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Шанбезода Ҷамшед. Гулғунча 
(Тахаллус – Шанбезода Нодир)
Маҷмӯъаи шеърҳои шоири маъруф ва боистеъдоди Тоҷикистон 
Шанбезода Ҷамшед ба забони шуғнонӣ.
Матн аз рӯи нашри бо алифбои лотинии с. 1937 омода ва ба ҳуруфи 
кириллӣ баргардонда ва 8 шеър илова гардида, тасҳеҳ шудааст.
Муҳаррир ва ношир А. Ш. Бахтоваршоев.
Муаллифони пешгуфтор ба забони тоҷикӣ
С. Климчитский, А. Ш. Бахтоваршоев. Тарҷумаи ҳоли мухтасарро
А. Ш. Бахтоваршоев навиштааст. Тасҳеҳи Х. Қурбонов.
– Ибтикороти шахсии А. Ш. Бахтоваршоев. – ш. Киев, с. 2012. 44 с.
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Нашр аз рӯи нусхаи с. 1937 ба ҳуруфи кириллӣ баргардонда ва тасҳеҳ 
шудааст. Барои кормандони илмӣ, донишҷӯён ва ҳаводорони забони 
шуғнонӣ.

® Ҷ. Шанбезода, шеърҳо.
® А. Ш. Бахтоваршоев, алифбои такмилшудаи

забони шуғнонӣ, сарсухан, тарҷумаи ҳол.

Гузаштаҳои пурифтихори мо,
Ба ҷилва омаданд дар диёри мо…

А. Лоҳутӣ
Сарсухан ба нашри дуввум

Маҷмӯъае ки ҳоло ҳадафи мутолеъа ва ё омӯзиши Шумост, яке аз 
аввалин китоб ба забони шуғнонӣ аст, ки аз тарафи шоири боистеъдоди 
Тоҷикистон Ҷамшед Шанбезода ба қалам омадааст. Худи ҳамин як 
далелест барои омӯхтани он. Шоир бо вуҷуди ҷавонӣ аз суолҳои асосии 
ҳаёт бохабар буд ва ин ҳол ба маҷмуъаи шеърҳояш он сифате мебахшад, 
ки мисоли онҳоро дар эъҷодиёти дигар шоирони ҳамзамон, ба истиснои 
С. Айнӣ ва А. Лоҳутӣ, ба ин барҷастагӣ наметавон мушоҳида кард. Бале, 
дар базеъ мавкеъ сухани шоир хеле тезу’ сахт аст, лекин набояд фаромӯш 
кард, ки солҳои сиввуми асри ХХ дар Тоҷикистон вазъияти иҷтимоӣ низ 
фавқуллода буд. Солҳои навадуми асри ХХ ҳам вазъият дар ҷумҳурӣ хеле 
душвор гардид. Дар он замон ҳизби коммунист метавонист, ки тадриҷан 
ва бо як низоми муайян шакли иқтисодии ҷамъиятро тағир бидиҳад 
(яъне он кореро бояд ба анҷом мерасонд, ки дар соли 1924-ум онро В.И. 
Ленин пешниҳод карда буд – сотсиализм бо моликяти саҳомии ом 
(кооперасия) дар қисмҳои мухталиф бо истифода аз воситаҳои 
идоракунии иқтисодӣ ва дар асоси роҳбарии ҳизби коммунист; Он 
равишро, ки ҳоло дар Чин мушоҳида мекунем). Дар замони 18 сол ҳамаи 
сарвате, ки халқи Шуравӣ дар миёни тақрибан 60 сол андӯхта буд, аз 
тарафи фардҳои даррандаи одамсурат дуздида шуд ва чархи таърих пас 
баргашту дар натиҷа ҷамъияти ваҳшии сармоядорӣ дар аксари собиқ 
кишварҳои шӯравӣ бори дигар ба майдон омад.

Имрӯз аён аст, ки гурӯҳе аз доираҳои ҳукмрони Иттиҳоди 
Шӯравӣ аз равнақ додани пояи иқтисодии он оҷиз монданд, (мувофиқи 
гуфтаи шоир Шанбезода – кори Шуороро равнақ диҳем!), ва ин кор 
имконпазир буд. Гурӯҳе аз роҳбарият на бо душманони дохилӣ 
(фаъолони моликяти хусусӣ ба воситаҳои истеҳсолот) ва на хориҷӣ 
(доираҳои ҳукмрони ШМА ва Уропи Ғарбӣ) мубориза мебурд ва зиёда аз 
он бо кӯрии назариявӣ ва беамалӣ дар роҳи такмили ҷамъияти 
сотсиалистӣ ба гуфтори Мавлавӣ ба он кӯрмеше шабеҳ шуданд, ки 
гургро бедор карданд! Натиҷа – роҳи ҷамъият ба инкишоф баста шуд ва 
роҳи ҷамъияти пӯсидаи сармоядорӣ боз гардид. Халқи Иттиҳоди Шӯравӣ 
ҳеҷ гоҳ он хидмати хирсонае ки ба онҳо “Сегонаи Беловежская Пуша” ва 
“Устоди Бозсозӣ ” расонидааанд, фаромӯш нахоҳад кард. Нотавонии

Aligawhar Bakhtovarshoev                                                      www.shughnan.com



назариявии ин гурӯҳро дар мисоли яке аз аъзояш Л. Кравчук дидан 
мумкин аст. Ӯ дар миёнаи солҳои навадум изҳор кард: “– Бойҳо ва 
бенавоён пайдо хоҳанд шуд, яъне одамоне ки соҳиби миллион гривня (0,5 
$ млн.) хоҳанд буд ва фақироне ки 100 гривня (50 $) доранд. Ва чораи 
дигар нест, дар ҳамаи дунё вазъият чунин аст”. Яъне ӯ соддалавҳона гумон 
мекард, ки фарқият дар сармоя байни афроди ҷамъият на он қадар 
бузург хоҳад шуд, ҳудуди болояш на зиёдтар аз 10 ҳазор карат. Воқеияти 
буржуозӣ ин гумони соддалавҳонаӣ ӯро куллан ботил кард. Бо кӯмаки 
беихтиёронаи горбачовҳо, елтсинҳо, кравчукҳо, чубайсҳо ва дигар 
кӯрмешҳои таърихӣ фардҳои ваҳшии одамсурат (ФарВО) бо сарвати 
бузург дар як тарафи ҷамъият пайдо шуданд. Дар тарафи дигари 
ҷамъият, аксарияти аҳлаш, ба лаби дараи бетаг, ки номаш бечорагист, 
дар зери фишори ин гурȳҳ дар таҳлукаи ҷону’ моли ночизи худ аст. Ин 
аст дар амал вазъи ҷамият. Ва дурӯғи нахватноки Л. Кравчук, ки мегуфт, 
ки дар ҳамаи дунё вазъият чунин аст, аён мешавад, чунки вазъияти боло 
фақат дар он кишварҳоест, ки дар онҳо сохти сармоядорӣ ҳукмрон аст, 
дар он ҷое ки мушти ночизи соҳибони мол (капитал) ҳукмронанд ва 
фақат манфиати табақаи сармоядоронро ҳифз мекунанд. Халқи ин 
гуна кишварҳо беш аз пеш аз ин вазъият хабар меёбад ва он рӯзе дур нест, 
ки бо роҳбарии ҳизби эҳёшудаи коммунист ин сохти ҷамъиятиро ба 
хокрӯбадони тааърихӣ биандозад.

Албатта, дигар афкори сабаби аз байн рафтани Иттиҳоди 
Шӯравӣ низ мавҷуданд. Масалан В. Нестеров мегуяд, ки суръати нисбатан 
пасти истеҳсолоти ҷамъиятии сотсиалистӣ бо муқоиса ба суръати 
истеҳсол дар “кишварҳои рушдкардаи” сармоядорӣ сабаби асосии аз 
байн рафтани Иттиҳоди Шӯравӣ шуд. (Ниг. рӯзномаи “Коммунист”-и 
Украин, № 88, 16.11.с. 2007 ). Дар амал ба шакли кулл “поя” барои суръати 
баланди истеҳсолот, ки беш аз суръати кишварҳои сармоядор бошад, 
мавҷуд набуд. Қисматҳои ҷудогонаи “поя” мавҷуд буданд ва фақат бо ҳам 
васл кардани онҳо ва ба роҳ андохтани системаи кооперативӣ дар миқёси 
ҷамъият вазъиятро метавонист куллан тағир бидиҳад. Албатта, системаи 
кооперативӣ, ки дар хусусаш сухан меравад, бояд аз кооперативҳои 
муттақаллиби солҳои 90-ум фарқ кард.

Имрӯз, ки кишварҳои бузурги сармоядорӣ бо воситаи исти-
фодаи қувваи ҳарбӣ, иқтисодӣ, мухолифатандозии дохилӣ ва дигар 
роҳҳои шабеҳ ба роҳзанӣ кишварҳои дигарро рӯ ба харобӣ меоранд, бояд 
бо он роҳ рафт, ки вай дар ниҳояти кор ба ҳифзи ватани хеш мусоидат

кунад. Амалан ду роҳ мавҷуд аст: яке иттиҳод бо кишварҳои ҳамманфиат 
(имрӯз) ва дигаре сохтани аслиҳае, ки нархаш нисбатан ночиз, роҳи 
истифодааш хеле осон ва ҳам тавоноиаш қариб ба бомбаи атомӣ баробар 
(яъне Силоҳи Шикасти Мавзеъ дар ояндаи наздик). Дар сурати сохтани 
чунин аслиҳа гурӯҳи одамоне метавонанд дар ҳар гуна кишваре онро 
бисозанд ва ба воситаи дастгоҳҳои алоқаи имрӯза берун аз хоки кишвари 
фишороваранда ҷойгир шуда онро мавриди истифода қарор диҳанд. 
Барои халқи кишварҳои бузурги сармоядорӣ чораи дигаре намемонад, ки 
доираҳои ҳукмрони пӯсидаи худро зӯран, яъне бо истифодаи қувва аз 
байн бибаранд, чунки кӯрии синфии онҳо монеъи он аст, ки ҳамин корро 
ихтиёран анҷом диҳанд.

Бо ин натиҷа муаллифро метавонанд тарафдори террор эълон 
кунанд Лекин далелҳои зери таърихӣ ҳамин гуна ҳарфҳоро ботил 
мекунанд. 1) Маргарет Тетчер, ки нахуствазири Британияи Кабир буд, 
изҳор дошт дар солҳои 80-ум, ки силоҳи атомии онҳо фақат воситаи 
муҳофизат аст аз кишварҳои бузург. (Зери истилоҳи “кишварҳои бузург” 
ӯ Иттиҳоди Шӯравиро дар назар дошт). Суоле ҳаст – аз чи сабаб дигар 
кишварҳои “хурд” наметавонанд, ки соҳиби силоҳи ҳифз аз кишварҳои 
бузург бошанд? Ҳатмӣ нест, ки ин силоҳ атомӣ бошад. 2) Доираи 
ҳукмрони Британия дар миёни 300 соли охир ҳаёти даҳҳо миллион 
одамонро аз байн бурдааст. (Ниг. масалан ба рузномаи “2000”, № 6 аз 
08.02. с. 2008). 3) Мувофиқи маълумоти институти UNI Wider 90% сарвати 
умумиҷаҳонӣ ҳоло дар ШМА, Уропи Ғарбӣ ва Япония аст. Сабаби асосии 
ин нобаробарӣ – мубодила фақат ба нафъи кишварҳои бузурги 
сармоядорӣ мебошад. Он гоҳ саволи асосӣ бояд ба миён ояд, ки
кишварҳои “хурд” ҳаққи ҳифзи манфиати кулли худро доранд ё 
надоранд? Бешакк ки доранд! Ба ин сабаб онҳо бояд аз ҳама гуна (!) 
имкониятҳои мавҷуда истифода баранд, то фишори кишварҳои 
сармоядориро дафъ кунанд ва ба куллӣ онро аз байн бибаранд.

Акнун сухане аз ФарВО – даррандагони ҷомеъа. Бо ҳисоби на 
он қадар мураккаб ҳоли ин фардро, масалан дар Руссия, барои худ ошкор 
метавон сохт. Дахли умрии кулл (ДУК) ба ҳисоби миёна дар Руссия дар 
солҳои охир тақрибан ба 264 000 $ баробар аст. Ин адад натиҷаи ҳисоби 
зер аст: ДУК = (дахли солиёнаи миёна аз рӯи маълумоти омор)х (дарозии 
миёнаи умр дар Руссия – 18). Дар амал бояд миқдори соли корӣ ба ҷойи 
дарозии умр мегирифтем, лекин аён аст, ки синни инсон аз соли кориаш 
бештар аст. Дахли миёнаи якмоҳа, миёнаи оморӣ (статистикӣ) дар назар 
дошта мешавад, дар Руссия (8700 +3400)(1 – 0.13)/24 ≈ 440 $ аст.
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ДУК = 440х12х(68-18) = 264000. Дар ин ҷо андоз аз молро баробар ба 13 % 
гирифтем, ки амалан аз 20 % кам нест. Ин ададҳо аз рӯи маълумоти 
МЭМО , с. 2001, № 9, саҳ. 98, ки дар он дахли миёнаи солонаи ҳар фард 
8700 $ ва рӯзномаи “Аргументы и факты в Украине”, № 26, с. 2006 пайдо 
шудаанд, ки дар он дахли солона ба 3410 $ ба қалам дода шудааст. Ба 
ҳамин тариқ, сокини Руссия, ки дар миёни 15 сол сарвати баробар ба 8 
млн. доллар андӯхтааст, мумкин ки ФарВО бошад, валекин ин ҳатмӣ нест. 
Сарват бештар аз 100 баробари дахли куллӣ аст. Лекин шахсе ки миёни 15 
сол дар Руссия сарват ба андозаи 80 млн. доллар ҷамъ кардааст, яқин ки 
ФарВО аст. (Дахл на кам аз 1000 дахли кулли миёна!). Аён аст, ки фарқи 
нисбӣ дар қобиляти шахсон метавонад беш аз 1000 баробар бошад, лекин 
имкони фарди оморӣ ҳеч гоҳ аз ду фарди оморӣ зиёд нест. ФарВО 
масалан, дар ШМА аз сарвати тақрибан баробар ба 125 млн. доллар 
шурӯъ мешаванд, лекин амалан бо ин гуна сарвати бузург фарқ байни 
сарвати баробари 100 млн. доллар ва ё 500 млн. он қадар ошкор нест.

Роҳҳои таърихии мубориза бо ин гуна афрод чунинанд. Агар аз 
шоири бузург М. Саъдӣ шурӯъ кунем, бояд бигӯйем, ки сирати ин гуна 
фардро бо мисраи зер метавон шарҳ дод: – Ки дидам оқибат, худ гург 
будӣ!

Дар замони ба вуҷуд омадани ҷамъияти сармоядорӣ дар Руссия 
А.С. Пушкин бо ҳикояти “Дубровский” ишора ба он карда буд, ки бо 
сарватмандон ҳамчун бо роҳзанҳо муносибат бояд кард. Г. Сковорода, 
файласуфи Украин дар хусуси одамоне ки ҷони гург доранд, навишта буд, 
лекин роҳи мубориза бо онҳоро нишон надодааст. Н. В. Гогол дар 
достони “Ҷонҳои мурда” миллионерҳо ҳамчун зоти одамӣ, ки шабеҳ ба 
сагони лаинанд, ба қалам додааст. Ба ғайр аз ин, нависандаи машҳур дар 
достонаш шарҳ додааст, ки чи тавр баъзе одамон ба тезӣ ба ФарВО 
мубаддал мешаванд: “– Хеле зуд ҳама чиз дар инсон тагьйир меёбад, дар 
як лаҳзае дар ботини ӯ кирми мудҳише пайдо мешавад ва ҳамаи шираи 
зиндагиро худсарона ба коми худ роҳӣ мекунад. Шавқ ва ниёзи одамӣ дар 
аввал мутеъи ӯянд ва баъд аз он ки инони онҳо аз даст рафт, ҳукмфармои 
ваҳшатноки ӯ мешаванд”. Шавқи сарватандӯзӣ яке аз он балоҳост, 
“Сарватандӯзӣ – гуноҳи асосист, ба ин сабаб дар ҷомеъа корҳое пайдо 
мешаванд, ки номи онҳоро ҷомеъа кори бе оқибату баракат ниҳодааст”. 
Табадуллот дар ботини шахсон, ки аз ҳеч кадом ҷинояте рӯ нагардонда 
сарват андӯхтаанд, ончунон аст, ки Н. В. Гогол шарҳ додааст. Дар охири 
достони Н. В. Гогол барои ҳалли масоили ҷамъиятӣ низ роҳзанҳо пайдо 
мешаванд, яъне дарди бадро давои бад…

Агар ба Фаронса рӯ орем, масалан ба нависандаи машҳур 
А.Дюма (падар), он гоҳ ду равиши корро мушоҳида мекунем: а) қатл; б) 
бадали куллии сарвати ФарВО ба ивази озодӣ ( қисмҳое аз романи “Граф 
Монте Кристо” (ниг. тарҷ. ба русӣ), ки қаллобе ки санги гаронбаҳоро бо 
қиммати ночиз харида буд, бо корд кушта шуд ва миллионерро водор 
мекунанд, ки аз гушнагӣ миллионҳои худашро ба як мурғе иваз кунад).

Дар Руссия дар натиҷаи Инқилоби Бузурги Октябр ҳамаи 
сарвати ФарВО-ро мусодира карданд. Бештари онҳо кушта шуданд, ба он 
сабаб, ки бо зӯри силоҳ мехостанд, ки имтиёзҳои беадад ва сарвати худро 
ҳифз кунанд. Муборизаи байнигурӯҳӣ (синфӣ) хеле шадид шуд, чунки 
буржуазияи рус рӯҳан дар афзалияти худ бар “оммаи сиёҳбахт” 
(пролетариат) боварӣ дошт ва то он замоне ки пролетариат зӯран ин 
хаёли пучи ӯро бо аксарияташ аз байн бурд. Муборизаи шадид, ки бо 
мероси вазнини руҳии ҷанги қаблӣ, муҳосира, дараҷаи пасти иҷтимоъии 
замони пеш бо ҳам қатӣ ва махлут шуда буд, натиҷаи манфӣ низ дод –
хеле одамоне ки дар асл сарватманд набуданд, бидуни гуноҳе қурбон 
шуданд. Лекин уллоси мочасагони буржуазӣ бобати ин кор имрӯз – ин 
дар асл яке аз роҳҳоест, ки бо он сарватмандон мехоҳанд пролетариатро 
аз кори асосии ӯ – аз байн бурдани буржуазия аз арсаъи сиёсии ҷамъият –
мунҳариф кунанд.

Ҷинояткорон, яъне ФарВО фақат як далелро эътироф мекунанд 
ва он далел қувва аст. Пролетариат чораи дигар надорад, ба ҷуз он, ки бо 
роҳбари ҳизби худ ҳамаи гуруҳони муштаракманфиатро яке кунад ва 
зӯран ҳокимяти ФарВО-ро аз байн бибарад. Он гоҳ дар ҷомеъа шароити 
ба вуҷуд омади ин гуна фардҳо дигар пайдо наҳоҳад шуд. Ба худи ФарВО 
бояд бо усули А. Дюма рафтор кард. Он гоҳ масъалаи таърихӣ, ки онро К. 
Маркс ба миён гузошта буд (Капитал, ҷ. 1, боби VII) – омма бояд муште 
ғосибонро бесарват кунад – ҳалл мегардад.

Ин аст натиҷае, ки баъд аз мутолиаи ин китобча ба он расидаам. 
Дигар ба орзуи саломатӣ ва ба мақсадҳои баландпоя расидани Шумо, 
хонандагони азиз, ин сарсуханро ба поён меорам. 

Алигавҳар Бахтоваршоев, Киев, 22.11. с. 2006 - 30.04. с. 2009.
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Сарсухани нашри аввал

Сарояндаи ашъори ин маҷмӯъа рафиқ Шанбезода дар соли 1908, 
дар қишлоқи Тингхон, дараи Шохдара таваллуд шуда, кӯдакиашро дар 
ҳамон ҷо гузаронидааст.

Табиати сахт, аммо шавкатангези Шохдара – бо кӯҳсори сар ба 
фалак кашида, бешазори зич, доманаҳои кӯҳӣ, ки чарогоҳи ғизолон буда, 
дар ҷангалҳояшон бабрҳои дарранда макон доранд, замистони 
замҳарири Шохдара, ки аз шиддати сармояш “ғизолони кӯҳӣ дар 
ҷустуҷӯйи гармӣ худро ба оғӯши харсангҳо меандозанд”, ва қадри як 
мижа чӯбғӯла баробари як уштур тиллост; зиндагии ба худ махсуси 
тоҷикони Помири Ғарбӣ, дар ҳофизаи шоир ва дар бисёртарини 
шеърҳои ӯ таъсирҳои равшан гузоштааст.

Бинобарин шеърҳойе ки дохили ин маҷмӯъа шудаанд, –
“Хохьдара’ шитойэ” – “Хунукии Шохдара” тасвири сармои замистон 
буда, як навъ характери маҳаллӣ дорад, ва бо образҳои равшан, ки танҳо 
дар шароити Шохдара пайдо шуда метавонанд, ба ин шеър ҳусни 
алоҳида мебахшанд, пур аст.

Адабиёти васеи халқии тоҷикони Помир, дубайтиҳои лирикии 
дилчасп – “Даргӣл модик” (Ғам хӯрдани модар дар интизории фарзанд), 
сурудҳои лирикӣ ё ки юмористӣ, – “Соз”, ва сурудҳои пурназокати 
гаҳворагии “Лалаайик” (Аллаи модар), шоирро бо образҳо, нағма ва 
вазнҳои худаш аз синни кӯдакӣ печонда гирифта буд, ки ин барои шоир 
як навъ китобхонае буда, дар асарҳои бадеии ҳамон адабиёти халқ 
ҳиссиёти аввалини бадеии шоир тарбия гирифтааст, низ ҳамин адабиёт 
бо захираҳои забонӣ ва равшании образҳо эҷодиёти ӯро бой ва пурра 
кардааст. Шамбезода дар шеърҳои худаш аз образҳо, тавсиф ва 
истиораҳои фолклори Шуғнон васеъ истифода мекунад. Инҳо асарҳои 
ӯро бо калимаҳои рангоранг зинат дода ба оммаи васеъи меҳнаткашони 
Помири Ғарбӣ наздик ва фаҳмо кардааст.

Аммо ба эҷодиёти Шамбезода на танҳо фолклори Шуғнон таъсир 
кардаасту бас, балки адабиёти тоҷикӣ – шеърҳои Лоҳутӣ, шеърҳо ва 
румонҳои Садриддин Айнӣ, ки шоири ҷавон дар давраи талабагиаш дар 
Сталинобод ва баъдҳо дар Тошканд бо онҳо ошно шуда буд, ба нафосати 
эҷодиёти ӯ таъсири бузурге доранд. 

Шоир ба шеърҳои Лоҳутӣ диққати алоҳида дода тақрибан ҳамаи 
шеърҳои ӯро аз ёд карда буд, ки равшании вазнҳои онҳо дар шеъргӯии 
шоир роли тарбиягии алоҳида бахшиданд.

Устоди румони тоҷикӣ Садриддин Айнӣ ба эҷодиёти шоир бо 
ҷозиба ва ёрмандии шахсии худаш таъсири бузурге расонидааст,* ки ин 
махсусан дар асарҳои тоҷикии нависанда ошкорост ва аз ҳамин ҷиҳат 
юбилийи классики адабиёти имрӯзаи тоҷик Садридин Айнӣ аз тарафи 
шоир бо ҳиссиёти гарму ҷӯшон пешвоз гирифта шудааст.

Хоҳ дар ашъори тоҷикӣ ва хоҳ дар шеърҳои шуғнонии шоир, 
Бадахшонни Кӯҳӣ ҳамон марказеро ташкил мекунад, ки диққати эҷодии 
шоир махсусан ба он мутаваҷҷеҳ шудааст. Ин Бадахшони Кӯҳии 
сотсиалистие мебошад, ки роҳҳои шоссе, колхозҳо, айропланҳо, мактаб ва 
занҳои босаводи озод дорад.

Муҳаббати шоир ба ҳамон Бадахшон мутаваҷҷеҳ аст, бинобарин 
боқимондаҳои ҳаёти кӯҳна, ки ҳоло тамоман решакан карда нашудаанд, 
ӯро ба ҳаяҷон медароварад.

Шоир бо ғазаб ва ҳаяҷон ба ин камбудиҳо дармеафтад. Шеърҳои 
“Уо пӣр!” (Эй пир!), “Йо ту, йо ту наан қатэ гаап” (Бо ту, ё бо модарат 
гапе дорам) аз ҳамин қатор мебошанд.

Дар шеърҳои “Балвьот ғааш” (Балво ва ё шикасти кор), “Бойат, 
ешуонат, батрак вьахтэ калхоз ташкӣлдъэданд” (Бой, эшон ва батрак дар 
айёми ташкил кардани колхоз) шоир бойҳо, эшонҳо ва бюрократҳоро 
масхара мекунад – ба намуди хандаовар нишон медиҳад. Шеъри 
шӯхонааш “Сурхуун” ба мавзӯи сурудҳои ҳаҷвии Шуғнон наздик аст. 
Шеъри “Офарӣн, руушт аскарен!”** (Офарин, аскарони сурх!), ки ба 
аскарони маданӣ бахшида шудааст, бо муҳаббати Бадахшони Кӯҳии 
Советӣ лабрез аст. 

Дар масъалаи форма ва вазн шоир дар таҳти ду таъсир аст. Аз як 
тараф вазни зарбагӣ-ҳиҷоии адабиёти халқи Шуғнон, аз тарафи дигар 
вазни арӯзии тоҷик. Шоири Шуғнон Шамбезода, ки пеш аз вай шоири 
дигаре ба забони шуғнонӣ кор накардааст, маҷбур аст, ки дар эъҷодиёти 
худаш вазнҳои нав ва формаҳои нави вазни шуғнониро дарёбад.

Ҳамин маҷмӯъа яке аз муваффақиятҳои аввалин аст дар ин соҳа. 
Шеърҳои ҷудогонаи Шамбезода ба забони шуғнӣ то ҳол дар китобҳои 
мактабии шуғнӣ чоп карда шуда буданд. Ин маҷмӯъа, ки ба забони 
шуғнӣ аввалин маҷмӯъаи шеър ҳаст, то чи дараҷа тараққӣ кардани 
маданияти миллишакл ва сотсиалистимазмуни Тоҷикистонро нишон 
медиҳад.
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То Инқилоби Октябр забони шуғнонӣ алифбо ва хат надошт, 
бинобарин ташаббусҳои ҷудогонаи эҷодии тоҷикони Помир ба забони 
модариашон аз даҳан ба даҳан нақл карда шуда ба тезӣ фаромӯш 
мешуданд. Дар асоси алифбои лотинӣ сохта шудани алифбои шуғнӣ 
шароити зарурии тараққиёти босуръати маданияти вилояти мухтори 
Кӯҳистони Бадахшонро таъмин намуд, ва ба инкишофи эҷодиёти миллӣ 
ба забони модарӣ имконият кушод.

Ҳамин маҷмӯъаи ашъор тӯҳфаи аввалини адабиёти шуғнӣ буда, 
чизе ки дар ин маҷмӯъа дида мешавад, дар оянда чизи бисёре ваъда 
мекунад.

С. Климчитский.

*иҷро кардааст
**“Ғаацғидъа боғ” (Боғи ҷавонон)

СОЗЕН
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ҒААЦҒИДЪА’ БОҒ

Булбуленен Ғаацғидъа’ боғанд пиро дъэц ас бу’ор,
Вьаадъ ҷирээвьенат бу’оранд ғал мэ вьээдъ гулхел қарор.
Тар ху кор ар вьахт ца саам, 

вьаадъ дадъ ди пуондтӣр мурд дъийен,
Пӣц лаалат, шанд майгуун, ғээв пуршуунчец, дичор.
Тар ху чӣд ар вьахт вийен, одамгарирден лап башаанд,
Сад савьор мемуон ца йодъд, луов нист мев цеманд ғубор.
Йӣвьта йогьҷ вӣрт ас зидуонат суодта дадъ пухтаан даравь,
Йӣвьта тар дарго зидӣртат, декта дадъ кихьт тар кицор.
Йӣвьта йодъд, дъӣд бесавьодард дарси навь охуон ҷиновь,
Йӣвьта нодуонард исоб йод дъӣд азор андар азор.
Зордъи торӣкен чу равьхьан ас ху хуш алфоз вьаадъ,
Ҷаалата’ нодуонийен чууд ас мэ қишлоқанд фарор!
Шээри шӣирӣнум чу вьевард ас дилат ҷуонать дируст,
Музд агар дъен йо на дъен, вьаадъен калуон, вьев ихтийор!
Вьээхьчум вьуз ар вьев даруунат судъҷум айруонат дупал,
Чирдта вьуз дъаадъум ху зордъат,

чаай му хурд зээзд мардикор?
Авдааум мартандийанд тӣрӣнакать луод: – Кин йи соз!
Шамбэзода’ шээри шаккарборэ чууд вьевард тайор!

Харағ, 18 мартэ 1934 сол.

ЦИЦАПИЦ
(Аз нуомэ одаменидэ хугьнуонэ

алифбэйарден зид ца вад.)

Зивэ Хугьнуонтэ алифбэ нахьтӣц,
Мурд нафорт, дадъ ху му ҷуон кихьт

бӣц-бӣц!
Ца вьинум вьам нивишӣҷенак пӣц,
Форт дадъ ас қаар зибанум тар чахьҷӣц!
Мита дъаадъум, йига зив зээм, хубум,
Зиддэ хугьнуонэ алифбэм, хубум!

Дис алифбэ кули гуорардать пиц,
Йидга мис йатьчху бало маашард сиц!
Чис: – Рихьен луовд ху ама’ат залмак – виц,
Ту нафаамэт, кини дадъ мурд цицапиц!
Мита дъаадъум, йига зив зээм, хубум,
Зиддэ хугьнуонэ алифбэм, хубум!

Фаамэ – йид духьманэ оҷиат пӣрен,
Духьманэ шот, халӣфаат, мӣрен,
Духьманэ афйуунат, вьам таажӣҷен,
Мухтасар – духьманэ муфтхаарӣҷен!
Мита дъаадъум, йига зив зээм, хубум,
Зидди хугьнуонэ алифбэм, хубум!
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Йид ца йодъд, пӣрта ху ешуонэ бинээст,
Мааш ду’охуонта ху қурбуонэ бинээст,
Ғаацэ дээқуонта ху нодуонэ бинээст,
Ас ху додат, ху касотента ринээст,
Мита дъаадъум, йига зив зээм, хубум,
Зиддэ хугьнуонэ алифбэм, хубум!

Йид ца йодъд, қадрэ калуомулло бест,
Цимудодъ саллайэ дуомулло бест,
Фука мӣросэ сафӣулло бест,
Қурбэ пӣрдорита, вьовьайло, бест!
Мита дъаадъум, йига зив зээм, хубум,
Зиддэ хугьнуонэ алифбэм, хубум!

Йид ца йодъд, арфэ араб бекор суод,
Батракэ мурдъадаахать вьухьйор суод,
Одамэ оби замуона хор суод,
Мардум ас илмат унар безор суод,
Мита дъаадъум, йига зив зээм, хубум,
Зиддэ хугьнуонэ алифбэм, хубум!

Дадъта луом: – Йорэ дъа, е хууҷайэ нуур!
Ногэ йид шитқарийак маакихьт зуур!
Халқэ Хугьнуон фука кихьт ас дам туур,
Дадъ ика’ меть ца башаандат, мунд суур!
Мита дъаадъум, йига зив зээм, хубум,
Зиддэ хугьнуонэ алифбэм, хубум!

Тошканд, 1931 сол.

ТУ ЙО ТУ НААН ҚАТЭ ГААП

А ғаац, ту дарбакалэ! Йо ту, йо ту наан қатэ гаап.
Лап одаменен пэ дивэ, йо ту, йо ту наан қатэ гаап.
Йи бой, йи оҷэ, йи милло, йи кӣна’ мингбошэ
Нурен ца хаавҷ таматэ, йо ту, йо ту наан қатэ гаап.
Ту дод қатӣрен ца чугьҷ нақл, бачгилаайен хьудъҷ,
Ниғуогь ба мухтасарэ, йо ту, йо ту наан қатэ гаап.
Фукать ту хехьэтилаабӣҷ, ата’ фукать хьуончэ,
Ниғуогь ху бехабарэ, йо ту, йо ту наан қатэ гаап.
Ту додта вьев қатэ айвьуон миғуунд ту кихьт савьдо,
Йид ас ту беунарэ, йо ту, йо ту наан қатэ гаап.
Му гаап ца зээзэ агар, мунд му руубаро икдис:
Йа хьой, а кабкэ дарэ, йо ту, йо ту наан қатэ гаап.
Ца хьойэ савьэ ту милло ху дадъ ху зирйот мис
Ас илмта пурунарэ, йо ту, йо ту наан қатэ гаап.
Дитӣрта мардумэ редъҷин пэ лап пиро дъодъҷин,
Ту ҷаалд* сарбасарэ, йо ту, йо ту наан қатэ гаап.
Дитӣрта мардумэ муфтхор, йаанэ бойат пӣр
Ту ҷаалд дарбадарэ, йо ту, йо ту наан қатэ гаап.
Дитӣрта кишвьарэ шууронд ху наслэ ойанда
Ту ҷаалд серунарэ, йо ту, йо ту наан қатэ гаап.
Дитӣрта, е гулэ Хугьнуон, йақӣнать ас Ҷамшед
Пихундэ мунтазирэ! Йо ту, йо ту наан қатэ гаап!
Харағ, 1932 сол.

* ҷаалда
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БОЙАТА’, ЕШУОНАТ, БАТРАК ВЬАХТЭ
КАЛХОЗ ТАШКӢЛДЪЭДАНД

1. Бой:
I

Каммунӣстента кинен калхозэ,
Вьидаруунандита суод кудбозэ,
Йэ фитӣр тӣрта кинен ҷуонбозэ,
Е худъой, мулкта аҷаб носозэ!
Фикрэ Шууро ца ринээсаам, ца башаанд,
Каммунӣстен ца бинээсаам, ца башаанд!

II
Йӣвьать дек суод – фука нуобаттэ қатор,
Йӣвьать кулчаат, вьэ хаарӣҷ дъу азор,
Йӣвьать чӣд – вьиндэ на нээхат, на кицор,
Мурдъадаах батракакен мааштэ савьор,
Фикрэ Шууро ца ринээсаам, ца башаанд,
Каммунӣстен ца бинээсаам, ца башаанд!

III
Е худъой! Олатэ мааш ганда’ сут,
Хуонэ мулк камбағалард банда’ сут,
Пӣр дирууғ луодэху хьарманда’ сут,
Ту қарор, мунд му дар-а баста’ сут!
Фикрэ Шууро ца ринээсаам, ца башаанд,
Каммунӣстен ца бинээсаам, ца башаанд!

2. Ешуон:
IV

Қадрата’ қурб му таморанд шич нист,
Қадр мунд хехьат таборанд шич нист,
Чордасола’ му каноранд шич нист,
Гардъапӣдзӣҷ му кицоранд шич нист,
Фикрэ Шууро ца ринээсаам, ца башаанд,
Каммунӣстен ца бинээсаам, ца башаанд!

V
Вьоймадорард шич азойимчэ набофт,
Гьинта мотьец милойимчэ набофт,
Ху вьазӣфаатэ ху қойимчэ набофт,
Мууминен зордъта цараанг дадъ нахьичофт?!
Фикрэ Шууро ца ринээсаам, ца башаанд,
Каммунӣстен ца бинээсаам, ца башаанд!

VI
Фаамэ, саркорита калхозанд бест,
Қадрэ пӣрдорита калхозанд бест,
Пӣр унардорита калхозанд бест,
Пуондэ муфтхорита калхозанд бест,
Фикрэ Шууро ца ринээсаам, ца башаанд,
Каммунӣстен ца бинээсаам, ца башаанд!
3. Батрак:

VII
Йувь’о, мев налғахьэ бемаано чис!
Мев дирууғгууйэт, мев даавьо чис!
Мев кахьогӣрэт, мев ғавьғо чис,
Бойэ бозорэ, ту мев савьдо чис!
Фикрэ Шууройита равьнақ дъаадъаам,
Корэ дээқуонэ муаллақ дъаадъаам!
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VIII
Мурд бакор нист ту бийихьтат, ту мийихьт,
Лап дирууғ луовэ, ту обрууй фука рихьт!
Хьоҷэ ас дуузахат, вьаадаайэ бийихьт,
Ас бийихьт бӣдэ йи мут йогьҷат пихьт!
Фикрэ Шууройита равьнақ дъаадъаам,
Корэ дээқуонэ муаллақ дъаадъаам!

IX
Маашта калхоз қатэ чаққуон-чаққуон
Тар социалӣзм римийаам ас дээқуон!
Ту ҷиновь каалвьарамат саргардъуон
Ас зибо дадъ йадэ лаққуон-лаққуон!
Фикрэ Шууройита равьнақ дъаадъаам,
Корэ дээқуонэ муаллақ дъаадъаам!

Харағ, йанварэ 1933 сол.

ХОХЬДАРА’ ШИТОЙЭ

Ай Хохьдара’ шитойэ, туйат нур бало миғуунд,
Нур паалавьуонэ гаарм ту хез бенавьо миғуунд!

Нахчӣрэ тезэ чобукэ хушгаазайена чис –
Зарвьӣн пэ таах ас айбатэ ту руудапо миғуунд!

Лозар ца вьуоғд пэ саргайэ кууйен шито пэ пӣц,
Луов дъӣд тирохь ту рехьайэ ҷуон бад садо миғуунд.

Дарвьуоғд ца дъед мэ хьуудз, ача йакдам қарор накихьт,
Нуобандэ луортьэ фарбийэ сериддао миғуунд!

Артаам* йи халта’ гармэ пэ бозор мэ вьахт ца вӣрт,
Тар цем вьэ молт халойиқи мааш туутийо миғуунд!

Ас сахт ага мэ вьахт ца тилаабэ йи сээха жӣз –
Йээст дадъ ту пӣц йу чахьбуцэ сериштийо миғуунд!

Хӣрт дадъ қасам худъойтэ, йи дӣдаайэ мурд ца дъодъҷ,
Пуутьч қаадтэ сээх нур йи хьитур додъэ тилло миғуунд.

Хохьдара’, 01.01.1933 сол.

* Ар таан
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БАЛВЬОТ ҒААШ
(Аз тоҷикторг мансабпарастен нуом)

I
Дээқуон му луодэ – Кола’!
Тулу му дъуст вьэ хола’,
Аам налғахь кихьт, аам нола’!
Луодум: – Кола’ лаак пэ мааш,
Таам най, андӣзд балвьот ғааш!

II
Дээқуон чу дъуст ар бируут,
Ас маашэ луод мууза’ат буут,
Тулу маашам вьирд завьуут!
Буутат мууза’ лаак пэ мааш,
Таам най, андӣзд балвьот ғааш!

III
Ас йи дээқуонэ дъумрут,
Зохьтум пӣндз суом, нахьтууйд кут!
Дивихьтум дадъ вьирд ху мут,
Луодум: – Пӣндз суом лаак пэ мааш,
Таам най, андӣзд балвьот ғааш!

IV
Са’аарард во йат йу дунг-дунг,
Ху каалэ сент, вьэ нуск фунг,
Кола’ авен пэ мааш чунг!
Луодум: – Кола’ лаак пэ мааш,
Таам най, андӣзд балвьот ғааш!

V
Базуураам вууст ааднуома’,
Дээқуоненаам чууд хафа’,
Хьемуонаам сат, нист фойда’.
Ааднуома’ фук лаак пэ мааш,
Таам най, андӣзд балвьот ғааш!

VI
Икид нист на’ беудда’
Панҷа’ мис луовд мошӣна’?
Азӣзбек, икдис бофт на’?
Мошӣнахел лаак пэ мааш,
Таам най, андӣзд балвьот ғааш!

VII
Ху ҷанҷолаам чууд оғоз,
Мааш гуфтугууй сут дароз,
Шамбэзода’ чууд ди соз,
Ди созат-моз лаак пэ мааш,
Таам най, андӣзд балвьот ғааш!

Харағ, 1933 сол.
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УО ПӢР

Ту буонен тулу* ваздоқ, ту дъуст баайен, ата’ тут пӣр,
Ваҷэддӣнак ту дъустат, халқэ нофаамард кинэ тафсӣр.
Фукать некат бадэ динйо кинэ вьобаст пэ вьев тақдӣр,
Ди фаандтет боғэ дээқуон дъикт

ата’ вьирд боғэ ҷаннат вэ.
Ту йиллаайат дирууғенец

му қаар икдис сифӣдъҷ, уо пӣр,
Му варть подъен ту дод ғээванд,

ту наан цеманд му чаалак тьӣр!

Ту зирйотен, дзуллат ғулла’, ғидъа’ то ғаац, фукать 
милло,

Йи бечора’ ризӣн то суод пэ мактаб, вьедъдэ дадь ғавьғо:
Худъой аска’ римодъҷ ғааценэ ноқис мис кинет дуоно?
Ди шетуониттэ чуд ас халқэ машриқ оламанд расвьо!
Ту йиллаайат дирууғенец

му қаар икдис сифӣдъҷ, уо пӣр,
Му варть подъен ту дод ғээванд,

ту наан цеманд му чаалак тьӣр!

Йэ одам, чис, ту укмец қозэ, йӣвь мӣрат халӣфа’ 
судъҷ,

Ту йиллаайат дирууғец халқэ мээнаткахь ту банда’ 
судъҷ,

Ту ҷавьрат зулм қатӣр
фуқройэ мулк ас хуона’ канда’ судъҷ,

*тилу

Ту инсофат, ту адл, ас ростать, е зоғовэ, тарка’ судъҷ?
Ту йиллаайат дирууғенец

му қаар икдис сифӣдъҷ, уо пӣр,
Му варть подъен ту дод ғээванд,

ту наан цеманд му чаалак тьӣр!

Ту шартец новьсала’ ғаац беғамать чордорэ бойад кихьт,
Ху зот ҷаат пиндзсала бачча’ укууматдорэ бойад кихьт,
Ситамгар кор ачать маакихьт, ата’ муфтхорэ бойад кихьт,
Ситамкахь вет, вьэ зирйотард хизматгорэ бойад кихьт,
Ту йиллаайат дирууғенец

му қаар икдис сифӣдъҷ, уо пӣр,
Му варть подъен ту дод ғээванд,

ту наан цеманд му чаалак тьӣр!

Азор фаанд дъаадъэ мардум, ног ди баанаатӣр йэ курта’ 
зээм,

Тамор дадъ чуугь кинэ, ногин ди баанаатӣр йэ салла’ зээм,
Дъу тихьтов дъаадъэ ногин икди баанаатӣр йэ тукма’ зээм,
Чипӣц тьӣранд ху даадъ куор пиш ҷиновь,

ногин йэ такка’ зээм,
Ту йиллаайат дирууғенец

му қаар икдис сифӣдъҷ, уо пӣр,
Му варть подъен ту дод ғээванд,

ту наан цеманд му чаалак тьӣр!

Харағ, 1933 сол.
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ЗИМИСТУОН

Зимистуон йодъд, авьо фукҷоть шито кихьт,
Фукать мардум ху зирйот руубаро кихьт:

А зирйотен, шито хьац маабирээзет,
Пэ каалдаардъат пэ кээхак мубтало кихьт!

Зимистуонандэ дъӣс метьец ца вед абр,
Вьэ амбоҷанд фақат йак бор авьо кихьт.

Жиниҷ, чис, ас авьо вьихькӣмцакать вьохьт,
Цараанг айвьуон мэ вьахтанд вид, чаро кихьт?

Агар беморат ас нодуонэ даардъен,
Са тар мактаб, муаллим турд давьо кихьт.

Илоҷ йаст, йос ху зирйот мис пэ мактаб,
Ки таамӣн вет* ху дарсен лаак адо кихьт.

Тошканд, 1930 сол.

* вьет

КӢНААТ НАВЬ МАКТАБ

Вьахтэ пехьанден ца хьээйд мардум алифбэйи араб,
Баадэ пӣндз солат ца пехьцт, чорик алиф турд луод 

тайоқ.
Бачгала’ аавьол агар луовум, йи йор бовьар накихьт:
Хьоҷэ охуонандэ куудак нээхтэ вуд дъорг раангтэ қоқ.
Цуонд башаанд бачча’ ага тар мактабэ кӣна’ ца сут,
Баадэ пӣндз меть йодъд, вьэ наан навьзент ху пуц,

дъед дар сироқ.
Вьахтэ дедовьанд вьэ пӣц думба’ миғуунд

ҷилвьа’* ца дъод,
Сут йи хьаабать ас зақахь

тьудъҷин фируугьҷбуц раангтэ қоқ!
Тар ху чӣд бачча’ йи дам бе рухсатэ охуон ца йат,
Наан ху баахь нагьдзимт нимуо,

дод чууд ху баахь ас чӣд вьэ оқ.

Мактабэ навьанд, алифбойенэ навтӣр шич ниғуогь:
Баадэ пӣндз меть кихьт ғидъа’ турд нақл

ас Чӣнат Ироқ.
То та йодъд тар мактабат фархьастта суод физкултурӣст,
Пехь-та-пехь суод фарбидээт

саавьен вьэ нээдзен бехьдэ қоқ!
Тар ху чӣдать куудакен йак бор надъен пӣдъ ас хушэ,
Дарс тайоренат кинен нодуонэ хьарманда’ат оқ!

Шич цавор солец ғидъа’ тар мактабать беғам ца нӣтьт,
Каандэ дод кихьт фикрэ, наанать чис, накихьт йакбор 

сироқ!
Тошканд, 1930 сол.
*ҷулвьа’
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БЕСАВЬОДЭ НЕСТЧӢД ДАРКОР

Ай муаллим, дарсэ кӣна’ тар зибо лаакчӣд бакор,
Куудакенат ғуллайен хээйдовьтэ шич саайчӣд бакор.

Ай виродаар – дъуст ми дъустат иттифоқ савьет фукать,
Шич ху нааник зивтийать маашард китоб чопчӣд бакор!

Бесавьодинден зийуонен ас исоб мис беисоб,
Босавьодэ нааф агар луом, ас исобчӣд рист му кор!

Бесавьод аска’ виред гаап, вьирд ца дъен арго сувьол
Босавьоден чис, тулу* вьевард амехьа’ гаап тайор.

Зээзд агар ар таам** му гаап, кутать му мақсад суод икид:
Куудакат ғулла’ ху бесавьодэ шич нестчӣд бакор.

Тошканд, 1930 сол.

*тилу
**таан

ОФАРӢН, РУУШТ АСКАРЕН

Халқэ мазлуумет чу озод, офарӣн, руушт аскарен,
Мулкэ Шууройет чу обод, офарӣн, руушт аскарен!
Бой ца чууд дъиндуон тез, вьиндет вьэ дъиндуонен вирухьт,
Нотавьуонардет чу имдод*, офарӣн, руушт аскарен!

Масқара’ бойанд ца вуд, дойим вьэ тиғаст бар фалак,
Хахь хьацет чууд ар вьэ буллод, офарӣн, руушт аскарен!
Батрак ас бойат, ғулуом ас хуонат, дээқуон ас амӣр
Хуб халосет чуудат озод, офарӣн, руушт аскарен!

Босмач арҷо вьӣнт тама,
йакбора’ вьуувд тар тӣр зибӣнт,**

Мулк аам осойахь, аам обод, офарӣн, руушт аскарен!
Шамбэзода’ вьӣнт фукать икмев ху дадъ луовд ас хушэ:
Офарӣн, сад офарӣн бод, офарӣн, руушт аскарен!!!

*амдод
**Йаанэ вьуувд қаабар тар тӣр зибӣнт.

МАСҚАРАБОЗ

Дарээғ икасмэ му буонен сафед, ата’ ғаацен
Му созакента кинен масқараат му масқарабоз!
Ту пӣц сафедат ту ғуунҷ тээр, луов хуурнаат алйокен,
Ту қаад хьабӣдзат, ту шанден намак, а ҷуон, ту нийоз!
Йи йорикард ца фираапэ, вьэ охирэ умрард мис
Дигарга чӣз йу тилаапт, айшэ нозат умрэ дароз!

Тошканд, 1930 сол
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СУРХУУН

Сурхуун, нийоз турд саам, нийоз,
хамбен хьитээрдз мурд ас фалак,

Чуушч дъаадъ Симойил дирд дароз,
пӣндз суомайен зээз йак ба йак!

Сурхуун ца вед арго айот, чуушч кин Симойилбек зийот,
Маапехьц ачать Мӣрзонаҷот, 

дек бунтэ мис маалаак хатак!
Сурхуун, ту йолат дъум танук, дъаадъам ту ар пойга’ ханук,
Пӣндз метьтэ саавь икдис сабук,

луов ас фалак мискӣн чалак!
Сурхуун ца йодъд арго батоб,

дъӣд дуустата’ духьман ҷувьоб,
Қаад чис, тулу* кӣна’ таноб,

ҷинс чис, лу нахрааҷ хьаапарак**!
Чуудум Симойил руубаро:

– Сурхуун ва ар пойга’ пиро!
Йат бенафас ас фук зибо, чуушчпуулэйаам зохьт так пэ так!
Шӣрӣн му пуц сетор нивьоз, 

умрик худъой вьирд дъӣд дароз,
Наай ҷуон ца зээзд ас рууйэ ноз, йа’ дъӣд садойэ 

ушпалак.
Гуҷ тожд Симойилбек мудуом,

зээзд дадъ мукофотат йиновь
Мардум, фукать луовет вьэ нуом,

луовет вьэ Сурхуун хьаапарак!

Харағ, 1933 сол.
*тилу 
**ҳаапарок

ДЪУ БАШААНДСУУРАТ

Чис дев дъу башаандсууратэ Хугьнуон* ди боғанд,
Йид йӣвь тьудэ Ҷамшед ху хайолат, ху** дамоғанд.

Дам мээр му ҷигарандэ ца дъӣд маакамать шулвьа’,
Луов пилтайэ навь ар йи чироғдуон лапа зоғанд.

Шӣрӣн, ту қабуулум, ту нийозум, йи назар кин!
Муугьҷум ту авенат фука вьахтум ту сироғанд!

Йам сууратхушрууйатÎ башаанд йорэ му дууст ца,
Нист хьаарэ Самарқандат, на Масковь, на ди 

Роғанд!Ï

Гулмаамадэ Сумҷевӣрд йодгорийэ навь рист:
Йам созакэ Ҷамшед вьэ рафӣқээт, вьэ лоғанд.

Хохьдара’, 18/ I 1933 сол.

*хуғнуонэ
**хайоленат
Îсууратэ хушрууйат
ÏМасковьат на Роғанд

28 29

Aligawhar Bakhtovarshoev                                                      www.shughnan.com



ВЬИСТОДЪ С. АЙНӢРД,
ВЬЭ СУУРАНД СУУРУОНА’

Нийоз саам инқилоб дъустард, ца чуугьҷэ
Тайор маашард нивьесинда’ ту дастуур.
Фақат фирқаайэ каммунӣстэ ваардъод
Тайорчӣд дис нивьесандаайэ пурзуур.
Йу каай сидз нуол ҷиновь ҷойать замуонанд,
Ту дуонихь хӣр миғуунд лаакихьт ви бенуур.
Туйат мээнаткахьенет вад, ца чуудет,
Ас Олимхуон тар Авьғуон зинда даргуур.
Сироҷет дъод агар қурбуон, ғамать маак,
Вьэ хуун ҷойтӣрэ чугьҷ гулхел нур зуур!
Гулен навьхел – ҷувьуонен Тоҷикистуон,
Ху коренен ца чууҷ вьаадь созата’ ҷуур.
Ту зирйотат виродаараам фукать мааш,
Ту цем то мааштэ дъедат суодта пурнуур.
Ту духьман суод вьидьич, боша’ кинаам ху,
Агар суод мойэ, саавьаам хьаастата’ туур.
Пилонаам мааш асӣд фук тарпиройать
Чу иҷройат, ху совьетам чу масруур.
Ди ҷаатаам мааш лапать фук тар пиро зохьт
Йи нуом ас марказ ас совьетэ маздуур.
Аҷаб хушбахт, аҷаб лап толэдораам,
Қатээть йат мааш айуомат маҷлисат суур.

14/XII-1935 сол. Ас Сталинобод тар Самарқанд.

БЕПАДАР СУТ

Е шукр, му пӣр бепадар сут,
Артаам* вьэ ниғухьт, дарбадар сут!

Арчирдатьэ луод: – Ту ғаацтэ маажоз!
Бадбахт хубать** ҷаалдэ бесамар сут!

Арчирдатьэ луод: – Ту дуздэ маакин!
Тойен цифтат, йу нағмагар сут.

Бемор ца бирохьт агар вьэ тихьтов,
Фархьаст муудат, йу наавьагар сут!

Ас дуздээт ошиқэ йу бадбахт
Мааш мамлакатандэ муутабар сут!

Ангахчэ вьэ каал пэ туумба сээданд,
Ҷамшед чаангандэ муштипар сут!

Сад шукр, вьэ дуздэ пуондакенаам
То чууд чустат, йу дарбадар сут!

Сталинобод, 1935 сол.

*Артаан
**хуба’
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АС ХУГЬНУОНЭ ҒААЦ ЗИВ

Фақӣрат бой йилоҷ дъээдат нидъӣвдовь вудъҷ,
шичардум фаамт,

Халӣфа’ мақсад ас рост мааш вьижӣвдовь вудъҷ,
шичардум фаамт,

Вьэ маслак хьацмэпӣц ғаац нихьциривдовь вудъҷ,
шичардум фаамт,

Дарозбуон оҷэ Индустуон ху нӣвьдовь вудъҷ,
шичардум фаамт,

Пигодээть девтэ каал лозум вьирӣвдовь вудъҷ,
шичардум фаамт!

Пиро ас инқилобен даадъ ху наан хьуувд раангтэ
мааш хуун хууд,

Йи бой йо пӣр йи соландӣрэ пӣндзат хогь
гьиник мис вууд,

Агар йӣвь нозийуон, вьев пӣндзэ
куд раангтӣр ғимээхьтат хууд,

Вьиэ коранд цуонд рихьенат, муунҷийат,
хугьнуонэ батрак мууд,

Вьэ амбоҷандэ девард мис цирӣвдовь вудъҷ,
шичардум фаамт!

Рафӣқ ас ҷавьрэ бойен мойэ Октабр халос мааш чууд,
Ху пӣраам то бинээстат, камбағал сут серата’ хухьнууд.
Фукать корентэ маашард ранҷбар дъӣд йорэ, бой дод мууд,
Азор раамат кэ нааненард, аҷаб вьахтандийен мааш вууд,
Цараанг гаапентэ мурд лозим вьирӣвдовь вудъҷ,

шичардум фаамт,

Китоб шич хьойумат, кӣна’ кахой раангтӣр
навӣндум тӣт,

Навьаафум печакат хохьаак, найум ҷойил,
на пуртахлӣт,

Халӣфаат, оҷийат, пӣр кахьт му давьра’анд
каайэ фарқ [кинен] ас хӣт,

На вьев фиққаст нихьуон шич редъҷ,
на вьев фақастата’ фӣт-фӣт,

Йидать каам лозум ар гуор вьев рибӣдовь вудъҷ,
шичардум фаамт!

Бинээс дӣнат, Худъойат, Мустафойат,
масҷитенат, бут,

Алӣ гьин Фотима’ каай, 
пис вьировьать нур кинум вьам рут,

Ца луовд саркорэ Оғохуон,
даравь дъаадъум вьэ ғээванд мут,

Фирихьтаат, ҷаннатат, уурат,
дираангтӣр пит-питат, пут-пут,

Тамуоманд макр мардум хуун сипӣфтовь вудъҷ,
шичардум фаамт!

6/V/1936 сол. Сталӣнобод.
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БУ’ОР

То дедъд Амалат жиниҷта об суод,
Абрента бу’ор даравь ринээвьд кихьт.

Гулхел башаанд даравь хьикуфт сен,
Булбул вьэ хушинд даравь ҷирээвьд кихьт.

Ас паркэ дирахт савдзайен пӣц
Боруонта ғубор даравь фирээвьд кихьт.

Йам фаслэ бу’ор дадъ ас ху савдза’
Арҷора ту вьухь даравь пишээвьд кихьт.

Меть бехьдэт хӣрта ҷуон дадъ анҷафст,
Дуус-дуус фука чӣзта дадъ чи тьээвьд 

кихьт.
Дээқуон ху башаанд замӣнакенард,
Туоғменэ башаанд даравь сирээвьд кихьт.

Ар метьта ху боғанд арарен хээхь
Асйуундать фукать даравь рихьээвьд 

кихьт.
Айвьуондэ бу’оранд савдзагуухьт зохьт,
Даадь ҷаалдта ху доғ даравь питээвьд кихьт.

Фасленандэ вьев азӣздэ бу’ор.
Йам фаслэ башаандат, хушийат, кор!

Тошканд, 1930 сол.

ЗИМИСТУОН
(йига)

Зимистуон сут, е холак!
Жиниҷ кинаам ғиндолак.
Ас дишӣдтӣр дъаадъ вьэ сӣч,
Дишӣд лаак маакихьт олак.
Пит-пит ца кихьт, вьуз кинум
Намад миғуунд вьэ молак!

Ш. Ҷамшед
Ас ÐХугьнуонэ АлифбэÑ.

РӢХЬТ ПУОНДТЭ ЧӢД МААМОЗ!

Рӣхьт пуондтэ чӣд мӣздовь ғалӣз,
Артаам ца мӣзҷ, лу вӣнт ху вьӣз.
Рӣхтец набофт лоғат мазоқ,
Цуонд ҷойэ йа’ чуугьҷ чуулэ қоқ.
Арго ху карат-фар ца вӣрт,
Чӣдта йу йакборать зидӣрт.

Ш. Ҷамшед
Ас ÐХугьнуонэ АлифбэÑ.
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БУ’ОР
(ас навь)

Бу’ор ху каал даравь дивихьт,
Бубубаак даравь ривьихьт.
Гуленен даравь хьикифт,
Тарманен даравь нихихьт.

Дъу метьгата бу’ор суод,
Гармэ маашард дичор суод,
Кууата’ даахьт гулзор суод,
Чиғузҷак даравь дивихьт.

Хӣр ху нуур даравь зивьээст,
Жиниҷенэ фук бинээст.
Мардум ху хьӣҷ даравь зивьээст,
Қозат гьааҷ даравь ривьихьт.

Му виро зимцард хьоҷ дъуовд,
Луодэ: – Шодиғалбел луовд
Шичаам дъод йуғат фирууғҷ,
Саттаам вьам садо ниғихьт.

Чил руузга сат туудъ сафед,
Му пӣллаайен вууд азед.
Башаанд мағдзуонҷгэ наред,
Халосен сат ас руушт пихьт.

Ас ÐХугьнуонэ АлифбэÑ ғуллайен ҷаат.
Ҷ. Шамбезода, Мусрифшойиф, Бандӣшойиф.
Сталинобод – Тошканд 1931.

АФЙУУНИЙЕН СОЗАК

Афйуунийен пурхайол,
Тар йакдигар қӣлат-қол,
Луовента: – Маашаам убол!
Сад вой аз ғамзагар!

Афйуунийен пэ нээхен,
Ху вӣгьдзта дъен ху пээхен!
Тар йакдигарта кээхен,
Сад вой аз ғамзагар!

Афйуунийенен хароб,
Амехьаайен дар азоб,
Тар тӣждовьен истироб,
Сад вой аз ғамзагар!

Вьев тӣждовь ҷой тар ғиҷӣд,
Афйуунтэ дъен боғ то чӣд,
Вьев гьин ас вьев суод чи тӣд,
Сад вой аз ғамзагар!

Афйуунэ кихьт ху вьеруон,
Дуздира дадъ суод кахьуон,
Афйуунтэ дъӣд ху танбуон,
Сад вой аз ғамзагар!

Ас ÐХугьнуонэ АлифбэÑ. Муаллиф нуом нист.
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ЗАРБАДОР

Фукатьаам мааш зарбадор,
Артаам вьизуонат ху кор.
Аз шуматгийаам безор,

Офарӣн зарбадорен!

Сааракать мааш андидзаам,
Ху лӣлписуон пинидзаам.
Ас ху зимцен чээридзаам,

Офарӣн зарбадорен!

Дзул то ката’ зарбадор,
Ас фук пиро ҷаам ху кор,
Ас тамбаленаам безор,

Офарӣн зарбадорен!

Мааш касбкор* зарбадорэ,
Нистаам парвьойэ нозэ,
Дээқуонард дъаадъаам йорэ,

Офарӣн зарбадорен!

Мааш пуухьок араақанд нист,
Ас корта мааш гурм на’ пист!
Тамбаленен даркор нист,

Офарӣн зарбадорен!

Ас ÐХугьнуонэ АлифбэÑ. Муаллиф нуом нист.

ЧАХЬ ФЭЭЛ

Мааш чахь шат,
Чуудэ қат-қат!
Товтийэ дъод
Ас чухь абрат!

***
Беморэ ту жӣвьҷгэм, ғамэ кор каайат вьузум каай?
Лап дарбадарум, ҷойэ қарор каайат вьузум каай?
Ас хьоҷэ рақӣб вьахтэ вьирӣвдовьать йилоҷ нист,
Ей бепадарен, баайат кинор каайат вьузум каай?
Даргондэ ху даамдъээд меть хахьать ғавьғо,
Йам чаалакат пойгаат кицор каайат вьузум каай?

***
ДУУСТ

Дууст, амехьаам тутэ навькота’ вьуз,
Аз ту жӣвьҷчӣд накинум тууба’ вьуз!
Арабенен арраанг хьацтэ ди ца,*
Дойимулвьахтум ту тӣр тухьна’ вьуз.
Ту авенум тьудата’ пӣрум сут,
Ди гумуон маак [ту] ғалум бачча’ вьуз.
Фукатьен хьудъҷ: Ту авенум ҷағзак,
Шичта чирдать ди кинум баана’ вьуз?!
Ҷовьидуон умр вирӣм Хизр миғуунд,
Турд ца саавьум ага амсойа’ вьуз.
Бешак, Лайлӣ му ҷаат маҷнуун суод,
Мев ху цемен ца кинум сурма’ вьуз!
Луодум: Е ҷуон, ту авен Нодир муугьҷ!
На, йи баатээть вьэ кинум зинда’ вьуз!
*Арабен раангтэ ди хьацтийен ца,
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Тарҷумаи ҳоли мухтасар

Нодир Шанбезода (номи аслӣ Ҷамшед Шанбезода), шоири 
боистеъдоди тоҷик, 20 июни соли 1908 дар қишлоқи Тингхони ноҳияи 
Шохдара, Вилояти Худмухтори Бадахшони Кӯҳӣ таваллуд шудааст ва 10 
майи соли 1990 дар ш. Душанбе вафот кардааст.

Аввал дар мактаб-интернати ш. Хоруғ ва баъдан дар мактаби 
ҳизб ва шӯрои ш. Душанбе таҳсил кардааст. Соли 1931 ба сафи ҳизби 
коммунист дохил шудааст. Дар соли 1932 дар ш. Тошканд дорулфунуни 
Осиёмиёнагии коммунистӣро хатм кардааст. Котиби комитети ҳизбии 
ноҳияи Шуғнон, мудири шӯъбаи матбуот ва интишороти комитети 
ҳизбии Вилояти Худмухтори Бадахшони Кӯҳӣ, мудири шӯъбаи Комитети 
марказии Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон, сардори Главлит (Комитети 
оид ба корҳои матбуот), раиси комитети иҷроияи ш. Душанбе буд. Аъзои 
иттифоқи нависандагони Иттифоқи Республикаҳои Советии Сотсиалистӣ 
(Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравии Сотсиалистӣ) ва хабарнигори рӯзномаҳо 
ва маҷаллаҳо низ буд. Ба ғайр аз ин дар дигар вазифаҳо ҳам кор кардааст. 
Дар солҳои охири умр корманди Сарредаксияи Энсиклопедияи Советии 
Тоҷик буд. Аввалин шеърҳои ӯ дар солҳои 30-ум ба табъ расидаанд. Соли 
1936 нахустин маҷмӯъаи шеърҳояш ÐГуғунчаи БадахшонÑ зери таҳрири С. 
Айнӣ чоп шуд. Минбаъд шеъру достонҳои ӯ дар маҷмӯъаҳои ÐГулғунчаÑ 
(ба забони шуғнонӣ), ÐАз Боми ҶаҳонÑ, ÐҚуллаҳои БадахшонÑ, ÐТаронаи 
нурÑ, ÐСаховатÑ, ÐНавои БадахшонÑ, ÐМунтахаботÑ, ÐАрмуғони дилÑ, 
ÐСилсилаи БадахшонÑ, ÐТарози дилÑ ва ғайра гирд оварда шудаанд. Дар 
таълифи ÐАлифбои ШуғнонӣÑ-и солҳои 1930-ум чун яке аз муаллифон 
иштирок кардааст.

Ҷ. Шанбезода ҳамчун шоири суруднавис ҳам машҳур аст. Ба 
бисёр шеърҳои ӯ бастакорони касбиву’ ҳофизони халқии тоҷик оҳанг 
бастаанд. Сурудҳои ÐРубоби дӯстӣÑ, ÐДилбари раънои манÑ, ÐМактуби 
ҷононаÑ, ÐБаҳори БадахшонÑ ва дигар ҳоло ҳам дар иҷрои сарояндагони 
тоҷик садо медиҳанд.

Осори шоирони Озарбойҷон, Қазоқистон ва Арманистон – Р. 
Ризо, С. Муқанов, М. Ҳакимов, А. Дуйсенбиев, А. Исаакянро ба забони 
тоҷикӣ гардондааст. Ҷ. Шанбезода аз тағрибгарони осори классикони 
тоҷику форс мебошад. Ашъори устодони машҳури сухани форсу тоҷик 
Ҳофизи Шерозӣ (ÐКуллиётÑ), Сайидои Насафӣ (ÐМаҷмӯъаи ашъорÑ), 
Эраҷ Мирзоро (ÐАшъори баргузидаÑ) нашр кардааст.

Омодакунандаи чопи афсонаи безаволи ÐҲазору як шабÑ ва яке аз 
муҳарирони чопи ÐШоҳномаÑ-и Абулқосим Фирдавсӣ буд. Тарҷумаи 
тоҷикии достони ÐПаҳлавони пӯсти палангпӯшÑ-и Шота Рустовалии 
Гурҷистон низ ба қалами ӯ тааллуқ дорад.

Мақолаҳои оид ба эҷодиёти шифоии халқи Бадахшон ҳам дорад. 
Масалан, асаре ки дар хусуси эҷодиёти шоири халқӣ Қудрати Шуғнонӣ, 
ки дар маҷаллаи ÐСадои ШарқÑ чоп шуда буд. 

Давлати Тоҷикистон бобати корҳои ба наъфи халқаш борҳо ба ӯ 
Номаҳои сазоворӣ ба эҳтиром ва қадр (грамотаҳо) ва Аломатҳои 
қадршиносӣ (медалҳо)-и Ҳаяти Раъёсаи Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дода буд.

Роҳи шоир чун хиёбони Рӯдакии шаҳри Душанбе, (ки қаблан 
хиёбони Ленин ном дошт), ҳамвор набуд. Дар баъзе шеърҳои ҷавонӣ 
талаботе ки беш аз шароити воқеавӣ буданд, ба назар мерасанд. Лекин 
таърихро наметавон ки ислоҳ кард ва ҳар он чи амалан буд, бояд ошкор 
ва дуруст инъикос шавад.

Бо ҳамаи хислатҳо, амалҳо ва эъҷодиёташ Ҷамшед Шанбезода 
шахси барҷаста, боистеъдод, маъруф буд ва метавон ӯро чун тахаллусаш 
Нодири замони худ шумурд. Бар хилофи одамони кӯтоҳандеш, ки 
хазойини маънавии халқи худро нобуд мекарданд, забону адабиёти халқи 
худро равнақ намедоданд, мероси гаронбаҳои таърихан маҳфузмондаро 
истифода намебурданд, намебаранд ва нахоҳанд бурд, кори устод 
Ҷамшед Шанбезода маҷмӯъан дуруст ва самти он сӯйи инкишоф буд.

Вақти он расидааст, ки Хонаи ёд, яъне музей (ё гӯшаи хотирот
дар китобхонае) барои ин устоди сухан ва ходими ҷамъиятии Тоҷикистон 
ташкил шавад, то ки осори ӯ дар як ҷое ҷамъ шавад ва мавриди омӯзиш 
ва тадқиқ қарор гирад. Агар китобхонаи нав, ё кӯпруки нав, ё хиёбони 
наве дар Тоҷикистон ба номи ӯ мешуд, ин ба ҷашни садуяксолагии ӯ 
тӯҳфаи хубе мебуд.

Рафиқи азиз! Вақте ки Шумо ба мутолеъаи ин китоб сарф кардед, 
бигзор шавқ аз гузаштанаш баробар ба гуфтаи зери Ҳофиз бошад: 

Авқоти хуш он буд, ки бо дӯст ба сар рафт,
Боқӣ ҳама беҳосиливу бехабарӣ буд!

Алигавҳар Бахтоваршоев, 09 марти соли 2009.
Сухани қадршиносӣ: Барои манобеъ ва кори тасҳеҳи китоб
ба рафиқи азиз Қурбонов Хушқадам сипосгузорем.
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Замӣма’

ТАКМӢЛДЪОДЪҶИН АЛИФБО ХУГЬНУОНЭ ЗИВАРД

Бӣсту ашт арф ас руусэ алифбо:
А а Б б В в Г г  Д д  Е е Ж ж  З з  И и
Й й К к  Л л  М м  Н н О о П п Р р С с 
Т т  У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Ъ ъ Ь ь
Э э

Цавор кириллӣ арф: Ғ ғ Қ қ     Ҷ ҷ Ӣ ӣ
Дъӣс арабэ адад:   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
Махсуус алуоматен:

(холи ҷой),        !   (хитоб),      "   (нохуунак),    %   (ас садэ),
(  (чаап қавьс),      - (тарэ’),      — (тирэ),             )   (хез қавьс),
,   (вергул),             .   (нуқта’),     /  (тақсӣм),          :   (дъунуқта’),
;   (нуқтавергул), ?   (савьол),    _   (таговхаат),     ’   (апостроф),
+  (ҷам),                 =   (баробарэ), Ö  (баандсозэ),  №  (шумора’).

Махсуус алуоматенэ иловьагэ:
#  ( савьдо шумора’), $  (доллар), & ( савьдо йо),
*  (хьитээрдзак), @  (савьдо эт),     [ (ростғуогь чаап қавьс),
]  (ростғуогь хез қавьс),      ^  (ғээвак),           `   (зарба’),
{  (чаап чуствируогь қавьс), |  (қойим порча’),   \ (чипалэ хаатак),
}  (хез чуствируогь қавьс),    ~  (тӣлда йо ҷуохьак),        <  (камэ),
>  (зийодэ), ® (муъаллиф аққ), ×  (ифз).

Шартэ алуоматен дароз овьозенард калӣма охиранд: 
аа = а’;  уу = у’.

Шартэ алуоматен ҷуфт амвьасл (диграф) арфенард:
вьвь = вь’;  гьгь = гь’; тьть = ть’; хьхь = хь’.

ТАКМӢЛДЪОДЪҶИН ИМЛО АЛИФБО
ХУГЬНУОНЭ ЗИВАРД

Сӣву ду мустақил арф ба иловайи дъӣс дуовьо йо амвьасл урууф:
А а [а]   Аа аа [a:]   Б б [b]        В в [v]     Вь вь [w]   Г г [g]      Гь гь [γ]
Д д [d]  Дз дз [dz]   Дъ дъ [Ù]  Е е [e:]     Ж ж [zh]   З з [z]      И и [i] 
Й й [j]    К к [k]    Л л [l]        М м [m]   Н н [n]     О о [ō]     П п [p]
Р р [r]     С с [s]       Т т [t]        Ть ть [θ]   У у [u]     Уо уо [ů]  Уу уу[u:]
Ф ф [f]   Х х [kh]     Хь хь [ĥ]     Ц ц [ts]   Ч ч [ch]  Ш ш [∫]       ъ
ь              Э э [ə]       Ээ ээ [ə:]   Ғ ғ [ğ]       Қ қ [q]    Ҷ ҷ [ʒ]     Ӣ ӣ [i:]
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Маҷмӯъаи шеърҳо ба забони шуғнонӣ.
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