ихлос, фањмову 

рўшан: 

Дар њаќиќат, муаллим буд, 

Бо навин роњу равишњо дарс мегуфт, 

Бо бењин тарзу усулу парваришњо дарс мегуфт, 

Дарси ў чун дарси пири зиндагї озод буд, 

Љониби озодї ва озодагї иршод буд. 

Пайравї аз бењтарин омўзгорон дошт ў” [129]. 

М. Ѓоиб хонаи одиву хоксорона ва зиндагии камбаѓалонаи Т. Хољаро 

дидаасту шоњид аст. Ўро ба Луќмони Њаким монанд мекунад, ки бо вуљуди 

шуњрату нуфуз дар паи бунёди ќасрњову кўшкњои боњашамат нагардидааст. 

Ишора ба фољиањои охири умри адиб менамояд, ки зиндагии ўро талх 

сохтаанд: 

«Хонаи Луќмони доно даргањат, 

Буд девору дараш аз хору хас. 

Боди гардолуд мекард огањат: 

Бањри мењмони равон ин кулба бас… 

 

Чист гарди ѓам? – Суоли бељавоб 

Хоки умратро набуд аз он асар. 

Бехабар бигзашт айёми шабоб, 

Талх шуд охир ба коми ту шакар» [168, с.452-454]. 

М. Ѓоиб дар идомаи андешањояш Т. Хољаро шоире медонад, ки оњанги 

шеъраш дард дошта бошад њам, аммо бо мењри рўзгор таљзия ёфта буд. 

Ишорањои М. Ѓоиб дар шинохти Т. Хоља рамуздор мешаванд ва гила аз он 

карда мешавад, ки дар душвортарин лањзањо шоирро наздикону дўстонаш 

танњо мегузоранд. Њатто ба онњое санги маломат зада мешавад, ки як 
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замоне Тўлќин дар бораи онњо шеър гуфтаасту васфи онњоро кардааст. Ба 

он манфиатљўёне ишора мекунад, ки дар зиндагї ва њатто рўзи љанозаи 

шоир њозир нагардидаанд. Љуръати М. Ѓоиб андаке коста мегардад ва 

њаќиќатро возењтар баён намесозад. Танњо чунин маъние бармеояд, ки 

нисбат ба ин рўзноманигору шоири њаќиќатљў афроди алоњида 

нотавонбину њасуданд: 

«Дарди шеъру дарди мењри рўзгор 

Оќибат бо њамдигар омехтанд. 

Љони ту аз бори ѓамњо шуд фигор, 

Ку мададгорон? – Њама бигрехтанд. 

 

Бехабар аз рангњои обу гил, 

Шеърњо гуфтї ба васфи чанд тан. 

Љустї аз ањли шикам ту ањли дил, 

Кофтї аз шўразоре ёсуман. 

 

Роњи даргоњат пайи онњо надид, 

Рўзи маргат њам наёмад он яке. 

Нола он шаб аз сарои ту расид, 

Бењтар аз он ќавм бошад чокаке» [168, с.452-454]. 

Дар сўгномаи Раёсати Иттифоќи нависандагони Тољикистон дар 

мавриди шинохти Т. Хоља таъкид гардидааст, ки ў дар олами эљод шахси 

тасодуфї нест ва ашъораш заминиву њадафмандона бањогузорї мегардад. 

Ин аз як љињат бозгўи он аст, ки шоир бо осори баландмазмунаш дар 

адабиёти муосир мавќеи сазовори худро соњиб мебошад: «Тўлќин Хоља  

дар адабиёт шахси рањомад набуд. Шеъри заминї, хубтасвир ва  

њадафманд мегуфт, дар  назм  овози  худро дошт»  [131]. Љои дигар 

мондагору баландќимат будани осори ин адиб зикр гардида, барои 

шогирдону дўстон ва хонандаи умум эътибор доштани эљоди пурмазмунаш 

махсус таъкид мегардад. Барои раёсати ИНТ Т. Хоља, пеш аз њама, инсони 
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комилу равшанзамир аст ва њамчун шоиру омўзгор бештар ёд карда 

мешавад: «Хотираи неки инсони  равшанзамир,  шоир ва  омўзгор  Тўлќин  

Хоља дар дили ањли  сухан,  шогирдон, дўстону  хонандагон  боќї  хоњад  

монд» [131].  

Муњаќќиќон С. Гулов ва А. Ќутбиддинов ба осори адиб назари умумї 

андохта, чунин андеша доранд, ки Т. Хоља, пеш аз њама, як фарди 

ватандўст аст. Ба андешаи онњо, «Тўлќин Хоља шоири халќ, шоири русто, 

шоири парњезкор аз мадњу ситоиш ва шоири дарду ѓами зиндагист»  [127]. 

Муњаќќиќони мазкур руњияи иљтимої доштани назми адибро таъкид 

карда, муборизу мазамматкунандаи унсурњои манфии њаёт будани ўро 

мењвари эљоду фаъолияти адиб медонанд: «Надомати адиб он аст, ки 

садоќату симои аслро дар ин даврон дарёфтан мушкил аст»  [127]. 

Т. Хоља адиби истеъдодмандест, ки дар ављи камолоти эљодї аз дунё 

рафтааст ва аз мазмуни осораш чунин оњанге бармеояд, ки ташхису 

тањќиќи љузъиёти зиёди зиндагї марому маслаки давомдори ў мебошанд, 

ки акнун нотамом боќї мондаанд. Баъзе муњаќќиќон ба осори назмии 

Тўлќин назари фалсафї дўхта, ўро чун як шоири ислоњотљў эътироф 

кардаанд.  Шоир ва файласуф Назри Яздонї ашъори Т. Хољаро омўхта, 

андеша дорад, ки аз даст додани шоире оњанги мотами як миллат аст: 

«Сангинтарин бохт аз даст додани инсонњои нодир аст. Хусусан, ваќте 

чунин шахси нодир аз пањлўи мо ба љањоне меравад, ки дигар саодати 

дидор надорад» [134]. Дар баробари њамчун шоир эътирофу пазируфта 

шудан Т. Хоља публитсисти оташинсухане буд, ки дар очерку маќолаву 

фелетонњо ќатъи назар аз баъзе фишору мањдудиятњо падидањои номатлуби 

замонро ошкоро танќид мекард. Фиребу найранги ашхоси масъули 

манфиатљўро ошкор месохт. Оњанги хитобу даъват ва њукму мазаммати 

ашъори ин адибро њамќадамону њампешагони ў таъкид намудаанд. Назри 

Яздонї бо огањї аз осори Т. Хоља дар тараннуми оњанги зиндагии воќеї 

шеъри ин адибро бо шеъри Њ. Юсуфї њампояву њамвазн медонад:  «Шеъри 

тољик то имрўз барои Њабиб Юсуфии љавонмарг хун мегиряд. Аз љањон 

даргузаштани Тўлќин Хоља, хусусан ба њамин љавонмардї, як реши равон 
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аст» [134]. Навиштори адиб дар њама гуна ќолаб, ки оњанги замонаро 

тараннум мекунад, гувоњи сабки баланди рўзноманигориву публитсистї 

доштани ў мебошад. Яъне осори ў ба таври мудовим пайгири њаќиќати 

воќеии рўз гардидааст. Аксари адибону муњаќќиќоне, ки дар бораи осори 

Т. Хоља таќризе навиштаанду ба он бањое гузоштаанд, ба таври пайваста 

љасорату љуръатмандии адибро дар баён кардани воќеиятњои рўзгор 

таъкид кардаанд: «Аз њамќаламон шояд ягона шоир аст, ки дур аз 

пойтахти фарњангї зиндагї намуд, аммо њамќадам ва гоњо пешќадамтар 

њам буд. Дар шеъри иљтимої бисёр љасур, њадафгир аст»  [134]. 

М.Абдурањмон, ноиби президенти Академияи миллии илмњои 

Тољикистон, дар навбати аввал Т. Хољаро бо пешаи рўзноманигорияш 

мешиносад, ки дар ифода кардани набзи рўзгор замоне наќши амиќ 

доштааст. Барои ў Т. Хоља «як муаллими одї, як шоири сарсупурдаи 

миллат, як вассофи ватан» аст, ки зиндагиву эљоди ибратомўз доштааст. 

Маќолањову шеърњои адибро мутолиа намуда, чунин хулоса дорад, ки Т. 

Хоља намунаи ибрати эљодкорони имрўзу фардост: «Тўлќин Хоља дар 

воќеъ, муаллим, шоир, омўзгор, рўзноманигор ва шахсияти мондагорест, 

ки барои бисёре аз шоирону мутахассисони љавони мо намунаи ибрат 

мебошад» [125]. Дар њамаи навиштањои Т. Хоља пайванди амиќе ба 

зиндагии воќеии рўз дида мешавад, ки дар партави онњо шахсияти адиб 

хеле барљаставу равшан кашф мегардад. М. Абдурањмонро низ хислату 

характери фардии Т. Хоља мутаваљљењ менамояд, ки ин бардошт низ аз 

мутолиаи осори адиб ба миён омадааст: «…шикастанафс, хоксору 

донишманд ва тањаммулпазир буд ва далерону шуљоатмандонро дўст 

медошт» [125]. 

Дар маљмуъ, ќайд кардан зарур аст, ки дар такя ба мазмуни осораш Т. 

Хоља дар роњи пурпечутоби зиндагї, пеш аз њама, як адиби ранљдидаву 

кулфатдида аст. Ин адиб бо сатњи олии огањии иљтимоиву сиёсї ва дараљаи 

баланди маърифату љањонбинињо ба олами афкори хонанда роњ ёфтааст. 

Осораш њам дар ќолаби наср ва њам назм ба моњияти амиќи иљтимої баёни 

воќеияти рўзанд ва як андоза сањифањои таърихии зиндагиро сохтаанд, 
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зеро ў осореро соњиб аст, ки дар он воќеияту санад, факту раќам ва њукму 

хулоса мавќеи мењварї дорад. Ў дар се љабња – рўзноманигорї, 

публитсистика ва назм њамчун як эљодкори комилу муваффаќ эътироф 

гардидааст. Дар њар як љода сухани худро дошта, воќеиятбаёниву 

љуръатмандї хусусияти эљоди ўро ташкил додаанд. 

 

1.2. Масъалањои иќтисодиёт ва хољагии ќишлоќ 

 

Тўлќин Хоља адиб, журналист ва публитсисте мебошад, ки 

масъалањои иќтисодиёт ва хољагии ќишлоќ бештар дар намунаи осори 

матбуотияш наќши мењварї дорад. Ўро дар навбати аввал масъалаи 

зиндагии осоиштаву шоистаи халќ мутаваљљењ менамояд. Дар оѓоз дар 

нигоштањои адиб сиёсати Њизби коммунист ва наќши он дар тамоми 

соњањои њаёти иќтисодї васф гардида, инъикоси кору пайкори инсонњои 

намунаи ибрат маќсаду мароми мењварии адиб мебошанд. Аз мазмуни 

маќолаву очеркњои минбаъдаи ў бармеояд, ки адиб  фаъолияти иљтимоии 

шахсиятњоро ба инобат гирифта, њам дар замони шуравї ва њам дар 

даврони истиќлолият бењтар гаштани вазъи иќтисодї ва шароити зиндагии 

бењтари дењотиёнро љонибдор аст. Тамоми навиштањои адиб бо хосияти 

танќидиву тавсифї дар масъалањои иќтисодиву кишоварзї тањќиќи 

воќеияти рўз мебошанд. Он масъулоне, ки коргару дењќонро дастгирї 

менамоянду њавасманд мекунанд, мавриди тањсину тавсиф ќарор дода 

мешаванд. Онњое, ки муфтхўру ќаллобанд, мавриди тозиёнаи танќид ќарор 

гирифта, ба таври ќатъї ба масъулон роњи њалли масъала пеш гузошта 

мешавад. Дар ин самт навиштањои адиб мундариљаи сирф замонї доранд 

ва проблемањои мансубро хеле амиќ фаро гирифтаанд. Муваффаќияту 

комёбии адиб он аст, ки нозукињои зиёди масъалањои кишоварзиро  тањлилу 

баррасї карда метавонад ва дар асоси факту далелњои зиёд роњи њалли 

муаммоњоро пешнињод менамояд. Инъикоси вазъи хољагии ќишлоќ дар 

сањифањои матбуот анъанаи нав нест ва ба андешаи аксари муњаќќиќон 

оѓози он ба солњои сиюми асри гузашта марбут мебошад. Тољикистон 
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кишвари аграрї мебошад ва њадаф аз баррасии ин мавзуъ дар сањифањои 

матбуот нишон додани муваффаќияту нокомињои соња аст, ки танњо дар 

заминаи рушди устувори он метавон пешрафти иќтисодиро таъмин кард.  

Њамзамон нишон додани муваффаќиятњои хољагињову ашхоси алоњида 

руњбаландии умумии ањли љомеа мешаванд. Т. Хоља дар инъикоси 

масъалаи мазкур чун як коршиносу журналисти соњавї (кишоварзї) ба 

назар мерасад, ки проблемањои бамиёнгузошташударо аз пањлуњои гуногун 

мавриди тањлил ќарор медињад. Масалан, дар мухбирномаи “Данѓара – 

ѓарами дон” [153] муаллиф аз он мамнун аст, ки ноњияи Данѓара соњиби 

имкониятњои зиёдест, ки дар бењтар гаштани вазъи иќтисодии љумњурї 

наќш гузошта метавонад. Ѓаллакорї дар ин ноњия шуѓли асосии дењќонон 

ба њисоб меравад. Хољагињои фермерии пуриќтидор ба монанди 

“Сомонљон” имрўз дар ноњия намунаи ибрат нишон дода мешавад. Аз рўи 

маълумоту далелњои зикршуда маълум мегардад, ки ноњияи Данѓара дар 

миќёси љумњурї дар истењсоли ѓалладонагињо дар љои аввал ќарор дорад. 

Барои таќвияти андешањояш муаллиф аз суханронии Президенти мамлакат 

мисол меорад: “...Эмомалї Рањмон дар машварати љумњуриявии 

кишоварзон калимаи Данѓараро ѓарами дон маънидод карда, ноњияњои 

њамљаворро ба бањрабардорї аз ѓарамњои  дон ва коњу алафњои таби ии ин 

сарзамин даъват намуд” [153]. Ноњияи Данѓара њудуди васеъ дорад ва 

баробари заминњои обї дар заминњои лалмии он кишти ѓалла мувофиќ аст. 

Дар ин ноњия ба роњ мондани кишти гандумњои навъњои “Босирбой”, 

“Љайњун”, “Сето-Сероз”, “Краснодар”, “Ясавул”, “Иришка” ва навъи љави 

“Добриний”, ки хеле серњосиланд, таъкид карда мешаванд. Дар маљмуъ, 

њамасола дењќонони ноњия аз њар гектар 55-60 сентнерї њосил мегиранд, ки 

дар шароити заминњои лалмї ин нишондод баланд мебошад. Муаллифро 

масъалаи њавасмандгардонии дењќонон ва шароити бењтари зиндагии онњо 

бештар мутаваљљењ менамояд. Бо баъзе далелу фактњо ин масъала  бо 

назардошти майлу завќи хонандаи мањал, ки зиндагии ў ба кишоварзиву 

заминдорї алоќаманд мебошад, таблиѓу ташвиќ мегардад: “...Боќї њосили 

зироатњое, ки дар байни ќатори анорњо корида мешаванд, ба ихтиёри 
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некуањволии боѓбонњо њавола шудааст. Бар замми ин, онњо боз маош 

мегиранд” [153]. Соњаи кишоварзї дар ноњияи мазкур асоси пешравии 

иќтисодиро ташкил медињад ва муаллиф дар нишон додану тањлили 

масъала танњо дар доираи кишти ѓалладона мањдуд намешавад. Аз 

мазмуну муњтавои ин матлаб бармеояд, ки ќатъи назар аз заминњои зиёди 

нимбиёбон доштани ин ноњия имконияти ба роњ мондани дигар навъи 

истењсолоти кишоварзию чорводорї вуљуд дорад. Маълум мешавад, ки 

баъзе хољагињои дењќонии ноњия бо ваљњи даромади бештар умуман аз 

кишти ѓалла даст кашидаанд. Ин масъала на дар шакли фарогир, балки 

танњо дар мисоли Кооперативи истењсолии “Имоми Аъзам” чунин баррасї 

гардидааст: “Ин хољагї дорои 70 гектар замин аст. Дар 50 гектари он 

дарахтони гуногуни боровар шинонида шудааст, ки аз 8 гектар гелос, 8 

гектар шафтолу, 16 гектар зардолу, 4 гектар бодом, 2 гектарї олую 

чормаѓзу себу ноку писта ва боќї хурмою анор мебошад” [153]. Дар 

мухбирномаи мазкур танњо дар доираи тањќиќи чанд масъала такя карда 

намешавад ва аз љумла, соњаи моњипарварї низ аз нигоњи муаллиф 

сердаромад буда, дар чандин хољагињо ба роњ мондани парвариши он зикр 

карда мешавад. Њарчанд сабабњову омилњо мушаххас баён нагашта 

бошанд њам, аммо он андеша дар навиштаи мазкур љолиб аст, ки мардуми 

ноњия дар гузашта танњо бо заминњои лалмї ва чорводорї сари кор 

доштаанд. Фароњам овардани шароити мусоид барои рушду инкишофи 

соњањои сердаромадро (моњипарварї, сабзавоткорї, бунёди боѓњои себу 

анору писта ва ѓ.) муаллиф бештар таъкид кардааст.  

Матбуот ба сифати «...инъикоскунандаи масъалањои доѓи рўз 

иќтисодиёт, иљтимоиёт, фарњангу илму ирфон ва инќилоби маданї» [6, с.6] 

дар њама даврањои таърихї наќши роњнамоии худро нигоњ медорад. 

Вазифањои матбуот васеъ аст ва бо руњияи иљтимоии худ ба соири мавзуот 

дахл намуда, роњнамоии он дар њалли масъалањои гуногун таъсир 

мерасонаду раванди њаводисро дигар менамояд. Дар љумњурии мо бо 

назардошти њунару мањорати тањлилии журналистон  дар як навъ ќиёс бо 

дигар мавзуъњо масъалаи кишоварзиву иќтисодї њамеша наќши марказї 
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дорад. Аудитория њамеша интизори он аст ва як андоза назора њам 

менамояд, ки њар як расона то кадом андоза дар пешрафти њаёт таъсир 

гузошта метавонад, яъне журналисте, ки мавзуъро пурра омўхтааст, 

метавонад, ки дар доираи факту далелњо андешаи тозаеро пешнињод кунад, 

ки ба манфиати ањли љомеа бошад.  

Тўлќин Хоља њам дар наср ва њам дар назм ба мавзуи пешравии њаёти 

иќтисодии халќ таваљљуњи доимї дорад. Андешањои ў баъзан якљониба 

бошанд њам, дар баробари он чун як журналисти соњавї бањс ороста 

метавонад. Лавњаи проблемавии “Аз пахтакорї ба некуањволї” [146] ба 

гуфтањои боло мисол шуда метавонад. Аз андешањои муаллиф бармеояд, 

ки ў як андоза сохти колхозии замони шуравиро љонибдорї  мекунад: 

“...аксари хољагињои дењќонї ба шаклњои нави хољагидорї гузаштанд, 

лекин хољагии ба номи Лангарї Лангариев дар њамон сохти пешина боќї 

монд. Њадаф аз таљдиди сохторњои кишоварзї аз бунбастњои буњронї 

бадар овардани онњост, на пайгирињои хушку холї аз падидањои навин”  

[146]. Дар њаќиќат, парокандашавии низоми хољагидории шуравї (колхозу 

совхозњо) риштањои иќтисодии шаклгирифтаро барњам зад. Ислоњоти 

соњаи кишоварзї то њол идома дорад ва барои мардуми кишоварз њар як 

дастоварди иќтисодї дар шароити раќобатњо муњим буда, бењтаршавии 

зиндагї ба нишондодњои мењнатї вобаста карда мешавад. Муаллифи лавња 

дар бораи иљрои наќшањову уњдадорињои хољагии мазкур наќл карда, дар 

пояи тањлилњои мањдуд ба њалли проблемањои мављудаи хољагї такя 

менамояд. Дар асоси тањлили факту раќамњо муаллиф чунин хулоса 

мебарорад, ки соњаи пахтакорї дар кишвар метавонад, заминаву омили 

аслии пешравии иќтисодї гардад. Дењќонони хољагї наќшаро  150 фоиз 

иљро кардаанд ва асоси комёбї ба он вобаста карда мешавад, ки 

њавасмандиву риояи адолат омили асосии пешравии кор аст: “...муњлати 

пардохти маош аз моњ ба моњ пардохт шуда, пахтакор сарсон намешавад 

ва ягон нафар дењќон мавриди ноњаќќию беадолатї ќарор намегирад” 

[146]. 
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“Њунар чу мушк бувад...” [150] очерке мебошад, ки дар бораи 

дастоварду муваффаќиятњои хољагии фермерии “Рањмонљон” наќл 

мекунад. Дар ин очерк њадаф тавсифу таблиѓи симо бошад њам, аммо 

проблемањои соњаи кишоварзї дар он мавќеи назаррас пайдо мекунад. 

Очерки мазкур аз зерсарлавња иборат мебошад, ки таркиби онро ташвиќу 

тарѓиб фарогир аст: “...Ё хољагидориро аз мактаби хољагидории 

“Рањмонљон” ва сарвари ин хољагии дењќонї акаи Нуриддин метавон 

омўхт” [150]. Системаи хољагидории замони шуравї аз байн рафт ва барои 

дењќонону кишоварзони мамлакат ба шакли нави хољагидорї гузаштан дар 

оѓоз мушкилињо дошт. Баъд аз барќарор гаштани сулњу вањдат, махсусан, 

баъд аз солњои 2000-ум инљониб хољагињои дењќониву фермерї заминаи 

аслии пешрафти соњаи хољагии ќишлоќ гардид. Ин нукта аз назари 

муаллиф канор намемонад ва дар муќаддимаи навишта аз таърихи таъсиси 

чунин хољагї наќл карда мешавад: “...ташкилу таъсиси хољагињои хусусї 

дар сартосари кишвар тадриљан меафзояд. Хољагии дењќонии “Рањмонљон” 

низ тавлиде аз њамин гуна пайгирињои талаботи даврон аст. Хољагии 

мазкурро марди наљиб ва кордону соњибтаљриба Хайриддин  Рањмонов 

таъсис додааст” [150]. Т. Хоља дар заминаи ќиёсњо андешаронї карда, 

хољагињои давлатии аз замони шуравї боќимондаро инкору танќид 

наменамояд. Факту раќамњо зикр гардида, тањлилњои муаллиф аз баёни 

иќтидори хољагии мазкур иборат мешавад ва маълум мегардад, ки дар соли 

2005 хољагии мазур чандон иќтидори бузурги молиявию техникиро соњиб 

нест. Бо вуљуди њанўз пуриќтидор нагардидани хољагии мазку р муалллиф 

ба он ишора дорад, ки техникањои хољагї барои пешравии корњо 

кифояанд. Муњимтарин љињати пешравии кор он дониста мешавад, ки дар 

хољагї мутахассисони кордидаву фаъол ширкат доранд: “...Хољагї дар 

ихтиёраш се адад трактори тасмачарх, як адад комбайн, култиватор, 

трактор ва мошини боркаш дорад. Ба њар соња мутахассисони варзида 

роњнамої доранд” [150]. Ќаноатмандиву тавсифи муаллиф нисбат ба 

корњои ин хољагї дар он аст, ки мањсулоти истењсолкарда зуд ба бозор 

баровардаву фурўхта мешавад. Истењсоли  ѓалла тавонист, ки дар 
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душвортарин солњои камбуди ѓизо нархи онро дар бозорњои мањаллї дар 

тавозуни муайян нигоњ дорад. Хољагии мазкур серсоња аст ва андешаи 

муаллиф дуруст мебошад, ки дар сурати нокомиву зарари як соња, соњаи 

дигар онро љуброн мекунаду мепўшонад. Ба таври мисол бахши дигари 

истењсолї дар ин хољагї парвариши пахта мебошад, ки ба таври васеъ ба 

роњ гузошта шудааст. Ин хољагї тартиби нави корро ба роњ мондан  

мехоњад ва аввалин шуда дар вилояти Хатлон усули зериплёнкагии кишти 

чигитро дар 6 гектар амалї менамояд. Маълум мешавад, ки дар ин масъала 

муаллиф бо мутахассисони соња робита дораду аз мавзуъ воќиф аст ва 

чунин таљрибаро дар кишварњои пешрафтаву вилояти Суѓд асоси даромади 

хољагињо мешуморад. Як бартарии хољагии “Рањмонљон” њамин аст, ки  як 

самти фаъолияти он илмиву таљрибавї низ мебошад. Танњо дар соли 2004 

дар ин хољагї парвариши 12 навъи пахта ба роњ гузошта шудааст ва аз 

навъњои серњосили он 29-35 сентнерї њосил гирифта мешавад. Муаллиф 

зимни тањлили факту раќамњо ќайд менамояд, ки заминњои кишти пахта 

дар ин давра 58 гектарро ташкил медињад ва 85 нафар коргар дорад. 

Проблемагузорї дар ин очерк доманаи мањдуд надорад ва пешнињоди 

роњњои њалли он заминаи пешрафти иќтисодии љумњурї бањогузорї 

мегардад. Боз њам муаллиф ба масъалањои дигари хољагї –  чорводориву 

зироаткорї дахл менамояд. Муаллиф чунин нуќтаи назар дорад, ки ноњияи 

Данѓара бо имконияти дарбар гирифтани заминњои васеъ ва шароити 

мусоиди парвариши чорво яке минтаќањои аз нигоњи иќлим мувофиќ ба 

њисоб меравад. Дар доираи як навишта ў талош кардааст, ки чандин 

пањлуњои масъаларо баррасї намояд ва созанда будани иќдомњои як 

нафарро нишон дињад.  Ба андешаи муњаќќиќ И.Усмонов , «…шахс, 

проблема ва хулоса» [107, с. 41] навъњои гуногуни очеркро ба вуљуд оварда, 

бо ин васила руњияи иљтимоии навишта дар нишон додани набзи њаёт 

мусоидат менамояд. Дар навиштаи боло низ шахсияти Нуриддин 

Рањмонов, проблемањои кишоварзии ноњияи Данѓара ва хулосабарорињои 

муаллиф, ки дар заминаи љустуљўву коркарди фактњо сурат гирифтаанд, 

соњаи кишоварзиро хеле амиќ дар доираи фаъолияти як хољагї мавриди 
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баррасї ќарор додаанд ва руњбаландии хонанда мешавад, ки чунин як 

хољагї бо иќтидори истењсоли худ дар таъмини озуќавории ањолии як 

ноњия навовару намунаву њиссагузор мебошад.  

Матбуот оинаест, ки љомеа дар он љараёни зиндагии худро дидан 

мехоњад. Њамон андоза халќияту руњияи иљтимої дар он баланд бошад, 

њамон андоза эътимоди хонанда ба он меафзояд. Матбуот бо воќеиятбинии 

худ метавонад, ки дар љараёни зиндагї таъсири бештари худро дошта 

бошад ва дар њалли проблемањои рўз мусоидат намояд. Мункир наметавон 

гашт, ки матолиби матбуот дар аксар њолатњо ќолабиву беруњанд ва ин 

гуна матолиб аз он муаллифонест, ки ба умќи масъала фурў рафта 

наметавонанд. Аз љониби дигар, фикрњои умумии муаллифон боис 

мешавад, ки инъикоси набзи њаќиќии зиндагї коста гардад. Ин њолати 

матбуоти замони истиќлолро дар оѓози солњои 2000-ум ба инобат гирифта, 

муњаќќиќ О. Салимзода чунин менигорад: «…Матбуоти имрўзаи тољик ба 

тањлили амиќи воќеоти зиндагї, масъалагузорї, пешбурди соњањои 

хољагии халќ камтар ањаммият медињад. Чи љои пинњон кардан, аксаран 

маводи рўзномањо хому рўякї, тањлилњояшон ноаниќанд. Пешнињоду 

њалли проблемањо ањёнан ба чашм мерасанд» [90, с. 5]. Дар асоси андешаи 

боло ќайд кардан љоиз аст, ки рўзноманигорону адибони алоњида гоњо бо 

љуръати комил ќолабшикан мешаванд, ки Т. Хоља аз љумлаи онњост. 

Албатта, Т. Хоља низ аз назари умумии тавсифї парњез надошта, дар 

баробари васфияњо кўшиш менамояд, ки љавњари њаќиќатро пўшида боќї 

намонад. Дар тањлилу баррасии масъалаи маълум донишњову 

љањонбинињои кофї дорад ва аз танќидњои асоснок истифода мекунад. Аз 

љумла, аз руњияи матолиби нашрнамудаи ў бармеояд, ки пешравии хољагии 

ќишлоќ асоси устувории иќтисодиёти кишвар аст. Дар ин масъала дар 

робита ба ислоњоти иќтисодиву кишоварзї муаллиф њамќадами замон 

будан мехоњад ва набзи рўзро ташхис карда метавонад. Дар маќолаи 

“Данѓара: марњалаи нави обёриву ободонї” [154] муаллифро масъалаи 

обёрии заминњои нокорами ин ноњия бештар ба ташвиш овардааст: 

“Обёрии даштњои Данѓара тавассути канали Данѓара-3 то кунун идома 
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дорад. Имрўз коргарони тољику турк сохтмони каналро даст ба даст 

мувофиќи маќсад пеш мебаранд” [154]. Ноњияи мазкур аз нигоњи масоњат 

дар кишвар яке аз бузургтаринњо ба шумор рафта, њанўз аз даврони 

шуравї бештар дар самти ѓаллакориву чорводорї шинохташудаву 

шуњратёр аст. Ќатъи назар аз баъзе омилњо (васеъ гаштани заминњои обї 

дар давоми сї соли охир) Т. Хоља чунин меандешад, ки даштњои Данѓара 

аксаран заминњои лалмї мебошанд ва сабаби паст будани њосилнокї ба ин 

иллат вобаста кунонида мешавад. Аз љумла, ќайд карда мешавад, ки аз рўи 

њисоби мутахассисон, њосили заминњои обї дар ќиёс бо заминњои лалмї 15-

20 маротиба зиёд аст. Тамоми аљзои маќоларо њамин масъала фаро 

гирифтааст ва муаллиф хоњони он аст, ки наќшањову лоињањои нотамом 

дар мавриди сохтмони каналњо ва хатњои об зудтар амалї карда шаванд. 

Назар ба маълумоти ин матлаб, ба наќша гирифта шудааст, ки тавассути 

канали Данѓара-3 ба воситаи насосњо мавзеъњои доманкўњи наздик обёрї 

карда мешаванд. Дар асоси тањлилњои амиќ муаллиф ба хулоса  меояд, ки 

ин иќдому наќшаи хайре мебошад, ки ба манфиати сокинони мањаллист: 

“Агар ин эњтимолият ба воќеият мубаддал гардад, танќисию камчинии об, 

бахусус оби нўшиданї дар њудуди љамоати дењоти Пушинг, барњам хоњад 

хўрд” [154]. Тўлќин Хоља адиб ва публитсистест, ки хеле равшану возењ 

манфиати халќу диёри худро љонибдор асту пуштибонї менамояд ва 

ќаноатманд аз он аст, ки шароити мусоиди табиї барои Тољикистон 

муњайё мебошад. Танњо ишораи муаллиф ба он нисбат дода мешавад, ки аз 

чунин шароиту имконият самаранок истифода намегардад. Ишораи ў ба 

љониби сарватмандону љавонмардони бонангу номуси диёр аст, ки 

метавонанд бо обёрї кардани заминњо дар бењтаршавии вазъи иќтисодии 

зиндагии њамватанон мусоидат кунанд: “Оби наќбе, ки дар Осиёи Марказї 

назир надорад, танњо насиби мардуми мо шудааст. Дар самаранок 

истифода шудани он бояд њар як љавонмарди бонангу номуси тољикистонї 

сањмгузор бошад. Охир, ќариб 90 фоизи об дар обанбор бењуда истодааст” 

[154]. Дар шароити кунунии Тољикистон масъалаи обёрии заминњо ва аз 

захирањои обї самаранок истифода кардан яке аз масъалањои мубрам ба 
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шумор меравад. Масъалаи наќши Тољикистон дар њалли проблемањои 

марбут ба об дар минтаќа ва љањон аз назари адиб дар канор намемонад. 

Пешнињодњои Тољикистон, ки аз љониби љомеаи байналмилалї  дастгирї 

ёфтааст, як навъ ифтихори ватандўстии муаллифанд ва дар ин самт 

диќќати ўро бештар љанбаи иќтисодии об љалб менамояд. Маќолаи мазкур 

бо тањлилњои фаррох масъалаи обёрии заминњоро аз чандин дидгоњ фаро 

гирифтааст. Сохтмони каналњо, таъмини ањолї бо оби ошомиданї, 

татбиќи пурраи лоињањои аз замони шуравї мављудбуда, наќши Президент 

дар њалли мушкилоти об ва амсоли ин масъалањои фарогирифташуда дар 

ин маќолаанд. Дар њалли ин масъала талошу тасмимњои Президенти 

мамлакат махсус зикр карда мешавад. Муаллиф дар маќола омўзишњову 

љустуљўњоро ба роњ гузоштааст ва аз уфуќњои мавзуъ хабардор аст: 

“...танњо соли 2001 бо љањду талошњои пайгирона ва муваффаќонаи 

Эмомалї Рањмон, Президенти мамлакат, пешнињоди ЊЉТ нисбати обёрии 

даштњои Данѓара аз љониби Бонки Исломии Рушд дастгирї ёфт ва лоињаи 

азхудкунии 6000 га замин нав мураттаб шуда, кор оѓоз гардид”  [154]. 

  Чунин дастгирињову ѓамхорињои Президенти мамлакат дар маќолаи 

“Ояндаи соњаи кишоварзї нек аст” [155] низ зикр мегардад: “Равона 

шудани маблаѓњои мувофиќ, пешнињоди ќарзњои имтиёзнок, ќабулу 

татбиќи барномањои самаранок, шароити озоди савдою содирот, рушди 

коркарди меваю сабзавот, обёрї ва азхудкунии заминњои нав мардуми 

дењотро ба дарёфти асолати соњаи кишоварзї њавасманд гардонидааст”  

[155]. Дар ин маврид муаллиф ба баъзе падидањои номатлуб ишора 

менамояд. Аз љумла, зањмати дењќон чандон ќадр карда намешавад. 

Ноњияи мазкур бо масоњати бузурги худ имкони ба роњ гузоштани 

истењсолоти васеи кишоварзиро дорад. Дар ин ноњия дар замони 

истиќлолият боѓпарварї вусъати тоза ёфта, боѓњои шафтолу, гелос, себ, 

анор, нок ва ѓайра дар њоли нашъунамову њосилдињї мебошанд. Ноњияи 

Данѓара њам дар замони шуравї ва њам имрўз дар соњаи токпарварї назир 

надорад ва аксар боѓњо аз нав барќарору ќаламчањои нави ток барои 

боѓњои оянда шинонида шудаанд.  Танњо муаммо он аст, ки њосили 
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љамъовардашуда маќсадноку самарабахш коркарду фурўхта намешаванд. 

Њисобњои тахминї нишон медињанд, ки дар сурати коркарду содироти 

дурусти он ба буљаи кишвар даромади зиёд ворид мегардад. Аз ин љињат 

муаллиф пешнињод кардааст, ки “...ташкили корхонањои хурди коркарди 

меваю сабзавот на фаќат дар як хољагї, балки дар аксар хољагињои калони 

боѓпарвар ва минтаќањои људогонаи ноњия шарти зарурист”  [155]. 

Тањлилњои муаллиф нишон медињанд, ки ноњияи мазкур дар соњаи 

пиллапарварї низ имкони зиёдро соњиб аст. Маълум аст, ки ин соња 

даромаднок буда, пиллаи аълосифат дар дохилу хориљи кишвар 

харидорони зиёд дорад. Имрўз дар ноњия 36 хољагии дењќонї ба 

пиллапарварї машѓул аст, ки онњо солона ба давлат 6 тонна мањсулот 

месупоранд. Њамчунин дар ин ноњия соњаи чорводорї низ пешрафта аст ва 

муаллиф андеша дорад, ки бурду бохти ин соња бояд ба таври пайваста дар 

мадди назари масъулон ќарор дошта бошад. Зеро дар ин ноњия чарогоњњои 

васеъ ва хасу хошоки фаровон дар зиёд кардани саршумори њама гуна 

навъи чорво мусоидат карда метавонад. 

Соњаи аграрї пайваста дар мадди назари Т. Хоља ќарор дошта, 

манфиати кишоварзону дењќонон дар асоси факту далелњои возењ 

пуштибонї карда мешавад. Аз мазмуни аксар навиштањо дар ин мавзўъ 

бармеояд, ки Т. Хоља њамчун журналисти мушоњидакор дар майдонњои 

мењнат њузур дорад. Њолати заминњои ѓаллакорї, нињолони токзору 

боѓотро мебинад. Маќолаи “Истифодаи самараноки замин” [157] ба таври 

мушаххас масъалањои кишоварзиро дар мисоли хољагии “Рањима” фаро 

гирифтааст. Дар маќолаи мазкур факту раќаму далелњо нисбатан 

мањдудтаранд ва асоси онро фикрњое ташкил додаанд, ки тарзу равиши 

самарабахши кори дењќониро нишон медињанд. Масъалагузорї дар он 

амиќтар аст ва тањќиќи умумии мавзуъ роњњои пешрафти кори 

кишоварзиро бозгў кардаанд. Бо он ки андешањо дар робита бо тамоюли 

иљтимоиву иќтисодї шакл меёбанд, хулосањо дар мавриди дастоварду 

ислоњоти алоњида дорои ањамияти иљтимої мешаванд. Муаллиф хулосањои 

худро зимни омўзиши љанбањои маънавии мавзуъ самт мебахшад: “Тибќи 
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солшумории ниёгон замин баъд аз моњи мурдод доди њосилро дода, ба 

фароѓат меравад, яъне мемирад” [157]. Њарчанд ифодаи “замин мемирад” 

оњанги нисбатан дурушт дошта бошад њам, аммо дар забону лањљаи 

мардуми љануби кишвар ин маънии як муддат аз њосил  мондани заминро 

дорад. Муаллиф дар идомаи андешањояш  шукрона аз дастрасињо ба илму 

техника ва доруњову нурињои минералї мекунад, ки вобаста ба он замин 

дар њосил додан таваќќуфи зиёд надорад. Кишти такрорї ва њосили 

дуюмро як рукни бењтар гаштани авзои иќтисодии њар як оила мењисобад. 

Маќола масъалањои зиёдро дар бар мегирад ва муаллиф љанбањои 

сердаромади соњаи кишварзиро (пахтакорї, ангурпарварї, истењсоли 

пилла, ѓаллакорї, бунёди боѓњои гуногун) дар асоси факту раќамњо 

мавриди баррасї ќарор медињад. Дар бозори истеъмолии ноњия наќши 

назаррас доштани  љамоатњои дењоти Себистон ва Оќсўро зикр менамояд, 

ки дањњо хољагињои дењќониро дар бар мегиранд. Тањлилњо вобаста ба самт 

дар маќолаи мазкур омехта мешаванд ва њарчанд низому мењвари ягонаи 

фикр риоя нагардад њам, оммавияти афкори муаллиф дар он ба назар 

мерасад. Масъалаи њавасмандии дењќонон низ чун њамешагї дар маркази 

диќќати муаллиф ќарор гирифтааст. Аз љумла, гуфта мешавад, ки дар 

љамоати дењоти Оќсў, ки дорои 162 хољагии дењќонї мебошад, сарварони 

хољагињо ба њар як аъзои хољагї 10-15 сотих замини обї додаанд, ки 

њосили онро ба бозор мебароранд ва љуброни маош менамоянд. 

Масъалаи истењсоли ангур дар маќола дар мењвари андешањо ќарор 

гирифтааст. Муаллиф дар ин соња чун як мутахассис муносибат намуда, 

андеша дорад, ки “поякўбию симбардорї” сабаб шуда метавонад, ки 

токзорњо њосили баланд дињанд. Проблемагузорї дар ин самт љиддї 

мешавад ва муаллиф бо интиќод зина ба зина нуќсону камбудињоро зикр 

менамояд. Роњи њалли масъала низ пешнињод мегардад, ки бояд бунёди 

сехи пояњои бетонї ба роњ гузошта шавад. Ба он низ таъкид карда 

мешавад, ки омили њавасмандии дењќон ин талаф нагаштани њосили 

рўёнидааш мебошад. Дуруст коркард шудани ону ба фурўш рафтани њосил  

соњиби заминро дилгарм месозад ва аз даромадњои ба дастомада дењќон 
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шароити зиндагияшро бењтар намуда, барои њосилхез гаштани заминњо 

имкони харидани нурињои минералиро пайдо мекунад. Дар заминаи 

омўзиши амиќи масъала Т. Хоља роњњои дарёфти даромади соњаро 

пешнињод мекунад. Љузъи муњим дар маќолаи мазкур он аст, ки муаллиф 

мехоњад, заводи шароб ба кор андохта шавад: “Пештар барои коркарди 

меваи ангур ин љо заводи шароб фаъолият дошт. Он аз коркарди ангурњои 

воридотшудаи хољагињои љамоат, ноњия ва навоњии минтаќа зиёда аз 1500 

тонна шароб истењсол мекард. Имрўзњо таъмиру аз нав ба кор андохтани 

заводи мазкур ногузир гаштааст” [157]. 

Очерки “Ќолаби расмиятро шикаста” [148] аз лињози фарогирии мавзуъ 

проблемавї мебошад, ки дар мењвари он симои кишоварзи шинохта – 

Нуриддин Рањмонов ќарор гирифтааст. Зерсарлавњаи очерк чунин шарњи 

кўтоњро ташкил медињад: “Наќл дар бораи фаъолияти мењнатии раиси 

хољагии дењќонии фермерии “Рањмонљон” Нуриддин Рањмонов ва 

заркорони он” [148]. Муаллиф талош кардааст, ки танњо ба тавсифу 

тарѓиби симо дода нашавад, балки проблемањои њаёти кишоварзонро дар 

заминаи тањлилњои амиќ пешнињоди хонанда гардонад. Ќањрамони очерк 

фарди мењнатдўст аст ва дар бораи проблемањои соња њамеша меандешад. 

Дар њолати беморї низ барояш донистаи вазъи парвариши пахта муњим 

аст: “– Ман дар муолиљагоњи шањри Москва будам. Аз аёдаткунандагон 

фањмидам, ки пахтазорони ноњияи Њамадониро тортанаккана пахш 

кардааст. Ман аз ин рўйдоди шум хеле мутаассир шудам ва дар ташвиши 

пахтазорони худ афтодам” [148]. Аз мазмуни очерк бармеояд, ки дар 

кишвари мо зањрхимикатњои зидди њашарот чандон зиёд ва пурра  дастрас 

нестанд. Њамин аст, ки раиси хољагии мазкур барои рањо бахшидани 

пахтазорон аз хавфи нобудшавї намудњои гуногуни зањрхимикатњоро аз 

шањри Москва пайдо менамояд ва тавассути контейнери ЉСШК “Олими 

Каримзод” ба Тољикистон мефиристад. Майдони кишти пахтазорони 

хољагии мазкур дар соли 2004 њамагї 58 гектарро ташкил медињад, ки дар 

он 85 нафар чобукдастон ба корњои дењќонї машѓуланд. Т. Хоља дар 

заминаи тањќиќи рўзгору асрори кордонии ќањрамони худ боз њам ба 
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бењдошти вазъи рўзгори дењќонон рў меоварад. Хулосаи муаллиф он аст, 

ки бењдошти зиндагии кишоварз пешравии њаёти он мебошад. Баъзе 

љумлањо оњанги носуфтаву баъзе нуќсонњо дошта бошанд њам, вале 

мазмуну њадаф дар онњо рўшан аст: “Акои Нуриддин аз он шахсоне нест, 

ки ѓами пахтазоронро бидуни ѓами пахтакорон бихўрад. Ў парвариши 

пахтаро якљоя бо парвариши хуби пахтакорон ба роњ мондааст”  [148].  

Дар фаъолияти рўзноманигориву публитсистии Т. Хоља монандиву 

такрори объект ва мавзуъ бештар мушоњида мешавад. Агар дар намунаи 

маќолањои солњои њаштодуми асри гузаштаи адиб оњанги танќидиву њукму 

мазммат бештар ба назар расад, ин махсусият баъдан аз байн меравад ва 

тавсифу тањнияти якмаром љараён пайдо мекунад. Ба таври мисол дар 

маќолаи “Оянда аз ояндабинњост” [151] низ дар бораи пањлуњои зиёди 

корњои хољагии дењќонии “Рањмонљон” сухан меравад, ки тавонистааст дар 

миќёси ноњияву вилоят бо нишондодњои баланди мењнатї сазовори 

тањсину эътимод гардад. Таљрибаи хољагидории дењќонони ин хољагї ба он 

мусоидат кардааст, ки самтњои истењсолот васеъ гардад.  Ин андешањо 

танњо дар як самт – пахта ва ѓалла шакл пайдо намекунад. Хољагї иќтидор 

дорад ва мањсулнокї дар бисёр соњањо онро соњибдаромад гардонидааст. 

Агар дар очерки “Ќолаби расмиятро шикаста” ба сифатњои кордонї ва 

инсонияти баланди Н. Рањмонов таваќќуф карда шавад, пас дар маќолаи 

мазкур тањлили љузъиёти корбарии хољагї афзалият пайдо мекунад. Чунин 

тарзи корбариву хољагидорї омили аслии суботи иќтисодии ноњияву 

љумњурї дониста мешавад ва дар њамаи љабњањо комёбу намуна будани он 

исбот мегардад. Муаллиф масъалаи матрањшударо пурра омўхтааст ва аз 

натоиљи мењнативу дастовардњои хољагии мазкур пурра огањ мебошад. 

Махсусан, иќтидори хољагї таваљљуњи муаллифро бештар љалб кардааст : 

“Базаи муќтадири техникї имконият додааст, ки хољагї баробари дарав 

љамъоварии хошок, шудгори майдонњоро низ ба роњ монад. Зироатњои 

техникї, аз ќабили заѓир ва манзар дар худи хољагї коркард мешавад. 

Кунљораи аз коркард њосилгашта барои 2000 сар чорвои хурду калони 

хољагї захира карда мешавад. Дар 103 гектар боѓоти хољагї ќариб њамаи 
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намудњои дарахтони мевадењ парвариш меёбанд” [151]. Маќолањои Т. Хоља 

баъзан хосияти тавсифї дошта бошанд њам, аммо мавќеи муаллиф дар 

пешнињоди њукму хулосањо мањдуд боќї намемонанд. Њар як фикри 

хулосабахши худро на ба таври умумї, балки дар асоси далелњои возењ 

пешнињоди хонанда мегардонад. Масалан, дар асоси омўзиши факту 

далелњои зиёд мехоњад, ки дар заминаи пайравї ба хољагии мазкур 

масъулони дигар хољагињо низ нисбат ба масъалаи зиндагии бењтари 

аъзоёни хољагияшон бетафовуту сањлангор набошанд: «Дурнамои хољагии 

дењќонии «Рањмонљон» ба дуродур мерасад. Имрўз агар хољагињои 

мухталифи ноњияву вилоят аз харидории тухмињои сифатноки он аз 

ѓаллазору пахтазорони худ њосилнокї дарёфта истода бошанд, фардо 

усулњои пешрав гардонидани хољагию некуањвол намудани аъзоёнашро 

пайдо хоњанд кард» [151].  

Т. Хоља журналисти касбї набошад њам, дар тањлилу ташрењи 

муњимтарин масъалањои иќтисодиву кишоварзї соњибмањорат аст. 

Ислоњоту навсозињоро меписандад ва дар тањќиќи ин гуна масъалањо ба 

раќаму аснод такя карда, андешањои љолибро пешнињод менамояд. Барои ў 

он нукта муњим аст, ки чї гуна дар асоси таљзияи фикр ва факт хонандаро 

муътаќид намояд. Шояд таъсири олами васеи андеша аст, ки нигоштањояш 

аз нигоњи њаљм мањдуд намешаванд. Танњо дар як самт љараён ёфтани 

андешањо хоси маќолаву дигар матолиби тањлилии ў нестанд ва бо ин 

сабаб аксари маќолањо бо чанд сарлавњаи алоњида аз ќисматњо иборат 

мешаванд. Бо ин роњ пайваста талош менамояд, ки пешравии кору 

бењбудии рўзгорро фарогиртар баррасї намояд. Масалан, дар маќолаи 

“Кооперативи истењсолии “Рањмонљон” мактаби таљрибаи пешќадам” [156] 

диќќати муаллифро иќдоми муњимми дорои ањамияти љамъиятї  љалб 

кардааст: “Дар хољагї њар сол 12-15 гектар заминњои сангвара аз санг тоза 

карда мешавад ва ба боѓу киштзор мубаддал мегардад. Амалиёти аз 

сангтозакунї дар заминњои сангвара баробари корам шуданаш анљом 

намеёбад. Он њамасола идома дорад. Хољагидорњо њар сол аз ин заминњо 

ѓарам-ѓарам санг берун меоранд. Имсол онњо 12 гектар заминро аз санг 
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тоза карда боѓ бунёд карданд” [156]. Муаллиф ба ин дастоварди хољагї 

танњо дар доираи имрўз наменигарад ва аз гузаштаи хољагї ёдовар 

мешавад, ки бо ин роњ њудудњои заминњои корами худро васеъ 

гардонидааст. Аз навиштањои адиб чунин бармеояд, ки ў нозукињои соњаро 

то андозаи маълум омўхтааст ва дар њаллу фасли мавзуъ имкон дораду 

омода аст. Ба як масъала аз чандин равзана назар андохта, дар партави 

манфиатњои мардуми бумї андешаронї мекунад. Њадафи муаллиф дар 

маќолаи мазкур бештар ба он нигаронида шудааст, ки хољагии мазкур 

метавонист, аз дигар усулњои васеъ кардани њудуди заминњояш истифода 

кунад, аммо мењнати њалолу бунёдкоронаи ањли хољагї диќќати 

муаллифро бештар љалб намудааст. Аз њисоби сангњои ѓарамшуда фоидаи 

дигар низ ба даст меояд: “Аз  60  гектар  замин  то ин  дам корамшуда,  

дањњо   ѓарам  санг  берун  оварданд. Аксари  сохтмонњои   хољагї  аз  ин  

сангњо  бунёд  гирифтанду  бунёд  хоњанд  гирифт. Аз  онњо  бисёр  

сохтмонњои   ноњия низ  истифода  мекунанд. Дар  заминњои  сангвара  ва  

серрег  на  њар  хољагї  поиш  дода  инкишоф  ёфта  метавонад.  Хољагињои  

зиёде,  ки  солњои  аввали  таљдид  дар ин  заминњо  бунёди  иљоравию  

инфиродию  дењќонї  нињода  буданд,  ба  дастовардњо  ноил  нашуданд  ва 

бунёд  барчиданд” [156]. 

Њамин тариќ, гуфтан мумкин аст, ки њарчанд муносибати   мардум   

ба  матбуот таѓйирёфта бошад њам, аммо  хуб  аст,  ки  хонандагон то њанўз  

ба  рўзнома  њамчун сарчашмаи эътимоднок  бовар  мекунанд. Ин тамоюл 

боис мешавад, ки журналистону адибони алоњида бо пешнињоди матолиби 

гуногун, ки фарогири масъалањои иќтисодиву кишоварзї мешаванд, 

диќќати љомеаро љалб намоянд. Дар ин маврид Т. Хоља он эљодкори 

даќиќбинест, ки ба умќи масъала фурў рафта, навиштањояш набзи соњаро 

ифода карда метавонанд. Љанбањои иќтисодиро бо назардошти тањќиќи 

факту раќамњо тањлил намуда, дар баробари тавсифи комёбињо, роњи њалли 

муаммову мушкилотро нишон медињад. Матолиби ба ин мавзуъ 

дахлдоштаи адиб танњо дар нашрияи “Симои Данѓара” ба табъ намерасанд 
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ва њамчун як публитсисти фаъол дар нашрияњои марказї низ 

нигоштањояшро ба нашр расонидааст. 

 

1. 3. Муносибати адиб ба мавзуоти сиёсиву иљтимої ва фарњангу 

маориф 

 

Т. Хоља адибест, ки дўстиву ифоќаву инсофро муљиби саодатмандии 

њаёт мешуморад. Дар баробари ин дар шинохти фалсафаи њастии инсон 

фаротар аз уфуќњои тањќиќи ботини одамон рафта, аз минбари боз њам 

баландтар ин мављудро муљиби бадбахтињои ањли башар медонад. Дар 

такя ба љањонбинињои такмилёфта тору пуди амали инсонро дар пояи 

манфиатњои разилонаи њамон инсон ташхис карда метавонад. Аз назари ў 

инсон бунёдкору табоњкор аст ва гоњо ба шигифт меояд, ки чаро инсон 

сифати одамии худро гум карда, на созанда, балки сўзанда мешавад. Адами 

шафќату рањматро дар вуљуди инсон дарди гарони вуљуди худ мењисобад.  

Адибро кашмакашу хунрезињои инсон ба тааљљуб меорад ва ба хулосае 

меояд, ки нооромиву суботи њаётро худи инсон ба миён меоварад: “Аз он  

ки одам одамро руњану љисман нест кардан мехоњад, шоир тобу тоќат 

надорад. Њикмати мањз соњиб будани инсонро ба  амиќтарин разолату 

вањшоният адиб хеле хуб медонад. Ва  хуб њам мефањмад, ки имрўз и нсон 

инсонро нест мегардонаду муљиби фанои ин дунё  низ на офатеву балое, 

балки боз њам худи инсон аст» [127].  

Журналисту публитсист чун њамќадами замон дар фаъолияти худ 

зимни  тањлили воќеаи дорои ањаммияти иљтимої ва инъикос кардани 

бархўрдњои љомеаи инсонї дар навбати аввал хоњони нишон додани 

муносибату мавќеи худ ба љараёни муњимми воќеаи рўз мебошад. Дар ин 

самт баёни лањзањои рўз фарогири љузъиёте мешаванд, ки ањаммияти амиќи 

иљтимоиро моликанд. Табиист, ки «публитсистика њамчун набзи њаёти 

иљтимої» [78, с.132] оњангу навои рўзро дарк менамояд ва чизеро ба омма 

пешнињод мекунад, ки таъсири маълумеро дар худ фаро мегирад. 

Тањлилњову ташхисњо ва тасвирњову пардози бадеї дар асоси маърифат 
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намудани дунёи воќеї созгор омада метавонанду таъсирбахш мешаванд, ки 

гувоњи ќимати иљтимої доштани онњост. Вобаста ба ин дарки уфуќњои 

фазо ва ваќти бадеї омили аслии ба даричаи мафкураи омма роњ ёфтани 

эљодкори воќеиятбин аст. Мушоњида ва тањлилу хулосањои муаллифон 

метавонад, ба як зуњуроту падида њамоњангї дошта бошад ва дар њолати 

дигар дар муќобили маљрои маълуме ќарор гирад. Бо назардошти ин чанд 

љињат ќайд кардан љоиз аст, ки Тўлќин Хоља дар кори эљодї ба масъалањои 

муњимми иљтимоиву сиёсї аз дидгоњи як шањрванди ватандўст назар 

меандозад. Дар њар як намунаи эљоди ў таблиѓ ва ташвиќи андозадошта, ки 

як рукни муњимми хосияти навиштаи публитсист мебошад, ба назар 

мерасад. Мавќеи мусбату манфии худро бо пуштибониву мухолифат аз ин ё 

он љараёни сиёсї баён мекунад. Бештар аз истиќлолияти кишвар ва 

пешрафту тараќќиёти он љонибдорї намуда, ватану диёри худро ободу 

шукуфон дидан мехоњад. Дар репортажи “Тараннуми истиќлолият дар 

ноњия” [158] дар баробари руњияи ахборї љузъиёти алоњидаи тањлилиро 

дидан мумкин аст, ки љанбањои сиёсиву ватандўстиро фаро гирифтаанд. 

Њукм дар он возењ аст ва мањз истиќлолият омили аслии шинохта шудани 

Тољикистон дар арсаи байналмилалї дониста мешавад: “...мањз туфайли 

истиќлолияти давлатї миллати тољик дар арсаи байналхалќї маќоми 

эътироф пайдо кардааст” [158]. Масъалаи худшиносии миллї низ дар ин 

навишта матрањ гардидааст ва бо ќиёси таърихї муаллиф ба гузаштањои 

миллати тољик менигарад, ки дар шебу фарозњои ташаккулёбии худ 

шикаста нашудаву мављудияти худро нигоњ доштааст. Дар ин замина 

Тўлќин Хоља дар асоси љањонбиниву донишњои пайваста такмилёбанда 

саодати миллї ва уќубатњои тоќатфарсоро зикр карда, таърихи муосири 

миллати тољикро ба зањматњои роњбари давлати тољикон марбут медонад: 

“Барои барќарору устувор ва файзбахш гаштани истиќлол љањду талошњои 

фидокоронаи Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон беназир аст. Ў бо 

сиёсати воло тавонист моро аз парокандагї ба якпорчагї биёварад ва бо 

сулњу салоњ, ки сари хушбахтию комёбињост, мушаррафу сарфароз дорад”  

[158]. Як хосияти матлаби журналистї шебу фарози имрўзро ба инобат 
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гирифтану њолати дурнамову авзои пешояндаро бозгў кардан мебошад. Ин 

омил, пеш аз њама, њамќадаму фарзанди замон будани журналисту 

публитсистро нишон медињад. Дар њаќиќат,  «...дурбинї ва эњсос карда 

тавонистани паёмади матлаби интишор мешуда»  [118, с.5] ба муаллиф 

имкон медињад, ки наќши роњнамоиву такондињандаи андешањои худро 

тањким бахшад. Як тамоюли умдаву чашмрас он аст, ки дар шароити 

имрўза неруи созандаи љавонон хеле зиёд мавриди тањлилу 

хулосабардорињо ќарор дода мешавад. Махсусан, вобаста ба равандњои 

мураккаби љањонишавї дар чанд соли охир ин масъала дар мењвари 

андешањои публитсистону коршиносон ќарор гирифтааст. Дар ин навишта 

низ мавќеи љавонон дар пешрафти њаёти иљтимоиву сиёсии њаёт њанўз 10 

сол муќаддам муайяну мушаххас гардидааст. Муаллиф ќолабшикан аст  ва  

дар ин роњ аз баёни фалсафию бадеї кор гирифтааст: “...Дили љавонон 

заминеро мемонад, ки дар он тухми њар гуна ормонњо беталафу серњосил 

парвариш меёбад. Онро васеъ барои парвариши њисси ватандўстї, 

ифтихори миллї ва таъриху тамаддуни ниёгонпарастї истифода бояд 

бурд” [158]. Чунин шеваи баёни адиб љањонбинии сиёсии ўро нишон дода, 

бо тањќиќи дирўзу имрўзи авзои сиёсии љомеа заминаи бунёди љомеаи 

устувору босуботро бозгў менамояд, яъне дар баробари садоќату эътимоди 

ботинї, муаллиф таблиѓгари сиёсати кунунии њокимияти мављуда 

мебошад.  

Муњаќќиќ И.Усмонов васоити ахбори омма, аз љумла, матбуотро 

«ифодакунандаи сиёсат» [110, с.69] меномад ва ин гувоњи он аст, ки 

журналист то андозае татбиќкунандаи сиёсати давлатї ба њисоб меравад. 

Дар ин самт назарияи илми соња собит менамояд, ки «…матбуот воситаи 

падид овардану амалї гардондани сиёсати давлатї аст»  [14, с.53] ва ба ин 

ваљњ њар як рўзноманигор бо истифода аз ин имкон љонибдорї ва ё 

мухолифати худро нисбат ба як љараён мушаххас менамояд. Табиист, ки 

дирўзу имрўз аксар рўзноманигорон дар ќолаби такрору якнавохт дар ин 

самт чизе мегўянду менависанд, ки чандон таъсирбахш нестанд. Дар 

навбати аввал набудани љуръату љасорат боис мешавад, ки 
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рўзноманигорон бештар ба таъриф тавсифњои доимї дода шуда, баррасии 

њаќиќати воќеиро канор гузоранд. Дар ин масъала Т. Хоља мавќеи 

дигаргунатар дошта, дар эљоди ў ифодаи тунди баён масъалањои гуногуни 

иљтимоиро бештар аз нуќтаи назари интиќодї ба фаро мегирад. Њам дар 

замони шуравї ва њам дар замони истиќлолият ин хусусият дар маќолањои 

ў ќариб яксон ба назар расида, љуръат ва интиќод асос ва љавњари 

навиштањои тањлилияшро ташкил медињанд. Маќолаи “Соњаи 

бемутахассис” [140] навиштаест, ки бо таъсири талаботи фазову муњити 

иттилоотии замони шуравї иншо гардидааст. Маќолаи мазкур соли 1988 

дар нашрияи “Комсомоли Тољикистон” ба табъ расида, бештар проблемаи 

нарасидани кадрњо ва тарбияи нодурусти онњоро баррасї менамояд. 

Муаллифро бештар бюрократия ва шахспарастии замон мутаваљљењ 

менамояд. Ба таври мисол, ў барои муайян кардани ихтисоси  кормандони 

хољагї ба сардори шуъбаи кадрњо М.Таѓоев мурољиат намуда, аз 

муносибати як нафар масъули тамаллуќкор нороњат мешавад: “ –  Ман бе 

иљозати маъмурият (вай дар мафњуми маъмурият фаќат директорро 

мефањмад!) ба касе маълумот дода наметавонам, –  суханро кўтоњ кард ў”  

[140]. Барои муаллифи маќола дардовар аст, ки дар корњои муњимми 

хољагї онњое масъуланд, ки мутахассиси соња нестанд. Натиљањои пасти 

истењсолии хољагиро ба њамин мушкилот вобаста дониста, даќиќан 

пешнињод менамояд, ки кори њар як соњаро мутахассис пеш барад. Тавре 

зикр гашт, матбуот ифодакунандаи сиёсат ва ѓояњои замон мебошад. Барои 

муайян кардани мавќеи худ ва љонибдории сиёсати замон рўзноманигор 

вазифадор аст, ки аз љузъиёти анъанавии зикри сиёсати давр ќа тъи назар 

накунад. Дар замони шуравї Т. Хоља низ андешањои худро бо љонибдории 

сиёсати партия таќвият мебахшад. Љињати умда он аст, ки назари 

интиќодии ў дар њошияи ин мавќеъ нозуконаву маънидорона матрањ 

мешавад: “... магар бо чунин муносибат нисбати кадрњо, ки партия њалли 

ногузири онро ба миён гузоштааст, ба камбудию мушкилињои кор хотима 

додан ва ба иљрои супоришњои солњои оянда умед бастан мумкин аст?” 

[140]. Дар баъзе љумлањои дигар боз њам мазмунњои мантиќиро мушоњида 
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кардан мумкин аст, ки дар онњо оњанги писханду тамасхур амиќтар 

мешаванд. Маълум мешавад, ки адиб љузъиёти алоњидаи сиёсати партияро  

дар замони бозсозї чандон љонибдорї намекунад. Масалан, дар ибораи 

“кор, кор, боз њам кор” мазмун духўраву тањтонї гардидааст. Дар дохили 

нохунак љой додани фикр ва ифодањои дигари таќвияти андеша (дилсўзона, 

бомаслињат, софдилона), ба сиёсати начандон дурусти замони бозсозї 

ишора менамоянд: “...дар замони бозсозї, ки меъёри он “кор, кор, боз њам 

кор”-и  дилсўзона, бомаслињат, софдилона аст, худ аз худ пеш рафтан 

нашояд” [140]. 

Т. Хоља публитсисти бољуръатест, ки ќатъи назар аз омилњои 

сензураву мањдудиятњо афкори интиќодии худро ошкоро иброз медорад. 

Фазои иљтимоиву сиёсии замони шуравї ба муаллиф чандон писанд нест ва 

манфиатљўёнро мавриди тозиёнаи танќид ќарор медињад. Дар маќолаи 

“Роњрав он аст, ки оњиставу пайваста равад” [142] муќобили 

тамаллуќкориву чоплусињои замона садо баланд карда, он мансабдоронеро 

њадаф ќарор медињад, ки худро ќањрамони замон мепиндоранд: “Гоњо дар 

мадњи касон таърифро ба њадди ифрот мерасонем. Яъне дар ситоиш раиси 

чаласаводи колхозеро дар кордонї ба дараљаи В. И. Ленин мебардорем . 

Асос кардани таърифњои беасос бас будагист” [142]. Т. Хоља дар маќолаи 

мазкур бо истифода кардани иборањои “њокимон” ва “њокимияшон” 

хандаи зањрдор ба мансабдороне кардааст, ки дар њама љо манфиати худро 

боло гузоштаанд, ки то андозае мавќеи фардии муаллифро нишон додаанд. 

Маќолаи мазкур умумигўињо дорад ва агар муаллиф номи баъзе афроди 

иззатталабро ном мебурд, неруи навиштааш боз њам ќавї мегардид. Як 

нукта мавриди таъкид аст, ки нашрияи “Навобод” дар ин солњо дастгоњи 

идеологиву тарѓибии ЊКИШ аст ва наметавонад, он чизеро нашр намояд, 

ки хилофи манфиатњои њизбї бошад, яъне маќолаи мазкур то љое тањриру 

ихтисоршуда ба назар мерасад.  

Чунин мазмун ва равиши баёнро дар навиштаи таќризмонанди 

“Повести “Одина”” [143] низ дидан мумкин аст. Муаллиф образи Одинаро 

тањлилу баррасї намуда, онро тимсоли орзуњои халќ мешуморад. Халќи 
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худро бо он љафокашида мешуморад, ки дар шебу фарози таърихї 

бељуръат аст. Дар ин маврид ишораи муаллиф бештар ба  пањлуњои манфии 

низоми сотсиалистї равона карда мешавад, ки одамонро тамаллуќокру 

тарсу гардонидааст. Аз ин љињат дар баъзе љумлањои адиб оњанги тањтонии 

даъват ба мубориза эњсос карда мешавад. Ў ба одинањои имрўзу дирўз 

мурољиат дорад ва мехоњад, ки онњо пурѓуруру ља сур бошанд.  Муаллиф 

хосияти муњиту фазои замонро хуб ташхис карда  тавонистааст ва фикру 

мавќеи худро дар партави андешањои Бозор Собир матрањ кардааст: “Бар 

њоли Одина гиристанњо ба њоли худ гиристанњост. Бар њоли худ гиристанњо 

охир моро ба худ меорад, нармињоямонро шуста мебарад. Бозор Собир 

халќро мухотаби худ ќарор дода, ба одинањои он ишора дорад:  

Эй халќи ман, эй халќи ман, умре ту њокимпарварї, 

Хуш нест њокимпарварї, хуш нест ин хуштобоварї” [143] 

Тавре таъкид гардид, Т. Хоља яке аз љонибдорони сиёсати 

Президенти Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад, ки тавассути 

маќолањову нигоштањояш дар матбуоти мањаллї ба ин масъала нисбат ба  

корбасти дигар мавзуот афзалияти бештар медињад. Дар маќолаи “Оянда 

аз ояндабинњост” [151] муаллиф пешравии иќтисодии мамлакатро ба 

сиёсати оќилонаи Эмомалї Рањмон тавъам медонад. Дурусту оќилона 

будани сиёсати Президентро дар асоси ќиёсу мушоњидањо ба назар 

гирифта, дар ин самт ќаноатмандии дењќонону кишоварзонро махсус 

таъкид менамояд: “Сиёсати пешгирифтаи Президенти Љумњурии 

Тољикистон оид ба истењсолоти кишоварзї самараи хуб дода истода, 

њаќиќати худро собит намуд. Њаљми мањсулоти кишоварзї сол ба сол 

меафзояд, дењќон рафта-рафта ба соњиби замин будани худ бовар карда 

истодааст” [151]. Дар сиёсати пешгирифтаи Президенти Љумњурии 

Тољикистон яке аз њадафњои стратегї ин истиќлолияти озуќаворї ба 

шумор меравад. Ба ин ваљњ бењтар гардонидани сатњи некуањволии ањолии 

мамлакат яке аз њадафњои мењварии роњбарияти олии кишвар мебошад, ки 

зина ба зина амалї гардида истодааст. Барои ноил гардидан ба ин њадафњо 

давлату њукумати кишвар аз оѓоз то имрўз талош менамояд, ки замин 
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соњиби аслии худро ёфта, истењсолоти кишоварзї суръат пайдо кунад, зеро 

сиёсати њар як сохтро иќтисодиёти ќавї неру бахшида, эътимоду 

љонибдории љомеаро нисбат ба њокимият меафзояд. Т. Хоља фаъолияти 

самараноки имрўзаи заминдорону кишоварзонро ёдовар гирдида, омилњои 

мушаххасро дар ин бахш зикр менамояд: “Мустаќилияти хољагињои 

дењќонї мувофиќи ќонунњои алоќаманд амалї мешавад. Њамон хољагие 

мустаќилияти ќонунї ба даст оварда метавонад, ки он дорои мустаќилияти 

пулию молию техникї бошад” [151]. Як љињати хоси масъалагузорињо дар 

тањлилњои муаллиф он аст, ки бо зикру таъкиди сиёсати Президент 

монеагузорињои мансабдорони зинаи поёниро дар таќсимоти замин, ки 

њамчун монеа боќї мемонанд, маънидорона танќид менамояд. Чунин оњанг 

ба баъзе намунањои маќолањои адиб дар солњои њаштодуму навадуми асри 

гузашта монандињо дорад, ки онро дар мисоли сиёсати горбачёвї дидан 

мумкин аст. Њамаи пешравию суботро муаллиф дар мисоли фаъолияти 

хољагии алоњида тањлил менамояд ва ќиёсан афзалият доштани сиёсати 

имрўзаро нишон медињад. Факту раќамњои зиёдеро пеш меорад, ки дењќону 

кишоварзу чорводори имрўза дар асоси даромадњои хуб  ва бењтар 

гардидани сатњи зиндагї аз сиёсати кунунии Президент љонибдор аст. 

Дар њамин маќола чун матолиби дигар (очерк дар бораи Н. 

Рањмонов) ба масъалаи муњими замон – илмро дар истењсолот љорї 

намудан таваљљуњ карда шудааст, яъне ба ин восита бо хулосабардорињо 

роњи њалли масъалањо нишон дода мешаванд. Назар ба ќавли муаллифи 

маќола, дар заминаи таљрибањо дар амал татбиќ кардани назарияњои 

гуногуни илмї талаботи рўз дониста мешавад. Аз љумла , дар асоси 

коркардњои агротехникї ихтирои навъњои нави тухмии чигиту ѓалла боис 

гардидааст, ки мањсулнокии зањмати дењќонон баланд гардад. Чунин 

таљрибаи пахтакорони ноњияи Данѓара дар мисоли хољагии дењќонии 

“Рањмонљон” барои дигар навоњии вилояти Хатлон намунаи ибрату 

пайравї гаштааст ва хољагињои гуногуни вилоят барои эњтиёљ ба инљо 

меоянд. Муаллиф бо пеш овардани факту раќамњои возењ исбот мекунад, 

ки ба роњ гузоштани таљрибањои судманди илмї кори пурзањмату 
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пурмасъулияте мебошад, ки дар нињоят фоидаву манфиати дењќон 

мебошад: “Навъи пахтае, ки гулбандиву кўракандозии ѓайримуќаррарї 

дошт, шоху навдањои зиёд партофта, беш аз 75 кўракро соњиб буд... Навъи 

пахтаи мазкур аз омезиши пахтаи сафеду мањиннах њосил гардида, њанўз 

номгузорї карда нашудааст. Гули он кушода намешавад. Гулбаргњо бо њам 

печида месабзанд ва дар њамин њолат кўракро мерасонанд” [151]. Чунин 

ихтироот дар хољагии мазкур моњияти амиќи иљтимоиву иќтисодї дорад. 

Агар он дар навбати аввал мењнатдўстиву зањматќарин будани 200 нафар 

аъзои хољагиро нишон дињад, аз љониби дигар, роњнамоиву кордонии Н. 

Рањмоновро бозгў месозад, ки ќатъи назар аз душворињову монеањо 

тавонистааст ба парвариши чунин тухмии серњосил муваффаќ гардад. 

Љузъиёти дигари маќолаи мазкур дар он зоњир мегардад, ки дар ин љо  ба 

кордонии дењќони тољик ишора шуда, таъкид мешавад, ки ў бо хоксориву 

тавозўъ хоњони зиндагии орому серу пури њамватани худ мебошад. 

Муаллиф дар тангнои мавзуї ќарор гирифтан намехоњад ва бо ибораи 

“селексионер ва селексияњои халќї” ба ањаммияти иљтимої доштани ин 

ихтироот таъкид менамояд: “... Агар акаи Нуриддин ба парваришу 

густариши он мусоидат кунад, навъи мазкур ба номи дилхоњи ў номгузорї 

хоњад шуд, - гуфт муовини раиси вилоят Ш. Кабиров ва илова намуд: –  Мо 

барои пурра кардани холигоњи корњои олимони селексионер аз 

селексионер ва селексияњои халќї ва мањаллї истифода мебарем”  [151]. Т. 

Хоља ќариб дар њар як навиштаи матбуотияш њамеша ба сатњи иљтимоии 

зиндагї назар андохтан мехоњад. Чунин оњанге аз навиштањояш бармеояд, 

ки ў аз дастгириву ѓамхорї нисбат ба ниёзмандону барљомондањо хурсанду 

ќаноатманд мегардад. Бо пеш овардани мисолу далелњои гуногун ашхоси 

дорову соњибкорро ба  саховату накуї даъват менамояд. Чунончи, пањлўи 

љолиби дигар дар маќолаи мазкур инсондўстиву дасти пурсаховат доштани 

роњбари хољагї (Н. Рањмонов дар ин масъала яке аз ќањрамонњои доимии 

навиштањои муаллиф аст) мебошад, ки бозгўи он дар асоси далелу аснод 

сурат мегирад: “Мањсулоту  меваљоте, ки дар  хољагї ба  даст оварда  

мешавад, аввалќадам барои таъмини эњтиёљоти худи аъзоён  равона  
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мегардад, сипас ба  бозори  истеъмолї  бароварда  мешавад ва бахше аз он  

ба  кўдакистону беморхона, ќисми њарбии ноњия ба  таври хайрия интиќол  

меёбад”. 

Бо гузашти ваќт доираи мавзуоти иљтимої дар эљоди ў пайваста фарох 

гардида, давра ба давра дар олами андешањои публитсист таззодњои нав 

матрањ мешаванд ва агар гоње ба шўр ояду дар муќобили маљрое ќарор 

гирифтан хоњад, гоњи дигар садоќати ватандўстии худро пинњон нигоњ 

намедорад. Ватан барои ў азиз аст ва бо њама каму костињояш онро дўст 

медорад.  

Дар оѓози солњои навадуми асри гузашта масъала ва мавзуи 

худшиносї дар матбуоти тољик вусъат пайдо мекунад. Дар навбати аввал  

кормандони матбуот ба ин мавзуъ таваљљуњ пайдо карда, дар њифзи 

манфиатњои миллї талош менамуданд. Тарѓиби худшиносии миллї яке аз 

масъалањо ва заминаи аслии истиќлолияти кишвар ба њисоб мерафт. Т. 

Хоља низ дар ин самт дар канор набуд ва бо эњсосу самимияти  баланд 

худшиносии миллиро тарѓиб кардааст. Маќолаи “Роњрав он аст, ки 

оњиставу пайваста равад” [142] далели гуфтаи болост. Ин маќола 

калонњаљм буда, оммавияти баланди оњанги гуфтор бо пайванди мантиќии  

фикрњо мавзуоти алоќамандро (маърифат, иљтимоиёт, иќтисодиёт ва ѓ.) 

пешнињоди хонанда менамоянд. Аз мазмуни маќола бармеояд, ки 

муаллифро масъалаи номгузории кўчаву гулгашту хиёбонњо сахт ба 

ташвиш овардааст. Дар маќолаи мазкур низ нуќтаи назари интиќодї сарфи 

назар нагаштааст ва муаллиф аз он гила дорад, ки дар њайати комиссияи 

номгузорї онњое ќарор гирифтаанд, ки моњияти масъаларо хуб сарфањм 

намераванд. Ин маќола дар рўзњое нашр гардидааст, ки дар љумњурї 

раванди озодии баён акнун суръат мегирифт. Љињати хоси маќола он аст, 

ки он то андозае хусусияти илмї дорад ва аз он гувоњї медињад, ки 

муаллиф андешањояшро дар заминаи љањонбинињову донишњои васеъ шакл 

бахшидааст. Фикрњо дар маќола такрору обшуставу ќолабї нестанд ва 

чизе пешнињоди хонанда гардонида мешавад, ки он ќобили таваљуњи 

хонанда мегардад. Дуруст аст, ки дар таљлили солгарди бузургони илму 
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фарњанг одатан кучаву хиёбон ва ноњияву шањрњоро ба номи онњо 

мегузоранд. Дар ин маврид Т. Хоља фикри дигареро пешнињод кардааст, ки 

љанбаи махсуси худшиносиро дар бар мегирад: “Намешавад, ки барои шод 

кардани руњи эшон номи хушоянду хушоњанги асарњояшон ва ё 

ќањрамонони машњури осорашонро ба макону мањалњо монем.  Масалан, 

ба њурмати Борбад кўчаеро ба унвони яке аз лањнњояш – “Сарвистон”, ё ба 

эњтироми Лоњутї гузареро “Мардистон” ном бурдан чї бадие дорад”  [142]. 

Дар ин маќола таваљљуњу эњтироми хоси Т. Хоља ба адабиёту фарњанги 

аљдодї дида мешавад. Чун замони бозсозї љараён дораду љуръату озодињо 

бештар мешаванд, Т. Хоља барин равшанфикрон дар роњи зинда кардани 

анъанаву падидањои фарњанги аљдодї ќадами устувор мегузоранд. Т. Хоља 

ќолабпараст нест ва пешнињодњоеро барои пешрафти фарњангии љомеа 

ироа менамояд, ки њаќиќати комилеро дар худ фаро мегиранд. Ба таври 

мисол муносибату эњтироми муаллиф ба “Шоњнома”-и безаволи Фирдавсї 

дар чунин пешнињодњо зоњир гардида метавонад: “Дар пеш љашни њазораи 

“Шоњнома”. Бо ин хотир чї хуш аст, агар мањаллаеро бо номи бобои 

Рустам – Наримон, ё ба номи фарзанди љавонмаргаш Суњроб гузорем. 

Номњои хушраси афсонавї–таърихї чун Эраљ, Бузургмењр, Нўширавон, 

Љамшед, Юсуф, Манучењр, Хоља Насриддин, Њотам, Луќмони Њаким кам  

нестанд. Бояд аз онњо низ бархўрдорї кард” [142]. 

Дар таќризи “Повести “Одина”” [143] низ њамин гуна маъниву 

мазмунњоро  ба таври пароканда пайдо намудан мумкин аст. Мавзўи 

навишта, аслан, як шакли бањогузорї ва наќди публитсистї ба асари С. 

Айнї мебошад. Бо истифода аз имконот дар рафти тањлил дар њошияи 

андешањои алоњида муаллиф талош кардааст, ки сохти њанўз пурра 

фаноногаштаи сотсиалистиро танќид намояд. Фиреби назар будани ин 

сиёсати њафтодсоларо нисбатан равшан ифода кардааст. Маќсади мењварї 

бошад, талќину тарѓиби худшиносиву њуввияти миллї ба њисоб меравад ва 

низоми сотсиалистиро монеаи рушди фарњанги аљдодї дар дењот 

мењисобад: “...њатто панљаи ахлоќи шањрї ба девори ахлоќи дењотї 

рахнањо ворид кардан дорад. Чї кунем, ки яке аз рукнњои коммунизми мо 
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барњам додани тафовути шањру ќишлоќ буд”  [143]. Аз мантиќи гуфтори 

муаллиф бармеояд, ки ў маданияту фарњанги дењотро дар љои худаш дидан 

мехоњад. Фарњангу маданияти дењотиёнро дар ќиёс бо фарњангу маданияти 

шањриён ночиз намедонад ва ин маънои онро надорад, ки ў маданияти 

пешрафтаи шањрро инкор кардааст. Дар пешнињоди фикру андешањо 

муаллиф љуръатманд аст ва љонибдори он аст, ки фарњанги дењотиён хору 

назарногир нагардад, яъне ў ќатъиян мухолифи ин тафовутест, ки онро 

сиёсати замон ба вуљуд овардааст: “Ба хаёли ман, ин тафовутро нигоњ 

доштан лозим аст. Агар илољаш бошад, ба манфиати табиати табиї”. 

Мавзуоти худшиносии миллї ва ватандўстї бо њам алоќамандии зич 

доранд ва дар робита ба њамдигар њаќќонияти бисёр муаммоњоро собит 

менамоянд.  Агар А. Рањим аз баъзе љузъиёти марбут ба нуќтаи назари 

интиќодии адиб дар роњи худшиносињо њарф занад, пас, Љ. Темурзода 

мавќеи баланди ватандўстии шоирро зикр менамояд: «Тӯлқин даъвои 

шеъру шоирӣ надорад. Ӯ рустояшро бо ҳама каму костиҳо  ва мардумони 

шарафёраш дӯст медорад. Дар симои рустои Пушинг, ки як пораи хоки 

пурармони Хатлон ва Тоҷикистони биҳиштмаъво мебошад, бо талу 

теппаҳои ризқофараш аз тамоми кишварҳои афсонавӣ боло мегузорад» 

[130]. Муваффаќияти осори адиб дар он аст, ки муаллиф дар аксар 

пайроњањои зиндагї ќадам задааст ва дар ин пайроњањо шахсияти худро 

такмил бахшидааст. Дар шинохти Љ. Темурзода ифодањои «…Тўлќини 

шоир, Тўлќини муаллим, Тўлќини нависанда, Тўлќини рўзноманигор, 

Тўлќини башардўст, Тўлќини ватандўст» [130] тамоми характери эљодии 

адибро фаро гирифтаанд. Дар њаќиќат, ў адиб ва публитсистест, ки набзи 

љомеаро ташхис карда метавонад, муаллимест, ки беш аз дигарон њаќиќати 

воќеии њаётро њамарўза мебинад, рўзноманигорест, ки дар заминаи 

мушоњидањои њаррўза менависад, башардўстест, ки нисбат ба таќдири 

инсонњо бетафовут нест ва ватандўсти асилест, ки садоќаташро дар 

ошёнњои баланди мазмунњо сурудааст. 
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Шоир Муњаммад Ѓоиб дар заминаи дўстиву рафоќатњо Т. Хољаро 

бештар аз дигарон мешиносад. Сукунати онњо дар як ноњия ва робитаи 

дўстонаву бародаронаи онњо боис гардидааст, ки дар аксар њолатњо дар 

пањлўи њам бошанд. М. Ѓоиб дар шеъри «Ба ёди  Тўлќин Хоља» [168, с.5-6] 

бењтарин кашшофи ботину зоњири ин шоири ноком аст. Аз назари М.Ѓоиб 

ў шоири оташинбаёнест, ки дар пањлўи халќи одии русто ќарор дорад. Аз 

мазмуни баъзе байтњо бармеояд, ки Т. Хоља ба устоди худ аз сарнавишти 

мардуми нодор зиёд ќиссањо кардааст. Њам дар назм ва њам дар насри адиб 

он нукта муњим аст, ки дар заминаи тараннуми оњанги иљтимої аз таќдиру 

ќисмати халќи худ меандешад: 

«Ѓози хасрав тору  пуди љомаат, 

Сўзане пиндоштї ту хорро. 

Ќисса кардї, хонам аз дилномаат 

Сарнавишти мардуми нодорро» [168, с. 5-6]. 

Мавќеи иљтимоии Т. Хољаро аз намунањои назмии ў мушаххас кардан 

осонтар аст. Дар навиштањои матбуотии адиб ин масъала то андозае пурра 

кашфногардида боќї мемонад, ки, ба назари инљониб марбут ба 

мањдудиятњои алоњида (бештар худсензура ва руњафтодагии равонї) 

мебошанд. Њарчанд дар даврањои алоњида баъзе хомўшињо дида шаванд 

њам, аммо ў њамкории худро бо матбуот пурра ќатъ накардааст ва то охири 

умр чун як журналисти фаъол бо рўзномањо њамкорї кардааст. Дар 

назарияи журналистика маълум аст, ки газета василаи иртибот бо љомеа ба 

шумор меравад ва бештари адибону эљодкорон бо назардошти ин рисолати 

рўзнома њамкории худро бо он ба роњ мемонад. Т. Хоља низ барои робитаи 

доимии худро бо хонанда аз байн набурдан дар сањифањои матбуот дар 

фосилањои гуногуни ваќт матолиби гуногунмазмунро ба нашр мерасонад. 

Рў овардан ба масъалањои зисту шароити зиндагии одамон дар маќолањову 

нигоштањои гуногуни муаллиф дар заминаи тањлилу тањќиќи масъалаву 

проблемаи муайян љараён пайдо мекунад. Њар як рўзнома бо назардошти 

таъйинот ва талаботи мавзуии худ амал менамояд. Дар муњити дењот рафти 

корњои кишоварзї дар мавсимњои гуногун самти мавзуъњоро таѓйир 
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медињанд. Ба таври мисол, агар дар омад-омади бањор масъалаи кишту 

кору дигар ташвишњои кишоварзон таваљљуњи рўзномаро бештар бедор 

мекарда бошад, пас, дар тирамоњ мавзуи љамъовариву иљрои наќшањои 

истењсолї дар маркази диќќати мухбирон ќарор мегирад. Масалан, њамчун 

натиљаи истењсоливу њисоботї дар тирамоњ шумораи ќањрамонони 

майдони мењнат бештар мешаванд. Чунин хосияти матбуот њамчун анъана 

аз замони шуравї маълум мебошад ва табиист, ки матбуоти расмї дар ин 

љода љиддитар аст. Махсусан, матбуоти мањаллї њамчун инъикоскунандаи 

набзи мањал ва мухбири он «… чашми давлат дар мањалњо ва 

иштирокчиёни воќеањо» [110, с.130] ин анъанаро бештар аз дигар типи 

матбуот мавриди бањсу баррасї ќарор медињад. Ин махсусиятро дар 

нашрияи ноњиявии «Симои Данѓара» мушоњида кардан мумкин аст, ки дар 

масъалаи нишон додани авзои воќеии мањал Т. Хоља яке аз мухбирони 

фаъоли он мебошад. Љињати назарраси фаъолияти мухбирии Т. Хоља он 

аст, ки ў бештар матолиби њаљман васеъро ба нашр мерасонад. Махсусан, 

њар як маќолаву очерки адиб ќариб як сањифаи рўзнома ва зиёдтар аз онро 

фаро мегирад. Тавре дар боло зикр гашт, адиб дар такя ба мавзуоти 

мавсимї умдатарин масъалањоро дар ќолабњои гуногуни жанрї баррасї 

менамояд, ки бештаринашон хусусияти тањлилї доранд. Агар дар 

матолиби зиёди ў масъалањои кишту кор ва љамъоварии њосил як пањлўи 

мавзуъ ба њисоб равад, аз љониби дигар, омодагињои соњањои гуногун ба 

зимистонгузаронї пањлўи дигари проблемагузорињои ў ба шумор 

мераванд. Дар маќолаи «Зимистон: корњо хубанд» [160] таваљљуњи 

муаллифро бештар ду масъала – омодагии соњањои маорифу тандурустї 

дар ноњияи Данѓара ба фасли зимистон љалб кардааст. Муаллиф ќарори 

раиси ноњия М.Сайдалиевро аз шашуми июни соли равон дар бораи 

чораву тадбирњои зимистонгузаронї зикр намуда, аз он ќаноатманд аст, ки 

рафти чораандешињо дар ноњия чандон бад нест. Барои таќвияти андеша 

ба наќли ашхоси масъул такя мекунад, ки он барои хонанда асосноктар 

мегардад: «Дар натиља њама соњањои иљтимоиёт ва иќтисодиёти ноњия 

барои фаъолияти мунтазам ва самаранок дар давраи тирамоњу зимистони 
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солњои 2011-2012 имкониятњои кофї дарёфт кардаанд, – гуфт Абдулмаљид 

Муродов, муовини раиси ноњия, сардори ситоди мазкур»  [160]. Бартарии 

маќолаи мазкур дар он аст, ки муаллифон (маќола бо њаммуаллифї 

навишта шудааст) дар партави фикру андеша муваффаќияту комёбии њар 

як соњаро ба таври алоњида мавриди тањлилу баррасї ќарор додааанд. 

Маќола дар як сањифаи рўзнома дар бораи њолати мактабу муассисањои 

таълимї, беморхонаву нуќтањои тиббї ва талоши шабонарўзии муассисаи 

нигањдории роњњои автомобилгарди ноњия маълумоти заруриро фаро 

гирифтааст. Муаллифон андеша доранд, ки омодагињои љиддии 

зимистонгузаронї ва сари ваќт бартараф кардани мушкилоту монеањо 

боиси ќаноатмандии мардуми ноњия гардидааст. Њамкориву мусоидати 

бевоситаи ањолї низ дар баробари масрафи маблаѓњои муайяни давлатї 

дар рафти хуб гузаронидани фасли сармо ба назар мерасад: «Муассисањои 

соњањои маориф ва тандурустї ангиштро аз корхонањои истихрољї, 

њезумро аз њисоби захирањои барзиёди ањолї дастрас намуданд. Дар 

анборњои муассисањои соњаи маориф ангишт 55 тона, њезум 1750 метри 

мукааб ва соњаи тандурустї 37 тонна ва њезум 80 мукааб метр захира карда 

шудааст» [160]. Љињати нисбатан коставу манфии маќолаи мазкур он аст, 

ки дар он ягон проблемаву мушкилот зикр нашудааст. Хосияти тавсифиву 

маълумотї дар он амиќтар мешавад ва маълум, ки он чун як њисоботи 

масъулини њукумати ноњия шакл пайдо кардааст. Одатан, ин гуна 

матлабњо фармоишї мешаванд ва ин љињат ногузир низ њаст, зеро муассиси 

рўзномаи мазкур Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Данѓара 

мебошад. Хеле кам иттифоќ мешавад, ки рўзнома муќобили манфиатњои 

муассиси худ амал намояд ва њамин аст, ки маводи нашрияњои расмї хеле 

зиёд ќолабиву якнавохт мешаванд. Чунончи, дар маќолаи мазкур таърифу 

тањсинњо гўшхарош низ њастанд: «Њамоњангсозии корњо ва муњайё кардани 

шароитњо љињати хубу роњат гузаштани мавсими зимистон дар соњањои 

кишоварзї, чорводорї ва коммуналї низ хурсандибахш аст. Дар ноњия 

хонаводае нест, ки анљоми зимистонаашро то њадди ќаноатбахш дуруст 

накарда бошад» [160].  
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Публитсистика бидуни њадафи мушаххас ва баёни воќеияти љолиб 

арзише надорад. Муњаќќиќи соња М. Муродов чунин меандешад, ки 

«руњияи тарѓибї, бањсу музокира, сухани нотиќї, эњтиросу эњсос усулњои 

хоси публитсистикаанд» [78, с.120] ва бо назардошти ин љињат дар осори Т. 

Хоља ба эњсоси хонанда таъсир бахшидан мароми доимии он гардидааст. 

Дар эљоди адиб доираи жанрњои ахборї нисбатан мањдуд ба назар расида, 

бештар ќолаби жанрњои маќолаву очерк ба ў имкон додаанд, ки бо 

оростани бањсу музокирањо ва нутќу баёни даъватсоз оммавияти 

навиштањояшро таъмин намояд. Ин оммавият пештар аз њама тараннуми 

оњанги замон мебошад, ки адиб њамќадами он аст. Ќатъи назар аз њама 

гуна навишта Т. Хоља мехоњад, ки манфиати иљтимоиро пуштибонї 

намояд ва хоњони он аст, ки нисбат ба мардуми одии зањматкаш 

ноадолатињо вуљуд надошта бошанд. Вобаста ба ин дар маќолаи 

“Кооперативи истењсолии “Рањмонљон” мактаби таљрибаи пешќадам” [156] 

сухани нотиќии муаллиф оњанги хитобу даъват пайдо менамояд: 

“Дастоварду муваффаќият ваќте рўзафзун мешавад, ки адолати 

хољагидорї, ки аз фароњам доштани шароити хуби корї, 

њавасмандгардонии аъзоён ва ќадршиносии онњо иборат аст, риоя шавад”  

[156]. Муаллиф аз он надомат дорад, ки дењќон имрўз дар заминњои беобу 

камњосил зањмати зиёд мекашаду фоидаи ночиз ба даст меорад. Ин 

андешаи муаллиф умумигўї нест ва сабабро дар он мебинад, ки на њама 

дењќонон имкони њосилхез гардонидани заминњоро доранд, зеро онњо аз 

нигоњи молиявї имкон надоранд, ки техникаи хољагии ќишлоќ, доруњои 

минералї ва дигар љузъиёти вобаста ба њосилхез гардонидани заминњоро 

(махсусан, обёрии заминњои лалмї) роњандозї намоянд. Дар ин сурат онњо 

маљбуранд, ки барои таъминоти рўзгори худ дар хољагињои сердаромаду 

бузурги ноњия зањмат кашанд. Муаллиф мухолифи чунин раванд нест ва 

танњо хоњони он аст, ки хољагињо нисбат ба коргарони худ одилона 

муносибат намоянд. Оќибати нек надоштани манфиатљўињои фардиро дар 

ин самт бо наќли ќавл аз забони яке аз роњбарони хољагињои намунаи 

ноњияи Данѓара чунин ишора менамояд, ки оњанги њушдору даъватро фаро 
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гирифтааст: “– Хољагие, ки даромади мењнатияшро чун дар њикояи 

“Дењќон ва хирс” таќсим мекунад, оянда надорад, агар дошта бошад, 

вайронист, – гуфт акои Нуриддин Рањмонов, раиси кооперативи 

истењсолии мавсуф бо зарофат” [156]. Т. Хоља гуманизми баланд дорад ва 

њар як бењбудиву падидаи мусбати вобаста ба зиндагии бењтари ањолиро 

зикр менамояду васф мекунад ва аз он меболад, ки некуањволии халќ 

бењтар шуда истодааст. Навиштањои ў аз нигоњи теъдод дар сањифањои 

матбуот камтар бошанд њам, аммо њаљман васеъ буда, бо фарогирии 

љузъиёти реалї тараннуми воќеяти зиндагиро менамоянд. Ин тараннум , 

тавре зикр гардид, дар партави мушоњидањое сурат мегиранд, ки дар 

мењвари онњо зиндагии халќ ќарор мегирад. Кооперативи истењсолии 

“Рањмонљон”-ро танњо бо зикри дастовардњову нишондодњо тавсиф 

намесозад, балки диќќати ўро ѓамхории маъмурияти хољагї нисбат ба 

мардуми оддї љалб месозад. Хурдтарин љузъиётро дар ин самт аз пањлуњои 

гуногун шарњ медињад ва бо ќиёсњо исбот менамояд, ки пешрафти љомеа 

дар навбати аввал ба манфиати оммаи зањматкаш робита дорад: “Аз 

даромаду фоидаи солонаи хољагї ва меваю сабзавоту полезии он њар як 

аъзо ба андозаи мењнатияш бањра мебардорад. Ва ин бањраёбї онњоро дар 

руњияи муташаккилию мењнатдўстї нигоњ дошта, ба сўи муваффаќияту 

комёбї њидоят месозад. Вагарна аксари заминњое, ки хољагї ихтиёрдорї 

мекунад, чандон серѓизо нест. Бештари онњо санглоху сангвара мебошанд”  

[156].  

Яке аз вазифањои маълуми матбуот он аст, ки «фикри халќро кушода, 

ўро ба маданияту маориф њидоят мекунад…» [116, с.91] ва ин љињат дар 

њама даврањо барои онњое, ки нисбат ба соњаи маориф назари ислоњотиву 

таљдидї доранд, имконият фароњам меоварад, ки ба масъала амиќтар 

ворид шаванд. Навиштаи Тўлќин Хоља  бо номи «Тарбия корест 

таъхирнопазир» [138] дар нашрияи бонуфузи «Тољикистони советї» соли 

1987 нахуст аз љуръатмандии муаллиф дарак медињад. Дар ин даврањо, ки 

њанўз њокимияти шуравї пойбарљост ва омилњои бюрокративу сензуравї 

вуљуд доранд, нашри чунин матлаби интиќодї љасорат аст. Муќаддимаи 
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навишта аз санохонї ба чанд нафар ташаббускороне оѓоз мешавад, ки аз 

масофаи чор километр оби чашмаи Арпабулоќро ба дењаи Шаршар 

овардаанд. Оњанги навишта баъди љумлањои зерин интиќодї мешавад: 

«…аммо ман ба масъалаи дигар – мактабхонии фарзандони  сокинони ин 

дења дахл карданиям. Дар ин масъала шаршарињо ба таъриф намеарзанд»  

[138]. Мавќеи муаллиф дар баррасии масъала возењу мушаххас мебошад ва 

гила аз волидайне карда мешавад, ки нисбат ба тањсили фарзандон 

сањлангорї менамоянд. Факту раќамњо зикр мегарданд ва барои хонанда 

маълум карда мешавад, ки баъди тањсилоти ибтидої хонандагони дењаи 

Шаршар тањсили худро дар мактаби миёнаи Пушинг идома медињанд, ки 

се километр дур аз дењаашон ќарор дорад. Муаллиф дар њалли ин масъала 

гунањкоронро љустуљў дорад. Масъулони совхози Дзержинский бо он 

танќид карда мешаванд, ки наќлиёти људокардаашон барои бурдану 

овардани мактаббачагон се моњи пурраи зимистон кор накардааст. Барои 

чунин муносибат масъулони хољагї танќид карда шаванд њам, аммо айби 

волидон низ ќатъи назар намегардад. Гилаи муаллиф он аст, ки аз 51 нафар 

хонандагони дењаи Шаршар аксаран чоряки гузаштаро бо бањои «се» 

љамъбаст кардаанд. Муњимтарин љузъиёт дар ин матлаб он аст, ки дар 

бесавод мондани хонандагон се љониб гунањкор дониста мешаванд: «Ин  љо 

айби муаллимон аст, ки дар талабагон шавќи илмомўзиро бедор карда 

натавонистанд, гуноњи падару модарон аст, ки аз онњо иљрои вазифаи 

хољагиро беш аз иљрои вазифањои хонагї пурсидаанд, љурми муњит аст, ки 

ба чунин носозї созгор афтодааст» [138]. Т. Хоља њамчун як шањрванди 

ќаторї аз шебу фарози рўзгори халќи одї огањ мебошад. Андешаву афкори 

ў дар асоси факту далелњо шакл пайдо мекунад ва мавќеи интиќодии 

муаллиф њалли масъаларо аз масъулони ноњияву хољагї ќатъиян талаб 

дорад. 

Дар лавњаи “Бањори боѓча” тараннуми оњанги иљтимої суръат пайдо 

мекунад. Андешаи муаллиф бо он љолиб аст, ки оњанги баъзе љумлањо бо 

ишорањои тањтонї ба дигар масъулону роњбарон низ роњи дарёфти 

муваффаќиятро нишон медињанд: “Тарбиятгарони асилро дар атрофи худ 
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гирд овард... Раљабмоњ ваќте ризоияти коллективро таъмин кард, аз пайи 

бартараф кардани дигар камбуду норасоињо шуд” [144]. Барои Т. Хоља  дар 

шароити дигаршавии сохти иљтимої (барњам хўрдани низоми сотсиалистї) 

маълум мебошад, ки муваффаќияти њар як коргоњ дар навбати аввал ба 

ѓамхории роњбар ба тобеон вобастагї дорад. Муаллиф унсу рњои муфиди 

тарбияро дар он мебинад, ки агар мураббї ва, умуман, омўзгору муаллим 

мушфиќу мењрубон бошад: “...Тарсу вањмандозї дар фаъолияти онњо 

мушоњида намешавад. Агар мураббия ба кўдак чун модари ўгай муносибат 

кунад, њадафи тарбия гум мешавад” [144]. Тўлќин Хоља фарзанди русто 

мебошад ва њама каму костии зиндагии дењотиёнро медонад. Дар эљоди ў 

принсипи оммавияту халќияти навиштор хеле табиї љараён пайдо мекунад. 

Махсусан, дар масъалаи тарбияи кўдакону наврасон муаллиф андешањои 

муфиду замонавиро пешнињод карда, маърифату маънавиёти дењотиёнро 

шарти муњими пешрафт медонад: “Мушоњидањои педагогї собит кардаанд, 

ки кўдаки боѓча назар ба кўдаки хона дар фарогирии дарсњои мактабї 

гиротаранд, зеро дар боѓча хишти аввали маърифату одамият як лањза 

пештар гузошта мешавад” [144]. Дар ин масъала муаллиф љуръату љиддият 

дорад ва боз њам ислоњотхоњона, бо љуръати ба худ хос ба масъулон, 

соњибмаќомону сарватмандон хитоб мекунад. Аз љумла, ибораи “дастњои 

дароз” дар худ маънии истењзову писхандро низ нигоњ доштааст: “Бинобар 

ин аз соњибони дастњои дароз хоњиш мекунем, ки дастгирию пуштибонии 

худро аз боѓчањо дареѓ надоранд” [144].  

Тўлќин Хоља дар солњои охири њаёти худ ба публитсистика бештар рў 

оварда, кўшиш кардааст, ки назару муносибати худро нисбат ба 

масъалањои муњимми иљтимоиву фарњангї мушаххас намояд. Дар ин љода  

мавзуоти баррасишаванда аз дидгоњи ў мањдуд нестанд. Табиист, ки 

доираи мавзуоти публитсистикаро «...сиёсат, њуќуќ, фалсафа, иљтимоъ, 

иќтисод, маориф, фарњанг, адабиёт, кишоварзї, ахлоќ...»  [78, с.120] ва 

амсоли ин ташкил медињанд, ки чунин мавзуъњо дар осори адиб кам 

нестанд. Масъалањои фарњангу маориф дар эљоди ин адиб бештар ба назар 

мерасанд, ки ба љодаи омўзгориву шоирї робитаи бештар доштани 
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муаллифро нишон медињад. Аз мутолиаи аксар навиштањои ў дар ин 

мавзуъ маълум мегардад, ки муаллиф дар ин самт чун њамеша аз баёни 

нуќтаи назари интиќодї њазар надорад. Мактабу маориф ва унсурњои 

манфии дар соња љойдошта ошкоро танќиду  мазаммат карда мешаванд. 

Махсусан, дар осори назмии адиб ин масъала бо шикваву гилањои зиёд 

мавќеъ пайдо карда, як навъ њаљву истењзо боло меравад ва  суръати 

бештари танќидро касб менамояд. Муаллимони камтаљрибаву фиребгар ба 

инсофу имон даъват мегарданд. Дар баробари афкори тунди адиб, дар 

осори ў баъзан очерку лавњањое ба назар мерасанд, ки дар онњо муносибати 

нармтари муаллиф мушоњида мешавад. Чунончи, ин хусусият ва мавзуъро 

дар очерки “Ўро њар субњу шом интизоранд” [161] баръало дидан мумкин 

аст. Муќаддимаи он хосияти андешапарварї дорад ва фидої будану 

рўзгори чандон осуда надоштани муаллимро нишон медњад: “Маоши 

муаллим аз таъмини рўзгори хонаводааш зиёдатї намекунад, пасандоз 

намегардад. Ѓайр аз ин ў ваќт намеёбад, ки ба корњои дигар шуѓл варзад ва 

фоидае ба даст орад. Танњо омўзгоре, ки худро дар роњи таълиму тарбия 

фидо карда метавонад, муваффаќ мешаваду обрў меёбад” [161]. 

Тавре таъкид гардид, шоир њамчун омўзгоре, ки нозукињои соњаро 

медонад, аз зиёд гаштани омўзгорони тасодуфї дар ма ктабњо ба ташвиш 

меояд. Ин мавзуъ дар ашъори ў хеле њассосу назаррас баррасї мешавад. 

Нољурињои замонро адиб дарк менамояд ва љонибдори он аст, ки танњо 

омўзгори асил ба тарбияи фарзандони мардум љалб гарданд: “Лаёќатњоро 

на њар омўзгор парварида метавонад. Барои парвариши лаёќатњо 

омўзгорони лаёќатнок лозим аст” [161]. 

Шароити таълиму тарбия дар муњити дењот аз назари адиб канор 

намемонад. Дурии роњ, синфхонањои фарсудаву таъмирталаб, нарасидани 

китобњои зарурии таълимї, асбобњои аёнї ва чандин љузъиёти дигар 

масъалањое мебошанд, ки мазмуни асосии маќолањову нигоштањои ўро 

ташкил медињанд. Бояд гуфт, ки ин маќолањо бештар дар матбуоти 

љумњуриявї ба нашр расидаанд. Дар баъзеи онњо оњанги изтироб баланд 

гашта, ашхоси мансабдор ба масъулиятшиносї даъват карда мешаванд. 
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Дар очерки мазкур бошад, ба ин масъала аз пањлўи дигар назар андохта, бо 

ин роњ дигарон низ ба чунин тарзи коргузориву таълим ташвиќ карда 

мешаванд: “Тарзи љињозонидани кабинетњои фаннї, дањлезу синфхонањо ва 

раванди таълиму тарбия касро ба њайрат меорад. Дар гимназия садои 

шавќуну маѓале ба гўш намерасад” [161]. 

Як хосияти аксар навиштањои публитсистии Тўлќин Хоља он аст, ки 

мавзуъњоро дар як навъ омехтагї баррасї менамояд. Дидгоњи муаллиф аз 

равзанаи таблиѓу ташвиќ сурат гирифта, муњимтарин дастоварду 

муваффаќиятњои замони истиќлол зикр карда мешаванд. Ин хусусият дар 

репортажи “Тараннуми истиќлол дар ноњия” [158] бештар зоњир мешавад, 

ки як љузъи онро иттилоъ ташкил додааст. Дар баробари масъалањои 

кишоварзиву саноатии ноњия баъзе пањлуњои соњаи маориф низ таъкид 

мегарданд. Пешравию навгонињои соњаи маориф, махсусан, сохтмону 

бунёди макотиби тањсилоти умумї дар ноњияи Данѓара дар давоми дањ 

соли охир ба сифати як комёбиву муваффаќияти беназир нишон дода 

мешавад: “Аз соли 2001 то ин дам дар ноњия 13 мактаби нав бунёд ёфта, 4 

мактаб пурра таъмир гардида, 67 мактаб њамасола аз таъмири љорї 

бароварда мешавад. Дар ноњия мактабњою синфхонањои дар вагонњо ва 

хонањои шахсї воќеъгардида вуљуд надорад, ки ин комёбии маќомоти 

иљроияи њокимияти давлатии ноњия дар ин самт мебошад”  [158] Аз 

мазмуну муњтавои дигар навиштањои Тўлќин Хоља бармеояд, ки  ў нисбат 

ба ниятњои неки масъулони соњаи маориф назари хайрхоњона дорад. Танњо 

тавсифу тараннуми якљонибаи бунёди макотиби миёна асли маќсади 

муаллиф нест ва дар љавоб ба ин ѓамхорињо зањмату донишандўзии 

хонандагон низ њамчун фактњои возењу равшан пеш оварда мешаванд: 

“Соли хониши гузашта мактаббачагони ноњия дар даври сеюми 

олимпиадаи фаннї ва озмуни байналмилалї тариќи фосилавї ѓайратмандї 

зоњир намуда, 17 медали тилло, 13 медали нуќра ва 12 медали биринљї ба 

даст оварданд” [158]. Назар ба тањлилњо ва андешањои муаллиф, ноњияи 

Данѓара њамчун маркази илму фарњангу маориф дар њоли шукуфоиву 

пешрафт ќарор дорад. Ишорањои муаллиф дурусту мушаххас мебошанд ва 
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чї тавре имрўз маълум гардидааст, дар ин ноњия аллакай чанд муассисаи 

тањсилоти олї барои омода кардани мутахассисон таъсис ёфтаанд. 

Бунёдкорињову заминаи пешрафти ин соња дар соли 2011 таъкид гардида, 

нисбат ба шароити мусоиде, ки барои омўзгорону мураббиён муњайё 

гардидааст, назари нек дорад:  “Айни замон корњои сохтмонї дар биною 

иншоотњои зерин ба монанди гимназия-интернат барои 640 нафар хонанда, 

варзишгоњ дар дењаи Хуррамзамин, филиали Донишгоњи аграрии 

Тољикистон, хонањои истиќоматї барои омўзгорон, кохи фарњанг... идома 

дорад” [158].  Тавре ишора гардид, омехташавии мавзуъњо дар матолиби 

Тўлќин Хоља як сифати хоси эљоди ў ба шумор меравад ва муаллиф дар 

доираи як мавзуъ мањдуд боќї намемонад. Дар гузориши мазкур асли 

маќсад хабар додан дар бораи рухдоди маълум бошад њам, аммо доманаи 

андешањои муаллиф ањаммияти масъалањои гуногунро нозукона нишон 

додаанд. Чунончи, публитсист бо баёни каломи образнок зањмати ањли 

фарњангро дар тарбияи љомеа ба таври зерин нишон медињад: “Лањзањои 

ибратбахши дирўзу имрўзи соњибистиќлолии мардуми тољик бо забони 

савту соз, базму бозињои њадафнок ва наќшофарињои муассиру  

њунармандона баён гардида, ба њозирин њаловати руњию кайфияти 

маънавї бахшид” [158]. 

Агар аз осори матбуотии адиб каме фаротар равем, маълум мешавад, 

ки Т. Хоља дар ќолаби назм масъалањои мазкурро (њамчун воќеияти замон) 

таъсирбахштар ифода карда тавонистааст. Ин њамон мушоњидањоест, ки ў 

дар зиндагии њаррўза барои худ њосил карда, ба хонанда тариќи шеъри 

иљтимої њаќиќати замонро њикоят намудааст. Дар баъзе мавридњо тариќи 

назм баёни эњсос барои ў нисбат ба наср (навиштањои матбуотї) амиќтару 

равшантар аст. Пешаи омўзгорї як унсуре дар баланд гардидани олами 

маънавии ў мебошад. Ў як омўзгори бидуни тамаъ буд, ки холисона ба 

фарзандони мардум дониш омўхтааст ва дар ин роњ зиндагии фаќиронааш 

монеа нагардидааст. Ба андешаи муњаќќиќон, њалолу покиза зистанаш ўро 

бо руњияи маънавї мањбуби атрофиён гардонидааст: “Тўлќин Хоља шоире 

буд, ки ошёнњои баландро орзуву њавас накардааст ва дар талоши худро аз 
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минбарњо муаррифї кардан нагаштааст. Ў шоири ботавозўъ ва фурўтане 

буд, ки як умре пешаи омўзгориро канор намегузорад. Ў бо «даву тоз» 

умре нон хўрдааст ва «њаваси суфра»-и пурнози касеро накардааст: 

Бо даву тоз хўрдаам ноне, 

Аз пас бачањои алвоне. 

Ваќти хўрдан нахўрдаам, аммо 

Њаваси суфраи дигарњоро» [127]. 

       Пешаи омўзгорї сабаб гардидааст, ки адиб дар тањќиќи  воќеияти 

зиндагї ва омилњои фарогири он бештар муваффаќ бошад. Дар кўчањои 

дењаву дар мактаб њамеша њамроњи мардум аст. Сатњи маърифату 

маънавиёти одамонро хуб дарк карда метавонад ва ба њасудони љоњилу 

табоњкор мурољиат менамояд, ки пешаи омўзгориро ба гирдоби нафсу њирс 

кашидан камоли њамоќат аст: «Зиндагиву шиори адиб ибратомўз аст ва ў 

аз сухани оташин њазар надорад. Муќобилати худро алайњи ѓаразљўёну 

њарисону њасудон ошкоро баён медорад ва хиёнат ба касбу пешаро 

мазаммат менамояд: 

Њамчу баднафс як њунарпеша 

Пешаамро накардаам пеша. 

        Љуръати хоси адиб дар пайроњаи назми иљтимої имрўзу гузаштаро 

ќиёс менамояд ва боиси афсўси шоир аст, ки имрўз дар нињоди мо садоќату 

вафодории комил нисбат ба омўзишу тадрис вуљуд надорад. Муаллиф 

њамчун муаллим аз рўзгору манзалати гузаштаи омўзгорон огањ аст: 

Ин замон онзамона ориф ку, 

Минбари мактабу маориф ку?» [127]. 

          Т. Хоља дар абёти алоњида аз мављудияти унсурњои буњрони 

маънавї ишора карда, њамчун њушдор аз дурнамои таќдири  тираи љомеа 

њарф гуфта тавонистааст. Њам дар назм ва њам дар насри адиб нисбат ба ин 

масъала тањќиќи љузъиёти воќеии њаёт афзалият пайдо менамояд. Барои ў 

мактабу маориф љавњари тањкими маънавиёт мебошад ва боиси надомату 

изтироби муаллиф аст, ки баъзе ашхоси тасодуфї таќдири мактабу 

омўзиши ахлоќро ба дўш гирифтаанд. Ин љузъиёт низ аз назари 
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муњаќќиќони назми ў дур ќарор намегирад: «Адиб аз «устодњои саркўфта» 

ёд мекунад, ки имрўз бо иллати набудани онњо «фазилати мактаб» ва 

«фаросати мактаб» аз даст рафтааст. Ифодаи «кўчапарварда»-и ў дар 

замоне гуфта шудааст, ки дар диёри ў њамдигарнофањмиву љањолат домани 

густурда дорад. Нигарониву дурнаморо ташхис намудани адиб бо оњанги 

махсус дар ин мисраъњо дида мешаванд: 

Устодони кўчапарварда 

Дарсњоро аз они худ карда. 

Кўдаконро хирад биёмўзанд, 

Машъали маърифат биёмўзанд» [127]. 

  Умуман, аз тањќиќу тањлили осори публитсистии адиб бармеояд, 

ки дар баррасии масъалањои иљтимоиву сиёсї ва маърифатию фарњангї Т. 

Хоља, пеш аз њама, як мушоњидакори воќеъбаён аст. Љонибдориву 

њамовозї аз сиёсати кунунї дар осори матбуотияш то њадде хусусияти 

умумї пайдо намояд њам, вале ўро баёни њаќиќат ором намегузорад.  

Муаллиф аз баёни фикри танќидиву ошкоро њазар надорад ва ин сифат дар 

навиштањои даврони шуравии адиб равшантар ба назар мерасад. Њамчун 

омўзгор аз проблемаву дастовардњои соњаи маориф аз наздик воќиф 

мебошад. Дар такя ба љустуљўву пажуњишњо маълум гардид, ки 

навиштањои матбуотии адиб чандон зиёд набуда, њамагї 29 ададро ташкил 

медињанд.  Њамин љињат аст, ки дар навиштањои матбуотии адиб ин 

масъалањо то њадде мањдуд боќї монда, баёни возењтару фарохтари он дар 

назми иљтимоии ў амиќтар мешавад, ки ин масъала дар ќисмати дигари 

тањќиќ баррасї мешавад. 
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БОБИ 2   

БОЗТОБИ АВЗОИ ЗАМОН, МУАММОЊОИ ЊАЁТ ВА ЊАЌИЌАТИ 

ЗИНДАГЇ ДАР НАЗМИ ИЉТИМОИИ АДИБ 

 

 Аз мазмуни баъзе таќризњо ва њамзамон осори манзуми Тўлќин Хоља 

бармеояд, ки ў, пеш аз њама, тавассути андешаву афкори амиќи иљтимої 

таваљљуњи хонандаи умумро љалб кардааст. Назари интиќодї ва 

муносибати тунду сард алайњи нобасомонињову но адолатињои замон дар 

аксар њолатњо дар шеърњои ў оњанги публитсистї пайдо мекунанд. 

Ифодањову тасвирњои адиб зиндагии рўзмарраи одамонро дар бар 

гирифта, набз ва оњанги рўзро баррасї кардаанд. Аз назари Т. Хоља 

масъалањову љузъиёти зиёди зиндагї дур намондаанд ва таркиби ашъори 

ўро шарњу тавзењ ва хулосаву њукмњои возењ ташкил додаанд. Мавзуъњои 

сиёсиву ватандўстї, мактабу маориф, фарњангу маънавиёт, иќтисодиёту 

кишоварзї ва ѓайра дар назми иљтимоии ў мавќеи назаррас дошта, њар 

кадоми он хонандаро ба ќазоват даъват менамояд. Тавсифу таърифи 

чењрањо ва интиќоду танзи онњо дар осори ў якљониба нест ва мањорати 

хоси адиб аст, ки дар њошияи симоњои мусбату манфї марому њадафро хеле 

нозукона матрањ менамояд. 

 

2.1. Инъикоси масъалањои ватандўстї ва тараннуми дигар оњангњои 

иљтимої 

 

Назми публитсистї дар доираи баёни воќеияти њаёт яке аз воситањои 

муњимми тараннуми оњангњои иљтимоии замон ба њисоб рафта, ба њар як 

адиби иљтимої имкон медињад, ки мавќеи мушаххаси худро зоњир намояд. 

Шеъри публитсистї дар ботини худ воќеиятро мепарварад ва ин 

муњимтарин ќимати он аст. 

Адибони муосир ин навъи назмро ривољ дода, тавассути он дар 

тарбияи љомеа ва таблиѓу ташвиќи идеологияи замон сањм гузоштаанд. А. 

Маниёзов љињатњои оммавияту халќияти ин навъи назмро ба инобат 
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гирифта, масъалаи  “дахолати фаъолонаи нависанда ба њаёт”  [62, с.71]- ро 

ба миён мегузорад, ки дар шинохти ин навъи назм бењтарин нишондод аст , 

яъне чунин назм ба монанди њамаи жанрњои публитсистї набзи њаётро 

ифода карда метавонад. Чунин шеър бо назардошти ољилияту фарогирии 

авзои рўз навоќиси кам надошт ва он доираву ќолабњои назми классикиро 

зери таъсири гуногун ќарор дод. Каломи мавзуни оламгир ба гуфтори одии 

кўчагї табдил ёфта, нафосату таровати назми баландпояи классикї то 

њадде дар канор ќарор гирифт. Муњаќќиќ А. Саъдуллоев ин њолату 

равандро ба назар гирифта “...сурудњои навпардозона ва каламоти 

кўчагию иборањои истењсолии фабрикї» [101, с. 8]-ро бохти аслии ин навъи 

назм мегўяд. Муњаќќиќ М. Муродов дар такя ба ќавли А. Саъдуллоев  

назми публитсистии М. Турсунзодаро зикр намуда,  дар ин  гуна осор 

бадеият ва сифати шеъриро дуюмдараља медонад: “...шеърњои давраи 

аввали эљодиёти М. Турсунзода дар бадеият, шеърият нисбатан суст 

бошанд њам, онњо руњияи баланди публитсистї доранд” [72, с. 87]. Назми 

публитсистиро љараёну анъанаи танњо ду асри охир номидан чандон сањењ 

нест. Дуруст аст, ки пайдоиши матбуот дар рушди он мусоидат кардааст, 

вале корбасти ин навъи назм барои ифодаи воќеияти замон таърихи 

садсолањоро дошта метавонад. Руњияи оммавию воќеъгароёнаи чунин 

назмро муњаќќиќон А. Ќутбиддинов ва Љ. Рањмонова ба инобат гирифта, 

ќасидаро яке аз намунањои назми публитсистї мегўянд ва дар ин самт 

доирањои дигари жанриро мункир нестанд: “Чунин ба назар мерасад, ки 

дар гузашта ќасидањо таъйиноти хоси публитсистї доштаанд. Айнан чунин 

хосияти жанри ќасидаро мо дар маќолањои публитсистии имрўза дида 

метавонем. Дар ќолабу чањорчўбаи дигар жанрњое чун фироќия, ќисса, 

катиба, талмењ, солномањо, тазкирањо ва монанди он ки дар равиши назм 

эљод шудаанд, хоњу нохоњ тантанаи оњанги иљтимоиро пайдо карда 

метавонем. Дар њар яке аз онњо муаллифони маълуму номаълум дар пояи 

мавќеи хос андешаи хоси худро баён карда, њаќиќату воќеияти замони 

муайянро ишора кардан мехоњанд” [58, с.88]. Дар њаќиќат, ин гуна назм 

берун аз воќеият нест ва дар тинати худ ишораву таъкид ба њаќиќати 
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рўзгор менамояд. Ин гуна назм иттилоъ медињад, огањ месозад ва аз 

таблиѓу ташвиќу танќиди муайян иборат мегардад. Агар дар гузашта 

матбуот вуљуд надошту минбаре барои адибон муњайё набуд, пас, то 

андозаи имкон дар ќолабњои жанрии достон, марсия, мадњия, фироќия, 

ќисса, катиба, талмењ, солномањо, тазкирањо ва амсоли ин муаллифон аз 

њаќиќати муайяне њикояту ишорат карда тавонистаанд. Пардози бадеї њам 

дар гузашта ва њам имрўз барои ин навъи назм бегона нест ва ба мањорату 

завќи шоирии њар як адиб вобаста аст, ки то кадом андоза аз баёни 

муассири бадеї истифода карда метавонанд. Шеъри публитсистї маънои 

онро надорад, ки дар он њунари ифодаи тахайюлу бадеият заиф бошад , 

тасвирњои шоиронаву њунармандона ба василаи истифодаи масоили 

иљтимоъ дар шеъри шоирони муосир зиёд ба чашм мехўранд, ки далели 

вуруди бемайлони иљтимоиёт ба шеъри замони нав аст.  

Публитсистика бо дахолат ба масъалањои иљтимої метавонад, ки 

нисбат ба тамоми мавзуоти рўз назари хоси хонандаро ба вуљуд оварад. Ин 

мудохила њељ гоњ мањдуд нест ва муайянкунандаи неруи публитсистикаи 

асил ба њисоб меравад. Дар навбати худ ин асолат созандаи сањифањои 

воќеиву шаффофи таърих мешавад ва имкони инкору тањрифи ин сањифа 

хеле душвор аст. Манзур он аст, ки ба таъбири муњаќќиќон объекти 

фарогирии публитсистика васеъ аст ва нест соњае ки ба он пуб литсистика 

кор гирифта натавонад. Мањз бо ин рисолат хазинаи таърихи воќеияти 

њаёт шакл пайдо карда, эътимоднокии навишта меафзояд, зеро бойгонињои 

таърих њељ гоњ дар пояи тахайюлу офаринишњои бадеї устувор нест ва 

њамчун илм аз оѓози пайдоиши худ ба суроѓи воќеият рафтааст. Албатта , 

адабиёт низ дар пояи њаќиќате аз зиндагї ташаккул меёбад ва њар як асар 

дар оѓўши пурнаќшу нигоре воќеиятро таљассум менамояд. Андешаи «…ба 

раванди воќеоти рўз таъсир гузоштан …» [58, с. 110]-и шоир  пайванде ба 

њаќиќат доштани адабиётро собит менамояд. Яке  аз шохањои 

фарогирандаи сабтномањои таърихї дар публитсистика назми иљтимої 

дониста мешавад. Дар назми иљтимої низ њар як адиб њадаф ва мавќеи 

мушаххас дорад ва аз марзњои њаќиќат ба љомеа калом мегўяд. Бо ин роњ 
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мавќеи ў дар љомеа муайян гардида, масъалаи умдаи рўзгор ба майдони 

андешаву ќазоват кашида мешавад. Мазмуну моњияти иљтимоии назми 

имрўза бештар ќимати зањмати адибонро нишон дода, то андозае унсурњои 

таблиѓу ташвиќро фаро мегиранд. Муътаќидсозиву боварбахшї аз љониби 

адиби воќеъгў аксар масъалањоро дар дараљањои мухталиф барои хонанда 

ошкор менамояд. Ин гуна эљодкорон дар замони шуравї ва даврони 

соњибистиќлолї тавонистаанд, ки назари воќеии ху дро ба зиндагї зоњир 

намоянд. Тўлќин Хоља аз зумраи њамин гуна адибон аст, ки як мавзуъро 

дар андозањои мухталиф барои хонанда хулосабахшу хотирмон пешнињод 

карда метавонад.  

Мавзуи обу ободии ватан дар эљоди ў мавќеи мењварї  дорад. Шоир 

дар маконе тавлиду камол ёфтааст, ки дар он диёр норасоии об ба назар 

мерасад. Аммо саршор будани ватани пањновараш аз обњои ширину тоза 

дар тасаввури ў ин навоќиси ночизро мањв месозанд. Тўлќин Хоља мафтуни 

зебоињои табиати диёри худ мебошад ва ин зебоињо њатман пайванде ба об 

доранд. Адиб макони обњои тозаву софу ширмонанд будани ватани худро 

дар шеъри «Тољикистон бошад»  чунин нишон медињад: 

«Ватане, ки ватани боѓу бањорон бошад, 

Ватани чањ-чањаи сулсулу сорон бошад… 

Ватане, ки ватани шаршарањои ширист, 

Ватани мазрааву манзарањои серист» [167, с.7]. 

Тӯлқин Хоҷа аз зумраи адибоне мебошад, ки ҳамаи зебоиҳову 

шукуфоиҳои Ватанро аз кўчаву талу теппањои дењааш мебинад ва он бар ои 

шоир нахустзинаи шинохти ватан мебошад. Адиб њамон як эњсосеро, ки 

дар ќолаби жанрњои бадеиву публитсистї меѓунљанд, дар риштаи  назм бо 

эњсоси боз њам баландтар љо кардааст. Ин ҳама нишон аз муҳаббат ва 

садоқати бепоёни шоир ба Ватан ва ҳар пораи хоки он мебошад. Ифодањои 

“ватан” ва “Тољикистон” дар баёни фалсафї воќеияти рўзро тараннум 

менамоянд, ки баъзан оњанги васфу шиорро низ касб менамоянд. Шоири 
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ватандӯст бо шӯру шавқ дурахши хуршеди тобони миллатро ба риштаи 

назм кашидааст: 

Ватане, ки ватани сарвати инсонии мост, 

Ватани салтанату савлати инсонии мост, 

Ватани тантанаи қисмати инсонии мост, 

Тоҷикистон бошад» [167, с.7]. 

 Дар шеъри мазкур маърифату худогоҳии шоир зоњир гардида, дар олами 

ботинии ҳар як ҳамватан эњсоси ватандўстиро бедор менамояд. Дар њар як 

мисраъ садои даъват баланд аст ва хонандаро ба олами худшиносї 

роњнамої менамояд. Дили саршор аз муҳаббати шоир бо таъкид ба 

хонандаи хеш мегӯяд, ки ин ҳамон ватанест, ки азизони гузашта диди 

муҳаббат ба ӯ андӯхта, ба олами афсонаву муъҷизоти асрораш қоил 

гардида, аз муҳаббат дар синаҳо фирдавси барин сохтаанд. Пас, ҳамин 

диёри афсонавӣ, ки ҳар талу теппаи он шоҳиди ҳазорон Золи Зару 

Рустамҳост, Тоҷикистон аст. Шеъри иљтимоии Тӯлқин аз накҳати 

муаттари гулу гиёҳ, абру борон ва Хуршеду ситоразори самои деҳи 

Пушинг (зодгоњи адиб) сарчашма гирифта, диќќати хонандаашро љалб 

месозад. Дар мисраъњои боло ибораи «шаршарањои ширї» тасвири 

шоирона бошад њам, аммо дар он андешањои мантиќии адиб матрањ аст. Ў 

дар бораи обњои софу пурќимати диёри худ бо њарорат њарф задан 

мехоњад, ки мавриди таваљљуњи љањониён гаштааст. Об барои адиб 

фалсафаву њикмат дорад ва таровати боѓу бањорро ба файзи обу борон 

вобаста медонад. Боѓу бањор дар тасвирњои шоиронаи ў ба як муродифи 

дигари об табдил меёбанд. Дар њамин шеър дар домани воќеияти бепарда 

њаќиќати воќеиву мављудбудаеро дар мавриди обњои шифобахши 

Тољикистон таъкид менамояд. Дар мисраи аввал андешаи ќатъии адиб чун 

њукму хитоб ба назар расида, пайванди мантиќї марому њадафи минбаъдаи 

ўро ифода кардаанд. Бо об робита доштани унсурњои дигари зиндагї зикр 
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мегарданд ва аз забону дили халќ сухан гуфтан мехоњад. Шоир он чизеро 

дар риштаи назм даровардааст, ки онро дар гуфтори одии мардумон дидан 

мумкин аст. Онро њамарўза рўзноманигорону шорењон мегўянд: 

«Ватане, ки ватани обњои шифо бошад, 

Ватани гулбуну гулбарги давоњо бошад, 

Ватани исавии обу њавоњо бошад, 

Тољикистон бошад» [167, с.7]. 

Барои Т. Хоља шеър аз оѓоз то анљоми њаёт садои дарди дили ўву 

њамватанон аст. Дар назми ў њамон мазмунњоеро пайдо кардан мумкин аст, 

ки дар маќолаву очерку фелетонњои алоњидааш вуљуд доранд. Албатта, 

бадеият ва хосияти лирикии гуфтори адиб дар шеърњои пойбанди 

тахайюлии адиб кам нестанд. Васфи ишќу муњаббат ва зебоиву лутфи ёр 

ќисмати муайяни осори Т. Хољаро ташкил дињанд њам, аммо ќисмати 

бештари ашъори ўро офаридањое ташкил медињанд, ки равзанаи нигоњи 

адиб ба њаќиќати зиндагї мебошанд. Ба андешаи муњаќќиќон, ин гуна 

ашъори Тўлќин тараннуми дард ва љустуљўи роњи мушкилоти њаётї 

мебошанд:  “Шеърњои «Гулбоз», «Чашми мардум», «Илтиљо», «Саѓира», 

«Хоља», «Кўњистон», «Фотиња», «Бекас», «Дўзах», «Оби њаёт», «Офтоб», 

«Мењрубон», «Сирри халќ», «Синдбод», «Тарсу», «Бањор» ва як ќатор 

рубоиёту дубайтињо ба мазуъњое бахшида шудаанд, ки дар оњангу мазмуни 

онњо симои нафари дар гиру дорњо, дар набард ќарордоштаро беихтиёр 

тасаввур намудан мумкин аст. Ў шоири на ганљ, балки ранљњо буд. Бадро 

беибо бад мегуфту шеъраш ба мисоли позањр дар  олами хаёлњои сияњгун 

љараёну пайроња мељўяд” [127]. Тўлқин Хоҷа адибест, ки воқеияти 

зиндагиро бепарда мебинад ва барои ӯ дар бештари мавридњо тамаллуқ ва  

маснадҷӯӣ унсури бегона аст. Шоирест, ки дар њама гуна навъи эљод аз паи 

њаќиќат рафтааст. Хеле кам њарос дорад ва унсурҳои манфии ҳаёти 

ҷомеаро интиқод менамояд. Шояд дар рӯзномаи ноҳиявӣ фаъолият 

кардани ӯ сабаб гаштааст, ки руҳи иҷтимоии осораш дар  пояи баландтар 
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қарор гирад, зеро дарду ранљи њамватанро аз наздик мебинад ва дар 

домани њар як мавзуъ худро пайдо кардан мехоњад. Дар шеъри «Гулбоз»  

[167, с.8] ифодаи дарё хосияти лирикиву фалсафї касб менамояд. Корбасти 

он барои баёни дарду ранљи адиб мусоидат кардааст ва набзи њаёти адиб 

дар заминаи назораву мушоњидаи мављи дарё њамнаво гардидааст:  

“Њамчу дарё шудаам дар дили худ бетоќат, 

Њамчу дунё шудаам дар гили худ бетоќат” [167, с.8]. 

Дар мисраъњои боло калимањои обу гил тазод мебошанд ва адиб бо 

пайванди мантиќї хонандаро ба олами равонии афкори худ андармон 

месозад. Чунин љараёни фикр дар шеъри «Оби њаёт» [167, с.44] низ ба назар 

мерасад, ки шоир вожаи “об”-ро чун як суханбозии мањз истифода карда, 

њамзамон обро неъмати бебањо нишон додааст, ки онро љузъе аз ташвиќу 

тарѓиб гуфтан мумкин аст, зеро зодгоњи адиб ташнаи об аст ва сероб 

гардидани онро таъкид менамояд. Аксар ваќт нависандагону шоирон ба об 

чунин тавсиф мебахшанд, ки ин неъмат муљиби њаёти инсон дар рўи замин 

аст. Ин воќеият аст ва шоир ин воќеиятро дар олами тахайюли зебо таљзия 

карда тавонистааст. 

Т. Хоља ватану диёрро бо неъматњои фаровонаш мешиносад. Дар 

шеъри «Гулзори Ирам» [167, с.45], ки ба васфи дењаи Пушинг бахшида 

шудааст, таровати обу шаршарањои диёри ў љилои хос доранд. Мутолиаи 

ин гуна абёт бори дигар собит менамояд, ки, дар њаќиќат, воќеият муњтољи 

обуранги бадеї нест ва дар ин љода бепарда сухан гуфтан мувофиќи матлаб 

мебошад. Манбаи илњоми шоир мушоњидањои фарањдори ўст. Фарозу шеб 

ва талу теппаву дарањои дењаи шоир  роњатафзост. Дар олами тасвирњои 

бадеии шоир шамолу насими форам низ дарёст. Дарёи шамол ва дарёи оби 

зулол дарёфти пурќимати шоиронаи адиб аст. Муаллиф панорамаи 

манзарањои дењаи зеборо хеле хуб офаридааст. Дарё, зулол, љорї ифодањои 

муродифмаънои адибанд, ки њамчун маънии дигари вожаи “об”  маќсади 

ўро возењ гардонидаанд: 

“Аз як дарааш љорї, 

Дарёи шамоли вай. 
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Аз як дарааш љорї 

Дарёи зулоли вай” [167, с.45]. 

 Тўлќин Хоља баёни содаву урён дорад ва  хеле зебо дар баёни њадаф 

муваффаќ мебошад. Барои ў ифодањои шоирона дар баён кардани 

њаќиќатњои зиндагї монеа нестанд. Шукуфониву сарсабзии дењањои 

Шаршара ва Ѓарѓараро бо об тавъам менамояд ва хонанда бидуни 

мушкилї пайхас менамояд, ки муљиби номгузории ин дењот ганљинаи њаёт  

– об мебошад. Шоир дар тавсифу тањнияти дењаи худ – Пушинг 

њимматбаланд аст. Шояд дар дењаи ў об на ба он андозае бошад, ки дар он 

моњї шино намояд ва њамин аст, ки дар баъзе мисраъњо мазмунњо духўра 

мешаванд Аммо њиммати баланди адиб аст, ки аз як љўи вуљуднадошта низ 

моњии тиллоро меёбад. Њамзамон офату харобињо дар пайкари диёраш аз 

назар пинњон намемонад, ки ин љузъиёт низ воќеият мебошад.  

Об ободї аст, аммо дар баробари ин об ќудрати харобкориро низ 

дорад. Аз бемасъулиятии роњбарон чорањои эњтиётї аз офатњои табиат 

андешида нашудаанд. Дар кишвари мо омадани сел ва харобкорињои он 

њодисаи муќаррарї мебошад. Ин њолати ташвишовар низ аз назари адиб 

дар канор намондааст ва то њадде ољиз будани инсонро дар муќобили 

табиат бозгў менамояд. Шоир аз ин харобкорињои селобњо (воќеаи 

Саргазон) азият дорад. Киштањои дењаи ўро њар сол сел шуста мебарад. Ин 

њаводиси табиатро ба фалсафаи махсуси дигар дар  шеъри «Русто» [167, 

с.14] чунин ташрењ медињад:  

“Њар сол кору  кишти  туро сел  мезанад, 

Рањњои сарнавишти  туро  сел  мезанад. 

Як  пуштае  зи пањлуи ту канда  мешавад, 

Як муттакои  некуи  ту канда  мешавад” [167, с.14]. 

Т. Хоља аз оѓоз то анљоми умр аз ростгўиву њаќиќатљўињо зери бори 

маломату таъќибњо ќарор дорад. Њам дар маќолањои публитсистї ва њам 

дар назми иљтимої аз гуфтани њаќиќат худдорї накарда, ин рафтораш 

муљиби азиятњо аз љониби масъулону маќомдорон низ будаанд. Дар баёни 

мушкилоту ранљи халќ истињола надошту дар мањфилњову љаласањо бо ин 
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гуноњаш танќид мешунид. Сањифањои алоњидаи тираи њаёти адиб ба њамин 

унсур робита дорад, ки ў аз таъќибњову тањдидњо рўзгори чандон ором 

надоштааст ва чунин њолат дар замони шуравї бештар эњсос мешавад. 

Чунин авзои Т. Хољаро адиби њамзамону њамдиёраш М.  Ѓоиб хеле амиќу 

нишонрас нишон дода, дарди шеъру мењри дарди рўзгори адибро дар љое 

чунин гуфтааст: 

«Дарди нодории халќи хешро 

Хубтар аз ту ќаламдоре нагуфт. 

Хўрдї аввал аз замон ин нешро, 

Љуз ту ин савдо харидоре нагуфт» [168, с.452-454]. 

Дар гуфтори Т. Хоља њама баёни њадаф урён сурат мегирад ва дар 

ифшои њаќиќат рамузбаён нест. Дар таъкиди бевоситаи адиб њаќиќатгўї 

шиори зиндагии ўст. Дар ин љода ў танњої мекашад, вале устувории ў дар  

муќобили њама маљро ба назар мерасад. Шебу фарози роњи њаёт ва набзи 

њаёти иљтимоиро тањлилу баррасї карда метавонад ва дар бархўрдњо бо 

нотавонбинону њасудон њаросе надорад. Дар шеъри «Кавдан»  [166, с. 45-46] 

бо ифодањои бадеї душманону раќибон барояш аз рўбоње беш нестанд ва 

аз дўстону њамсафон низ гила дорад, ки бинобар њаќиќатпарастии шоир 

худро дар фосила ќарор медињанд: 

«Берун зи хатти ростї рафтан наметонам дигар, 

Берун зи њадди ростї гуфтан наметонам дигар. 

Ќолаб гирифта пои ман дар мехкўби ростї, 

Ќолаб гирифта лои  ман дар чорчўби ростї. 

 

Он сон гурезон мешавад рўбањ зи шери рўирост, 

Дар мурда пинњон мешавад зинда зи тири рўирост. 

Тўрида аз ман њамсафон дар сирри худ пинњон шаванд, 

Кебида аз ман њамсафон дар зери худ пинњон шаванд» [166, с. 45-46]. 

Дар шинохту васфи муњаббати ватан Тўлќин Хоља танњо бо васфи 

дењаи худ мањдуд боќї намемонад. Ў дар аќсои љањон, махсусан, тариќи 

минбарњои баланд каломеву паёме аз тањаввулу пешрафти ватану диёраш 



78 
 

шунидан мехоњад. Лабташнагони обро бо тасвири баланд љасуру ќобил ба 

ќалам медињад. Воќеияти замон адибро андармон месозанд ва он нуќта боз 

њам возењтар мегардад, ки, дар њаќиќат, публитсистика воситаи устувори 

пайванд сохтани адиб бо зиндагї боќї мемонад.  Ин тамоюл дар эљоди 

адиб њамеша назаррас мебошад. Дар шеъри «Кўлоб» [167, с.11] ифодањои 

«селоб» ва «лабташнаву хунташна» њаќиќатњоеро аз нангу номуси халќ 

ишора менамояд: 

“Кўлоб гузаштанашаванда кўњест, 

Кўлоб  шикастанашаванда  руњест. 

Кўлоб   ба  лабташнаи худ кўлоб аст, 

Кўлоб ба хунташнаи худ  селоб  аст” [167, с.11]. 

Дар  шеъри «Падар» [167, с.20] ба рўзгори мушкили гузаштаи 

падарон менигарад, ки аз об танќисї доштаанд. Мавриди зикр аст, ки 

шеъри мазкур бори нахуст соли 1988 бо њамин унвон дар сањифањои 

нашрияи “Адабиёт ва санъат” (31 март, №13) ба нашр расидааст. Баъдтар 

он дар китоби “Хоки баланд” ва “Куллиёт”-и муаллиф бознашр 

гардидааст, ки чандон такмилу таѓирёфта ба назар намерасад. Ба истиснои 

баъзе љузъиёти имлої дар њамон њаљму шакли матбуотї дар сањифањои 

куллиёти муаллиф љои худро ёфтаанд. Ин гувоњи он аст, ки њанўз дар 

овони сисолагии худ Т. Хоља як адиби соњибсухан мебошад. Дар шеъри 

мазкур мурољиат ба сањифањои таърихї пањлуњои тираи шебу фарози 

њаётро нишон медињад. Ташнагии одамонро хеле пурсўзу гудоз ба ќалам 

медињад. Он чизеро гуфтан мехоњад, ки дар сањифањои таърихи гузашта 

барои фарзандон чун сабаќ боќї мондааст. «Гирењи ташнагї дар нафаси 

одамон» ибора ва ифодаи фалсафии адиб аст, ки хонандаро ба андеша 

водор менамояд: 

“Мезад  гирењи ташнагї анфоси одамин 

Сўзан ба пардаи  асабаш  шамси оташин. 

Бўи хуши Душанбеи навкора буд  бадал 

Бо бўи нохуши араќу шушаи љадал. 

Бар дўш машки обу ба лаб васфи оби рўд, 
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Барканда пои ман зи дари русњо набуд. 

Онњо, ки оби машки ятимон харидаанд, 

Љони саѓирањои парешон харидаанд” [167, с.20]. 

Тўлќин Хоља фарзанди содиќи дења аст ва дар дења дар  кори сањрову 

талу пуштањо наврасињову љавонињои худро гузаронидааст.  Тору пуди 

њаёти рустоињоро амиќан хабардор буда, устухонаш дар мењнат сахт 

гардидааст. Касеро об додану љўй канда овардан дар миёни мардумони мо 

кори савоб дониста мешавад. Аљиб аст, ки адиб ба кадом як тиљорати об 

ишора мекунад ва барои ў бетафовут аст, ки нафаре дар ин кор њарис аст. 

Ба ин масъала назари лоќайдона дорад. Ўро бештар амали савоби об додан 

мутаваљљењ кардааст. Обёрї кардани як замини хушкидаро баробари фарањ 

овардан дар хонаи як дил медонад: 

Бар ќасди музди бештаре беш дода об, 

Беш аз саѓирањои дигар кардаам савоб. 

Обикунии бодия бисёр мушкил аст, 

Мушкилтар обї  кардани як гўшаи дил аст. 

Хайрият, оби љўй пасанда намешавад, 

Асло љуз оби рўй расанда намешавад. 

Бе кас њам оби љўй тавонад ба кас дињад, 

Он кист оби рўю ќаноат ба кас дињад” [167, с. 20]. 

Муаллиф фарди мењандўстест, ки алораѓми роњбарони каммасъулият 

ватану зодгоњи худро сарсабзу пешрафта дидан мехоњад ва чун як 

публитсисти мушаххасбаёну соњибмавќеъ роњи њалли мушкилоту 

муамморо пешнињод менамояд. Бояд зикр кард, ки обу ободонии диёр дар 

назми Тўлќин Хоља мавќеи муњимро ишѓол менамояд. Дар мадњ ва тавсифи 

ин неъмат адиб аз равзанањои гуногуни андеша менигарад. Дар шеърњои 

«Роѓун», «Бозии ишќ», «Оби њаёт», «Сањрои кабир», «Санг» ва монанди он 

ба ин мавзуъ назари гуногун дошта, мафњуми обро дар баёни њадафњои 

гуногун моњирона корбаст менамояд. Ифодањои шустан, бањр, борон, дарё, 

чашма, шаршара, љўй, рўд, сел, зулол ва ѓайра њар кадом барои ифодаи 

маќсади адиб созгор мешаванд.  
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Асрњо боз каломи (осори) воќеъгароёна дар шаклњои гуногун – 

публитсистика, адабиёт, кино, театр, санъатњои рассомї, карикатурањо, 

нутќу маърўзаву мавъизањо ва амсоли он вуљуд дошта, њатман ба доираи 

тафаккури љомеа таъсир бахшидан мехоњанд. Дар ин роњ ќолаби муайяни 

назм шакли классикитарини публитсистика ба њисоб меравад ва то њол 

новобаста ба ташаккули бесобиќаи намудњои гуногуни ВАО рисолати 

бузургеро (даъват, шиор, таблиѓ, ташвиќ, муътаќидсозї ва ѓ.) ба дўш 

дорад. Гузаштаи љомеаи башарї низ ниёз ба тањаввул, таљдиди афкор дошт 

ва ба иллати набудани минбарњо дар ќолаби назм баён кардани њадафу 

андешањо фавритару бештар ба омма таъсиргузортар ба назар мерасанд. 

Дар шароити имрўза ин омил равшану маълум собит намудааст, ки тариќи 

назм тавсифу таблиѓ маќсадноктар аст. Чунин ба назар мерасад, ки як 

зуњуроти нисбатан нигаронкунанда нисбат ба шеъри публитсистии имрўза 

он аст, ки таваљљуњ дар чанд соли охир ба он љиддї набуда, намунањои нав 

ба нави васоити иртиботї ин таваљљуњро мањдуд гардонидаанд. Мазмун ва 

моњияти иљтимоии назми имрўза бештар фарогири фазои воќеии њаёт 

будан мехоњад. Муътаќидсозиву боварбахшї аз љониби адиби воќеъгў 

аксар масъалањоро возењу фањмо барои хонанда пешнињод менамояд.  

Барои адиб об неъматест, ки бо баракати он ояндаи неки зиндагии 

њамватанонро мебинад ва истифодаи оќилонаи онро (НБО) њамчун як 

неъмати муќаддас арсаи нанг мењисобад.  Амиќ дарк карда тавонистани 

моњияти масъала ва вусъати љањонбинињои адиб боис мегарданд, ки мавзуи 

баррасишаванда бо аљзои фарогир њаллу фасл шаванд. Равандњои сиёсиву 

иљтимоиву иќтисодиро дарк карда метавонад ва дурбину некхоњ  аст. Чун 

замони шуравї пойбанди ягон дастурњову нишондодњои давлатию њизбї 

нест ва дар муњити соњибистиќлолии кишвар дар баёни андеша, дар 

заминаи љањонбинињои такмилёбанда озод мебошад. Шоир роҷеъ ба 

боргоҳи неруи рўшної дар шеъри «Роғун» [167, с. 98] ояндаи миллатро 

таҷассум намудааст:  

«Ба обу тоби кор аз оби Роғун, 
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Зи коми аждари гирдоби Роғун. 

Барорем офтоби НОБ-и Роғун, 

Ки тобад толеи авлоди Роғун… 

Дигар ҳоле ба вайронӣ намонад, 

Дигар коре ба ҳайронӣ намонад. 

Дигар ном аз қафомонӣ намонад, 

Зи барқи муъҷизаэҷоди Роғун» [167, с. 98]. 

Барои ифодаи њадафу маром ва нишон додани мавќеи иљтимої 

имконияти назм њељ гоњ ноќис нест. Нерўи таъсирбахшии он дар аксар 

даврањо хосияти роњнамоиву эътимодбахширо соњиб буда, бо хосияти 

равонии худ умеду боварии халќро ба зиндагии шоиста бештар намудааст. 

Чунин ба назар мерасад, ки назми иљтимої бо уфуќњои таъсирбахши худ 

(воќеиятписандї, санаднокї, хитоб, њукм, даъват ва ѓ.) дар даврањои 

алоњида неруи худро ќавитар мегардонад. Т. Хоља низ парвардаи ду 

даврон – шуравї ва истиќлолият буда, садоќату муносибати худро нисбат 

ба љараёни њаёти иљтимої дар шаклњои гуногун зоњир менамояд. Агар дар 

замони шуравї, махсусан, даврони бозсозї ноадолатињои замонро 

мушоњида кардаву баъдтар ба он бањогузорї карда бошад, пас, дар замони 

истиќлолият ўро проблемањои иљтимої мутаваљљењ намудааст. Тараннуми 

ин оњангњо њам дар маќолаву нигоштањои публитсистї ва њам да р назми 

иљтимоии адиб ќариб яксон аст. Бештарини очерку фелетону луќмањои 

адиб дар андозањои гуногун дар ќолаби назм ба назар мерасанд . Мавзуи 

диёру ватан  дар ашъори шоир манзалати баланд дорад. Ў муњаббат ба 

ватан дорад ва ба зебоии диёраш мафтун мебошад. Ватанро бо 

њаќиќатљўињо мешиносад ва барояш пок зистану пок фикр кардан муќаддас 

аст. Зиндагию шиори адиб ибратомўз аст ва ў аз сухани оташин њазар 

надорад. Муќобилати худро алайњи ѓаразљўёну њарисону њасудон ошкоро 

баён дошта, хиёнати  ниќобдоронро мазаммат менамояд. Ишораҳо ба 

ҳофизаи таърихӣ менамояд ва воқеияти замони гузаштаро сабақомӯзу 
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ибратбахш (қаҳрамонии Талбак Лолаев) нишон медиҳад. Ин гуна 

маънињои гуногун дар шеъри “Данѓара”, пеш аз њама, мавќеи шаҳрвандии 

як фарди ватандӯстро бозгў менамоянд. Ватандўстиву некхоњии худро 

њамон ваќт устувор медонад, ки агар алайњи њасудон фотењ бошад: 

“Замини зардрўятро нигорам карда гулдўзї, 

Биорояд равоќи манзари чашму дили моро. 

Агар бо куштан оташ Талбакро кушта натвонист, 

Натонад дам кашида аждањои оташе моро. 

Касе оташ занад бар хонаи ман хонааш сўзад, 

Зи модар н-омадааст оне, ки сўзад хонаи моро” [168, с. 29-30]. 

Аз мазмуни баъзе шеърњои адиб бармеояд, ки ў гузаштаи худро 

чандон инкор намекунад. Дуруст аст, ки љањонбинии адиб  мутлаќ нест ва 

он пайваста такмилу таѓйир меёбад. Њаётї будани баъзе идеяњоро тасдиќ 

менамояд ва фарзияњои алоњидаро пешнињоди хонанда мегардонад. 

Назари тањќиќии шоир ба масъалањои гуногуни таърихї одилона аст. Ба 

таври мисол, сохти шуравї аз љониби адиб афзалиятњое низ дорад. Дар 

шеъри “Албурз” (Таќдим ба Алимурод Таѓоймуродов) [168, с.185] 

љамъиятї будани сохти гузаштаро таъкид менамояд ва мункиронро ба 

ќазовату тањќиќу ќиёс даъват менамояд. 

“Касе бад мекунад хубию марѓубии шуроро, 

Яќин бад мекунад хубию марѓубии дунёро, 

Касе рад мекунад созию сарсабзии шуроро 

Яќин рад мекунад созию сарсабзии фардоро. 

Зи пирон пурс њастии њаќиќатро аз он даврон, 

Зи пирон пурс мастии адолатро аз он даврон. 

Ба доро дар њама айём айёми шукуфоист, 

Ба мискин ѓайр аз он айём, айёми шукуфтан нест” [168, с.185]. 

Шеъри «Бечоранолї» [168, с.204]  мазмунро дар бораи шафќати 

инсониву сулњу сафо фаро мегирад. Шоир аз вањшонияту разолати инсон 

дар шигифт аст ва ќањрамонсозињои пурњамоќатро љонибдорї намекунад. 
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Олами сиёсатњои љањони муосирро бештар пайгирї кардааст ва онро 

мањкум менамояд, ки инсон инсонеро ќатл менамояду худро ќањрамон 

мепиндорад. Он љињат мавриди таъкид аст, ки андешањои адиб 

инсондўстонаанд ва њељ гоњ љонибдори он нест, ки одам бар одам 

њукмронї намояд:  

«Одам паронда одамиро ќањрамон шавад, 

Одам даронда одамиро достон  шавад. 

Туф кардам ба рўи чунин достонињо, 

Туф кардам ба рўи чунин ќањрамонињо. 

 

Касро накардаст Худо њукмдори кас, 

Таќдиру сарнавишту  ќазо љоншикори  кас. 

Одам баробар аст ба одам, дигар чї  нест, 

Одам  бародар аст ба одам, дигар чї нест” [168, с. 204]. 

Шоир њирсу нафси инсониро асоси бадбахтињои љомеа мешуморад ва 

аз он гиламанд мешавад, ки пулу мол њукмдорону љоншикорњоро рўи кор 

меоварад. Мурољиати адиб ба он нуќта иктифо мешавад, ки њирси баланди 

муњаббат ба пулу мол инсонњоро аз њам људо мегардонад. Маълум 

мешавад, ки муаллиф дунёи сармоядориро пуштибонї намекунад ва 

азбаски парвардаи љомеаи сотсиалистист, боз њам бародариву баробариро 

шиори њамватанон дидан мехоњад: 

“Сўзад илоњї хонаи њусну љамоли  пул, 

Эй зор монад онаи  касбу камоли  пул. 

Аз бањри халќ халќ  кунад њукмдорњо, 

Аз бањри халќ халќ кунад  љоншикорњо. 

 

Афтода дар  фасонаи бахти баланди пул, 

Афтода дар њимояи тахти баланди  пул. 

Душман ба  душман одамизода људо шавад, 

Мењан ба мењан одамизода људо  шавад» [168, с.183-185]. 
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Тўлќин Хоља танќидро дар назм бо њаљву истењзо хеле хуб таљзия 

карда метавонад. Андешањои тунд ва мањкумсоз хосияти аслии назми ўст. 

Шеъри “Мансаб” зоњиран фелетони беадрес аст, зеро дар он тамоми 

хислату хўи мансабдоре таъкид карда мешавад, ки халќ аз љафояш ранљ 

дорад. Муаллиф аз зикри номи ќањрамонаш худдорї карда бошад њам, 

вале барои њолдонњо ва наздикони шоир симои ќањрамони манфї пинњон 

боќї намемонад. Шоир ба ин мансабталоши маќомдўст хандаи зањрдор 

менамояд: 

“Гуна-гуна навиштаї бо зар, 

Номи худро ба лавњаи дарњо, 

То бидонам, ки бештар будаст 

Лаќаби номи ту зи номи Худо. 

 

Њар ки шуд нимхез аз љояш, 

Барнишонї ба ќањр дар љояш. 

Њар ки нашкаст, бишканї ўро, 

Њар ки бишкаст, барканї ўро...” [167, с.58] 

Ќањрамони шоир салобати пурњамоќат дорад ва аз ноадолатии ў 

атрофиён ранљ мекашанд. Касе љуръат надорад, ки дар муќобилаш њарфе 

гўяд ва аз наќли мармузонаи адиб дарк кардан мумкин аст, ки ў низ аз 

вањшату разолати ин мансабдор ранљ дидааст. Шоир ба ќиёсњои мушаххас 

дода мешавад ва чун устодони сухан (С. Айнї) чўб хўрдани худро аз дасти 

ин мансабдор таъкид кардааст: 

“Бо њама дарсу панду њикмати ту 

Нашудам соњиби фаросати ту, 

Аз њамин љост Айниворона, 

Мехўрам умрбод гаврона. 

 

Мечакад бо ќади ту сањву хато, 

Бо ќади савлати ту сањву хато. 

Кас нагирад хатои кори туро, 
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Донад ишканљаи фишори туро” [167, с. 85]. 

Адиб дар зиндагияш љафодидаву ранљкашида ба назар мерасад ва ин 

айбашро дар он мебинад, ки ў љўяндаи њаќиќат мебошад. Ин мазмунро дар 

шеъри “Тарсу” васеътар ифода кардааст ва аз сухани худ ранљ 

кашиданашро пинњон боќї намегузорад: 

“Њунари рустамиям дар дањан аст, 

Гуњари рустамиям дар сухан аст. 

Яъне, марди хусусии ман, 

Дар гапи холии Тўсии ман” [167, с.56]. 

Шоир низ инсон асту зиндагї кардан мехоњад ва аз ин љињат тарсу 

вањми худро низ аз фишору таъќибњо иќрор мешавад. Ишора ба афтидану 

хестанњои худ менамояд, ки аз љафои замон дидааст: 

“Зонуи аз њама ларзанда марост, 

Оњуи аз њама тарсанда марост. 

Охир аз сояи худ тарсида, 

Меравам ман ба љаре ѓалтида” [167, с.56]. 

Њаќиќати бебањс аст, ки шеъри Тӯлқин саропо дард ва сӯзи рӯзгори 

шоир буда, бо хосияти андешапарварї хонандаро мутаваљљењ менамояд . 

Шоир дарди дигаронро дарк карда, аз дарди худ ёд м екунад. Ўро бештар 

бо баёни њамин дардњо метавон шинохту дарёфт. Ин дарди ошноӣ 

хонандаи рамузфањмро вориди дунёи пурпечутоби  зиндагӣ менамояд. 

Шоири саропо дарду ғами рӯзгоркашида ва то вопасин нафас нони қалам 

хӯрдаву ранҷи эҷод кашида, рӯзгор ва зиндагии рустоиҳоро барояш 

дардномаи миллат ва муњиту фазои онро Ватани маҳбубаш медонад. 

Шоири дардошно аз воқеаву ҳаводиси рӯзгор лаҳзае дар осудагӣ 

назистааст. Дар шеъри «Нишони одамият» шоир аз шинохти инсон сухан 

гуфтааст, ки тинати инсонњоро хеле нишонрас ташхис менамояд: 

«Касро ба нокас имтиёз, 

Додан агар бошад гарон. 
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Касро зи кас бишнохтан, 

Душвортар бошад аз он. 

 

Имрўз касро нокасе, 

Гўянду нокасро касе. 

Касро агар кас гуфтан аст, 

Аз доќёнус гуфтан аст» [167, с.214]. 

Моњияти иљтимоии ашъори Т. Хоља домани густурда дошта, шоир 

хеле амиќ ба масъалањои маънавиёту фарњанг, иќтисодиёту сиёсат, диёру 

зодгоњ, кишоварзиву мењнати софдилона, наќши инсонњои бунёдкор, 

афроди сиёњтинат ва амсоли он рў меоварад. Дар офаридањои зиёди худ он 

чизеро тараннум менамояд, ки дар он садои дили халќ аст. Шеърҳои 

“Накўњиш”, “Хома”, “Назарбаланд”, “Зиндагонї”, “Бузкашї”, “Устод”, 

“Ватанам”, «Русто», «Омӯзгор», «Арӯс», «Падар», «Модари кампири ман», 

«Ҳасад», «Бекас», «Дӯзах», «Биҳиштӣ», «Сағира», «Илтиҷо», «Тарсу», 

«Мансаб», «Ниёиш», «Модари ман», «Шиква», «Падарам», «Темур», 

“Дилхоњ” «Ҳақталош», “Камбаѓал” ва ѓайрањо дардномаи дарунсӯзи шоир 

мебошанд, ки дар онҳо шарҳи ҳол ва рӯзгори худи шоир таҷассум 

гардидааст. Дар ин њама намунаву осор бо тавозуни хоси танќиду тавсиф  

як шоири рустої чизе гуфта тавонистааст, ки бо руњияи иљтимої 

мувофиќат ба майлу завќи хонандаи умум дар кишвар доранд. 

 

2.2. Мазмунњои ѓоявї дар офариниши образи публитсистї 

 

Дар офаридани образњои алоњида љињатњои тавсифии гуфтори адиб 

бештар мешавад, ки он тарѓиби симоњои муайян ба њисоб меравад. Дар 

шеъри «Эљодкор» [168, с.98] (эњдо ба Давлат Сафар) ба таќдиру маќоми 

муосирон сари кор доштани адибро дидан мумкин аст. Муњтавои мазмун 

дар ин шеър бештар барљастасозии образро пайгирї менамояд. Албатта, 

оњанги наќди адабї дар он мавќеи аслиро соњиб мебошад ва дар баробари 



87 
 

ин љањони ботинии ќањрамон ќатъи назар нашудааст. Воситањои 

таъсирбахш гардонидани фикри адиб бамавриду нишонрас мешаванд. 

Муаллиф дар шеъри ин шоир (Давлат Сафар) љасоратеро мебинад, ки он 

саршори мардонагињост: 

“Њар гањ ба  пеши ман бинињї  шеъри  хешро, 

Ба  дасти хонданам  бидињї шеъри  хешро, 

Њарчанд  нест шеъри ту  муњтољи маслињат, 

Њарчанд  нест шеъри  ту муњтољи  шеърият. 

 

Дар шеъри  ту ягонагии ту бисёр аст, 

Беузру  бебањонагии ту  зиёда  аст.  

Мардонагию мардї  биборад зи  шеъри  ту, 

Геву  гударзу гурдї биборад зи шеъри  ту” [168, с. 98]. 

Тўлќин Хоља ба фаъолияту эљоди як њампеша чун як фарди огањ аз 

шеър менигарад. Дар ашъори худ нисбат ба ин масъала муносибати хос 

дошта, дар офариниши образи муайян дар заминаи тањќиќи рўзгор ва 

фаъолияти ќањрамон талош менамояд.  Хеле суфтаву фањмо дунёи як фарди 

њамкасби худро аз чанд пањлў равшан мегардонад. Баёни муаллиф 

њикматомез мешавад ва панди “кор њаст, айб њаст”-ро дар шакли дигар 

пардоз медињад. Аз љониби дигар, оњанги наќди адабї то њадде пардапўш 

гардида, ишора ба кадом як омилу дигари њунари шеърнависии  Д. Сафар 

менамояд. Садои таскину даъват баланд мешавад ва ифодаи “...бувад 

бехато, хатост” бозёфти љолиби адиб мегардад: 

Беайб  он касест, ки  коре намекунад, 

Бо  фикри хеш њељ мазоре  намекунад. 

Бо  гуфтањои гуфтагї  гуфтор  мекунад, 

Бо  гуфтањои  гуфтагї  ашъор  мекунад. 

 

Эљодкори  беѓалат  эљодкор  нест, 

Офардигори  беѓалат офаридгор  нест, 

Эљодкорие, ки  бувад  бехато,  хатост, 
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Офардигорие,  ки  бувад  бехато, риёст [168, с. 98]. 

Симои ањли фарњангу адаб, махсусан, шоирони шинохта Бозор 

Собир ва Лоиќ Шералї дар шеърњои адиб мавќеи хос доранд. Месазад 

гуфт, ки Т. Хоља аз таровату нозукињои шеъри ин ду адиб бањрањо  

бурдааст. Њамчун як фарзанди кўњистон дар шеъри ў низ тасвири дења, 

кўњистони мармузи диёр, оњанги шўхи рўдњои равон ва дигар љузъиёт 

љолибу хотирмон мешаванд. Оњанги иљтимоии шеъри Бозору Лоиќ низ ба 

рушду нумуи назми Т. Хоља бетаъсир намемонад. Маълум аст, ки 

мазмунњои амиќи иљтимоиро дар адабиёти муосири мо баландтар аз ин ду 

нафар касе насурудааст. Дар шеъри “Ба устод Бозор Собир” [168, с.325] Т. 

Хоља худро дар пањлўи ин шоири миллат дидан мехоњад. Дарду ѓами 

шоирро ќисмат кардан мехоњад: 

“Дилам бисёр  мехоњад,  набинам  доѓи  дунёро, 

Дилам  бисёр  мехоњад, ки бинам  боѓи фардоро. 

 

Агар имрўз  мирам шеър  дар  њалќам, кї  хоњад  гуфт, 

Ба њар  ояндае  аз  шањр фарќи дењаи  моро. 

 

Ба  ку-ку гуфтани  ман  тифлиям пайдо  нахоњад  шуд, 

Вале  пайдо  шавад њамшеване  ку-куи  танњоро. 

 

Бари рухсорањое  аз лаби  гулкори  ман  гул кард, 

Бањори  умр дилљўтар кунад айёми  гулњоро” [168, с. 325]. 

Т. Хоља оњанги шикваву дарди шеъри Бозор Собирро дарк менамояд 

ва љуръати худро њамсафару њамќадами ин шоири дар ѓурбатњову танњоињо 

овора мењисобад. Назари тањќиќї гузаштањои рўзгори шоири миллатро 

нишон медињанд ва дар симои Б.Собир он фарзанди фарзонае намудор 

мешавад, ки умри худро дар роњи њаќиќат сарф кардааст. Шеъри шиории 

Бозор диќќати адибро љалб месозад ва дар њошияи андешањои ў (...такида 

доманамро рањ ба рањ) Т. Хоља низ њиммати худро нишон медињад, ки дар 

ватан хок шудану хоки онро афзун намудан (ба хок табдил ёфтани љасаду 
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устухони инсон) мехоњад. Ишорањои адиб дар мавриди њасудону тангдилон 

низ устувории ин шоири миллатро дар сангарњо нишон медињанд, ки бо 

вуљуди азиятњо дар муборизањо устувор мебошад:  

Зи  поям  афканад  гар  тири  ноњаќ  дар  диёри  ѓайр, 

Куљо гирад зи ман  љони  ба Файзобод шайдоро. 

 

Тани маљруњи  худро  дар  кўњистон  хок  хоњам кард, 

Ки созад заррае  хокам фузунтар  хоки ин љоро. 

 

Бинозам  он  суруду достонеро,  ки  бо нармї 

Бурун  орад  зи  ѓори сина  мори умрфарсоро. 

 

Ман аз  тангии  айёми  ятимиям  натарсидам, 

Натарсонад  дигар  чашму  дили  танги касе  моро” [168, с. 325]. 

Ҳанӯз дар бораи ашъори Т. Хоҷа адабиётшиносони шинохта чизи 

мукаммале нагуфтаанд ва дар тањќиќоти ҷузъие, ки аз љониби 

ихлосмандону пажуњишгарон сурат гирифтааст, дар бораи пайрави кадом 

мактаби шеър будани Т. Хоља нуќтаи назари мушаххасу ќотеъ вуљуд 

надорад. Танњо дар маќолаи “Тахтнишини мулки тавозўъ”  [128] ишора 

карда мешавад, ки “...агар илњомбахши шоир Лоиќ бошад, пас навову 

дарди шеъри ў навову дарди шеъри Бозор Собирро ба ёд меорад” [128]. Ба 

ин нуќтаи назар бо он љињат метавон љонибдор гашт, ки дар њаќиќат, дар 

иќрори Т. Хоља дар шеъри “Ба устод  Лоиќ” [168, с.93-95] шеъри ӯ дар 

таҳти таъсири руҳияи шеъри Лоиќ қарор гирифтааст. Дар аксар мавридњо 

оњанги равони мисраъњо ва хаёли дурпарвози шоир, ки аз њаќиќатњои 

комили зиндагї сарчашма мегиранд, мафтун будани ўро аз шеъри Лоиќ 

собит менамоянд. Лоиќ дар тасвирњову тавсифњои Т. Хоља соњибистеъдоди 

олами назм аст, ки љойгоњи устувори худро дар майдони адабиёт соњиб 

гардидааст: 

“Шеър агар зодаи истеъдод аст, 
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Шеъри ман  зодаи шеъри ту бувад. 

Пеши пои сухан афтодани  ман 

Асари бодаи  шеъри  ту  бувад. 

 

Гули  ашъори  туро  мечинад 

Ёдњо аз чамани дафтарњо. 

Ошиќон  хонда дуои шеърат, 

Дил кунанд об  бари  духтарњо” [168, с.93-95]. 

Навову оњанги шеъри Лоиќ аз назари шоиронаи адиб “даъвати кабк 

ба кабк аст” ва оне љавњари маънии шеъри Лоиќро дарк мекунад, ки агар 

аз нафосату назокати эљоди ў воқиф бошад. Т. Хоља худро шоири беустод 

намењисобад ва барои ў, пеш аз њама, муњаббати шеъри Лоиќ роњнамову 

нерубахш аст. Шеъри Лоиќ барояш даъвату илњом дар эљоди каломи 

мавзун дониста мешавад: 

Мурѓи  фархундапаи  ашъорат 

Лона  дар  хонаи  дил мемонад. 

Њамчу кабке, ки кунад  даъвати кабк, 

Мурѓи илњоми  маро  мехонад” [168, с.93-95]. 

Аз назари Т. Хоља, бо назардошти табиати пуршуру руњу равони 

ашъораш Лоиќ шоири халќ аст ва њар як мисраи худро њамнаво бо дили 

халќ сурудааст. Аз миёни халќ рўидаву њамнафаси халќ будани Лоиќ боис 

гардидааст, ки њар як пиру барно дар шеъри ӯ халқияти баландро бинанд. 

Лаёќати баланди Лоиќро дар он мебинад, ки ў бо шеъри пурафсунаш ба 

дили халќ роњ ёфтааст. Бузургиву мақоми баланди дигари Лоиќро дар он 

мебинад, ки њатто нобинову бечашме низ аз ашъори Лоиќ хабардор аст: 

Набувад  бањри  арўсон  байте, 

Шоњбайти  ту барин  сўзанизеб. 

Ояти шеърбалабро  надињад 

Домсози  гузаро  низ фиреб. 
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Каси бечашми хате низ зи ту 

Байту банду  ѓазале  медонад. 

То дили пиру љавон њаст љавон, 

Пири шеъри ту љавон  мемонад» [168, с.93-95]. 

Мавзуъ ва масъалаҳои сиёсӣ дар осори Т. Хоља канорї нест. Њарчанд 

тањлилњо дар назму насри адиб амиќ набошанд њам, вале њукму 

бањогузорињои алоњида љамъбасти садњо фикру андешањои рўз мегарданд. 

Офариниши портретњои сиёсӣ аз нигоҳи мусбату манфї, пеш аз њама, 

муайянкунандаи мавќеи адиб мегарданд. Аз афкори гуногунпањлўи адиб 

бармеояд, ки дар асоси мушоњидањову љањонбинињои муайян љараёнњои 

сиёсиро тањлилу тањќиќ кардааст. Мухолифат ва эътироз доштанашро 

ошкоро баён менамояд. Масалан, дар шеъри “Пашша” [167, с. 111-112] 

шоир аз сиёсати горбачёвї норизост ва ўро њамчун як хиёнаткор мањкум 

менамояд. Горбачёв шахсе дониста мешавад, ки пур аз “касолату наљосат 

аст” (ифодаҳои Т. Хоҷа) ва ўро ба пашшае баробар медонад, ки болои 

наљосату ширинињо гашта, зиндагии мардумони як давлати бузургро талху 

ногувор кардааст. Дар шеъри мазкур муаллиф шорењи сиёсие ба назар 

мерасад, ки бо эњсос аъмоли роњбари давлати шуравиро мањкуму масхара 

менамояд. Ин роњбарро ќотиле медонад, ки ба косањо зањр рехтааст ва 

њаёти босуботи халќро ноором гардонидааст. Афкори шоир дар мисраъњои 

шеърї наќли сифатњои манфии ин сиёсатмадор мешаванд: 

“Хест  аз хоби  гарони  анљуманњо  пашшае, 

Хест аз оби дањони  ањриманњо  пашшае. 

Њастияшро  пур намуда аз касолатњо, 

Пастияшро пур намуда  аз наљосатњо. 

Гирд-гирди косаи  ширинињо гашт, 

Тор-тори  ширу шањду шинињо гашт. 

Дар сари ширинињо оби фасодї рехт, 

Дар сари ширинињо оби  касодї рехт. 

Дар дањонњо нони моро зањр кард, 
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Дар баданњо љони моро зањр кард” [167, с.111-112]. 

Шеъри “Пашша”-ро аз бисёр лињоз памфлети манзум гуфтан мумкин 

аст, зеро дар он њама чиз – ќањрамон, рухдод ва тањаввулоти бузурги 

иљтимої мушаххас мебошад. Муњимтарин хусусияти памфлетро, ки 

«…њарифи идеологї ва душмани маккори дохилї дорад»  [80, с.156] дар 

шеъри мазкур дидан мумкин аст. Дар памфлет як андоза љоиз аст, ки ба ин 

гуна душману раќиб тањќиру нуќтаи назари интиќодии шадид сурат гирад. 

Т. Хоља низ бо тафаккури образнок Горбачёвро бо “хукигарињову 

наљосатпарварињо” мањкум менамояд, ки муљиби бадбахтињои њаёти халќи 

як кишвари пањновар гардидааст: 

“Хест аз хукигарињои љањолат пашшае, 

Аз наљосатпарварињои хушомад пашшае. 

Дар лаби мавъизаи пиру љавони мо нишаст, 

Дар гапи покизаи хурду калони мо нишаст. 

Хонаќоњи гўшњо љойи азонхонии ў шуд, 

Ќибалагоњи њушњо љои мусулмонии ў шуд” [167, с. 111-112]. 

Дар аксар маврид сиёсати горбачёвї аз љониби таърихшиносону 

сиёсатмадорон сиёсати созандае дар роњи худшиносињои халќњои 

Иттињоди Шуравї  баҳогузорӣ мешавад. Озодбаёниву озодињои дар 

партави ин сиёсат ба вуљудомада васф мегарданд. Дар ин ҳолат Т. Хоља 

муќобили онњоест, ки ин сиёсатро пуштибонї кардаанд. Шоир андеша 

дорад, ки ин сиёсат омили аслии зиёд гаштани кинањову мухолифатњо 

гардидааст. Ин сиёсатмадорро сабабгори љангњову хунрезињову 

парокандагињо медонад. Мањз ин сиёсатро сабабгори тира гаштани 

сањифањои таърихи халќњо ва таќдири торики ояндаи онњо мешуморад. 

Шоир дар мавќеи иљтимої устувор аст ва ин сиёсат барои ў палиду олуда 

мебошад: 

“Кирмњои кина андар синањо љўшид, 

Дар дилу дидаи бекинањо љўшид. 

Аз њама љойи замона љўйи захм омад, 
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Аз саропои замона бўи захм омад. 

 

Шуд китоби саргузашти халќ нохоно, 

Шуд китоби сарнавиштаи халќ нофањмо. 

Пашшае аз ѓаждии кори сиёсат пар кашид, 

Пашшае аз ѓаждии кори њукумат пар кашид” [167, с. 111-112]. 

Њаќиќати бебањс аст, ки нисбат ба Горбачёв чунин тањќири шадид 

дар адабиёту публитсистикаи тољик хеле кам аст. Шадидтарин њукму 

тањќир дар анљоми ин шеър дида мешавад ва дар њукми муаллиф симои 

Горбачёв хеле манфур ба назар мерасад: 

“Њастияшро пур намуда аз касолатњо, 

Пастияшро пур намуда аз наљосатњо. 

Аз тамоми љойњои тоза дидан кард, 

Дар тамоми љойњои тоза р…дан кард. 

Дар дањони сињативу соќии мо р..д, 

Дар даруни рўзгори боќии мо р..д» [167, с. 111-112]. 

Агар дар шеъри “Пашша” дар бораи симои манфии сиёсатмадори 

арсаи љањонї сухан равад, пас, дар шеърњои алоњидаи дигар шахсиятњои 

маъруфи минтаќаву љањон мавриди таваљљуњи адиб ќарор гирифтаанд. 

Масалан, дар шеъри «Ѓиреви ориёї» [168, с.183-185], ки ба Мањмуд 

Ањмадинажод бахшида шудааст, баръакс, дар заминаи мурољиати шоир ба 

њофизаи таърихї офариниши симои мусбат асли маќсад гардидааст. Дар 

навбати аввал дар он аз сафари Президенти ЉИЭ истиќбол гирифта 

мешавад, ки ба Тољикистон ташриф овардааст. Равобити Тољикистону 

Эрон дар замони президентии Мањмуд Ањмадинажод самарабахшу мусбат 

буд ва маблаѓгузорињои ин кишвар дар иншоотњои бузурги Тољикистон , 

пеш аз њама, дўстиву бародарии ин халќњои њамзабонро нишон медод. 

Шеъри мазкур дар партави њамин сиёсатњои судманди тарафайн навишта  

шудааст. Дар шеъри мазкур мавзуи худшиносии миллї мавќеи мењварї 

дорад ва то андозае оњанги даъватро касб менамояд. Гилаи адиб ба он аст, 

ки таърих пур аз тањрифкорињост:  
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«Мо њама аз ќавмњои ориёї, 

Ориёї мондаем, 

Чунки содиќ  бо забони ориёї  мондаем. 

Якдигарро  чун бародар бесанадњо мешиносем, 

Дар  шаби  торик, њатто бемададњо  мешиносем. 

Лек дигар  додарони хунии худро, ки  афзун будаанд, 

Бе миёнљии муњаќќиќњо намедонем, 

Бе  кафилии муаррихњо  намедонем” [168, с.183-185]. 

Шоир аз сафари Мањмуд Ањмадинажод ба Тољикистон шоду 

ќаноатманд аст ва аламу озори худро дар он мебинад, ки аз форсу тољик 

ќудратро гирифтаанд. Надомати адиб аз он аст, ки ин миллати таърихии 

моро пароканда кардаанд. Дар баъзе мисраъњо ноустувории халќњои 

ориёитабор низ ишора карда мешаванд. Чунин андешањоро заминаи 

воќеияти таърихї вусъатнок менамояд ва аз вањдати комил надоштани 

мардумони ориёитабор таъкид менамояд: 

Чунки аз онњо нишони аќрабої гум шудаст, 

Тољикию  форсию  ориёї  гум шудаст. 

Рафтаанд  онњо њама бар ќавмњои њамљавор, 

Рафтанд онњо њама бар  мардуми дигар  диёр. 

Ин њама  бегона  гаштанњои додарњои мо. 

Љониби  дигар  гузаштанњои додарњои  мо, 

Кард  моро  дар  набарди илму фарњанги љањонї 

Бенасиб аз нусрати оламситонї» [168, с. 183-185]. 

Шоир сиёсати Мањмуд Ањмадинажодро дар роњи дўстии халќњо 

созандаву наку медонад. Дар тавсифи адиб ин сиёсатмадор некќадаму оќил 

аст ва ташрифи ў ба Тољикистон сањифањои нави муносибату равобити ду 

халќи бародар бањогузорї мегардад. Т. Хоља дар назм хусусияти наќлии 

гуфторро нигоњ дошта, мурољиат ба њофизаи таърихї менамояд ва хеле 

содаву фањмо аз забони халќ сухан мегўяд. Дар гуфтори адиб оњанги 

шикваву пурдард аз таърихњои табартаќсим ба назар мерасад ва ифодањои 

“бобо”, “бибї”, “додарак” ва “фарзанд” дар баёни мароми муаллиф 
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мувофиќ омадаанд. Мањмуд Ањмадинажод дар вањдату худшиносии 

халќњои њамљавор нуќтаи мењвариву паргорї дониста мешавад ва шоир бо 

истиќболи тољикона ба ин сиёсатмадор мурољиати вижа дорад: 

Омадед, андар равоќи хонаи бобоии худ 

Шамъи фарзандї нињед, 

Омадед андар ибодатхонаи бобоии худ 

Оташе оташ дињед. 

То зи нураш хотири бобову бибитон чароѓонтар шавад, 

Сарзамини фохири бобову бибитон чароѓонтар шавад. 

Мо њамин ду додарак аз бобиёни худ нишонї мондаем, 

Бањри якдигар барои пуштибонї мондаем. 

Мањз аз ин пуштибонї дар амонї мондаем, 

Дар амонии забони ориёї мондаем” [168, с.183-185]. 

 Офариниши симои шахсиятњои сиёсї дар эљоди Т. Хоља танњо дар як 

қолабу доира љараён намеёбад. Агар дар офаридани симоњое чун Ленин, 

Горбачёв ва Мањмуд Ањмадинажод шоир ба сиёсатњои байналхалќї дахл 

намояд, дар аксар намунањои дигари назмии ў симои Эмомалї Рањмон 

барои њамватанону љањониён чун наљотбахши миллати тољик таљаллї 

менамояд. Дар пешгуфтори китоби “Фарёдњои ростї” ба сифати эпиграф 

ва шиори тантанадор Пешвои миллати тољикон њамчун кафили ягонаи 

амнияту сулњу суботи тољикон бањогузорї мешавад. Дар андешањои  

ќиёсии ў Эмомалї Рањмон дар кори давлатдорї аз Исмоили Сомонї 

пухтатар тасвир меёбад. Љои бањс нест, ки агар Исмоили Сомонї 

асосгузори давлати тољикон бошад, пас, Эмомалї Рањмон наљотбахши ин 

давлат аз парокандагї гардидааст. Дар ќиёси шоирона симои ин ду 

шахсият хеле барљаста нишон дода мешаванд: 

“Дар пухтагї Исмоили Сомонї сар аст, 

Эмомалии Шариф аз он пухтатар аст. 

Он бораи гирди амниятро бишикаст, 

Ин гирд ба гирди амният бора бубаст” [166, с. 51-52]. 
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 Дар баъзе рубоињо муаллиф наќши Эмомалї Рањмонро боз њам 

баландтар нишон дода, мањбуби халќ будани ўро талќину тарѓиб 

менамояд. Дар ин маврид шоир ба таърихи давлатдории дигар миллатњо 

нигариста, боз њам дар доираи ќиёс андешањояшро вусъат мебахшад. 

Эмомалї Рањмон подшоњи валї номида шуда, бо Пётри як ќиёс карда 

мешавад, ки барои миллати рус азизу муътабар аст: 

«Тољик бо Эмомалии худ фахр кунад, 

Бо подшањи валии худ фахр кунад. 

Он гуна, ки бо Пётраш мардуми рус 

Дар ављи мукаммалии худ фахр кунад» [166, с. 57]. 

Дар шеъри “Сарвари исёни шеър” [168, с. 91-92], ки ба Лоњутї 

бахшида шудааст, хитобаву мурољиати адиб ишора ба њаводису воќеияти 

таърихї менамояд. Лоњутї дар тавсифи шоир муборизест, ки шеъраш 

осмони Шарќро гирифтааст. Њунари баланди шоирии адибро иќрор аст ва 

дар эљоди худ таъсири каломи Лоњутиро истисно намедонад. Мондагориву 

пояндагии шеъри ин шоири тавоноро таъкид намуда, таъсирпазирии эљоди 

худро нисбат ба ашъори Лоҳутӣ истисно намедонад: 

“Дар осмони шеъри Шарќ, 

Роњи диломўз ахтарї, 

Боди њаводис бар фано 

Паронда натвонад туро. 

 

Ман айби шеъри хешро, 

Бинам ба рўди шеъри ту, 

З-устоди ноустоди ман 

Бисёр суди шеъри ту” [168, с. 91-92]. 

Дар абёти дигар шоир ба ҷараёнҳои сиёсӣ рӯ меорад ва 

њукуматдорони Эронро мазаммат мекунад, ки ватанро барои шоир модари 

ўгай сохтаанд. Муаллиф аз љараёнњои сиёсии оѓози асри бист дар Эрон 

огањ аст, ки чї гуна сиёсатњои тањмилї ин кишварро дар гирдоби буњронњо 
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андохтаанд. Мухолифатњои дохилии Эрон мардуми љафокаши ин 

сарзаминро овора сохтаанд, ки Лоњутї аз љумлаи онњо мебошад. 

Андешањои Т. Хоља таскинбахш мешаванд ва бо муколама ба руњи шоир 

мурољиат менамояд, ки Тољикистон барои Лоњутї модар-ватан гаштааст:  

Гўянд аљалро аз рањаш, 

Гардонда натвонад касе, 

Бо марги марги љони ту 

Хоњад рањид Эрони ту. 

 

Аз модари моиндаре, 

Моиндари модар накўст, 

Њам дар дили худ љот дод 

Њам дар дили мо дод љот” [168, с. 91-92]. 

Дар байтњои дигар як навъ њунари таззод истифода гашта, муаллиф 

ба шикасти Лоњутї ишора мекунад, ки дар муборизањои сиёсї дар мулки 

худ ноком аст. Хонанда дарк менамояд, ки шоири инќилобї будани 

Лоњутї дар ду сарзамин – Эрон ва Иттињоди Шуравї бидуни бањс руњи 

сиёсии ашъори ўро баланд гардонидааст. Т. Хоља аз он ќаноатманд аст, ки 

шеъри Лоњутї дар адабиёт исёни шеърро ба вуљуд овардааст. Мункир 

наметавон гашт, ки Лоњутї аз он адибонест, ки дар саргањи назми 

иљтимоиву сиёсии тољик дар солњои бистум ќарор гирифтааст. Аз назари 

муаллиф Лоњутї дар ин роњ байраќбардор аст ва шеъраш шиори халќ 

гардидааст: 

Чун сарвари исёни халќ, 

Дар зиндагї хўрдї шикаст, 

Чун сарвари исёни шеър 

Гардидаї рў - рўи даст” [168, с. 91-92] 

Дар шеъри “Эътиќод” (эњдо ба устод Муњаммад Ѓоиб) [168, с.95-97] 

дар навбати аввал ба њунари шоирии М. Ѓоиб бањо дода мешавад. Аз 
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андешањои мантиќии адиб бармеояд, ки шеъру истеъдоди баланд 

М.Ѓоибро хеле осон муаррифї гардонидааст: 

Ман туро бо шеърњоят менамоям ёд, 

Ман туро бо шеърњоят мекунам аз ёд. 

Ман туро азёд медорам нигоњ дар ёди худ, 

Ман туро озод медорам нигоњ дар ёди худ. 

Њунари баланди эљодии ќањрамон диќќати муаллифро бештар љалб 

кардааст ва бештар ба њунари ў бањо медињад. М. Ѓоибро он шоири халќ 

медонад, ки нафосату назокати диёрро бо чашми дил мебинад. Шеъри ин 

адиб бўи гулу пудинаро дорад ва диди шоиронаи Т. Хоља аст, ки 

ќањрамони худро аз миёни гулу неъматњои диёр пайдо кардааст. Таровату 

аљобати дењаи худро аз шеъри М. Ѓоиб дарёфт намуда, њамроњи ќањрамони 

худ ба талу теппањои диёр њамсафар аст. Шеъри ў бўи дењаву кўњистони 

диёрро дорад ва дар ин роњ М. Ѓоибро ягонаву беназир мешуморад: 

Бўи гулњои гулобї њаст дар шеърат, 

Бўи гулњои кулобї аст дар шеърат. 

Ќабзаи бобуна андар ќабзаи шеърат, 

Маззаи пудина андар мазаи шеърат. 

 

Бодњои дењаи ман мевазад аз шеъри ту, 

Ёдњои дењаи ман мевазад аз шеъри ту. 

Пеши ман њар сатри ашъори ту як пайроњаи тоќ аст, 

Он яке пайроњаи оѓўши айлоќ аст” [168, с.95-97]. 

Дар мисраъњои дигар низ муаллиф онро иќрор аст, ки бо шеъри М.  

Ѓоиб хотироти даврони кўдакии ў вараќгардон мешаванд. Дар калимаву 

иборањои “гулпўш”, “молпої”, “нолаи шеър”, “нолаи нои шубон”, “хўшаи 

шеър”, “гўшаи шеър” ва амсоли ин, пеш аз њама, тавсифи њунари шоирии 

М. Ѓоибро дидан мумкин аст. Нолаи нои чўпон бо нолањои шеъри М. Ѓоиб 

њамнаво тасвир гардида, мухлисону эътиќодмандони шеъри шоир бешумор 

нишон дода мешаванд. Аз назари Т. Хоља бо ин њама назокату 

зебогуфторињои худ Муњаммад Ѓоиб шоири халќ гуфта мешавад: 
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В-он дигар пайроњаи гулпўши ќишлоќ аст, 

Бар адирњо молпої мебарад ёди маро роње агар. 

Бар адирњо молпої мебарад ёди маро роњи дигар. 

 

Нолаи нои шубон дар нолаи шеърат, 

Нолаи нои шубон дар ёлаи шеърат. 

Шеваи оби равону шеваи шеърат яке, 

Шишаи оби равону шишаи шеърат яке. 

Хўшачинонро њавои хўшаи шеърат, 

Гўшашинонро њавои гўшаи шеърат” [168, с.95-97]. 

Шеърњои дар сањифањои матбуот нашрнамудаи Т. Хоља, пеш аз њама , 

инъикоскунандаи набзи рӯзанд. Чунин њам гуфтан мумкин аст, ки дардњои 

дили шоир дар ќиёс бо маќолањои интиќодиву проблемавї дар назми ў 

бештар матрањ гаштаанд. Табиист, ки на њама ашъори шоир дар матбуот 

нашр гардидаанд ва танњо бо дарки набзи замон он намунањои ба табъ 

расидаанд, ки аз воќеияти рўз њикоят доранд. Ин гуна осори адибро очерку 

лавњањои манзум гуфтан мумкин аст, ки хосияти тавсифии бештарро 

соњибанд. Дар шеъри “Хоља” дар бораи сифатњои инсонии Хайриддин 

Рањмонов сухан меравад, ки роњбари хољагии дењќонии “Рањмонљон” аст. 

Х. Рањмонов дар корњои дењќонї муваффаќ нишон дода мешавад ва дар 

баробари дигар хољагињои ноњия пешсаф аст. Шеъри мазкур дар сањифаи 

“То ранљ набарї, ганљ ба даст наояд” ба табъ расида, мавзуи он мењнати 

кишоварзї мебошад ва хосияти таблиѓиву ташвиќиро соњиб аст. Аз 

мисраъњои алоњида бармеояд, ки ин раиси хољагї саховатманду 

пурилтифот аст ва ба одамон дасти кумак дароз менамояд. Њамзамон 

тавсиф то њадде гўшхарош њам мешавад ва таъкид мегардад, ки бо 

муъљизањо анборњои холишуда субњгоњї аз нав пур мешаванд, ки, албатта, 

танњо шеър чунин имконро ба муаллифон медињад: 

“Шомгоњ анбори ту холї, 

Мешавад бо илтифоти ту. 

Субњгоњаш боз дарёбанд, 
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Лаб ба лаб аз муъљизоти ту” [147]. 

Ин шеър аз чил сатр иборат аст ва аз падари обмону назаркардаи 

Хизри ќањрамон ёд карда мешавад. Кори хайру савоби падар васф 

мегардад ва њамчун давомдињандаи кори ў фарзанд имрўз муваффаќ аст. 

Тавсиф боло меравад ва дар заминаи воќеияти рўз ин навишта ба як лавњаи 

манзум монандї пайдо мекунад: 

“Обронї оби кори ту, 

Миробї оби рўи ту. 

То зи пушти инчунин обї, 

Мерасї рўзе ба Хизробї” [147]. 

Дар таблиғу ташвиқи чеҳраҳо Т. Хоља сабку усули хоса дорад ва дар 

тавсифи симо аз равзанаҳои нав ба нави шинохти олами ботинии қаҳрамон 

истифода менамояд. Дар ин самт навиштаҳояшро очерки портретӣ дар 

ќолаби назм гуфтан мумкин аст. Мазмуни ин гуна очеркњои манзум танњо 

дар пояи таблиѓу ташвиќи обшуста љараён пайдо намекунад. Дар ин гуна 

шеърњо адиб гилаву ишорањои гуногунро ба кор бурда, андешаҳояшро бо 

оҳангҳои гуногун (танқид ва тавсиф) таќвият мебахшад. Сифатњо ва 

рўзгори худро ёд карда, неку бад будани чизеву касеро нозукона ишора 

менамояд. Ба таври мисол дар шеъри “Достони самимият” [168, с.119-128] 

андешањои пурэњсоси адиб афзалият пайдо мекунад ва дар тасвири симои 

ботиниву зоњирии симои ќањрамон ќолабшикании муаллиф ба назар 

мерасад. Ин қолабшиканї дар он дида мешавад, ки муаллиф дар 

мурољиату муколама бо ќањрамони худ тамаллуќкор набуданашро таъкид 

менамояд: 

“Узр аз ту, сухани муњташамат гуфта наметонам ман, 

Раиси муњтарамат гуфта наметонам ман. 

Ман надорам њунари гуфтани ин гуна суханњоро њељ, 

Њунари суфтани ин гуна њунарњоро њељ” [168, с. 119-128]. 
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Муаллиф дар ин гуна шеърњояш ба фактњову аснод камтар такя 

карда, бештар хўву хислатро тањќиќ менамояд. Хосияти ахлоќиву 

тарбиявии гуфтор дараљаи баландтар пайдо мекунад ва њамчун намунаи 

пайравї ташвиќи симо афзалиятро соњиб мегардад. Зикри корњои хайри 

ќањрамон ба таври умумї сурат гирифта, як навъ мурољиати умумии адиб 

ба дигар маќомдорону мансабдорон низ дида мешавад, ки бо оњанги 

махсус онњо низ ба сабќати корњои хайр даъват мегарданд: 

“Номи он мард шавад вирди забони султон, 

Номи он мард шавад вирди забони даврон. 

Номи ту вирди забони њасаду њасратњост, 

Номи ту вирди забони сабаќу сабќатњост, 

Номи ту вирди забони амалу ибратњост. 

Хоњам, аз жолаву аз барфу зи боди даврон, 

Монад айвони баланди шарафат бенуќсон” [168, с. 119-128]. 

Шеъри мазкур ҳаҷми васеъро фаро гирифта, дар мутобиќат ба 

сарлавња, дар њаќиќат, достони комили назмї мебошад. Наќли рўзгору 

ањволи худи муаллиф низ дар он љузъиёти бегона нест. Аз тангии рўзгору 

марги ќарибулвуќуи худ ишора карда, дар мурољиат ба ќањрамон 

(Асадулло Рањмон) шикастњои зиндагияшро наќл мекунад, ки аз марги ду 

писараш, нодориву тангдастї ва нодолатињои рўзгор иборатанд. Дар 

бораи хосиятњои шеъри мазкур муњаќќиќон чунин андеша доранд: “Он 

достони комили назмї набошад њам, вале корбасти љузъиёте чун сужаи хос, 

образи мушаххас, лањзањову сањнањои зиндагї таљаммуе, ҷузъиёте 

мебошад, ки дар офаридани як симо дар ќолаби назм мусоидат кардаанд. 

Портрет дар он намои худро пайдо карда, муколамаи муаллиф сањифањои 

зиндагии дирўзу имрўзро вараќгардон кардааст. Чењрапардозии шоир дар 

такопўи хотирот воќеиятолудаанд” [128]. 

Умуман, баррасиву њукму бањогузорињо нисбат ба афроди гуногун дар 

эљоди Т. Хоља доманаи мањдудро соњиб нест. Љињати дигар он аст, ки 

чунин шеърњои симосоз бештар дар замони истиќлолияти кишвар дида 



102 
 

мешаванд. Чунин образњои намунаи ибрат дар шеърњои “Љавонмард” (дар 

бораи Мирзохон Сангов), “Кони ихлос” (дар бораи Мањингул Кабирова), 

“Арзи ихлос” (дар бораи Мањмадулло Сайдалиев), “Достони самимият” 

(дар бораи Асадулло Рањмон), “Нишони одамият” (дар бораи Умари 

Шерхон), “Рўинтан” (Тўёнае ба 80-солагии љанговар Ѓаюр Сафар),“Шоир” 

(барои Муњаммад Ѓоиб), “Албурз” (эњдо ба Алимурод Таѓоймуродов), 

“Адолат” (барои Адолат Рањмонова), “Соябон” (ба Муродалї Њошимов), 

“Кўњ” (эњдо ба Шералї Гулов), “Соњибхон” (Ба бобои Абдуѓаффор 

Расулов), “Муљассамаи хоксорї” (бозёфте аз рўзгори холаи Гулистон 

Нуралиева), “Хоља” (Барги сабзе ба акои Хайриддин Рањмонов) аз 

равзанањои мухталиф мавриди тавсифу тањният ќарор гирифтаанд.  Дар 

маљмуъ, мавќеи симоњои намуна ва баъзан манфї дар ашъори шоир 

доманаи мањдуд надоранд ва дар офаридани њар як образ ќолабшиканиву 

љуръати хоси муаллиф мушоњида мешавад. Муаллиф дар танзими афкори 

худ дар самти таблиѓу ташвиќи чењрањо њар он чизеро ба сифати љузъиёт 

пеш овардааст, ки онро дидааст ва шоњид мебошад. Ба истиснои баъзе 

чењрањои манфї адиб бо њама ќањрамонони худ аз наздик шинос аст ва бо  

онњо аз наздик сухан мегўяду онњоро мешунавад. Дар бораи онњо фикри 

атрофиёнро ба назар гирифта, чењрањои воќеии мусбатро муаррифї 

кардааст. Ин чењрањои кору пайкор дар љомеа нуфуз доранд ва  барои 

халќи худ корњои хайрро анљом додаанд. Њамин љињатњост, ки ин гуна 

шеърњоро сирф тамаллуќ номидан душвор мебошад. 

 

2.3. Маърифати љомеа ва дигар арзишњои маънавии зиндагї дар осори 

манзуми адиб 

 

Тўлќин Хоља адиби воќеиятбинест, ки ашъораш дар заминаи 

тараннуми оњанги амиќи иљтимоии замон шакл пайдо кардааст. Масъалаи 

таълиму омўзишу маориф дар ашъори ў мавќеи махсус дорад. Ин љињат ба 

ду омил робитаву алоќамандї пайдо карда, эљодкори ботавозуъ будани 

ўро собит менамояд. Якум, адиб њамчун мухбири рўзнома мушоњидакор 
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аст ва дар муќобили нољўрињои замон ором буда наметавонад. Дуюм, адиб 

муаллим аст ва аз нуќсону камбудињои соња хеле хуб огањ мебошад.  Ин ду 

љузъи бо њам ќаробатдошта оммавият ва њаќиќатљўињои назми ўро неру 

бахшидааст. Дар баробари ин, њанўз дар соли 1987 дар сањифањои нашрияи 

“Роњи ленинї” Њаќназар Ѓойиб пешаи омўзгорї ва лаёќати шоирї 

доштани Тўлќин Хољаро зикр намуда, дар љодаи шоириву омўзгорї 

ќадамњои муваффаќона доштани адиби љавонро бозгў менамояд: “Тўлќин 

Хољаев дар Данѓара муаллим аст. Ба зањмати омўзгорї нигоњ накарда 

пайваста машќи шеър мекунад ва дар ин љода бо нафаси гарми шоирї 

ќадам менињад” [126].   

Тўлќин Хоља адибест, ки дар гирдоби зиндагї ѓўта мезанад ва баду 

неки њаётро аз равзанаи тањќиќи воќеї бањогузорї мекунад. Бепардаву 

содаву воќеї гуфтанро меписандад ва дарду нуќсони љомеаро мушикофона 

мавриди тањќиќ ќарор медињад. Мавзуъњои иљтимої дар ашъори ў гуногун 

мебошанд ва масъалаи таълиму тарбия  яке аз мавзўъњои љолиби осори ў 

мебошанд. Тўлќин худ омўзгор аст ва дарду ранљи муаллимро беш аз 

дигарон эњсос мекунад. Дар шеъри “Муаллим” [167, с.105] мазмуну маром 

мантиќї аст ва ташхис намудан мумкин аст, ки ў бештар аз њоли худ 

шигифтзадаву њайрону гирён аст. Ин шеър дар замоне гуфта шудааст, ки 

ќадру манзалати муаллим дар љомеа ночиз аст ва зиндагии ќашшоќонае ба 

сар мебарад:  

“Гирям ба њоли зори бечораи муаллим, 

Мурдаст ѓамгусори бечораи муаллим” [167, с. 105]. 

Муаллим сарватманд нест ва аз нигоњи молиявї маошаш барои харљи 

чандрўза њам кифоят намекунад. Ў роњњои даромади муфтро намедонад ва 

донистан њам намехоњад. Муаллим хонае аз гилу девори похса дорад. Дар 

мисраъњои дигар ќиёсу мушоњидаи рўз муаллифро водор мекунад, ки аз 

хиљолати худ ишора намояд. Ин хиљолат он аст, ки ў девору кўшку ќасри 

баланд надорад. Аз ин надоштан хиљил нест, балки аз он хиљолат дорад, ки 

девори похсагини хонаи ў дар назди ќасри маќомдорон њаќиру назарногир 

аст: 
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Дар пушти хонањои  олї шудаст пинњон 

Девори шармсори бечораи муаллим. 

Ояндаи табоњу торику тира бошад 

Имрўз хору зори бечораи муаллим [167, с.105]. 

Яќин аст, ки сарчашмаи њама комёбињои љомеаи пешрафта аз 

фаъолияти садоќатмандонаи омўзгор маншаъ мегирад. Муаллим машъали 

маърифатро ба даст дорад ва ягона роњи наљот аз буњронњои маънавї ба 

зањмати омўзгор алоќаманд аст. Њама шахсони бузург зери њикмати дарси  

устод соњибмаърифат мегарданд. Тўлќин дар роњи таълиму тадрис 

ранљкашидаест, ки аз зањматњои худ ќаноатманд бошад њам, вале аз 

гардиши рўзгор беќадр гаштани љойгоњи муаллимро дида, азоби руњие ба 

сар дорад. Шоир барои он ки ояндаи миллат торику тира нагардад ва 

мардумро љоњилї фаро нагирад, имрўзи худро аз машаќќати зиёд торику 

тира сохтааст ва чизе аз хушї дар њаёти худ надорад.  Дар шеъри 

“Омўзгор” аз он гила дорад, ки муаллими њаќиќї имрўз вуљуд надорад. 

Шеъри мазкур дар соли 1995 навишта шудааст, ки љомеаро буњрони амиќи 

сиёсиву иќтисодї фарогир буд. Ба андешаи ў, дар мактаб ба љои 

муаллимон онњое омадаанд, ки барои хиёнати фардо замина гузошта 

истодаанд. Ин ишораи адиб ба он ваљњ аст, ки машъали афрўхтаи имрўзаи 

муаллим намои дурўѓин дорад. Љои инкор нест, ки дар оѓози солњои 

навадум љомеаи мо гирифтори љанги шањрвандї буд ва як навъ гузариш аз 

як сохт ба сохти дигар мушкилоту печидагињо дошт. Соњаи маориф низоми 

ќаблии худро гум кард ва дар аксар макотиб онњое омўзгор гаштанд, ки 

чандон ба талабот љавобгў набуданд, яъне муаллими имрўза (соли 1995) 

муаллими замони шуравї  нест ва ин масъаларо адиб дар доираи ќиёсњо 

нишон медињад:                            

“Ин замон онзамона ориф ку, 

Минбари мактабу маориф ку? 

Устодони кўчапарварда 

Дарсњоро азони худ карда. 

Кўдаконро хирад биёмўзанд, 
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Машъали маърифат биёмўзанд” [167, с. 16]. 

Адиб аз устодњои саркўфта ёд мекунад, ки имрўз бо иллати набудани 

онњо фазилати мактаб ва фаросати мактаб аз даст рафтааст. Ифодаи 

“кўчапарварда”-и адиб дар замоне гуфта шудааст, ки дар диёри ў 

њамдигарнофањмиву љањолат домани густурда дорад. Нигарониву 

дурнаморо ташхис намудани адиб  бо оњанги махсус дар ин мисраъњо дида 

мешаванд. Дар шеъри “Маснади баланд” [168, с.117] маќому љойгоњи 

омўзгор дар љомеа нишон дода мешавад: 

“Баландие баланд аз маснади омўзгорї нест, 

Агар бошад, муаллимро дар олам эътиборе нест. 

Шавад кам оби рўйи ў чу оби љўйи тобистон, 

Шавад дер обёрї хушкињои синаи инсон”. 

 

“Наљунбад дењќон, коми нишоти мо намељунбад, 

Наљунбад коргар, мањди муроди мо намељунбад. 

Нахезонад ба по гар олами эњсосро устод, 

Наљунбад устод, аз љо њаёти мо намељунбад” [168, с.117]. 

Дар шеърњои Тўлќин тасвири образноки сањна ва фалсафаи гуфтор 

омезиши созгор ёфтаанд. Муаллим бо роњи росту њаќиќат бо як роњи 

муњаббату орзуњо ба сўи мактаб меравад. Аз ќашшоќиву нодорї, аз 

гармову сармо, аз сардиву мушкилї њарос надорад. Дар бораи таќдири 

мактаб, дар бораи шогирдон фикркунон роњ меравад ва наќшаи дарси 

навро дар фикри худ тарњрезї мекунад. Аз мантиќу шакли баён бармеояд, 

ки мазмунњои тањтонї зоњири нисбатан ошкор доранд ва муаллим 

бољуръатона истиќлоли афкорро ёфтааст. Хонанда бо муаллим њамраъй 

аст, ба ў ањсан мегўяд ва бо муаллим аз таќдири имрўзу фардо низ 

андешаманд мешавад. Муаллим таќводор аст ва дар пояи эътиќод Худоро 

мељўяд. Аз он фикр дорад, ки нияту њадафи баъзе мураббињо касиф аст.  

Шоир дар њар ќадаму њар лањза онеро  суроѓ мекунад, ки  ўро офаридааст. 

Њамрози аслиро дарёфтан мехоњад ва гуфтораш то њадде оњанги хитобро 
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мегирад, ки ин дар вуљуди хонанда низ тањрики ноаёнеро ба амал меорад. 

Ин љињатро фалсафаи шеъри адиб гуфтан мумкин аст: 

“Сари ман дар баѓали камбаѓалї, 

Пои ман дар мањали камбаѓалї, 

Кулбаам козаи Луќмони Њаким , 

Рўзиам рўзаи Рањмони Рањим. 

 

Хуни устодњои саркўфта 

Мактабамро ба ќањр бигрифта” [167, с.16]. 

Дар порчаи боло муаллиф аз гардиши айём ва дигаргун шудани 

мактабу маориф шиквањо карда бо афсўс мегўяд: Њоло дигар орифе 

намонда ва нисбат ба мактабу маориф њурмату эњтиром кам шудааст. 

Силоњи асосии омўзгорон илму маърифат аст, ки тавассути ба шогирдон 

омўзонидани ин маърифат душманро хору залил месозанд. 

Дар такя ба андешаи муњаќќиќон, «публитсистика навъи махсуси 

журналистика ва адабиёт аст» [78, с.119] ва аз ин љињат шеърњои алоњидаро 

лавњаи дар ќолаби назм бунёдгардида номидан мумкин аст. Дар шеъри “Ба 

муаллим” мењру садоќат ба омўзгори солњои замони шўравї ба назар 

мерасад. Дар он на образи фард, балки образи идеологияи замон (омўзиш, 

тањсил, маърифат) матрањ аст. Хислати гуманистї, ватандўстиву 

њаќиќатпарастї ва маънавиёти замон низ дар ин шеър сарфи назар нест. 

Мактаб фарсуда асту њоли ногувор дорад ва бо њама нуќсону њаќир будани 

дарсхона муаллиф њамчун муаллими садоќатманд ба мактаб муњаббат 

дорад: 

“Афтад аз бурљу бораи мактаб, 

Бар сарам хиштпораи мактаб. 

Бо њама дањшату хисорати ў 

Наравам аз таги иморати ў” [167, с.16]. 

Дар шеъри «Арзи ихлос» [166, с.51-52] арзи муњаббат  ва эњсоси дили 

муаллиф нисбат ба маќомдорон ба назар мерасад, ки дар ботини худ 

маънавиёти мутафовиту хос доранд. Аз М. Сайдалиев миннатдор аст, ки 
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пуштибонї аз як омўзгор кардааст. Аз њасудону раќибоне гиламанд аст, ки 

дар ѓайбаш дар бораи ў бадгўї менамоянд. Аз мазмун ва баъзе маънињои 

мантиќї дарк намудан мумкин аст, ки адибро аз пешаи омўзгорї дур 

кардаанд. Афсўси надомати шоир аст, ки омўзгорони асилу ќолабшикан 

муљримони давр дониста мешаванд. Дар њама њолат адиб дар мавќеи худ 

устувор аст ва намехоњад, ки аз баёни њаќиќат дур бошад. Мисраъњо наќли 

њикояти ањвол мешаванд: 

«Эй  азизи  дасту дилафсурдагонро дастгир, 

Ноњаќии зиндагиозурдагонро дастгир, 

Дар  њузури ту маро  чун Хоља Тўлќин ёд карданд, 

Аз  равиши кори мактабхонаи ў номулоим ёд карданд. 

Хориам омад аз ин ёдоварї» [166, с.51-52]. 

Мухолифати адиб ба зуњуроти маълуми иљтимої ба назар мерасад, ки 

боиси машаќќатњои ў мебошанд. Ба тазйиќу фишоре ишора дорад, ки аз 

љониби нотавонбинону њасудон ба ў раво дида шудааст. Муаллиф ба ќиёси 

замонњо меравад, ки муаллимони њаќиќиро имрўз хору залил 

гардонидаанд. Назари интиќодї ба маънавиёти замон карда мешавад, ки 

аз љониби афроди љоњил ашхоси маърифатманд аз сањнањо дур карда 

мешаванд: 

«Гиря кардам  боалам. 

Гиря кардам, к-ин чї даврон аст дар он 

Мурдаро њам интиќоде мекунанд, 

Бо  дилу бо  нияти нопок ёде мекунанд. 

Хоља  Тўлќине, ки як ваќт 

Дар њаќиќат њам, муаллим буд, 

Бо навин  роњу равишњо  дарс  мегуфт, 

Бо  бењин тарзу  усули парваришњо дарс мегуфт»  [166, с.51-52]. 

Шеърњои адиб фалсафаи амиќ доранд ва дар онњо воќеияти зиндагї 

таљассум ёфтаанд. Муаллим љуз маош чизи дигаре барои рўзгузаронї 

надорад. Рўзи сиёњи ў танњо ба маош мондааст. Маоше, ки барои як кафан 

низ кифоят намекунад. Ба воќеият пайванд доштани андешањои шоирро 
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таљзияи воќеияту бадеияти созанда хеле амиќ нишон додаанд. Дар баёни 

њадафу мароми адибони назмсаро муњаќќиќон ба истилоњ ба мафњуми 

«шеърияти журналистика» [41, с.126] ишора мекунанд. Махсусан, он 

шеърњое, ки дар онњо муаллифон аз истифодаи рукнњои тањлилу хулоса ва 

њукму хитоб дар канор нестанд. Дар ашъори Тўлќин Хоља низ масъалаи 

маорифу таълим ва омўзишу манзалати омўзгор мавќеи назаррас дорад. 

Тавре аз оњанги аксари онњо бармеояд, шоир нисбат ба ин масъала назари 

интиќодии бештар дорад. Мазмуни ин шеърњо дар навбати аввал наќши 

созандаи муаллимро баён карда, публитсист хоњони он аст, ки љойгоњу 

мавќеи омўзгор устувор бошаду баланд гардад. 

Дар шеъри “Муаллим” таблиѓу ташвиќи маќоми муаллим афзалият 

пайдо кардааст. Муаллим барои ў роњкушову роњнамост ва бо рисолати 

маънавии худ созандаи таќдири инсонњо дониста мешавад: 

“Ба фардо роњкушои ман муаллим, 

Ба дилњо роњнамои ман муаллим. 

Агар пурсанд, таќдират кї бинвишт, 

Кї дар хоки дилат тухми адаб кишт” [136]. 

Муаллимро фарде медонад, ки дар марзи дилњо тухми адабу ахлоќ 

кишт менамояд. Т. Хоља худ омўзгор аст ва бо њолдонињо ќадру ќимати 

омўзгорро хеле хубу арзанда ташхис кардааст. Дар шинохти шахсияти 

муаллим шоир дар муколама бо худ ба як шогирди мактаб табдил меёбад 

ва забону вуљуди ў ба як садо муаллимро роњнамо мегўянд: 

“Касе то пештар надњад љавобе, 

Чу мактаббачаи њозирљавобе, 

Бигўям љаста аз љоям: муаллим 

Бигўяд ба ў авзоям: муаллим” [136].  

Дар шеъри “Хома” шоир њаќиќатнигор будани худро собит намуда, 

ибораи “нохуни њаќиќат” дар ифодаи мавќеи муаллиф мувофиќ 

гардидааст. Аз равшану возењу ошкоргўии худ адиб њељ гоњ пушаймон 

нест. Навиштанњои доимї ва дардолуд оромии хотири шоиранд. Ў на  
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танњо озори дили худ, балки озори дили садњо нафарро бурдан мехоњад, ки 

ташнаи сухани њаќ мебошанд: 

“Хомаамро тез карда, 

Њамчу нохуни њаќиќат, 

Менавозам тори дилро, 

Мебарам озори дилро” [137]. 

Дар мисраъњои дигар афкори шоир андешапарварона мешавад ва 

шоир тањќиќгаре ба назар мерасад, ки воќеиятњои зиндагиро пайгирї 

мекунад. Њам дар маќолањои танќидї ва њам луќмаву очеркњои проблемавї 

он оњангеро дидан мумкин аст, ки дар мазмуни шеърњои публитсистии ў 

вуљуд доранд. Шоир иќрор аст, ки ў нигоњи њамабин дорад ва ба њар як 

љузъиёту масъала аз нигоњи тањќиќї менигарад. Аз фикри танќидии ў 

масъулон њарос доранд. Ў ба раќибону нотавонбинони худ њушдор 

медињад ва тањдид њам мекунад, ки силоњаш тањлилу тањќиќ аст, яъне шоир 

берун аз баёни воќеият ва публитсист будани худро исбот менамояд: 

“Нимашабњо хоби ширин, 

Чашми оламро бипўшад. 

Ман хаёлан карда бедор, 

Одамонро як-як аз хоб, 

Мекунам тањлилу тањќиќ, 

Чун муњаќќиќ” [137]. 

Дар мисраъњои дигар исрор ва мавќеи адиб дар зиндагї ба назар 

расида, тамаллуќгару тањрифгар набудани худро таъкид мекунад. Дар ин 

абёт шоир мухолифи онњоест, ки бо ќалами худ тамаллуќкору хушомадгў 

мебошанд. Ў намехоњад, ки эљодкор дуруѓгўву тамаъкор бошад. Аз 

њаќиќат чашм пўшиданро асоси тамаъкорињои ќаламбадастоне медонад, ки 

бо ин амали худ хиёнат ба халќу миллат менамоянд. Дар шеъри 

публитсистии тољик чунин мавќеи равшану возењ хеле кам ба назар 

мерасад ва худи адиб даъво аз публитсисти фаъолу њаќбин буданаш 

менамояд: 

“Зери барфу зери борон њам бимонам, 



110 
 

Зери теѓи рўзгорон њам бимонам. 

Зиштро некў нагўям, 

Некро бадрў нагўям” [137]. 

Аз баёни ќотеъ ва мавќеи мушаххаси муаллиф бармеояд, ки назми 

иљтимоии адиб бештар зери оњанги њаљву интиќод шакл пайдо мекунад ва 

навиштањои алоњидаи фелетонмонандаш тири халанда ба дили риёкорону 

фасодзадагон мегардад. Ќалам барои шоир шамшери буррои њаќиќат 

мешавад. Тасвирњои хотирмони адиб хеле таъсирбахш мешаванд ва 

минќори хома ба сиёњидони чашми душманон задан дар навбати аввал 

гувоњи љасорату љуръати комил доштани ў мебошад: 

“Хомаамро баркашида, 

Њамчу шамшери њаќиќат, 

Мекунам бо нокасон љанг, 

Љояшонро дар љањон танг. 

Мезанам минќори хома, 

Дар сиёњидони чашми нокасон. 

Кўр гардад то хати роњи хато 

Кўр гардад то хати роњи риё” [137]. 

Т.Хоља буњрони олами маънавии ботини инсонњоро муљиби 

нобасомонињои рўзгори дигарон мењисобад. Шоир ба осонї ниќобро аз 

рўи онњое мегирад, ки дар зиндагї чун як дурўяву табањкор беш нестанд. 

Дар замони шоир њаљравию унвони њољигї гирифтан саодат нест, балки 

онро барои баъзењо танњо василаи пинњон кардани табањкорињо 

мешуморад. Ин мазмун дар шеъри «Кавдан» [166, с.45-46] чунин омадааст: 

«Парвое надорад њаљраве аз каљравињо заррае, 

Парвое надорад каљраве аз њаљравињо заррае. 

Аммо сафедорон њама дар ларзаву табларзаанд, 

Аз ростарўидагї рўзу шабон дар тарсаанд» [166, с.45-46]. 

Шеър барои Т. Хоља силоњу пуштибони ўст. Љои бањс нест, ки дар 

ќиёс бо маќолаву очерку дигар навиштањои насрї шумораи шеърњо дар  

эљоди ў дањњо маротиба зиёданд ва муњимтарин хусусияти онњо фаро 
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гирифтани воќеияти зиндагї мебшанд. Он чизеро, ки бо назардошти баъзе 

омилњо дар сањифањои матбуот гуфта натавонист, онро дар шеъри худ баён 

намудааст. Шеър ормони ўст ва ин андеша дар шеъри «Шеърњо ормони 

шоиранд» чунин омадааст: 

«Шеърњо пуштибони шоиранд, 

Рўзгори љовидони шоиранд, 

Лек гоњо пештар аз шоире 

Рўзгораш бигзарад. 

Ба гуноњи ў ба банди дафтаре, 

Чун асире пуштибонаш бигзарад» [168, с.89]. 

Шеъри Тўлќин якмарому якоњанг нест ва масъалањои фарњангу 

маънавиёт ва худшиносињои миллї дар ашъори ў маќоми хоса дорад. Дар 

шеъри «Кўлоб» [168, с.13] эњсосу эътиќоди адибро нисбат ба ин диёри 

куњанбунёду таърихї дидан мумкин аст. Ин шеър, ки аз 88 мисра ъ иборат 

гардидааст, назари адибро ба таври иљмолї дар бораи фарњангу тамаддуни 

аљдодї дар ин диёр фаро мегирад. Шоир асолати халќи тољикро дар ин 

мулк мебинад ва аз воќеияти гузаштаи таърихї кор мегирад: 

«Як халќи асосист дар ин љо њама халќ, 

Як халќи намозист дар ин љо њама халќ. 

Ман тољику ту урус гуфтанњо нест, 

Ман муъмину ту маљус гуфтанњо нест. 

 

Ширинии лофи тољикї дар ин љо, 

Ширинии софи тољикї дар ин љо. 

Вайрон нашуда забони тољик дар ин љо, 

Вайрон нашуда дањони тољик дар ин љо» [168, с.13]. 

Шоир дарди худшиносиро дар вуљуди худ эњсос менамояд ва аз 

назари ў дур намемонад, ки ѓосибону душманон мулки ўро аз худ кардан 

мехостанд. Давоми садсолањо нотавонибинону тангназарон 

натавонистанд, ки фарњанги ин халќи куњанбунёдро табдил дињанду аз 

байн баранд. Дар мисраъњои дигар ќањрамону устувор будани ин халќ дар 
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масири таърих бозгў гардида, фарњанги пойбарљои ин халќ асрњо боз чун 

сипари боэътимод дар њифозати ин халќ дониста мешавад:  

«Аз љомаи ў ќулфаке нобуд нашуд, 

Аз тоќии ў пўпаке нобуд нашуд. 

Аз кулбаи аљдод накўчида дилаш, 

Аз ќиблаи аљдод наѓељида дилаш. 

 

Аз моњрухаш малоњате кам нашуда, 

Аз шоњрухаш шуљоате кам нашуда, 

Аз пои худаш намонда тољик ин љо, 

Аз љои худаш намонда тољик ин љо» [168, с.13] 

Кўлоб барои адиб мулки муќаддасу бостониест, ки дар муќобили 

њама маљроњои пурхавф њастии худро нигоњ доштааст. Воќеиятњои имрўзу 

гузаштаро дар ќолаби ќиёс фаро мегирад ва Худоро нигањбони ин мардуми 

некмањзар мешуморад. Дину оини мусалмониро дар ин диёр беш аз дигар 

манотиќ тозаву покиза дониста, бо покиву ихлоси баланд ба Худо 

эътиќоди ќавї доштани мардуми ин диёрро мункир нест: 

«Аз покии ў фасона дорад покї, 

Чил њайкали љовидона дорад покї. 

Гар мардуми Хуталон мусалмон набувад, 

Як мардуми ду љањон мусалмон набувад. 

 

Дар пушти њукуматаш Худо истодааст, 

Дар пушти њимояташ Худо истодааст. 

Ў Мир Алии Њамадоне дорад, 

Эмомалии њамадоне дорад» [168, с. 16]. 

Дар шеъри «Модари ман» [168, с.81] эњсосу муњаббати шоир нисбат 

ба модари мењрубону ѓамхор хеле табииву дилчасп ба тасвир омадааст. 

Мушоњидањои фарзанд воќеияте мебошанд, ки зиндагиву мароми як 

модари дењотиро бозгў менамоянд. Фарњангу анъанаи  мардуми дењотии 

тољикро дар рафтору зиндагии модари тољик дидан мумкин аст. Ин модар 
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шабу рўз дар дуову ибодат аст, сура мегардонаду оят мехонад ва 

таманнову орзу дорад,  то ки зиндагї сомон дошта бошад. 

«Докаи  мўи  сафедаш бар  сар, 

Сояи Хољаи Хизраш  дар  бар. 

Дардро  мекунад аз  сарњо  дур, 

Яъсро  мекунад аз  барњо  дур. 

 

Сура  гардонаду оят хонад, 

То  балоро ў  зи рањ  гардонад. 

Гургњо  гови  заминро надаранд, 

Дуздњо  чархи  баринро  набаранд» [168, с.81]. 

Дар шеъри «Орзуи  аљдод» ишорањои нисбатан тањтониву 

рамуздоронаи адибро нисбат ба муњити ў фарогир дидан мумкин аст. Аз 

олами маънавии худ ифтихор дорад, ки бо вуљуди чун як омўзгору 

ќаламкаши нодор буданаш зиндагии озод дораду сарбаланд аст. 

Атрофиёнашро, ки ба ў душманї мекунанд, ба адолату сулњ даъват 

менамояд. Њасрати шоир он аст, ки ўро дарк намудан намехоњанд ва 

зиндагияшро «тирборон» кардаанд. Ќиёси таърихї дар гуфтори адиб 

канор намемонад ва ишора ба гузаштањои аљдодии худ (сарбадорон) карда,  

бо вуљуди афтодагињо худро љонфидои рўзгор мењисобад: 

«Бо  њама он  худписандї  арљмандам, 

Бо њама  сарпастии худ  сарбаландам, 

Толиби сулњу асоратнописандам, 

Љонфидои љовидони  рўзгорам. 

 

Асрњо  шуд  зиндагиям  тирборон, 

Асрњо  мурдам  ба сони сарбадорон, 

Зинда  гаштам дар  дили умедворон, 

Љонфидои љовидони рўзгорам» [168, с. 84]. 

Дар маљмуъ, дар ашъори адиб њамсони маќолањои тањлиливу оммавї 

мазмунњоеро пайдо намудан мумкин аст, ки дар он мавќеъ ва андешањои 



114 
 

устувор ба назар мерасанд. Фикру аќида, факту аснод ва хислату хў 

љузъиёти чашмрасе мебошанд, ки воќеиятписандии андешањои адибро 

таъмин кардаанд. Дар шеърњои дар замони шуравї эљодгардида адиб 

назари интиќодии ба як самт равонашуда дорад. Аксари ин намунањо бо 

сиёсат олудагињо дошта, шоир аз баёни њаќиќат њазар намекунад.  Дар 

шеърњои худ мавзуи марбутаро дар заминаи тањлилу ташхисњо шакл 

бахшида, забони суфтаву њамвор маќсадро возењ ифода кардаанд. 
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БОБИ 3  

ТАНОСУБИ БАДЕИЯТУ ВОЌЕИЯТ ВА ДОИРАИ ЌОЛАБЊОИ ЖАНРЇ 

ДАР ОСОРИ АДИБ 

 

Неруи таъсирбахши осори Т. Хоља дар он аст, ки андешаву афкор дар 

поя ва мењвари воќеият шакл пайдо кардаанд ва ин воќеият дар домани 

тасвирњову пешнињоди љолиб ќобили таваљљуњ гардидааст. Ин воќеиятест, 

ки ба шаклњои гуногун ба хонанда аз зиндагии њаррўза маъумот медињад.  

Њам дар наср ва њам дар назми адиб чењрањои воќеї бо ифодањои рангин 

баёнгари набзи замон мешаванд, ки дар тобеияти замону макони муайян 

ќарор гирифтаанд. Сабку услуби фардии муаллиф ба табиати завќи 

хонанда мувофиќ омадаанд, ки он дар навбати аввал баёни содаи матлаб 

аст. Адиб дар њар як жанри публитсистї шакли пешнињоди матлабро 

таѓйир дода, мунозираву муњокимаронињо бо хислати равонї, пеш аз њама , 

нишондињандаи фањму фаросати муаллиф гардидаанд. Ремаркањои 

муаллифї ва андешањову хулосањои адиб ба њунари ноќилии муаллиф 

иртиботи ќавї дошта, њама гуна тасвиру тахайюл инъикоскунандаи набзи 

њаёт гардидаанд. Гуногунжанрї дар навиштањои матбуотии адиб равшан 

ба назар мерасад ва аксари ќолабњои жанрии публитсистика дар назми ў 

низ такрор гаштаанд.  

 

3.1. Симои фард, сабку услуб ва ороиши бадеї дар баёни воќеият 

 

Тўлќин Хоља адиби воќеанигоре мебошад, ки дар роњи дарки бадеии 

њаёт усули хоси муносибати худро дорад. Дар пањнои њаёт муаммоњоро дар 

заминаи тасаввуроту љањонбинии адабї хеле нишонрас тањќиќ карда 

метавонад. Њар як образи офаридаи ў дорои характери нотакрору барљаста 

мебошад. Дар заминаи тањќиќи воќеияти замон навиштањояш руњу равони 

сода доранд ва ба фањми хонанда наздик мебошанд. Дар памфлети 

“Бепарвої њам љиноят аст” [135] муаллиф мавзуи доѓу печидаро дар фазои 
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буњрони маънавии рўз матрањ намудааст ва фикри худро дар партави 

ибораву ифодањои марѓуб пешнињод мекунад. Чунончи, дар ифодаи 

“Бобохони аз хашми мардум ба домони кўњ баромада” нафрати муаллиф 

ба љинояткоре ба назар мерасад, ки ќотили падару модар гардидааст. 

Ибораи “ба обу њавои мањбас муштоќ шудан” онро нишон медињад, ки 

љиноят кардан хўи ботинии љинояткорест, ки барои ў арзишњои инсонї 

вуљуд надоранд. Навишта сужаи муайян дошта, наќлњои тасвирї дар он  то 

њадде оњанги њаљвї пайдо мекунанд ва дар асоси сатираи муайян ба њолату 

авзои рўз хандида мешавад. Кинояву хандаи пуристењзои муаллиф нисбат  

ба маќомоти милитсия дар пояи танќид ќарор гирифта, ноуњдабароиву 

сањлангории онњоро нишон медињад: “...Яке аз рўзњои охири фасли 

зимистон кўчањои Пушингро мошинњои органњои тафтишоти љиноятї 

пахш карданд. Аз ќошу ќавоќи милитсионерону муфаттишон барфу борон 

мерехт. Њама гўё љиддї, “серкор”, “пурташвиш” буданд”  [135] Бо 

ишорањои тањтонї бозгў намудани нуќсони фаъолияти маќомоти њифзи 

њуќуќ муносибати адибро ба љараёни њаводиси рўз нишон медињад. 

Ибораву ифодањои њикматнок ва мантиќдошта баёни њадафи ўро дар 

заминаи воќеияти рўз таъсирбахш менамоянд: “Хонаи бепарвої сўзад, ки 

аз дасти мову вай бисёр харобињо сар мезананд” [135]. 

Масъалаи сабку услуб ва шакли баёни љолибу эњсоспарвар аз мадди 

назари муњаќќиќони соња дур нест ва он як унсури муњим барои дарки 

моњияти рухдоди маънавию иљтимої дониста мешавад. Маќсади эљодкори 

асил низ дар навбати аввал дар шакли маќбулу писандида пешнињод 

кардани навиштаест, ки ба равзанаи афкори љомеа роњ ёфта тавонад. 

Моњияту таъиноти иљтимоии навиштаро низ бештар сабку услуби содаву 

оммафањм таъмин менамояд. Бо назардошти табиати эљодии муаллифон 

дар замони истиќлолият ин сабку услубњо ба се навъ таќсим мешаванд: «Аз 

солњои аввали даврони истиќлоли Тољикистон њафтаномаву  маљаллањои 

тољикии кишвар аз рўйи сабку услуби забони онњо ба се гурўњ таќсим 

шуданд, ки онњоро усулан метавон «анъанавї», «муътадил» ва «навовар» 

унвон кард. Чунин хусусиятњои гурўњии нашрияњо имрўз  њам мушоњида 
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мешавад» [66, с. 279-281]. Дар ин самт Тўлќин Хоља бештар аз ин се гурўњи 

шартии сабку услубњо кор гирифтааст. Сабки анъанавї ба он ваљњ дар 

осораш бештар истифода гардидааст, ки њамчун як эљодкор аз хосияти 

табиати муњити маънавї огањ мебошад. Навовар буданаш дар он дида 

мешавад, ки ба ягон сабку услубе такя накарда, дар љодаи эљод худро 

сохтан мехоњад. Муќаддимаороињои тўлонї, такрори ин ё он фикрњои 

мутобиќ ба сиёсати ваќт ва хулосабарорињои якнавохт хоси навиштањои ў 

нестанд. Тўлќин Хоља адиби тозагўест, ки нафосати шеърї ба осори 

насрияш таъсири амиќ гузоштааст. Љањонбинии баланди маънавии адиб  

дар пешнињоди матлаб навиштањои ўро хонданиву љолиб менамояд.  

Оњанги баён баъзан дар заминаи эњсоси шоирї љараён пайдо мекунад. Дар 

лавњаи  “Аз пахтакорї ба некуањволї” [146] ин љињат дар иборањои рехта 

чунин ба назар мерасад: “...заминњои тахту њамвор, ќаторњои аз коркард 

баромада, обчињои овораи обмонї, чобукдастони саргарми чобуќ, 

майдонњои тозаю озода аз алафњои бегона, техникањои дар сайр ва љилваи 

алвонљњои мањину нињолони сарсабзи беиллату беосеб ба он мусоидат 

менамояд” [146]. Њарчанд руњияи адабии гуфтор баланд шавад њам, аммо 

арзишмандии халлоќияти эљоди адиб аст, ки тасвири зиндагии одамон 

бомаром љараён пайдо менамояд. Муаллиф баёни мармузона надорад ва 

пешнињоди содаи матлаб таваљљуњи хонандаро љалб менамояд. Иборањои 

“замину заминкор”, “роњбарии софдилона”, “оби сабзиш”, “манзараи 

сурурбахш”, “гўшмоли сахт” ва амсоли инро навгўињову нављўњои адиб 

номидан мумкин аст, ки таровати хоси маънињоро соњибанд.  

Њаќиќати возењ аст, ки «бидуни сабку услуби жанрї матни 

журналистиро ба вуљуд овардан ѓайриимкон аст»  [35, с. 182] ва танњо дар 

сурати корбасти муваффаќонаи баёни образноку пуртаъсир  метавон дар 

ифодаи маќсаду мароми мушаххас муваффаќ гардид. Т. Хоља дар ин роњ 

публитсисту адиби муваффаќест, ки наќлњои пуробуранг дорад. Гуфтори 

адиб бештар њамон забони зиндаи халќу мањал аст, ки дар фањмишу дарки 

он мушкилие вуљуд надорад. Умумиятдињињои такрору обшуста, хоси 

сабки ў нестанд. Ќатъи назар аз кї будани ќањрамони офаридањояш дар 



118 
 

сифатбахшињои ў њељ гоњ мушоњидањои воќеї сарфи назар намешавад, яъне 

ќањрамонашро ба офтобу ситорањо монанд намекунад, балки нисбат  ба 

ќањрамони худ он чизеро мегўяд, ки онро аз наздик дидааст. Образи 

намунаеро нишон дода метавонад, ки рафтору хислаташ ба мардум писанд 

аст. Дар очерки “Њунар чу мушк бувад...” [150] ќањрамон шахсияти андак 

нест ва “акаи Нуриддин” бародари Президенти мамлакат асту ниёз ба ягон 

муаррифї надорад. Т. Хоља дар нишон додани симои ин марди накўкор аз 

равзанањои гуногун – майдони мењнат, суњбати рў ба рў, наќли атрофиён ва 

бардошт аз зиндагии одии дењотиёнаи ќањрамон менигарад. Дар ин очерк ў 

андешаеро баён кардааст, ки бо оњанги дили халќ њамнаво гардидааст ва 

љои инкор низ нест, ки хонанда ба мутолиаи чунин матолиб майлу завќи 

бештар низ дорад. Дар њаќиќат, халќ он чењраеро дўст медораду 

меписандад, ки халќият дораду хоксору ботавозуъ аст: “Акои Нуриддин бо 

вуљуди њамаи бениёзињояш њам дар кордонї, њам дар таљриба ва њам дар 

обрую нуфуз  марди хоксорест. Рафтору гуфтори самимонаву одиву  

муќаррарї дорад. Аз суњбати нахустини ў дар кас љуръати шикастани 

ќолаби расмият пайдо мешавад” [150]. Хосияти маънавии гуфтор (баёни 

фалсафї)  низ дар нишон додани симои ќањрамон созгор мешавад. Дар ин 

мавридњо барои љолибияту баланд гардидани таъсири гуфтор муаллиф аз  

кору њаёти ќањрамони навишта сухан мегўяд. Ин хољагї ва сарвари он дар 

миќёси кишвар бо њама сифатњо намунаанд. Ин хољагї ба мактаби таљриба 

табдил ёфтааст ва сарвари он корњоеро анљом додааст, ки дигар роњбарони 

хољагињои кишоварзї дар замони истиќлолият онро накардаанд. Аз 

мазмуни шарњу тафсилњои алоњидаи муаллиф бармеояд, ки њадафи хољагї 

ва раиси он танњо ба даст овардани фоидаву даромад нест. Дар наќли 

суфтаву равони муаллиф раиси ин хољагї фалсафаи њаёти заминро 

омўхтааст ва нафаси заминро эњсос мекунад: “...таъсиси он танњо барои  ба 

даст овардани фоида набуд. Маќсади муассис фаррохтар аз ин 

андозагирињост. – Замин њамчун одам нафас мекашад, аз асорат доду 

фиѓон менамояд ва аз мењрубонї гул-гул механдад, мегўяд, акои Нуриддин 
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ва меафзояд: – Дењќони асил бояд тапиши набзи заминро эњсос намояд ва 

вобаста ба дарди он чорагар бошад” [150].  

Дар тавсифи симои њаќиќиву намуна, ки дар заминаи мушоњидањои 

муаллиф зарурати тасвири љињатњои характерноки он ба вуљуд меояд, ба 

назар гирифтани мувофиќати «...зоњиру ботини инсон» [43, с.21] бештар ба 

мањорати эљодкори њамабин вобаста аст. Сифатбахшињои умумї ва 

гуфтори такрору якнавохт, пеш аз њама, мавќеи иљтимоии адибро тира 

нишон медињад. Барљастасозии образ дар публитсистика барои равшантар 

ифода кардани воќеият муњим ба шумор рафта, ин љињат бештар дар њалли 

муаммоњои тинату ботини инсонї мусоидат менамояд. Чунончи, њамсари 

Нуриддин Рањмонов ќатъи назар аз њама чиз дар тасвири адиб бонуи 

њалиму ботавозуъ аст. Янгаи Вилоят мутакаббир нест ва баробари дигар 

дењќонзанон дар майдони мењнат фаъол аст, пахта мечинад ва каланд ба 

даст гирифта, муљиби дилгармиву њайрати атрофиён мегардад: “Янгаи 

Вилоят гоњ-гоњ баробари чинакчиён анбои пахтачинї баста, пахта 

мечинад. Боре ў каланд ба даст гирифта, ба кашидани љўяки картошка 

пардохт, нафаре аз мењмонон бо њайрат пурсид, ки њамсари сарвари чунин 

як хољагї метавонад, ин амалро ба иљро расонад? Ў одиякак љавоб дод, ки 

аз куљо омадаам, ки наметавонам...” [150]. 

Муќоисањо нишон медињанд, ки очеркњои адиб, ки дар матбуот ба 

нашр расидаанд ва назми алоњидаи адиб, ки дар онњо равияи очеркї дида 

мешаванд, таќрибан њамоњанг мебошанд. Ќањрамонони очеркњои адиб 

инсонњои кору пайкоре њастанд, ки муаллиф бо зањмату талоши онњо аз 

наздик шинос мебошад. Он љињат низ ќатъи назар нест, ки «…ба адабиёт 

ворид шудани адибон њамчун очеркнавис» [123, с.7] чун як анъанаи маъмул 

сад сол боз идома дорад. Агар бештари адибон ба воситаи очерк дар наср 

муваффаќ гардида бошанд, пас, равияи очеркї дар эљоди Т. Хоља назми 

воќеъгароёнаи ўро таќвият бахшидааст. Дар чунин назм адиб бештар 

тинати одамонро кашф карда тавонистааст ва њар як симо бо махсусиятњои 

худ хотирмон мешаванд. Ба ин њама бештар ќаробати адиб ба зиндагии 

муќаррарии инсонњо мусоидат кардааст. Чунин сифати чењраофаринии 
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публитсистии ўро муњаќќиќон низ таъкид кардаанд:  “Инсонњои неку 

бунёдкор ва хайрхоњу хоксорро васф мекунад ва мамнун аст, ки дунё танњо 

тањти таъсири шарсифатон ќарор надорад. Чењрапардозї дар ашъори 

Тўлќин доираи мањдуд надорад ва аксари шеърњои ў дар бораи њамдењагон, 

њамкасбон, устодон, шогирдон, дењќонон ва, умуман, шахсиятњои накукор 

навишта шудаанд, ки аз фалсафаи хосе таркиб меёбанд”  [128]. Дар назми 

иљтимої Т. Хоља хеле зиёд ба суроѓи образњои намуна меравад, ки 

ќањрамонони воќеї мебошанд. Муњаќќиќ А. Рањим ба шеърњои гуногуни 

адиб бањо дода, пеш аз њама, мушоњидањову диди воќеъгароёнаи Т.Хољаро 

иќрор аст. Эљоди аз тахайюл нисбатан дури адибро таъкид намуда, 

муносибати ўро ба атрофиён дар баёни мушаххасу бепарда дармеёбад: “Аз 

шеърњои ў дармеёбем, ки чї гуна бо муњаббату  садоќат падару модар, 

устодон, инсонњои асил, шогирдони вафодорро ба ёд меовараду ба онњо 

арљ мегузорад” [129]. 

Яке аз  вазифањои тасвир дар очерк он аст, ки нависанда андешаву  

афкор ва хислату рафтори ќањрамони публитсистиро баррасї намуда,  

рухдод  ва  далелу арќоми воќеиро бо шеваи адабї тањлилу  натиљагирї  

мекунад. Тасвир дар ин самт бидуни тањќиќи фарогири характери 

ќањрамон бетаъсиру беруњ аст, ки сабаби ањаммияту моњияти иљтимої 

надоштани он њам мегардад. Махсусан, дар заминаи ќиёсњо ба назар 

нагирифтани воќеияти замонњои гуногун хати наќлиро дар баёни воќеияти 

рўз ноустувор месозад: «Очерки муосир муваззаф аст, ки воќеияти  

рангинро, ки дар бархўрд бо изњои куњна  ва  фарсуда  зуњур мекунад,  

њамаљониба  биомўзад... [99, с.17]. Дар очерки мазкур муаллиф сањифањои 

њаёти гузаштаи ќањрамонашро тањќиќ намудааст ва бештар ба он пањлуњое 

таваљљуњ менамояд, ки далели зањматписанд будани ќањрамон мешаванд. 

Гузаштаву имрўзи њаёти акои Нуриддин ќиёс карда мешаванд ва факту 

раќамњои возењ баррасии воќеиятро амиќтар месозанд. Ремаркањои 

људогона гузаштаи рўзгори акои Нуриддинро холисона нишон медињанд, 

ки пойдевори устувори мењнатдўстии ќањрамонро њанўз дар солњои 

њафтодуму њаштодуми асри гузашта бозгў менамоянд. Дар ин самт пеш 
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овардани маълумоти алоњида шумори фактњо намегарданд, балки 

фарогири мантиќе мебошанд, ки хонанда ба ќазоват даъват карда 

мешавад: “...мењнати шоистаи ў бо нишони ѓолиби мусобиќа (1976, 1979, 

1981), ифтихорномањо ва соли 1981 бо медали “Барои мењнати шоён” ќадр 

гардидааст” [150].  

 Як рисолати очерк он аст, ки ба воситаи сањнањои бадеї тањлилу 

баррасии факту далелњоро суфтаву нарму таъсирбахш менамояд ва ба 

андешаи муњаќќиќ И.Усмонов, «сањнањои хотирнишин таќозои сабки 

очерк аст ва бидуни он њар навъ очерк бадеияти худро гум карда, ба 

маќола монанд мешавад» [109, с.108]. Дар њаќиќат, очерк бо таљзияи хоси 

воќеияту бадеият шакли маќбул пайдо мекунад. Очерк низ чун жанрњои 

тањлилї аз маљмуи факту раќамњо иборат мешавад ва агар дар он бадеият 

заиф бошад, офаридани симои намунаву ибратбахш душвор мегардад. Т. 

Хоља дар ин самт аз усулњои гуногуни баёни матлаб истифода мекунад. 

Аљзои гуногуни њунариро дар очерки “Ќолаби расмиятро шикаста” [148]-и 

адиб дидан мумкин аст. Ремаркањову шарњњои муаллиф бо ифодањои 

гуногун њаќиќати рўзгорро тараннум менамоянд. Ифодањои алоњидаи 

“устухон сахт кардааст” ва “љилави аспу барзаговонро гирифта” дар 

майдони мењнат обутоб ёфтани ќањрамонро дилнишин ифода кардаанд. 

Муколамањо низ ба самти њадаф мувофиќ мешаванд ва аз забони ќањрамон 

пеш овардани андешањои фалсафї њаќиќатро дар домани бадеият нишон 

медињанд: “...акои Нуриддин дар оилаи дењќон таваллуд шуда, бо кори 

дењќонї устухон сахт кардааст. 

– Ман аз хурдї ба дарёфти ризќу рўзї масъул шудам. Он ваќт тамоман 

хурдсол будам, аммо љилави аспу барзаговонро гирифта, майдон ба 

майдон мегардонидаму замин шудгор мекардам, – гуфт акои Нуриддин” 

[148]. 

Тавре таъкид гардид, Т. Хоља тавонистааст, ки дар заминаи 

муколамањои сањнањои пешовардашуда симои ќањрамонро марѓубу 

хотирмон ба ќалам дињад. Бењтарин мазмунњоро дар муколамањо љо дода, 

аз забони ќањрамон воќеияти рўзро баён менамояд. Њарчанд баъзе 
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содагўињову такрори андешањо ба назар расанд њам, муаллиф њадафу 

маромро содаву фањмо пешнињод карда тавонистааст. Аз чунин навъи 

пешнињоди матлаб ба таври хеле самимї ќонуниятњои зиёди њаёт ошкору 

тавзењ меёбад, ки яке аз онњо дилгарм сохтани дењќонон ба кору зиндагї 

мебошад. Дар муколамаи дигар иборањои “дилсард” ва “сояандозї” 

таззоде мебошанд, ки  аз забони ќањрамони шинохта пеш овардани онњо 

оњанги махсусро (огоњї ва даъват) доранд: “– Пахтакор агар рўз то бегоњ 

дар пахтазор мењнат кунаду ба рўзгораш бењие оварда натавонад, оњиста-

оњиста нисбат ба кораш дилсард мешавад. Оќибати амали ў ба тарки пеша 

меорад ва ё танњо аз сояандозї иборат мешавад” [148]. 

Т. Хоља дар обуранг бахшидан ба навиштањояш њамеша аз доираи 

тањќиќи воќеият кор мегирад ва аз ин тањќиќ гоње ба ваљд меояду гоњи 

дигар ѓазабу нафрати худро пинњон нигоњ намедорад. Мавќеи иљтимоии 

адиб њамеша мушаххас аст ва чун табиати тамаллуќу тавсифњои бепоя дар 

вуљудаш нест, љуръат ўро водор менамояд, ки эњсоси дилашро ба ифодањои 

пурмазмун баён намояд. Дар ифодаву ташбењњои мувофиќ маќсадашро 

нишонрас баён карда, гуфтораш ба доираи афкори омма бидуни таъсир 

намемонад. Чунин њолат дар назми воќеъгароёнаи адиб самти хоса дорад:  

“Шоир гўё ќонунњои сабтнагаштаи сиёсатронињоро дар љањони имрўза 

хеле барваќт дарк намудааст. Дар њукм шоир истињола надорад. Барои 

мисол Горбачёв барин сарваррро ба «пашшаи анљуманњо» шабењ медонад, 

ки муљиби «хурўши кинаву фанои марњаматњо» гаштааст” [127]. Адиб дар 

баёни њадафи худ чун файласуфе ба назар мерасад, ки андешањои 

њикматолударо дар маќбултарин шакл барои хонанда пешнињод кардааст. 

Ин гуна сифати гуфтору баён дар назми ў бештар боло рафта, ања ммияти 

ахлоќиву тарбиявиро соњиб мешаванд. Образбахшии каломашро дар ќиёсу 

монандсозињо ба тимсоли бадї шакл бахшида, аз баровардани њукму 

хулосањои ќатъї њазар намекунад. Дар робита ба ин муњаќќиќон С.  Гулов 

ва А. Ќутбиддинов низ таъкид доштаанд, ки ќонунмандии назми иљтимої 

водор мекунад, то адиб бо сабку услуби суфтаву фањмо тараннумгари 

дардеву нуќсоне шавад: «Инсони имрўзаро кашф намудан мехоњад, ки бо 
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сирати нопоки худ њама илмњоро забун гардонидааст ва дар паи њавову 

њавасу худхоњї њама марзњои инсофу ахлоќро поймол месозаду барои тира 

сохтани оламе аз он берун мебарояд. Шоир  дар зери торњои  пардаи  

тааљљуб дониставу бехабар баёни тундмаънї дорад.  Ќонунмандии назм 

њам он аст, ки шоир аз њама беш бори дардро ба дўш дорад ва дарднок 

сухан гуфтанаш амри табиист. Ин маъниро бидуни корбасти сабки 

мураккабу печида софу сода ва равону мавзун чунин баён мекунад: 

Донї њама илму амали яздонї, 

Суќротию афлотунию луќмонї. 

Кулли њунари далерию дастонї, 

Њељ аст ба пеши њунари шайтонї» [127].  

Аммо боиси њасрати адиб аст, ки инсон ин иштибоњро дарк кардан 

намехоњад ва зери пардаи љањолат боз њам шефтаи амалњои фиребои худ 

мегардад. Публитсист мегўяд, ки «дар мушти дили шайтон будааст калиди 

бахт». Ба иловаи ин гуфтањо ў ѓалати рамзомези худро баён дошта, таъкид 

медорад, ки «шайтон напарастида»-аст. Мисраъњои шоир ботини 

пуртаззодро фаро гирифтаасту хонандаро ба олами андешањои рангин 

мебаранд. Тасвирњои «хушрўю хушобу диданбоб» на самимият, балки 

нафрати адиб нисбат ба хунхорон дар њама љода  аст. Ифодаи «олиљаноб» -

и адиб на позањр, балки зањр дорад: 

Хушрўю хушоб гаштаї, эй одам, 

Бас диданбоб гаштаї, эй одам. 

Аз хўрдану аз макидани хуни халќ 

Ту олиљаноб гаштаї, эй одам» [127]. 

Дар тасвирњои адиб мансубияти мавзуї њељ гоњ ќатъи назар нест. 

Калимањо, иборањо ва факту аснод ба таври мушаххас зикр мешаванд. 

Ибораву дигар љузъиёти образолуда сабку услуби равону содаи Т. Хољаро 

халадор намесозанд ва њар кадом дар љои худ маќсаднок истифода 

мешаванд. Ў њељ гоњ пурмуаммо сухан гуфтан намехоњад. Чунин сифат  ба 

он ваљњ аст, ки публитсист аз дилу забони халќ сухан гуфта метавонад ва 

маќоми баланди ў дар як давраи муайяни адабиёт ба ин иртибот дорад: “...  
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Дар нимаи дуюми асри бист дар адабиёти тољик рубоиву дубайтиро ба 

пояи Тўлќин Хоља касе насуруда. Ин ба он маънист, ки нафаре мисли ў 

рубоиву дубайтиро мардумитар нагуфта”  [133]. Ба чунин њукм метавон 

љонибдор гашт ва аз мазмуни аксар рубоиву дубайтињои адиб пайдо 

мегардад, ки бо мушоњидањои воќеї он чизеро гуфтааст, ки дар забони 

халќ љорист. Ин гуна гуфтор гоњо пурлутфу зарифона мешаванд ва 

хонандаро ба завќ меоранд: 

“Садгуна љафидед маро, эй занњо, 

Садгуна мазидед маро, эй занњо. 

Ваќте ки намонд шираву шарбати ман, 

Бар кўча маро фиридед, эй занњо. 

Ман пираму бо дили љавон мегузарам, 

Ду чашм ба љониби занон мегузарам. 

Пирони дигар мурдаи симанд агар, 

Ман мурдаи симинбаданон мегузарам” [165, с. 77]. 

Дар шеъри «Дар базми висол» [162, с. 33] Т. Хоља адиби тасвиргарои 

муваффаќест, ки гуфтораш аз эњсоси воќеияти мушоњидашаванда 

образноку љолиб гардидааст. Ташбењу монандсозињояш нављўињои аљиби ў 

мегарданд ва ба олами тахайюли хонанда хеле наздик мешаванд. Дар 

ифодањои шоњ ва моњ бозёфти нави адибро дидан мумкин аст, ки ќофияву 

вазни шеърро мувофиќ сохтаанд. Яктан гардидани ду дилдодаву нављавон 

дар бењтарин шакли баён хонандаро ба андешањои дуродур мебарад. Садои 

даъват барои шарик шудан дар суру хурсандї ва саодати хушбахтии ду 

нафар камтаъсир нестанд: 

«Љом ба љом  омадаст, 

Ком ба ком омадаст. 

Шоњ гирифта  моњро, 

Ном ба ном омадаст. 

 

Њар ду ба як  назар шуда. 
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Мардуми  як  басар  шуда, 

Дар хами як камар шуда, 

Як  касу як нафар шуда. 

 

Саљда куну дуруд гў, 

Наѓма зану суруд гў. 

Банд зи љодувон кушо, 

Бол  зи бозувон кушо» [162, с. 33]. 

Дар очеркњову лавњањо ва шумораи зиёди шеърњояш Т. Хоља њамеша 

адиби навпардозест, ки бо корбасти иборањову ифодањои пуробуранг 

барои хонанда матлаби таъсирбахшро пешнињод менамояд. Осори адиб 

дилпазиру маънигустар буда, муњити зисти одамон  ва табиату хислати 

афроди алоњида дар онњо бо љолибтарин љузъиёташон мавриди баррасї 

ќарор дода мешаванд. Эљоди ўро адибони шинохта мавриди назар ќарор  

додаанд, ки аз шоири тасвиргарову маъниљў будани ў дарак медињад: 

“Тўлќин Хоља шоири ширингуфторест, ки устоди бузург Бозор Собир ба 

эљодаш ќоил монда” [133]. Аз андешаи муњаќќиќон С. Гулов ва А. 

Ќутбиддинов бармеояд, ки њар як сатри ў бо маънињои равшану возењ 

нишонрас мешаванд ва хислату навои эљодашро дар баёни бепардаву 

ошкори ў мебинанд: «…Ў аз забони мардуми одии нодору миёнњол сухан 

мегўяд. Тунд калом мегўяд ва ширин васфи ёру диёру њаќиќати беолоишро 

менамояд» [127].  

Дар такя ба афкори баъзе муњаќќиќону пажуњишгарон метавон гуфт, 

ки Тўлќин Хоља имкон дошт дар замони зиндагии худ бо чунин сабку 

услуб ва мањорати воќеиятнигорї эљоди бештареро соњиб гардад,  зеро дар 

асри нав эљодкор бо равиш ва оњанги публитсистї,  махсусан, назми 

иљтимої њамеша љойгоњу маќоми баландро соњиб гашта метавонад. 

Табиист, ки доираи мафкураи љомеа чунин навъи эљодро бештар 

мепазирад.  У. Шерхон дар бораи Саид Ѓоиб (яке аз дўстон ва 

њампешагони Т. Хоља) њарф гуфта, аз он надомат дорад, ки ин ду 

ќаламкаши моњири дур аз пойтахт ќароргирифта хеле зуд њаётро падруд 
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гуфтанд: “Агар таќдир он дуро сари ваќт (мисли дигарон) аз музофот ба 

марказ мефиканд, кї медонист, онњо то ба куљоњо сар мекашиданд”  [133]. 

Агар У. Шерхон аз тангноии майдони эљоди ин адиб њарф занад, Н.  

Яздониро, пеш аз њама, забони суфтаву халќии ашъори Т. Хоља мутаваљљењ 

менамояд. Печидаву мураккаб баён накардани њадафу маром хосияти 

умдаи осори ин адиб аст ва ќарин будан ба рўзгору њаёти халќ ба ин омил 

бештар мусоидат кардааст. Дар њаќиќат, бо халќ будан, бо забони ин халќ 

сухан гуфта тавонистан мањорати хоси ин адиб аст, ки бо ин васила 

халќияти осорашро баланд нигоњ доштааст: «Тўлќин Хоља таъбироту 

истиороти мањаллиро, чи кўлобї, чи ѓайрикўлобиро бисёр хуб истифода 

мекард» [134]. Барои Н. Яздонї муњимтарин нукта он аст, ки Тўлќин Хоља  

шоири муваффаќи иљтимої мебошад, ки ќатъи назар аз дур буданаш аз 

пойтахти фарњангї њамќадам будани ў бо шеъри муосири ноб эњсос 

мешавад. Гиряву шодї дар шеъри иљтимоии Тўлќин гиряву шодии халќ 

аст, ки хеле зуд ба дилу дидањо роњ ёфта метавонад. Аз мутолиаи ашъори 

ин адиб бармеояд, ки офаридањояш тараннуми дарду нолањост ва дарди ў 

моњиятан хусусияти иљтимої пайдо мекунад. Тўлќин Хоља адибест, ки 

дарди дили дигаронро суруда метавонад. Ин натиљаи он аст, ки шоир 

сабку услуберо дар эљодаш ба кор бурдааст, ки оњанги иљтимоиро 

тараннум менамояд: «Шеъри ў аз пора-порањои нахустинаш, ки дар 

матбуот мехондам, барои ман бисёр хуш буд. Рўзе дар як рўзнома номи 

Тўлќин Хоља ба чашмам афтид, хурсанд шудам, аммо хурсандиам дерпо 

набуд. Ин шеър аз дарде менолид, ки дарди шахсии ман аст» [134]. 

Воќеиятбаёнї ва оњангњои шикваву гилањо нишон медињанд, ки  

шеъри Т. Хоља як навъ тарљумаи њоли ўст, ки бо фасењтарин забону 

бењтарин сабки маќбул њикояти ањволи адибро менамоянд. Дар шеъри 

«Бекас» [162, с.5] дар бораи азияту хорињои худ сухан меронад ва чун 

хосияти як эссеи фарогири саргузаштњо шикоят аз ноадолатињои иљтимоии 

замони шуравї дорад. Т. Хоља дар шеъри худ ќањрамони доимиест, ки гоњо 

муборизи забардаст ва гоњи дигар љабрдидаву танњову бе пушту паноњ ба 

назар мерасад. Ин шеърро ёдномаи хоси адиб номидан мумкин аст, ки а з 
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тањдиду фишорњои дар замони шуравї нисбаташ раводида наќл мекунад. 

Ёдномањо дар ќолабњои назму наср наќли воќеиятанд, ки шакли махсуси 

пешнињоди матлабро дошта, ба андешаи муњаќќиќ А. Саъдуллоев , ќабл аз 

њама ифодаи ранљњои муаллифанд: «Муаллифони ёднома дар истифодаи 

фазо ва ваќт комилан  соњибихтиёранд.  Онњо  метавонанд, лањазоти  

риќќатбори фољиа ё  марги табииро умуман  ёдовар нашаванд,  вале  сабки 

нигориш  бо љузъиёту  ишорањо аз  шахсият, маќом  ва  талафоти ќањрамон  

дарак  медињад» [104, с. 31-32]. Шоир бо ифодаву гўишњои халќї шикоят аз 

рўзгор менамояд ва аз «изо»-и худ бо њасрат ёд мекунад:   

«Дар хони  худ ѓайри изо чизе  надорам, халќи ман, 

Дар  дасти  худ ѓайри  дуо чизе надорам, халќи  ман. 

Чизе  надорам, бо дињиш  радди балои  худ кунам, 

Љоду наям, к-аз  њељ  чиз  садди  балои  худ  кунам. 

  

Њамма балои  сар зада аз коргардонњои туст, 

Њамма вабои омада аз корчаллонњои  туст. 

Бо  ќандњои  хориљї  аз  хориља овардаанд, 

Бо фандњои хориљї аз  хориља овардаанд» [162, с. 5]. 

Истифодаи санъати ташбењ барои аз ифодаи њаќиќати урён фирор 

кардани адиб нест, балки бо ин роњ адиб мехоњад, њаќиќатро амиќтар 

нишон дињад. Аз назари муаллиф чоплусони тамаллуќкор дар љомеа 

зиёданд, ки бо хизмати хирсонаву пурфиреби худ пояи орому пурсуботи 

љомеаро фано месозанд ва њамин тавр њам шуд, ки аз дасти онњо давлати 

шуравї барњам хўрд: 

«Аз чоплусонат  бубин бар чењраи яъљуљњо, 

Аз  пойбўсонат  бубин  бар нусхаи маъљуљњо. 

Девори ќонунро  чї сон  лесида вайрон  мекунанд, 

Авзои  гардунро чї сон  бўсида вайрон мекунанд» [162, с.5]. 

Т. Хоља адиби њаќиќатпардоз аст ва њар як љузъиёти матолибаш бо 

бењтарин сабку услуби ба фањми оммаи васеъ ин њаќиќатро урёнтар 

месозанд. Иборањои «њалќљаф» ва «талхакаф» бедодии милисањоро нишон 
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додаанд, ки як замоне ўро бо туњмату буњтонњо буѓї кардан мехоњанд. Дар 

ибораи «шайтони арзонфурўш»  гилаву интиќод аз масъулону 

маќомдороне дорад, ки ўро беасос мефурўшанд: 

То  бо  дасиса мекунад  моро милиса  њалќљаф, 

Ман  аз  дасиса талхакаф, ман  аз милиса  талхакаф. 

Гў  бас кунад  шайтони ту  арзонфурўшии  маро, 

Сўзан  зада нўшидани хуни сурўшии  маро» [162, с.5]. 

Осори адиб бо заминаи ќонунмандињои бадеї устуворї ва љаззобият 

пайдо кардаанд. Дар баробари ин аз баёни андешањои тезутунд њазар 

наменамояд. Дар мисраъњои дигар бо чунин баёни содаву фањмо аз халќи 

худ имдоду пуштибонињоро интизор аст. Баъзан чунин тарзи баёну сабку 

услуб хеле муассир мешавад. Ў мазлуми ба замин афтодаест, ки аз домани 

њамрозе гирифтану ба пой хестан ва «њой-њой» гиристан мехоњад:  

Эй халќи ман, эй халќи ман, љуз ту надорам додрас, 

Яъне надорам њељ кас, яъне надорам њељ кас. 

Як кас надорам, доманаш бигрифта бархезам зи љой, 

Як кас надорам, гарданаш бигрифта гирям њой-њой» [162, с.5]. 

Шеърњои Т. Хоља, ки баёни њаќиќати рўзгоранд, бо воќеятписандї 

дар тасаввури хонанда хеле хуб љо мегиранд. Дар шеъри «Кўњистон» [167, 

с.80] муколамаи ўро бо диёру зодгоњаш мебинем, ки бо ташбењу тасвирњои 

мувофиќ симои кўњистони диёри тољикро офаридааст. Муњаќќиќ А. Рањим 

руњияи баланди оммавї доштани шеъри Т. Хољаро ба назар гирифта, 

андеша дорад, ки дар фањми сурудањои ин шоир мушкиле вуљуд надорад: 

«Шеърро заминї мегўяд, намебофад. Њама тасвирашро кас метавонад, ки 

тасаввур бикунад ва дўст бидорад» [162, с.3]. Њамин аст, ки хонанда бо 

муаллиф дар пайроњаву бероњањои кўњистони диёр њамсафар мешавад. 

Шебу фароз, ќуллаву љарињои баланд, роњњои пур аз хоку чанг ва 

чашмањои дилфиреби диёр мафтункунанда ба тасвир омадаанд: 

«Роњ ба  пайроњаи  ту  меравам, 

Роњ  ба  бероњаи  ту  меравам. 

Санг  занад  роњи  ту  бар пои  ман. 
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Чанг  занад  оњи ту бар  нои  ман. 

 

Љон  ба лабам  лаб-лаби љар  меравам, 

Гом  ба сад  хуни  љигар  меравам, 

Њамчу  даде  пахш кунад барраеро, 

Пахш  кунад  воњима  ин  љо  маро. 

 

Њалќаи  сайёд  сари  чашмаат, 

Ташналабї  љодуи  хунташнаат. 

Чашмаи  ту љо шуда  дар чашми  ман, 

Чашмаи ту  меравад  аз  чашми  ман» [167, с. 80]. 

Дар шеъри «Њаќиќат» [167, с.81] наќлњои бадеї аз гузаштањои 

кўдакиву љавонии адиб њикоят менамоянд. «Ман»-и муаллифї фаъол буда, 

таърихи гузаштаи њаёти адибро воќеї нишон медињад. Мафтун сохтани 

дилбарони таннозро њунари баланди худ медонад ва ифодањои «ром» ва 

«дом» таззоди хоси маъниро ба вуљуд овардааст. Худро шабењи он сайёде 

медонад, ки забони «фиреби љомазеб» дошта, сайди худро ба даст 

медарорад. Њаќиќати воќеии дигар ин забону лафзи раѓбатангезу 

шањватангези ўст, ки занону духтаронро хеле осон шефтаи худ мегардонад: 

Ман  андар  роѓњо  оњучањоро  менињодам  дом, 

Ман  андар  боѓњо   хушрўчањоро  менамудам  ром. 

 

Забони  ман  фиреби љомазебе  дошт, 

Забони  ман  фиреби  дилфиребе  дошт. 

 

Шароби  раѓбатангези  занона  доштам  дар лафз, 

Шароби шањватангези  занона  доштам  дар  лафз» [167, с.81]. 

Дар мисраъњои дигар аз хислату хў ва рафторњои замони љавонии худ 

ќаноатманду пушаймон будани адиб маълум нест. Даруни лолазорон  

хандазорон доштани ў тасвири љолибест, ки аз хуррамии њаёти љавонии 
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адиб гувоњї медињанд. Рўзи офтобї ва шаби моњтобї дар бари ў ќарор 

доштани офтобу моњтоб (дилбару маъшуќ) бозёфти тозаи муаллифанд: 

Дањонам  дурљи  пур  аз дурру  марљон  буд, 

Лаболаб  то  лабаш аз  хандаи  лаъли Бадахшон буд. 

 

Даруни  лолазорон  хандазорон доштам бо лоларўёне, 

Даруни  резаборон  бўсаборон  доштам  бо  резадандоне. 

 

Ба  рўзи  офтобї  офтобе  доштам  дар бар, 

Шабони  моњтобї  моњтобе  доштам  дар бар» [167, с.81]. 

Дар шеъри «Ниёиш» [168, с.79] бошад заволи хуррамињои њаёти шоир 

ифода гардидаанд. Њасрату надомати шоир аст, ки дигар кўчањо аз 

хуррамињои њаёти љавониву наврасии ў ёд намекунанд. Ин кўчањо на аз 

гузашти њаёт ва на аз рењлати касе парвое надоранд. Хислати ахлоќиву 

маънавии гуфтор баланд мешавад ва ў дигар дар сањнањои зиндагї чун як 

шахси нотавон ба назар мерасад. 

«Кўчањоро  нест парвои  хаёли  рањнавард, 

Кўчањоро  нест  парвои  заволи  рањнавард. 

 

Гурбае  пар  меканад  мурѓи  диламро  як  тараф, 

Подае  сум  мезанад боѓи  гуламро  як  тараф. 

 

Дар  китоби  сурх  монда  кабкњои ќањ-ќањам, 

Дар  китоби сурх  монда  шеърњои  њамрањам» [168, с.79]. 

Тавре зикр гардид, њам дар наср ва њам дар назми Т. Хоља дар дањ соли 

охири њаёти адиб гардишњои куллї ба назар мерасанд. Сабку услуб, 

доираи мавзуъњо ва андешањои адиб таѓйир меёбад ва љои ифодањои 

тезутунди баёнро васфу ситоиш мегирад. Дар очеркњову шеърњои ў васфи 

симоњо афзалият пайдо мекунанд, ки ин љињатњо дар намунаи осори ў дар 

солњои 1970-1995 хеле кам ба назар мерасанд. Яке аз дўстон ва наздикони 

шоир – У.Шерхон, ки аз зиндагиву осори адиб хеле зиёд огањ мебошад, 
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чунин аќида дорад, ки дар охирин солњои њаёташ Т. Хоља рў ба 

мадњиясарої (васфия) овардааст. Ба гумони инљониб, мадњия оњанги 

нисбатан манфї дошта, барои нишон додани хати эљоди адиб бањогузории 

мувофиќ нест: “Шоири ширинсухан Тўлќин Хоља тайи 12 соли охири њаёт 

ба васфиягўї шуѓл варзид. Як силсила шеърњои тавсифияш, амсоли 

“Рўинтан” (Тўёнае ба 80-солагии љанговар Ѓаюр Сафар), “Сањли 

мумтанеъ” (Эњдо ба Мањмадулло Сайдалиев), “Албурз” (Таќдим ба 

Алимурод Таѓоймуродов), “Достони самимият” (Эњдо ба Асадулло 

Рањмон) ва ѓайра рўи чоп омаданд” [133]. Бењтар он аст, ки агар ин навъи 

эљодро равияи очеркї номем, зеро худи адиб дар шеърњояш тамаллуќу 

васфро инкор менамояд. Аммо он нуќта инкор карда намешавад, ки дар 

њаќиќат, баъд аз солњои 2000-ум шеърњои тавсифии адиб якбора зиёд 

мегарданд ва бо пайванди амиќ доштан бо воќеият онњо очеркњои 

манзуманд. Як хусусияти эљоди ин давр он аст, ки њарчанд васфу тањсинњо 

нисбат ба чењрањо боло раванд њам, аммо бо истифода аз имкону фурсат 

дар њошияи онњо нуќтаи назари интиќодї бо усули ќиёс њатман пеш оварда 

мешаванд, яъне табиати осори ў ба пуррагї таѓйир наёфта, њамон Тўлќине 

ба назар мерасад, ки дар замони шуравї аз маќолаву шеърњои интиќодияш 

масъулону маќомдорон њарос доштанд. 

 

3.2. Ќолабњои жанрии публитсистикаи адиб 

 

Назар ба ќавли муњаќќиќон, “Публитсистика набзи замон буд, њаст ва 

боќї мемонад...” [53, с. 314-316] ва ин љињат њар як адибро водор мекунад, 

ки ќатъи назар аз пардозњои бадеї воќеиятро ба мењвари марому маќсади 

худ табдил дињад. Ќолаби баёни публитсистї дар такомулу тарбияи адибон 

дар њама давру замон наќши назаррас дорад. Нахустњадафи њар як 

эљодкори њанўз дар остонаи майдони њунар ќароргирифта ољилтару 

амиќтар таъсир расонидан ба олами афкори хонанда мебошад. Чунин 

њадаф дар заминаи дарёфти табъу завќи хонанда њосил мешавад, ки 

публитсистика нисбат ба дигар навъњои эљод ин имконро бештар соњиб  
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аст. Гузашти ваќт имкон ба вуљуд меоварад, ки нигоранда зина ба зина 

ќуллањои эљодиро фатњ намуда, чун як адиби муваффаќ дар љомеа 

муаррифї гардад. Њамин љињат аст, ки ба андешаи муњаќќиќон “...аз 

Горкий барин нависандагони бузург оѓоз карда, тамоми соњибќаламони 

соњибкитобу љўянда тарбиятгирандагони бевоситаи мактаби 

публитсистика буданд” [53, с. 314-316]. Т. Хоља низ бо нашри аввалин 

навиштањои матбуотияш дар замони донишљўї аз матолиби 

воќеъгароёнааш дарак дода буд. Публитсистикаи ў аз аввалин рўзњо 

саршори оњанги замоне мебошанд, ки шоир дар фазои он зистааст. Дар 

асоси баъзе навиштањои Т. Хоља ба хулоса омадан мумкин аст, ки ў хеле 

муборизу пурмасъул аст ва аз гуфтани сухани њаќ парњез надорад.  Тавре 

дар боло зикр гардид, аз оњанги баъзе шеърњояш бармеояд, ки ў дар 

зиндагї мавриди фишору таъќибњои равонї ќарор гирифтааст. 

Бюрократияи замони шуравї барои адиб гирифторињои зиёдро ба вуљуд 

овардааст. Тањдидњову душмансозињо дар симои ў бештар ба маводи 

интиќодиаш робита дошта, ба масъулону соњибмартабањо чандон писанд 

нест. Њамин аст, ки дар осори ў жанрњои танќидиву њаљвї кам нестанд ва 

ба љои тамаллуќ ошкоро дар муќобили мањдудияту монеањо будан мехоњад.  

Яке аз жанрњое, ки дар эљоди ў бештар истифода шудааст, луќма 

мебошад. Аз тафсири ин жанр бармеояд, ки луќма  дар баробари дигар 

афрод бештар ба он ашхоси соњибмаќоме нигаронида мешавад, ки дар 

фаъолияти худ иштибоњу норасоињо доранд: «Ин жанр хитоб аст. Хитоб ба 

касе, ки сањв, ё бад кардааст, хитоб ба аудиторияе, ки аз чунин одамон бояд 

худро эњтиёт намоянд, хитоб ба масъулин, ки аз гуноњњо парњез кунанд»  

[109, с.118]. Навиштаи адиб бо номи «Тарбия корест таъхирнопазир»  [138] 

аз рўи ќолаби жанрї ба луќма монандињо дорад. Дар он танњо юмор 

заифтар буда, сатира ќавитар гаштааст: “...талабагони шаршарї воситаи 

хуби худсафедкунии ањли мактаб гаштааст. 

– Чаро баъзе талабагон ба дарс омода нестанд? – пурсидем аз муаллиме. 

– Онњо шаршарињоянд, – бањона пеш овард ў. 

– Хўш, сабаби ба дарс иштирок накардани дигар талабањо дар чист? 
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– Дар синфи мо шаршарињо њам мехонанд, – посух дод роњбари синф” 

[138]. 

Дар муколамаи боло мазмуну мантиќи хос љой дорад. Чун хонандагон 

аз дењаи Шаршар аз се километр роњ ба дарс намеоянд, бањонае дар сатњи 

пасти таълим нишон дода шудааст. Дар луќмаи мазкур ба њоли мактаби 

Пушинг, хољагии ба номи Дзержинский ва шуъбаи маорифи ноњияи 

Данѓара хандаи зањрдор карда мешавад. Чун хосияти луќма даъвату хитоб 

аст, ин хосият ќатъи назар нагаштааст: “...чаро роњбарони совхоз аз 

вазъият огоњ бошанд њам, худро ба нодонї мезананд. Ба ин вазъияти 

ташвишовар кормандони шуъбаи маорифи район чї хел бањо медода 

бошанд” [138]. 

Памфлет аз љумлаи жанрњои камшуморест, ки њам дар замони шуравї 

ва њам дар замони истиќлолият хеле кам иншо мешавад. Ба аќидаи 

муњаќќиќон, метавон љонибдор гардид, ки  «…дар памфлет тасвири њаёти 

иљтимої ва сиёсї ба њадде хусусияти шиддатнок пайдо мекунад»  [80, с.156]. 

Бо ин сабаб ва бо иллати худсензура муаллифон намехоњанд, ки бо чунин 

мавзуоти пурсару садо сари кор гиранд. Дар ин самт њарифу душманони 

идеологии хориљї ќатъи назар аст ва хеле зиёд мушоњида меша вад, ки дар 

баррасии чунин мавзуот (дар замони шуравї  фашизму империализм ва дар 

замони истиќлолият терроризму экстремизм) муаллифон хеле фаъол низ 

њастанд. Аз рўи таъиноту хосият памфлет ба душмани дохилї низ сари кор 

мегирад, ки, мутаассифона, журналистон аз мудохила ба чунин мавзуот 

худдорї менамоянд. Ин дар суратест, ки бо корбасти луќмаву фелетонњо 

дар оѓози асри гузашта неруи матбуот мушаххас мегардид ва њамин аст, ки 

“...газетаро бо назардошти имконоту вазифањояш дар солњои 20 -30-и асри 

гузашта, муаллим, њимоятгар ва рафиќ мегуфтанд”  [59, с. 284-287]. Аммо 

Тўлќин Хоља аз љумлаи он муаллифонест, ки ин гуна душманони дохилиро 

пайдо карда метавонад ва ошкорову равшан онњоро мањкум менамояд. 

Навиштаи дигари ў тањти унвони “Бепарвої њам љиноят аст”  [135] аз рўи 

ќолаби жанрї ва тарзи масъалагузориву њаљви тезутунд памфлет аст. 

Муњимтарин љињати навишта он аст, ки дар он љуръат хеле баланд аст ва 
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рўзноманигори ошкоргўву мушоњидакор будани муаллифро нишон 

медињад. Навишта ќањрамони ягона надошта, нахуст ба њоли 

намояндагони њифзи њуќуќ хандида мешавад, ки ноуњдабароянд ва баъдан 

“Бобохони падару модаркуш” [135] мањкум карда мешавад. Бобохон дар 

озодї ќарор дорад ва љинояткори хавфнок мебошад. Таъиноти жанрї 

нишон медињад, ки «бар хилофи фелетон дар памфлет мавќеи асосиро фикр 

ишѓол мекунад ва факт њамчун масолењи пуркунандаи фикри иброзшуда 

истифода мешавад» [80, с. 155]. Навиштаи муаллиф ба ин  талабот љавобгў 

аст ва дар заминаи факту раќамњо кирдорњои љиноятии Гулмоњ ва Бобохон 

мушаххас баён карда мешаванд. Муњимтарин љузъи дигари ин памфлет он 

аст, ки сиёсати бозсозии замон танќид карда мешавад ва ќонунњои 

ноадолатона мазаммат мегарданд. Аз љумла, мухолифати муаллиф бар 

зидди ќонунњое иброз дошта мешавад, ки нисбат ба ќотилон амал 

менамояд: “Нињоят чизи дигаре, ки дар ќолаби муњокимаронињои ман 

намеѓунљад, рањмдилии аз њад зиёди кодексњои љиноятї нисбат ба 

мањкумшудагон аст. Бо гуноњи азиме 5-10 сол мањкум мешаванду бо савоби 

андаке дар 3-5 сол муњлатро адо мекунанд” [135]. Бо чунин гилагузорињо 

Бобохон аз дидгоњи муаллиф љинояткори ашаддиест, ки падару модари 

худро ќатл кардааст. Бо ин љинояти нангин ќотил мањкум карда мешавад 

ва ишора ба он пуштибононе аз намояндагони њифзи њуќуќ карда мешавад, 

ки Бобохонро аз љазоњои сангин рањо мекунанд. Хандаи мањвкунанда 

алайњи ќонунњои замони шуравї хосияти андешапарварї дошта, 

муносибати омиронаи онњо зери тозиёнаи танќид гирифта мешавад. 

Интиќоди Т. Хоља нисбат ба падидањои алоњида умумї нестанд ва бо 

мазмунњои тањтонї њатман ба касеву чизе ишора мекунад. Дар навиштаи 

боло намояндагони алоњидаи маќомоти њифзи њуќуќ сабабгори  

нобасомонии рўзгори одамон њукм карда мешаванд. Мањз бо ин сабаб 

адиб мавриди фишорњои ошкору нињон ќарор мегирад. Ба ин масъала 

Љ.Темурзода нуќтаи назари хос дошта, љуръати адибро омили аслии 

маќбул набудани ў ба масъулону њокимони давр мењисобад. Аз андешањои 

Љ. Темурзода бармеояд, ки Тўлќин бо маќолањои интиќодї бештар дар 
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солњои њаштодуми асри гузашта, мавриди фишору таъќибњои 

мансабдорону дигар ашхоси масъули нотавонбин ќарор гирифтааст: 

«Озодандешї ва бепардагуфтанњои Тўлќин охири солњои њаштодуми асри 

гузашта ба гўши аксар роњбарони ваќт намефорид. Пиндори ў, гуфтори ў 

ва рафтори ў ба баъзе аз њамќадамону њамќаламонаш ќобили ќабул набуд»  

[130]. Љињати хос он аст, ки Т. Хоља инсоншинос буд ва дар муќобили 

дурўяњову тамаллуќкорону табоњкорон аз мубориза даст намекашид. Аз 

андешањои Љ. Темурзода бармеояд, ки баъди марги Т. Хоља ин афрод бо 

рўсиёњї ба сўгвории шоир омадаанд  “Он худхоњон ва берўриёњо пеши 

роњбарони ваќт ба хотири маќому мартаба ва мансабе сари садњо 

Тўлќинро хўрда, соњиби љоњу љалолњо ва маќомњо гардида, баъди чанде ки 

аз мансабњо рафтанд ба суроѓи ў омада, ба ситоишаш мепардозанд. Ва 

сўгнома навишта, аз марги нобањангомаш бо рўсиёњї афсўс мехўрданд. 

Тўлќин њамаи онњоро то вопасин нафас бо хубї мешинохт» [130]. 

Тўлќин Хоља адибу публитсисти фаъолест, ки ба таври мањдуд танњо 

дар доираи истифодаи жанрњои публитсистии хосияти бадеидошта ќарор 

намегирад. Жанрњои хабарї дар эљоди ў мавќеи муњим доранд ва ин 

жанрњо низ аз њунари тасвиргароии ў таъсирпазир гардиданд. Аз љумла 

матлаби хабарии ў бо номи “Машќи мукаммал дар сатњи баланд гузашт” 

[152] ба хонанда дар бораи чорабинии муњимми ноњиявї наќл мекунад. Ин 

гузориш (репортаж) руњияи ахбории маълумеро дар худ нигоњ дошта, аз 

сањнањои ифодакунандаи воќеаи баамаломада хабар медињад. Хосияти 

репортаж он аст, ки “...дидашаванда аст, амал аст... Њодиса айнан тасвир 

карда мешавад. То чї андоза ин тасвир диданї мешавад, ба њунари 

нависандагї вобаста аст” [109, с. 33]. Дар њаќиќат, дар ин гузориш муаллиф 

баргузории чандрўзаи ин чорабиниро дар доираи тасвирњои зинда ба 

жанри лавња нишон дода тавонистааст. Динамизми  тасвирњо љолибият 

пайдо менамоянд: “Сипас њама вориди бинои мактаб гаштанд. Дарс оѓоз 

шуд. Хонандагону омўзгорон оиди мудофиаи гражданї дарсњои тарбиявї 

ва викторина ташкил карданд” [152]. Маълум аст, ки муаллиф дар љои 

воќеа њузур дорад ва ќобилияти мушоњидаи муаллиф дар он зоњир 
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мешавад, ки ў њама чизро дар асоси назора тасвир намудааст. Тасвирњо ва 

наќлњое, ки дар ин навишта ољилият надоранд, симои объектро нишон 

дода, муњиммияти баргузории ин тамринро возењ сохтаанд. Гузориш бо 

нашри се акс муњиммияти воќеаро собит сохтааст ва љињати хоси 

публитсистї он аст, ки мавќеи муаллиф дар он пассив нест. Т. Хоља 

осебпазир будани ноњияи Данѓараро њангоми обхезиву селњо зикр намуда, 

омодагии сокинонро њангоми ин њодисањо яке аз шартњои муњимми наљот 

мењисобад: “Гоњо аз таъсири селњои баланд хисоротњо низ ба рўзгори ањли 

ин хонаводањо ворид мешавад. Доир шудани чорабинии мазкур барои 

онњо нињоят муфид афтод. Њам соњилњои селгузари дења мустањкамтар 

шуду тањдиди хисоротњо камтар ва њам аз низоми наљотбахшї нисбат  ба  

якдигар огоњ гаштанд” [152]. 

Т. Хоља дар лавњнависї моњир аст ва дар њар як лавњаи ў љараёни 

зиндагии њаррўза дилчаспу хотирмон баррасї мешавад. Сањнањои 

мувофиќу ифодакунандаи амиќи мавзуъ њадафи мењварии муаллифро фаро 

гирифта метавонанд. Ќањрамонони лавњањои ў бештар омўзгорону 

мураббияњо ва дењќонону коргароне њастанд, ки кору зиндагии онњо 

ибратомўзу намунавї мебошад. “Бањори боѓча”, “Аз пахтакорї ба 

некуањволї”, «Дар њама соњањо ибратомўз» аз љумлаи лавњањое мебошанд, 

ки дар онњо таљассуми симоњои намунаи майдони мењнатро дидан мумкин 

аст. Дар шарњу тафсил ва ремаркањову сужањои кўтоњ ањаммияти иљтимоии 

мавзуъ нозукона баррасї мешаванд. “Бањори боѓча” лавњаест, ки дар 

бораи “зани мушфиќу мењрубон ва чашми кордон Абдуллоева Раљабмоњ” 

[144] наќл мекунад. Раљабмоњ бонуи кордону ташкилочиест, ки дар кори 

ободонии боѓча наќши сазовори худро нишон дода тавонистааст. Сањнањо 

бо љузъиёти фарогирї дар лавњаи мазкур заифтар бошанд њам, аммо 

тафсилу ташрењњо дар асоси наќлњои мушоњидавї симои Раљабмоњро 

мусбату кордон нишон додаанд. Агар аз рўи анъана таркиби аксар лавњањо 

аз шумори корнамоињо иборат шаванд, дар ин лавња, баръакс, зикри 

сифатњои хайру неки ќањрамон ба роњ монда мешавад: “Раљабмоњ њамеша 

ороста ва пероста мебошад. Гуфтору рафтораш дилкаш аст. Табиати нарму 
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мулоим дорад. Дуруштию даѓалї аз табиати вай дур аст. Ба хубї низоми 

корашро ќавї медорад” [144]. Тасвирњои бадеї њолати боѓчаро гуворову 

љолиб нишон медињанд ва муаллиф зимни мушоњида њаќиќати воќеиро 

баррасї кардааст, ки муваффаќияту кордонии директори онро бозгў 

менамояд: “Он љо кўдакон дар байни гулу гулбунњо, сояи беду сафедорон 

ва мураббияњои мушфиќу мењрубон нигоњубин ва тарбия меёбанд. Аз 

меваю сабзавоти худї ком ширин менамоянд” [144]. Доираи факту раќамњо 

аз мавзуъ хабардор будани муаллифро нишон медињанд ва , аз љониби 

дигар, дар доираи ќиёс њолати панљ сол ќабли боѓча зикр карда мешавад: 

“Дар боѓча 80 нафар кўдакон тарбия меёбанд. Барои љињати љисмонию 

маънавї тарбия гирифтани онњо 27 нафар кормандон зањмат мекашанд. 

Тарбиятгирандагон ба 5 гурўњ таќсим шудаанд” [144]. 

Дар навиштаи дигари адиб дар сањифањои нашрияи “Симои Данѓара” 

бо номи “Аз пахтакорї ба некуањволї” [146] дар баробари баррасии 

нисбатан фаррохи проблемањои соњаи кишоварзї, ба нишон додани симои 

намунаи ибрат таваљљуњ карда шудааст. Яъне лавњаест, ки хусусиятњои 

проблемавию портретиро дар якљоягї дар худ нигоњ доштааст. Ба ин омил 

бештар тавсифи се ќањрамон – Юсуфалї Шоев, Сайдулло Сўфиев ва 

Сафаралї Арзиќулов мусоидат кардааст. Проблемагузорї вусъати бештар 

пайдо мекунад ва дар домани ин проблемањо наќши чењрањо бозгў 

мешаванд. Офариниши сањнањо дар лавњаи мазкур заиф мебошад ва 

бештар ремаркањо симои ќањрамононро нишон додаанд. Муаллиф дар 

доираи мањдудтар ќарор мегирад ва бештар тобеи як њадаф – тањќиќи симо 

мешавад. Раиси хољагї Юсуфалї кордон аст, нисбат ба тобеон шафќат 

дорад ва худаш бевосита аз ањвол хабардор мегардад. “Юсуфалї Шоев ба 

супориш ва вобастакунињо бо пахтакорон ѓамхорї намекунад. Пеш аз 

баёни ниёзаш пахтакорро бениёз мекунад” [146]. Дар бораи Сайдулло 

Сўфиев  наќли маълумотњо чењрасоз гардидааст. Баъзе факту раќамњо 

нисбат ба ў шубњаовар њам мешаванд: “... чилу чор сол боз саркорї 

кардаасту боре њам ба бемуваффаќї ноил нашудааст” [146]. 
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Тўлќин Хоља публитсистест, ки бо факту раќамњо сари кор гирифтан  

ва коркарди онњоро меписандад. Мавќеи ўро бештар бољуръатона пеш 

овардани факту раќамњои возењу нав дар маќолаву репортаж, лавњаву 

очерк ва луќмаву фелетонњо устувор сохтаанд. Очерки «Дар њама соњањо 

ибратомўз» [159] бештар бо хосияти тањлили факту раќамњо љолиб ба назар 

мерасад. Муњиммияту мубрамияти очерки мазкур дар он зоњир мешавад, 

ки дар бораи касбияту кордонии нафаре  наќл мекунад, ки берун аз ноњия 

дар њудуди љумњурї ўро мешиносанд. То андозаи муайян дар он хусусияти 

очерки портретї ба назар расад њам, аммо баррасиву тањлили проблемањои 

кишоварзии ноњия ва бурду бохти соња ба мадди аввал мебарояд. Муаллиф 

зимни факту далелњо пешрафту муваффаќияти хољагиву кооперативи 

истењсолии “Рањмонљон”-ро нишон дода, нисбат ба масъалаи «тањќиќи 

сарнавишти инсон» [99, с.30] бетафовут нест. Дар ин очерк домани бадеият 

мањдуд аст ва наќли бомарому мутавозун ва пешнињоди факту раќамњои 

зиёд оммавияти матлабро таъмин кардаанд. Аз ин лињоз ќолаби очерки 

проблемавї дар ин навишта бештар ба назар расида, уфуќњои андеша 

фаррох мешаванд. Хусусияту таъиноти ин навъи очерк нишон медињад, ки  

ба миён гузоштани проблема ва масъалагузорињо монанд ба жанрњои 

тањлилї ошкору возењ љараён пайдо мекунад, муаммоњо дар рафти наќли 

муаллифї ба миён меоянд ва хулосаву тањлилњо ифодагари мавќеи 

мушаххаси муаллиф мегарданд. Мавќеи «ман»-и муаллиф дар ин очерк 

тира ба назар мерасад ва «бартарии шарњи мушоњида нисбат ба бадеият»  

[109, с.106] онро нишон медињад, ки муаллифро бештар факту раќамњо ба 

ваљд меоваранд. Аммо муаллиф ѓарќи фактњо намешавад ва дар коркарди 

онњо муваффаќ аст. Очерки мазкур бо назардошти «ташрењу тавзењ»  [99 , с. 

16-17]-и факт доираи муайяни тањлилњоро ба вуљуд овардааст:  ““Мењнати 

ањлонаи 215 нафар аъзоёни хољагї”, “аз чиниши аввал 15-20 сентнерї 

њосил ба даст овардан”, “корам гардонидани заминњои партов, санглох, 

камњосил”, “аз њар гектар ба даст овардани 35 сентнерї њосил”, “озмоиши 

2 навъ пахтаи рангаи хитойї ва 6 навъ пахтаи фарангї”,  “6 навбат чўља 

истењсол кардан ва 40 њазор чўља фурўхтан”, “5 гектар кишти шолї”, “48 га 
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домани боѓу токзорњо”, “3 њазор сар мурѓи хонагї ва 1000 сар мурѓи 

марљон”, “ба парвариш фаро гирифтани 165 сар бедона...”  [159] ва монанди 

ин факту раќаму далелњое мебошанд, ки дар асоси онњо муаллиф бурду 

бохти хољагиро њамаљониба нишон додааст. Фактњои боло чун дастоварди 

хољагии мазкур нишон дода мешаванд ва дар ин љода наќши сарвари 

хољагї махсус таъкид карда мешавад: “Сабаби рушд ёфтан ва ѓановат 

афзудани он ба кордонию коргузории оќилонаи сарвари он – акои 

Нуриддин Рањмонов вобаста аст. Ў њамеша фоидаи бадастомадаро 

маќсаднок сарф мекунад. Аъзоёнро дар завќмандии хос нигоњ медорад”  

[159]. Дар љумлањои дигар муаллиф аз ќолаби гуфтори обшуста њазар 

намекунад, ки хоси замони шўравї буд. Тафовут танњо он аст, ки дар 

замони шуравї колхозу совхозњо амал мекарданд ва њама муваффаќият ба 

њизби ягонаи њукмрон нисбат дода мешуд: “Асоси дастовардњои хољагиро 

некуањволии аъзоён ташкил медињад. Онњо бо шароитњои хуби корї ва 

маоши басанда таъмин мешаванд. Натиљаи чиниши чинакчиён њар дањрўза 

љамъбаст гашта, ѓолибон бо туњфањо сарфароз карда мешаванд” [159]. 

Дар назарияи шинохти жанрњо нисбат ба жанри маќола чунин 

фањмише вуљуд дорад, ки “муаллиф дар маќола ба дурустї, ё иштибоњ 

будани ин ё он аќидаву фикр хонандаро муътаќид сохтан мехоњад” [39, с. 

172]. Албатта, ин муътаќидсозї ба њунари корбасти шарњу тавзењ ва 

хулосаву њукмњои муаллиф вобастагї дорад, ки то кадом андоза ба умќи 

масъала фурў рафтааст. Т. Хоља низ дар робита ба хосияти тањлилии 

навиштањояш гуфтан мумкин аст, ки дар фаъолияти эљодии худ аз жанри 

маќола бештар истифода кардааст. Дар навиштани маќола 

ќолабшиканињоро ба роњ мегузорад ва дар њошияи факту раќамњо фикри 

озоди худро осон матрањ менамояд. Дар ин љода ў журналисти 

тањлилгарест, ки ба маљмуи фактњо такя карда, барояш маќола “бењтарин 

василаи баёни фикр ва дарљи аќида” [109, с. 59]  мегардад. Ин љињатро дар 

маќолаи ў бо номи “Данѓара – ѓарами дон” [153] дидан мумкин аст, ки дар 

нашрияи “Љавонони Тољикистон” ба нашр расидааст. Маќола зери 

рубрикаи “Ба ифтихори 20-солагии истиќлолияти давлатї” ба нашр 
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расидааст ва аз нигоњи њаљм як сањифаи пурраи рўзномаро ташкил 

медињад. Муаллиф дар муќаддимаи навишта сайри кўтоњи таърихие ба 

гузаштаи ноњияи Данѓара намуда, замоне Хуррамшањр ном доштани онро  

зикр менамояд. Дар ин муќаддима ихтилофи андешањои муаллиф ба назар 

мерасад. Чунончи, андешањои “водии Данѓара аз ќадимулайём обшору 

ободон будааст” ва “ободии сарорсарии водї аз миёнањои асри гузашта 

оѓоз ва дар замони истиќлолият ривољу равнаќ ёфтааст” то њадде 

њамдигарро инкор менамоянд. Муносибати муаллиф ба масъалањои 

иќтисодиву кишоварзии ноњия бештар зоњир гардида, тањлили факту 

раќамњо аќидаи ўро дар баррасии њар як масъала устувортар сохтааст. 

Андешаи мењварї дар маќолаи мазкур њамчун ноњияи аграрии пешрафта 

муаррифї кардани ноњияи Данѓара мебошад. Дар ин самт муаллиф 

хољагињои алоњидаи пешрафтаи ноњияро (“Сомонљон”, “Шамсия”, 

“Самандар”, “Исроил” ва ѓ.) мисол оварда, натиљањои истењсолии онњоро 

шарњ медињад. Дар маќола масъалањои истењсоли ѓалла, рушди токпарварї 

ва парвариши чорво матрањ гардидааст. Маълум аст, ки “дар маќола 

тањлил, андеша ва мулоњиза мавќеи асосї дорад” [74, с.118] ва Т. Хоља низ 

бештар дар асоси ќиёсњо ин вазифаро њаллу фасл кардааст. 

Дар њама даврањо яке аз омилњои асосии баланд гардонидани руњияи 

љомеа   «...навиштани маќолањои гуногуни оммафањм”» [37 , с. 283-288] ба 

шумор меравад, ки дар дигар гардидани андешаву афкори омма таъсири 

ољиливу возењ дошта метавонанд. Аксар маќолањои Т. Хоља низ бо хосияти 

оммавии худ масъалањоеро мавриди баррасї ќарор медињанд, ки моњияти 

амиќи иљтимої доранд ва барои бењтар гардидани некуањволии  зиндагии 

мардум нигаронида шудаанд. Маќолаи “Данѓара: марњалаи нави обёриву 

ободонї” [154] ба яке аз масъалањои муњим – обёрии даштњои Данѓара 

бахшида шудааст. Дар мавриди жанри маќола муњаќќиќ И.Усмонов 

андеша дорад, ки “...муаллифи маќола бояд услубе дошта бошад, ки бо 

образнокии калом, бо мисолњои боварибахш мардумро љазб кунад, илњом 

бахшад, ба њаракат оварад” [109, с. 62]. Чунин хусусият дар маќолаи мазкур 

бараъло зоњир аст. Муаллиф бо забони содаву оммафањм проблемањои 
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марбут ба обро њамаљониба дар доираи минтаќаи муайян омўхтааст. 

Назари интиќодї нисбат ба даврони шуравї, ки масъулону мутахассисон 

наќшањои дурнаморо иљро накарданд, возењу равшан мешавад: “...тибќи 

наќша тавассути бунёду ба кор андохтани наќби 14-километраи 

ирригатсионї 93 њазор гектар даштњои Данѓара обёрї мешуд”  [154].  Асоси 

жанри маќоларо факту раќамњои фарогири мавзуъ ташкил медињанд. Аз 

мазмуни он бармеояд, ки муаллиф ба идорањои дахлдор мурољиат 

кардааст, аз маълумоти бойгонињо истифода бурдааст ва дар асоси ин њама 

афкори мушаххас ва тањлилу хулосањо шакл пайдо менамояд. Аз назари 

муаллиф фориѓболии замони шуравї мушкилоти замони истиќлол 

гардида, заминњои зиёди нокорам бекор хобидаанд. Дар ин замина 

аќидањои ў дар асоси факту раќамњои марбут ба соња баён гардида, 

таваљљуњи хонанда ба вазъи имрўза љалб карда мешавад, ки оњанги даъват 

ба њалли проблемаро дорад: “Тибќи лоињаи Институти лоињакашии 

Вазорати мелиоратсия ва хољагии оби Иттињоди Шуравї ва Тољикистон, 

дар навбати аввал 10200 гектар замин обёрї мегардид. Аммо ин маќсади 

наљиб комилан иљро нагардид. Аз нишондод фаќат 7450 га замин аз худ 

карда шуду халос” [154]. Муњимтарин љузъиёт дар маќолаи мазкур 

тањлилњои уфуќдор ба њисоб мераванд. Њарчанд назари интиќодї нисбат 

ба ин масъала ба назар расад њам, вале ба тасмиму талошњои имрўзаи 

Президенти мамлакат дар анљоми наќшањои нотамом бањои баланд 

гузошта мешавад. Љалби сармоягузории хориљї роњи ягонаи васеъ 

гардонидаи заминњои корами обї дар ноњияи Данѓара дониста мешавад. 

Дар маќолаи “Ояндаи соњаи кишоварзї нек аст”  [155] тањлилњои 

муаллиф дар бобати имконоти кишоварзиву истењсолии ноњияи Данѓара 

боз њам васеътар аст. Маќола њаљман васеъ буда, 1,5 сањифаи рўзномаро 

ташкил додааст. Назар ба ќавли муњаќќиќ А. Азимов, маќола “ањаммияти 

таърихї, адабї ва публитсистї” [3, с. 42] дорад. Ин маќола низ аз чунин 

хусусиятњо иборат гардида, дар баробари нуќтаи назар ва аќидаи муаллиф 

аз тасвирњои то андозае бадеї иборат шудааст, ки хосияти адабии онро 

бозгў менамояд: “Як назари тамошо аз болои аѓбаи Шаршар кофист, ки 
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њаќиќати ин манзара њувайдо гардад. Домани боѓу бўстонњо ва сарсабзию 

хуррамињои Данѓара то ба њадде густурда шудааст, ки њар гуна назари 

тамошо интињои онро дарнамеёбад. Дар нимароњњо бозмемонад” [3, с. 42]. 

Дар њаќиќат, маќола дар асоси факт ва раќамњои истифодашуда пешравию 

шукуфонии ноњияи мазкурро исбот карда тавонистааст. Аќидаву 

донишњои муаллиф ба он равона гардидааст, ки хуррамиву сарсабзињои 

замони истиќлолро дар ин ноњия нишон дода, омилњои пешрафти 

бесобиќаро ба ислоњоти соњаи кишоварзї вобаста кунонидааст. Мисолњои 

боварибахши муаллиф ба доираи тафаккури хонанда бетаъсир 

намешаванд. Т. Хоља бо баъзе асосњои илмї аќидаву андешаашро самт 

мебахшад ва аз он таъкид менамояд, ки Данѓара шуњрати ќадимии худро аз 

даст додан намехоњад: “Њафриёту бозёфтњои бостоншиносї ва 

сарчашмањои илмию адабї гувоњї медињанд, ки водии Данѓара аз 

ќадимулайём обшору ободон будааст. Ба ин хотир ин диёр дар бархе аз 

таърихномањо Хуррамзамин ёд шудааст” [155]. Ин навишта, дар маљмуъ, 

маќолаи тањлилї аст, ки проблемањои кишоварзии ноњияро дар давоми 

бист соли истиќлолият мавриди баррасї ќарор додааст. Муаллиф дар 

асоси мисолњо фикри худро исбот карда тавонистааст ва њар  як хулосаву 

ташрењи он ба табъу завќи хонанда мувофиќ низ омадааст. Муаллиф бо 

пеш овардани мисолњои алоњида аз тартиби кори хољагии “Сомонљон” 

баъзе омилњои пешрафтро дар сохти нави иљтимої бозгў менамояд. Номи 

мавзеъњо ва минтаќањои киштбобу барои нињолпарварї мувофиќи ноњия 

ба монанди Пушинг, Лолазор, Сангтўда зикр гардидаанд. Хосияти 

тарѓибиву ташвиќии маќолаи мазкур дар он зоњир мешавад, ки имрўз 

пурра ба шакли нави хољагидорї гузаштан ногузир аст. Ин аќидаи худро 

боз њам дар асоси факту раќамњо исбот мекунад, ки ноњияи Данѓара 

њамчун ноњияи ѓаллапарварї мавќеи худро дар ќиёс бо замони шуравї боз 

њам устувортар намудааст: “Агар дар солњои 80-уми асри гузашта домани 

ѓаллазорони ноњия андаке зиёдтар аз 20 њазор га бошад, домани силсилаи 

он 39910 гектарро ташкил додааст, ки ќиёсан ќариб як маротиба зиёд аст”.  
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Навиштаи дигари адиб тањти унвони “Соњаи бемутахассис” [140] 

маќолаи тањлилиест, ки дар заминаи фактњои омўхташуда бурду бохти 

хољагии ба номи Дзержинскийро мавриди баррасї ќарор додааст. Хосияти 

жанри маќола аст, ки дар он фикр ва факт пањлуњои мухталифи масъалаи 

мубрамеро барои хонанда муайян менамоянд ва дар заминаи он сабабњову 

омилњои ба вуљуд омадани муаммову мушкилот нишон дода мешаванд.  

Дар ин маќола низ муаллиф сабабњои иљро нагардидани наќшањои 

хољагиро, пеш аз њама, ба “бетаљрибагии мутахассисони бехабар аз 

тадбири боѓбонї” [140] марбут медонад. Т. Хоља дар навиштани чунин 

маќолањои проблемавї муносибати љиддї дорад ва асоси фикрњои 

интиќодии ўро факту раќамњои возењ ташкил медињанд. Њолати ногувори 

боѓњои ангурзор ташвиши љиддии муаллиф аст ва фориѓболии 

мутахассисонро, ки нозукињои соњаро намедонанд, махсус таъкид 

менамояд. Ибораи “мутахассиси беихтисос” мењвари андешаи танќидї дар 

ин маќола аст: “Мутахассисони беихтисоси хољагї наѓз медонанд, ки 

ќисми зиёди токзор дар нишебию баландињо љойгир аст, аммо намедонанд, 

ки ин гуна токзор ба чї гуна нигоњубину парвариш ниёз дорад”  [140]. Дар 

маќола номи дањњо нафар масъулону мутахассисон гирифта мешавад, ки 

дар иљрои наќшаву уњдадорињо номуваффаќанд. Бештар нокомиву 

сањлангорињо ва вазъи бади майдонњои токзори хољагии ба номи 

Дзержинский дар ќиёс бо солњои ќаблї мавриди баррасиву танќид ќарор 

дода мешаванд, ки масалан, дар соли 1986 комёбињои зиёдеро дар 

љамъоварии њосили ангурзорњо ба даст овардааст. Асоси маќолаи 

мазкурро фикрњое ташкил медињанд, ки дар заминаи љустуљўву омўзишњои 

муаллиф ба вуљуд омадаанд. Дар он оњанги хитоб низ баланд буда, ба 

роњбарияти хољагиву шуъбаи кишоварзии ноњия аз нуќсони аслї – 

ноуњдабаро будани кадрњо ишора карда мешавад. Маълумотњои 

бадастовардаи муаллиф мушоњидањои умумї нестанд, балки онњоро аз 

суњбат бо директори хољагї Ё. Ризоев пайдо намудааст: 

“...П.Мирзошарифов бо ихтисоси зоотехникї, Н.Абдуллоев бо дипломи 

инжинерї, Р.Фатњуллоев бо ихтисоси бухгалтер, Х.Мањмудов ва 



144 
 

Х.Сафаров бе ягон ихтисос сардории бригадањои раќамњои 6, 14, 7, 5 ва 9 -

ро ба уњда доранд” [140]. 

Маќолањои адиб дар солњои охири њаёти ў оњанги тарѓибу ташвиќ ва 

дигар омилњову љузъиёти тавсифиро бештар касб кардаанд. Дар ќиёс бо 

маќолањои солњои навадуми асри гузашта ва махсусан, замони шуравї дар 

дањ соли охири њаёти адиб оњанги љонибдории ў аз ин ё он мавзуъ 

баландтар мешавад. Дар онњо нисбат ба масъалањои мењварї назари 

якљониба мушоњида гардида, мавќеи муаллиф пассив аст. Навиштаи 

муаллиф тањти унвони “Зимистон: корњо хубанд” [160] аз лињози тањлилњо, 

масъалагузорињо ва  пеш овардани факту раќамњо мухбирнома  ба шумор 

меравад. Дар ташхиси масъалањои мубрам муњаќќиќ И.Усмонов андеша 

дорад, ки “...барои исботи фикр мисолњо лозиманд ва мисолњо барои 

такмили њамдигар истифода мешаванд”. Дар мухбирномаи мазкур ин 

таъинот бараъло зоњир аст ва муаллиф барои нишон додани омодагии 

пурраи зимистонгузаронї доир ба њар як соња мисолу раќамњои зиёдро 

пешнињод мекунад. Факту раќамњои овардашуда эътибору ањамияти 

иљитимої доранд ва аз онњо хонанда хулосаи даркориро њосил карда 

метавонад. Системаи муназзами фикр дар нигоштаи мазкур риоя мегардад 

ва факту раќамњо низ бо тартиби ба њар як соња алоќманд пеш оварда 

мешавад. Ба таври мисол дар робита ба њолати мављудаи соњаи тандурустї 

чунин факту далелњо зикр мегарданд: “...дар давраи тирамоњу зимистон 

дар њаљми 15 њазор сомонї ангишт, њезум ва сўзишвории дизелї харида 

шудааст. Шишабандии ин даргоњњо бо масрафи 230 метри квадратї шиша 

таъмир гаштааст” [160]. Тавре аз пешнињоди муаллиф бармеояд, хислати 

маълумотии навишта зиёд аст. Ба ин монанд вазъи зимистонгузаронии 

муассисањои таълимї низ бо зикри баъзе факту раќамњо нишон дода 

мешаванд: “Боми осебдидаи мактабњо таъмир гардиданд. Бо истифодаи 50 

мураббаъ метр шиша нуќсонњои шишабандии тирезањо бартараф 

гаштаанд. Таъмини печњои аловї ва дудбаро 108 фоиз иљро шуданд”  [160]. 

Фаъолияти муассисаи нигањдории роњњои автомобилгарди ноњияи Данѓара 

низ дар чанд сарсатр тањлил карда мешавад. Аз тањќиќи факту раќамњо 
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бармеояд, ки дар ин муассиса низ ягон проблема вуљуд надорад. Ин дар 

суратест, ки аз дохили ин ноњия њудуди 100 километр бештар шоњроњи 

бузург мегузарад ва њамчунин ду аѓба то њади муайян дар фасли зимистон 

душворгузар мешаванд. Аз назари муаллиф теъдоди њамагї чанд техника 

барои рафъи њама душворињо кифояткунанда мебошанд: “Дар муассиса 4 

адад автогрейдеру трактор ва 5 адад мошини боркаш дар њолати корї 

ќарор доранд. Теъдоди коргарони муассиса 81 нафаранд. Онњо бо либоси 

корї, маоши ќонеъкунанда, њангоми навбатдорї бо  љои хоби гарм ва 

хўрду хўрок таъминанд” [160]. Костагии навиштаи мазкур њамчун 

мухбирнома он аст, ки дар он бањс ва проблема вуљуд надорад. Ќатъи 

назар аз он ки мухбирнома њаљман васеъ аст, муаллиф дар он ягон љузъиёти 

интиќодиро истифода накардааст. Њол он ки дар навиштањои алоњидаи худ 

дар замони шуравї Т. Хоља бо интиќоду масъалагузорињои тунди худ дар 

њама доирањо маъруфу овозадор буд. 

Дар робита ба масъалаи гуногунрангии жанрї дар осори адиб 

мушоњида мешавад, ки Т. Хоља њамчун адиби публитсист бештар ба жанри 

очерк такя мекунад. Танњо он нуќта мавриди таъкид аст, ки ќањрамонони 

очеркњои ўро бештар масъулону роњбарон ташкил медињанд, ки дар 

музофоту мањал ба кору фаъолият машѓуланд. Ин ќањрамонон арзанда низ 

њастанд ва њамчун образњои намуна бо љињатњои хоси характеру амал 

моњияти иљтимої доранд. Адиб дар ин роњ услуби хоси худро дошта, бар 

хилофи сањнањои бадеиятдошта, ки як навъ талаботи жанрњои очерку лавња 

мебошанд, аз наќли равону сода истифода мекунад. Пургўиву тавсифњои 

ќолабї дар очеркњояш кам ба назар расида, тањќиќи ботин  њадафи аслии 

навишта мегардад. Ба таври мисол дар очерки “Ўро њар субњу шом 

интизоранд” бадеият заиф бошад њам, ремаркањову сифатбахшињо симои 

ботинии Холназари директорро то њадде кушода тавонистаанд. 

Маънавияти гуфтор суръат пайдо карда, хислатњои Холназар хусусияти 

андешапарварї доранд ва ба роњбарони худхоњу фармондўст ишораи 

тањтонї карда мешавад: “Дар хулќу атвори ў носуфтагие пайхас карда 

намешавад. Бо хурду бузург, њамкору шогирд ва бегонаю худї як хел 
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муносибат дорад. Ў корро маслињатомез пеш мебарад, на омирона” [161]. 

Таъиноту хусусияти очерк таќозо менамояд, ки муаллифи он ба «тавсифи 

хронологї ва тарљумаи њол» [78, с.143] ќаноатманд нашавад ва табиист, ки 

чунин очеркњо љолиб намебошанду мондагор нестанд. Дар очерки мазкур 

муаллиф дар тањќиќи ботини ќањрамони худ ба умќ фурў намеравад ва 

њама сифатбахшињо дар заминаи мушоњидањои воќеї сурат гирифтаанд. 

Дар шинохтани ќањрамон љумлањои тавсифсоз њамел кашида мешаванд ва 

чунин љумлањои кутоњу зоњири содадошта оммафањманду маънодорона 

мебошанд: “Дар сари камбудї сарзанишро аз њад намегузаронад. Соатњои 

дарсияшро бо хоњиш не, тибќи муќаррарот мегузаронад. Худ беањаммиятї 

зоњир карда, аз дигарон ањаммият талаб намекунад. Рафтори ў ба рафтори 

љамоат њамранг аст. Дар ѓаму шодї шарики мардум аст”  [161]. Дар 

тавсифњои муаллиф Холназар Њукуматов кордону ташкилотчї мебошад ва 

дар самти ба анљом расонидани рисолати роњбариву омўзгории худ иродаи 

ќавї дорад. Шогирдони гимназияе, ки ў ба он роњбарї дорад, номбардори 

устоди худ гардидаанд ва дар озмунњои минтаќавию љумњуриявї 

ѓолибиятњо ба даст овардаанд. Муаллиф бо истифодаи иборањову 

ифодањои “наќши падарию устодї”, “азму иродаашро ба шикаст надод”, 

“фидоии соњаи маориф”, “манзарањои оростаи сањни мактаб” ва амсоли ин 

муборизу устувор будани ќањрамони худро исбот карда тавонистааст. 

Дар осори Тўлќин Хоља репортажњое ба назар мерасанд, ки бештар 

хосияти баланди бадеї доранд. Масалан, репортажи “Тараннуми 

истиќлолият дар ноњия” [158] бо он љолибу хонданї аст, ки сањнањои 

ифодакунандаи авзоъ љараёни баргузории таљлили иди истиќлолиятро 

љолиб нишон додаанд. Дар публитсистика жанрњо аз хусусиятњои њамдигар 

истифода мебаранд ва њељ як жанр ќолаби устувору нољунбон надорад. 

Масалан, «иштирокчї ва мушоњидакунандаи бевоситаи сањнањои лавња 

будани муаллиф» [35, с. 204] ба усули жанри репортаж наздик аст. Дар ин 

репортаж низ сањнањо лавњамонанд мешаванд ва манзарањои фарогир ба 

хонанда аз љараёни рухдод наќл мекунанд. Љињати хосаи репортаж дар 

навиштаи мазкур он аст, ки дар он унсури хабарї мушаххас аст: “Субњи 6 -
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уми сентябр маркази ноњия дар ѓояти оростагию озодагї сурурангезию 

фарањфизої дошт. Саросари кўчаю растањо, пештоќи биноњои маъмурию 

маскунї ва боѓу гулгашту майдонњо идона оро ёфта буданд”  [158]. Ин 

репортаж таърихи воќеа мебошад, ки дар он фаврият заиф аст ва агар 

таљлили идона 6 сентябр сурат гирифта бошад, пас, дар бораи он баъд аз 

њашт рўз хабар дода мешавад, яъне моњияти хабарии он дуюмдараља 

гардида, љињати тасвирии он назаррастар мебошад. Хосияти репортажи 

лирикї дар ин навишта бештар мебошад ва руљуъњои алоњида  бо эњсоси 

махсус тантанаи воќеаро нишон додаанд. Ин репортаж бо истифодаи ду 

сурат аз баргузории таљлили љашни истиќлолият наќл карда, сарлавња низ 

ба мазмуни аксњо мувофиќ афтодааст. Факту раќамњои истењсолї, шумори 

дастовардњои истиќлолият дар соњаи энергетика ва бунёди иншооти 

гуногун љузъиёти дигари таркибї дар репортажи мазкур мебошанд. 

Персонажи асосиву ягона раиси ноњия Мањмадулло Сайдалиев ба шумор 

меравад ва дар нутќу суханронии мавсуф ѓояњои ватандўстї ифода 

ёфтаанд. Корбасти баъзе љузъиёти тањлилї низ дар навишта ќатъи назар 

нестанд, ки хислати тарѓибию ташвиќиро соњибанд: “Файзи истиќлол 

барои мардуми ноњия бедареѓ аст. Онњо аз неъмати истиќлол зиёд бањра 

бардоштаанд” [158].  

Чунин хулоса бармеояд, ки дар эљоди ин адиб корбасти жанрњои 

гуногуни публитсистї доманаи мањдуд надоранд. Одатан, адибон дар 

фаъолияти худ ба жанрњои публитсистиву бадеї бештар такя мекунанд. 

Дар эљоди Т. Хоља бошад, жанрњои тањлилї низ маќоми вижа доранд. 

Танњо як нуќта мавриди зикр аст, ки офариниши симоњои мусбату манфї 

дар эљодиёти ў маќоми густурдатар доранд. Њамин љињат боис мегардад, ки 

адиб бештар ба жанрњои лавњаву очерк ва луќмаву фелетон сари кор дошта 

бошад. 
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ХУЛОСА 

 

Тӯлқин Хоҷа омӯзгор, рӯзноманигор ва адибест, ки дур аз марказҳои 

бузурги фарҳангӣ камол ёфтаву мақом пайдо кардааст. Адиб ҳаёти тӯлонӣ 

надида бошад ҳам, дар чанд даҳсола тавонистааст, бо инъикоси авзои 

воқеии зиндагӣ ҳам дар назм ва ҳам дар наср муваффақ гардад. Зиндагии 

хоксоронаву бетамаъ доштани адиб гувоҳи он аст, ки ӯ ҳеҷ гоҳе аз паи 

молу сарват нарафтааст. Таҳқиқҳо маълум менамоянд, ки тамаллуқу 

тавсифҳои бепоя хоси эҷоди ӯ нестанд. Танҳо як нукта ошкор мешавад, ки 

дар солҳои охири ҳаёти худ адиб хеле фарох ба васфи инсонҳои накукору 

намуна мепардозад. Дар эҷоди даврони шуравии ӯ чунин хусусият хеле кам 

ба мушоҳида мерасад. Фаъолият дар соҳаи рӯзноманигорӣ дар баробари 

пешаи омӯзгорӣ ба адиб имкон додааст, ки дар эҷоду ибрози андеша 

истиқлолияти бештар дошта бошад. Ин ҷиҳат боиси он гардидааст, ки 

ҳамчун мушоҳидагари фаъол ҳама чизро аз наздик бинаду баҳогузорӣ 

намояд.   

Осори ӯ, махсусан назми иҷтимоияш, ҳикояти аҳволу рӯзгори пур аз 

шебу фарози ӯст. Аз мазмуну муҳтавои осораш бармеояд, ки  Тӯлқин Хоҷа 

дар давоми умри кутоҳи худ тавонистааст осореро ба мерос гузорад, ки 

моҳияти амиқи иҷтимоӣ дорад. Нахустин қадамҳои эҷодии ӯ аз навиштани 

аввалин шеър дар соли 1973 оғоз мешавад ва танҳо ҳамин шеър гувоҳи он 

аст, ки ӯ ба майдони эҷод бо қадамҳои боҷуръатона ворид гардидааст. 

Минбаъд низ чунин руҳияи иҷтимоӣ бо эҷоди ӯ робита дошта, ҳам дар 

фаъолияти рӯзноманигорӣ ва ҳам дар ҷодаи назм бештар адиби боҷасорат 

шинохта шудааст. Воқеият он аст, ки ӯ дар ҳама давраҳо адиби публитсист 

мебошад. 

Чун дар деҳа умри худро гузаронидааст ва набзи ҳаёти деҳотро 

медонад, дар мақолаҳояш масъалаҳои кишоварзиву иқтисодӣ ба мадди 

аввал мебароянд. Некуаҳволии халқ ва ба қадри заҳмати деҳқон расидан 
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оҳанги аслии навиштаҳои матбуотии адиб мебошанд. Аз назари ӯ, деҳқони 

русто ба ғамхориҳову дастгириҳо ниёз дорад ва ба таври қатъӣ 

мухолифати худро алайҳи онҳое нишон медиҳад, ки  манфиатҳои 

кишоварзонро нодида мегиранд. Обёрии заминҳо, таъмини аҳолӣ бо оби 

ошомиданӣ, ҳосилнок гардонидани заминҳои кишти ғалла, рушди соҳаи 

кишоварзӣ ва бунёди боғу токзорҳои сабзу хуррам аз мавзуъҳои доимии 

навиштаҳои ӯ мебошанд. Т. Хоҷа дар мақолаҳову нигоштаҳояш ба 

масъалаҳои сирф сиёсӣ камтар таваҷҷуҳ кардааст ва ин ҷиҳат дар назми ӯ 

бартарии бештар дорад. Ба таври нисбатан парешон дар доираи дигар 

мавзуъҳо ба ин масъала дахл намуда, бештар дар муқаддимаҳо ҷонибдории 

адиб нисбат ба сиёсати замон баён карда мешавад.  

Т. Хоҷа чун як журналисти соҳавӣ ба ҳама гуна масъалаи иҷтимоӣ 

дахолати назаррас карда тавонистааст. Аз сатҳи иҷтимоии ҳаёти 

ҳамдиёрон огаҳ аст ва ҳамин аст, ки вай уфуқҳои фарогирии ҳар як мавзӯи 

иҷтимоиро медонад. Масъалаи маорифу муаллим ва тарбияву ғамхорӣ 

нисбат ба насли наврасу ҷавон дар навиштаҳои матбуотии адиб мақоми 

аввалиндараҷа доранд. Ҳар як тамоюли манфиро дар ин самт бепардаву 

ошкор иброз намуда, ҳалли онро ҳамчун як муаммо аз масъулон талаб 

менамояд.  

Фаъолияти эҷодии Т.Хоҷаро ба назар гирифта, онро ба се давраи 

асосӣ ҷудо намудан лозим аст. Якум, даврони шуравӣ, ки адиб бештар ба 

матбуот ҳамкорӣ намуда, дар баробари шеъру рубоиёт аз таълифи очерку 

мақола ва луқмаву фелетонҳои танқидӣ дар матбуоти маҳалливу 

ҷумҳуриявӣ дур нагаштааст. Дуюм, даҳсолаи аввали истиқлолият мебошад, 

ки ҳамкории худро бо ВАО васеътар намуда бошад ҳам, дар фаъолияти 

адиб як андоза таваққуфи эҷодӣ мешоҳида мешавад. Сеюм, аз соли 2000 то 

охири ҳаёт Т. Хоҷа бинобар баъзе омилҳо қатъи назар аз ҳамкорӣ доштан 

бо телевизион мазмуну муҳтавои эҷоди худро тағйир медиҳад ва бештар ба 

назми публитсистӣ рӯ меорад. 
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Назми публитсистӣ минбари аслии шинохти Т. Хоҷа ҳамчун як адиби 

воқеъбин ба шумор меравад. Нисбат ба навиштаҳои матбуотияш дар 

назми иҷтимоӣ ҷуръати ӯ ба маротиб баланд мегардад. Дар робита ба ин 

М. Ғоиб, А. Раҳмон, Н. Яздонӣ, С. Гулов, А. Раҳим,  У. Шерхон, Ҷ. 

Темурзода, С. Амиров, М. Абдураҳмон, А. Қутбиддинов, З. Исмоилзода,  

Ҳ. Ғоиб ва дигарон афзалияти шеъри иҷтимоии адибро бештар иқрор 

мебошанд. Чеҳрасозӣ низ дар назми адиб паҳноҳои васеъ касб карда, 

бештар онҳое қаҳрамони назми ӯянд, ки дар ҷомеа мартабаву нуфуз 

доранд. Сабку услуби Т. Хоҷа дар партави ифодаҳову ибораҳои 

пардозёфтаи бадеӣ шакл пайдо карда, маҷмуи осораш халқияту оммавияти 

баланд дорад. Дар доираи мақолу зарбулмасалҳо ва таъбирҳои гуногуни  

халқӣ навиштори худро шакл бахшида, бидуни ҳаррофӣ бо пешниҳоди 

содаву мақбули матлаб муваффақ гардидааст. Дар маҷмуъ, дар натиҷаи 

таҳқиқ ба чунин натиҷагириҳо расидан мумкин аст: 

1. Т. Хоҷа адиб, журналист, публитсист ва омӯзгори соҳибзавқест, 

ки бинобар зиндагии хоксоронаву ботавозӯи худ дур аз назарҳо қарор 

гирифта, эҷоди ӯ бо қимату арзишҳои ҳунарӣ камтар аз дигар адибони 

шинохтаи ҷумҳурӣ нест [2-М].  

2.  Як хосияти эҷоди Тӯлқин Хоҷа он аст, ки ба истиснои осори 

назмии ӯ аксари мақолаву очеркҳояш бо ҳаммуаллифӣ навишта шудаанд. 

У. Шерхон, И. Холбой, С. Нурулло, Г. Ҳасанов, Х. Иззатуллоев, Н. 

Саидқул аз ҷумлаи онҳое ҳастанд, ки бо Тӯлқин Хоҷа  бештар ҳаммуаллиф 

гардидаанд [2-М; 3-М].  

3. Тӯлқин Хоҷа адибест, ки фикри такрор надошта бошад ҳам, 

вале аз зикри фактҳои ҳаммонанди якхела ҳазар надорад. Инро дар 

навиштаҳои ӯ ба монанди «Ояндаи соҳаи кишоварзӣ нек аст» ва «Данғара -

– ғарами дон» дидан мумкин аст, ки дар онҳо сарлавҳаҳо гуногун бошанд 

ҳам, мазмун як аст [1-М]. 
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4.  Дар мақолаҳои ӯ бештар аз ҳама мавқеи иҷтимоии адиби 

русторо дидан мумкин аст, ки ҳама чизро аз наздик дидаву таҳқиқ карда 

метавонад. Тафаккури эҷодӣ ва ҷиҳатҳои равонӣ дар мақолаҳои адиб хоса 

аст ва мазмуни ғоявии мақолаҳои адибро набзи замону тараннуми 

зиндагии муқаррарии одамон ташкил медиҳад [3-М; 5-М]. 

5.  Хосияти умумигӯӣ барои навиштаҳои Т. Хоҷа бегона аст. Ин 

ҷиҳатро бештар дар мақолаҳои танқидии ӯ дидан мумкин аст, ки ному 

насаби афроди бемасъулияту манфиатҷуро мушаххас зикр менамояд 

(мақолаҳои «Соҳаи бемутахассис», «Данғара: марҳалаи нави обёриву 

ободонӣ», «Ояндаи соҳаи кишоварзӣ нек аст» ва ғ.) [3-М].  

6. Т. Хоҷа адиби чеҳрасозест, ки қаҳрамонони худро бештар аз 

майдони меҳнат пайдо кардааст. «Қолаби расмиятро шикаста», «Ӯро ҳар 

субҳу шом интизоранд», «Дар ҳамаи соҳаҳо ибратомӯз», «Ҳунар чу мушк 

бувад» ва амсоли ин аз ҷумлаи очеркҳои муаллифанд, ки дар онҳо 

беҳтарин чеҳраҳои майдони меҳнат тасвир гардидаанд. Дар образҳои 

мусбати офаридаи адиб симои инсонҳои воқеиро мебинем, ки дар зиндагӣ 

мубориз мебошанд ва кору фаъолияти он таҷассмуи ғояҳои инсондӯстона 

мебошанд. Аз ҷониби дигар, дар заминаи тасвири воқеъгароёна дар осори 

адиб қаҳрамонони манфие низ ба назар мерасанд, ки муаллиф амалу 

кирдори онҳоро ошкоро омили асосии ба вуҷуд омадани монеаҳо дар 

рушду инкишофи ҷомеа қаламдод менамояд [4-М]. 

7.  Ашъори адиб аз гуфтори интиқодӣ кам нест, аммо на ҳамаи 

онҳо дар саҳифаҳои матбуот нашр гардидаанд. Ин намунаҳо бештар 

мухолифати адибро ба зуҳуроти алоҳидаи ҳаёт нишон медиҳанд ва 

қаҳрамонони мушаххаси воқеӣ бошиддат мавриди мазаммат қарор 

мегиранд. Назари интиқодӣ ва муносибати тунду сард алайҳи 

нобасомониҳову нодаолатиҳои замон дар аксар мавридҳо дар шеърҳои ӯ 

хусусияти амиқи публитсистӣ доранд. Ифодаҳову тасвирҳои адиб ба 

зиндагии рӯзмарраи одамон иртиботи қавӣ дошта, оҳанги рӯзро баррасӣ 
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кардаанд. Назми иҷтимоии Тӯлқин Хоҷа тамоми паҳлуҳои ҳаётро фаро 

гирифта, аз шарҳу тавзеҳ ва хулосаву ҳукмҳои возеҳ таркиб ёфтаанд [3-М; 

4-М].  

8.  Т. Хоҷа сабку услуби ҷолиби рӯзноманигориву шоириро соҳиб 

аст. Ибораҳои «санглоху сангвара», «ғубори касодию бехаридорӣ», «замин 

деҳқонро фиреб намедиҳад», «номдору номбардор», «мулки 

бузургпарвар», «доди тасодуф», «адолати хоҷагидорӣ», «роҳ ба бероҳа», 

«лаб-лаби ҷар», «фиреби ҷомазеб» ва ғайраҳо дар ифодаи мавқеи адиб 

мувофиқ омадаанд [2-М]. 

9.  Дар навиштаҳои матбуотии адиб жанрҳои мақола, очерк, 

лавҳа, луқма, фелетон ва памфлет бештар ба назар мерасанд. Дар назми 

адиб ба назар расидани қолабҳои жанрии очерк, памфлет, фелетонҳои 

манзум як амри маъмулӣ ба шумор рафта, дар онҳо оҳанги гилаву киноя, 

ҳаҷву тамасхур ва танқиду ҳукм амиқ аст [2-М; 4-М]. 

10.  Дар баробари ин хусусияти такрори мазмунҳо дар мақолаҳову 

очеркҳои адиб зиёданд. Масалан, бо андаке таҳриру илова дар бораи 

хоҷагии деҳқонии «Раҳмонҷон» дар саҳифаҳои матбуот якбора чандин 

матолибро дучор гардидан мумкин аст. Муаллиф дар асоси маълумотҳои 

якхела як навиштаро гоҳо дар қолаби очерки проблемавӣ ва гоҳи дигар 

дар қолаби мақола ҷой медиҳад [2-М]. 

11.  Тӯлқин Хоҷа адиби публитсист аст, ки ба зиндагии деҳотиён ба 

маротиб бештар ошнову қарин аст. Дар ин ҳолат ӯро характери инсонҳо 

бештар ҷалб намудааст, ки гуфтору кирдори онҳоро ҳамарӯза шоҳид аст. 

Муаммову мушкилоти зиндагиро бо назардошти манфиати иҷтимоӣ хеле 

возеҳу амиқ баррасӣ менамояд ва ҳар як навиштаи ӯ нишонии (адрес) 

мушаххас дорад. Агар эҷоди ӯро дар замони шуравӣ ҷуръату интиқод 

ташкил медода бошад, дар замони истиқлол ҳолати мутавозуни эҷодаш 

(тавсиф ва танқид) ба назар мерасад, ки ин ҷиҳат ба зиндагии шахсии адиб 

бештар робита пайдо кардааст [1-М; 3-М]. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ 

ТАҲҚИҚ 

 

Аз баррасиву таҳқиқ маълум гардид, ки доир ба махсусиятҳои 

публитсистии осори адибони музофотӣ, аз ҷумла Тӯлқин Хоҷа тақризҳову 

мақолаҳои алоҳида таълиф шуда бошанд ҳам, то ҳол таҳқиқи монографӣ 

доир ба фаъолият ва осори публитсистии ин адиб сурат нагирифтааст, аз 

ин рӯ, дар ин пажуҳиш кӯшиш шудааст, ки баъзе паҳлуҳои зиндагиву 

фаъолият, моҳияту мазмуни нигоштаҳо, таҳқиқи хусусиятҳои навиштаҳои 

матбуотӣ, таҳлилу ташхиси таркиби мундариҷавию мавзуии осори адиб ва 

ба ин восита нишон додани нақши Т. Хоҷа дар таҳаввулу такомули афкори 

иҷтимоӣ дар маҳал ва бурун аз он ба таври фарогир мавриди омӯзиш 

қарор гирад. Дар баробари ин, бо натиҷагирӣ аз таҳқиқи мавзуъ барои 

истифодаи амалии он тавсияҳои зерин пешниҳод мегардад:  

1. Матолиби диссертатсия дар оянда метавонад, барои омӯзиши 

ҳамаҷониба ва фарогир дар самти мавзуоти муҳимми иҷтимоӣ, ташхиси 

хусусиятҳои гуногунрангии жанрии публитсистикаи бадеӣ, тавозуни 

воқеияту бадеияти гуфтор, вижагиҳои сабку услуб ва дигар аҷзои ҳунарӣ 

дар назму насри адиб ва нишон додани мавқеи Т.Хоҷа дар майдони 

публитсистикаву адабиёт мусоидат намояд. 

2. Ҷанбаи назарии рисола, ки хулосаҳои муҳаққиқ  дар  заминаи он ба  

вуҷуд омадаанд, метавонад, доираҳои муносибат, ислоҳотхоҳӣ, мавқеи 

адиб нисбат ба масъалаҳои иқтисодиву кишоварзӣ, маърифату ҷаҳонбинии 

адиб дар муносибат ба масоили иҷтимоиву сиёсӣ, дараҷаи фаврият ва 

тезутундии нуқтаи назар нисбат ба факту ҳаводис, усули таҳқиқ ва 

хулосаву каломи таъсиргузори журналистӣ дар эҷоди адибон ва ташаккули 
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жанрҳои публитсистӣ ва усулҳои рӯзноманигориро такмилу таҳаввул 

бахшад.  

3. Маводи диссертатсияро метавон ҳангоми навиштани мақолаҳо ва 

таълифи рисолаҳои илмӣ, баррасии паҳлуҳои ҷудогонаи таҳқиқот ва 

вижагиҳои публитсистии насру назми адибон истифода кард.  

4. Натиҷаҳои пажуҳишро ҳангоми таълифи рисолаву китобҳои дарсӣ, 

таҳияи васоити таълимӣ ва машғулиятҳои амалии публитсистикаву 

журналистика метавон татбиқ намуд. 

 5. Хулосаҳои муаллиф ва нуктаҳои асосии рисола дар раванди 

тадриси фанҳои таърих ва назарияи рӯзноманигорӣ, фанҳои интихобӣ, аз 

ҷумла матбуоти соҳавӣ манфиатнок буда, илова бар ин, ба 

рӯзноманигорон, муҳаққиқони соҳа дар заминаи дарёфт ва корбасти 

маводи илмиву таълимӣ ёрии амалӣ мерасонад. 
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