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ҚАТРАЛАР КЎКСИДАГИ УММОН 
 

 Ўзбекистон Республикаси Президенти 

Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон халқига янги 

йил табригидаги “Ўтаётган йилни ... олимлар, 

ижодкор зиёлилар – барча касб эгалари ўз 

соҳалари бўйича ёруғ юз билан якунладилар” 

деган сўзлари етмиш етти ёшга қадам қўйган 

шоир Хушбоқ Раҳимга ҳам тўла тааллуқли. У янги 

2017 йил арафасида “Тошкентим – дунёлар 

бешиги” асарини ёзиб тугатди. Асар бир юз ўн 

етти шеър, муқаддима ва хотимадан иборат 

мажмуа. Унинг сюжети олам ва одам, табиат ва 

жамият, ички ва ташқи, моҳият ва ҳодиса, шакл ва 

мазмун, тасодиф ва зарурият ўртасидаги 

муносабатлардан иборат. Бундай боғланиш ва 

алоқалар мажмуадаги ҳар бир шеърда ўзига хос ва 

мос тарзда намоён бўлади. 

 “Тошкентим – дунёлар бешиги”нинг ёзилиш 

сабаби, мазмуни ва моҳияти унинг 

муқаддимасиданоқ маълум. Шоир мажмуанинг 

ёзилишига Хожа Убайдуллоҳ, яъни Аҳрор Валий 

шахсиятига нисбатан чуқур ҳурмати ва эътиқоди 

сабаб бўлганлигини яширмайди: 

 Чоғонруд даштидан Мавлоно Чархий, 

 Хожа Убайдуллоҳ менга тикилди. 

 Осмонга интилган шамшоддай қаддим 

 Улар қаршисида ёйдай букилди. 
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 Дарҳақиқат, Мавлоно Чархий ёки Хожа 

Убайдуллоҳга ўхшаш ботин илми даҳолари ҳақида 

жўяли гап айтиш учун улар шахсиятига нисбатан 

ҳурматнинг ўзи кифоя эмас. Ўша давр муҳити, 

руҳияти, мафкураси, урф-одати, дунёқараши, иш 

вақти, бўш вақти. Узоқ ўйловлар ... Қизиғи, 

ўйлаганингга баъзан ҳушингда эмас, балки 

тушингда тўқнаш келасан, киши. Шоир Хушбоқ 

Раҳимда шундай бўлган. 

 У ёзади: 

 Шу топда бошимни силади Чархий, 

 Чақнаган чақмоқ ё шеър бўлди, алам. 

 Елкада яктаги, Ҳазрати Аҳрор 

 Қалтироқ қўлимга ушлатди қалам. 

 Мажмуадаги йигирмага яқин шеърий асар 

Хожа Убайдуллоҳ ҳаёти ва фаолиятига 

бағишланган. Улардан ҳар бири Хожа 

Убайдуллоҳга хос ички маънавий жиҳатларни 

жозибали инъикос эттиради. Шоирнинг 

“Муршиди Чархий” шеъридан ўқиймиз: 

 Ишонгим келмайди ички бир қудрат 

 Ички бир ғолиблик Хожага етди. 

 Уни тингламаса, тан олмаса ким 

 Хору зор, бўлди ё, ўлди ё кетди. 

 Хожа Убайдуллоҳ муршиди Чархий! 

 Ишонмайман, аммо иложим қанча 

“Илоҳий фаросат” бўлса ҳам тахир. 

Башорат мисоли айтилган ҳар сўз 

Ҳар куни қаршингда юз берса ахир. 
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Хожа Убайдуллоҳ муршиди Чархий! 

 Орадаги ўттиз етти қовун пишиғини ҳисобга 

олмаганимизда шеърият султони Алишер Навоий 

Хожа Убайдуллоҳнинг замондоши. Мавлоно 

Навоий сахий ва элпарварлиги, бенисбат билими 

ва юқоридаги камёб фазилатлари учун Хожа 

Убайдуллоҳни ўзига пир ҳисоблайди ва яқин 

муносабатда бўлади. Хушбоқ Раҳим улар 

ўртасидаги ҳурмат - эҳтиромни қуйидагича талқин 

этади: 

 Яратган, яралган “Олами Кубро” 

“Олами Суғро”ни созга солган соз. 

Қонун ҳам Хожада сафо, саховат 

Ҳаётда Навоий беш кетган устоз. 

Хожа Убайдуллоҳ фуқаро пири! 

Хожа Убайдуллоҳ фақат Ҳазрати Навоий 

билан эмас, балки Абдураҳмон Жомий билан ҳам 

ҳамфикр ижодкорлардан эди. Жомий хожанинг 

таклифи билан Тошкентда меҳмон бўлди. Хожа 

Убайдуллоҳ эса “Рисолаи Волидиййа” (“Отага 

аталган рисола”); “Рисолаи ҳавоиййа” (“Ҳурлар 

ҳақида рисола”); “Фикрот ул-ориий” (“Маърифат 

аҳлининг сўзларидан парча”); “Анфоси нафийса” 

(“Нозик фикрлар”) асарларини ёзди. Бобурга 

Заҳириддин Муҳаммад, яъни “диннинг ҳамкори”, 

унинг ривожига кўмак берувчи деган исм қўйди. 

Демак, Хожа Убайдуллоҳ, Жомий, Навоий, Бобур 

ҳаёти, фаолияти тўрт томчи тоза сувдай яқин ва 

ўхшаш, уларни шу тўрт томчи сувдай бир-биридан 
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ажратиб бўлмайди. Улар ҳаётда бир-бирига синч, 

бир-бирига устун. Хушбоқ Раҳим ёзади: 

Қуръон ҳам, сура ҳам оятлар мисол 

Узлуксиз нафаснинг узилмас тори. 

Китоб ҳам мулоқот, ёзишма, далил 

Жомий ҳам Бобурнинг қатъий иқрори 

Хожа Убайдуллоҳ фуқаро пири! 

Исталган амалий ишнинг таянч нуқтаси 

қонун. Ўн саккиз минг оламдаги буюм-ҳодиса, 

жумладан, Хожа Убайдуллоҳ, Жомий, Навоий, 

Бобур ва бошқа таниқли ва машҳур бўлмаган 

зотлар ҳам қонундан ташқарида эмас. Мавжуд 

қонуннинг талабига кўра моддий жисмлар, 

хужайрадан иборат организмлар шаклини 

ўзгартиради, бир ҳолатдан иккинчисига ўтади. 

Бордан йўқ, йўқдан бор бўлмайди. Бу қонун ҳатто 

қўл билан ушлаб, кўз билан кўриб бўлмайдиган 

маънавий ҳодисаларда ҳам амал қилади. Аслини 

олганда бу ҳам ўзича қонун. Шоир Хушбоқ Раҳим 

“Қонун” шеърида қуйидагиларни ўринли ва 

бехато қайд қилади: 

 Чағонруд кўксимда, кездим Тошкентни 

 Товушим ипакдай эшилиб кетди. 

 Хожа Аҳрор Валий иноятидан 

 Хулосам қонунга қўшилиб кетди: 

 Ким бўлсанг ҳам бир кун тупроқ олади, 

 Сендан кейин маънавият қолади! 

 “Тошкентим – дунёлар бешиги”нинг 

мазмуни бундан етмиш минг йил нари-беридан 
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бошланган ижтимоий ҳаёт унсурларининг ўзаро 

муносабатлари, яъни инсон фарзандларининг озиқ-

овқат, кийим-кечак, уй-жой ва маънавиятга бўлган 

эҳтиёжларини қондириш учун ташқи табиат билан, 

бир-бирлари билан, ўзи-ўзи билан, гоҳо очиқ, гоҳо 

яширин курашлари мажмуасидан иборат. Кураш-

лар эса меҳнат қурол-воситаларисиз ҳеч нима. 

 Асарнинг моҳиятига келсак, унинг Ватан 

тараққиёти учун нафидан, ёшларнинг дунёқараши, 

таълим-тарбияси учун фойдасидан бошқа нарса 

эмас. Исталган фаннинг вазифаси эса ҳодисалар 

қат-қатида чуқур ўрнашган моҳиятни излаб 

топишдан иборат. Шоирнинг фикрича, одамда 

моҳият бирта эмас, балки иккита. Онадан туғилган 

чақалоқ биологик зот. У одам, моҳияти эса 

моддалар алмашувидадир. Одам инсон бўлиши 

учун у ташқи муҳитнинг, ранго ранг ижтимоий 

муносабатларнинг қайроғида обдон қайралмоғи 

шарт. Хушбоқ Раҳимнинг “Моҳият” шеъридан 

ўқиймиз: 

 Ташқи таъсирлар соф, тоғ бўлди кўксим 

 Туйғу, оташ, олов, вулқондир инсон. 

 Меҳнат, моҳиятдан тил ҳам тафаккур 

 Чексиз коинотга қалқондир инсон! 

 Соф ижтимоий ташқи таъсир ё ижтимоий 

меҳнат ёки ижтимоий ҳаёт шунчаки оддий 

тушунчалар эмас. Мисол учун ижтимоий ҳаёт 

ишлаб чиқарувчи кучлар билан ишлаб чиқариш 

муносабатларининг диалектик бирлигидан иборат. 
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Ишлаб чиқарувчи кучларнинг тўртта унсурлари, 

ишлаб чиқариш муносабатларининг ўнга яқин 

мураккаб шакллари бор. Ишлаб чиқарувчи кучда 

ҳал қилувчи омил малакали инсон. Ишлаб 

чиқариш муносабатларининг мақсад - моҳияти 

инсон манфаатларидир. Туйғу, оташ, олов, вулқон 

инсонга хос фазилатлардан. Меҳнат эса меҳнат 

қуролларини ясашдан бошланади. Инсоннинг нутқ 

тили ва тафаккурининг даражаси ўша меҳнат 

қуроллари даражасидан ортиқ ҳам, кам ҳам 

бўлмайди. Моддий ва маънавий бойлик ёки 

қадриятларнинг муштарак бирлиги маданиятдир. 

Инсон халқ, Ватан ғамининггина эмас, балки 

моддий ва маънавий қадриятлар, яъни 

маданиятнинг келажаги учун масъул ижтимоий 

мавжудотдир. 

 Ишлаб чиқарувчи кучларнинг ўзаро эт-

тирноқ унсурларидан бири меҳнат ресурслари, 

бошқача айтганда меҳнат предмети, яъни 

ҳудуддир. Биз яшаб турган ўлка “турк”, 

“Туркистон” атамалари қайд этилмасдан анча 

бурун ёзма манбаларда “Турон” номида учрайди. 

“Авесто”да Амударё ҳавзасидан жанубидаги 

ҳудуд Эрон, унинг шимолидаги майдон Турон. 

Турон дарёларга бой, яйловлари серўт, гўзал ўлка. 

Қадимги Туронда “тур”лар, скиф, сак ва 

массагетлар яшаганлиги тарихдан маълум. Улар 

чорвачилик, деҳқончилик, ҳунармандчилик билан 

шуғулланишган. Милодий олтинчи асрда Буюк 
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Турк ҳоқонлиги шаклланди. “Турон” атамаси 

“Туркистон” дейиладиган бўлди. Одамлар 

бирлашди. Чорвадор, деҳқон, ҳунарманд бир-

бирларининг камини тўлдирди. Ҳунарманднинг 

хуми деҳқон учун асқотди. Шоир Хушбоқ 

Раҳимнинг ёзишича: 

 Одамлар бирлашди, тафаккур ҳам тил 

 Имдод ҳам ишора қиёмга етди. 

 Насиба қидирган мурча, болари, 

 Ҳар одам қўриққа ёпишиб кетди. 

 Ризқи-рўз тупроқдан, бармоқ, бош тупроқ 

 Кенг дала, гиёҳ, гул сувдан куч олди. 

 Бир буғдой, кўп бошоқ, бошоқлар хирмон 

 Ҳосил хум, ўрага сиғмасдан қолди. 

 Бир қўйнинг минг қўй, бир дона буғдой ёки 

чигитнинг хирмон бўлиши табиий, тарихий 

жараён. Бу жараёнда диалектика бор, фалсафа бор. 

Фалсафанинг ўргатишича, табиат, жамият, билиш 

мавжуд буюм – ҳодисалардан, оилада ота, она, 

фарзандлардан ҳар бирининг ўрни, вазифалари бор. 

Фарзанд ота-онани танлаш имкониятидан маҳрум. 

Отанинг ўрнини она, онанинг ўрнини эса ота боса 

олмайди. Она бу аёл. Аёлнинг табиий орттирмаси, 

умиди фарзанд. Ўғил-қизни онадан ажратиб 

бўлмайди. Беоила, беона, беота, безурриёт табиий, 

тарихий узликсизлик узилади. Бу эса мумкин эмас. 

Чунки олам бор, одам бор. Ташқи оламнинг 

орттирмаси ҳаёт. Ҳаёт, яъни оилани беона, беота 

тасаввур қилиб бўлмайди. Хушбоқ Раҳим ёзади: 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/4481 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/4481 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию
можно найти на сайте https://kitobxon.com/ru/asar/4481


