
  

       АБРОРИ ЗОҲИР      РОМАН 

                     

                                    АРСАИ НАБАРДИ ГУРГОН 

 
         

        Балҷувон музофоти овозадори аморати Бухоро  дар интиҳову ибтидои ду қарн 

пурошубтарин минтақа маҳсуб меѐфт, ки ошѐни хонадони манғитро пайваста таккон 

медод. Хонадони амир кунун тафохур аз манғит будан намекард. Ба исми хеш унвони 

сайидиро пайваста худро ба Оли пайғамбар Муҳаммад мансуб дониста буданд. Раият ба 

ин унвон таваҷҷўҳ карда, эҳтироми хешро ба ин хонадон арзонӣ медошт. 

     Хабари аз Балҷувон расида Амир Сайид Абдулаҳадхонро сахт ба изтироб овард. Ў ба 

ҳуҷраи хосаи хеш даромада, тўли ду-се соат ба кунҷи андеша нишаст. Сипас барои 

воқеаро аз наздик баррасӣ кардан, қосидро ба ҳузури худ хонд. 

                                                       

                                                                          * * * * *  

 

     Беки Балҷувон миѐни мулозимон нишаста чилим мекашид. Абрувонаш гирифта, 

изтироб дошт.  

  - Ба шунидам, дар атрофаш ҷавонони зиѐдеро ҷамъ овардааст. 

  - Дар себаргазори канори чорбоғ маъракаҳои гўштин доир менамоянд, - илова кард қозӣ. 

  - Оқибати ин хуб нест, - ба оташи ғазаби бек оташ ангехт мулозим. 

  - Бале, ҳама исѐнҳо дар чунин ҷамъомадҳо ибтидо мегирад… 

  - Ўро ба зиндон андохтан корро вазнин мекунад, - хулоса кард бек. 

  - Бале олампаноҳ, мардуми ин қаламрав ба зоҳир бо якдигар душмананд. Сояи якдигарро 

аз девор метарошанд, аммо чун ҷониби яке аз онҳо нигоҳи сард афканӣ, ҳама муқобилат 

шохиву табар мегиранд, гўѐ ҳеҷ гоҳ миѐни эшон ихтилоф набуд, - Мулозими дуюм, ки 

нисбати дигараш либоси хоксоронатар дошт, мулоҳизаи хеш иброз намуд. 

  - Чӣ бояд кард? 

  - Фикри ҷанобашон дар ин хусус чист? 

  - Ўро тавре бояд аз байн бардошт, ки аз мо гумонбар нашаванд. 

  - Бале волоҳазрат… Дар ин маврид фикри шумо арзишманд аст, дар ҳадди олӣ хулоса 

кардед. Балки ҷанозаашро бодабдаба, тавре ташкил бояд кард, ки пиндоранд бароямон 

талафот гарон аст. 

  - Дуруст дарк кардед! – маншаи ханда кард бек. Аз паси дар, посбон Ҷамолпаҳлавон ин 

суханрониро мешунид. Авзои ў якбора тағйир ѐфт, ва дигар лозим надонист то охир ба он 

гўш диҳад. 

  

* * * * * 

 

       Дар пайраҳаи кўҳӣ саворае бо шитоб асп медавонд. Аспи сиѐҳи хатлӣ роҳҳои пурпечу 

фарозро ки аз канори шухаву барзан тўл кашидааст, бо чустиву чолокӣ тай зада, савораи 

хешро ба манзили мурод мебурд. Ҷонвар гўѐ масъулияти ин амалро аз хоҷааш хубтар дарк 

менамуд ки аҷала мекард, имкон намедод марди зинсавор ба пасу пешаш тозиѐна занад. 

Чун асп ба роҳи ҳамвори қади дара хамид, овое ба гўшаш хаѐле расид. Гашти аспро суст 

кард, лаҷомро кашид, ва ба қафо нигарист, ки саворае бо суръати баланд аз пасаш меомад. 

  - Давлатмааанд!!! – садо мекард савора, ў паҳлавони Сарихосорӣ Ҷамол буд, ки дар 

дарбори бек хизмати дарбониро ўҳда мекард. Бо Давлатманд онқадар ҳам муносибати 

гарм надошт. Ғурурманд буду ба саломи ў сард алек мегирифт. Давлатманд пиндошт дар 

нома иштибоҳе шудааст ва ў роҳзанест, ки ба кори ў халал расондан мехоҳад, то ки кори 
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хайр ба таъхир афтад. Ба ин гумон суръати аспро тезонд. Ва пиндошт  номае ки бояд ба 

ҷои даркорӣ расад, хеле арзиши баланд дорад. Вале боз ҳам андешае болош гирифт. 

  - Мабодо фикр кунад, ки аз ў тарсидам? Не, ҳоло ҷои ин андешаҳо нест, супориш бояд, 

иҷро шавад. 

  - Давлатмааанд! – нилои савораи таъқибгар дашти сарсабзро даронда ба гўши қосид 

мерасид. 

     Давлатманд бо  хиѐлу андеша хеле асп тозонд. Ва якбора тавақуф кард. Дар ҷабинаш 

чин пайдо шуд, гунаҳои  сурхидааш таранг шуданд. 

  - Кӣ бошад? 

     Савора асп тозонда дар рў ба рўи Давлатманд қарор гирифт ва баъди салому алейк бе 

ягон муқаддима  ҳарф аз нома кушод. Давлатманд аз ин безобита шуд, табассуми 

тамасхуролуд дар лабонаш падид омад. 

  - Номаро куҷо мебарӣ? 

  - Туро ба ин чӣ кор? 

  - Аслан ба ин коре надорам. Вале, аз хавфе туро огоҳ карданиям, ки оқибати нек надорад. 

  - Ба кӣ? 

  - Ба ту. 

  - Ташаккур… - ҳамчунон бо ғурур ҷавоб дод Давлатманд, - беҳтараш ғами худатро хур! 

  - Дар ин маврид беташвишам, зеро дар ҳаққи ман сухани бад нагуфтаанд. 

  - Маро бад кардаанд? 

  - Бале, номаро кушода хон, ҳама гап гуфта шудааст. 

  - Чӣ? Матнашро? – ханда кард Давлатманд, - Бо овози баланд хонам? 

  - Ихтиѐр дорӣ… 

  - Рисолати ман дигар аст. Ҳаргиз ба номаи касе дахл накардаам. Хиѐнатпешагӣ дар хуну 

пусти ман нест. Ҳаргиз ба ин роҳ нарафтаам ва намеравам. 

  - Чунки аз худ гузаштаӣ… 

  - Қадри худро медонам. 

  - Пас номаро як бор бихон, агар ҳарфи ман дурўғ аст, боке не, аз мазмуни нома, танҳо 

худат огоҳ мешавӣ, агар он нек аст ва ѐ бад. 

  - Нома ба ман дахл надорад. Зеро мақоми баланде надорам, ки ҷои касе танг шавад, ва ѐ 

боиси рашки бек гардад. 

  - Баъзан мешавад, агар пеши бек чун ангиштсанг сиѐҳат карда бошанд. 

  - Кӣ будааст он сиѐҳкор? 

  - Хубаш бо муҳтавои нома шинос шав! 

  - Инаш кори ман. 

  - Давлатманд, ончи ман гуфтам, ба хотири он буд ки фардо рўзи қиѐмат зомини хуни ту 

нашавам. Ман чун фарзанди мусулмон вазифаи худро иҷро кардам. Паноҳат ба Худо… - 

Ҷамолпаҳлавон аспашро қафо гардонда, ба роҳи омадааш равон шуд. Акнун самандро 

наметозонд, оҳиста бешитоб, бо дўши гарон равон буд.  Гўѐ бораш вазнин шуда буд. 

Давлатманд аз паси савора дуру дароз нигарист. Сипас ба роҳаш равон шуд. Шитоб 

намекард. Худ ба худ мегуфт. «Чӣ ўро ба ин кор маҷбур карда бошад? Охир, ў ба ман 

онқадар хайрхоҳ набуд. Саломи худоиро базўр алейк мегирифт. Имрўз ранҷ кашида роҳро 

бошитоб тай зада омад. Ба ў бовар кунам? Номаро кушоям? Чӣ мешавад? Ҳеҷ мумкин 

нест. Ба ман бовар карда ин вазифаро супурдаанд. Чаро ба дигарон неву маҳз ба ман? Бобу 

ҷаддам ҳама ин пешаро касб карда буданд. Ҳама то охири умр аз рўи он нон хўрданд. 

Хиѐнат накарданд, софдилона амал намудаанд. Имрўз ба ман гўѐ қасд карда бошанд? 

Барои чӣ? Чаро? Боварам намеояд. Шояд ин дасисаест. Ман номаро мехонам, сипас ў ба 

бек мерасонад ки хиѐнат кардаам. Бек маро бо Қуръон қасам медиҳад… Ё шояд бек ба 

хотири санҷиш ўро фиристодааст, ки бисанҷад то куҷо ба вазифаам содиқам?» 

     Давлатманд суръати аспро тезонд. Ва дар миѐни боғистони дарахтони зардолу гашти 

аспро суст кард. Лифофаро кушод, ба нома чашм давонд. Чизе нафаҳмид, ҳарчанд хату 

савод дошт, чунин шакли хат ўро душвор намуд. Ва онро аз нав ба лифофа гузошт. 
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«Нафаҳмидам. Чӣ маъно дошта бошад? Ба назди Эшони  Сайид Неъматуллоҳ меравам». 

Давлатманд аспро ба бероҳа баровард. Ҷониби маҳаллаи Чорчашма равон шуд. Шом 

расида буд, намози шомро дар масҷиди деҳа хонда, пас аз адои он лифофаро кушода ба 

Эшони Сайид Неъматуллоҳ дароз кард. Эшон дар партави чароғ дида ба нома дўхт. Чун 

хондани номаро ба поѐн овард, ба рўи Давлатманд нигарист. 

  - Писарам, номабар ту ҳастӣ? 

  - Бале пирам, - даст пеши бар таъзим овард Давлатманд. 

  - Писарам, маслиҳати маро гўш бикун! 

  - Хуш… 

  - Ин номаи оддӣ нест, балки ҳукмест, ки баҳри қатли ту баровардаанд. 

  - Ҳукмномаи ман? 

  - Ҳайрон нашав! Дар ин қоғаз ончи навишта шудааст, мазмунашро ба ту ҳикоят кардам. 

  - Меравам… 

  - Куҷо? 

  - Ба қаср, бо бек ҳисобамро баробар мекунам. 

  - Сабук нашав писарам, бек нерўманд аст. Агар ҳарфи маро гўш кунӣ, ба ту роҳи 

беҳтарро мефаҳмонам. 

  - Чӣ хел? 

  - Саратро гирифта рав! 

  - Куҷо? 

  - Зери осмон кушод аст, ҷое ки хавф таҳдидат намекунад. 

  - Не пирам. Ман ҳаргиз ба ин зот сар намефарорам. Вазифаамро софдилона иҷро 

мекардам. Ў бошад ба болои ҳамаи ин дар паи нест кардани ман афтодааст. 

  - Бефикр амал накун Давлатманд. Шўриши Восеъ ба ҳамаамон дарси ибрат аст. 

Шўришро бераҳмона пахш карданд. Ту дар ин маврид беандеша машав! 

  - Мебинам… 

  - Фикр кун писарам, - ба Давлатманд дуо дод Эшони Сайид Неъматуллоҳ. Давлатманд ба 

аспаш савор шуду паси пардаи тираи шаб даромада, аз назарҳо пинҳон шуд. 

  

* * * * * 

 

       Рўз барои ходимони бек муқаррарӣ набуд. Бек ҷойи нишаст намеѐфт. Ҳама аз изтироб 

меларзиданд. 

  - Даст ба исѐн зада аст? – барошуфт бек. 

  - Ба шунидам… 

  - Асокир дар чӣ базм аст? 

  - Омодаанд… 

  - Онҳо аз кадом тараф меоянд? 

  - Садди роҳ шавед, намонед ба қаср наздик оянд! Ёғиро дастгир карда биѐред, зинда!.. – 

бек бо тамоми овоз ба сари тобеон дод зад. Сипоҳиѐн ба даву тоз афтоданд. 

  - Зану бачаҳояшро асир гирифтам, - гуфт Санги Тош ба бек. 

  - Зану бачаҳояш? 

  - Бале ҳазрат. 

  - Офарин! Онҳоро худи ҳозир инҷо биѐр! 

  - Хуб! – таъзим оварда қафонокӣ аз ҳуҷра баромад. 

    Бошишгоҳи исѐнгарон дар ҳамворие доман зада буд. Шом дар атрофи гулханҳои 

фурўзон сипоҳиѐн нишаста буданд. Ҳофизе гурғулӣ мехонд, ҳама гўшу ҳуш ба достонсаро 

дода буданд. Гурғулисаро лаҳзаҳои набардро қисса мекард. Яроқсозон барои аскарон 

шофу сипар месохтанд. 

    Дар назди хаймае ки аз най бунѐд карда буданд, Давлатманд бо Ҷамолпаҳлавон сўҳбати 

хоса дошт. 

  - То рўзи набард мебоист ба касе дар ин хусус ҳарфе намегуфтӣ. 
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  - Дар ин сурат чи гуна сипоҳ месохтам? Маҳз даъвои маро шунида, ҷонибдоронам ба 

майдон омаданд. 

  - Аз як тараф кори хуб ҳам шуд. 

    Ин лаҳза яке аз сипоҳиѐн овоз рушан карда ба хайма сар халонд. 

  - Ҳазрат, писаратон омадааст… 

  - Чӣ? – аз ҷой хест Давлатманд. Гўед дарояд. 

         Ба хайма писари бистсолаи Давлатманд Солеҳ даромад. Бо падараш вохўрӣ кард. 

  - Чи гуна инҷо пайдо шудӣ? 

  - Маро Санги Тош асир гирифт. 

  - Шунида будам. Чӣ тавр раҳо шудӣ? 

  - Маро дар оғили гўсфандонаш андохта ҳабс кард. Ва худ дарро баста ғайб зад. 

Нисфирўзӣ ҳамсараш барои обу алаф додани чорво омад. Мо ҳам фурсатро ғанимат 

донистем. 

  - Ўро асир нагирифтед? 

  - Киро? 

  - Ҳамсари он номардро. 

  - Не, номардӣ кардан нахостам. 

  - Офарин писарам. 

  - Модарат куҷост? 

  - Ҳамроҳи Собир, сўи Чорчашма рафт. 

  - Хурсандам кардӣ, азизам… 

  - Шабона қад-қади оббурдаву дараҳо пинҳонӣ омадам… 

  - Онҷо чӣ гап аст? 

  - Сипоҳи бек ба ин самт меояд. 

  - Аз дигар тараф қаср назорат мешавад? 

  - Ба фикрам не… Тамоми қувваро ба ин самт равона кардаанд. 

  - Ту бо нерўи асосӣ ин ҷо мемонӣ, ба ту Солеҳ кўмак мерасонад. Ман бо гурўҳе давр 

зада, қалъаро ба даст меорам, - гуфт Давлатманд ва ҳамон замон фармуд гурўҳро омода 

кунанд. Дастаи саднафараро шахсан идора мекард. Субҳ бо талафоти андак қалъаи бек ба 

дасти шўришгарон гузашт. Бек пеши пои Давлатманд ба зону зад. 

  - Бубахшед маро!.. 

  - Бахшоянда он зоти беҳамтост, ту аз даргоҳи ў омўрзиш талаб бикун! – гуфту ба курсии 

бек нишаст. Дар ҳузури бек, ки акнун ҳоли зоре дошт. 

       Аз атроф мулоѐну мулозимон ба ҳузури Давлатманд даромаданд. Онҳо барои 

дастбўсӣ омада буданд. Давлатманд монеъи ин амали онҳо нашуд. 

  - Дар ҳузури ў, - ба беки шикастадил ишора намуд. Чи тавр зишт аст ин амал. Шояд ба 

беки собиқ ҳам ин корро раво дида будед? 

  - Бо амри Худо ба ин мақом расидед… 

  - Ман қасдан ба тахти бек нишастам, зеро дар акси ҳол низ мақомашро аз даст медод. 

  - Чаро? 

  - Чунки аз ҳад гузаронд. Мардум аз зулми ў ба дод омад. Худаш медонад, чӣ ҳукмеро ба 

ман раво дид. 

  - Ҳоло ки забардастӣ, ҳукм ба ту равост. Ҳарчи метавонӣ бо ман мекунӣ. Инҳо то 

омадани ту ба дастбўсии ман меомаданд. Акнун маро дар ин ҳолат дида, хости 

Худовандро далел оварда, ба ин пастиву залилӣ тунд мегўянд. Хоҳ бовар мекунӣ хоҳ не, 

он нома санҷише буд ки ба ту раво дидам. 

  - Ба чӣ хотир? 

  - Шунидам сирри номаҳоро ифшо мекунӣ, бо он шинос мешавӣ, мазмуни онро ба ҳама 

мегўӣ. Чунин тасмим гирифтам, ки бо ту ҳазл кунам. 

  - Дурўғ… Ту маро дур аз қаср, дар ҷое қатл кардан мехостӣ, ки касе гумон набарад, ки 

кори туву атрофиѐнат аст. Ягон хел санҷиш набуд. 
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* * * * * 

 

       Амир Сайид Абдулаҳадхон бо қушбегӣ сўҳбат дошт. 

  - Дар Балҷувон боз халқ исѐн бардоштааст. Бекро ба зиндон андохта, сипоҳашро 

пароканда кардаанд. Ба курсии мансаб Давлатманд ном ѐғие нишастаст. 

  - Давлатманд? 

  - Бале… 

  - Ўро сарнагун бояд кард. 

  - Чунин фикр карда будам, вале  дар охир аз он даст кашидам. 

  - Чаро? 

  - Фиристодаи мо белаѐқат баромад, бигзор бек ин дафъа аз миѐни мардуми таҳҷоӣ 

бошад. Дастур додам, ки Давлатманд ба ҳузури ман биояд. 

  - Омад, ўро дастгир карда, ба қатл расонед. 

  - Не баракс, ба ў фармон медиҳам, ки адолатро дар Балҷувон мустаҳкам карда, ба нафъи 

аморат хизмат кунад. 

  - Тасмими шумо ҷаноби ҳазрат, метарсам дар дигар бекирагиҳо ҳамовозӣ пайдо карда, 

боиси исѐн мешавад. 

  - Чӣ тавр? 

  - Дузду каллабурҳо гумон мекунанд, бо ин усул ба мақом нишастан имкон доштааст ва 

даст ба исѐн мезананд. 

  - Воқеан ман ҳам чунин фикр карда будам. Вале амали Давлатманд ба шунидам, тамоман 

ранги дигар доштааст. Ў дар номааш нигошта, ки ба ҷои бек шахси ба худатон содиқро 

фиристонед ки адолатро мувофиқ ба аҳкоми шариат, тавре ки дар аморат роиҷ аст, ба роҳ 

монад. Нагуфтааст  ки мақомро ба ў супорем… 

 

* * * * * 

 

         Қасри беки Балҷувон чандест, ки дар тасарруфи Давлатманд ва муқаррабонаш қарор 

дошт. Нисфирўзӣ вақти чошт гуфтугўе миѐни уву эшон баргузор шуд. 

  - Амир Сайид Абдулаҳадхон аз ман чӣ мехоста бошад? 

  - Ба Бухоро рафтанатонро маслиҳат намедиҳам. 

  - Чаро? 

  - Метарсам тақдири Восеъ дар шумо такрор нашавад. 

  - Не, баракс, Восеъро ҷабран бурданд. 

  - Аз шумо дархост намудаанд ба ҳузури ҷаноби олӣ ташриф биоред, - гуфт мулозими 

нави Давлатманд, ки Носираш  ном мебурданд. 

  - Аҷаб не ин найранг бошад? – гуфт қозӣ, ки аз ин пеш беки собиқро хизмат мекард. 

  - Хулосаи Амирро ба инобат бояд гирифт, оҳанги эҳтиромона дорад. Агар қасд медошт, 

лашкар мефиристод. Аммо боз… 

  - Бале, дуруст фаҳмидед, - гуфт Носир, - аълоҳазрат Сайид Абдулаҳадхон ҳаргиз ба 

амали паст даст намезананд. Он кас амиранд. Ва намехоҳанд миѐни раият ба найрангбозӣ 

ном бароранд. Аз оҳанги нома бармеояд ба Давлатманди фотеҳ таваҷҷўҳ кардаанд ва чи 

амали кироиеро ба Эшон эҳдо мекунанд. 

  - Худо кунад! – гуфт қозӣ. 

  - Омин, илоҳо кори фарзандамон рў ба баландӣ орад.  Илоҳо омин! Аллоҳу акбар! 

   Ҳама даст ба рў кашиданд. 

  - Сафари бобарор мехоҳем, - илова кард қозӣ. 

     Давлатманд ҳамроҳи писараш Солеҳ ба деҳаи Чорчашма шомгоҳ омад. Пирамард 

Эшони Сайид Неъматуллоҳ дар саҳни масҷид болои суфа амонат нишаста буд.  

  - Писарам Давлатманд? 

  - Бале пирам. 
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  - Дар ин бевақтӣ, чӣ шуд, ки ба ин ҷониб омадӣ? 

  - Мушкилоте пеш омадааст, ба машварати шумо эҳтиѐҷ дорем. 

  - Чӣ мушкилот? 

  - Аз номи Амир Сайид Абдулаҳадхон нома расидааст. Аз банда хоҳиш доранд, ки ба 

ҳузури эшон биравам. 

  - Ҳм… - ба андешаи мадид рафт эшон ва ба замин нигарист. – Нома, - оҳ кашид эшон, - 

онро кӣ овард? 

  - Пайкорони хосаи Амир… 

  - Писарам, падари ту бо чунин дасиса ба зиндони Амир афтода буд. 

  - Кай? 

  - Аз ин огаҳӣ надорӣ? 

  - Не пирам… 

  - Хуб кардӣ ки омадӣ. Беки собиқ Акраммирохўр, падари ту Карим саркарда, эшони 

Ўроқи заргарӣ ва Абутолиби мударрисро бо фиреб ба Бухоро фиристод. Ба онҳо аз номи 

Амир сухан кард, гўѐ зиѐфати хоса, тўҳфаҳои гаронбаҳо эшонро интизор аст. Онҳо бо худ 

номаи бекро бурданд. Дар нома зикр шуда буд: «Чораи ѐғиѐни Булҷувонро дида бароед». 

Амир Музаффар мувофиқи пешниҳоди Акрамдодхоҳ меҳмононро ба зиндон андохт. 

  - Пас ин нома низ дасиса аст?   

  - Шояд, вале Амир Сайид Абдулаҳадхон дар хўю хислат аз Амир Музаффар тафовут 

дорад. Агар номаро дар даст дорӣ, пас бо он шинос шудан зарур аст. 

  - Марҳамат, - номаи амирро аз лифофа кушода ба эшони Сайид Неъматуллоҳ дароз кард. 

Эшон аввало номаро ба дида молид. Сипас дар партави чароғи равғанин ба он назар кард. 

Ба мўҳру имзо нигаристу эътимоди хешро ироа намуд. 

  - Беҳтарин нома… Воқеан аз номи худи Амир аст. 

  - Пас чи кор кунам? 

  - Бо худ ҳамроҳ бигир! Тўҳфаву нақдинаро фаромўш насоз! Дуоятон медиҳам… 

         Давлатманд бо ҳамроҳии даҳ тан савора озими Бухоро шуд. Гурўҳ барои Амир савғо 

ва тўҳфаҳои қимматбаҳо мебурд. 

   

* * * * * * 

 

        Хонаи Давлатманд. Ў аз асп фаромада онро дар ахтахона баст. Сипас зери сояи тут 

омад. Ҳамсараш дар чахдеги сафолӣ дўғ мекашид. Чун шавҳарро дид ба эҳтиромаш аз ҷой 

хеста косаи маскаро рўи дастурхон гузошт. Давлатманд рўи курпача нишаст. 

  - Нони гарм пухтам,чанголӣ кунам? 

  - Не, як коса дўғ биѐр! 

  - Марҳамат, - аз чахдег бо чумчаи чўбин ба косаи сафолин дўғ бардошта ба ў дароз кард. 

  - Дар вақташ дўғ кашидӣ, - косаи холиро рўи дастархон ниҳод Давлатманд. Ин лаҳза 

писараш гиря карда омад.  

  - Ба ту чӣ шуд? – суол кард модари ба изтиробафтодааш. 

  - Маро Ҳабиб зад, - бо алам мегирист. 

  - Ман чӣ кор кунам? – пурсид  Давлатманд. 
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  - Ўро бизан! – хоҳиш кард писараш. 

  - Зўри ту ба ў нарасид? 

  - Ў  аз ин калон аст, - гуфт модараш. 

  - Чанд сол? 

  - Як… 

  - Он қадар фарқ набудааст. 

  - Чӣ кор мекунед? Намеравед? 

  - Куҷо? 

  - Гўшашро тоб диҳед! 

  - Не… Мард набояд ба умеди дигарон шавад. Ў бояд такя ба нерўи худ намояд. 

  - Агар зўраш нарасад? 

  - Чор ишкели дуруст дорад. Машқу тамрин кунад, то ки бартарӣ ѐбад. Айб нест, ки аз 

барои ў шуда бо як кўдак сар ба сар шавам? Айб аст… Дигар пеши ман бечоранолӣ 

накунад!  

    Солеҳ аснои роҳ ин воқеаро гўшрас кард. 

  - Фаромўш накардӣ хуб, - маншаи ханда кард Давлатманд. 

  - Ба ман он воқеа сахт таъсир кард. 

  - Дар ҳамсоягиамон Қозибек мезист, ѐд дорӣ? 

  - Бале… 

  - Агар овози писараш мебаромад «Кӣ зад?» - гўѐн белу каланд мегирифт. Пир шуд. Дар 

назъи ҷон буд,  ки писар болои сараш омада аз ў мадад пурсид. Қозибек бо ашки 

шашқатор ба ў гуфт: «Шарм намедорӣ, ки аз мани мурда истода имдод мехоҳӣ?». Айбдор  

худи Қозибек буд. Зеро фарзандро то дам мустақилият надода буд. Дар натиҷа ҳамсараш 

ўро аз хона ронд. Марди дигарро овард. 

  

                                                                        * * * * *  

 

       Амир Сайид Абдулаҳадхон дар қароргоҳи хоса меҳмонро қабул мекард. 

Давлатмандро ки то ба назди амир омадан ба дастбўсии ў, бо ҳидояти муқарраби амир 

тавассути гузаргоҳҳои махсус қадам зада,  бо писараш ки тўҳфаҳоро аз Балҷувон омода 

карда буду инак онҳоро бардошта меовард, дар назди даромадгоҳи охирин муқарраб 

боздошт. 

  - Шумо ин ҷо истед! – муқарраби Амир ба Солеҳ амр намуд ва ташти тўҳфаро худ 

бардошта вориди боргоҳи Амир шуд. Амир баъд аз онки бо Давлатманд вохўрӣ намуд, 

хоҳиш кард ба курсӣ, ки канортар аз тахт меистод нишинад. Давлатманд намоишкорона 

хоҳиши Амирро амалӣ намуд. 

  - Шумо фарзанди Каримсаркардаи мақтул ҳастед. Падари шумо бо дасисаи Акрам 

мирохўр ба зиндон афтода, онҷо ба ҳалокат расид. Дар қатори ў чанд тан ашхоси маъруфи 

қаламрави Балҷувон низ фавтидааст. Барои Амир он талафоти гарон буд. Имрўз, ки аз он 

табор, чун шумо шахсияти асиле ба сар мебарад, барои мо фоли нек аст. Имрўз ва фардо 

меҳмони амир ҳастед. Нисбати шумо фикрҳои хуб дорем. 

  

* * * * * 

 

     Бозори Бухоро. Чашми Давлатманд ба Ғиѐсиддин паҳлавон афтод, ки тибқи овозаҳо ба 

ў лақаби Эшон Бала ниҳода буданд ва дар Самарқанду Бухоро бо майдондорӣ шўҳрат 

пайдо карда буд. 

  - Давлатманд, ин ҷо чӣ хел пайдо шудӣ? – ўро ба оғўш кашид Эшон Бала. 

  - Бо талаби Амир Сайид Абдулаҳадхон омадам. 

  - Дар Балҷувон чи гапу хабар аст? 

  - Бекро ба зиндон андохтам, нерўи ҷангиашро шикаст додам. 

  - Бо супориши Амир? 
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  - Магар Амир чунин супориш медиҳад? 

  - Агар Амир инро намехост, ҳаргиз ба ҳузураш  туронамехонд. 

  - Ҳазрати эшон, ба ту сўҳбати хоса дорам. Ту бигў куҷо будӣ, тўли чандин сол? 

  - Ҳм… - маншаи ханда кард Эшон Бала. 

   

* * * * * 

 

      Қазон. Эшон Бала дар кўчаи шаҳри қадима қадам мезанад. Дар шафати ў ҷавони 

паҳлавонсурат гом мениҳад. 

  - Пирам, ба шунидам ба мо ҷавонони донишҷўи донишгоҳ қасд кардаанд. 

  - Барои чӣ? 

  - Чунки дар мусобиқаи гўштин, ғолиби донишгоҳ, он ҷавони малламўйро мағлуб кардед. 

  - Бояд чӣ кор мекардам? 

  - Ният доранд ба шумо зарари ҷисмонӣ расонанд. 

  - Пас чӣ бояд кард? 

  - Эҳтиѐт… 

  - Бале… Вале чӣ гуна? 

  - Бо худ теғ гирифта гардед! 

  - Худо нишон надиҳад, кор ки омад накард, шоф ҳам кўмак намерасонад. 

  - Мефаҳмам… Агар Қазонро тарк кунем? 

  - Не, бояд ба он ҷавони густох нишон диҳем. 

  - Пирам дар мамлакати бегона, боз мурдаамонро сагон нахўранд? 

  - Худо подшоҳ аст, мо ақл дорем ба ҷуз нерўи Худодод. 

  - Пирам чӣ мешавад Урунбург равем. 

  - Онҷо ба мо каҷ нигоҳ намекунанд? 

  - Мо бояд пўшокамонро дигар кунем. 

  - Лозим бошад, мекунем. 

  - Зарур аст. 

* * * * * 

 

       Амир Сайид Абдулаҳадхон бо Қушбегӣ аз субҳ инҷониб сўҳбат доштанд. 

  - Ба кўҳистонӣ кадом амалро пешниҳод кунем? – суол кард Амир аз Қушбегӣ. 

  - Аълоҳазрат, ҳанўз ба як хулоса наомадаам. 

  - Ман бошам, фикр мекунам, ба ў мақоми саркардаи асокири аморатро вогузорам. 

  - Ба ин ѐғӣ? 

  - Мувофиқи маълумоти расида, гузаштагони ў пушт ба пушт дар хизмати дарбор 

будаанд. Дар чеҳраи ў ифодаи садоқат эҳсос мешавад. 

  - Зинҳор ин корро накунед, ҳазратам.  

  - Чаро? 

  - Ў кўҳистонист, дар хунаш гармӣ эҳсос мешавад. Метавонанд ҷадидони хомфикр ўро ба 

доираҳои худ бикашонд. Ў ба қавл бовар мекунад. Фикр намекунад, ки дар паси суханони 

хуб дасиса ниҳон аст. 

  - Ба фикрам, ин чиз барои шумо хавф эҷод намекунад? 

  - Баръакс аъолҳазрат, маро шумо дар ин мақом нигаҳ дотаед. Дар хусуси дигарон чизе 

намедонам. Метарсам бо рафтани шумо умри маснаднишинии мо низ поѐн меѐбад. 

  - Чиҳо мегўед, магар мо ба ҳамин андоза беқудратем? 

  - Нерўи мо дар афкори солим аст, ки онро чӣ гуна, ба кадом тавру восита иҷро менамоем, 

тасмими гирифтаамонро натиҷаи он муайян месозад, касе ҳастем. 

  - Ба ин мақом магар намеарзад? 

  - Ўро барои ин амалаш бояд  ки ба дор овезем, чун Восеъ, ѐғии ношукр. 

  - Чунин фикрро қаблан доштам, аммо андешидам, мақоми олӣ ба дасти ман аст. Ў дар 

кадом маснаде ки соҳиб нашавад, ба ман итоат мекунад. Хуб мебуд ба ў мақоме диҳем. 
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  - Аммо, на саркардагии асокири аморат. 

  - Пешниҳоди шумо чист? 

  - Ўро  ба ягон гўшаи дурдаст фиристодан лозим. Агар лозим донед ба мақоми бек ѐ 

мир… Бигзор то сер шуданаш тартиботро назорат кунад. 

  - Ҳм… - Амир ба андеша афтод. Ба ў саркардаи Артиш будан муносиб аст. 

  - Нерўро ба ин ѐғӣ дода, наметарсед, ки оқибат дар бало мемонем? 

  - Ў даъвати тахт намекунад. 

  - Аз куҷо медонед? 

  - Авом аст… 

  - Ба гузашта назар кунед, ҳазратам. Ҳама шоҳон дар оғоз дар ин поя қарор доштанд. 

Онҳо беназорат ки монданд, исѐн бардоштанд. 

  - Мақоми саркардаи Асокир таҳти назорат мемонад. Намегузорем фикру амалеро дар ин 

моваро матраҳ созад. 

  - Дар ғафлат мемонем. 

  - Дар инҷо исѐн намебардорад? 

  - Балҷувон гўшаи дури аморат аст, дар сурати сар задани он аз Беки Ҳисор дархост 

мекунем, ки онро пахш кунад. 

  - Бигзор гуфти шумо шавад, - гуфт баъд аз андешаи мадид Амир. 

                                                           

* * * * * 

 

       Эшон Бала рўи пули рўди равон истода  ҳеҷ гумон надошт, ки душманонаш ногоҳ ба ў 

ҳуҷум мекунанд, ў ба мавҷи дарѐ бо ҳавас дида медўхт. Дар тан либоси аврупоӣ дошт. 

Ришаш тарошида, мўи сараш дароз буд. Ин лаҳза фойтун рўи пул қарор гирифт. Аз он 

чортан ҷавон фаромада, якбора ба ў дарафтоданд. Задухўрди нобаробар доир гардид. 

Эшон Бала ҳарифонро зада аз пой афтонида  аз он ҷо фирор кард. Устодаш тотори хароб, 

ки риши сурху тоқии махмалин дошт, машғули мутолиа буд. Ўро дида, ба тааҷҷуб афтод. 

  - Ба ту чӣ шуд Эшон Бала? 

  - Ба ман дарафтоданд… 

  - Чанд нафар? 

  - Чор нафар… 

  - Онҳоро саришта кардӣ? 

  - Илоҷи дигар набуд. Нафареро аз онҳо шинохтам. Бо ман дар мусобиқаи гўштин рў ба 

рў омада буд. Қабл аз ин намояндаи ў аз ман хоҳиш карда буд, ки ба мағлубият тан 

бидиҳам. 

  - Аммо ту ўро мағлуб кардӣ? 

  - Бале, ҳазрат… Ў Алексей ном дорад. Дар курси сеюм мехонад. Марксист аст… 

  - Маро хилват ѐфта ҳуҷум карданд. 

  - Онҳо ором намешинанд. 

  - Ман ҳам ба онҳо сар намефарорам. 

  - Мефаҳмам, ту мағлуб намешавӣ. Аммо туро номардона аз байн мебардоранд. Ана инаш 

аламовар аст. 

  - Пас чӣ кор кунам? 

  - Акнун дуоят медиҳам, ба ягон шаҳри дигар бирав. Муаллимон ҳар куҷо ҳастанд. Онҷо 

маърифат биѐмуз… 

  - Куҷо равам? 

  - Бухоро… 

* * * * * 

 

          Сўҳбати Эшон Бала ва Давлатманд дар канори бозор идома дошт. 

  - Сабаби душманӣ варзидани онҳо наход он мусобиқаи гўштин бошад? 

  - Ҷуз ин дигар ягон сабаб намебинам. 
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  - Акнун дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? 

  - Инҷо бо ҳунари худ нон мехўрам. Нисбати Балҷувон оромтар аст. 

   - Ҳазрати эшон, имрўз ба ҳузури Амир Сайид Абдулаҳадхон медароям. Агар фикрашон 

нисбати банда нек бошад, ба ватан меравем. Он ҷо ба ту дигар касе кордор намешавад.  

  - Куҷое рафтам, аз паям душмане рафт. Дар Қаротегину Тошканд низ рўз надидам. Ин ҷо 

ҳам душманон ягон-ягон худро нишон медиҳанд. Аммо ҷуръаташон намерасад. Зеро аз 

нуфузи кўҳистониѐн ҳарос доранд. 

  - Балҷувон меравем? 

  - Ку ба ҳузури Амир даро, чӣ хулоса мебарорад. Агар нияташ нек аст, ба як хулоса 

меоям. 

  - Меравем… 

  - Хуб! 

* * * * * 

 

        Корвон аз Бухоро субҳ, баъд аз намози бомдод ба роҳ баромад. Давлатманд аз ғояти 

фараҳ меболид. 

  - Амир хати баротро доду, хоҳиш кард чун ҳокимони қалбӣ фишору зўровариро ба раият 

раво набинам. Кафили адолату амният бошам. 

  - Ҳокимони пешин бо маблағи калон вазифаро харида, аз рўзи шурўи фаъолият ба ғорати 

мардум машғул буданд. 

  - Дар шаҳрҳое ки зистӣ, чунин ноадолатӣ вуҷуд дошт? 

  - Ҳар куҷо ки рафтам, чунин фишорҳо вуҷуд дошт. Раият рўзи сиѐҳ дорад. Гурўҳе аз 

мардумони ҳушѐр, зиндагияшонро хуб сомон додаанд. Дар Қазон маҳфилҳои марксистӣ 

амал мекунад, ки мақсадашон сарнагунсозии  сохти мутлақият аст. Аммо тоторҳои дар 

Туркия таҳсил дида, назари дигар доранд. 

  - Онҳоро ҷонибдор буданд?  

  - Не, устодам гоҳ-гоҳ аз ин маҳфилҳо ҳарф мезад. Назараш ба он нек набуд. 

  - Чаро? 

  - Чунки марксистон ба кулли адѐн назари душманона доранд. 

  - Ҳокимон ба маҳфилҳо бетафовутанд? 

  - Баракс… Донишҷўѐнро, ки афкор дар миѐни онҳо рушд ѐфтааст, мудом аз Донишгоҳ 

хориҷ мекунанд. Ба пиндори эшон ин омил боиси зудудани ин андеша аз мағзашон 

мегардад. 

         Субҳи козиб офтоб нурпошӣ дошт. Аллакай одамон худро ба соя гирифта буданд. 

Дар манзили Давлатманд Эшон Бала ва Давлатманд рўи суфа нишаста сўҳбат доштанд. 

  - Давлатманд, дар ҷавонӣ хостгори духтари амлокдор будӣ? 

  - Бале… Коҳи кўҳнаро бод мадеҳ! – оҳ кашид Давлатманд. 

  - Чӣ шуд? 

  - Ҳамон шабу рўзе, ки мир ба таъқиби ту афтоду чун исѐнгар дар ҷустуҷў будӣ, 

хостгорони маро амлокдор рад кард. 

      Дар ҳавлии амлокдор хостгорони духтари ўро хуш истиқбол гирифтанд. Мўйсафеди 

нуронӣ ва ҷавони миѐнсол амаки Давлатманд Ҷобир, аз иззати соҳиби хона хушҳол 

буданд. Чун таом хўрда шуд, даст пок намуданд. Мўйсафед ба амлокдор, бо табассум рў 

овард. 

  - Калом баъд аз таом гуфтед! 

  - Бале, меҳмон атои Худост. Таом иззати меҳмон. 

  - Акнун ба идомаи матлабамон гўш диҳед! 

  - Таомро хўрдед? 

  - Бале… 

  - Акнун бархезед, бо кадом роҳе ки омадед, бо ҳамон роҳ равед! 

  - Ҳазрат… 
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  - Чӣ мехоҳед, чи матлаб доред, бароям маълум аст. Ман духтари партовӣ надорам. Дилат 

мехоҳад, ба духтари худат бидеҳ! 

  - Давлатманд аз ки кам аст? 

  - Хезед!.. 

  - Хостгорон аз ҷой хестанд. 

  - Ўро ба кӣ доданд? 

  - Ба Санги Тош… 

  - Чӣ? Магар ў ашрофзода буд? 

  - Имрўз… 

  - Ў ҳам туро дўст медошт? 

  - Бале, ҳамон шаб ўро бурдам. Вале боз ҳам тараҳҳум кардам. Овардам ба хонаашон. 

Пиндоштам акнун ба як хулоса меоянд. Рўзи дигар Санги Тошро аз кадом гўру лаҳад 

пайдо карда оварданду духтарро никоҳ карданд ба ў. Дигар кордор нашудам. Акнун ў 

шавҳар дошт. Ҳамсарам духтари ҳамон пирамардест, ки бароям духтари амлокдор 

хостгорӣ карда буд. 

  - Бандаи нек будааст. 

  - Он… бошад, мудом аз дур ба сари ман сангча ҳаво медиҳад. 

  - Падар, - Солеҳ ба суфа наздик омад, - Эшон Сайид Неъматуллоҳ меоянд. 

  - Чӣ? – аз ҷой  бархост Давлатманд. – Куҷост? 

  - Дараро гузашт… 

  - Кори хуб нашуд, бояд аз Бухоро омадан баробар мерафтам. – Ба писари хурдиаш 

муроҷиат кард, - Собир! 

  - Лаббай… 

  - Гўсфанди чориро барор, зуд бош! 

  - Хуб, - Собир ба оғил даромада гўсфандро баровард. 

  - Солеҳ гўсфандро дар қадами пирам забҳ бикун! 

  - Хуб. 

  - Ман ҳам ба зиѐрати ҳазрат нарафтам. Воқеан кори хуб нашуд, зиѐрат вазифаи 

аввалинамон буд. 

  - Бале, - Давлатманд пешвози пираш баромад. Эшони Сайид Неъматуллоҳ низ баробари 

ўро дидан аз асп фаромад. 

  - Густохӣ шуд пирам, - ба истиқболи эшон оғўш кушод Давлатманд. 

  - Хуш омадед. нури дида тоҷи сар. 

  - Шери бобо, дилам пур аст аз ту, таъхир кардам. 

  - Кирои гап нест… 

     Сўҳбаткунон то ба ҳавлӣ расиданд. Эшон Бала баромад. 

  - Киро мебинам? Ғиѐсиддин, ҷигарбандам, - оби дидаи эшон аз гўшаи чашмонаш шорид. 

  - Бобоҷон… 

  - Ту кай омадӣ? 

  - Маро Давлатманд овард. 

  - Куҷо будӣ? 

  - Ҷаҳонгардӣ кардам. 

     Солеҳ пеши пои эшон гўсфандро даступо баста, нияти забҳ кард, ки эшон эъритоз 

намуд. 

  - Зинҳор ин корро накунед, азизам. 

  - Сар занед! – амр кард Давлатманд. 

  - Кордро ба ман бидеҳ! – хоҳиш кард эшон. Солеҳ мутаҳайир як ба падар ва як ба пираш 

нигарист. 

  - Чи кунам? 

  - Ба ман бидеҳ! – гуфт эшон. Солеҳ хоҳиши ўро иҷро кард. Эшон маки гўсфандро бо 

ангушт молиш дода, сипас банди дасту пояшро кушод. 

  - Пирам, монед бо иштиҳо, каме ҳам бошад чизе истеъмол кунем. 
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  - Исроф ҳаром аст писарам. Як коса дуғ ҳазор бор аз ин чизҳо беҳтар аст. 

  - Пирам, Ғиѐсиддин ҳам меҳмон аст. Боз меҳмонони дигар меоянд. 

  - Пас дар қадами ман куштани гўсфанд чи маънӣ дошт? 

  -  Пирам шумо эътироз накунед, меҳмон меояд. 

                                                          

* * * * * 

 

        Эшон Бала асокири бекро сардор таъин шуд. Ва ба сафи он асосан мардони ҷасуру 

далерро, ки дар исѐни зидди бек бо сарварии Давлатманд ширкат доштанд, пазируфт. 

Давлатманд миру амину доруғаву амлокдор ва кулли мансабдоронро, ки дар тобеияташ 

буданд, ба ашхоси донову ҷасур  иваз намуд. 

 

* * * * * 

 

       Давлатманд бо марде нишаста буд, ки дар тан либоси ҷадидӣ дошт. 

  - Нерўи нави инқилобӣ, ки дар Бухоро пухта расидааст, барномаи ниҳоят инсондўстона 

дорад. Имрўз ѐ фардо Амир сарнагун хоҳад шуд. Агар шумо майл ба ақидаи мо доред, 

Кумитаи инқилобиро сарвар шавед! Онгоҳ аҳолии ин қаламрав бе ягон хунрезӣ ба сохти 

нави ҷамъиятӣ мутобиқ мешаванд. 

  - Шумо намоядаи ин нерўи сиѐсӣ ҳастед? 

  - Бале, ман бо дастури онҳо  ба ҳузури шумо омадаам. 

  - Боз куҷо рафтед? 

  - Ҷадидони Бухоро ки ба Кумитаи инқилобӣ тобеъ шудаанд, танҳо ба шахси шумо 

таваҷҷўҳ кардаанд. 

  - Чӣ бартарӣ дар ман диданд? 

  - Шумо дастнишони манғит нестед. 

  - Бале, ман манғит нестам, вале намояндаи Аморат ҳастам. Ба Амир Сайид Олимхон 

содиқам. 

  - Нерўи ҷадидон имрўз ѐ фардо Аморатро сарнагун мекунанд. 

  - Бо кадом қувва? 

  - Моро болшевикони рус дастгирӣ мекунанд. 

  - Ҳадафи онҳо чист? 

  - Кўмаки беғаразона ба мардуми мусалмони шарқ. 

  - Ба ин хотир баҳри сарнагун намудани  ҳокимияти Сайид Олимхон, амири Аморати 

Бухоро даст задан мехоҳанд? 

  - Бале… 

  - Агар чунин тасмим гирифтаанд, пас ман ҳам ҳақ дорам чун мусулмон ба ин амал даст 

занам. 

  - Охир болшевикони рус мақсади нек доранд. 

  - Бигзор мақсадашонро дар қаламрави Руссия амалӣ кунанд. 

  - Ба шумо ягон хатар таҳдид намекунад. Чун Раиси Ревком боз ҳам дар ин қаламрав 

ҳукмрон хоҳед монд. 

  - Найранг мебозед? 

  - Ҷиддӣ мегўям. 

  - Ўро баред! – ба силоҳдорон амр кард Давлатманд. 

     Силоҳдорон меҳмонро ба зиндон партофтанд. 

 

* * * * * 

 

       Сўҳбате ки Давлатманд бо намояндаи ҷадидони Бухоро чанд рўз қабл дошт, боиси 

парешонии рўҳу равонаш шуд. Ниҳоят барои овардани пираш эшони Сайид Неъматуллоҳ 
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одам фиристод, ки ўро ба ҳузураш биѐранд. Эшон ҳамроҳи фиристодагони Бек нисфирўзӣ 

ҳозир шуд. 

  - Чаро онҳо ақидаи худро ба дўши мардуми мо таҳмил мекарда бошанд? Аз ин чӣ 

манфиат мебинанд? – суол кард аз эшон. 

  - Писарам Давлатманд, мақсади ҳамаи ҷангҷўѐну қудраталабон манфиат аст. Онҳо дар 

фикри васеъ кардани замину ҳузураш ба даст овардани неъматҳои ин сарзаминанд. Амиру 

раият ҳама дар хоби ғафлатанд, дар мамлакатҳои дигар бошад, тарҳи  ба даст овардани ин 

сарзаминро кайҳо кашидаанд. Онҳое ки ба ҳузури ту омаданд, аз ин тоифаанд. 

  - Мехоҳанд ҳама болшевик шаванд. Сохти мавҷударо барҳам зада, дар ин қаламрав 

сохтори навро бунѐд гузоранд. 

  - Чи хел сохтор? 

  - Болшевикӣ… 

  - Болшевикиаш чӣ хел будааст? 

  - Ба гуфти ў пешқадам, озод. Ба марду зан ҳуқуқи баробар дода, ҳама баробар кор карда 

баробар ҳаѐт ба сар мебурдаанд. Мактабҳои нав бо фарогирии касбу пешаҳои замонавӣ 

бунѐд карда мешавад.Боз қонун ба ҳама баробар хизмат мекардааст. 

  - Ваъдаҳои калон, вале як чизаш тааҷҷубовар аст, ки ин дигаргуниҳоро мо миллати 

мусулмон хуб сомон медиҳем ѐ онҳо болои сари мо шахси худро мегузоранд? 

  - Инаш ҳанўз муаммост. 

  - Бояд ҳама кор равшан бошад. 

  - Пирам ўро чӣ кор кунам? 

  - Ў бо маслиҳат ба ҳузури шумо омадааст, озодаш бикун. Бигзор ҷавонмардии мо аѐнаш 

шавад. Дар ин амали пуртаззод, Худо медонад оқибати кор чи мешавад. 

  - Пирам, маро он сохтори адолатпарвар ки ў дар бораи он бо ҳарорат сухан кард, 

саргаранг карда аст. 

  - Осема нашав ки хулқ дар замират нуфуз дорад. 

  - Намедонам то куҷо сабр карда метавонам. Як дилам мегўяд сипоҳро ба Бухоро барам, 

бо болшевикон муқобилият кунем ба манфиати Амир, вале боз мегўям бигзор адолат 

ҳукмрон гардад. 

  - Дар ҳарду маврид таҳаммулпеша бош! 

 

* * * * * 

 

      Амир Олимхон баъд аз ҳуҷуми ҷавонбухориѐн ба шаҳр ва дучори мағлубият 

гардондани онҳо қадре ба худ омада буд, вале ба Ҳукумати ҶШФСР эътимод надошт ки 

ором менишинанд. Онҳо ки ҷавонбухориѐнро мусаллаҳ намуда ба сари Амир шўронида 

буданд, роҳи дигарро пеш гирифтанд. Бо дасти фиристодагони Маскав Элиава ва Бройдо 

номаи Ленин расид, ки Бухоро чун давлати мустақил эътироф мешуд. Ҳамчунин сафири 

Давлати Шўравӣ Акслерод ба Бухоро омад. Амир ба таъқиби ҷавонбухориѐн ҳамаҷониба 

машғул шуд. Зиндонҳо аз гумонбаршудагон пур буд. Ҷаллодон серкор шуда буданд. 

  - Пешниҳоди шумо дар хусуси он ки нерўҳои болшевикӣ қаламрави Бухороро тарк 

намоянд мавриди омўзиш аст, - гуфт Элиава. 

  - Мо дар инҷо чунин нерў надорем, - гуфт Бройдо. 

  - Пас ҷавонбухориѐн аз куҷо мусаллаҳ шудаанд? Кӣ онҳоро дастгирӣ мекард? Якбора бо 

қувваи зиѐд чи гуна ба шаҳр ҳуҷум кардани онҳо шубҳаовар аст. 

  - Волоҳазрат, - табассуми сохта намуд Бройдо, - Ҳокимияти Шўравӣ, ҳаргуна 

иштибоҳоте, ки рўй додааст, ислоҳ мекунад. Мо аз Тошканд, барои шумо силоҳу 

лавозимоти ҳарбӣ овардем. Метавонед бе ташвиш бошед. Ҷавонбухориѐн дигар сар боло 

карда наметавонанд. 

  - Ташаккур, - гуфт Амир, вале таҳти дилаш сиѐҳ буд. Ў ба онҳо ҳеҷ бовар карда 

наметавонист. Чун меҳмононро ба қароргоҳашон гусел намуд, Қозӣ Бурҳониддинро ба 

ҳузур талабид. 
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  - Осиѐбамон месўзад… - ҳасрат кард Амир. 

  - Таъқиби болшевикон идома дорад. 

  - Он ҳарромӣ Файзулло Хоҷа ба унвони Я.М. Свердлов ба Руссия нома ирсол доштааст, 

ки мо баъди шўриш сеҳазор ҷавонбухороӣ ва оилаи онҳоро кушта молу мулкашонро 

мусодира намудаем. 

  - Инаш дурўғ… 

  - Кадом амали онҳо дуруст буд? 

  - Намояндагони Ленин бошанд, гуноҳро ба гардан намегиранд. Ба ман бардурўғ ваъда 

доданд, ки заминҳои ишғолшудаи Ҳукумати Бухороро бармегардонанд. Боз панҷоҳҳазор 

туфанг, панҷоҳ пулемѐт, панҷоҳ ҳавопаймо ва панҷоҳ миллион пули тиллоӣ ваъда доданд. 

Бовар надорам ба онҳо, ҳол онки ба ин замин гом заданашон ҳама аз он аст, ки ҳарчи 

зиѐдтар аз мулки мо суд бардоранд. 

  - Бо давлати Англис алоқа барқарор бояд кард. 

  - Мо ба Чорҷўӣ қароргоҳашон Мирзо Салимбек ва Абдулло Рауфро фиристодаем, то ки 

ба онҳо расонанд, ки зудтар ба Бухоро биоянд. Ягона роҳи наҷот ин аст. Вагарна ҳама аз 

даст меравад.  

  - Алоқаи дипломатиро бояд бо Ҳукумати Шўравӣ мустаҳкам кард, то ки ин муддат нерўи 

низомиро пурқувват намоем. 

  - Мақсади ман низ ин аст. Алакай гурўҳеро ба Маскав фиристодам, ки корро мувофиқи 

мақсад амалӣ намоянд. 

  - Аз онҳо бўи умед нест, то давлати Англис дар инҷо нерўи худро ворид накунад, оби мо 

ранг гирифтанаш ба гумон. Имрўз баромади Ленинро ба ман расониданд, ки дар анҷумани 

Ҳизби Коммунисти Россия ироа намудааст, ки ба чунин халқҳое ба монанди қирғизҳо, 

узбакҳо, тоҷикҳо, туркманҳо чи гуна бовар мекунем, вақте ки то ҳол зери таъсири 

муллоҳо мондаанд. 

  - Ҷавонбухориѐн ба ислом нафрат доранд. 

  - Бале… 

  - Халқ онҳоро намехоҳад. 

  - Онҳо миллати ягонаи моро ба қавмҳои ҷудогона тақсим карда, бо ин роҳ тухми нифоқ 

мерезанд. 

  - Бале, мо миллати Иброҳими Халилуллоҳем. 

  - Файзулло Хоҷа ва думравонаш ҳанўз чандсол пеш нома ирсол дошта аз ман хоҳиш 

карда буданд, ки забони коргузориро бо туркӣ бадал кунем. Ба пайкоронаш гуфтам, ки ин 

забон дар ин қаламрав аз замонҳои қадим арзи ҳастӣ кардааст. Хоҳиши чор тан 

хатмкардаи мадрасаҳои Туркияи Усмонӣ Абдурауф Фитрат, Мусо Саидҷон, Муҳиддин 

Рафқат қобили қабул буда наметавонад. Бираванд, бо ин забон дар хонаашон гап 

бизананд. 

  - Бале, забони мо лисони аҳли биҳишт аст… 

  - Охир, инҳо аз биҳишт рў гардондаанд. 

 

* * * * * 

 

       Дар дафтари корӣ Ленин бо сарфармондеҳи фронти Туркистон М. Фрунзе нишастааст. 

  - Ба муллоҳо тараҳҳум накунед, танҳо онҳо ба Амир кўмак расонда, ҷавонбухориѐнро 

танг карда, нерўи ҷангиашонро шикастанианд. Баъд аз ғалаба, бо фармони худ тамоми 

хазина, молу амволи аморатро ба ихтиѐри Туркфронт гузаронед! 

  - Яроқу аслиҳа чӣ? 

  - Аз он ҷумла яроқу аслиҳа низ. Ба дасти аҳолӣ нарасад. Мардуми Бухоро ҳама 

мусулмонанд, онҳо ба мо хайрхоҳ нестанд. 

  - Хазинаи амир, тангаву тилло чӣ? 

  - Комиссияи махсус таъсис дода, ҳамаи онро баъд аз ҳисоб сурғуҷ кунед! Сипас, таҳти 

назорати худ қарор диҳед. Дар ин хусус ҳатман ба ман маълумот фиристед! 
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  - Итоат, Владимир Илич, - дафтару қаламро ғун дошта ба анбонаш ниҳод Фрунзе. 

  - Ба шумо барор мехоҳам, Бухоро дарвозаи шарқ аст. Дарвозаро кушодед, шарқ дар кафи 

дасти шумо хоҳад буд. Ҳа - аз ҷой хест Ленин, - қариб ки фаромўш кунам. Зинҳор 

ҳуҷумро худатон сар накунед. Бигзор ҷавонбухориѐн аввал ба ҳуҷум гузаранд. Ғалабаро 

низ ба номи онҳо мансуб донед. Ва дар сафи пеши мубориза бошанд. Зарбаи қатъӣ ва 

музаффаронаро шумо занед! 

  - Итоат Владимир Илич… 

  -  Душманони мо алакай дар муҳорибаи моҳи март ки Амир пеши инқилобчиѐн сад 

ниҳод, гуфта буданд, ки мо ҷавонбухориѐнро барои назарфиребӣ дар саргаҳи муҳориба 

гузоштем. Аз тамоми намудҳои аслиҳа истифода баред. Агар таъхир кунем, англисҳо 

ҳамаро соҳиб мешаванд. 

  - Итоат! 

      Охири моҳи августу аввали моҳи сентябри соли 1920 аз рўи тақвими мелодӣ. Бухоро 

дучори ҳамалоти Артиши мурх қарор гирифт. Аз хати  пеш ҷавонбухориѐн қарор 

доштанд. Шаҳр тавассути тайѐраҳо тирборон мешуд… Аҳолӣ ба дод омада буд. Додрасе 

набуд. 

    Амир Саид Олимхон ба Бухорои Шарқӣ ақибнишинӣ кард. 

      Дар шаҳр бетартибӣ ҳукмрон буд. Сарфармондеҳи фронти Туркистон ҳамаро таҳти 

назорати қатъӣ қарор дода, супоришоти В.И.Ленинро иҷро мекард. Ҷавонбухориѐн ва 

ҳокимони навдавлат ба даҳони ў менигаристанд. 

 

* * * * * 

 

       Маҳаллаи машқи сарбоз. Эшон Бала ҳамроҳи аскарон аспдавониву нишонзанӣ доранд. 

Ин лаҳза Давлатманд савори саманд бо панҷ нафар нукар асп тозонда омад. Устое ба суми 

аспон наъл мезад. Эшон Бала аспи мушкинро кутал карда ба ҳузури Давлатманд омад. 

  - Ҳазрати Эшон, - муроҷиат кард Давлатманд, - хабари навро шунидӣ? 

  - Чӣ хабар? 

  - Дар Бухоро Амирро аз тахт ронда ҷадидон қудратро ба даст гирифтаанд. 

  - Наход? 

  - Амир ба шунидам Ҳисорро қароргоҳ интихоб кардааст. 

  - Ҷадидон чунин нерў надоранд. 

  - Ба онҳо болшевикон кўмак кардаанд. 

  - Болшевикон?.. Оқибат ба мақсад расиданд. 

  - Ба кўмаки Амир меравам. 

  - Ҳм… - ба андеша афтод Эшон Бала. Ҳарчи фармоед омодаам, лекин пирамон дигар чи 

мегўяд. 

  - Чӣ? 

  - Таҳаммул кунед гуфтанд. 

  - Ман ҳам ба хулосаҳои эшон мувофиқам, аммо дилам гувоҳӣ медиҳад, ки дасти 

болшевикон то инҷоҳо мерасад. 

  - Чаро ин тавр мегўӣ? 

  - Онҳо нерўманданд. Ҳама Ҳокимияти подшоҳии рус ба дасти онҳо гузашт. Заводҳои 

яроқсозӣ доранд, нуфузашон низ зиѐд аст. 

  - Аллакай дар дилат ҳарос хона кард? 

  - Ман воқеиятро гуфтам. Он чиро ки мушоҳида карда будам. 

  - Болшевикон адолатпешаанд? 

  - Шиорашон чунин аст, амалашонро намедонам. 

  - Онҳо аз ман хоҳиш карданд ки ба инқилобчиѐн бипайвандам. 

  - Ба чи хотир? 

  - Намедонам. 
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  - Мувофиқи ақидаи онҳо, ба ҳама зуҳуроти кўҳна хотима дода, сохтори гўшношуниде, 

ҳокимияти коргару деҳқонро бунѐд  хоҳад гузошт 

  - Ту Ҳазрати Эшон, дар онҷо будӣ, рости гапро бигўй сатҳи зиндагии мо аз онҳо фарқ 

дорад ѐ не? 

  - Аз замин то осмон. Мо мамлакати қафомондаем. Аз хазинаи Амир барои ободонӣ 

маблағ ҷудо карда намешавад. Танҳо ҷамъ меоваранду ҷамъ меоваранд. Ягон беморхона 

вуҷуд надорад. Барои кормандони аморат ва намояндагони он  маош таъин намекунанд. 

  - Дар давлати рус чӣ? 

  - Онҷо акси ҳол ин аст. Бо вуҷуди пешравӣ болшевикон ба мардум зиндагии аз ин  ҳол 

беҳтарро ваъда медиҳанд. 

  - Дурўғ нест? 

  - Инро вақт нишон медиҳад. 

  - Касе гуфта наметавонад оқибат чӣ мешавад. 

  - Дар ин бора Аҳмади Дониш ба амирони вақт борҳо гўшрас карда буд. Аммо ҳокимон 

чорае надиданд. Баракс, ўро барои фошгўӣ бад диданд. 

  - Ў кист? 

  - Олиме буд равшанфикр, бунѐди ҷомеаи озоду қонунбунѐдро тақозо мекард ва воқеияти 

онро дар мавҷудияти илму маърифат медид, ки дар мамлакати Руссия  он роиҷ аст. 

  - Намефаҳмам, ман хеле ва хеле вомондаам. 

  - Аз пирамон эшони Сайид Неъматуллоҳ суол накардӣ? 

  - Не… 

  - Ў дар ин хусус бисѐр медонад. Замони дар Бухоро таҳсил карданашон ба он солҳо рост 

меомад. Аҳмади Донишро пири маънавии худ мехонад. 

 

                                                                       * * * * * 

 

       Дар дафтари кори Раиси Комиссариони халқии Ҷумҳурии Шўравии Сотсиалистии 

Россия В.И.(Улянов) Ленин оромӣ ҳукмрон аст. Ленин ба навиштан машғул буд. Дар 

фосилаи кор аз ҷой хеста даст дар миѐн гузошта, пешу пас қадам мезад. Ба харитаи ҷаҳон 

ки дар девор овезон буд, дуру дароз нигарист. 

  - Аз Аморати Бухоро даст кашем, хубтар аст. Ба ин гўшаи қафомондаи Россия, машғул 

шуда, аз корҳои асосӣ ки дар дохили мамлакат зиѐд аст, дур мешавем. Лекин Англияву 

думравонаш ҳаргиз ин гўсфанди фарбеҳаку беозорро ба ҳоли худ намегузоранд, - Ленин 

кулоҳашро рўи роҳаткурсӣ ниҳоду сари тосашро молид. Ва аз нав ба курсии паси миз 

нишаст. Рўзномаро ба даст гирифт. Ин лаҳза котиба вориди дафтар шуд.  

  - Владимир Илич, ба ҳузури шумо фиристодаи кишвари Олмон, собиқ Вазири мудофиаи 

Туркияи Усмонӣ Анварпошо омадааст. 

  - Анварпошо? – ришашро хорид Ленин. 

  - Бале, Владимир Илич… 

  - Бигзор дарояд. 

      Анварпошо вориди ҳуҷраи кории Ленин шуд. Бо ҳам вохўрӣ карданд. 

  - Марҳамат шинед! – ба ў курсиро нишон дод Ленин. 

  - Ташаккур, Владимир Илич… 

  - Шумо дар Боку дар ҷаласаи Коминтерн иштирок намуда, суханронӣ намудед. Бо матни 

суханрониатон шинос шудам. Писандам омад, вале боз ҳам  каме каҷравиҳо ҳаст. 

      Ленин аз ҷой хеста, даври мизе ки рўзномаҳо болои он бетартиб мехобид, ба қадам 

задан даромад. 

  - Мўҳтарам Анварпошо, шунидем, ба Бухоро сафар доред? 

  - Бале, Владимир Илич, онҷо бародарони мусулмони мо дар ҳолати роҳгумӣ қарор 

доранд. Намедонанд дигаргуниҳои оламро қабул кунанд ѐ не… 

  - Онҷо нерўҳои нав ҳокимиятро ба даст гирифта  аз болшевикони рус хоҳиши кўмак 

намудаанд. 
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  - Мефаҳмам… 

  - Бухоро то инқилоб  низ васали Руссияи подшоҳӣ буд. Имрўз ки инқилоб комилан 

ғалаба кардааст, таъсираш ба кишварҳои дуру наздик мерасад. Дар Бухоро он ба амал 

омад. Акнун моро лозим аст ба онҷо шахси ба инқилоб содиқро фиристонем. 

  - Бале, Владимир Илич… 

  - Шумо Анварпошо миѐни мусулмонон нуфузи калон доред. Зеро дар баробари Вазири 

дифои Туркия буданатон, боз домоди Халифаи Ислом ҳастед. Онҳо шуморо мефаҳманд ва 

гўш медиҳанд. Алъон узви Коминтерн мебошед ва мақсади мо коммунистонро идрок 

менамоед. Вазифаи шумо тарғиби инқилоб ва барномаи инсондўстонаи он аст. 

  - Боз чи дастур медиҳед Владимир Илич? 

  - Чун Вазири дифоъ таҷрибаи ҷангӣ доред. Дар Бухоро ба ин ҷиҳати масъала диққат 

диҳед! Ҳамчунин муборизаро бо унсурҳои бегона қавӣ намуда, ҷалби онҳоро ба сохти 

нави ҷамъиятӣ дар мадди аввал гузоред. 

  - Ба шунидам Владимир Илич дар Бухоро туркзабонҳо нуфузи калон доранд. Мешавад 

онро ба Туркистони бузург бадал кунем? Ҳудуди он аз баҳри миѐнзамин то ба Чин  аз 

Қазон то ба Ҳинд тўл мекашад. Ва зери парчами инқилоби болшевикӣ амал мекунанд. 

  - Зинҳор не мўҳтарам Анварпошоҳ… Бухоро давлати сермиллат аст. Дар онҷо қавмҳои 

гуногун ба сар мебаранд. Набояд бо ин мафҳум ҳуқуқи дигар қабоилро поймол кард. 

Чуноне, ки Ҳокимияти подшоҳи рус генерал губернатории Туркистонро ташкил карда буд 

ва мақсадаш тамоман дигар буд. Шумо ин чизро дар мадди аввал нагузоред. Дар асоси 

нишонаҳои миллӣ давлат сохтан маънӣ надорад. 

  - Агар чунин хоҳиш байни мардум ба амал ояд? 

  - Онро ангеза бахшидан лозим нест. 

  - Ман ҳам ба ин хотир ба онҷо намеравам. Балки мақсади ман тарғиби ғояҳои абадзиндаи 

коммунистӣ мебошад. 

  - Офарин! Ман ҳам ба ин хотир шуморо ба онҷо сафарбар мекунам. 

  - Гурўҳи мо Владимир Илич аз бисту ҳафт нафар иборат аст. 

  - Ҳама турк? 

  - Бале, Владимир Илич… 

     Ленин хомўш монд, сипас шишаи хомўширо шикаст: 

  - Ба корҳои миллатҳо аҳамият надиҳед. Ин вазифаи шумо нест. Бо ин кор дигарон 

машғуланд. Вазифаи шумо тамоман дигар аст, ки дар оғози сўҳбат ба он дахл кардам. 

  - Бале, Владимир Илич… 

  - Ба унсурҳои бегона ва ходимони дин тараҳҳум накунед, ки пешрафти ҷомеъаро 

намехоҳанд. 

  - Бисѐр хуб, Владимир Илич… 

  - Акнун истироҳат намоед. Пеш аз сафар боз шуморо мебинам. Вазифаҳоро мушаххас 

мекунем. Ҳамчунин дар ин хусус бо пешниҳодоти ҷадид муроҷиат кунед. Якҷоя хулоса 

мебарорем. 

  - Хуб шудааст, Владимир Илич… - Анварпошо аз дафтари Ленин баромад. Ленин дар 

ҳуҷраи кориаш бехудона қадам зада ба изтироб омада буд. 

  - Мақсадаш маълум. Ўро набояд бе назорат монд. Дар Комитенр иштирок кард. Худро ба 

идеяҳои Марксизм содиқ донист. Аммо, оҳанги суханонаш ба муроди мо нест. Ўро ормон 

дигару дигар аст… 

 

                                                            * * * * * 

 

   - Аллоҳу Акбар… 

  - Аллоҳу Акбар…  

        Якбора аз чорҷониби Бухоро овои муаззинони масоҷиди бешумори шаҳр баланд шуд 

ва дар нимарўзи тобистон бозори серғавғою  гармро ба мавзеи ором табдил дод. 

Бозоргонон дари дўконҳоро қулф зада, ҷониби масҷиди наздиктарин шитобиданд, то ки 
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фарзи намози пешинро ба ҷо оваранд. Имсол аз оғоз пурмоҷарову сер овоза омад ва 

аҳолии шаҳр дар ҳолати роҳгумӣ қарор дошт. Кеҳону меҳони шаҳр аз ҳар як шахси 

вохурдаашон бо гўши сих хабару овозаи булаҷаберо шунидан мехостанд. Ҳангомаҷўѐн, 

онҳое ки гапчинию хабаркашӣ хўи азалияшон буд, даврон доштанд. Онҳоро тағйири 

авзоъ, табадулоти давлатӣ ба ташвиш намеовард. Гўѐ ҳаргиз ин дигаргуниҳо ки аз омад-

омадаш бо даҳони пур ҳарф мезаданд, ба эшон рабте надошта бошад. Аммо, бархе аз 

бошандагони шаҳр аз ин овозаҳо ба даҳшат омада, аз даргоҳи Яздон таманнои онро 

доштанд, ки пеши роҳи ин селобаи таърих ки зиндагии мардумро зеру забар месохт, садд 

гузорад. Норозигӣ, шубҳа, бадгумонӣ байни одамон ба ҳадде расида буд, ки падарон дар 

кирди фарзандони хеш хўи ҷадидӣ меҷустанду фарзандон дар рафтори волидон 

вомондагиву кўҳнапарастӣ. Бухоро дигар он Бухорое набуд, ки мардумонаш гирифтор ба 

қонунҳои шахшудаи аморат. Шаҳр дар ин тобистони гарм чун уқѐнус талотум дошт. 

Намози пешин поѐн ѐфту намозгузорон ба ҷодаҳо рехтанд. Растаҳои васеъи бозор, боз 

серодам гардид, бозоргон ҳар кадом дар паси кураҳои матои пашмини марғелон, шоҳии 

алочаи Хўҷанд, қолинҳои эронӣ, телпакҳои қароқулӣ, тоқиҳои чустӣ, дастпонаву 

гўшвораҳои тиллогин, асбобҳои кандакорӣ ва гулкории мисин, хилъатҳои зардўзиву ранга 

нишаста ба фурўши он шуғл доштанд. Нонфурўшон дар сабадҳои паҳну васеъ нонҳои 

овозадори Бухороро бардошта бо овози баланд таъриф мекарданд. Чунин тавсифҳо аз 

забони қаннодону дигар фурўшандаҳо ба гўш мерасид. Дар кўчаи васеи асосии бозор ки 

растаҳои дигарро ба ду қисмат ҷудо мекард, кортежи ғайриоддӣ ворид шуд. Дар ду 

ҷониби роҳ мардуми зиѐдеро бо нигоҳҳои мутааҷҷиб ҷамъ овард. Одамоне ҳайрон 

диққати худро ба автомобили «Роллс-ройс» дўхта буданд, ки аз қафои фойтунҳои 

зебоороѐфта, бо аробакашҳои  фукчухту мағрур ҷониби маркази майдон ҳаракат доштанд. 

Пўшоки булаҷаби саворон аз ҳама зиѐд онҳоро мутаваҷеҳ намуда буд. 

  - Пушт! Пушт! – овози мағруронаи аробакашҳо боз ҳам онҳоро мутаҳайир намуда буд. 

Одамони дутарафи роҳ фарҷоми ин воқеаро ки пеши чашмашон рўй медод, интизор 

буданд. Бахусус дар чунин айѐми пурошўби таърих  вазни ҷисми худро ба қафо андохта, 

бо ин фишори одамони дар пас бударо кам мекарданд. Кортеж аз назди онҳо гузашта, 

чеҳраи мағрури ду тан аз сиѐсатмардони пуровозаи замонро ба назари онҳо муаррифӣ 

мекард. 

  - Анварпошо! Анварпошо! 

  - Домоди халифа… 

       Садои бехигўшии одамон ки саворони автомобилро ба якдигар муаррифӣ мекарданд, 

паст ҳам бошад, оҳанги воҳимаангезе ба худ касб карда буд, ки аз ин худи саворон Раиси 

иттифоқҳои касабаи ҷумҳурии Бухоро Ҷаводов ва Анварпошо, фиристодаи Маскави 

инқилобӣ – шахсан Ленинро ба худ кашида бошад ҳам худро ором ва бепарво вонамуд 

мекарданд. Кортеж чун дар маркази майдон қарор гирифт, мардуми ҷамъомада чуноне ки 

дар шарқ маъмул аст, даст пеши бар меҳмони «олиқадр» ва роҳбалади ўро бо нигоҳи 

кунҷковона ба мушоҳида гирифтанд. Анварпошо бо ҳамон ғурури азалӣ ки хоси ашрофон 

аст, ба ин  амали мардуми авом хунсардӣ нишон медод. Собиқаи кори ў чун Вазири 

дифоъи давлати усмонӣ, хатмкардаи Академияи ҳарбии Олмон аз назари мардуми авом 

пўшида бошад ҳам, таъсири он дар замири ин марди худхоҳ ҳанўз хомўш нашуда буд. 

Чеҳраи табиатан мардона ва чашмони сиѐҳу барроқи ў дар ин майдон ба дили бисѐриҳо 

эҳсоси кунҷковиро бедор мекард, ки бо вуҷуди солорӣ ҷавон метофт. Кулоҳи аз пўсти 

гўсфанди сафед дўхташудаи ў ки ҳунари кадом як дўзандаи Форсинажод буд, бо хилъати 

ҳамранги он, шими голефӣ ва мўзаҳои ялақосии инглисиаш салобате бахшида будаш 

беҳамто. Ба хусус аз шарики калтаи гарданкулуфти бухорияш Ҷаводов, ки ба тан хилъати 

кабуди якранг дошт, ба куллӣ тафовут дошт. Агар Анварпошо ягон-ягон дасти росташро 

бо нишони ҳамовозӣ аз китф боло намуда бошад, Ҷаводов чун зочаҳои лухтакбозон ба 

атроф давр зада, бо ҳарду даст ишораҳо намуда, бо табассуми маснўъ ба рўи эшон 

нигариста, изҳори миннатдорӣ мекард. 

  - Инаш кист? – суол кард яке аз ҷамъомадагон. 
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  - Нашинохтам, - ҷавоб дод марди дар шафаташ буда. 

  - Ин мард раиси Шўрои иттифоқи касабаи Бухоро Ҷаводов мебошад, - ҳамадонии худро 

намоиш дод марди қаддарози кўтоҳриш. 

  - Чунон вонамуд месозад, ки гўѐ ба пешвози ў баромада бошанд.  

      Майдон чунон пур шуда буд, ки ҷои сўзанпартоӣ ба чашм намерасид. Сару либоси 

рангаи мардум қолини сабзи табиатро мемонд, ки дар доманаш гулҳои садгеси руста. Дар 

миѐни ҷамъомадагон дастаҳои артиши Бухоро бо пўшоки миллӣ ва аскарони сурхи 

будѐновӣ бо либоси махсуси низомӣ ба чашм мерасиданд. Боқӣ хизматчиѐну кормандони 

муассисаву коргоҳҳо маҳсуб меѐфтанд, ки либосҳои хосаи замонавиро ба бар доштанд. 

Дар минбаре ки аз фойтуни болокушода иборат буд Ҷаводов боло шуд. Ва бо овози 

мутантан ироа намуд: 

  - Сухан ба роҳбари инқилоби тамоми олам Анварпошо дода мешавад. 

     Ҷамъомадагон якбора ба ҳаракат омада, чун баҳр лаппиш хўрданд. Кадоме бо кафи 

даст даҳонашро пўшида нидо кард: 

  - Мо то ин дам гумон доштем роҳбари инқилоби ҷаҳонӣ Ленин аст… 

      Майдонро ғавғо фаро гирифт. Ҷаводов барои ором кардани ҷамъомадагон бори дигар 

қоматашро боло гирифт: 

  - Рафиқони гиромӣ! Анварпошо фарзанди Туркияи усмонӣ, собиқ Вазири дифоъ ва 

домоди халифа ҳастанд… 

     Ин суханон ба Анварпошо хуш наомад ки паҳлўи Ҷаводов ҳозир шуда, чашмони 

бузурги сиѐҳашро боз ҳам калонтар кушода, эҳсосоташро баѐн намуд. 

  - Аз ҳад гузарондед! 

     Ҷаводов ҳам паст наомад. 

  - Мардум аз ман дида хубтар медонанд, ки чӣ касе ҳастӣ, - ва аз фойтун поѐн омад. 

Анварпошо зуд авзояшро тағйир дода, бо табассуми маснўъ ба рўи ҷамъомадагон зеҳн 

монд. Қарсаки ҳозирон майдонро ба ларза овард. Анварпошо ба хотири оромкардани 

мардум даст боло кард ва бо эҳтиром сар ҷунбонда, миннатдории хешро изҳор намуд. Чун 

майдон ором гирифт ба ироаи суханонаш шурўъ намуд: 

  - Шаҳрвандони Бухорои Шариф, пеши шумо сари таъзим фуруд оварда, - даст пеши бар 

ба ҳозирон таъзим кард, - паѐми бародарони мусулмони рўи оламро мерасонам. Ба ман 

шарафе насиб гардид, ки чун қосид, таманнои мусулмонони Эрон, Миср, Сурия, 

Алҷазоир, Туркия, Арабистон ва Ҳиндустонро ба шумо расонам. Хурсанд аз инам, ки 

шумо бародарони мусулмонро озод аз ҳар гуна истибдод мебинам. Имрўз шумо аз зулми 

мустамликадорон ва амири каззоб раҳо ѐфта, ба ҷониби сохти нави ҷамъиятӣ устуворона 

қадам мениҳед. Шумо сафҳаҳои нави Қуръони азимунаъшро кушода, бори дигар исбот 

намудед, ки ислом дини музаффар аст. Шумо мамлакати худро аз муфтхўрон, ки хуни 

оммаи мазлумро мехўрданд, пок намудед. Ба шумо муяссар шуд дар ҷои аморати кўҳнаи 

истибдод эъмори давлатеро поя гузоред, ки синфҳои ҷамъиятӣ аз байн рафта, бародариву 

баробарӣ ҳукмрон бошад… 

      Майдонро мавҷи ҳамовозӣ ба ҷунбиш овард. 

  - Бо ризоияти Аллоҳ… 

  - Бо амри Худои  бузург… 

       Анвар аз ҳаяҷон  ва фараҳ ба худ меболид. Ба фавҷи одамон, ки аз ғояти шодмонӣ 

қарсак мезаданд, нигариста фарҷоми онро мунтазир буд. Чун эҳсоси одамон поѐн ѐфт, 

суханрониашро идома дод: 

  - Ман сотсиалист ҳастам… Бо вуҷуди ин мусулмон низ мебошам. Ташрифам ба диѐри 

шумо ба хотири он аст, ки ҳаѐти нав ва солимро  бароятон омўзонам… 

     Дар радифи суханронии Анварпошо ҳамовозиву хушҳолӣ эҳсос мегашт, ки ба Ҷаводов 

ин хушоянд набуд ва ҳар гоҳ арақи ҷабинашро бо рўймолаки чорхонадори кабудаш тоза 

карда, интизори он буд ки кай ин маросими барояш дилгир поѐн меѐбад. 

                                                                      

                                                                       * * * * * 
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        Бухоро бо бозори овозадораш нуфуз дошт ва дар аѐми пурошуб, ки нерўҳои 

қудратталаб ба курсии аз даст додаи амир чашм духта буданд, ягон рўз бекор намонда 

буд. Савдогарон ва бозоргони таҳҷоӣ аз камшудани колои зарурӣ дар ташвиш монда, ба 

харидорон ва талабгорони мол бо таассуф шикоят аз нооромӣ мекарданд, ки маҳз ин 

рўйдод ба ин боис гаштааст. Ҳар субҳ бозор чун қалби аз хоби ноз бедор шуда, ба тапиш 

меомад. Ҳаракату ташвишаш дучанд меафзуд, шаҳр як ҷисми зинда, дар шарѐнаш – 

кўчаҳо одамонро ба бозор интиқол медод. Яке хар, дигаре аспон, сеюми корвони 

уштурони бовиқору сустгардро, ба бозор медароварданд, ки бо дўш молҳои гуногун 

доштанд. Ҳаммолони чолоку корозмуда, бори бозоргонро тавассути растаҳои бешумор ба 

дўконҳо мекашониданд. Дар паҳлўи арки дарвозаи ғарбии бозор, дар кати чўбин ду 

милиса бо марди тахмин сисола ки ҷомаи тозаи суф ба тан дошт, нишаста нонҳои 

ширмолро пора карда чой менўшиданд. Соҳиби дўкон дар рўи ташти сафолин чор пора 

гўшти яхниро бо корди дар банди миѐн овезонаш ки ғилофи чармин дошт, реза карда 

пеши онҳо гузошт. 

  - Бо иштиҳо, ош шавад! – ширинрўӣ кард ба эшон. 

  - Ташаккури зиѐд, - ҳамчунин бо табассуми сохта, ба дукондор назар дўхт марди суфпўш 

ва чойро тадриҷан ҳурт кашида, бо мусоҳибони хунсарду бовиқораш паст-паст ҳарф 

мезад. 

  - Анварпошо қоил кард, - гуфт соҳиби дўкон ба марди суфпўш, ки тоқии махмалини 

фарғонагиашро ки рўи пешонӣ хамида буд қафо тела дода, дуруст кард: 

  - Дар воқеъ воиз будааст, - кайфияти худро бори дигар иброз намуд дукондор. Милисаи 

мўйлабдор, ки хомушона вале боиштиҳо гўштро миѐни нон гузошта ба даҳон мебурд, бо 

пузханд ба сўҳбат ҳамроҳ шуд: 

                      Воизон чун ҷилва бар меҳробу минбар мекунанд, 

                      Чун ба хилват мераванд, в-он кори дигар мекунанд. 

         Дар ин базм буданд, ки аз дарвоза корвони уштурон ворид гардид. Пеш-пеши корвон 

мўйсафеди фартуте савори хари харобу коркўфта корвонро роҳбаландӣ мекард. Дар 

гардани уштури охирин зангула овезон буд, ки онро аз дули тири туп сохта буданд, ки 

оҳанги кунде дошт. Аз даҳони қанорҳои пури пушти уштурон алафи хушк ба назар 

мерасид. 

     Марди тоқии махмалину ҷелаки суф дошта ки ба милисаҳо зиѐфат ороста буд, ба 

дўкондор чашмак зад. 

  - Гўшам аз ин гапҳо пур шуд. Мағзу чағз нест? 

  - Ҳозир, - гўѐн зуд дар ташти мисин, ки дар болои он чанд таштаки пур аз мағзу мавиз 

чида шуда буд, ҳозир кард, - Марҳамат. 

  - Қаймоқ ку? – ба дўкондор шунавонда ба милисаҳо нигоҳи дуздона дўхт. Гардиши сусти 

корвон ғашашро оварда бошад ҳам, инро вонамуд намекард. Милисаи дигар, ки ришу 

мўйлабаш покиза тарошида буд, азми хестан кард. 

  - Куҷо? – ҳаракати ўро дида парешон шуд шарики мўйлабиаш. 

  - Қанорҳоро бинам… 

  - Маълум ки хас мебаранд. 

  - Рост, хас асту бас. Гўшт бигир, - таклиф намуд марди суфпўшида ва намоишкорона ба 

дукондор рў овард. – Барои шумо шарт аст, ки ду-се маротиба такрор кунам? 

  - Чӣ хизмат? 

  - Як коса саршир ва як косаи дигар асали аз мум тоза накардашуда биѐр. Зуд бош. 

       Милисаи ҷавон дар ҷои нишасташ устувор шуд ва пораи гўштро ба даст гирифта, ба 

хўрдан шурўъ кард… 

      Корвон аз дарвоза гузашта, ба ҷодаи калон ворид шуд ва дар як лаҳза, паси одамони 

кўча паноҳ гардид. Милисаҳо баъд аз шикамсерӣ хўрдани зиѐфати ройгон лабони 

равғанинашро пок карда, аз ҷой хестанд. Ва ҳатто фаромўш карданд барои ин олиҳиматӣ 

ба он мард, ки дар ин лаҳза бо вуҷуди хароҷот хеле хушҳол буд, миннатдорӣ баѐн кунанд. 
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Вақти хайру хуш он мард ба милисаҳо дастфишорӣ карда, ба сўи аспи худ ки дар канори 

арки дарвоза баста шуда буд, равон шуд. Лаҷомро ба даст гирифта, ба зин нишасту ба 

роҳе, ки корвон равона шуда ,сп тозонд. 

        Ба корвонсарой, ки дар канори кўчаи калон воқеъ буд, расида дари онро бо тозиѐна 

кубид. Аз дохили сарой аз дарвозаи хурд соҳиби корвонсарой баромада бо савора салому 

алайк карда, ба дохили дарвоза сар халонда нидо кард: 

  - Пулод, дарро кушо… 

     Як табақи дарвозаи дутабақа ғиҷирросзанон кушода шуд. Савора аз асп поѐн шуда, 

ҷилави онро ба ҷавони тахмин ҳабдаҳсола дода, хўҷаини корвонсаройро ба канор бурда ба 

сухан оғозид: 

  - Ҳамааш ба хубӣ анҷомид. Корвон аз дарвоза гузашт, ҳамин замон ба инҷо ҳозир 

мешавад. 

  - Иншооолоҳ, Худо бузург аст, - табассуми хушҳолона дар лабони корвонсарой падид 

омад. 

  - Одамони мо омаданд? 

  - Онҳо кайҳо боз дар инҷо қарор доранд. 

  - Бегонаҳо чӣ? 

  - Аз субҳ боз касеро ба инҷо даромадан намондам… 

       Ҳамин дам корвон паси дарвозаи корвонсарой ҳозир шуд. Дарвозабони ҷавон ҳарду 

табақи вазнини дарвозаро кушод, ҳабдаҳ уштури гаронбор паси хари хароби кордида, ки 

пири фартутро дар дўш дошт, вориди ҳавлӣ шуд, ҷавон ҳамон замон дарвозаро пўшида 

бодиз зад. Марди ҷелаки сўфпўшида аз паси соҳиби корвонсарой ба гўшаи ҳавлӣ омад. 

Дар меҳмонхонаи ороста, панҷ нафар ҷавони синнашон ба сӣ нарасида машғули чойнўшӣ 

буданд. Чун чашмашон ба ин ду нафар афтод, аз ҷой хеста бо нишони эҳтиром, барои 

онҳо ҷойи намоѐнро холӣ карданд. Чун корвонсолор ва ҷавонмарди суфпўш дар ҷойи 

барояшон омодагашта нишастанд, ҷавоне барояш чой дароз кард. 

  - Ташаккур, - пиѐларо ба даст гирифта, ду-се ҳурт кашид. Ва такя ба болишт дода, 

ҳозиринро озмоишкорона аз мадди назар гузаронд. 

  - Душворӣ ҳанўз дар пеш аст, аммо ин вазифаи мову шумо нест. Мо кори худро то 

андозае ба анҷом расондем. Корвон расид, уштурон хело монда шудаанд. Палов омода 

мешавад, то тайѐр шудани он бори корвонро фароред! Аз паи кор шавед… 

  - Ҷавонон яке паси дигар берун шуданд. Дар ҳуҷра танҳо корвонсолор монд. Меҳмон 

ҷелаки суфро бароварда, дар паҳлўяш гузошт. Ва пиѐлаи чойро бо оҳистагӣ нўшида, ба 

корвонсолори тануманди абрўсиѐҳ, ки дар ду бари риши сиѐҳаш чанд то мўи сафед ба 

назар мерасид, зеҳн монд ва омирона гуфт: 

  - Яъқуб! Рафта ба корвон назорат кун, бубин ки борро фароварда, ба уштурон хўроки 

дуруст диҳанд, - ба бағалкисаи куртааш даст бурда ба соат нигарист: 

  - Баъд аз ним соат назди Ориф бирав, ба ў фаҳмон ки тўҳфа беосеб расид ва ба куҷо 

бурда расондани онро аниқ намо, масъалаи посбононро  бигзор биандешад. Фаҳмидед? 

Яъқуб ба нишони тасдиқ сар ҷунбонд. 

  - Фикр мекунам, эҳтиѐт карданро ба шумо омўзондан маъние надорад, зеро бо чунин 

корҳо тўли умри хеш кам рў ба рў назадаед… 

  - Беташвиш бошед. Яъқуб бо табассуми малеҳу дилфиреб даст пеши бар гирифта аз 

меҳмонхона берун шуд. 

      Ҷавонон аз дўши уштурони лолу хомўш қанорҳои вазнинро фароварда ба тааҷҷуб 

афтода буданд ба пурбардоштии ин ҷонварон. Дар пушти ҳар як уштур чор қонор гузошта 

шуда буд, ки ду қанори болоро як нафар ба осонӣ бардошта мебурд, аммо ду қанори таг 

чунон вазнин буданд, ки барои як тараф гузоштани он зўри се нафар базўр мерасид. Ба 

кори онҳо ду ҷавони дигар, яке Пулод ва дигаре ки аз ў ҷавонтар буд, Амон кўмак 

мерасонданд. Зўри ин ду ҷавони наврас ба қанорҳои таг  намерасид. Аз ин рў онҳо 

қанорҳои сабукро рўи замин кашолакунон ба ҷои таъиншуда мебурданд. Ин кори онҳо ба 

Яъқуб нафорид, ки ба сўяшон дод зад: 
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  - Ҳой, калаварамҳо, ки ба шумо ин корро фармуд. Бе шумо ҳам кор буд мешавад. 

Биравед, ба аспҳо обу алаф диҳед. 

       Онҳо қанорҳоро гузошта, ба ахтахона даромаданд, ки ба аспон обу алаф диҳанд. 

Меҳмон аз меҳмонхона баромада ба қанорҳои дар гўшае бо тартиб чидашуда нигарист ва 

ба корвонсолори абрўғафс рў овард: 

  - Яъқуб, вақт шуд… 

  - Меоям… Ҷои хоби шуморо дар ҳуҷраи дигар тахт кардем. 

  - Шуморо интизор мешавам. 

       Меҳмон ба яке аз одамони худ рў оварда гуфт: 

  - Ҳамаро ҷамъ биѐр, палав тайѐр шуд. 

       Ҷавонон зуд ба меҳмонхона, ки онҷо барояшон анвои хурданӣ муҳайѐ намуда буданд, 

ҳозир шуданд. Пўлод дар даст офтобаву ташт ва дастпок бо навбат ба дасти ҳозирон об 

мерехт. 

 

                                                                       * * * * * 

  

      Аз дарбачаи дарвозаи ду табақаи корвонсарой пири фартут берун омад. Кўча дар 

партави маҳтоб равшан ба назар мерасид. Пўшоки оҳарӣ ба тан карда буд, сару рўяш низ 

тоза, ришу мўйлабаш бо тартиб миқроз дида. Ў пасу пеш қадам зада, оромиро мусоид дид 

чун дид, хавфе нест, бо овози паст амр дод: 

  - Биѐед! 

     Аз дарбача зани фаранҷипўш берун омад, ў тез-тез қадам зада, дар гардиши кўча паноҳ 

шуд. Пирамард дарбачаро пўшида, вориди ҳавлӣ гашт ва оҳиста-оҳиста ба назди шамъи 

фурўзон омада, онро хомўш кард, дари меҳмонхонаро кушод. Чун вориди он шуд, Пўлод 

ва Амон берун омаданд. 

  - Мо куҷо мехобем? – суол кард Пулод. 

  - Нашудӣ? Пирамард гуфт, болои қанорҳо бихобем. 

      Онҳо назди қанорҳо ҳозир шуда, болои он баромада рў ба самои ситоразор дароз 

кашиданд. Хомушӣ ҳукмрон буд. Ба гўш нушхори аспон ва фириқ-фириқ 

биникашиданҳояш мерасид. 

  - Амон, - паст, вале шунаво муроҷиат кард Пулод. 

  - Дар ин қанорҳои вазинин чӣ бошад? 

  - Ба шунидам биринҷ… 

  - Биринҷро чаро бо алаф пинҳон карда бошанд? 

  - Шояд… Ку биѐ хабар гирем, - аз ҷой хест Амон. 

       Пулод қанорҳои вазнинро ламс карда, ашѐи дохили онро донистанӣ шуд. Амон низ ба 

кўмаки Пулод омад. Ҳамин дам дари меҳмонхона кушода шуд. Аз он пирамарди роҳбалад 

берун омад, оҳиста-оҳиста ҷониби дар рафт. Пулод ва Амон худро  аз нав болои қанорҳо 

гирифтанд ва тарсону ҳаросон ҳатто нафаскашиашонро ба танзим дароварда 

наметавонистанд. Мўйсафеди роҳбалад ба дарбачаи дарвоза наздик омада, ба  садои тақ-

тақ ҷавоб дод: 

  - Кист? 

     Овои занона ҳамчунин маҳин баромад. Пирамард дарбачаро кушод, зани фаранҷипўш 

ворид шуд. Ин манзара аз чашми  Амону Пулод пинҳон намонд. Зани фаранҷипўш 

шитобон ба ҳуҷраи паҳлўи меҳмонхона ворид шуд. 

 

                                                                      

                                                                       * * * * * 

 

        Ҳуҷраи  Яъқуб бо қолинҳои форсӣ ва сандуқҳои холкўбишуда, тоқчаҳои меҳробшакл 

ороѐфта буд ки дар он чойнику пиѐлаҳои рангаи чинӣ гузошта шуда буд. Дар сақфи хона 

чароғи мисини нафтӣ овезон буд, ки ҳуҷраро рушан мекард. Дар гўшаи ҳуҷра меҳмон дар 
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бистари нарм, ду даста сари гарони худро дошта, рў ба сақф бо чашмони нимво дароз 

кашида буд. Хаѐлоти ў ба дуриҳои дур, ба дунѐи мавҳум сайр мекард. 

       Баногоҳ бо шаст дарро кушода, вориди ҳуҷра шудани зани фаранҷипўш ҳавоси 

меҳмонро парешон кард. Ў аз ин суроби номавҳум як қад парида худро ба самти девор 

кашид. Зан фаранҷиро аз сар кашида дур андохт. Яъқуби абрўғафс дар равшании чароғ 

намоѐн шуд. Меҳмон оҳи сард кашида, ба чоки гиребонаш туф-туфкунон заҳрханд зад: 

  - Талхаамро кафондӣ, шайтон! 

     Абрўғафс ҳамчунон бо истеҳзо ба меҳмони тарсхўрда нигариста гуфт: 

  - Аз кай боз аз занон сари тарс доред? 

  - Аз занон ку тарс надорам, аз мардони зансурат метарсам, ки дар зери қабои занона 

паноҳ мебаранд. 

        Яъқуб аз ҷавоби меҳмон ранҷида бошад ҳам, мушханд зада вонамуд кард, ки сухани 

меҳмон ба унвони ў нест. Ва мавзўи сўҳбатро дигар намуд: 

  - Ман ба шумо хабару дастурҳои нав овардам. 

  - Чи гуна хабар? 

  - Корвон баъд аз намози ҷумъа ба самти Тирмиз раҳсипор мегардад. Дарвозаҳоро 

одамони худӣ посбонӣ мекунанд. Дар нимароҳ, дар канори Бухоро шуморо гурўҳи 

милисаҳо пешвоз мегиранд, онҳо одамони худиянд. Савораи аспи сафед, ки дар тан ҷомаи 

сиѐҳ дорад, мепурсад: 

      «То деҳаи наздиктарин». Боз ў суол мекунад: «Назди кӣ меравед? Назди Рустам?». 

Шумо мегўед? «Не, назди Фарҳод». Баъди ин шумо ба Бухоро бармегардед, шумо ба 

Орифов даркоред. 

  - Корвон ба куҷо меравад? 

  - Ў дар ин хусус чизе нагуфт, дарк кардам, хоҳиши ифшои розро надорад… 

  - Оҳ Орифови бало… 

  - Хабари хуш барои шумо ин аст… 

        Дар вақти баѐни ин сухан Яъқуб нафаси амиқ гирифт ва ба чеҳраи меҳмон бо диққат 

нигарист: 

  - Давлатбек, ба шумо унвони қаровулбегӣ доданиянд, фармонро ба шумо худи Орифов 

ҳини вохўрӣ бо ў медиҳад. Дастаи шумо аллакай омодааст… Дар чеҳраи Давлат хушҳолӣ 

ҳувайдо гашт. 

 

                                                                           * * * * * 

 

         Тобистони Балҷувон  ниҳоят гарм омад. Гандум хуб ҳосил дод, дар Кумитаи 

инқилобии собиқ бекигарӣ андозро аҳолӣ нисбатан сабук ҷамъоварӣ карданд. Раиси 

Кумитаи инқилобӣ Давлатманди Карим дар ҷамъомаде, ки бо тавсияву дастури Кумитаи 

инқилобии Бухоро доир намуда буд, аз ин хусус ҳарф зад. 

  - Рафиқон, минбаъд мардуми заҳматкаши Балҷувон дар партави инқилоби коргару 

деҳқон- инқилоби Октябр озод нафас мекашад Инқилоб ба шумо озодӣ, оромӣ, мактаб ва 

зиндагии хушро меоварад, ки онро мову шумо эҳсос карда истодаем. 

  - Мегўянд, ки ба занҳо озодӣ медиҳанд? – суол кард деҳқони миѐнҳол Ҳомид. 

  - Озодие ки шумо фаҳмидаед, мутлақо хатост. Зан озод аст, озодии занро тавре ки 

каҷфаҳмон ба шумо гўшрас кардаанд, нафаҳмед. Озодии воқеӣ эҳтиром аст, ки мардони 

қаламрави Балҷувон ба он  эҳтиѐҷ доранд. Талаби мо аз шумо ин аст ки зиѐда аз андозаи 

муқарраршуда ба касе чизе надиҳед. Мо андозро мувофиқи адолат тақозо дорем… 

       Сўҳбати озоду ошкоро гузашт, намояндаи марказ Қобил афандӣ, то як андоза дар 

дили раиси Кумитаи инқилобӣ ва шариконаш ҳисси ноумедиро аланга бахшид.  

  - Инқилобро намояндагони Россия ба манфиати худ истифода бурданианд. 

  - Инро дар Бухоро медонанд? – ҳайрон шуд Давлатманд. 

  - Бале, ҳатто худи Файзулло Хоҷаев – Раиси Шўрои Комиссарони Халқии Бухоро инро 

эҳсос кардааст. 
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  - Ў сардори ҷавонбухориѐн буд, - гуфт Эшон Бала. 

  - Бале, хатмкардаи мактаби олӣ дар Париж мебошад. 

  - Таҳти таъсири туркгароѐн аст. 

  - Не-не, - қадре сурх шуд Қобил-афандӣ ва арақи пешонаашро пок кард. 

  - Туркгароѐн чӣ мехоҳанд? – суол кард Давлатманд. 

  - Давлати паҳновари туркӣ. Ҳатто ба Амир Олимхон дар ин хусус пешниҳод доштанд. 

Аммо Қозӣ Бурҳониддин ба Амир гўшрас кард, ба онҳо даст надиҳад, ки аз оринҷ 

мегиранд. 

  - Ҳм… - оҳ кашид Давлатманд. 

  - Домоди халифа Анварпошо омадааст, - гуфт Қобил-афандӣ. 

  - Куҷо?  

  - Бухоро… Ўро Ленин фиристодааст бо дастури махсус, ки инқилобчиѐни рус ва 

болшевиконро пуштибон бошад. Анварпошо баъд аз он ки ба Бухоро омад, ҳис кард, 

ҷавонбухориѐн ва ҷадидон фурўхта шудаанд. Акнун мардуми бонангу орро мутаҳид 

карда, дар паи ба як ҷабҳа муттаҳид кардани ақвоми мусулмон аст. Зеро болшевикон 

ҳадафи дигар доранд. 

  - Чи ҳадаф? 

  - Тақсим кардани Аморат бо чанд ҷумҳурии миллӣ ва низоъ ангехтан миѐни онҳо. 

  - Ин суханони шумо то чи андоза воқеист? – суол кард Давлатманд. 

  - Ман дар миѐни онҳо будам. Дар ҷаласаҳои ҳизбӣ ширкат доштам. Ҳарчанд рўирост дар 

ин хусус намегуфтанд, аз кирдорашон аѐн буд, ки дар дил нақшаи сиѐҳ мепарваранд. 

  - Пас онҷо ягон чора намебинанд? 

  - Кўшишҳо ҳаст, аммо натиҷа аѐн нест. 

  - Мо ба роҳи хато рафта истодаем? 

  - Роҳи шумо хато нест. 

  - Чи тавр хато нест, вақте ки бо изтироб сухан меронӣ? 

  - Роҳи болшевикони рус хатост. Мо мусулмонон роҳи худро бояд муайян кунем. 

  - Кадом аст он? 

  - Нақшаи онро тарҳрезӣ карда истодаанд. 

  - Кӣ? 

  - Мусулмонон, бо сарварии Анварпошо… 

  - Анварпошои турк? – пузханд зад Эшон Бала. 

  - Турк не, мусулмон, - чашмонашро танг кард Қобил-афандӣ. 

  - Воқеан, туро ки инҷо фиристод? – суол кард боз Эшон Бала. 

  - Дар нома имзои кист? 

  - Файзулло Хоҷаев, - ҷавоб дод Давлатманд. 

  - Ҳайронам, ба ки бовар кунем? – суол кард Эшон Бала. 

  - Вақт нишон медиҳад, вақт довари ҳақгўй аст, - Давлатманд пиѐлаи чойро ҳурт кашида 

аз ҷой хест.  

 

                                                                       * * * * * 

 

       Дар дафтари кори сардори шўъбаи махсуси Артиши Халқии Бухоро намояндагони 

қисмҳои ҳарбии Артиши Халқӣ ва қисмҳои Аскарони сурх ҷамъ омада буданд, ки 

теъдодашон на камтар аз бист нафар буд. 

     Дар паси миз, бо либосҳои афсарӣ марди қоматбаланди тахмин панҷову панҷсола 

менишаст, ки риши кўтоҳи хурмоӣ, мўйлаби ботартиб, гунаҳои сурхида, чашмони 

мардумонаш мешӣ ва ҷабини фарох дошт, ҳамаи ин ўро бо салобат нишон медод. Дар 

сари синааш ордени Ситораи сурхи дараҷаи II  - Ҷумҳурии Бухоро медурахшид. Бо вуҷуди 

ин, ҳирфияти ў чун марди ҳарбӣ намоѐн набуд. Дар паҳлўи ў муовини нозири корҳои 

ҳарбӣ Веревкин-Рохалский менишаст, ки чашмони кабудашро танг карда, ғуруру 
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кордидагиашро намоиш медод. Ҳарчанд дар пўшоки ў ягон нишони қаҳрамонӣ ба чашм 

намерасид. Ба ў сардори шўъбаи махсус рў овард: 

  - Николай Андреевич! Ҳамаи онҳоеро, ки даъват карда будем ҳозир шудаанд. Иҷозат 

диҳед сар кунем? 

  - Марҳамат, оғоз кунед! 

      Рафиқон! Диққат диҳед! 

      Пас аз фосилаи кўтоҳ, оромӣ ҳукмрон шуд. Сардори Шўъбаи махсус ҷаласаро оғоз 

бахшид: 

  - Ҷаласаро муовини нозири Артиши Халқии Бухоро рафиқ Веревкин-Рохалский 

мегузаронад. Суханро ба он кас медиҳам… 

       Веревкин-Рохалский курсиро ба миѐнаи миз гузошт, то ки ҳама нишастагон ўро 

хубтар бинанд: 

   - Кўшиш мекунам диққати шуморо ба масъалаҳои асосӣ ҷалб намуда, вақтатонро зиѐд 

нагирам. Ду моҳ аст, ки дар Бухоро меҳмони ниҳоят «гиромӣ» ташриф овардааст, ки сару 

садоҳо атрофи номаш баланд аст. Мардуми авом аз омадани ў дигаргуниҳои бузургро 

интизор аст. Зеро ў ҳамдину ҳаммазҳаби онҳост. Ҳарчанд ниятҳои таҳтонии ўро то ҳол 

пай набурдаанд. Шояд ин барои мардум ягон аҳамият надошта бошад. Зеро танҳо зиѐиѐн 

ба дарки нозукиҳои ин масоил сарфаҳм мераванд. Хоса дар чунин ҷамъияте, ки сохтораш 

дар асоси қонунҳои динӣ бунѐд ѐфта буд. Имрўз, ки ҷаҳди мо сохтани ҷамъияти дунявист, 

барои аксарият ин хушоянд нест. Меҳмони «олиқадр» аз фурсату мавриди барояш созгор 

истифода бурда истодааст. Барои мо шахсияти ў аҷоиб аст, зеро ў низ чун мо собиқаи 

кори ҳарбӣ дорад. Ў кист? Наход дар бораи ў ки ин қадар овозаҳо пайдо шудааст пай 

набурда бошед? Ин шахс Анварпошо аст. Ў дар чилсоли ҳаѐташ ба мақомҳои баланди 

давлатӣ расида, фуруду фарозҳои зиндагиро зиѐд дидааст. То ҷанги якуми ҷаҳон 

Академияи Штаби генералии Олмонро дар Берлин хатм кардааст. Ў дар кишвараш ба 

ҷараѐни ҷавонтуркон аъзо буд. Вазири дифоъ, ҳамчунин диктатори воқеӣ маҳсуб меѐфт. 

Зеро домоди султони турк, халифа- ҷойгузини пайғамбари мусулмонон дониста мешуд. 

Аз ин рў мавқеи Анварпошо дар шарқи исломӣ кам нест. Ў дар вақти ҷанг мавқеи 

Олмонро дастгирӣ карда буд. Зеро дар ин рўйдод, мавқеи инфиродии хешро дар мадди 

аввал гузошта, ба он мекушид артиши дар Кавказ қарор доштаи русро танг сохта, ба нестӣ 

расонад. Барои ин мардуми мусулмони Кавказро зери як парчам муттаҳид кардан мехост. 

Баъд аз ин аҳолии туркзабони Руссия ва Кавказу Осиѐи Миѐнаро муттаҳид карда Туркияи 

бузургро бунѐд гузоштанӣ буд, - Веревкин-Рохалский, аз обгинаи шаффофи булўрин  дар 

дулчаи мисин об рехта нўшид ва оҳ кашида, суханашро идома дод. Ҳозирон ҳама бо 

чеҳраҳои ҳайрон ба суханони муовини нозир гўш фаро дода буданд. Нақшаҳои сиѐҳи 

Анвар амалӣ нашуд. Соли 1914 дар задухўрди Сариқамиш артиши рус қушунҳои туркро 

таҳти сардории Анвар торумор кард. Артиши турк дар ин набард аз навад ҳазор аскару 

афсари мусаллаҳ ҳафтод ҳазорашро талаф дод. Соли 1918 Артиши Туркияи Султонӣ ба 

шикаст мувоҷеҳ шуд. Анварпошо аз ғазаби мардум тарсида, фирор намуд. Ҳизбе, ки ў 

сарвараш буд, дар Туркия ғайриқонунӣ дониста шуд. Аввал ба Олмон ва сипас ба 

мамлакатҳои Шарқ паноҳ бурд. Дар сентябри соли 1920 ўро дар Боку диданд, ки ҳамчун 

вакили анҷумани халқҳои Шарқ, бо муроҷиати хаттӣ баромад намуда, худро ҷонибдори 

сиѐсати миллии коммунистӣ эълон дошт. Бародари ўро дар Бухоро дидагистед, ў идеяи 

моро чи гуна ҷонибдорӣ намуд. Аз рўи маводҳое ки дар даст дорем, Анварпошо дар Боку 

бо меншивикҳои Гурҷистон, миллатчиѐни-музофотии Озорбойҷон вохўриҳо доштааст. 

  - Бо дашнакҳо чи? – луқма партофт афсари зардинаи тоссар, ки дар канори миз нишаста, 

айнакашро дар даст бозӣ медаронд. 

  - Бо дашнакҳо - ҳм, мушханд кард муовини нозири ҳарбӣ, - Бо онҳо ҳисобашон дигар 

аст. Арманиҳо ин авомфиребро чун саркардаи қатли оми миллати хеш мешиносанд. Ва 

ҳаргиз бо ў муросо нахоҳанд кард. Ҳарчанд дар пушти нерўи давлатҳои сармоядорӣ 

паногоҳ меҷўянд, аъмоли сиѐҳаш рў мезанад. Инак дар Бухоро меҳмони нозири корҳои 

хориҷӣ Яъқубзода мебошад. 
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       Диндорон, ашхоси воломақом ўро бо дили кушод, обрўю икром пешвоз мегиранд. 

Сўҳбатҳои хоса ташкил дода, маҳфилҳо доир менамоянд. Бо аксар соҳибмақомон забон 

ѐфта, идеяҳои миллатчигиву авомфиребонашро гузаронида будаст, - гуфт Веревкин-

Рохалский ва бори дигар ба дули мисин аз обгина об рехта нўшид. 

  - Маро бубахшед, ки пайваста об менўшам… 

  - Ин ба ҳавои гарм вобастагӣ дорад, - луқма партофт афсаре. 

  - Ман ба шумо як чизро нагуфтам. Ҳанўз дар анҷумани Боку вақте, ки муроҷиатномаро 

қабул медоштанд, Белла Кун арбоби ҳаракати байналмиллалии коммунистӣ қайд 

кардааст: «Рафиқон, дар мавриди ин арбоб, ки аҳолии коргар ва деҳқони Туркия  аз ў 

хотираи мағшуш доранд, боэҳтиѐт бошед, ки дар сафҳои мо ворид шуда, чи амалеро 

роҳандозӣ мекунад. Набояд фардо ин гуна ашхос боиси бадномшудани коммунистон 

гарданд. Охир ў ба манфиати империалистон ва дастболо шудани онҳо кам ҷон 

накоҳондааст…». Ин суханон бори дигар моро ҳушдор  медиҳад, ба рафтори Анварпошо 

бетафовут набошем. Бояд хулосаи худро дар ин маврид барорем. – Байни нишастагон 

сукути мадиде ҳукмрон гардид. 

     Муовини вазир худ онро халалдор кард. 

  - Ки ба ман савол дорад? 

  - Рост аст, кӣ ўро Владимир Илич ба Бухоро фиристодааст? 

  - Бале, ў бо дастури сафири Олмон ба ҳузури Ленин роҳ ѐфтааст. Сафири Олмон 

Анварпошоро чун хайрхоҳи инқилоби коммунистӣ муаррифӣ карда будааст. Чун ба 

Бухоро омад, дар даст номаи Владимир Илич Ленинро дошт. Аммо пас аз вохўриҳои хоса 

бо Файзулло Хоҷаев ва дигар хатмкардагони макотиби Олии Аврупо ва Туркия алоқаашро 

аз мо кандааст. 

  - Шояд гумони мо дар мавриди мунсифона будани назари Анварпошо иштибоҳ аст? – 

суол кард афсари кўтоҳқади мўйлабдор. 

  - Шояд, аммо дар даст маводҳое дорем, ки ба гуфтаҳои мо далел шуда метавонад. 

  - Боз шунидем як гурўҳи калони аъзоѐни ҳукумат ўро ба мақоми Сарфармодеҳи қувваҳои 

мусаллаҳ бардоштанӣ буданд? – суол кард он афсар. 

  - Бале, чунин пешниҳод вуҷуд дошт, аммо ў худ аз ин мақом даст кашид.  

  - Наход? – тааҷҷуби худро намоиш дод он афсар. 

  - Чаро тааҷҷуб мекунед? 

  - Охир ўро то ин дам марди ҷоҳталабу худбин муаррифӣ кардед. Аз ин хулоса кардан 

мумкин аст, ки чандон худхоҳ нест. 

  - Шумо намедонед мақсади ниҳоии ў дар чист? 

  - Рафиқ Веревкин-Рохалский,  ба мо ин ахборро ба қисмҳо, он тарзе ки ман нақл кардам, 

ҳикоят кунед ва кифоя аст. Ба тамоми аскарони сурх фаҳмондани он ҳоҷат нест. Метарсам 

ин боиси ҳаргуна овозаву дасисаҳо нашавад… Боз ягон савол ҳаст? 

     Веревкин Рохалский аз ҷой бо чобукии хоси одамони ҳарбӣ хест ва ба ҳозирон рў 

овард. 

  - Иҷозат диҳед машваратро ҷамъбаст намоям. – Ҳозирон аз толор паси ҳам берун 

шуданд. Веревкин-Рохалский таваққуф намуд. Сардори шўъбаи махсус ба ў рў овард. 

  - Николай Андреевич, чой менўшед? 

  - Ташаккур, корам аз ҳад зиѐд аст, ту ҳам бекор нестӣ. Ягон вақти дигар, албатта 

мешинем. Анварпошоро таҳти назар бояд гирифт. Хоҳиш мекунам Усмон, ин масъаларо 

ҷиддӣ бинед! 

  - Ин чизро хуб мефаҳмам. Кўшиш мекунам. – Веревкин-Рохалский хайру хуш карда 

рафт. Иҷозат пурсида, ба дафтари корӣ ҷавонмарди тахмин сисола ворид шуд. Ў яке аз 

кормандони фаврии шўъбаи махсус маҳсуб меѐфт. Ў назди сардор омада ҷузъгирро рўи 

миз гузошт: 

  - Ин охирин ахборест дар бораи дастаҳои босмачиѐн. 

  - Шинос мешавам. Боз чи гап аст? 

  - Рафиқ Қурбонов! Воқеаи ғайриоддие ба вуқўъ омад. 
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  - Шинед, бо тафсил гап занем. 

  - Ин саҳар милиса ду хасдуздро дастгир намуд, ки туфанги «маузер» мефурўхтанд. Бо ў 

худи сардори шўъбаи тафтишоти ҷиноятӣ Мавлонов машғул шуд, аз ҳикояти ў бармеояд, 

ки туфангро аз амбори яроқ дуздидананд ва онҳоро барои тафтиш ҳаволаи мо кард. 

  - Ба ЧК хабар надодааст? 

  - Иттилооъ расондааст, вале онҳо гуфтаанд, ин кори ҷиноятиро дидан ба салоҳияти 

корияшон намедарояд. 

  - Ҳм, воқеаи «булаҷаб»… Онҳо ҳоло дар куҷоянд? 

  - Дар дафтарии кори ман. 

  - Онҳоро зуд инҷо биѐр… 

  - Хуб! 

         Корманди фаврии шўъбаи махсус аз ҷой хеста, аз дафтари кори Усмон Қурбонов 

берун шуд ва пас аз лаҳзае ду наврасро пеш-пеш силоҳбадасте вориди коргоҳи сардор 

намуд. Наврасони тарсхўрдаву парешон, ки дар ҳолати ногувор қарор доштанд, баробари 

вориди ҳуҷра шудан паси миз марди либоси ҳарбӣ доштаро дида, бо эҳтиром даст пеши 

бар гирифта таъзим намуданд: 

  - Ассалом… 

      Қурбонов, бо нигоҳи нарму самимӣ ба онҳо рў овард: 

  - Во алейкум бар салом… Ку инҷо биоед. Ҳо, дар инҷо нишинед, - хараки дарози паҳлўи 

деворро ба онҳо нишон дод. Онҳо ҳаросида-ҳаросида дар гўшаи харак амонат нишастанд. 

Ходими шўъбаи махсус ҳарду туфанги дар ғилофбудаи «маузер» - ро рўи миз гузошт? 

  - Тир надоранд… 

      Қурбонов аз ҷой хеста назди миз омад, туфангеро бардошта аз ғилоф берун кард. Ва 

кунҷковона онро аз назар гузаронд тааҷҷубаш афзун шуд. Ба ходими шўъба рў оварда 

эҳсосоташро ниҳон надошт: 

  - Саид, ту ҳис кардӣ, ки ин туфангҳо тамоман наванд. Ҳатто равғанаш ҳанўз барҷост.  

  - Рақами тартибиашонро низ фақат як рақам фарқ мекунад. 

  - Шубҳанок… - гуфт Қурбонов ва «маузер» -ро дар ҷояш гузошта ба ҷойи худ рафта 

нишаст, ба наврасони ҳайрон нигарист. Ва ба силоҳбадаст рў овард, ки интизори амри 

сардор менишаст: 

  - Ба ту ҷавоб… 

       Чун силоҳбадаст берун шуд, Қурбонов ҳамчунон бо нармӣ ба наврасон рў оварда суол 

кард: 

  - Номатон чист, худатонро муаррифӣ кунед. 

  - Номи ман Пўлод. 

  - Номи ман Амон, - чун Пўлод аз ҷой хеста ба саволи Қурбонов ҷавоб дод Амон. 

  - Офарин, акнун нақл кунед, - ба «маузер» ишора кард, - ин бозичаҳоро аз куҷо ѐфтед? 

        Пулод сарашро васати гиребон кашида нигоҳашро ба замин дўхт. Аз чашмаш 

қатраҳои калон-калони ашк чакид, ки онро бо пушти даст тоза карданӣ шуд. Равғани 

«маузер» ба рўяш молиш хўрда, доғи сиѐҳеро боқӣ гузошт, инро дида дили Амон ҳам 

сустӣ кард ва якбора ба гиря даромад, гўѐ касе ба онҳо озор дода бошад. 

  - Ҳай-ҳай-ҳай… Мард шуда оби дида рехтанатон шармандагист. Охир ҳардуятон 

ҷавонмарди чор кас медидагӣ шудаед, айб аст ашк рехтан. 

     Чун наврасон қадре ором шуданд, идома дод суол доданро: 

  - Қонеъ шудед? Гиряро акнун бас кунед! – ба Пўлод рў овард, - Кани ту гап зан! Ин 

чизҳоро аз куҷо пайдо кардед? Фақат рости гапро гўй. Ту калонтарӣ. 

     Пўлод оби дидаашро тоза карда, чун аспи ҷавхўр бинӣ кашида, ба гап даромад: 

  - Худи ҳамин рўз даҳҳо бор ҷавоб додам, аммо ба ман бовар намекунанд. Инро Амон ҳам 

тасдиқ мекунад. Мо ин чизҳоро аз онҷо гирифтем.  

  - Хуб, як бори дигар бигўй! 

  - Мо дар корвонсарои канори кишмишбозор зиндагӣ дорем, рўзамон бо рўбучин, 

обкашонӣ, таъмин обу алафи аспу уштурон мегузарад… 
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  - Соҳиби корвонсарой кист? – ҳамчунон бо нармӣ суол кард Қурбонов. 

  - Яъқуб Холматов. 

     Қурбонов маънидорона ба рўи Саид нигарист, сипас боз ба Пулод рў овард. 

  - Яъқуб Холматов мегўӣ? 

     Пулод ба нишони тасдиқ сар ҷунбонд. 

  - Пўлод, падари ту кист? 

  - Падар надорам. 

  - Модарат чӣ? 

  - Модарам низ нест. 

  - Амон чӣ? 

        Амон ҳанўз даҳон накушода, Пўлод пешдастӣ кард. 

  - Амон низ чун ман падару модар надорад. 

  - Ҳм… - оҳ кашид Қурбонов ва баъд аз лаҳзае ба худ омад, мўи мошу биринҷашро 

кафмол карда ба рўи наврасон нигарист. – Баъд чӣ шуд?.. 

  - Парерўз бегоҳӣ, пас аз фарорасии торикӣ ба корвонсарой корвони уштурон иборат аз 

ҳабдаҳ адад ворид шуд. Аз ин пештар панҷ аспсавор омада буд, яке аз онҳо ба хўҷаин 

фармуд касеро аз бегонагон ба сарой роҳ надиҳад. 

  - Ту инро чи хел фаҳмидӣ? 

  - Ман дар ҳамон вақт аспи ўро барои бастан мегирифтам. Хўҷаин ба ман фармуд бе 

иҷозати ў дарро ба рўи касе накушоям. 

  - Ҳабдаҳ адад гуфтӣ? 

  - Бале, ҳабдаҳ уштури пурбор… 

  - Аз куҷо омадани корвонро нафаҳмидӣ? 

  - Не… 

 

* * * * * 

 

     Канори ҳавзи рўи ҳавлӣ, ки дар паҳлўяш пайраҳаи сангфарш воқеъ афтода буд, 

Анварпошо бо пирамарди чорпаҳлў, ки дар доираи уламои динии аморат мақоми баланд 

дошт, сўҳбати гарме доштанд. Ў ба Анвари ҷавон бо эҳтироми беҳад, таъзимкунон ҳарф 

мезад, дар чашмони хаставу хирабинаш ашк ҳалқа мезад: 

  - Худо шуморо расонд, ки дар ин айѐми барои мардуми Бухоро душвор дасти ѐрии худро 

ба бародарони мусулмон дароз мекунед. Ҷавонмардии шуморо ҳеҷ кас фаромўш 

намекунад. 

  - Ба Бухоро бо дастури болшевикон омада будам, мақсаду вазифаам низ дигар буд. Инак 

дарк кардам мақсади болшевикон аз чӣ иборат аст. Ман ҳаргиз бо пайраҳаи онҳо қадам 

нахоҳам зад… 

  - Онҳо Бухорои шарифро ба сарзамини кофирон табдил доданианд. 

  - Ҷавонбухориѐн дар як ақида нестанд. Таҳлил нишон дод онҳое ки дар Аврупо таълим 

дидаанд, пайрави болшевикон мебошанд. Хатмкунандагони таълимгоҳҳои Истамбул 

баракс ба мо хайрхоҳанд. 

  - Инро намедонистам… 

  - Маро нангу номуси мусулмон будан ташвиқ медиҳад, ки дар ин роҳ ҷонкоҳонам. Аммо 

дар ин самт ман танҳоям. Шумо ки дар байни аҳолӣ нуфузи калон доред, бояд ба ин 

масъала ҷиддӣ диққат диҳед. Ёрии шумо ҳатман зарур аст. Бухоро дар вазъи фано қарор 

дорад. Онҳо озодона дар кўчаҳо гаштугузор доранд, мардуми нодида, ба сару либос, афту 

андоми онҳо бо ҳавас менигаранд. Бояд онҳо Бухороро тарк кунанд. 

  - Инро ба ҷадидон гўед. 

  - Шумо мусулмононро ба ҷиҳод даъват кунед! 
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  - Мо дар ин самт кор бурда истодаем. Ба вилоятҳо шахсиятҳои маъруфу варзидаро 

фиристодаем. Бо чеҳраҳои маъруфи олами ислом аз Фарғона ва Хоразм алоқа барқарор 

кардем. 

  - Шикасти мо онгоҳ воқеъ меафтад, ки аз якдигар ҷудо бошем. Муттаҳидӣ ба мо 

намерасад. Танҳо ваҳдат ғалабаи моро таъмин хоҳад кард. 

  - Болшевикон ҳам чунон ки мо мепиндорем, чандон муттаҳид нестанд. Ба шунидам 

ҷавонбухориѐн, ҷадидон, туркгароѐн ва болшевикон байни ҳам муҷодалаи пинҳонӣ 

доранд. 

  - Бале, чунин аст, ман инро бо чашми сар дидам.       Дар ин миѐн танҳо таълимдидагони 

мактаби Истамбул каму беш ба ислом наздиканд, боқӣ ҳама пайравони болшевик 

мебошанд… 

  - Файзулло Хоҷа низ дар Аврупо таълим дидааст… 

  - Ў дар аъроф мондааст, ҳарчанд ба ман хайрхоҳӣ дорад, вале боз ба ҳокимияти нав 

болшевикон майл менамояд. Дар сўҳбати хоса садҳо бор фаҳмондам. Нашуд, боз ҳам 

ҳушу ѐдаш банди ақидаҳои ҷадидист. 

  - Намефаҳмам, нерўи асокири мусулмон аз аскарони сурх ва Артиши халқии Бухоро 

дастаҳои мусаллаҳи он ду-се маротиба зиѐдтаранд, аммо дар ин миѐн чи боис шуда бошад, 

ки суботу пешравӣ бар ҷониби муқобил аст. 

  - Мусулмонон парокандаанд, муттаҳид намудани онҳо  зери як парчам басандааст, ки 

ҳама он нерўҳои ба мо муқобил саркуб гарданд. 

  - Худо ѐратон бод, шумо ки аз хонадони халифаи исломед, иншоолоҳ ба зуди иқбол 

ҳамқадаматон мегардад. Бухориѐн аз омадани шумо ба кўмакашон шоданд. Амир 

Олимхон низ имрўз ѐ фардо фармонро дар хусуси таъини шумо ба мақоми сарфармондеҳи 

артиши ислом ба тасвиб хоҳад расонид. Онгоҳ ҳама дар зери фармони шумо хоҳад буд. 

Худованд ба Шумо мадад мерасонад, то ки ин камбудиро ислоҳ намоед… 

        Анварпошо бо тамасхур ба ҳамсўҳбаташ нигарист ва ҳамчунон бо пузханд гуфт: 

  - Аълоҳазрат Амир Олимхон дар хоки Афғонистон паноҳ бурда, чунонки ба ман гуфтанд 

ба тақдир тан дода умедашро аз ватан ба тамом кандааст… 

      Пирамарди рўҳонӣ аз ин суханони Анвар ба ғазаб омад худро ба даст гирифт, то ки 

димоғи меҳмони олиқадр насўзад: 

  - Аълоҳазрат алъон ба Лигаи Миллатҳо муроҷиатнома ирсол дошта, ба хариди аслиҳаву 

таъсиси артиш машғул аст. Чандин давлати бузург дар ин маврид, нияти додани кўмакро 

кардаанд. Шуморо одамони ҳангомаҷўю ноогоҳ фиреб додаанд. 

  - Чи гуна маслиҳат медиҳед, агар ман тавассути миѐнравҳоям бо аълоҳазрат алоқа 

барқарор кунам.  

  - Аълон мо инро ба шумо маслиҳат намедиҳем. Фиристодаи амир, хабари омадани 

шуморо ба хоки Бухорои шариф ироа кардаанд. Имрўз ѐ фардо фармонро дар хусуси 

таъин шуданатон ба мақоми олӣ меоранд. Чун фармон эълон шуд, онгоҳ натанҳо ҳуқуқи 

алоқа пайдо карданро бо ў муҳайѐ менамоед, балки метавонед ба дидори шарифашон 

бирасед. 

  - Маслиҳати хайроҳонаатонро шунида, намедонам чи гуна ба шумо изҳори сипос 

намоям. 

  - Ин вазифаи ман аст, ки чун мусулмони асил бояд иҷро кунам. 

  - Хоҳони он нестам, ки дар хусуси ин гуфтугў пеши касе даҳон кушред, ба хусус дар 

бораи сиѐсат ва корҳои шахсии ман. 

  - Беташвиш бошед, мо дар хусуси масъалаҳои хонаводагӣ сўҳбат доштем, - табассуми 

сохта кард пири рўҳонӣ. 

      Сипас онҳо қадамзанон ба дарунтари ҳавлӣ даромаданд, ки дар саҳни долони васеъи 

бино, ки сутунҳои бузурги кандакорӣ дошт, даҳ нафар шахсиятҳои маъруфи даврони 

амирӣ, бо либоси фохири махмалин, ки дар ҳошияи гиребон ва остинашон нақшҳои 

зардўзӣ доштанд интизори меҳмони олиқадр буданд. Ҳама баробари ҳозир шудани 
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Анварпошо ўро бо иззату икром пешвоз гирифта, аз боло барояш ҷой оростанд. 

Дастонашро дар ташти нуқрагин ва офтобаи нўлборики нақшин шустанд… 

        Барои меҳмон дастархони шоҳона ороста буданд. Анвар аз қадрдонии эшон дарк кард 

мартабаву манзалаташ на ба он андозаест, ки қаблан гумон мекард. Аз ин рў ғурури 

қаблан ба хоксорӣ бадал кардаашро аз ғилофи камзарфӣ берун кашид. Мўйлабашро тоб 

дода, ба пиѐлаи чойи ба сўяш дароз шуда бе саросемагӣ, бо таҳаммул даст дароз кард… 

 

                                                                      * * * * *  

 

       Аз хонаи истиқоматӣ, ки қаблан ба яке аз бойҳои Бухоро Муминбий тааллуқ дошт 

танҳо ороиши сутуну дарвозаҳои дутабақа, деворҳои сафеди гаҷкоришуда ва тоқҳои 

меҳробшакл боқӣ монда буду халос. Акнун ин хона чун дафтари корӣ хизмати Сардори 

шўъбаи фаврии ЧК-аи Бухороро мекард. Аз ин сабаб дар ин ҳуҷра сандуқи бузурги 

оҳанин, мизҳои корӣ, рангдон, қаламдон ва пилтачароғ, ки равғани керосин мехўрд, 

гузошта шуда буд ва намуди қаблии ҳуҷраро тағйир медод. Дар девори ин хона, назди 

курсии сардори шўъба телефон гузошта шуда буд. Сардори шўъба марди тахмин 

панҷоҳсола Ашўр Зокиров дар даст гўшӣ машғули гуфтугў буд. Ин лаҳза ѐвараш иҷозат 

пурсид: 

  - Хуш! – гўширо ба ҷояш гузошта, ба ў рў овард. 

  - Рафиқ сардор, Қурбонов хоҳиши бо шумо вохўрдан дорад. 

  - Бигзор дарояд, ту чойи гарм биѐр. 

  - Итоат! – аз дафтар баромад. 

      Қурбонов бо чеҳраи кушод вориди ўтоқи Зокиров шуд. Онҳо гарму ҷўшон бо якдигар 

салому алейк карда рў ба рўи ҳам нишастанд. 

  - Медидаем-да, - кулоҳашро рўи миз гузошта ба рўи Қурбонов нигарист Зокиров. 

  - Дар Самарқанд рўзе ду-се маротиба вохўрданамон ба назар кам менамуд. Акнун дар ду-

се  моҳ боре рў ба рў шуданамон амри маҳол шудааст. 

  - Имрўз омадани шумо низ барои он нест, ки сари як пиѐла нишаста, аз ину  он баҳузур 

ҳарф занем, аз ҷавонӣ ѐд кунем. 

  - Корамон он қадар зиѐд аст, ки як шабонарўз камӣ мекунад. 

  - Бале… 

  - Омаданам дар воқеъ сари масъалаест, ки тавассути телефон баѐн карда будам. 

Маслиҳати шумо ба ман чун обу ҳаво зарур аст. 

       Адютанти ҷавон рўи лаълӣ чойники чой, пиѐла, нони гарм ва ғулингу мавиз даромад. 

Онро рўи миз гузошта, худ итизори амри навбатӣ дар  назди дар истод. 

  - Ташаккур! – гуфт Қурбонов. Зокиров ба ҷавон ишора кард, ки берун шавад. Ва худ 

нони гармро пора намуд, чой гардонда, ба Қурбонов дароз кард. 

   - То омадани шумо, баъзе чизҳоро дида баромадам, - Зокиров сандуқи оҳанинро кушода, 

аз он қоғазеро бароварда ба Усмон Қурбонов дароз кард, - Хонед! Қурбонов қоғазро аз 

дасти Зокиров гирифта, хомўшона ба мутолиа машғул шуд. 

  - Баланд хонед! 

  - Корвони уштурон иборат аз ҳабдаҳ адад, ки бояд ба қисми ҳарбии номаълум расад, ба 

ўҳдаи Давлатбек гузошта шавад. Корвон беосеб аз тамоми бунгоҳҳои назоратӣ гузаронида 

шавад. Назоратро аз болои он ба ўҳдаи худ мегирам. Нозири корҳои ҳарбӣ Орифов. 

        Қурбонов якбора чун лаблабу сурх шуд, дар ҷабинаш арақ пайдо гашт. Дар лабони 

Зокиров заҳрханд падид омад. Қурбонов бошад ҳайрон-ҳайрон ба рўи Зокиров нигарист: 
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  - Ҳеҷ чизро намефаҳмам… 

    Зокиров бо истеҳзо гуфт: 

  - Ман ҳамаашро дарк кардам ки корҳои дўсти ман, сардори шўъбаи махсуси Артиши 

Халқии Бухоро он қадар хуб нест. Ў корвонро мегўяд, аммо сардори ў ба корвон иҷозати 

гузаштани монеаҳоро медиҳад… 

   - Ашур, ту бо ин «рухсатномаат» маро куштӣ. Чи хеле ки мебинӣ, имрўз низ бо ту сари 

як пиѐла чой нишаста наметавонам… 

  - Куҷо шитоб дорӣ? Шин, якҷоя ин масъаларо баррасӣ мекунем, - хоҳиш кард Ашур 

Зокиров ва пас аз лаҳзае идома дод: - Кори мо дар инҷо вазнинтар аст, - ба пиѐла чой 

рехта, назди Қурбонов гузошта гуфт,   - Усмон, ту фикр мекунӣ ҳарқадар муборизаро ба 

муқобили босмачиѐну аксулинқилобчиѐн пурқувват кунем, муборизаи онҳо ба муқобили 

мо анҷом меѐбад? Гумон мекунам имрўз ѐ фардо онҳо хоки моро мебезанд. 

  - Ту фикрҳои маро гўѐ пешгўӣ мекунӣ, - бо тамасхур гуфт Қурбонов, сипас ҷиддан идома 

дод. 

  - Гумоне дар ман ғолиб шудааст, ки мо худамон ба аксулинқилобиѐн кўмак мерасонем. 

Ба нафъи онҳо кор карда истодаем. На танҳо мову шумо, балки онҳое, ки ба мо 

фармонфармоӣ мекунанд ва дар мақомоти баланд фаъолият доранд… Баъзан эҳсосе 

талқинам мекунад, ки ба КМ рафта фошо-фош бигўям: «То ба кай ин ҳол идома меѐбад?» 

- пас аз андешаи мадид, суханашро идома дод Қурбонов. Ба ту воқеаеро нақл мекунам. 

Тахмин як моҳ пештар ман бо Веревкин-Рохалский баъд аз таҳқиқу омўзиши тўлонӣ ба 

Орифов рўйхати чилу шаш нафар фармондеҳони қисмҳои низомиро ки ба онҳо бовар 

карда, додани чунин масъулият тамоман мумкин нест, дода будем. Ин одамон, аз қабили 

қўрбошӣ босмачиѐн мансабдорони амир, бойҳо ва фарзандони онҳо иборат буд. Ин 

масъаларо дар КМ дида баромада буданд. Орифов вазифадор шуд, ки ин ашхосро аз 

мақомоти ишғолкардаашон барканор намояд… Орифов фавран ин одамонро аз 

вазифаҳояшон озод кард. Аммо баъд аз чанд рўз хабар расид, ки аксари ин ашхос ба 

вазифаҳои  роҳбарикунандаи дастаҳои Дониѐр ва Али Ризо, ки ба Бухорои шарқӣ 

фиристода шуда буданд, таъин намудааст. Ин корро боз ҳамин Орифов ба тасвиб 

расонидааст. 

   Зокиров ки суханони Қурбоновро бо диққат гўш мекард, аз ў суол кард: 

  - Усмон, бигўй ту боре ҳам фикр карда будӣ, ки сардори бевоситаат кист? Ман дар 

хусуси Орифов гуфта истодаам… 

  - Ман туро фаҳмидам… Акнун ту бигўй, сардори худ Муҳиддин Махсумро мешиносӣ ѐ 

на? Чаро хомуш мондӣ?..  Акнун ба ту мегўям ин ду нафаре, ки мову шумо дар бораашон 

ҳарф мезанем гургҳои борондидаанд, ки даҳҳо мову шумо барин кормандони мақомоти 

мухобиротиро лаби об ташна бурда, ташна меоранд. Орифов маккорӣ мекунад, ҳанўз ҳам 

дар Артиши Халқии Бухоро одамони дасту дилашон ба инқилоб сардро нигоҳ медорад, 

аммо сардори бевоситаи ту  бо босмачиҳо алоқаи доимӣ дорад. Дар ин хусус ман ба ту 

хабар дода будам. Агар лозим донӣ, намунаи онро ба ту медиҳам то ки шинос шавӣ… 

  - Ҳоло лозим нест. Дар сандуқи оҳаниат нигоҳ бидор! Ман каму беш мавод дорам, дар  

ин мавзўъ фикр мекунам ин кифоя аст. Бигўй чӣ кор кунем?  

  - Ҷойи фикр карда шиштан нест. Бояд ки чун аъзои ҳизб ин қазияро ба КМ хабар диҳем. 

  - Ман бо ту дар ин маврид ҳамфикрам. Агар парвандаи корвонро мову шумо 

бомуваффақият анҷом медодем, онгоҳ кор ранги дигар мегирифт. Ба мо бешубҳа 

менигаристанд. 

       Ин лаҳза дарро кўфтанд. Зокиров сўи садо рў оварда, ба он ҷавоб надод. Ва суханашро 

идома дод: 

  -  Ба тахмини ман ин корвони ягонаи яроқ нест, ки монеаҳоро бедушворӣ мегузарад… 

      Садои кўфтани дар боз ҳам баландтар шуд Ашўр Зокиров норозиѐна гуфт: 

  - Дароед! 

     Аз дар ҷавони низомипўш ворид гардид. Зокиров бо анчухи рў баѐн кард: 

  - Огоҳ карда будам ки халал нарасонед… 
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  - Ба шумо лифофаи таъҷилӣ фиристодаанд… 

  - Гўй ки дарояд! 

      Аз дар ҷавони рус даромад, ки дар тан либоси маллоҳӣ дошт. Ҳозиринро либоси 

булаҷаби ў ба худ кашид. Бахусус тирдори тасмашакл, маузери дар тасмаи чармин 

овезонаш диққатҷалбкунанда буд. Малоҳ бо як ҷасорати ғайричашмдошт бо садои баланд 

баѐн кард: 

  - Ба ман рафиқ Зокиров лозим аст… 

  - Ман Зокиров… 

  - Ба шумо фиристоданд, - лифофаро ба Зокиров дароз кард, - Хоҳиш карданд шахсан ба 

дастатон расонам. Хоҳишмандам дар инҷо имзо гузошта муҳр монед. Вақти қабули 

ҳуҷҷатро низ қайд кунед. Зокиров лифофаро кушода қоғази дохили онро мутолиа кард, 

сипас дар болои лифофа мўҳру имзо гузошта, онро ба дасти маллоҳ супурд. 

  - Ба Кравчук  саломи маро расонед. 

  - Ҳатман мерасонам, - даст ба чакка бурд малоҳ, - Акнун иҷозат диҳед ки равам. 

  - Марҳамат… 

    Чун маллоҳ аз ўтоқ берун шуд, Зокиров бо табассум ба Қурбонов рў овард. 

  - Усмон, худи Худо ба мо мадад расонд. 

  - Чӣ? – якбора абрўвони Қурбонов чин шуд. Ту чи мегўӣ? 

  - Ончики шунидӣ. 

  - Коммунист шуда, ба Худо эътимод бастаӣ? 

  - Узр… 

  - То узр пурсидан, худро ислоҳ бикун! 

  - Усмон, мақсади мову шумо дастгир кардани корвон аст, на чизи дигар. 

  - Бале… 

  - Пас биѐ ба ин мавзўъ баргардем. 

  - Хўш бигўй, чи хушхабар будааст? 

  - Чун хабари ба корвон иртибот доштани Орифовро ба ман расонданд, аз паси он зуд 

Хоҷаевро фиристодам. Ў аз паи корвон дар деҳаи Зирабулоқ дам мегирад. Ва шабона ба 

роҳ мебарояд. Онро шаш нафар ҷавонмарди мусаллаҳ роҳбаладӣ менамоянд. Хоҷаев 

корвонро назорат бурда истодааст. Барои онки дар Бухоро сир ошкор нашавад, ба ЧК-и 

Когон ва сардораш Кравчук хабар расонидам. Ў борҳо дар ин самт ба ман кўмак 

расонидааст. Дар хусуси корвон ба ғайри ману ту боз Хоҷаев хабар дорад. Усмон, ту 

бовар дорӣ, ки  он наврасон  дар хусуси корвон намелақанд? 

  - Боварии комил дорам. Камнамо будани онҳо сабаб дорад. Ба наздики барои кафшдуздӣ 

онҳоро ба милисахона бурда, пўстинашонро афшонда боз раҳояшон кардаанд. Калониаш 

Пўлод каме авбошфеъл аст. Хўҷаини корвонсарой ба ин масъала кордор нест. 

  - Медонӣ, барои чи ман инро мегўям? Агар мо хўҷаини корвонсарой Холматовро ҳабс 

кунем, онгоҳ чашми бисѐриҳо метарсад, аҷаб не онҳо саворонро пинҳон кунанд… 

  - Чаро ту инро барои ман шарҳ медиҳӣ?.. Ман аз ҳама кор бехабарам. Ва инро  дарк 

мекунам. Беҳтараш масъалаи корвонро бояд дида бароем. 

  - Ман ба ту рўирост мегўям, ҳоло шахсе ки ба ў бовар карда, ин корро супорам нест! 

  - Ман шахси боваринок дорам. Ту ўро хуб медонӣ. 

  - Ў ки будааст? 

  - Саид Умаров. 
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  - Бале, ўро хуб мешиносам. Ҷасур боандеша, аз ҳама муҳимаш кордон. Ў ба ман борҳо 

кўмак расонидааст. Дар кушодани  чандинкорҳои чигил, ки кордонтарин корманди соҳа 

дар ҳалли он дар мемонд. Чун КМ ўро ба идораи дигар фиристод, таассуф хўрдам. Хоҳиш 

кардам ўро дар инҷо нигоҳ доранд. Аммо зарурати  масъаларо шарҳ доданд. Чи илоҷ? 

Ҳамаи мо дар кадом мақому мартабае набошем, як корро мекунем. Ин ҳам бунѐди сохти 

нави ҷамъиятӣ… Ба ин кор се нафар корманди болаѐқатро сафарбар мекунам, ту низ се 

нафари дигарро ҷудо намо. Бо Саид дар ин масъала гуфтугў бояд кард. Ў чӣ мегуфта 

бошад? Фикр мекунам, ягон дақиқа таъхир кардан лозим нест. Шаб онҳо ба роҳ 

мебароянд.  

  - Ман ба ту дар хусуси вохўрии Саид ва Пўлод, ки мебоист соати ҳашти саҳар баргузор 

мегардид чизе нагуфтам. Пўлод дар ин вақт ба хоҷааш аз нонвой нони гарм мехарад… 

  - Фикр мекунам ҳама корҳо хуб анҷом меѐбад… 

 

* * * * * 

 

      Дар мусобиқаҳои бузкашӣ, ки ба шарафи хатнасур Сафарбойи Сарихосорӣ дар дараи 

Калот доир намуд, аз Ховалингу Лангар, Мўминободу Кўлоб, Нораку Дарвоз човандозҳо 

омада буданд. Мукофоти асосӣ уштури дукўҳонаро Эшон Бала соҳиб шуд. Аз ин пеш 

байни ўву Алодўст барои ба даст овардани оҳуи бухороӣ кашокаши тўлонӣ доир гашт, 

Эшон Бала дид, ки Алодўст аз доираи одоби бузкашӣ баромад, дигар тааррўз накард. Ба ў 

имкон дод, ки бузро аз давра барорад. Оҳуро ба даст овард Алодўст. Давлатманд ба 

гўшаш пичирос зад. 

  - Нисбати Эшон Бала беҳурматӣ кардӣ. 

  - Майдон майдони нанг аст… 

  - Бо сайидзодагон ситеза хуб нест. 

  - Намедонам чаро ин қадар аз худ бут метарошанд. 

  - Алодўст, аз худ нарав! 

  - Узр тағо… 

  - Одобро нигоҳ бидор! 

  - Хуб! – даст пеши бар гирифт. 

      Дар навбати дигар чун мукофот уштури дукўҳонаро эълон доштанд. Алодўст қасдан ба 

аспи Эшон Бала чанд тозиѐна зада онро аз сафи пеш дур карданӣ шуд. Аммо аспи Эшон 

Бала аз гардани аспи Алодўст газид. Чунон газидан кард, ки аспи Алодўст ба зону зад ва 

савора аз хонаи зин ҷудо шуд. Ду по рўи буз ниҳод. Чун Эшон Бала хам шуда бузро 

бардоштанӣ шуд, аз болои маслуқ фаромад. Чароғпоя шуд, атрофашро кушод кард. Ва 

роҳи баромаданашро бо усули ғайриоддӣ сохт.Давлатманд баъди ин ба Алодўст иҷозат 

надод, ки паҳлўяш қарор гирад. Ҷои ўро ба падараш Солеҳ дод. Алодўст ҳамаи инро ба 

Эшон Бала нисбат дод, ки маҳз ў боис шуда ки ўро аз сафи пеши сипоҳ, канори чапи 

тағояш дур кунонд. Ҳатто ин эҳсосро ба тағобачааш Солеҳ баѐн кард. 

  - Ў дар он набардҳои зидди бек, ки мо саҳм доштем куҷо буд? Имрўз, ки мо ҳокимиятро 

ба даст овардем, худро дар сафи пеш гирифтааст. 

  - Ў дар Бухорову Самарқанд ном ба қаҳрамонӣ бароварда буд. 

  - Чи қаҳрамонӣ? Мо бекро сарнагун кардем. Ў чӣ? Ба кадом як муштзўр дастболо 

шудааст. Магар ин қаҳрамонист? 

     Алодўст рўзе дар ҳузури тағояш ҷуръат карда, фикри худро баѐн намуд. Давлатманд 

ўро гўшмол дод, ва минбаъд нигоҳбинии аспбони хосаро ба ўҳдаи ў ниҳод, дигар 

нагузошт атрофи қаср пайдо шавад. Эшон Бала ҳеҷ гумон намекард, ки Алодўст дар дил 

нисбати ў эҳсоси бухл мепарварад. Рўзе аспи хешро бемор дарѐфт, ба Алодўст шўрид: 

  - Ба асп чӣ шуд? 

  - Дар ҷав саргини паранда афтодааст. 

  - Ту ин корро кардӣ? 

  - Не, - гуфту дар ҷабинаш қатраҳои арақ пайдо шуд. 
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     Дасту пои Алодўст ба ларза даромад. 

  - Бубахшед пирам… 

  - Ин кори ту нобахшиданист. 

      Аз гулўи Алодўст гирифт Эшон Бала, Алодўст нафасгир шуд. Рўи порўи аспон афтод. 

Эшон Бала ба паҳлўву паси Алодўст чанд шата фаровард. 

  - Мекушамат… 

        Касе ҷуръат накард, ки миѐни онҳо даромада ҷангро халос кунад. Субҳ хабари марги 

аспи Эшон Баларо Давлатманд шунида, Алодўстро ба зиндон партофт. Ва ба Эшон Бала 

изҳори ҳамдардӣ кард. 

  - Як аспи хубат эҳдо мекунам. 

  - Аспи бебаҳо буд. Афсўс… 

 

* * * * * 

 

       Шабонгоҳ фойтуни сиѐҳи дуаспа чанги кўчаи танги самти шарқии арки амирро 

хезонда, дар назди дарвозаи дутабақа, ки девори баланд аз ду ҷониби он доманкашида дар 

дохил иморати баланди дорои сутунҳои ороишдодашуда ва боғи пурмеваро ниҳон медошт 

таваққуф намуд. Баробари тавақуфи фойтун аз дохили он марди миѐнақади сафедпўст 

фаромад, ки риши хурмоиву чашмони осмонӣ дошт. Гўѐ интизораш буданд, ки ҳамзамон 

дарбачаи дарвозаро ба рўяш кушоданд. Дар рў ба рўяш, ду-се қадам дуртар аз ў марди 

хушлибоси қоматбаланде  истиқбол намуд. 

  - Дер кардед ҷаноби Ризо Алӣ, -  шикоят кард он мард ва бо меҳмон салому алейк намуд. 

  - Ҷаноби Анвар омадаанд? 

  - Кайҳо боз шуморо интизоранд. 

  - Кори хуб нашуд… 

  - Маро дар хиҷолат мондед. 

  - Дар ҷаласаи бюрои сиѐсии КМ будам. Ҷаласа тўл кашид.  

  - Зуд бошед ки ҷанобашон аз интизории зиѐд хаста ва дилгир шудаанд.  

       Ҳарду тавассути пайроҳае, ки аз миѐни боғи меваҷот мегузашт қадамзанон  сўи 

иморати барҳаво, ки долони васеъ дошт, омаданд. Онҷо наврасе ба дастони Ризо Алӣ об 

рехта  дастпок дароз кард. Марди қоматбаланд меҳмонро ба утоқи барҳавое ҳидоят намуд, 

ки онҷо даҳ-дувоздаҳ марши солор, ки ҳама либосҳои фохиру озода доштанд, нишаста 

сўҳбати гарме ороста буданд. Ризо Алӣ ба ҳозирон салом дода, узр пеш овард, ки бо 

иллати тўл кашидани ҷаласаи КМ дар вақти таъиншуда омада натавонист. Ўро дар паҳлўи 

чапи Анварпошо ҷой доданд. Анвар ба марди қоматбаланд, ки  Ризо Алиро ба ҳуҷра 

овард, фармуд  назди дарвоза назоратчӣ монад, то ки каси бегона ворид нашавад. Ва худ 

дар ҳавлӣ нишаста, оромиро нозир бошад. Чун мард бо таъзим аз дар берун шуд, Анвар бо 

забони туркӣ ба баѐни фикраш шурўъ намуд. 

       Ҳама бо хушҳолӣ ба даҳони ин марди солор, ки нуфузу мартабаашро гиромӣ 

медоштанд, дида дўхтанд. 

  - Ман аз кори шумо, ки то имрўз баҳри иҷрои мақсади пешамон истода кардаед, қонеъ 

нестам. Ҳарифони мо аллакай ҳамаро ба даст дароварданд, - оҳанги гуфтори Анварпошо 

изтироболуд буд, сомеъон сар ба замин дўхта ѐрои ҷавоб гуфтан надоштанд. Чаро байни 

мардум кор намебаред? Чаро аз мазҳабе ки натанҳо мо, балки онҳоро ба эътиқод 

овардааст, кам мегўед? Аз ҷиҳод гап намезанед? Русҳо дирўз омадаанд, аммо байни 

мардум озодона мегарданд. Артиши Халқии Бухороро таҳти назорат гирифтаанд, одамони 

моро кашф карда аз ҳайати артиш мебароранд. Онҳоро беяроқ мекунад. Пеши мардум чун 

душман бадном месозанд. Чаро? Гўѐ онҳо барои он омадаанд, ки мардуми Бухороро аз 

зулми амир наҷот диҳанд. Кадом зулм? Ман ҳам дар аввал ба онҳо бовар карда будам. 



 35 

Гумон мекардам, интернатсионализме ки дар борааш бо даҳони пур гап мезананд, ҳақиқат 

аст. Аммо дар рўзҳои аввал дарк кардам ҳамаи ин ниқобе беш нест. Онҳо барои он ба ин 

сарзамин омадаанд, ки халқҳои бумии онро таҳти истисмори худ нигоҳ доранд. Зеро 

ҳисси миллӣ ва худшиносии онҳо, бахусус форсзабонҳо ки худро тоҷик меноманд, дар 

сатҳи ниҳоят паст қарор дорад. Дар ин хусус ба ман доҳии болшевикон Ленин низ ба 

такид гуфта буд, ва изҳори хушнўдӣ мекард, ки онҳо ба ман зуд эътиқод мебанданд, зеро 

ман домоди халифаи мусулмонон мебошам.  

  - Барои Ленин эътиқоди мардуми бумии ин сарзамин чи аҳмияте дорад? – бо абрўи 

гирифта суол кард Салимпошо. 

  - Барои онки Ленин медонад, мардуми Осиѐи Миѐнаро ў танҳо эътиқодашон метавонад 

ба инқилоби барпонамудааш, дилгарм намояд.  

  - Болшевикон ба дину оини мардум таваҷҷўҳ надоранд. Агар амалашон чунин аст, рўзе 

мардум ба муқобилашон исѐн мебардоранд, - гуфт Ризо Алӣ.  

  - Мо набояд ба ин андоза хотирҷамъ шинем, ки болшевикон мақсадҳояшонро амалӣ 

кунанд, - эътироз кард Анварпошо ва ба турки хароби тоссаре ки кулоҳи пўлакдори чун 

гилзаи тўп сиѐҳи истамбулиашро рўи зону ниҳода ба суханони ў гўш медод, нигариста 

фармуд. – Лифофаро биѐр! 

      Турки тоссар пенснеи чашмашро дуруст карда, аз паси одамони нишастагӣ боэҳтиѐт 

гузашта, аз ҷузъгири сиѐҳи олмонӣ лифофаеро бароварда, ба дасти Анварпошо расонид. 

Анварпошо лифофаро боэҳтиѐт гузошта, қоғазҳоро тагў рў намуда, ба навиштае зеҳн 

монд.  

  - Рафиқ Ризо Алӣ, мо бо Орифов сарфармодеҳи Артиши Халқии Бухоро масъалаи дар 

Бухорои Шарқӣ таъсис додани дастаҳои мусаллаҳро ба нақша гирифтае, ки ба мо хайрхоҳ 

буда, фақат ва фақат баҳри амалӣ намудани мақсадҳои мо ба муқобили Артиши Сурх  ва 

саркардаҳои болшевикон кор бояд баранд. Барои ба амал овардани ин ташаббус моро 

зарур аст, сардори ҳамаи қисмҳои таъсисѐбанда одамони варзида ва вафодори мо бошанд. 

  - Балки туркҳои Туркия бошанд, - пешниҳод кард Салимпошо. 

  - Вале ба он шарте, ки миқдори онҳо кифоят кунанд. 

  - Аз ҳисоби сардорони милисаҳои шаҳру вилоятҳо, ки аксар ҳаммилатони моанд, - гуфт 

Ризо Алӣ. 

  - Рухсатро ба ман диҳед! – гуфт Анварпошо. 

  - Рухсатро субҳ ба шумо мерасонам, - ваъда дод Ризо Алӣ. 

  - Болшевикон аллакай аз мақсадҳои мо огоҳ шудаанд, - гуфт Анварпошо, - ҷосусони онҳо 

ниҳоят фаъоланд. Кореро ба нақша нагирифта, аллакай садди роҳ мешаванд. Маълум, ки 

дар миѐни мо одамони онҳо ҳастанд. Фикр мекунам, дар ҷамъомади мо нест касе ки 

хайрхоҳи болшевикон бошад. Зеро мо ҳама турк ҳастем. Ва ҳамаи моро манфиати миллӣ 

инҷо ҷамъ овардааст.  

  - Бале, - тасдиқ  намуд ўро Салимпошо. 

  - Ҷосусонро дар миѐни туркҳои маҳаллӣ бояд ҷуст, - гуфт Ризо Алӣ.     

  - Ман ба онҳо бовар надорам. Ба инҷо омаданам ҳам ба хотири он аст, ки ҳама туркҳои 

асили Туркияи Усмонӣ ҷамъ омадаем.  

  - Рафиқон, - диққати ҳозиринро ба худ кашид Анварпошо, - ҳушѐрии сиѐсиро аз даст 

надиҳед, мегуфт ба ман Ленин ҳини вохўрие, ки бо ў доштам. Ин ба мову шумо низ дахл 

дорад, танҳо риояи он метавонад боиси тадбиқи мақсадҳоямон гардад. Дар Бухоро ба 

фаъолияти ошкорои мо роҳ намедиҳанд. Ҳатто туркгароѐни маҳаллӣ босубот нестанд. Дар 

миѐни онҳо ҷосусон сар халонданд, танҳо ва танҳо Бухорои шарқӣ  дар ин маврид 

истисност. Мову шуморо зарур аст, дар хусуси давлати бузурги туркҳо, ки дар борааш бо 

ҳарорат сухан мегўем ва ин ормони мост, камтар гап занем ва бештар амал кунем. Бале, ба 

қавли болшевикон «рафиқон». Пеши мардум танҳо як гапро дастак кунед, мо ба хотири 

барқарорсозии аморати Бухоро омадаем. Омадаем, Ҳокимияти болшевиконро, ки дастгиру 

пуштибонашон Россиияи Шўравист, барҳам занем. Амирро ба тахти Бухоро шинонем. 
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  - Бале, - бо хушҳолӣ ўро тасдиқ кард Ризо Алӣ, ормонҳои миллии мо бояд ки ба гўши 

зиѐиѐни таҳҷоӣ нарасад. Вагарна дар миѐни онҳо низ душман пайдо карданамон аз 

эҳтимол дур нест.  

  - Дар Бухорои шарқӣ ба масъалаи миллӣ касе кордор нест. Умед дорем майдони 

фаъолиятамон дар ин минтақа равнақ меѐбад, - гуфт Анварпошо. 

  - Дар Душанбе Иброҳимбек моро дастгирӣ хоҳад кард, - гуфт Сураѐ-афандӣ. 

  - Ба ин бовар дорӣ? – суол кард Анварпошо. 

  - Зеро Иброҳимбек аз қабилаи туркҳои маҳаллӣ лақай мебошад.  

  - Бале, маро низ ин ҷиҳати масъала дилпур намудааст, - гуфт бо хушҳолӣ Анварпошо. 

  - Дастаҳои таъсис медодаамонро чи гуна мусаллаҳ мекунем? – суол дод Салимпошо. 

  - Ёрии давлатҳои абарқудрат дар назар аст. Аллакай панҷ корвони силоҳ ба Бухоро ворид 

шуд. Мо онро тавассути Тирмиз ба Бухорои Шарқӣ мефиристем. Роҳ хатарнок аст. 

Бунгоҳҳои дидбонӣ аз ҷониби болшевикон зиѐд таъсис дода шудааст. Чӣ хеле ки худи 

Орифов ба ман хабар доданд, кормандони ЧК аллакай хабардор шуданд. Мову шуморо 

зарур аст, корвони силоҳро беосеб ба ҷои таъиншуда расонем.  

  - Агар таклифи Файзулло Хоҷаевро дар мавриди қабули Сарфармондеҳии Артиши 

Бухоро ба ўҳда мегирифтед, кор онгоҳ ранги дигар пайдо мекард, - гуфт бо таассуф Ризо 

Алӣ. 

  - Вақт танг аст, мақсади мо ба даст овардани мақоми баланд нест. Агар чунин фикр 

кунем, онгоҳ мақсади ба дўшамон гузаштаи халқу миллати бузургамон чӣ мешавад? Ман 

сари ин масъала андешаҳои амиқ доштам. 

  - Таҳлил нишон дод, зарурати дар ин мақом фаъолият кардани Орифов ба манфиати кор 

аст. Мо бояд нерўҳои парокандаи босмачиѐнро муттаҳид намоем. Ва барои расидан ба ин 

мақсад ҳанўз фурсат дорем. Дар навбати аввал бояд бо амири фирорӣ Сайид Амир 

Олимхони манғит алоқа барқарор кунем. 

  - Олимхон низ турктабор аст, - гуфт Салимпошо. 

  - Аммо, ба манфиати миллат коре накардаст, - илова кард Ризо Алӣ.  

  - Мо ўро ба ҳеҷ ваҷҳ ба сари худ бало намекунем, - гуфт Анварпошо.  Амир фирорӣ ҳам 

бошад, алъон соҳибнуфуз аст. Ва фармони ў бисѐр масъалаҳоро ҳал мекунад. Дар хориҷи 

кишвар эътироф шудааст. Хазинаи калон низ дорад. Агар онро ҷиҳати барқарорсозии тахт 

масраф кунад, амалӣ шудани мақсади мо наздик хоҳад шуд.  

  - Ба шунидам дасту дил аз ин амал шустааст, - гуфт Салимпошо.  

  - Бале, дар сурати ғалаба низ аз дасташ гумон аст, коре биояд. Ба ў заррае бовар надорам. 

Фақат як чизро бояд фаромўш накунем, бо вуҷуди мусулмон будан, барои мардуми ин 

марзу бум бегонаем, - гуфт Анварпошо, - Дар сурати алоқа барқарор кардан бо ў, 

андешаву гумонҳои мухолифонамон дигар мешавад. Ба мо ҷиддан бовар мекунанд, ки мо 

кўшиш дорем амирро дубора ба тахт шинонем. 

  - Агар сарфармондеҳи ҳамаи нерўҳои муқовимат таъин шавад, амалан ҳама зери 

фармони шумо қарор мегирад. Дигар амир он нерўи воқеиро, ки таҳти фармони шумо 

қарор мегирад, ба даст оварда наметавонад, - гуфт Ризо Алӣ. 

  - Мо аз мақсад дур рафтем, алъон ҷои ин гапҳо нест. Муҳимтар аз ин, бояд мо паи амалӣ 

шудани нақшаҳои аввалдараҷа гардем, ки ибтидои ниятҳои бузургамон аст… 

      Сўҳбати гармро садои пои марди қоматбаланд, ки дар дами дарвозаи ҳуҷра қарор 

гирифт, барҳам зад. Ҳама ба сўи дар рў оварданд.  

  - Чи гап? – суол кард Салимпошо. 

  - Ризо Алӣ Афандиро мепурсанд. 

  - Кӣ? – аз ҷой хест Ризо Алӣ. 

  - Намедонам… Аз милисаи шаҳр гуфтанд. 

  - Ки ба инҷо омадани маро хабар дода бошад ба онҳо… - аз дар баромад. 

  - Нагуфтӣ, ки дар инҷо нест? – гуфт Салимпошо, бо анчухи рўй.  
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  - Гуфтам, мутаасифона пофишорӣ карда гуфтанд, ки мо инҷо буданашонро  медонем.  

  - Рафиқон, зуд пароканда шавед, - бо изтироб гуфт Анварпошо, - ЧК ба андешаам  аз 

ҷамъомади мо хабардор шудааст.  

  - Куҷо равем? – суол кард турки тоссар кулоҳашро осема ба сар гузошта.  

  - Ба маконе ки то имрўз будӣ, - ба ҷои Анварпошо ҷавоб дод Салимпошо. Ҳозирон ҳама  

сўи манзилгоҳҳояшон раҳсипор шуданд. Анварпошо ва Салимпошо дар саҳни ҳавлӣ зери 

дарахти себ қарор гирифтанд. 

  - Вохўрии минбаъдаро дар куҷо доир намоем?  

  - Беҳуда бонги хатар мезанем. 

  - Беҳуда нест… Анҷоми корро интизор бош! Балки назорат бикун, бо чӣ меанҷомад. 

  - Хуб шудааст… 

        Анварпошоро чанд тан силоҳдорон, ки дар тан либоси занона доштанд, ба фойтун 

савор карда бурданд. Салимпошо барои муоинаи воқеае ки  чашмдораш набуданд, ба 

боми хонаи ҳамсоя баромад. Пас аз лаҳзае дари ҳавлиро куфтанд, дарро марди 

қоматбаланд кушод, ки то ин дам меҳмондор буд. 

  - Куҷо рафтанд?  

  - Ба самти номаълум… 

  - Дер хабар додед! 

  - Шояд, шумо ҳам дер омадед. 

       Салимпошо ки ин манзараро шоҳид буд, ҳатто нафас намегирифт. Субҳ аз бом поѐн 

шуда, ба кўчаи беодам гузашт ва роҳи шўъбаи милисаро пеш гирифт. Ризо Алӣ бовар 

намекард,  ки дар хусуси ҷамъомади доирнамудаашон худи соҳиби ҳавлӣ Баротбойи дароз 

ба ЧК хабар расондааст… Салимпошо зўр зада, ўро бовар кунондан мехост… Бегоҳи рўзи 

дигар дар шаҳр овозае барқвор паҳн шуд, ки Баротбой дароз худро овехтааст. Рўҳониѐн 

хондани ҷанозаи ўро иҷозат надоданд ва ҷасадашро дар гўшаи гўристоне, ки ашхоси бо 

иллати бадномӣ дафн карда мешуданд, ба хок супурданд… 

                     

                                                                        * * * * *  

 

   Шаб чойхонаи Лаби ҳавз серодам буд, чароғҳои равғанин, нурҳои худро ба оби ҳавз 

дода, таҷаллии он чашми одамони атрофро хира мекард. Истироҳаткунандагон рўи 

қолинҳои ранга, ки дар ҳошияи он якандозҳои махмалин густурда буданд, нишаста ба 

сўҳбати гарм иштиғол доштанд. Чойхоначии миѐнақад чойникҳоро бо чой пур карда, ба 

назди нишастагон мегузошт. Ва пўсти тарбузу харбузаро дар ташти сафолин гирифта, боз 

ба дўкони худ меомад. Дар гўшаи ҳавз, дар канори суфа сари танҳо ҷавони резапайкар, 

вале кордону чолок Саид нишаста буд, ки дар пиѐлаи чиниаш ба андозаи ду-се ҳурт чой 

рехта, онро хеле бо оҳистагӣ ба лаб мебурд. Дастори сафеди сараш низ хоксорона буд, 

ҷелакаш аз матоъи рах-рахи тик буда аз таги он куртаи суфи сафед дошт. Ўро касе бо ин 

сару либос намешинохт,  ҳама пўшоки ҳарбияшро дида ба ларза меомаданд. Алъон ба 

рафтори чойхоначиву хизматгорон ки худро хеле озод ҳис мекарданд, назар карда 

тамасхур мезад. «Нашинохтаанд, ин хуб аст. Ҳамин ки бо либоси ҳарбӣ пайдо шавам, 

намедонанд чи гуна сари худро чун кабк ба сўрохие халонанд». 

       Ин лаҳза чашми Саид ба Пўлод афтод, ки дар даст чор нони ширмол дуздида-дуздида 

ба нишастагон менигарист. Ў Саидро меҷуст. Вонамуд мекард, ки ба назди ҳавз на аз паи 
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кор, балки сайри бемуродона омадааст. Саид низ кўшиш накард худро ошкор намояд. Бе 

ин ҳам Пўлод ба ҳар як сокини муваққатии лаби ҳавз нигоҳи  тадқиқона медўхт. Чун 

чашми Пўлод ба Саид афтод, чунонки байнашон маслиҳат шуда буд, саросема нашуд. 

Саид чои пиѐларо нўшида аз ҷой хест ва оҳиста-оҳиста ба роҳ баромад. Аз паси ў дар 

фосилаи муайян Пўлод раҳсипор гардид. Онҳо дар назди хонаи пастаке қарор гирифтанд. 

Чун Пўлод ба ў наздик шуд, Саид ба ў гўшрас кард: 

  - Ба ин ҳавлӣ дарову,  дар назди оғил маро интизор шав! 

      Пўлод фармони Саидро ба зудӣ иҷро намуд. Дар ҷойи таъиншуда қарор гирифт. Саид 

муддате дар тангкўча таваққуф намуд, чун дид ҳама ҷо ором аст, вориди ҳавлӣ шуд. Саид 

зуд назди Пўлод омада, ишора намуд ки аз паси ў биояд. Ва ўро ба ҳуҷра пастаке 

даровард, ки дар фарши он гилеми рах-рахи аз пашми буз бофташуда густурда шуда буд. 

Дар гўшаи ҳуҷра дар рўи курпача, ҷавоне дар равшании хира лавҳ метарошид. Ҷавон чун 

меҳмононро дид, бе ягон ҳарфу садо берун баромад. 

  - Пўлод шин, - амр кард Саид, - ку бигў, хўҷаинат туро чи гуна пешвоз гирифт? 

     Пўлод дар гўшаи хона амонат нишаст. Ҳанўз лаб ба гуфтор накушода Саид боз суол 

кард: 

  - Чой менўшӣ? 

  - Не ташаккур, шитоб дорам. Нон хунук мешавад. 

  - Хуб, ку гап зан. Гўшам ба шумо. 

  - Амаки Саид баъд аз онки моро чун дузд хуҷаин лату кўб кард, назораташро аз болоям 

ҷиддӣ намудааст. Акнун луқмаи мехўрдаамон ҳисобист. 

  - А… Гуруснаед? 

  - Не амаки Саид, имрўз  корвонсарой серодам буд, зиѐфати хуб доданд. 

  - Ҳеҷ гап не Пўлод, камтари дигар сабр кун. Дар онҷо бимон, он чики фармудем, ҳамон 

тавр амал бикун. Ба Амон ягон гап нагўй. Ҳоло ў хурд аст. Фаҳмаш ба бисѐр масъалаҳо 

намерасад. Мо ҳардуятонро ба сағирахона медиҳем. Дар онҷо ҳамавақт ба серӣ хўрок 

мехўрӣ, либоси дуруст мепўшӣ, бо хобгоҳи гарм таъмин мешавед. Ба назди ман, ба инҷо 

ҳар рўз баъд аз онки бозор камодам мешавад, биѐ. Кўшиш кун ба чашми касе наафтӣ. 

  - Амаки Саид, кўшиш мекунам, ҳамаи супоришҳои шуморо бешаку шубҳа ба ҷо 

меоварам. Онҳо чун аз ҳавлӣ баромаданд, яке ба чап дигаре ба самти рости кўча равон 

шуданд. Ҷавоне, ки дар ҳуҷра лавҳатарошӣ мекард пас аз ғойиб шудани онҳо дари чўбини 

ҳавлиро пўшид. Саид ба ҳавлии шўъбаи махсус ворид шуд, ки дар саисхонаи 

болокушодаи он ҳафт аспи варзида баста шуда буд. Дар миѐни онҳо аспи пешонисафеде 

биникашида ба сўи ў нигарист, ки барои ў омода карда буданд. Рўи кати дар сояи девор 

гузошта шуда, шаш ҷавонмарди ҷелаки якранги сиѐҳ дошта нишаста, ҳазлу шўхикунон 

машғули чойнўшӣ буданд. Ҳамаи ҷавонмардон бозувони қавӣ доштанд. Саид ба онҳо 

аҳамият надода ба ҳуҷраи сардори шўъба даромадан хост, аммо аз дар Зокиров ва 

Қурбонов берун омаданд. Онҳо бо Саид салом карда аз кайфияти ҳолашон шуданд. 

  - Мо барои дидани ту берун омадем, -гуфт Зокиров. Вақти амал фаро расид. 

  - Ман тайѐр, - ҷавоб дод Саид. 

  - Ба ту барор мехоҳам, - гуфт Қурбонов. 

  - Ҷавонони чусту чолокро сафарбар намудем. Умед дорем онҳоро дар ин кор роҳбарӣ 

мекунед. 

  - Ба як дидан дарк кардам аз ўҳдаи ҳама кор ба хубӣ мебароянд, - бо боварӣ гуфт Саид 

Умаров ва аз Зокирову Қурбонов ҷудо шуда, ҷониби ҷавонмардоне, ки фориғболона бо 

ҳам ҳазлу шўхӣ мекарданд, равон шуд. Ва дар фосилаи се қадам қарор гирифта омирона 

садо кард: 

  - Бачаҳо, зуд ба аспҳо савор шавед! 

       Дар як дам сипоҳиѐн ба аспони худ нишастанд. Ва интизори фармони навбатии сардор 

истоданд. Саид ба аспи пешонасафеди мушкин нишаст ва ба саворон бо ҳамон оҳанг амр 

дод: 

  - Ҳама аз қафои ман!.. 
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       Саворон паси ҳам аз дарвоза берун шуда, бо ҳамон суръате, ки аспи мушкин мерафт, 

ба тозиш даромада паси чодари тираи шабонгоҳ  паноҳ шуданд. 

 

                                              

                                                                           * * * * *  

 

      Бухоро. Хонаи чорболори намунавӣ, ки тирезаҳои бузург дорад. Дар кати зери 

пешайвон Анварпошо ва Файзулло Хоҷаев нишастаанд. 

  - Ленин ба сохтани давлати миллӣ муқобиланд, ў ба ҳамзистии байни миллатҳо такя 

мекуанд, - гуфт Анварпошо. 

  - Баъзе равшанфикрони тоҷик номи туркро бад кардаанд. Бо номи турк сохтани давлат 

онҳоро ба даҳшат овардааст. Аммо мо муродифи онро пайдо кардем. 

  - Дар ҳоли ҳозир, қобили қабул аст. Рўзаш мерасад, ки мо бо номи аслияш ном мебарем 

ин қаламравро. 

  - Он рўз наздик аст. 

  - Ба онҳое ки ҳамроҳон омадаанд, чи тавсия медиҳед? Дар кадом самт кор мекунанд? 

  - Ҳоло ба як хулоса наомадаам, ақалан як ҳафта мўҳлат диҳед? 

  - Вале вақт ба манфиати мо нест, бояд аз фурсати мавҷуда самаранок истифода кард. 

  - Бале, мақсади мо низ чунин аст. 

  - Мо бояд идораи ҳизби коммунистиро пурра ба дасти худ гирем. Алъон онро ашхоси 

барои мо номувофиқ дар даст доранд. 

  - Шумо онро ба тасаруфи худ надаровардед? 

  - Чунин имкон буд, аммо мақоми имрўз доштаам муҳимтар аст. 

  - Муқобилони мо киҳоянд? 

  - Онҳо низ аксарият ҳамқавмони мо мебошанд. 

  - Онҳоро агар  ҷониби худ гардонем, фаҳмонем, ки мақсади мо бунѐди давлати сирф 

миллист, чӣ мегўянд? 

  - Кўшишҳоямон натиҷа надод. 

     Онҳо аз нуфузи болшевикон ҳарос доранд. 

  - Гуфтушунид бояд кард. 

  - Бале, воқеан мо дар ин маврид дасткўтоҳем. Ҳар як амали мо бо намояндаи Кремл 

мувофиқа мегардад. Онҳо садди роҳи мо мешаванд. Онҳо ҳадафҳои худро доранд, 

намегузоранд дар ин ҷода мустаъқилона амал кунем. 

  - Ман дар сўҳбати бо Ленин доштаам инро дарк кардам. Инак аѐнам шуд, ки онҳо ҳамаро 

ба дасти худ гирифтанианд. Вақти он расида ки аз ин дастнигарӣ раҳо шавем. 

  - Кўмаки шумо дар ин боб ҳамаҷониба зарур аст… 

  - Дар кадом самт бояд корро равнақ дод? 

  - Дар дохили ҳизб. 

  - Фикр мекунам, ба мақомоти милиса ҳамаро сафарбар бояд кард. 

  - Чаро? 

  - Нерўи низомиро ба даст оварад. Қувваи воқеӣ лозим. Агар босмачиҳоро мутеъ намоем, 

онгоҳ кор равнақ мегирад. Ҳадафҳоямон наздик мешавад. 

  - Бо таълимдидагони Туркия сўҳбати хоса доштем. Ҳарчанд хавфро эҳсос менамудем, бо 

вуҷуд сўҳбат ошкоро буд. Баъди ин дар ҳизб ба ман каҷ менигаристагӣ шуданд. 

  - Бале, дар ин маврид эҳтиѐт бояд кард. Зеро болшевикон ҳадафҳои худро доранд. 

Алакай аксари корҳо ва коргузорӣ ба забони онҳост. Ин оҳиста-оҳиста хусусияти оммавӣ 

мегирад. Мо ҳам бояд дар ин маврид корҳои худро ҷоннок намоем. 

                                                        

                                                                        * * * * * 
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       Давлатманд апааш Соҷидаро дида, дарк кард бо чи матлаб омадааст. Лаҷоми аспро ба 

Солеҳ доду, дар оби ҷўй дасту рўй шуст. Сипас назди меҳмон омад. Баъд аз салом рў ба 

рўи апааш  нишаст. Соҷида оби дида рехт. 

  - Медонам чи мехоҳӣ. 

  - Охир ҷиянат мешавад. 

  - Медонӣ ба чӣ кори зишт даст задааст? 

  - Бехабарам. 

  - Пас болои сарам зин монам нишинад? 

  - Аз гуноҳаш як бор гузар… 

  - Борҳо аз гуноҳаш гузаштам. Одам нашуд. Бигзор шинад дарсаш мешавад. Ақлаш ки ба 

сар омад, раҳояш мекунам. Бисѐр гиря накун! Дар зиндон касе намурдааст. 

  - Азоб мекашад. 

  - Бигзор азоб кашад. Ба ин хотир зиндонаш кардам. Коре ки ў кард, душманам накарда 

буд. 

  - Чи кор кард? 

  - Ба ту ҳисобот диҳам? 

  - Лозим нест, аз ҳамааш хабар дорам. 

  - Хабар дошта бошӣ боз чи мехоҳӣ? 

  - Давлатманд, додари ҷон, худат шахси бофаҳм, соҳиби давлату савлат ҳастӣ. Падараш 

медонӣ ки  чӣ мегўяд? 

  - Чи мегўяд? 

  - Аз дасти додарат кор омад… 

  - Нагуфтӣ, ки зўри додарам танҳо ба ҳабси ҷиянаш мерасад? Нагуфтӣ? 

  - Чунин гуфта мешавад? 

  - Чаро намешавад? 

  - Таънасорам кардӣ… 

  - Пагоҳ шавҳаратро ба зиндон мепартоям. Чӣ гуфтӣ? 

  - Ҳеҷ чӣ! Аз дасти ту ҳамин қадар кор меояд. 

  - Акнун фаҳмидӣ? 

  - Хайр, ман рафтам, - аз ҷой хест Соҷида. 

  - Куҷо меравӣ дар ин шаби торик? 

  - Барои ту чи фарқ дорад. 

  - Забон баровардӣ? 

  - Мезанӣ? Бизан! Писарамро ҳабс кардӣ. Пешу дўсту душман шарманда шудам. Дигар чи 

кор кунам? Мурданам беҳ нест? 

  - Пургўӣ накун! Ҳар кас мувофиқи кирдораш ҷавоб медиҳад. Алодўст даст ба 

ноҷавонмардӣ зад. Агар ҷои ман каси дигар бек мебуд, чӣ мешуд? Ба фикри ту ба Алодўст 

чорае намедид? Раҳояш мекард? 
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  - Каси дигар чунин амалро ба хоҳарзодааш раво намедид. Ҳаргиз. Ту дар ду рўзи 

сарвариат ба хоҳарзодаи худ раво дидӣ. Сарамро ба куҷо занам. Ба ман иснод овардӣ. 

Шарманда шудам. 

  - Бигзор шинад. Вақташ, ки омад раҳмат мегўӣ. Ҳоло гила кардан бигир, - гуфт 

Давлатманд, пас аз нўшидани як коса дуғ аз ҷой хеста, ба ҳуҷраи хобаш даромад, ки 

ҷойгаҳи ў кайҳо партофта буданд. 

   - Меравам, - Давлатмандро шунавонд Соҷида. 

  - Дар ҳамин шаб? 

  - Дигар ҷои истодан надорам. Инҷо барои ман бегона аст. 

  - Чӣ? – аз хона баромад Давлатманд. Ку хона даро! Зуд!.. Соҷида аз ҳайбати Давлатманд 

тарсида, вориди ҳуҷраи дигар шуд. – Субҳат ки омад, як лаҳза нигоҳат намедорам. Дигар 

ин кулбаро мансуби бегона медонӣ ѐ худӣ ихтиѐрат. 

 

                                                                   * * * * * 

 

      Аз растаи серодами бозор одамонро бо борикии танаш қафо гузошта марди 

кулўтариши гарданкулуфт ба сўи сартарошхона равона буд. Ў ба чапу рост нигоҳ 

намекард. Танҳо сарашро каме хам карда, аз ду гиребони ҷелаки махмалинаш фишурда 

пеш мерафт Яъқуб Холматов. Ў пардаи дари сартарошхонаро як тараф тела дода, вориди 

дўкон шуд. Сартарош марди кўтоҳқади камриш дар сари пок-покиза тарошидааш тоқии 

чоргули чустӣ дошт. Ў дар назди оинаи калони дар девор насб шуда чорзону нишаста, 

покуҳои рўи порчаи матоъи махмалин гузошташударо бо санг тез мекард. 

       Чун Яъқуб Холматовро дид, чолокона аз ҷой бархест ва одоби салом ба ҷо овард: 

  - О, Яъқубҷон! Ассалом… Хуш омадед-хуш омадед, марҳамат шинед… 

       Ба пиѐла чой рехта ба Яъқуб дароз кард сартарош. 

  - Бўйи аҷиб дорад ин чой… 

  - Ташакур усто, - пиѐларо ба даст гирифта аз он ду-се ҳурт гирифт. 

         Дар канор марде дар гардан матоъи покгирӣ, бо сари натарошида менишаст, ў аз 

рафтори усто ба ғазаб омада буд ва дандон ба дандон монда тоқат мекард. 

  - Рости гап пазмон ҳам шудем, - табассуми сохтаашро аз рўи Яъқуб намеканд. Бале 

Яъқубҷон… 

  - Ҳой усто, - бо овози дағал ва ғазаболуд садо кард марди сараш нимтарош. 

  - Лаббай, - усто теғро гирифта ба дами он муоинакорона даст зад. Ҳозир меоям. 

  - Вақти ман танг аст… 

  - Ҳозир-ҳозир… 

         Усто ба сари мард об рехта, нимаи нотарошидаро нам карда  бо теғ ба тарошидан 

шурўъ кард. Ва бо табассуми махлут ба истеҳзо ба Яъқуб рў овард.  

  - Дуздбачаҳоро боз милиса дастгир кардааст мегўянд? 

  - Ду ҷуфт кафш дуздида будаанд, - гуфт Яъқуб. 

  - Кафш? – даст аз кор бардошт усто ҷабинашро чин карда. 

  - Боз чӣ? 

  - Туфанги «маузер» не?.. 

  - Милисаҳо худашон гуфтанд. 

  - Туфангҳоро гирифта, сипас ба онҳо ѐд додагистанд, ки кафш гўянд. 

  - Шумо чи гуфта истодаед, усто? 

  - Гапи ҳақ… 

  - Аз ҳақ бўе набурдаед. 
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  - Яъқуб, шумо боре шунида будед ки ман усто Мавлон дурўғ гуфта бошам? 

  - Ҳозир рост гуфтед? 

  - Ман риши Камолови милисаро тарошидам. Ў ин гапро ба ман гуфт. Агар ҳақиқатро 

донистан хоҳед, ба чойхона биравед. Ў дар чойхонаи он тарафи роҳ, ҳар гоҳ-ҳар гоҳ 

чойнўшӣ меояд. Камолов ба ман дар хусуси он ду «маузер»-и дуздидаашон сухан кард, ки 

дуздбачаҳо дар бозор мефурўхтаанд ва ҳини ин кор онҳоро дастгир кардааст. Пиѐлаи чой 

дар дасти Холматов шах шуд. Хомўш гўшу ҳуш ба гуфтори усто дод. Ногоҳ якбора аз ҷой 

хеста, чойи пиѐларо ба ташти об рехт. 

  - Ман рафтам.  

  - Куҷо-куҷо? Яъқубҷон? Инак тамом кардам… 

       Ин суханон дигар ба гўши Холматов намедаромад. Ў тез-тез қадам монда, аз бозори 

серғавғо ба тангкўчаи беодам расид ва бо тамоми қувва ба сўи корвонсарой давид. Чун аз 

дар даромад, ба одамони онҷо буда тамоман аҳамият надод. Чун чашмаш ба пирамард 

афтод, бо тамоми овоз ба сараш дод зад: 

  - Куҷо шуд он ҳаромӣ? 

  - Кӣ? 

  - Пўлод? 

  - Ўро бозор хариди ҷав фиристода будед. Ҳанўз барнагаштааст, - бо оромӣ, бе ягон 

шигифту ҳайрат ҷавоб дод пирамард, гўѐ қаҳру ғазаби ўро ҳеҷ пай набурда бошад. 

  - Амон куҷост? 

  - Магар надидедаш? Ана шиштааст… 

  - Амон, ку инҷо биѐ, - бо чашмони аз сар баромадааш ба рўи Амон песонда дод зад 

Яъқуб. Нигоҳи ҳама ҳозирон сўи садо, ки соҳиби онро қаҳру ғазаб ба ҳолати ногувор 

расонида буд, дўхта шуд. Амон ки рўи шолаи пахоли зери шипанг менишаст, ҷониби 

хўҷаинаш давид. Чун  наздик шуд, ифодаи даҳшатноки чеҳраи Холматов қалбашро фишор 

дод, дар ҷояш шах шуд. Ва оҳиста-оҳиста ба қафо майл кард. Аммо тарс корашро карда 

буд, эзори таршудаи ўро дида Яъқуб ба худ омад. Табассум дар лабонаш падидор гардид, 

чашмони дар ғазабаш самимият пайдо кард: 

  - Амон, тарсончак. Чаро аз ман ҳарос дорӣ? Чаро? Ман ҳаргиз туро намезанам. Чунки ту 

гуноҳ надорӣ. Рафтем, хўроки чошт мехўрем! – ба пирамард нигарист, - Ҳама тайѐр? 

  - Ана акнун, рафтем. 

  - Дастонатро шустӣ? 

  - Не… 

  - Бишўй!.. 

      Амон пас аз шустани дастонаш аз паси хўҷаинаш оҳиста-оҳиста қадам зада, ба ҳуҷраи 

пазироӣ, ки Яъқуб меҳмонони хосаашро онҷо қабул мекард, даромад. 

  - Дар инҷо бинишин! – ҳамчунин бо оҳанги навозиш амр кард Яъқуб. Амон аз 

меҳрубонии хўҷаинаш хушҳол гашта, дар ҷойи фармудаи ў нишаст. Чашмонаш ба нозу 

неъмат ҳарисона дўхта шуданд. Агар хўҷаинаш намебуд, ҳатман дастони аз итоат 

баромадааш ба анвои хушкмева дароз мешуд. Аммо Яъқуб ҳаргиз намехост сиѐсаташ дар 
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қаламрави ин хонадон беэътибор бошад, ҳарчанд дар ин маврид таҳаммулро пеша карда 

буд. Пирамард вориди меҳмонхона шуда, чойнику пиѐларо рўи дастархон ниҳод ва 

ҳамчунон бесадо аз дар берун шуд. 

   - Чи ба даҳон об гирифтӣ? Бихўр! Дилат ҳарчики мехоҳад, ҳарчиқадар мехоҳад, шарм 

надор. 

    Амон даст ба донаи бодом, сипас мавизу чормағз бурда, бо иштиҳо ба хўрдан шурўъ 

кард.Яъқуб ба пиѐла чой рехта, тадриҷан онро нўшидан гирифт. Ва ба ҳаракати дастони 

Амон зеҳн монд, ки мағзу мавизро чи гуна ҳарисона аз рўи  хон бардошта ба даҳон 

мебурд. 

  - Ту чӣ иштиҳо надорӣ? 

  - Дорам… 

  - Мебинам, ки чун мурғаки сурӣ бо ҳарос даст ба дастархон мебарӣ. Натарс, ош шавад. 

Чой бигир, бо чой луқмаат боз ҳам болаззаттар хоҳад шуд. 

  - Ташаккур, - қадре шердил шуда гуфт Амон. 

  - Амон, ман ба ту кайҳо боз як чизро гуфтан мехостам… Аммо фурсати он набуд. Имрўз 

фикр мекунам чунин маврид фаро расидааст. Ту хуб медонӣ ки як духтарам дар 

Самарқанд, дигараш дар Ҳисор шавҳар доранд. Хоҷагиам ниҳоят калон аст. Аммо ягон 

ѐвар, писар надорам. Ду соле ки дар хонаи ман зиндагӣ дорӣ, хеле ва хеле дигаргун 

шудаӣ. Мехоҳам туро ба фарзандӣ қабул кунам. Вориси ман, соҳиби ин амвол бошӣ. Агар 

ту чунин майл  дорӣ аз суханам набаро, ҳарфамро ду накун. Ҳарки майли хиѐнат дорад, ба 

ман хабар расон. Агар боре гўшатро кашида бошам, чун хўҷаин ба ин кор даст зада будам. 

Алъон ки писархонди ман мешавӣ, осуда бош, ки ман ҳаргиз намегузорам ба ту касе даст 

расонад. Фикр бикун, сари ҳар сухане, ки ба ту гўшрас кардам, шитоб макун, андеша 

намо. Ва танҳо бо саъю ирода, ба мақсад мерасӣ… 

        Яъқуб боз чизе гуфтанӣ буд, ки дар даст косаи чинӣ пирамард шўрбо овард. Ва онро 

назди хўҷаин гузошта, саросема рафтанӣ шуд, аммо овои Яъқуб дар дами дарвоза баланд 

шуд: 

  - Ҳой мўйсафед, як косаи дигар биѐр! 

  - Кам бошад боз меорам. 

  - Барои ман не, барои ана ин, - ба Амон ишора карда гуфт Яъқуб. Пирамард ба Амон 

нигариста ҳайрон шуд, вале напурсид ки чаро ин тифлаки беиродаро бологузар кардааст: 

  - Хуб, ҳозир меорам, - гўѐн зуд аз ҳуҷра берун шуд. Яъқуб ҳанўз нони дастархонро пора 

накарда пирамард, як коса шўрбои гармро ба ҳуҷра дароварда, назди Амон гузошт. 

  - Боз чи дорӣ? – суол кард Яъқуб. 

  - Оши палов… 

  - Бисѐр хуб, биѐр… 

  - Хуб шудааст, - аз дар баромад пирамард.  

     Яъқуб ва Амон ба хўрдани шўрбо шурўъ карданд. Яке саросема, дигаре беиштиҳо, бо 

таҳаммул.Амон косаро холӣ карда, даст ба мағзу мавиз бурд. Чун Яъқуб косаи нимаи 

шурборо канори дастархон гузошт, чашмони Амон ба он дўхта шуданд. Ба хусус гўшти 

коса иштиҳои ўро хориш медод. Пирамард чун як табақ оши палови сергўштро рўи 

дастархон ниҳод, чашмони Амон ба он дўхта шуд. Пирамард косаро аз дастархон рўи даст 

гирифту дили Амон ба гўшт сўхт, ки ба ў надоданд. Яъқуб бошад пирамардро аз роҳ 

гардонд. 

  - Куҷо меравӣ?  

  - Онҷо… 

  - Ягон чиз ба даҳон бурдӣ? 

  - Алъон не… 

  - Биѐ, ҳамроҳи мо бинишин! 

  - Ман онҷо мехўрам. 
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  - Не… 

  - Гўш кун, бедандон, боз аз гуруснагӣ аз по наафтӣ… 

      Суханони Яъқуб ба Амон хуш наомад, ҳарчанд ҷуръати изҳори норозигияшро  

намекард, балки чунин салоҳият надошт. Гумон мекард, пирамард ба табақи ош шарик 

шуда, насибаи онҳоро соҳиб мешавад. Ин амали Яъқуб боиси сард гаштани дилаш мешуд. 

«Чи тавр ман писархонди шумо мешавам, ки ризқи маро пешпо мезанед?» Амон аз 

ноилоҷӣ, бекасӣ ва танҳоии худ ба ғазаб омада бошад ҳам, эҳсосоташро ниҳон медошт. 

Аммо Яъқуб ҳеҷ не ки дархосташро қатъ кунад, балки қонеъ шавад. 

  - Биѐ, як даҳан ош бигир! 

  - Ташаккур, корвонсарой пур аз одам аст. Фармоиши онҳоро бояд, ки иҷро кунам. 

  - Гўш кун, ба ҷаву кунҷора зам кун… 

  - Ҳамон тавр кардам. Ин ҳам ба бегонаҳо… 

  - Табассум даври лабонаш гул кард. 

  - Пўлод ҷав овард? 

  - Ҳозир овард… 

  - Аблаҳро кор фармо, ҳарқадар метавонӣ, Амон истисно… 

  - Хуб шудааст… Мўйсафед рафт, - Яъқуб ба Амон рў овард. 

  - Ош бихўр!.. – ва худ остини дасти росташро боло карда, даст ба оши палов бурд, ки 

ҳаври ҳарир ҳанўз ҳам аз он боло мебаромад. Амони мамнун бо иштиҳо ош мехўрд, 

донаҳои биринҷ дар лабу лунҷаш часпида буд. Чашмонаш аз ғояти фараҳ медурахшиданд, 

чунин эсосе ғолиб фарош гирифта буд, ки дар умраш ба ин андоза хўроки бисѐр ва 

болаззат нахўрда бошад. 

 

                                                                       * * * * * 

 

        Ҳавлии корвонсаройро аспу ароба ва хару уштурони пурбор ба андозае танг карда 

буданд, ки дигар ҷойи қадам задан набуд. Одамон, бахусус аробакашу соҳибони ин 

ҷонварони боркаш дар чи хусус баҳс мекарданд, ташхис додан имкон надошт. 

Корвонсарой дар ин вақту соат ба бозори сермағал табдил ѐфта буд. Мўйсафед ҳамроҳӣ 

Пўлод ба харидори ҷав ба андозаи маблағаш маҳсулот кашида доданд. 

  - Инсоф гум шудааст, дирўз як баробар арзон буд, - ғур-ғуркунон ба шикоят даромад 

харидор. 

  - Тақозои замона ҳамин аст. Агар пештар ду ҳазор асп буд, имрўз ба он ҳазори дигар 

илова шудааст. Инро шумо хубтар медонед. 

  - Ду ҳазор асп? Дигар баҳона надоред? Аз осмон боридааст? 

  - Аз осмон не… Аз Россияи болшевикӣ. Ин қадар аспе, ки Анварпошо ва аскарони сурх 

вориди Бухоро намудаанд, хок намехўранд, талабот зиѐд шудааст.  

  - Бухоро ба майдони бузкашияшон табдил ѐфтааст. Аз Афғонистон афғону инглис, аз 

Туркия Анварпошову Салимпошо… Аз Россия болшевикону аскарони сурх сар 

бардоштаанд. Ба умеде, ки мардуми бумии ин марзро ба ғуломи ҳалқабаргўш табдил 

диҳанд, - гуфт харидори шўридадил ва ҷави харидаашро бардошта ба назди аспаш рафт, 

ки дар гўшаи сарой баста буд. 

    Пўлод ба мўйсафед рў овард: 

  - Амон куҷост? 

  - Ба ў чи кор дорӣ? 

  - Ҳо, ана он мард хоҳиш кард ба аспаш об диҳад… 
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  - Амонро мону худат бирав! 

  - Барои чи? 

  - Ман аз куҷо донам? – ба кори худ машғул шуд мўйсафед. Пўлод аз ин рафтори 

мўйсафед ҳайрон шуд. Ва бори дигар аз Амон гап кушод. 

  - Охир, як худам аз ўҳдаи ин қадар кор намебароям.  

  - Коре накардаӣ, ки оби ишкамат ҷунбида бошад. Амон дар назди хуҷаин. Бологузар… 

  - Чи хел? 

  - Рафта бин… 

  - Чи боис шуда бошад, ки ин сағираи фисинро бологузар кардааст? 

  - Ҳайронам. Барои нозу адояш набудагист? 

  - Боварам намеояд… 

  - Гапа бисѐр накун Пўлод. Хез корҳои мондагиро иҷро намо. Танбалӣ накун, ки 

кафшҳоятро пеш мемонам. 

  - Барои чӣ? 

  - Боз аз кор саркашӣ мекунӣ? 

  - Узр… 

 

                                                                 * * * * *  

 

       Яъқуб дастони равғанолудашро бо дастпок тоза карда, бо ҳамон тамкини азалӣ, ба 

Амони аз ин илтифот мамнун гуфт: 

  - Саросема нашав, андеша бикун. Амиқ андеша намо… 

  - Дигар чи хел фикр кунам? Амаки Яъқуб, шумо ба мани сағираи бекас дасти саховат ва 

меҳрубониро дароз кардед. Ман инро дар хоби шаб ҳам надидаам. Намедонам чӣ гуна ба 

шумо изҳори миннатдории худро баѐн кунам...  

  - Миннатдории ту ба ман ин аст, агар ба ман дурўғ нагўӣ ва гапамро ду накунӣ. Фаҳмо? 

        Амон ба нишони тасдиқ сар ҷунбонд. Яъқуб низ ҳис кард, бо ин амал дар дили Амон 

эҳсоси бовариро ғунҷонд. Ва илова кард: 

  - Акнун ба сартарошхона рафта сар битарош, сипас ҳаммом рафта шустушўй намо, ҳоло 

ман ба ту ҷомаю дастори тоза медиҳам, кўҳна ҳам бошад боке не. Баъдтар пўшокатро  нав 

мекунам. Номатро дар Бухоро Амонбойбача мениҳам… 

       Яъқуб ба Амон ишора кард, ки аз пасаш биояд. Амон итоаткорона аз паси хоҷааш 

вориди ҳуҷрае шуд, ки дар онҷо ду-се сандуқ паҳлўи ҳам гузошта шуда буд. Яъқуб 

сарпўши яке аз сандуқҳоро бардошта, барои Амон куртаву эзор ва ҷелаку дастор ҷудо 

кард… 

 

                                                                    * * * * *  

 

        Балҷувон. Қалъаи мир. Давлатманд, Эшони Сайид Неъматулло ва Эшон Бала 

нишастаанд. 

  - Пирам, як чиро намефаҳмам, чаро Амир Сайид Олимхон бо ҳама ин собиқаи 

давлатдори, ки пушт ба пушташ як саду ҳафтоду ҳафт сол зиѐд ҳукмронӣ кардаанд, 

салтанатро нигоҳ дошта натавонист? 

  - Ҳанўз дар даврони ҳукмронии Амир Музаффар ва Амир Абдулаҳад Аҳмад Махдуми 

Дониш пешгўӣ карда буд, ки мувофиқи қонуну қоидаҳои нуҷум, ки се маротиба ин 
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санҷишро ў сомон дода буд, Миррих дар тақобули Зуҳал буда, дар муъовиноти Уторид 

қирон воқеъ шудааст, ки наҳси акбар маҳсуб ѐфта, ба тоифаи аҳли давлат тааллуқ дорад. 

  - Пас ин ҳама мувофиқи нишондоди русуми нуҷум ба амал омадааст? 

  - Бале, борҳо дар ин бора ба дарбор нома ирсол дошта буданд, вале ҷавобе надоданд, ки 

баҳри бартараф кардани ин мушкилот чи чорае бининд. 

  - Наход то ин андоза дар ғафлат монда бошанд? 

  - Дар ин аср гўши шунавову дидаи бино набуд. Амирон ба ғафлат афтода буданд. 

  - Акнун чӣ мешавад? 

  - Аҳмади Дониш, хулосаашро бароварда буд. 

  - Чи гуна? 

  - Лоиҳаи таҷдиди дастгоҳи идоракунии аморатро ба Амир Музаффар пешниҳод намуд. 

Амир онро баргардонд ва Махдумро таҳқир кард. Дониш гуфта буд: «Дар оянда касоне ки 

зиндаанд, хоҳанд дид, ки ҳар чӣ давлату моле дар хазинаи амир буд, чи гуна бо зулму заҷр 

ҷамъ гардидааст, тўшаи куффору ғанимати фуҷҷор гардида, саркардагон охир сари худро 

ба дор хоҳанд супорид ва амирону волиѐн ҳамчунон бенасиб ба хусрони абадӣ гирифтор 

хоҳанд шуд, ва-л-илму индал-лоҳу». Фарзандонам, ончики гуфта буд даррасид. Худо 

шуморо дар паноҳаш нигоҳ дорад. Оташи ҷанг доман мезанад. 

  - Пас ба имдоди Амир бархостан маъние надорад? 

  - Ҷадидон чӣ? Онҳо ҳам ғолиб намеоянд? 

  - Ҷадидон пайрави болшевикони кофиранд. Ҳарчи онҳо мефармоянд, инҳо мекунанд. 

  - Таклифи онҳоро чи кунам? 

  - Чорае наандеш ба ҷуз таҳаммул. Агар мебинӣ, ин амал боиси бехатариат ҳаст, бо онҳо 

мадоро бикун. Тез нашав, ки онҳо дар ин маврид забардастанд. Зеро ситораи Миррих инро 

тақозо дорад ва Уторид ба ў муъовин гардидааст ва ин фитна, ки дар миҷози одамон аѐн 

гардидааст, мувофиқи нишондоди кавокиб тўли як қарн идома меѐбад. 

  - Пас болшевикон муваффақанд? 

  - Чӣ илоҷ ки чунин аст. 

  - Пирам, муваффақияти онҳоро ман онҷо дида будам, - гуфт Эшон Бала. Дар сад соли 

ҳукмронӣ манғит танҳо ҳарамхонаашонро ғанӣ гардонду хизона. Як заводи яроқ насохт. 

Меандешидам, ки инҳо амнияташонро бо чӣ нигоҳ медоранд? 

  - Нагў бачам, дар ин хусус чӣ қадар ки гап назанем, кам аст. 

 

                                                                  * * * * * 

 

     Рўз  рў ба завол буд, дар ҳуҷрае, дар яке аз кўчаҳои назди қароргоҳи Ҳукумати 

Ҷумҳурии Бухоро Файзулло Хоҷаев бо Анварпошо нишаста сўҳбати гарме доштанд. 

  - Шумо он рўз маро бовар кунондед, ки коммунисти асилед. 

  - Бале, ба ғояҳои ин ҳизб эътимод баста будам. Аммо баъдтар, аниқтараш дар инҷо аѐнам 

шуд русҳо ин марзу бумро барои он ишғол намудаанд, ормонҳои миллии худро амалӣ 

кунанд. 

  - Ман чун Роҳбари ин Ҳукумат ҳақиқатро ҳар лаҳзаву ҳар соат эҳсос мекунам. Ба мо 

ҳокимиятро ба он андозае, ки дар борааш бо даҳон пур гап мезанем, надодаанд. Ҳар 

қадами то таҳти назорат аст. Мо лўхтакем дар дасти онҳо. Рўз то рўз дилам аз инқилобу 

инқилобчиѐн монда истодааст. 
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  - Файзулло, шумо ҳамаи инро ҳис мекунед, аммо боз супоришу дастури онҳоро иҷро 

менамоед. Хуб нест якбора ба истеъфо рафта, паи амалӣ намудани ормонҳои хеш шавем? 

  - Чунин андеша доштам. Аммо боз маслиҳатам доданд, ки мақомотро ба хотири амалӣ 

кардани нақшаҳоям истифода барам. Агар дар ин вазифа каси дигар мебуд, ки медонад чи 

кор мекард. Агар болшевикон сала биѐр мегуфтанд, калла мебурданд. 

  - Болшевикон ба шумо фишор меоранд, медонам. Шумо низ ба дасти кам нестед, кори 

худро мекунед. Аммо ин ҳоло хеле ва хеле кам аст. Мову шуморо зарур аст бо фаро 

расидани фурсати муносиб аз як гиребон сар бароварда, ба қувваҳои  бегона ва 

бегонапараст зарбаи ҳалокатбор занем. 

  - Тамоми сардорони милисаро дар вилоятҳо бо дастури шумо аз ҳисоби фидоиѐни турк 

таъин кардам. Сардори Артиши Халқии Бухоро Орифов одами мост. Онҳо кор карда 

истодаанд ба нафъи миллати мусулмон. Аммо ин ҳанўз басанда нест. Ман қонеъ нестам. 

Зеро мўҳлати муборизае, ки интизораш ҳастам, тўл мекашад. Рақибон нерўманд 

мешаванд. Ҷосусон бошанд, одамони моро фош карда, аз артиш дур мекунанд. Дар 

мақоми баланд қарор дошта бошем ҳам, мухолифон бисѐранд. Онҳо аз русҳо метарсанд. 

Ва маро пеши онҳо сиѐҳ мекунанд. 

  - Русҳо мехоҳанд дар Туркистон якчанд давлати миллӣ созанд ва бо ин зиддияти 

миллиро барангехта, худ дар сари онҳо фармонфармоӣ кунанд, рост? 

  - Ҳамин хел ният доранд, - аз ҷой хест Файзулло Хоҷаев ва аз тоқи девор ҷузъгиреро 

кушод, - Ана он ҳуҷҷат, ки аз боло ба мо фармуданд, ки ба худмуайянкунии миллатҳо 

мусоидат кунем. 

  - Чи мехоҳанд? 

  - Ният доранд дар Туркистон давлатҳои миллӣ барои узбакҳо, қирғизҳо, туркманҳо ва 

ҳатто форсҳо созмон диҳанд. 

  - Форсҳо? – барошуфт Анварпошо, - Онҳо дар Бухоро чи нуфуз доранд? 

  - Онҳоро русҳо пуштибонанд. 

  - Мо чӣ? 

  - Ман ба онҳо фаҳмондам, ки форсҳо соҳиби давлати худанд. Аммо чанд олими дигар 

иддао доранд, ки дар Туркистон тоҷикон ҳаққи сохтани чунин давлатро доранд. 

  - Ман гуфтам, тоҷикӣ забони амир Олимхон ва аморат буд, ки баробари фанои он аз байн 

рафт. Дар ин қаламрав бояд забони ҷадид арзи ҳастӣ кунад. Аммо боз ҳамон русҳо 

эътироз карданд, ки бо забони рус низ сесад сол аждодони Николай гуфтугў доштанд. Ин 

маънои онро надорад, ки бо ин забон дигар гуфтугў кардан маъно надорад. 

  - Ин тавр гузоштани масъала бо болшевикон беҳудааст. Онҳо дар пушти ин суханон, ки 

гўѐ ба миллатҳои майда фазои мусоиди рушдро муҳайѐ менамоянд, кори худро мекунанд. 

Майдамиллатҳои  Туркистон ҳама турканд, бояд мо инро ба онҳо фаҳмонем. Бояд… Онҳо 

аз ғояти дур будан аз маърифати ислом ва дунявӣ гузаштаи худро фаромўш кардаанд. 

  - Ба андеша ман, бояд ин масъаларо баъд аз ғалабаи қатъӣ мавриди баррасӣ қарор диҳем. 

  - Чаро имрўз не? 

  - Зеро ин мақсадҳо моро метавонад даҳсолаҳо ба қафо барад. Агар муборизаи 

мусаллаҳонаро оғоз кунем, онгоҳ на русҳо ва на тоҷикони гумном фурсат намеѐбанд, ки 

ин масъала ба миѐн гузошта шавад. 

  - Мо бояд ба он кўшем Туркия чун давлати пуриқтидор ва паҳновар арзи ҳастӣ кунад. 

Домани он дар Ғарб аз Булғористону Юнон дар Шимол аз Маскаву Қазон дар шарқ аз 

Қошғару Олой дар ҷануб то уқѐнуси Ҳинд расад. Барои ин нерўи мо мерасад. Русҳо, ки 

масъаларо дар мадди аввал гузоштаанд, чаро мо туркҳо аз ин имконият даст бишўем? 

Чаро? Англисҳо ними дунѐро ба тасарруфи худ даровардаанд. Мо бошем ҳаммилатони 

худро ҳимоя карда наметавонистаем… 

        Аз пушти дар шарфаи по шунида шуд. Файзулло Хоҷаев ба самти он садо кард: 

  - Кист? 

  - Рафиқ Хоҷаев, шуморо дар ҳукумат сўроғ доранд, - ҳамчунон аз паси дар ҷавоб доданд. 
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  - Кӣ? 

  - Қосид худро шинос накард. Лифофаеро дод, ки ба шумо расонам. 

  - Ҳозир, - гуфт Хоҷаев ва аз ҷой хеста берун баромад. Пас аз фурсате дар даст лифофа 

даромад. 

  - Ҷаноби Анвар, аз Маскав меҳмон омадааст. Ман бояд онҷо бошам. 

  - Сўҳбат боқӣ… 

        Анвар маънодорона сар ҷунбонд, Файзулло Хоҷаев аз дар берун шуд. Ўро дар ҳавлӣ 

дастаи шашнафараи аскарони мусаллаҳ интизор буданд. Анварпошо пас аз лаҳзае ҳавлӣ 

баромад. Онҷо ўро дастаи милисаҳои Бухоро бо супориши Ризо Алӣ посбонӣ мекарданд. 

Анвар муддате рўи ҳавлӣ қадам зада, аз ҳавои соф нафас кашид. Ва ба яке аз посбонҳо, ки 

дар зери шипанги шашсутун нишаста буд, амр дод ки номаи дар лифофа гузошташударо 

ба Салимпошо расонад. Ва худ аз нав ба ҳуҷраи барояш омодашуда, ки тамоми шароитҳои 

истироҳатро доро буд, даромад. 

 

                                                                        * * * * *  

 

       Саворони мусаллаҳ бо сарварии Саид дар ин шаби торик биѐбони пурчангу хокро тай 

зада, дар канори рустое қарор гирифтанд, ки садои чорвояш, бахусус харони дағаловозаш 

баланд ба гўш мерасид. Сагони шабзиндадор, ки шабони маҳтобӣ одати девонавор 

ҷакидан доштанд, дар ин шаби бемаҳтоби тира гўши фалакро кар карда ак-ак мекарданд. 

Саид лаҷоми аспашро ба яке аз шариконаш дода, тани- танҳо аз макони ишғолкардаашон 

канортар рафт, то ки мавзеъро муоина кунад. Дар русто низ, ягон-ягон чароғҳои равғанин 

хира-хира месўхтанд. Саид мавзеъро чарх зада, ба назди шариконаш омад. Онҳо аспҳоро 

баста, зинҳоро алакай кушода буданд. Ин амали онҳо Саидро ба ғазаб оварда бошад ҳам 

зиѐд сухан нагуфт:  

  - Шумо ҳарқадам ба сари худ хўҷаинед, ба ҳадде, ки интизор нашудед, сардоратон чи 

мефармояд. Меравед ѐ меистед? 

  - Рости гап пиндоштам, барои истироҳат ва шабгузаронӣ ин мавзеъро писандидед, - аз 

номи ҳама ҷавоб дод, ҷавони сиѐҳҷурда, ки мўйлабҳои дарозаш рўи лабонаш бор андохта 

буд. 

  - Хаста шудед, инро мефаҳмам, - овои Саид қадре нармтар шуд. Шумо боре андеша 

карда будед, ки дар вазъи ҷангӣ қарор доред. Ва ҳар амале, ки иҷро мекунед ба раъйи 

сардор вобастааст. Сардоратон манам… Ҳақ дорам ин кори шуморо маҳкум кунам. 

  - Дуруст, мо ҳеҷ чиз нагуфтем, шумо ҳақ ҳастед. Бубахшед! Хато кардем, - боз аз номи 

ҳама ҷавоб дод он ҷавон. Аммо Саид аз ин баҳонаҳои ў аз нав ба ғазаб омад. 

  - Агар ҳодисае сар мезад, дигар бахшидан ѐ набахшидани ҷурми шумо ҳеҷ аҳамияте 

надошт. Ҳолати ҷангӣ тақозо мекунад, сипоҳӣ аз ҳарфи сардораш ҳаргиз сарпечӣ накунад. 

Шумо бошед… Саид дигар чизе нагуфт, ба зини аспаш, ки дар рўи замини сабзпўш 

ниҳода буданд, такя зад. Ва як дам нагузашта, хоб ба чашмаш ғолиб омад. Ҷавони 

мўйлабдор ки то ин дам ба саволҳои ў ҷавоб мегуфт, бо тамасхур илова кард. 

  - Кўфти дурўза кора кард, вагарна гўшатонро сардор бо қонуну қоидаҳои низомӣ пур 

меард. 

  - Хайрият, - илова намуд савораи дигар, ки ҳанўз бедор буд. 

  - Бихобед бачаҳо, саҳар офтоб набаромада ба роҳ баромадан даркор. 
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         Ба онҳо то субҳ хуфтан муяссар нагардид. Ҳанўз як соат аз хобашон нагузашта, 

силоҳашонро аскарони сурх ҷамъ оварда, худи онҳоро аз хоб хезонданд. Саид ба пўшоки 

махсуси аскарон нигариста гуфт: 

  - Бачаҳо, шумо худиҳоро беяроқ кардед. 

  - Чи хел худӣ? 

  - Мо сипоҳиѐнем аз шўъбаи махсуси Артиши Халқии Бухоро… 

  - Дар онҷо аниқ мекунем, - гуфт яке аз сипоҳиѐн ба Саид, ки бе ягон тарсу ҳарос сухан 

мегуфт. 

        Саид ва дастаи ўро ба деҳа оварданд, ки штаби аскарони сурх онҷо воқеъ афтода буд. 

Онҳоро дар як ҳуҷраи танг дароварданд. Сардори аскарон ба рўи ҳар як сипоҳии дастаи 

Саид дар партави нури чароғи нафт зеҳн монд. Ва ба ҳар кадом савол дода, ҷавоб гирифт. 

Сипас онҳоро ба роҳе ки мебоист мерафтанд, ҳидоят намуда муваффақият хостанд… 

  

                                                                  * * * * *  

 

       Амонро ҳеҷ шинохта намешуд. Дар сари тарошидааш тоқии фарғонагӣ ниҳода буд. Аз 

болои куртаи бегиребони сафед ҷелаки рах-рах дошт, ки ниҳоят кушод ва хандаовар 

метофт. Бо вуҷуди  ин аѐн буд, ин сару либос ўро писанд омадааст. Ва аз он қонеъ 

мебошад. Ў курпаву курпачаҳоро рўи сандуқ болои ҳам бо тартиб ниҳода, хонаи хоби 

хўҷаинро ки дар гўшаи он кати чўбин меистод, рўбучин мекард. Яъқуб риши 

мошубиринҷашро миқроз зада, ба тартиб меовард онро. Амон болиштҳоро болои 

курпачаҳо гузошта, якбора чизе ба хотираш омад, ки ба ҷониби хўҷаинаш рў овард: 

  - Пўлод ба он марди низомипўш гуфт: Шумо чун соҳиби корвонро гусел намудед, ў аз 

шумо мепурсад, «кӣ маро пешвоз мегирад? Ва бояд ман чӣ бигўям?» шумо бошед ба ў 

гуфтед, ки «шуморо шахси савори аспи сафед, ки саллаи сиѐҳ дорад, пешвоз мегирад» ва 

ба ў мегўед, - «роҳ дур аст?». Онҳо мегўянд, - «то деҳи наздиктарин Онгоҳ ў бояд гўяд – 

«назди ки меравед? Рустам?». Онҳо ҷавоб медиҳанд – не, назди  Фарҳод. Онгоҳ роҳбалади 

корвон, борро онҷо гузошта, худ ба Бухоро бармегардад. 

        Чеҳраи Яъқуб якбора алов гирифт, ҷабинашро арақи сард пахш кард. Саҳл монда буд 

Амонро тиккаву пора кунад. Аммо бо илоҷе таҳаммул намуд, осемасар аз ҷой хест, 

хилъаташро пўшид, аз болои он рўймоли миѐнро баст ва ба Амон гўшаи хонаро нишон 

дод: 

  - Инҷо рахти хоб андоз, ман зуд меоям… 

        Ва худ бошитоб аз хона баромад. 

 

                                                                         * * * * *  

  

       Хонаи Орифовро аскарони сурх посбонӣ мекарданд. Ба назди дари  хона зани 

фаранҷипўше омад, ў дар даст қоғаз дошт ва монанд ба гунгҳо ҳаракат мекард. Аскари 

посбон, ки борҳо бо ў дар чунин сурат рў ба рў омада буд, қоғазашро баргардонид ва гуфт: 

  - Ту дар ин шаби торик чи бало дорӣ? Шайтон, - ва дарро кушода ба ў ишора намуд, – 

Даро! 

        Зан лангон-лангон вориди ҳавлӣ шуд ва оҳиста ба ҳуҷраи Орифов даромад, ки ў як 

даста қоғазҳоро тагурў мекард, чизеро мекофт. Баробари дидани Орифов зан чодарашро 

кушод. Чеҳраи Яъқуб Холматов намоѐн шуд. Ў рўи қолинҳои патғафс қадам зада, назди 
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Орифов қарор гирифт, ки рўи роҳаткурсӣ нишаста чашм аз ў намеканд. Чеҳраи гирифтаи 

Холматов ўро ба андеша овард. Ва омирона гуфт: 

  - Гапро ғоз надода бигўй, чӣ ҳодиса рўй дод? 

 

                                                                         * * * * * 

 

        Ҳавлии корвонсарой ором буд. Амон аз ҳуҷраи Яъқуб баромада назди дарбачаи 

дарвозаи ҳавлӣ таваққуф намуд. Пўлод ўро дар ин сурат дида ҳайрон шуд. 

  - Амон, маро нашинохтӣ? 

  - Сабр кунед, ман ҳозир, - осемасар ба кўча баромад Амон ва давиданашро идома дод. 

Пўлод аз паси ў нигарон монд. Сипас рўи кундаҳои кўҳна ва пўсида, ки дар шафати 

дарвоза мехобид нишаст. Андешаҳояш амиқ буд, бехабар монд, чи гуна Амон паҳлуяш 

қарор гирифт. Ў Амонро дар ин сурат дида ҳайрон шуд. 

  - «Бойбача» росташро бигўй ту барои кадом хизматат хуҷаин туро бо ин сару либос 

сарфароз гардонид?.. 

  - Пўлод, ту хафа нашав, ҳар кас хушбахтии худро мехоҳад. Маро хуҷаин пуҳлуи худ ҷой 

дод… 

  - Яъқуб? Охир ў дар пўстат коҳ ҷой мекард, акнун ў ба ту хайрхоҳ шудааст? Эй гусола, 

росташро бигўй ту ба ў дар хусуси туфангҳо ягон чиз гуфтӣ?.. 

        Пўлод ба рўи Амон амиқ нигоҳ кард. Амон бо тааҷҷуб ба Пўлод, ки ифодаи рўяш 

даҳшатовар буд назар афканд: 

  - Ту чӣ гуфта истодаӣ Пўлод, чи хел ман дар ин бора сухан мегўям? 

  - Амон, ту як чизро дар хотир бигир, рафту дар ин бора ба ў ҳарфе бигўӣ, ман гулўи туро 

худам бо дандонам канда мегирам. 

   Пўлод каме ором гирифта бошад ҳам, дар гуфтораш оҳанги қаҳру ғазаб нуфуз дошт.  

  - Гўш кун, ба амакат бисѐр ҳам эътимод набанд, рўзҳои сахтро фаромўш кардӣ. Ман ба 

ту кунҷора медодам, ки аз гуруснагӣ намурӣ… 

          Амон хомўш ба рўи Пўлод нигарист, эҳсоси ногуворе фарош гирифт. Пўлод ҳамоно 

бо шубҳа ба Амон назар мекард. 

 

                                                                      * * * * *  

 

     Орифов ғазабашро базўр нигоҳ дошта гуфт: 

  - Ба ту ду рўз мўҳлат шоҳидонро гум кун! Чи тавр ин корро иҷро мекунӣ, ба ман дахл 

надорад. Бояд, ки ному нишонашон дар Бухоро намонад ва касе дар ин хусус ҳарфи 

зиѐдатӣ нагўяд… Гўш кун, агар сарат барои ту азиз аст, дар ин бора биандеш! Масъалаи 

корвонро худам ҳал мекунам… Дигар гап надорам! Тамом! Ба ту ҷавоб! 

     Яъқуб аз ғояти тарс ба худ ларзида, аз ҷой  хест ва фаранҷиро ба сар кашида, аз дар 

баромаданӣ шуд, ки Орифов ўро боздошт: 

  - Қариб фаромўш карда будам, рўзҳои наздик ба назди ту аз Хоразм ва Фарғона одам 

меоянд. Онҳо ба ҳеҷ ваҷҳ набояд дар ҷои ту бимонанд, баъди ин қазия. Ту ҷойи онҳоро 

муайян бикун ки хатар набошад. Масъалаи аз байн бардоштани шоҳидонро амиқ кор 

бикун, маблағро дареғ надор!.. 

        Холматов дар тан либоси занона ба корвонсаро наздик омада, ба чор тараф бо ҳарос 

нигарист, сипас дарро  оҳиста куфт. Овози мўйсафед баланд шуд? 

  - Кист? 

  - Ман… 

        Дарбачаро мўйсафед кушод, ҳарду ба меҳмонхона даромаданд. Яъқуб либоси 

занонаро аз тан кашида, рўи қолин нишаст… Андўҳи гарон ба дўш дошт, чашмонаш чун 

чашмони гург самимият гум карда буданд. Муддате ба замин дида дўхт ва якбора ба 

мўйсафед рў овард: 
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  - Гўш кун, пагоҳ уйғури якчашмаро пайдо карда ба назди ман фирист. Сипас шабона ба 

поезд нишаста, Амонро ба назди Шукури чармгар бибар ва ба ў фармо, ки муддати як сол 

нагузорад қадамашро аз хона берун гузорад. Фаҳмидӣ? 

  - Ҳамаашро фаҳмидам… Агар пурсад, ки барои Амон чанд пул додан лозим?.. 

      Яъқуб ба рўи мўйсафед нигоҳи ғазаболуд дўхт ва дод зад: 

  - Ягон чӣ даркор нест, - қадре мулоим шуда илова кард.       – Корро ин сагбачаҳо расво 

кардаанд… 

  - Ман ин чизро пай бурда будам, - гуфт мўйсафед чун одат бо оромӣ. 

  - Ҳеҷ чизро намедонӣ! Онҳо дар хусуси корвон ба шўъбаи махсус хабар додаанд… 

  - Наход? 

  - Фикр мекунам, ҳамааш мегузарад. Пагоҳ худам ба корҳои хоҷагӣ машғул мешавам, ту 

бо ҳамин бедарак нашав! Акнун хоб бикун, Худо мададгорат шавад! – Яъқуб бархост ва 

ба ҳуҷраи хоби худ даромад. Дар гўшаи хона Амон ба хоби роҳат рафта буд. 

 

* * * * * 

 

         Корвон ҳанўз субҳ надамида ба роҳ баромад. Роҳи асосиро интихоб карда, ҷониби 

Тирмиз равон буданд. 

  - Шумо бо осонӣ ба онҷо мерасед. Агар бешитоб ҳам ҳаракат кунед, мерасед, - гуфт 

корманди ЧК ба Саид. 

  - Мо бояд тарзе ҳаракат кунем, ки аз пеши корвон бароем. Ва онҳо дар ғафлат монанд. 

  - Ман роҳи бехавфу наздикро ҳатман нишон медиҳам. 

  - Рафиқ Хоҷаев, мо аз ту барои ин кор аз самими қалб минатдор мебудем. 

  - Ҷойи минатдорӣ нест. Ман низ ҳавасмандам ки ин кор ба манфиат ҳал шавад. 

  - Пас вақтро барҳадар додан лозим нест, - гуфт Саид ва ба тобеонаш фармуд, - Ба аспҳо 

нишинед! 

        Ҳама ба зудӣ ба аспҳояшон нишастанд. Акнун роҳбаладии дастаро корманди ЧК 

Хоҷаев ба дўш дошт. 

                                                 

                                                                 * * * * *  

 

        Дар соҳили руди Камаров Фузайл Махсум ба шарафи меҳмони олиқадр Эшон Бала 

зиѐфат ороста буд. Эшон Бала ду шабу ду рўз дар қароргоҳи ин муҷоҳиди маъруф, ки 

водии Қаротегин аз ҳайбаташ меларзид, меҳмон буд. 

  - Муттаҳид кардани Балҷувону Қаротегин айни муддаост. Ман пешниҳоди 

Давлатмандбиро бо ҷону дил қабул медорам, - гуфт Фузайл Махсум, - Муттаҳид кардани 

қувваҳо барои душманони ин сарзамин гарон меафтад. 

  - Мушкилии мову шумо роҳ аст. Вагарна, нерўи душманро якҷоя пароканда кардан ин 

қадар вазинин намеафтад. 

  - Номутаафиқӣ барои мо низ мушкилӣ овардааст. Деҳаҳоро озод мекунем, баъд аз ду-се 

рўз аскарони сурх боз омада намояндагони худро мегузоранд. 

  - Онҷо одамони худро намегузоред? 

  - Онҳоро ба қатл мерасонанд. Шумо чӣ кор кардед? 

  - Давлатманд раиси кумитаи инқилобӣ шуд. 
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  - Барои чӣ? – ба даҳшат омад Фузайл Махсум. 

  - Барои наҷоти мардум. Танҳо бо ин восита пеши роҳи аскарони сурхро бастем. Вагарна 

бо силоҳу асокире ки мо дорем, бо аскарони бешумори болшевик тааррўз карда 

наметавонистем. Аз ҷониби дигар, нияти таҳтонии онҳоро аниқ кардем. Ҷор мезананд ки 

рўзгори мардумро беҳ мекунем, нашуд, кор бад шуд. Шумо ҳам бо ин роҳ метавонед пеши 

фишори болшевиконро гиред. 

  - Раиси Кумитаи инқилобӣ шавам? 

  - Агар имкон бошад. 

  - Муборизаҳоямон чӣ мешавад? 

  - Ин ҳам як шакли мубориза аст. Мо бояд то нерўямонро мустаҳкам кардан, роҳи фиреб 

додани онҳоро ҷўем. 

  - Бале… Пешниҳоди шумо як ҷониби масъала аст. Бо ин восита душманони рўи об 

мебароянд. 

  - Бовар доред? 

  - Бале… 

  - Ман мавқеамро дигар намекунам. 

  - Дигар накунед. Танҳо тарзи муборизаро дигар намоед. 

  - Бале, суханони шумо сад дар сад дуруст аст. Аммо  муҳол  аст ба ман касе бовар кунад. 

  - Ба ҳар ҳол намояндагонро барои гуфтушунид бо аскарони сурх фиристонед. Шояд 

натиҷаи мусбат ба даст биояд. 

  - Ба ин ман шубҳа дорам… 

  - Чаро? 

  - Дар боло гуфтам. 

  - Роҳи муборизаро бояд иваз кард. 

  - Шумо муваффақ шудед? 

  - То андозае, имрўз нерўямонро тавқият додаем. Вале андешаҳо гуногун аст. Муҷоҳидон 

як гап мегўянду болшевикон як гап. Давлатманд низ дудила шудааст. Фардо ба кадом 

хулоса меояд. Ҳанўз маълум нест. Зеро дар Бухоро низ ақидаҳо гуногун аст.  

  - Мову шуморо манфиати умумимиллӣ муттаҳид месозад. Чун ба Балҷувон расидӣ, ба 

Давлатманд бигўй, ҳаргиз аз мубориза даст накашад. Бояд мо муттаҳид шавем. Барои ин 

вақт лозим аст. 

        Фузайл Махсум ба Эшон Бала аспи дусолаеро тўҳфа кард, зину афзор ва шамшери 

ҳиндӣ. Нисфирўзӣ баъд аз зиѐфат меҳмонро гусел намуд. Тўшаи роҳ омода сохт. Эшон 

Бала аз он шод буд, ки муборизони Ватан ҳанўз ҳам рўҳи бешикаст доранд. 

 

                                                                     * * * * *  

 

     Дар канори дўкони оҳангар, воқеъ дар бозори шаҳр, такя ба девори сиѐҳу дудзада дода 

дар рўи палоси кўҳнае марди якчашма нишаста буд. Дар наздаш дар рўи порчаи матоъ 

косаи кўҳнаи чинӣ меистод, аз об пур. Дар атрофи коса сангчаҳои сафеду сиѐҳ, сурху 

кабуд ва зарду шаффоф чун булур гузошта шуда буд. Риши кўтоҳ вале тор-тори 



 53 

мошубиринҷаш аз гарди дуди оташдони оҳангар сиѐҳ шуда буд, чашми росташро бо ду 

қабат сони сафед баста бошад ҳам, чиркин буду  кара задаву ифлос метобид. Чеҳраи мард 

даҳшатангез менамуд, корди дасташро намоишкорона тез мекард. Ва ба ҳар як роҳгузар 

ки ба сўяш назар медўхт, бо чашми алояш песонда нигоҳ мекард… Зани фаранҷипўш рў 

ба рўяш нишаст. 

  - Чи кор дорӣ? 

  - Омадам ки ба ман кўмак расонед. 

  - Дар кадом боб? 

  - Гўсолаамро гум кардаам… 

  - Барои кушоиши фол пул парто… 

     Зан ду танга ба коса партофт. 

  - Ту гунҷишк меҷўӣ ва ѐ гусола? Парто тангаи кироӣ… Сангҳо ҳақиқатро намегўянд. 

       Зан рўймолчаашро кушода, се тангаи дигар бароварда дар косаи об ниҳод. Якчашма 

сангҳоро аз якҷо ба ҷои дигар гузошта хомўшона зери лаб мегуфт: 

  - Вай кай гум шуд? 

  - Се рўз шуд… 

        Якчашма ҳар як сангро бо навбат ба каф гирифта, худ ба худ чизе  зери лаб гуфт. Ва 

онро рўи матоъ гузошта ба зан рў овард: 

  - Дасти ростатро болои санг гузор. Акнун бардор. Гўсолаат доғи сафед дорад? 

       Зан аз ғояти хурсандӣ табассум кард: 

  - Бале, гўсола дар сар ва думаш холи сафед дорад. 

  - Ана, худи-худаш, - якчашма сангеро ки дар гўшааш холи сафед дошт, ба зан нишон 

дод. 

  - Санги кабуд мегўяд, гўсоларо кушта, аллакай пўсташро ба чармгар додаанд. Дар ин 

бора санги зард хабар дод. 

  - Илоҳи хонаи дузд сўзад, ба умед гўсола парвардам. Ба умед, ки гўсола гов мешаваду 

косаи кўдаконам тар… 

  - Вой дод… - зан мўйканону рўйканон аз назди якчашма бархост. Дар ҷои зан мўйсафед, 

хизматчии корвонсарои Яъқуб Холматов сари зону нишаст. 

  - Ассалом Уйғур! 

  - Воалейкум бар салом! А… Ин туи рўбоҳи пир? 

  - Ман, омадаам, ки пайғоми Яъқубро расонам. 

      Уйғур чашмонашро бозӣ даронда, бо тамасхур ба мўйсафед рў овард: 

  - Ҳм, боз қабри ягон болшевикро кандан лозим? 

  - Не, намедонам… 

  - Чи худро ба нодонӣ мезанӣ, мўйсафеди айѐр. Ту ҳама чизро медонӣ, - уйғур дарк кард, 

мўйсафед аз он зоте нест, ки ба осонӣ даҳонаш гарм шуда, сирри дил кушояд. Ва илова 

кард; - Кай рафтан даркор? 

  - Ҳозир, интизор аст… 

  - Имрўз бахт ба рўям хандид. Хеле кор кардам. Яъқуб ки даъват карда бошад, меравам. 

Бирав бигу, ки ҳозир меояд. 
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        Мўйсафед бархосту рафт… Чун ў аз назари якчашма паноҳ шуд, матоъро ки дар рўи 

он косаи чинӣ гузошта шуда буд, баъд аз холӣ кардани обаш ба оҳангар дод. 

  - Усто, инро дар ҷояш гузор, ман меравам… 

 

                                                                * * * * * 

 

         Аз пайраҳаи пурпечу танги кўҳӣ саворони дастаи Саид бо ҳидояти Хоҷаев ба 

мақсади таъқиби корвон раҳсипор буданд. 

  - Корвон алъон аз инҷо нагузаштааст, - гуфт Хоҷаев. 

  - Акнун пешвоз гирифтани он имкон дорад, - хушҳолиашро ошкор кард Саид. 

  - Рафиқон! Дар ин мавзеъ камин гиред! Аспҳоро ба Ашўр гузоред ки ба канор барад. 

Яроқҳо омода шавад! Мо аввал ба онҳо шарт мегузорем, ки бе муқобилият корвонро 

гузоранд. Агар рад карданд, ба муборизаи мусаллаҳона мегузарем. Бояд бо ҳар роҳе ки 

набошад, корвонро ба даст дарорем. 

         Сипоҳиѐн силоҳҳояшонро санҷида, дар мавқеъҳои ишғолкардаашон камин 

гирифтанд. Хоҷаев ба Саид рў овард: 

  - Акнун иҷозат диҳед ки равам. 

  - Ташаккур рафиқ Хоҷаев, барои кўмаке, ки ба мо арзонӣ доштед, - гуфт Саид. Хоҷаев бо 

онҳо хайру хуш карда, аспро бо роҳи омадааш гардонд ва дар як дам аз назари сипоҳиѐни 

Саид дур шуд. Ин лаҳза офтоб ба қиѐм омада буд, аз самте ки корвонро интизор буданд, 

шарфаву садое ба гўш намерасид. 

         Субҳи козиб дар ин мавзеъи дур аз нафаси одамӣ, барои аспони ҷавмаст, ки дар 

дараи танги бегиѐҳ паноҳонда буданд, лаҳзаи ниҳоят ором маҳсуб меѐфт. Ҳарчанд зину 

пуштангашонро ба дўш доштанд, аз корвон ҳанўз дарак набуд. Танҳо садои кунде аз дур 

ба гўш меомад. Ин худ басанда буд ки аъзоѐни даста ба набард омода шаванд. Саид дар 

хамгашти пайраҳа чанги маҳинро дид, ки аз зери суми корвон мехест. Пеш-пеш саворони 

мусаллаҳро дида ба андеша афтод ва ба хулосае омад дастаро тавассути аспҳо ба амалиѐт 

омода кунанд. Ва амр дод: 

  - Ҳама ба аспҳо савор шавед! – Сипоҳиѐн аз ин тасмими сардорашон ба тааҷҷуб афтода 

бошанд ҳам эътироз накарданд, зуд ба дара фаромада, ба аспҳояшон нишастанд, ва бо 

амри сардор ба набард омода шуданд. Дар ин лаҳза, корвон дар фарозӣ қарор дошт. Чун 

корвониѐн сипоҳиѐни мусаллаҳро диданд, мили яроқҳояшонро ҷониби онҳо гардонданд. 

Саид самандашро ба пеш ҳай кард. Мўсобек роҳбалади корвон силоҳдоронро ором намуд: 

  - Ба фикрам бо онҳое, ки мо бояд вохўрем ҳаминҳоянд. 

          Корвон ва сипоҳиѐн тадриҷан ба ҳам наздик омаданд. Чун онҳо ба ҳам рў ба рў 

шуданд, Саид баъд аз салом пурсид: 

  - Роҳатон тўлонист? 

       Мўсобек бодиққат ба чеҳраи Саид нигариста, бо нармӣ гуфт: 

  - Бале, то деҳаи наздиктарин. 

  - Шумо назди ки меравед? Назди Рустам? 

     Мўсобек дигар чизе нагуфт, хушҳолона ба Саид наздик омада гуфт: 

  - Ҳамааш фаҳмо… Бовар кунед, гумон мекардам роҳи ин корвони сабилмонда ҳеҷ 

интиҳо надорад. 

        Сипоҳиѐни Саид бо корвониѐн салому алейк карда, бо табассумҳои сохта, рўширинӣ 

намуданд. Саид аз Мўсобек пурсид: 

  - Дар Бухоро чи гап? 

  - Ҳоло ҳамон хараҷу мараҷи пештара, рўзҳои наздик ному нишони болшевику ҷадиду 

Аскарони Сурх нахоҳад монд. 

  - Худо хоҳад! – гуфт Саид. 

       Мўсобек аз хурҷин ки дар зин овезон буд, лифофаи бо сурғуҷ маҳкам кардашударо 

бароварда ба Саид дароз карда бо такид гуфт: 
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  - Ба Темурмалик бидеҳ! 

  - Ўро хуб мешиносам. Ў рафиқи даврони бачагии ман аст. Аз Каротоғ… Саид ба 

Мўсобек фурсати сухан гуфтан надода илова кард: 

  - Ҳазрат, то наздиктарин деҳа даҳ километр роҳ аст. Шумо истироҳат кунед… 

  - Ташаккур, маро дар Бухоро интизоранд, хушҳолии худро пинҳон дошта натавонист, - 

онҷо ман бояд дастаи саднафараро қабул кунам. Афсўс ки фурсат танг аст, Худо хоҳад 

мову шумо боз рў ба рў мешавем. 

  - Иншоолоҳ, умед дорам ин орзўямон амалӣ мешавад. 

  - Инак, корвон ба ихтиѐри шумо, арзиши онро аз ҳама зиѐд шумо дарк мекунед. Саид ба 

яке аз сипоҳиѐн рў овард: 

  - Ғаффор, корвонро ба роҳ дарор. 

      Ғаффор масъулияти корвонро ба дўш гирифт. Аз асп фаромада ба маркаби харобу 

хаста, ки дар дўш таноби пашмин дошту нўги он дар фуки уштури пеши корвон баста 

шуда буд, нишаст. Ғаффор халачўб ба гардани хар зад, корвон ба роҳ баромад. Сўҳбати 

одамони Саид ва корвониѐни Мўсобекро гузаштани охирин уштури корвон гусаст. Онҳо 

саросема хайрухўш намуда, ба роҳи худ раҳсипор шуданд. 

 

                                                              

                                                                       * * * * *  

 

       Шаб дар корвонсарой, Яъқуб ҳазлу шўхӣро ба авҷ расонида буд. Ў рўи суфаи ҳавлӣ 

нишаста, воқеаи хандаовареро ба ҳозирин нақл мекард. Ҳама ҳозирон ба завқ 

механдиданд. Мўйсафеди харобу хурдҷусса ишкамашро ду даста дошта, аз ханда ба 

атсазанӣ даромад, раги гарданаш дамида, аз чашмони камнураш ашк ҷорӣ шуд. 

  - Намуре, -  ташти пур аз шириниро рўи дастархон ниҳода гуфт хизматгори корвонсароӣ 

мўйсафеди чолок Мурод. Ва ба хотири рафъи ин ҳолат ба мўйсафеди хурдҷуссаи хароб 

кўмак карданӣ шуда, бо панҷаи харобу шахшўлаш ба таҳти пушти ў зад. Ин амал 

мўйсафеди Мурод кўмак кард. Мўйсафеди хурдҷуссаи хароб ба худ омад, риши 

кўтоҳашро кафмол карда, сипас чашмони пуробашро бо гўшаи рўймоли миѐнаш пок 

намуд: 

  -Ташаккур! Рости гап, ман ин ҳикояти ғалатиро дар умри сарам бори аввал шунидам. Ба 

хона ки рафтам, ба аҳли оила низ нақл мекунам. 

    Яъқуб бо вуҷуди он ки аҳли нишастро шикамсерӣ хандонд, авзояш беҷо буд. Ў ба 

мусафеди Мурод рў овард. 

  - Нони гармат ку? 

  - Рафтааст, ҳозир меояд. 

  - Кӣ? 

  - Пўлод… 

  - Эҳ ин Пўлод, ягон супоришро сари вақт иҷро накарда буд. Инак боз ҳамон кору 

кирдораш… 

 

                                                                           * * * * *  

 

       Аз тангкўчаи торик ва беодам, ки дар зери таҷҷалии моҳи камнур базўр ба чашм 

мерасид, зери бори андеша тани танҳо Пўлод гом мениҳод. Дар ҳарду даст бастаи нон 

дошт. Шитоб мекард. Дар гардиши тангкўча савори саманди мушкин, ўро фолбини 

машҳур – Уйғур интизор буд. Чашми ягона, вале ҷоншикори ў чун ба Пўлод афтод, аз 

хўрҷин гурзи панҷоҳ килогиро ки дар таноб баста шуда буд, берун баровард. Ва нўги 
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танобро ба банди дасташ ду-се печ тоб дода, гурзро чун сайди сайдгир дар қоши зин 

овехт. Ҳамин ки Пўлод наздик омад, гурзро даври сар тоб дода, сари Пўлодро нишон 

гирифт. Пўлод худро осемасар канор кашид. Аммо гурз ба китфи чапаш бархўрд. Пўлод 

фарѐди даҳшатнок бароварда афтод. Уйғур бори дигар сари Пўлодро нишон гирифт. 

Гурзаш ба ҳадаф расид. Уйғур дар як дам паси хонаҳои канори тангкўча ки бетартиб бино 

ѐфта буданд, пинҳон шуд. Пўлод рўи раҳ, оғўштаи хоку  хун хобида буд, дар атрофаш 

нонҳои хунолуда парешон… 

      Фолбин аспро бо шитоб давонда, дар назди корвонсарой таваққуф намуд. Аспбон 

лаҷоми аспи ўро гирифта ба сарой бурд. Уйғур хурҷини гаронро сари китф ниҳода, аз 

назди суфа, ки Яъқуб ва шариконаш нишаста буданд гузашта, зери шипанг қарор гирифт 

ва садо кард: 

  - Ҳой мўйсафед, куҷо шудӣ? 

  - Ман дар инҷоям, - Мурод ба сўяш шитофт. 

  - Ба ман дусад кило ҷав баркаш… 

  - Вақти савдоятро ѐфтӣ, - норозигияшро баѐн намуд мўйсафед. 

  - Ман хўҷаини иродаи худам ба ту мефорад ѐ не, ягон зарра барои ман фарқ надорад. 

Ҳарду ба назди тарозу омаданд, ки мўйсафеди Мурод ба харидорон ҷаву кунҷора кашида 

медод. Чун дар атроф касеро надиданд, якчашма бо фахру боварӣ гуфт: 

  - Ба арвоҳи шогирдат дуо бихон, дар тангкўчаи маҳаллаи кўҳна, харбарин ҳаром мурд… 

      Мўйсафед халтаи ҷавро аз дарбачаи анбор ба якчашма дароз кард. 

  - Маҳ гир, қотил… 

  - Гўш кун рўбоҳ, ба хоҷаат бигўй ҳаққи маро тайѐр кунад. Вагарна, чашми ягонаам кўр 

шавад ҳам, аввал сари туро аз тани пучалаат ҷудо мекунам… 

  - Ҳамааш хуб аст, балки аз ваъда зиѐдат медиҳад. 

  - Аҳа, ана ҳамин тавр… 

       Уйғур халтаи ҷавро сари китф гирифта, дигар чизе нагуфт. Аз назди ҳозирон тавре ки 

омада буд, ҳамон тавр баромада рафт. Ба нишастагон диққат надод. 

          Ба дафтари духтури госпитали ҳарбӣ Усмон Қурбонов ворид шуд, ба ў яке аз 

кормандони шўъба ҳамроҳӣ мекард. Онҳо ба табиб, ки ба чашм айнаки бегўшак (пенсне) 

дошт, салом карданд: 

  - Бубахшед, ки дар ин субҳи  содиқ ташвишатон додем. Рости гап вазъи ҷабрдида, моро 

сахт ба ташвиш овардааст. Агар бемалол бошад, дар ин бора ба мо маълумот медодед. 

  - Алъон саломатияш бад нест, ба худ омадааст. Вале, ин хулосаи мо нисбист. Ҳар лаҳза 

бад шудани аҳволаш аз эҳтимол дур нест. 

  - Агар иҷозат медодед, аз аҳволаш хабар мегирифтем. – Табиб ба либосовез нигариста, 

ишора намуд: 

  - Хилъатро пўшед, ман шуморо ба наздаш мебарам. 

        Онҳо зуд хилъатҳои дар либосовез бударо сари китф партофта, аз паси духтур ба 

утоқи бемор омаданд. Дар яке аз катҳо бо сари докапеч Пўлод хобида буд. Қурбонов ўро 

бо як нигоҳ шинохта натавонист, ранги парида  ва чашмони фурўрафтаи ў ба назари 

бинанда шахсияти номавҳумеро муаррифӣ мекард. Пўлод бошад Қурбоновро шинохт: 

  - Ба хабаригии ман омадед? 

  - Пўлод, ба ту чӣ шуд? 

  - Намедонам… 

  - Пас чаро дар ин ҳолат афтодӣ? 

  - … 
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  - Гап зан Пўлод? Ки туро ба ин ҳол афканд? 

  - Аз болои ман гузашт… фолбин… бо асп… 

       Чашмони Пўлод сафед шуда, ба як нуқта даромад. Дастони докапечаш лағжида аз 

гўшаи кат овезон шуд. Аз гўшаи лабаш хун ҷорӣ шуд. Табиб норозиѐна ба Қурбонов рў 

овард: 

  - Дигар ба ягон саволи шумо ҷавоб гуфта наметавонад… 

      Қурбонов гунаҳкорона нигоҳашро аз табиб гурезонд… 

 

                                                              * * * * * 

 

       Марди солори аҷнабӣ, монанд ба фарангиву инглис, рўзноманигор ва ѐ корманди 

қатории кадом як сафорат ба тан костюми чорхонадори гарон, дар сар кулоҳи сафед, 

шими хокистаррангу дар пой туфлии сиѐҳ, суратгиракашро ба зани сафедпўсти фарангӣ 

рост карда, акси ўро мегирифт. Зан дар кўчаи сангфарши назди манораи дидбонгоҳи бозор 

савори хар буд, ки ба мусофири кулутариши саҳроӣ тааллуқ дошт. Дар дасти чапи зан 

кўлоҳи кабуд, дасти росташро ба нишони хушҳолӣ боло карда, якзайл табассум мекард. 

Суратгир сарашро аз зери матоъи сиѐҳ, ки ба дастгоҳи акосӣ пайваст буд бароварда сўяш 

садо кард: 

  - Олиҷаноб, бисѐр ҳам хуб, табассум кунед… Хонум ҳарчики суратгир мефармуд, иҷро 

мекард. 

  - Офарин! – суратгир тугмаи аскгирии дастгоҳро пахш кард. – Гирифтам… 

     Аз назди манораи рў ба рўи бозор Анварпошо, Салимпошо ва Орифов намоѐн шуданд. 

Анварпошо дар тан куртаи сафеди суф, аз болои он фраки сиѐҳ дошт, шими 

хокистарранги галифей, мўзаҳояш нарм, аз болояш калўш пўшида буд, дар сари 

тарошидааш кулоҳи мудаввари пўсти гўсфандӣ ниҳода, дар миѐнбандаш туфанги маузер 

овезон буд. Дастҳоро ба пушт ҳалқа карда, оҳиста бе ягон шитоб меомад. Салимпошо, ки 

ўро дар Бухоро Ҳоҷӣ  Самибек ном мебурданд, либоси низомӣ ба бар дошт. Ба назар 

чолоку серҳаракат метобид. Чашмони хокирангаш ҳаросон, атрофро кунҷковона назора 

мекард. Мўйсафеди кўтоҳқад абрувони пайваст дошта бошад ҳам, чеҳрааш зебо набуд. 

Дар миѐни борикаш тасмаи паҳн баста буд, сагакаш аз биринҷи кавказ, дар ғилофи чўбин 

бошад «маузер» меистод. Дар пой мўзаи сурх дошт, ва аз ду тарафи шимаш хати сурхи 

борик ўро чун низомии воқеӣ муаррифӣ мекард. Орифов низ чунин либос ба тан дошт, 

ҳарчанд дар мақом дар ин қаламрав баланд буд, лекин боз ба ин ду аҷнабӣ эҳтироми 

бузургро арзонӣ медошт. 

       Марди хориҷӣ чун Анварпошоро дид, дастгоҳашро бардошта, ба истиқболаш бо 

шитоб гом ниҳод, ҳатто фаромўш кард ки ҳамроҳаш хонуме булаҷаб аст. Ў кўлоҳашро ба 

даст гирифта бо забони инглисӣ сухан кард: 

  - Ҷаноби Анварпошо, имрўз шумо меҳмони Бухоро ҳастед, ҳеҷ тасаввур намекардам 

шуморо дар чунин сурат мебинам. Иҷозат медодед чанд акси шуморо мегирифтам. 

       Анварпошо вонамуд кард забони инглисиро намедонад ва ба Самибек рў оварда 

пурсид. 

  - Ў чӣ мехоҳад? 

  - Хоҳиш дорад, чанд акси шуморо гирад. Одамон, ки то ин дам дар атрофи суратгири 

хориҷӣ ҷамъ омада ба кори ў кунҷковона менигаристанд, акнун чашм ба Анварпошо дўхта 

буданд ва гуфтугўи онҳоро мешуниданд. 

  - Ба ў фаҳмон, - Анварпошо бо овози баланд гуфт, то ки атрофиѐн шунаванд, - аз рўи 

одат ва таомуле, ки дар мамлакати мо роиҷ аст, акс гирифтан дуруст нест. Балки ин амали 

зишт ва хилофи шариат аст. Ва ҳаргиз ман ба ин кор иҷозат намедиҳам. 



 58 

       Ҳоҷӣ Самибек гуфтаи Анварро ба суратгири хориҷӣ фаҳмонд. Атрофиѐн бори дигар 

ба мусулмони воқеӣ ва содиқ будани Анварпошо эътимод бастанд, инро на танҳо дар 

ваҷоҳат, балки дар гуфтораш шунидан мумкин буд. Анварпошо аз акоси хориҷӣ рў 

гардонда буд, ки чашмаш ба хонум афтод ва ба Самибек шунавонда гуфт: 

  - Ба ў бигўй, ки беҳтар мебуд, аз аҳволи хонумаш бохабар шавад… 

    Ва ба Орифов ки шоҳиди ин воқеа буд наздик омад, ҳарду ҷониби фойтун равон 

шуданд, ки интизорашон меистод. Хориҷӣ ба назди хонум омада, ба ў кўмак намуд, ки аз 

хар фарояд. Ва бо авзои гирифта ба ғур-ғур даромад: 

  - Дурўя! Мунофиқ! Риѐкор! 

  - Киро риѐкору дурўя мегўед? 

  - Ана ўро, - ба Анварпошо ишора намуд, ки ба фойтун менишаст. – Ў собиқ вазири 

мудофиаи Туркия Анварпошост, ѐд дорам, замоне аккосони махсус дошт. ки ҳар 

қадамашро сурат мегирифтанд. Ҳоло бошад худро мусулмони асил муаррифӣ карда, 

суратгириро хилофи аҳкоми шариат мехонад… 

       Хонум ба гуфтори суратгир таваҷҷўҳ накард, балки оиначаеро аз анбони чарминаш 

бароварда, ба орову торои худ мушғул шуд: 

  - Марди зебо будааст… 

  - Маъқул шуд? – пичинг зад акос. 

  - Маъқул , - бо нозу ишва ба асаби суратгир нохун зад. 

 

                                                             * * * * *  

 

     Фойтун дар назди «Масҷиди калон» қарор гирифт. Анвар чун аз фойтун фаромад, дар 

як дам мардуми намозгузор ба сўи ў ҳаракат карданд. Ин чиз ба Анвар хуш наомад, ба 

Орифов рў оварда гуфт: 

  - Маро аз  мардум раҳо кунед… 

     Орифов ба хизматчиѐни масҷид рў овард: 

  - Нагузоред, ки онҳо аз паси мо оянд. 

  - Хуб-хуб, касеро роҳ намедиҳем… 

      Онҳо вориди масҷид шуда, аз долони дароз қадам зада, ба намозгоҳи васеъ 

даромаданд. 

    Анварпошо ба роҳбаладаш нигариста, бо табассуми малеҳ гуфт: 

  - Ҷаноби вазир, дар умри сарам ба ѐдгориҳои меъморӣ боре ҳам таваҷҷўҳ накарда будам. 

Аз ин тамошо дигар хел таассурот бардоштам… - Хомўшии начандон тўлонӣ ба вуқўъ  

омад. Боз ҳам Анварпошо шишаи сукутро шикаст: 

  - Ҷаноби Орифов, ман ба шумо бори дигар дар хусуси воқеаҳои Бухоро бе ягон шоҳид 

ҳарф мезанам. Маро дуруст фаҳмед, аз дасти мубораки шумо корҳое ба нафъи 

болшевикон ҳаллу фасл мешавад агар ки як фоизи он ба манфиати мо мебуд, худро хеле 

осуда ҳис мекардам. Ҳама дархости онҳо бе ягон мамонеат иҷро мешавад. Хоҳишмандам 

суханони маро ба сардори «Иттиҳоди халқҳои Турк» расонед, ки дар тамоми зинаҳои 

мақомоти давлатӣ одамони ба мо содиқро таъин намоянд. Ҳамчунин номи ташкилотро 

бояд дигар кунанд, «Ташкилоти махфии исломиѐн». Ва гурўҳҳои зудамали мусаллаҳро 

ҳарчи зудтар бояд таъсис додан лозим, то ки ба қисмҳои Артиши халқии Бухоро пайваста 

зарба зананд. Ин имкон медиҳад қисмҳои Аскарони сурхро заиф намоем. Дар ин сурат 

намегузорем онҳо аз мавқеъҳои худ бароянд ва онро мустаҳкам кунанд. Мо бошем дар ин 

муддат нерўманд хоҳем шуд. 

       Орифов ба суханони Анварпошо бо диққат гўш дода, ниҳоят гуфт: 

  - Ман дар ин маврид бо шумо розӣ шуда наметавонам. Мо низ дар ин самт кам кор 

накардаем. Бухорои шарқӣ имрўз пурра дар дасти мост. Дар онҷо Шўроҳо дар ихтиѐри 

одамони мо мебошад ва дар ниқоби болшевик корҳои зиѐде карда истодаанд. Ва дастаҳои 
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хуби мусаллаҳ низ мавҷуд аст. Дар ин кор заҳмати Усмон Хоҷаевро махсус бояд қайд 

кард. Шумо рўзҳои наздик ўро бояд бубинед. 

  - Медонам дар ин хусус ба ман гуфта буданд. Бо тавсияи дўстон ман ба ў нома ирсол 

намуда будам, фикр мекунам нома ба дасти ў расидааст, - баъд аз таваққуфи кўтоҳмуддат 

Анвар пурсид, - Кай ман бояд биравам? 

        Ниҳоят Ҳоҷӣ Самибек, ки то ин дам хомўшӣ ихтиѐр карда буд, лаб ба гуфтор кушод: 

  - Барои рафтани шумо, мо рўзи муайянро таъин кардаем, ҳаштуми ноябр. Дар ин рўз 

корхонаҳо кор намекунанд, дуюм инки ин рўзи бозор аст. Дар ин рўз на танҳо дар Бухоро, 

балки дар дигар мавзеъҳо кўчаҳо пур аз одам мешавад, ба фикрам ба чашм намеафтем. Мо 

вазифадорем шуморо роҳбалад бошем. 

   - Аз ҳама муҳимаш, - илова кард Орифов, - ҳафтуми ноябр шумо ҳамроҳи меҳмонон дар 

чорабинии ҷашнӣ ширкат меварзед, шом бошад дар қабули ҳукумат. Ҳамаи ин гумону 

шубҳаҳоро нисбататон барҳам мезанад. 

  - Фикр мекунам, то рўзи сафар, вохўриҳоро қатъ кунем… 

  - Ба хотири чӣ? – бо тааҷҷуб рў овард Орифов ба Анварпошо. 

  - То ки ҳаргуна шубҳаву гумонҳо бартараф шавад. 

  - Дар ин ягон хел шубҳа дидед? 

  - Бале аз ЧК ва ниҳоят  аз КМ бояд эҳтиѐт шуд… 

      Орифов ва Самибек хандаи беовоз бароварданд… 

  - Аз ЧК хотират ҷамъ бошад, онро ҳамсафи мо Муҳиддин Махсум сарварӣ менамояд, - 

гуфт Орифов. 

  - Шуморо то имрўз, - илова кард Ҳоҷӣ Самибек, - дар хонае ки истиқомат доред, одамони 

ЧК посбонӣ доранд, аз посбон сар карда, то ошпазу дигар хизматгорон, ба ҷуз соҳиби 

хона, - бо тамасхур таъкид кард, - рафиқ Яъқубзода. Дар хусуси ў ба шумо рўзи аввали 

ташрифатон таъкид карда буданд. Дар ин хусус ягон зарра шубҳа надорем, ки гуфтугўю 

муносибати шумо боиси гуфтугузори КМ шуда бошад. 

    Анвар аз ин гуфтугў бо завқ хандид: 

  - Агар дар кулбаи ў каме дигар истиқомат кунам, ў барои узвиятам ба ҳизби 

коммунистии болшевикон кўмак мерасонида бошанд… 

       Орифов ва Самибек баланд қаҳ-қаҳ зада хандиданд. Анварпошо бошад бо ҳамон  

оҳанги сипоҳии ҳирфавияш идома дод: 

  - Ҷанобон, фикр мекунам дар хусуси сафари дар пеш истодаи ман ҳамаҷониба 

андешидаед ва он аз ҳар ҷиҳат саҳеҳ ва боварибахш аст. Шумо Самибек дар ин сафар 

маро роҳбалад бошед, - ба Самибек рў оварда гуфт Анварпошо ва сипас ба Орифов 

муроҷиат намуд. – Шумо ҷаноби Орифов ба он кўшед, қушунҳои мову шумо ба ҳам оянд, 

дар наздиктарин фурсат. Албатта ин ҳам баъд аз он ки душманони ин марзу  бум 

парокандаву рахна шаванд. Шумо на танҳо дўст, балки дасти рости ман хоҳед буд. 

      Онҳо ба сўи даромадгоҳ ҳаракат карданд. Ҳоҷӣ Самибек ба Анварпошо рў овард: 

  - Ҷиҳози шахсии шуморо пешакӣ равон мекунам. Рўзҳои наздик ман одами худиро, ки 

дар ин кор муваззаф мешавад, ба назди шумо мефиристам. Ў аз номи ман мегўяд: «Бо 

супориши Ҳоҷӣ омадаам..» Шумо ашѐи шахсиятонро ба ихтиѐраш вогузоред. Албатта бо 

ҷомадонҳои булаҷаби аврупоиятон хайру хуш кунед. Беҳтараш онҳоро ба соҳибхона 

вогузоред. Чизҳоятонро бо матоъи таҳҷоӣ печонед… 

       Онҳо аз масҷид берун шуда буданд, ки оммаи кунҷкову ҳайрон Анварпошоро иҳота 

карданд. Онҳо гўѐ Амирро дида бошанд бо чеҳраи кушода, ба сўяш бо имои сар салом 

дода, даст пеши бар таъзим мекарданд. 

    Ин лаҳза пири фартуте ғайричашмдошт худро пеши пои Анвар партофт: 

  - Олапаноҳ, ба пири бечора хайр кунед! 

  - Бархез мўйсафед! – ўро аз замин бардошт Анвар, - Худо дасти тараҳҳумашро ба сари 

шумо хоҳад расонд. 

       Пирамард ба пояш рост шуда, хост боз чизе илова кунад, аммо Самибек ба кафаш 

чанд тангаи бухорӣ ниҳод. Дар ин фурсат Анвар ба фойтун нишаст, чунон бо як чолокӣ ин 
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корро амалӣ намуд, ки касе инро пай набурд. Орифову Самибек низ зуд ба фойтун 

нишастанд. Орифов ба аробакаш амр кард: 

  - Рафтем!.. 

       Фойтун дар як дам, паси девори бузурги масҷид гузашта аз назар дур шуд… Ба 

раққосаву тамошобинон зеҳн монданд. Яке аз онҳо аз асп поѐн шуда, ҷониби Мўсобек 

омад. Ва ба ў наздик омада шунаво гуфт: 

  - Корвон меояд… 

    Мўсобек як таккон хўрду боз худро ба даст гирифт. Дар ҷабинаш қатраҳои арақи сард 

пайдо шуд. Ба сипоҳиѐн нигарист. Хост бозиро қатъ намояд ва ҳамаро бо бонги хатар ба 

набард омода созад, вале боз таҳаммул пеша кард. Ва оромона суол кард, ҳарчанд овозаш 

меларзид: 

  - Онҳо чанд нафаранд? 

  - Ҳафт нафар. 

  - Аспи пешонасафед чи? 

  - Ҳаст… 

      Баъд аз гуфтугў Мўсобек ба ҳозирон рў овард: 

  - Корвон меояд, ягон нафарашонро зинда намегузоред. Ба ғайр аз сардорашон. Бо 

сардорашон, ки савори аспи пешонисафед аст, худам кор дорам… Акнун ба ҷойҳои худ 

гузаред, зуд!..  

  

                                                               * * * * * 

 

        Шом, шафақ ҷилои арғувонӣ дошт, таҷаллии он дар гунбади бо сафоли асри XI 

Работи Малик акс ѐфта, чун қатраҳои оби шаршара резон ба атроф пароканда мешуд. 

Дидаҳоро мавҷи он тира мекард. Дар пои арк одамони Мўсобек дастархон густурда 

чойнўшӣ доштанд. Дар назди ҳар кадом, ки шумораашон аз понздаҳ нафар зиѐд буд, дар 

табақи сафолин гўшти бирѐн ва ду-се донагӣ нони самарқандӣ, дар кўзае ширинӣ ва дар 

миѐни ҳар ду нафар як чойники чой гузошта буданд. Ҷавони тахмин шонздаҳсолаи 

олуфта, қомати химчаашро ларзонда, дар ҳавои оҳанги доира ва дутор рақс мекард. 

Самибек дар ҳавои оҳанг ва чархзаданҳои раққос каф мекўфту эҳсоси худро ниҳон дошта 

наметавонист. Базм ба авҷ расида буд, ҳозирон саргарм буданд ба тамошо. Ин лаҳза ду 

савора ба канори ҳавлӣ расида, аз дур корвон оҳиста-оҳиста бе ягон шитоб меомад. Ҷарас 

низ оҳанги баланд надошт, ки дар гардани дарози уштури охирини корвон овезон буд. Дар 

хари хароби ҷовур, ки аз андак хала кардан чорхез мезад, чун найрангбозони хитоӣ 

Ғаффор нишаста, пинак мерафт. Ў ҳатто пай набурд ки аз паҳлўи корвон Мўсобек бо ду 

сипоҳияш гузашт. Корвон ба деворҳои солхўрдаи Работи Малик оҳиста-оҳиста наздик 

мешуд. Саворони корвон бо сардории Саид гумон надоштанд, ки онҳоро сипоҳиѐни 

Мўсобек бо мили яроқҳои пуртир пешвоз мегиранд. Чун фосилаи байни сипоҳиѐни 

Давлатбек ва корвониѐни Саид панҷ қадам монд, Мўсобек таваққуф намуд ва ба Саид рў 

овард: 

  - Умедвори он будӣ ки бо ман вомехўрӣ? – Сипас бо тамоми овоз дод зада, эҳсоси 

ваҳшонияташро намоиш дод: 

  - Инак мову ту вохўрдем, кофир! Болшевики шум! Ватанфурўши хунхор. 

      Саид даст ба ғилофи туфанг бурд, вале дер шуда буд. Мўсобек ба сўи Саид аз «маузер» 

ду тир паронд ки ў аз асп афтод. Одамони Мўсобек сипоҳиѐни Саидро нишон гирифт, 

баробари парон-парон ба ҷонибашон асп давонда, аспони аз ин ҳодиса тарсону гурезонро 

дастгир менамуданд. Танҳо Ғаффор ки савори хар буд, касе гўѐ кордораш набуд. Ғаффор 

аз хар фаромада, аввал паси уштурон паноҳ шуд ва сипас ба сўи арк гурехта, худро паси 
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деворҳои пимвайрона гирифт. Мўсобек дар болои ҷасади ба хоку хун оғуштаи Саид рост 

истода, ду-се тири дигар ба ҷисми ў парронд ва сипас бо қаъият амр дод: 

  - Аз сари роҳ ҳамаро канор бикашед, - табассум дар лабонаш дамид, - имрўз ниҳоят 

муяссарамон шуд, ки ин шағолони шумро ба ҷаҳанам фиристем. 

        Одамони Мўсобек ҷисми беҷони сипоҳиѐни Саидро ба чуқурии  канори роҳ ҳаво 

дода, корвонро ба ҳавлие дароварданд, ки онҷо чанде пеш нишаста, истироҳат доштанд. 

Зуд аробаро ҳозир карда, қанорҳои дар болои уштурон бударо фаровард ба тааҷҷуб 

монданд, аз яроқ ягон нишон набуд. Ҳама қанорҳо иборат буд аз коҳу пахол. Рўи 

сурхидаву фараҳманди Мўсобек якбора сиѐҳ шуд. Бо корд ҳама қанорҳоро пора карда, 

бори дигар боварӣ ҳосил намуд, ки заҳмати кашидааш ягон натиҷа надода Ғаффор ҳамаи 

ин ҳодисаро аз паси вайронаҳо назора мекард. Мўсобек чун мурғи посўхта, дар якҷо қарор 

надошт. Гўѐ ки дар ин бебарорӣ тобеонаш гунаҳгор бошанд, бо тамоми овоз ба сўяшон 

дод зад: 

  - Боз моро фиреб доданд! Лекин ман корро ин хел намемонам. Ҳама ба аспҳо нишинад… 

Ба самти Бухоро бо роҳи кўҳӣ дур ҳам бошад, бехавфу хатар аст. 

  - Аробаро чи кунем? – суол кард яке аз сипоҳиѐн. 

  - Лозим нест, - гуфт Мўсобек. 

  - Аспҳоро гирем? 

  - Ба касе лозим бошад гирад, - бадқаҳрона гуфт, - ба ҷонам задӣ ту, аз гурў лаҳад серӣ 

надорӣ, пашшаи мурда барин виз-виз карда дар ахлот мегардӣ, - ба саворон дуғ зад, - Чӣ 

истодаед? Аз паси ман, ҳама рафтем! 

      Ҳама саворон аз паси Мўсобек асп тезонданд. Дар ҳавлии қаълаи кўҳна, уштурони 

бесаробон, аробаҳои кушода, қанорҳои тиккаву пора, коҳу пахоли рехта, гулхани сўхта, 

гўшти нимхўрдаи гўсфанду кабоб ба ҳоли худ гузошта шуда буд… 

      Пас аз он ки чанги пои аспони дастаи Мўсобек дар замин нишаст, дили дар изтиробу 

ҳаяҷон афтодаи Ғаффор каме ором гирифт, оҳи сабук кашид, ҳарчанд шариконашро талаф 

дода буд. Туфангашро ба даст гирифта, ба тали пеши сарой баромада ба атроф нигарист. 

Ин дам ба гўшаш нолише расид, як дам ба самти овоз гўш фаро дод. Пиндошт гўшаш садо 

медиҳад. Ва ба самте гавак кашид. Ниҳоят эҳсос кард, аз самти ҳандақи канори роҳ овоз 

баланд мешавад. Ба хандақ наздик омад, хун ба сараш зад. Овоз аз зери хандақ ба гўш 

расид, ки чандин ҷасад болои ҳам партофта шуда буд, ҳама ба хоку хун оғўшта. 

  - Кистӣ? – ба сўи овоз садо кард Ғаффор. 

  - Ман Камол… - нолиши захмӣ аз қаъри хандақ боз ҳам баландтар шуд. 

  - Зиндаӣ? 

  - Аз болоям ҷасадҳоро бигир Ғаффор… 

      Ғаффор ба хандақи танг даромада, ҷасади беҷони шариконашро боло бардошта, аз он 

берун кард. Чор нафар кайҳо қолаб тиҳӣ карда буданд. Танҳо Камол ҷон дошт. Ғаффор 

чун ҷасадҳоро ба лаби хандақ баровард, ҷисми ба хун оғўштаи Камолро дид, ки гўѐ сар то 

ба по дар ҷўйи хун ғарқ шуда бошад. Ғаффор ба Камол муроҷиат кард: 

  - Бархез! 

  - Наметавонам… 

  - Дасти маро бигир… 

        Камол ду даста аз оринҷи Ғаффор дошта, бо азобе рост шуд, вале ҳис кард нерўяш 

дигар барои боло баромадан кифоят намекунад. 

  - Ғаффорҷон, меафтам… 

  - Тоқат кун!.. 

  - Меафтам… 

          Ғаффор хам шуда ўро сари китф бардошта, аз хандақ берун кард. Ва худ низ боло 

баромада нафас рост намуд. Ин дам ба гўшаш хур-хур нафаскашии яке аз ҷасадҳо афтод, 
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ки парунокӣ хоб буд. Ғаффор ҷасадро рў гардонд. Саидро шинохт. Ва худро ба паҳлўи ў 

гирифт. 

  - Саид, маро мешунавӣ? 

    Дар ҷавоб нафаси амиқи Саид ба гўш расид, аз қафаси синааш овои хур-хур баромад. 

  - Камол сабр бикун, Саидро ба соя бубарам. 

       Камол ҳарчанд нигоҳи меҳрагез афканд ва ба нишони тасдиқ сар ҷунбонд. Ғаффор, ки 

худ ҷуссаи бузургу қавӣ надорад, ҷисми абгори Саидро сари китф гирифта ба сояи девор 

бурда, боэҳтиѐт ба замин гузошт. Рўзи гарм, ба ҷисми ў кора карда буд, ба сару рўяш арақ 

мешорид, чашмонаш месўхтанд. Вале ягон лаҳза ором буда наметавонист, ҳарчанд хаста 

буду лакот. Бозгашт ба назди хандақ. Ҷисми Камолро сари китф бардошт, калов-калов 

ҷониби девори қалъа, ки аз боду борон фаторат шуда буд, гом ниҳод. Камол низ ду даста 

ўро дошта буд, ки наафтад. Чун ўро ба рўи замин ниҳод, нолиши пурдарди ў баланд ба 

гўш расид. 

  - Камолҷон, тоқат бикун… 

       Камол ба суханони Ғаффор гўш фаро дода, дандон ба дандон монда дардро фурў 

бурд. Ғаффор бори дигар ба чеҳраи дардолуди Камол зеҳн монда, саволи дар дил ниҳон 

доштаашро кушод: 

  - Ту паронда метавонӣ? 

  - Бале… 

  - Набошад туфангро ба даст бигир, хавф бартараф нашудааст.Баъд аз як-ду соат офтоб 

ғуруб мекунад, - гуфт Ғаффор ва ҷониби хандақ равон шуд. Назди ҳар як ҷасад таваққуф 

кард, ба набзи онҳо гўш дод. Ва оиначаи шикастаро, ки дар матоъи кўҳнаи чит печонида 

буд, аз бағалкиса бароварда ба остинаш тоза намуд ва онро ба дами нафаси мақтулон як-

як наздик бурд. Сипас пеши чашми худ оварда, ба он зеҳн монд. Дар оина ҳавре дида 

нашуд, боварӣ ҳосил кард, ки ҷисми ҳар се беҷон аст. Ва аз нав ҷисми онҳоро ба ҳандақ 

ниҳода, худ назди Камол омад. 

  - Онҳо кушта шудаанд, - сипас ба Камол рў овард, - туфангро ба ман деҳ, ман ҳозир 

ароба меорам. 

       Аз назди ў бархост, ҳини вориди ҳавлии сарой шудан ба атроф дуздида нигарист, 

сипас аз назди уштурони хобида, ки гардани дарозашонро бардошта нухшор мекарданд 

гузашта ба ду аробаи паҳлўи ҳам буда нигарист. Ниҳоят аробаеро, ки дар болояш алаф 

дошт интихоб кард, аспро кутал намуда ба гўшаш пичиросзанон гуфт: 

  - Чу-чу… 

        Аз таноби он гирифта, ба роҳ баровард. Ва оҳиста-оҳиста аспу аробаро ба назди 

Саиду Камол овард. Аввал Камол ва баъд Саидро болои ароба гузошт. Хилъаташро 

бароварда бо он рўи Саидро пўшонид ва худ ба пушти асп нишаста, ба Камол рў овард: 

  - Сари ўро эҳтиѐт бикун… 

       Ва худ аспро ба роҳ баровард, чархҳои ароба ғиҷирросзанон ба ҳаракат даромаданд. 

Дандонҳои Камол ба ҳам бархўрда садо бароварданд, вале диққаташро ба Саид дода, 

кўшиш кардан мехост заррае ҳам бошад ба ў кўмак расонад. Саидро гўѐ ба ҳаракат 

даромадани чархи ароба ба худ оварда бошад, чашм кушод ва ба рўи Камол хира-хира 

нигарист: 

  - Об… - Об мехоҳад, - ба Ғаффор рў овард Камол. Ғаффор ҳини интихоби ароба, кадуи 

пуробро мушоҳида карда буд, ки алъон дар ишками бузурги он об қул-қул мекард. Аспро 

қарор дода фаромад, кадуро аз қисми пеши ароба гирифт, ки аз миѐнаш бо канаб баста 

шуда буд. Ва онро ба дасти Камол дод. Камол пуки даҳони кадуро кушода ба Саид об 

нўшонид. Саид ҳарисона об нўшид, аз лабонаш об ҷорӣ шуда ба гардан ва гимнастѐркааш 

шорид… 

 

                                                                          * * * * * 
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      Субҳ, офтоб нурҳои  худро ба пайроҳаи миѐни боғ нисор мекард, ки рўи онро баргҳои 

зарди дарахтон пўшонида буд. Дар охири пайроҳа хонаи долонаш оинабандӣ ба назар 

мерасид. Аз долони ин хона, дастҳо ба пушт Анварпошо баромад. Ўро бо як нигоҳ 

шинохта намешуд. Дар сар дастори хурди сафед, дар тан ҷелаки кабуди рах-рах, дар пой 

маҳсӣ ва калўш дошт. Аз ҷониби боғ, марди миѐнсол баромада, ҷониби Анварпошо равон 

шуд ва баробари ба ў наздик шудан даст пеши бар гирифта таъзим кард, - Ҷаноб, назди 

шумо одам омадааст… Анвар табассумкунон ҷавоб дод: 

  - Барои чӣ рафиқ неву ҷаноб? 

     Он мард аз хиҷолат сар поѐн кард. Анварпошо ба рўи ў зеҳн монда илова кард: 

  - Шумо гуфтанӣ ҳастед, ки «барои ман омадаанд»… Хоҳиш дорам, рафиқ Яъқубзода ки 

омад, ба ў бигўед, ки ман бо дўстонам ба шикор рафтаам. Шаб меоям… 

  - Акнун фаҳмидам барои чӣ ин гуна либос пўшидаед, - ҳамчунин илова кард, - ба шумо 

шикори  бобарор мехоҳам. 

       Анвар сар ҷунбонд ба нишони миннатдорӣ ва ба пайроҳа гом ниҳод, ки аз миѐнаи боғ 

тўл кашида буд. Дар назди дарвоза ўро Ҳоҷӣ Самибек ва шахси ношинос интизор буд, ки 

дар як даст лаҷоми асп ва дар дасти дигар тирдон ва яроқи шикорӣ медошт. Ҳоҷӣ Самибек 

савори асп ба тан либоси ғайринизомӣ дошт, ки ин чиз ўро ба назар ғайри оддӣ нишон 

медод. Ў баробари бо Анвар рўбарў шудан даст пеши бар эҳтиром ба ҷо овард. 

  - Субҳ ба хайр… 

  - Фикр мекунам имрўз рўзи бобарор хоҳад буд. 

         Анварпошо лаҷоми аспро ба даст гирифта, болои зин нишаст, сипас яроқ ва аз он пас 

тирдонро ба тан карда, тозиѐнаро ба дасти рост гирифт. Ҳоҷи Самибек ба марде ки то ин 

дам лаҷоми аспро дошта буд, рў овард: 

  - Ба шумо ташаккур, то бегоҳ интизор шавед! 

     Ҳарду савора аспҳояшонро ба тозиш дароварданд. Онҳоро дар кўча касе намешинохт, 

ҳатто аскарони сурх, ки бинои сафедро посбонӣ доштанд, аҳамият ҳам надоданд, ки дар 

зери ин сару либос киҳоянд. Чун аз дарвозаи шаҳр берун мешуданд, аз сари роҳашон як 

гурўҳ одамон баромаданд, ки дунболашон то ба бозори шаҳр мерасид. Ба онҳо лозим омад 

дар назди дарвоза тавақуф намоянд. Дар девори арк бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва узбекӣ 

навишта шуда буд: 

      «Зинда бод чорсолагии Инқилоби Сотсиалистии Октябр!» 

      Аз кўчаи асосии шаҳр, аробаҳои пурбор, хару хачири дар пушт саворадор 

мегузаштанд. Чун роҳ камодам шуд ва барои гузаштан имкон пайдо гардид, Анварпошо 

ва Самибек ҷилави аспҳоро кашида, тозиѐна бардоштанд, то ки роҳи худро идома диҳанд. 

Ҳарқадаре, ки аз шаҳр канор мерафтанд, одамон камтар ба чашм мерасиданд, ки ҷониби 

шаҳр равон буданд ва ѐ аз онҷо меомаданд. Самибек ниҳоят ба Анварпошо рў овард: 

  - Аз паси мо касе намеояд, акнун ба пайроҳа мегузарем, ҳамин ки қатортеппаҳо паси сар 

шуд, сипас ба роҳи калон мебароем. 

  - Дар интихоби роҳ мабодо хато карда бошем? 

  - Бепарво бошед, аз ин роҳ бори аввал намеоям… 

            

                                                                       * * * * * 

 

        Қошғар ҳавои ғуборолуд дошт. Сафорати Инглистон бо намуди булаҷабаш дар ин 

қаламрав ҳамто надошт. Дар утоқи барҳавои сафир дар девор акси калони чорчўбашудаи 

Чемберлин овезон меистод. Дар рўи мизи сафир чойнику пиѐла ва шишаҳои шаффофи пур 

аз вискӣ ва истаконҳои булурин гузошта шуда буд. Дар роҳаткурсиҳо чор афсари артиши 

Англия, ду нафар полковник ва дуи дигар майор нишаста, суханони марди ғайриҳарбиро, 

ки худро фиристодаи мақомоти боло муаррифӣ намуда буд, гўш мекарданд. Ин мард, ки 

дар тан костюми хокиранг дошту тавқи сиѐҳи чун пари шабпаракаш аз зери гиребони 

куртаи сафедаш намоѐн меистод, сигор дуд дода, ба худ намуди ҷиддӣ гирифта буд. 

Ҳозирон низ аз ин сўҳбат ягон хавф намебурданд. Дар дасти яке бакали вискӣ, дар дасти 
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дигараш сигор, мувофиқи завқи инфиродияшон димоғчоқӣ доштанд. Дуди сигор ҳавои 

дохили хонаро тира намуда буд. Яке аз полковникҳо ба фиристода рў оварда гуфт: 

  - Ҷаноб, шумо гуфтед, ки рўзҳои наздик артиши мо бояд аз Афғонистон барояд. Чаро 

чунин тасмим гирифта бошанд? 

   Фиристода, ҳалқа-ҳалқа дудро аз даҳону бинӣ сар дода, бо ҳамон тамкини азалӣ гуфт: 

  - Афғонистон тамоми кўшишашро ба он равона кардааст, ки истиқлолият ба даст 

дарорад. Ин хоҳиши онҳоро аввалин шуда Россия ба инобат гирифта, Афғонистонро ба 

расмият шинохт. Дигар давлатҳо низ дар ин радиф ба Россия пайравӣ хоҳанд кард. 

Афғонистон бошад ҳузури артиши моро дар хоки худ ғайриқонунӣ медонад. Мо дар ин 

маврид танҳо ба як чиз умед мебандем, авзои ноороми ҷаҳон. Ва заъфи интиқоли 

инқилоби болшевикӣ ба шарқ, ба хусус Ҳиндустон фиристода- ду-се қулоб дуд кашида, 

онро ҳамроҳи оҳи сард аз даҳону бинӣ берун кард. Аз ҷониби дигар истиқлолияти 

Афғонистон дар дасти мост. Он амалӣ мешавад ѐ не ба мо сахт вобаста аст, - фиристода, 

сигорашро ба хокистардони булурин пахш карда, хомўш намуд. Ва сипас аз ҷой хеста, 

назди харита омад, ки дар девор овехта шуда буд: 

  - Ҷопонҳо Шарқи дурро ба ҳоли худ гузоштанд, акнун ягона ҷои даргириҳо бар зидди 

болшевизм Осиѐи Миѐна мондааст, - сипас аз кисаи костюмаш сигор бароварда дар дод, 

оҳ кашида, ду-се бор амиқ дуд кашида, ба харита зеҳн монд, - пештар ба мо шахси дар 

олами ислом маъруф муроҷиат карда, мақсадашро иброз дошта буд. Ў мехост 

мусулмонони Осиѐи Миѐна ва сипас Қафқозу Туркистони шарқиро аз хавфи болшевикон 

наҷот диҳад. 

  - Ў ба ин қодир буд? – суол кард яке аз полковникҳои ширакайф, ки дар даст  истакон 

охирин қатраҳои вискиро ба лаб мебурд. 

  - Ў нақшаҳояшро бо ѐрии мо амалӣ кардан мехост. Аммо аз ниятҳои ў зуд огоҳ шудем, 

ки ба нафъи мо нест, ҳарчанд бар зарари болшевизм аст. 

  - Чи ният доштааст? 

  - Ў мехост аввал Бухоро, сипас Хоразм ва аз он пас Афғонистону Эрон, Туркистонро 

зери як парчам муттаҳид карда, Империяи бузурги Усмонро таъсис диҳад. Ва моро бовар 

мекунонд, ки таҳти назорати Англия қарор мегирад, - фиристода хомўш монд ва 

озмоишкорона ба рўи  сомеон нигарист, - Фикр мекунам, шумо ин одамро медонед… Агар 

намедонед, номашро шунидаед. Ин шахс Анварпошост… 

        Яке аз афсарон аз паҳлў ба паҳлў гашта, бо анчухи рўй гуфт: 

  - Ин авомфиреби машҳурро, ки намедонад. То ҷое хабар дорам ў барои амалӣ шудани 

нақшаҳояш бо Ленин низ вохўрдааст ва бо дастуру ҳидояти болшевикон ба Бухоро 

омадааст… 

  - Имрўз аз болшевикон низ рў гардонда, ба нерўҳои парокандаи босмачигарӣ такя 

кардааст. Ҳатто бо амири фирорӣ алоқа барқарор кардааст, - гуфт афсари дигар. 

  - Мо бояд ўро истифода барем, тавре истифода барем то касе пай набарад дар паси ў мо 

истодаем. Имрўз Россияи болшевикӣ ақидаи авомфиребонаи зидди мустамликадориро 

пеш гирифтааст.        Анварпошо роҳгум задасст, гоҳ ба болшевикон такя мекунаду гоҳ ба 

муборизаи ватандўст. Дар ҳарду ҳолат дучори шикаст мегардад. 

  - Дар ин хусус мо чунин мегўем, дар асл болшевикон нерўи кироӣ доранд. Мо ҳанўз дар 

ин ҷода кореро ба ваҷҳи аҳсант ба ҷо наовардаем. Анварпошо нерўи мукаммал дорад, 

инро бояд бо дидаи ақл бубинем. 

  - Бале… Анварпошо ба мо муроҷиат кардааст, ки дастгираш бошем. 

  - Ҷаноб, чунин таклифро бигзор ба Туркия кунад, - гуфт афсари ширакайф. 

  - Ўро дар Туркия чашми дидан надоранд. Агар ба дасти онҳо афтад, ҳамон замон 

сарашро аз тан ҷудо мекунанд. Аз ин сабаб мо бояд ўро чун силоҳ дар даст дошта бошем. 

Ва дар фурсати наздиктарин нақшаҳои муштаракамонро матраҳ намоем. 

  - Бале, сайд бо пои худ омадааст, набояд онро раҳо кунем, ки ба доми дигарон афтад. 

Ҳукумати болшевикии Россия нерўҳои ҷавони сиѐсиро ки дар Бухоро амал мекунанд, 

таҳти таъсири худ гирифтан мехоҳад. Ҳарчанд ақидаҳои ин гурўҳи сиѐсӣ яксон нест. 
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Ҷавонбухориѐн майл ба армонҳои  ҳизби коммунистии Россияро доранду ҷадидон нияти 

таъсиси давлати миллӣ, нерўи сеюм аз ҳисоби туркгароѐн таъсис ѐфтааст ва зиѐиѐни 

пешқадами собиқ аморатро дар зери таъсири ақидаҳои Анварпошо нигоҳ медоранд, - 

хулоса кард полковники хароби гардандароз, ки ожанги амиқи гарданаш аз солхўрдагии ў 

дарак медод. 

  - Мо ҷонибдори қувваи сеюм будем! – лабони махмурашро ба ҳам фишурда, бокали 

холишударо рўи мизаки мудаввари пояҳояш мунаққаш гузошт. 

  - Зоҳиран чунин менамояд. Вале мо ҳаргиз нақшаҳои Анварро амалӣ кардани нестем. 

Мақсади мо амалӣ сохтани сиѐсати берунии Англия аст. Анварро то он даме дастгирӣ 

мекунем, ки мавқеямон дар ин қаламрав мустаҳкам шавад. Дар ин маврид, мо бояд 

эҳтиѐткор бошем. Ҳукумати болшевикии Россия дар куҷое пайдо шуд, дар онҷо мавқеи 

худро аз даст медиҳем. Моро зарур аст Анварро, ки дар олами ислом нуфузи калон дорад, 

тавассути Амир Олимхон дастгирӣ намоем. Дар рикобаш намояндагони худро дошта 

бошем, то ки мавқеи калавандагии ўро таҳти назорат гирем, ки дар хуну пўсташ ин иллат 

нуҳуфтааст. Аз мову шумо ҷанобон танҳо ва танҳо як чиз тақозо мешавад. Вазъияти ба 

амал омадаро ба манфиати худ истифода бурдан, манфиати мову шумо манфиати Англия 

аст, ки инро ҳама хуб дарк менамоем. Вақтро набояд аз даст дод, - сипас фиристода ба 

курсии назди миз нишаст. Ва ба яке аз майорҳо, ки нисбати дигарон ҷавон буд, рў овард: - 

Хонум Сюзен Хайдро даъват кунед, он кас шуморо бо вазъияти дар Бухоро ба амал омада 

ошно хоҳад кард.  

     Чун майор аз утоқ берун шуд, яке аз полковникҳо бо табассум ироа кард: 

  - Хонум Сюзен модари маънавии мову шумост… 

  - Бале, ба ҷавонияш нигоҳ накарда, чи қадар ҳушѐру зирак аст,  назирашро надидаам. 

  - Бисту панҷ сол дорад. 

      Ба утоқи кории сафир Сюзен Хайд даромад, ки тоза аз Бухоро омада буд. Баробари 

даромадани ў ҳама аз ҷой хестанд. Ў ба ҳозирон рў оварда, бо табассуми малеҳ рўширинӣ 

карда аҳволпурсӣ намуд: 

  - Ҳау ду ю ду… 

       Фиристода роҳаткурсиро, ки махсус барои ў дар рў ба рўи ҳозирин гузошта буд, 

нишон дод, ки онҷо нишинад: 

  - Марҳамат хонум Сюзен. 

       Чун хонум дар ҷои муқарраршуда нишаст, фиристода ба ҳозирон рў овард: 

  - Хонум Сюзен ба шумо аз таассуроти сафарашон ба Бухоро, Хива ва Тошканд ҳикоят 

хоҳанд кард. Ин барои шумо, ки дар оянда амалиѐти густурдаро пиѐда карданиед, хеле ва 

хело зарур аст. Хоҳишмандам ҳар як ҷузъиѐтеро, ки хонум ба шумо ҳикоят мекунад, дар 

хотир гиред. Ин ба шумо дар роҳи иҷрои нақшаҳои бузург кўмак хоҳад кард. Хуш 

бошед… - ва онҳоро  гузошта утоқро тарк кард. 

 

                                                                    * * * * *  

 

      Балҷувон. Давлатманд раиси кумитаи инқилобӣ бо намояндаи марказ сўҳбат дорад. 

  - Асокири сурх дар Кангурт ба муқобилият дучор шуд, - гуфт намояндаи марказ  - аммо 

аз ҷониби шумо кўмаке ба онҳо нарасид. Аксарияти аскарони сурх русанд ва мавқеи 

муҳорибаро намедонанд. Асокири шумо ҳамаро балад ҳастанд, хуб мебуд, садди 

роҳашонро бартараф мекардед! 

  - Онҳо чаро ба қатли руҳониѐн даст мезананд? 

  - Чунки руҳониѐн аскарони сурхро ғосиб номида мардумро бар исѐни зидди онҳо 

мехезонанд. 

  - Мо корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монда будем. Аммо аскарони сурх мударисони 

ҳабдаҳ мадрасаро ба қатл расонда, биноҳоро хароб намудаанд. Ба онҳо чӣ кор кунем? Ту 
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хоин маро аз раҳ баровардӣ, розӣ кардӣ, ки ба инқилоб таваҷҷўҳ кунам, аммо онҳоро 

гуфторашон бо амалашон мувофиқат намекардааст, - якбора барошуфт Давлатманд.  

  - Рафиқ ревком, иштибоҳ шудааст. Дар миѐни аскарон хоинон ҳастанд, ки ба номи 

инқилоб иснод меоваранд. 

  - Дурўғ, дидаву дониста ба ин амал даст задаанд! Муллоҳоро хона ба хона кофта 

оварданд. Магар ин иштибоҳ аст? 

  - Рафиқ ревком… 

  - Бас, - мушт ба миз кўфт Давлатманд, - худи туро бояд буз кашид, ки маро ба ин роҳи 

хато бурдӣ. 

  - Рафиқ ревком, - пеши пои Давлатманд бо зону зад. 

  - Хез!  

  - Аз гуноҳам гузаред! 

  - Рав ба марказ. Фаҳмон ки роҳи пешгирифтаашон дуруст нест. Бо қатли оммавии 

рўҳониѐн ба ҷое намерасанд. Мадрасаҳоро чаро хароб кардед? Чаро? Ба онҳо фаҳмон! 

  - Мефаҳмонам. 

  - Боз бигўй, ки русҳоро аз ин қаламрав бароранд. Мо худамон чораи инқилобро мебинем, 

мо худ сохти ҷамъиятиамонро месозем, тавре ки зарур аст, - Давлатманд аз ғояти ғазаб 

меларзид. 

  - Мефаҳмонам… 

  - Акнун бирав! 

  - Миннатдорам, рафиқ раиси ревком. 

 

                                                                    * * * * *  

 

         Дар нимаи роҳ паси намояндаи марказ Санги Тош асп давонда ўро дарѐб мекунад. 

  - Ба шумо як чизи муҳимро бояд, ки расонам. 

  - Чӣ масъала будааст? 

  - Давлатманд дар мавқеи инқилоб устувор аст. Ўро каси дигар ба ин васваса меоварад. 

  - Кӣ? 

  - Эшони Сайид Неъматуллоҳ… 

  - Ў дар куҷост? 

  - Дар деҳаи Чорчашма иқомат дорад. Маҳз ў Давлатмандро ба шўр овард. Барои ин 

амалаш ўро сарзаниш кард. Ҳамчунин аз ў талаб намуд, ки бо муҷоҳидин пайванданд. 

  - Ҳм… - ба андеша афтод намояндаи марказ.  

  - Ў китобҳои зиѐд дорад, ки инқилобро маҳкум мекунад… 
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                                                                     * * * * *  

 

      Аскарони сурх эшони Сайид Неъматуллоҳро аз манзилаш кашолакунон берун 

оварданд. 

  - Аз ман чи мехоҳед? 

  - Хомўш! Ба даҳонаш бо мушт зад аскари ҷавон. Китобҳоро бароварда дар матоъ баста ба 

асп бор карданд. Аҳли деҳ занону кўдакон аз тарсу ҳарос аз паси ў гирѐн баромаданд. 

Аммо силоҳдорон ўро пешандоз карданд. 

  - Бобаамро куҷо мебаред? – Аз гиребони аскар гирифт духтари эшон. 

  - Дафъ шав! – бо тозиѐна ба синаи ў зад, ки беҳуш шуд, боз лагаде ба миѐнаш зад. 

  - Ба зан даст намебардоранд, - эшон хуни даҳонашро пок карда гуфт. 

  - Пеш даро, ҷоҳил… 

  - Ҷаҳолат пешаи шумост, - гуфт эшон 

  - Мо ҷомеаро аз ту баринҳо тоза мекунем. Ҷомеаи нав, ҷомеаи воқеан болшевикӣ, ҷомеаи 

бе синфро бунѐд мегузорем. 

  - Бинои зулм пойдор нест… 

  - Сафсата нахон ҷоҳил, - бо  тозиѐна ба сари эшон зад, ки аз ин зарба ҷисмаш сусту 

фулуст шуд, вале худро рўи по нигоҳ дошт. Дуртар аз деҳа, дар хамгашт таваққуф 

карданд. 

  - Акнун риштаи умри ту канда шуд, туро Худо не, мо мекушем, - маншаи ханда карданд 

аскарони сурх. 

        Аввал китобҳояшро оташ заданд, дар пеши чашмаш. Оби дидаи эшон ҷорӣ шуд. 

  - Бадбахтҳо, Амирон бо ҷаҳолати худ ҳокимияти хешро барбод доданд. Тақдири шумо 

ҳам чунин хоҳад буд, чун муддате, ки онҳо ҳукмронӣ карданд аз салтанати шумо 

мегузарад. 

  - Парронед ўро! – нидо кард саркардаи даста. Эшонро якбора бо чор туфанг нишон 

гирифтанд. 

 

                                                                     * * * * *  

 

       Давлатманд дар паҳлўи Ҷамол паҳлавон нишаста, сар ба сукут афтодарўҳ буд. 

  - Дигар ба онҳо бовар нест. Агарчи ситораашон дар фарозӣ қарор дораду муваффақанд. 

Бояд то охир, то лаҳзае, ки дар ҷон рамақе ҳаст бо онҳо мубориза  бояд бурд. 

  - Эшон чи гуноҳ дошт? 

  - Мо низ гунаҳгорем,  ки дар чунин аѐм ўро беназорат гузоштем. 

  - Бале, бепарвоӣ кардем. 

  - Акнун ту Ҷамол бирав, ба Эшон Бала бигўй омода шавад. Солеҳро ҳамроҳ бигир! Ман 

меоям… 

  - Ба чашм… 

    Давлатманд андешаманд аст, пешу пас қадам мезанад. 

  - Ҳазрат, ба назди шумо зане омадааст, худро Садорат меномад, - гуфт посбон. 

  - Садорат? – ба андеша афтод Давлатманд. 

  - Бале… 

  - Чӣ мехоҳад? 

  - Ба шумо гап  доштааст. 

  - Бигзор дарояд. 

     Аз дар Садорат ҳамсари Санги Тош медарояд. 

  - Ассалом… 

  - Воалейк, - ба рўи Садорат сард менигарад, - Чи матлаб дорӣ? 

  - Худро овардам… 

  - Барои чӣ? 
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  - Барои шумо. 

  - Ту оѐ мусулмонӣ? 

  - Бале ҳазрат. 

  - Зани шавҳардор, оѐ масъулияти хешро медонӣ? 

  - Медонам ҳазрат. 

  - Пас бирав, ба ошѐни худ, ки онҷо туро фарзандонат интизоранд. Зиѐда аз ин ту шавҳар 

дорӣ. 

  - Маро бубахш. 

  - Бирав, бахшидам. 

  - Ваъдаамон дигар буд. 

  - Акнун дер шуд. 

  - Дер ҳам бошад омадам. 

  - Хиѐнатро ба шавҳарат намепазирам. 

  - Ҳазрат, он даюс на ин ки рисолати шавҳар будан, балки мард буданро надорад. 

  - Бигзор чунин бошад, вале ҳаргиз туро дар ин матои арзон дидан намехоҳам. Ту меваи 

шохи баланд будӣ. Ва бо ин хулқат бароям азизу беҳамто ҳастӣ. 

  - Азизам Давлатманд, агар ҷуръате мекардӣ, он шаб маро медуздидӣ. Чаро ин корро 

накардӣ, маро ба ў гузоштӣ? 

  - Аз ин беҷуръатии худ то ба имрўз аз худ гиламандам. Худро намебахшам. 

  - Акнун чи кор кунам? 

  - Бирав ба манзили худ,  маро сипоҳ интизор аст. 

  - Боз беҷуръатӣ мекунӣ? 

  - Бале, - табассум кард Давлатманд, - ман имрўз ҳама имкониятро дорам, шавҳари туро 

метавонам ба сад фитна гирифтор кунам, аммо ин барои мани соҳибмансаб камоли 

ҷавонмардӣ нест. Ту ҳам назди ман бо ин хоҳиш ки омадаӣ, пазироии таманнои туро ният 

надорам. 

  - Ноумед биравам? 

  - То рўзе сояи мард дар сар дорӣ, аз ман чизе тақозо накун. Аѐми гургу меш расидааст. 

Намехоҳам поям дар гил дармонад. Бе ин ҳам ҷурму гуноҳам кам нест. 

  - Ман мехохам ба он даюс ҷазо диҳам. 

  - Ту ба ў не, балки ба худ ҷазо муқаррар мекунӣ. Ин фикри ботилро аз сар дур бигир. Ту 

метавонистӣ дар ҳамон замоне ки мақоме надоштам меомадӣ, ҳоло ки дар чашми омма 

чун намунаи ибрат ба ин тахт нишастаам, ҳар амале ки мекунам, зишт менамояд. 

  - Хуб меравам, аммо бидон, барои ман дар кадом ҷое ки набудӣ, як мавқеъ доштӣ. 

  - Мефаҳмам. 

  - Хуб рафтам. 

  - Худо ҳофиз… 

 

                                                              * * * * *  

 

       Бозори Ҷиликул серғавғо буд. Мардуми маҳалларо саворони силоҳбадаст, ки ҳавои 

худхоҳиву ғурурро дар чеҳраашон хондан мумкин буд, ба худ ҷалб мекард ки ин лаҳза 

намоишкорона дар майдони канори бозор аспдавонӣ мекарданд. Ду-се савораи наврас, ки 

хати мўйлабашон акнун намоѐн шуда буд, шамшерҳои урѐнро ҷавлон дода, ба чойлоби 

начандон баланд ҳуҷум оварда, сари кадуҳои овезонро бо зарби шамшер аз навда канда, 

ин амали худро як навъ тайѐрӣ ба ҷанг арзѐбӣ мекарданд. Бачаҳои шўх ин манзараро бо 

шавқ аз канор истода тамошо мекарданд. Фурўшандаҳо як-як ба якдигар пайравӣ карда 

маводи баҳри фурўш овардаашонро ҷамъ оварда, ба макони зисташон роҳӣ мешуданд. 

Дар дили харидорон низ алов афтода буд, ки беошарф бозорро тарк мекарданд. Дар як 

соат бозор ба макони беодам табдил ѐфт. Акнун танҳо саворони мусаллаҳ дар растаҳои  
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бозор гаштугузор доштанд. Ва қисме аз онҳо аспони худро дар рафҳои холӣ баста 

пешашон ҷаву алаф ниҳоданд. Дар рўи сабзаҳои канори бозор, як гурўҳ мардони мусаллаҳ 

давра ороста чой менўшиданд, гурғулихоне дуторзада достонҳои Ҷамбули Мастонро бо 

ҳавсала месароид. Бачаҳо даври онҳоро гирифта, ба рақсу бозии онҳо бошавқ дида 

медўхтанд. Дар лаби ҳавзи гилин, ки дар канораш ду беди бузург шох паҳн карда сояи 

азиме бунѐд карда буд, гилему намади туркманӣ густурда, мардони солору бообрўи 

минтақа нишаста буданд, ки онҳоро беки Ҷиликўл марди тахмин панҷоҳсолаи миѐнақад, 

ки чашмони кабудаш оташак мезад, гирд оварда буд. Бек ба тан ҷелаки рах-рахи тик 

дошту дар сар телпаки аз пўсти гўсфанди сиѐҳ дўхташуда ниҳода буд. Дар миѐн 

камарбанди чармин баста буд, ки бо ҳаргуна сангҳои қимматбаҳо ороиш дошт. Ў бо 

забони  шикастаи тоҷикӣ ба ҳозирон рў оварда гуфт: 

  - Дар ин вазъи баамаломада, ки бесарусомонӣ ҳукмрон аст, бояд ба чӣ хулоса биоем. 

Бояд дасти қавие болои сар дошта бошем, ки ҳамаро муттаҳид намояд ва ҷилави онро дар 

панҷаи худ нигоҳ дорад. Ман ўро то ҳол надидаам, танҳо номаи дўстон, ки аз Бухорову 

Хоразм ба ман расид, Анварпошоро чунин шахсият муаррифӣ намудаанд. Эшон натанҳо 

шахси тавонову ҷаҳондида балки домоди Халифаи Ислом, султони турк ҳастанд… 

  - Ҳазрати бек, ман аз як чи шубҳа дорам. 

  - Хўш? 

  - Шумо Анварпошоро шахсияти маъруфи олами ислом муаррифӣ намудед. Аммо ин 

шахс ба инглисҳо такя менамояд, инглисҳо магар кофир нестанд? 

      Бекро густохии муллои фартут, ки овози хириаш гўшхарош буд, хуш наомад, вале сир 

бой надод, ҳарчанд ранги тирааш сафед шуду чашмони осмониаш дуд кард. 

  - Домуллои мўҳтарам, магар шумо огоҳ нестед, ки ҷалолатмаоб Амири Бухорои Шариф 

Сайид Олимхон бо инглисҳо дар мавриди барқарорсозии ҳокимияти Бухоро гуфтушунид 

дорад? 

  - Як бор андеша кунед,  ҳазрати домулло, инглисҳо чун болшевикон аз мо хоку 

заминамонро кашида намегиранд. Онҳо ҳатто ҳокимиятамонро, ки ба мо Оллоҳтаоло 

бахшидааст, гирифтанд. Амирро ронданд, занҳои никоҳияшонро тақсим карданд. Шумо аз 

ин огоҳ ҳастед? Ку гап занед? Имрўзу пагоҳ ба сари мову шумо низ меоянд. Сабр карда 

истед, ҳамаашро бо чашми худ хоҳед дид… 

        Бек хафи даҳонашро тоза карда, боз чанд ҳарфи дилашро баѐн кардан мехост, ки 

савораи ба назди ҳавз омада, ба ў рў овард: 

  - Омаданд! 

  - Пас ба ҳама эълон кунед, - амр дод ба савора, сипас ба ҳозирон рў овард, ки ин 

гуфтугўро шоҳид буданд, - Ҷанобон! Ба ҷойҳои худ гузаред, сардорони дастаҳо, 

ҷавонмардонро саф ороед. 

      Сардорони дастаҳои мусаллаҳ осемасар ба по хеста, ба мавқеи дастаҳои худ, ки 

фориғболона димоғчоқӣ доштанд, давиданд. Савора бошад даври майдон асп тозонда, 

тозиѐнаро даври сар мегардонд: 

  - Омаданд! Омаданд! 

      Дар як дам гўѐ дар майдон бозори маҳшар барпо шуд. Ҳаѐ ҳуи саворон, бо даву тоз ва 

шавқуни бачаҳо омехта шуд… Дар роҳи каҷмокаҷи пурчангу хок зиѐда аз сад нафар 

савораи мусаллаҳ ба самти бозор меомаданд, ки онҳоро Анварпошо ва Ҳоҷи Самибек 

ҳидоятгар буд. Онҳо дар тан либоси маъмулие доштанд, ки аз ин пеш дар Туркия 

мепўшиданд. Ва мардуми таҳҷоӣ чунин либосро аз ин пеш надида буданд. Аз ин рў 

баробари ба майдони бозор ворид шуданашон нигоҳи мардум ба ин ду савора дўхта шуд. 

Онҳо барои Анварпошо долони васеъ ва дарози сунъӣ сохта буданд. Ин амали онҳо барои 

сарбозони бек ва аҳолии кунҷков, ки дидани ин марди маъруф аҷиб менамуд, тамоман 

чизи нав буд. Ҳама бо тааҷҷуб ба рафтори онҳо дида дўхта буданд. Анварпошо аз миѐни 

қатори саворон то ба назди бек расидан асп ронда омад. Сипас аз асп фаромада лаҷомро 

ба саворае, ки ба хотири хизмат поѐн омада буд доду худ ба ҷониби бек ва дигар одамони 

соҳибобрўи диѐр гом ниҳод. Онҳо низ ба истиқболи меҳмони олиқадр чанд гоме зада 



 70 

буданд. Бек оғўш кушода, бо Анвар гарму ҷўшон аҳволпурсӣ кард, ва ҳозиронро, ки ба 

истиқболи меҳмон баромада буданд, як-як ба ў шиносонид. Бек ду-се қадам пеш гузошта, 

рў ба қибла овард. 

  - Худованд ниҳоят сояи худро ба сари мо ниҳод. Ва Анварпошои бузургро ба назди мо 

фиристод, ки сарзаминамонро аз кофирони шумқадам пок намояд. Мо ба Шумо умед 

бастаем, ки ин мушкилотро аз сари мо бартараф мекунед. 

  - Бо мадади Худо, - табассум кард Анвар. 

  - Иншоолоҳ, - илова кард Самибек. 

      Ҳама ҳозирин ин суханҳоро ба як овоз такрор карданд. Бек ба марде, ки дар даст 

бастае дошт ишора кард, ки пеш биояд ва худ идома дод: 

  - Бо иҷозати шумо чун рамзи эҳтиром ба ин шахсияти маъруф хилъати хосаи худро 

пўшонам, ки аз дасти худи Амир Сайид Олимхон тўҳфа гирифта будам ва чун онро 

муқаддасот нигоҳ медоштам. 

  - Кори хуб мекунед бек, - луқма партофт мулло Раҳим, ки дар ин қаламрав соҳибэҳтиром 

маҳсуб меѐфт. Бек ба ў эътимод дошт, ва ҳаргиз аз фармудаи ў сарпечӣ намекард. Ў 

бастаро кушода, хилъати зарҳалинро, ки дар ҳошияи гиребонаш бо риштаи ғафси заррин 

нақшҳои булаҷаб дўхта шуда буд, бо ѐрии бек ба Анварпошо пўшониданд. Анвар аз 

илтифоти ватандорон мамнун буд. Эҳсосоти худро пинҳон дошта наметавонист. Рўи 

қолини туркманӣ ки ҳунармандони маҳаллӣ бофта буданд,   по кўфта,    умедвори  он  буд,  

ки  ба  ў  имкони  баѐни     фикр медиҳанд. 

     Ҷамъомад тадриҷан бузург мешуд, хурду калон, ҳатто ашхоси эҳтиѐткор, ки аѐми 

пуртазод хуи ирсияшонро бедор карда буд, бо  эҳсоси кунҷковӣ ба омма мепайвастанд. 

Анварпошо даст пеши бар, ба ҳозирон рў оварда, миннатдории худро изҳор мекард. Ин 

лаҳза чанд марди миѐнсол аробаеро наздик оварда, ба бек муроҷиат карданд, ки меҳмони 

олиқадр болои он баромада, чанд сухан гўяд. Бек хушҳолона ин хоҳиши мардумро ба 

Анварпошо гушзад кард, ки кайҳо боз ин лаҳзаро интизор буд. Анвар бо ѐрии Самибек 

болои ароба баромад, ки мувозинати онро мардони бозуманди таҳҷоӣ таъмин мекарданд. 

Акнун мардуми ҷамъомада, бе ягон калакашиву ѐзондани гардан ва бе нўги по истодан 

озодона Анварро дида метавонистанд. Ў рўи ароба худро орому озод дарѐфт. Бо эҳтиром 

даст пеши бар гирифта сар меҷунбонд ба эшон. Чун омма аз дидани чеҳраи ў қаноат ҳосил 

кард, бо овози баланд ба мардум муроҷиат намуд.  

  - Бародарони аҳли ислом! Барои он, ки Ватани шуморо аз қадами номубораки кофирон 

тоза кунем, мебояд танҳо ба як чиз такя кунем, - овозашро боз ҳам баланд намуд, - 

Ғазавот! Боз ҳам ғазавот! Ва танҳо газавот!.. 

       Ин суханро аввал саворони ҳамроҳи ў омада такрор намуданд. Сипас сипоҳиѐни бек 

ва аз он пас оммаи мардум нидо карданд: 

  - Ғазавот! Ғазавот!.. 

                                                    * * * * *  

         Саид чашмонашро кушод, пеши дидагонаш пардаи тунуки сиѐҳ падид омад. Моҳ чун 

доираи доғдори Явдат, ки дар сури шаҳриѐн ба карнайчӣ ҳамнавоӣ мекард, дар самои 

тирагун муаллақ намуд. Ахтарон низ ба назараш мавҷ мезаданд. Рўзгораш ки паси сар 

шуда буд, чун сафҳаҳои китоб ба қафо варақгардон мешуд. Хотироташ пеши рў меомад. 

Гўшаш медод. Манзараҳои баҳор дар кўҳсор ҷилвагар мегардид, ки аз дидани он дар 

замираш эҳсоси гуворо падид меомад. Дар соҳили руд сабук меҷаҳид рўи об по мемонд, 

тахмин чордаҳ сол дошт. Ва шарики бозиҳояш Гулнор низ ҳамсолаш буд, ки баробараш 

даву тоз мекард.  Ў мегурехт, Гулнор аз пасаш медавид. Чун ба нишебӣ майл кард, ки дар 

зер дараи махуф дошт, фиғони Гулнорро шунид: 

  - Са-и-и-д! Са-и-и-д! Сабр бикун! 

    Саид таваққуф кард ва ба самти овоз рў овард. Гулнор паҳлўяш қарор гирифт: 

  - Медонам, ту ҳамроҳи бобоят Самарқанд рафтан мехоҳӣ. Ман туро интизор мешавам. 

Ин рўймолро барои ту дўхтаам. Онро дар миѐнат банд, ба ту нерў мебахшад. Корат 
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бобарор хоҳад шуд, дуогўи туям Саид,   - Гулнор инро гуфту дар чашмонаш об ҳалқа зад 

ва рўи гунаҳояш шорид ба сони марворид. 

      Саид ба рўймоли сафед, ки дар ҳошияаш бо хатти хоно навишта шуда буд, дида дўхт: 

     «Саид, ту низ мисли ман сағиру танҳоӣ, туро низ шахси бегона калон кардааст. Ту низ 

чун ман барои он парвариш меѐбӣ, ки дастѐр бошӣ ба онҳо. Маро барои он «тарбият» 

мекунанд, ки чун лўхтак бозичаи дасти дигарон бошам…» Саид чашм аз хати бо риштаи 

зард дўхта шуда, ки ҳошияи он сабзгун буд, ба рўи зебои Гулнор зеҳн монд, Гулнор ашк 

мерехт… 

      Баногоҳ ў ба пораи абр бадал гашту об шуд. Ҳарчанд кўшид, дигар ўро дида 

натавонист ба чашмаш бовар намекард. 

     Чашмонашро молид ва пеши назараш қабристони нообод пайдо шуд, ки дар гўшаи он 

ду гўри ҳанўз гиѐҳ наруста ба назар расид, ки дар пояи шикастаи тобут пораи суф баста 

буданд. Бобояш оят мехонд, Саид паҳлўяш нишаста, ду каф барои дуо бардошта буд. Чун 

дасти дуо ба рўй кашиданд, мўйсафед ба Саид гўреро нишон дода амр кард, ки онро низ 

дуо хонанд. Чун дуо хонда шуд, бобо ба наберааш рў овард. 

  - Ин гўри пирамон Эшони Сайид Неъматуллоҳ аст, ки номи туро ба эҳтироми ў Сайид 

мондем. Ў ба ту хату савоб омўзонд. Дуои нек дода буд. Мо ҳама ба ў ва авлоди ў эътиқод 

бастаем. Ки медонад, кай боз ба ин диѐр меоем. Бо аҳли деҳа ва хуфтагони ин макон хайру 

хуш кун! – гуфт бобо. Дар дили Саид эҳсоси гуворое падид омад. Худро сабук ҳис кард ва 

ба бобояш рў овард. 

  - Бобо, чаро ҳар дафъае ки маро ба гўристон меоред, худро сабук ҳис мекунам. Ҳарчанд 

гўристон даҳшатнок аст? 

  - Бале писарам. Мазор макони арвоҳон аст, ки дили зоиронро аз ҳар гуна заъфу ноумедӣ 

тоза мекунад. Барои ҳамин ҳам гузаштагон мегуфтанд, ҳар гоҳе ки ғаму ғусса дилатро 

фишор дод, қабристон бирав. 

      Саид дар паҳлўи бобояш қадам зада, аз пайроҳаи канори гўристон ба самти деҳа, ки аз 

ин баландӣ баръало ба назар мерасид дида медўхт. Бобо ҳанўз банди гуфторе буд, ки онро 

дар хурдӣ аз бобоѐнаш шунида, дар зеҳнаш маърифат карда буд: 

  - Гузаштагон мегуфтанд, ки масҷидро аз деҳ дур ва мазорро наздик бунѐд кунед. 

Мардуми деҳаи мо дар ин маврид баракс, масҷидро наздик ва мазорро дур аз деҳа бунѐд 

карданд. 

     Бобо ҳини фаромадан даст ба китфи Саид ниҳода, бо як даст ба ў ва бо дасти дигар ба 

асояш такя дода, боэҳтиѐт қадам мемонд. Дар канори ин пайраҳа, тахмин даҳ қадам поѐн, 

руди кўҳӣ ҷорӣ буд, ки чун тасмаи кабуд ба назар мерасид. Пайраҳа аз регу шағал иборат 

буд. Пирамард аз нишебии махуф боэҳтиѐт поѐн меомад. Вазни ўро наметавонист Саид ба 

дўш бардорад, ҳарчанд дандон ба дандон монда таҳаммул мекард. Пайраҳа пайваста танг 

мешуд. Роҳгардии бобо торафт душвору вазнаш гарон мегардид. Чашми Саид шаб зад. 

Хост дасти боборо дурусттар дорад. Ана ҳамин вақт пояш лағжид. Бобо мувозинатро гум 

карда сарозер афтод, ба қаъри дарѐ. Санги зиѐде аз паси ў ба дарѐ рехт. Оби дарѐ ба 

якборагӣ сурх шуд чун ливои болшевикон. 

     Ароба такон хўрд, Саид нолиш баровард. Камол даст ба ҷабини ў бурд: 

  - Саид тоқат кун, камтари дигар монд. 

     Саид чашмонашро пўшид. Пеши чашмаш боз манзараи замони гузашта падид омад. 

Кўчаҳои тангу печ дар печи Самарқанд, майдони назди мадрасаи Биби Хонум, манораҳои 

баланд диққати ўро ба худ бурда буданд. Заводи коркарди пўст. Кор дар завод. Ҳама ин 

манзараҳое, ки бо ду чашми сар дида буд. Одамони солдидаи қавибозў, мўйсафедони 

хароби фартут, ҷавонони кордида, наврасони аз заҳмати зиѐд заиф машғули кор буданд 

ҳама. Касе бо касе гап намезад, кор бо ҷўшу хуруш идома дошт… 

       Оташ забона мезад. Саид баъд аз он ки ба печ пай дар пай чандин бел ангишт партофт, 

арақи ҷабинашро тоза намуд. Ва қоматашро рост кард. 

  - Белро ба ман деҳ, дам бигир, - аловмони паровоз, марди хароб ба ў муроҷиат кард. Саид 

рўи ғарами ангишт нишаст, ки аз таъсири гармо ва хастагӣ нафасаш тангӣ мекард… 
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                                                                   * * * * *  

 

       Дар хонаи калону барҳаво, ки дар миѐнаи он чагдони пур аз ахгар, ки дар болояш чор 

офтобаи пуроб гузошта шуда буд, меҷўшид. Дар гўшаи чагдон, рўи суфаи гилин 

дастархони пур аз анвои хўрданӣ меистод. Табақҳои гўшти гўсфанд, себу анор, ғулингу 

мавиз, мағзи зардолуву чормағз ва бодом рўи таштҳои сафолин меистод, ки дасти шахшул 

ва сиѐҳи дар гармову сармо дуруштшудаи Туғайсарӣ ба сўи он дароз мешуд. Донаҳои 

бодому мавизро якто-якто ба даҳон партофта, пиѐлаи чойро ҳурт кашид. Фатирҳои 

бузурги равғанин пора-пора рўи дастурхон гузошта шуда буд. Туғайсарӣ аз паҳлў ба 

паҳлў гашта бо вуҷуди сер буданаш мағзи сари гўсфандро аз калаи дар дег пухташуда 

ҷудо кард. Ва онро бо неши корд рўи чапотӣ ниҳод. Ҳанўз пораи фатирро майда накарда 

буд, ки аз дар ҷавони мусаллаҳ ворид шуда  ба ў муроҷиат кард: 

  - Аз Ҷиликўл ба назди шумо се мард омадааст,  ба одамони мо ягон шабоҳат надоранд. 

  - Модоме ки омаданд, бигзор дароянд, - гуфт Туғайсарӣ ва пораи нонро ба ҷояш гузошта, 

дастонашро бо сачоқи суф тоза кард. 

       Ҷавон зуд берун баромад, шарикони Туғайсарӣ ба эҳтироми меҳмонони ҳанўз 

вориднашуда нимхез шуданд. Аммо ин ба Туғайсарӣ хуш наомад: 

  - Наҷунбед!  Шумо аз онҳо кам нестед. 

      Тобеон мувофиқи фармудаи сардорашон амал карданд. Аз дар мулло Раҳим ва ду 

нафар марди зоҳиран расмӣ даромаданд. Туғайсарӣ баробари дидани онҳо боз якпаҳлў 

зада, барқасд ба дастархон дида духт, гўѐ касеро надида бошад. 

  - Ассалом… - муроҷиат карданд меҳмонон. 

  - Салом… - кўтоҳ ва норозиѐна ҷавоб дод Туғайсарӣ. Ин тарзи муносибат ба меҳмонон 

хуш наомад. Чини ҷабини онҳо ба мулло Раҳим ки роҳбаладашон буд, таъсири мағшуш 

гузошт. Ва ў худро  дошта натавонист. 

  - Туғайсарӣ! Кӣ ба ту ҳуқуқ додааст, нисбат ба ин шахсият беҳурматӣ кунӣ? Фиристодаи 

бузургвор Амир Сайид Олимхон магар барои ту қадр надорад? 

  - Шумо чӣ гуфта истодаед мулло Раҳим? Кӣ гуфт ки ба шумо беҳурматӣ кардам ва қадри 

ин шахсиятҳои маъруфро надонистам? – кордро дар гўшаи дастархон ниҳода, 

чашмонашро боз ҳам тангтар кард. - Шумо домулло вақте ба кулбаи ман қадам ранҷа 

фармудед, ки як поси шаб гузаштааст. Дар ин вақт бояд ки ман хоб кунам. Ва барои 

қабули шумо на инки чой, балки хўрок надорем. 

     Барои онки ин гуфтора оҳанги дигар пайдо кунад, яке аз меҳмонон ба Туғайсарӣ рў 

оварда омирона гуфт: 

  - Мо назди шумо барои он наомадаем, ки қадру қиматамонро чун меҳмон азиз доред. 

Балки ташрифи мо ба хотири он аст, ки бо Анварпошо дидор бубинед.  

  - Намехоҳам! - овози Туғайсарӣ боз ҳам баланд садо дод, - ў кист, шумо аз номи кадом як 

Анварпошо гап мезанед, ки барои ман ягон арзиш надорад. Ман фармон гирифтаам, ки 

Анварпошои шуморо беяроқ карда ба Иброҳимбек супорам. Бигзор онҷо ў иддаои иззату 

ҳурмат кунад! 

        Одами расмӣ илова кард: 

  - Анварпошо чӣ қадаре ки ба шумо силоҳ лозим аст медиҳад. 

  - Ҳеҷ чизро донистан намехоҳам. Дигар гап надорам!  - гуфт Туғайсарӣ ва кордро ба даст 

гирифт, пораи калони гўштро аз рони дар танўр пухташудаи гўсфанд бурид ва сипас дар 

болои фатири равғанин ниҳода онро ба пораҳои хурд-хурд тақсим кард. Одамони расмӣ ва 

мулло Раҳим чаппасар гашта, аз дар берун шуданд, ҳатто хайру хуш накарданд. Туғайсарӣ 

аз паси онҳо ҳатто нигоҳ ҳам накард, танҳо бо писханд гуфт: 

  - Ба Анваратон гўед, ки ман ўро интизорам!  

 

* * * * * 
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       Ҳуҷраи беки туркманнажодро қолинҳои мунаққаши оғузӣ зеб медод. Дар назди 

девори рў ба рўи дар тахти нарм кўрпаву кўрпачаҳои пахтагин чида шуда буд. Дар болои 

он Анварпошо, дар тан либоси сабуки хоб дароз кашида буд. Дар назди суфачаи миѐнаи 

хона, барои ў анвои хўрданӣ меорост ҷавони олуфтаи турк. Ин лаҳза дар даст табақи гўшт 

туркмани миѐнсол даромад, ки хизмати хонаи бекро ба ҷо меовард. Анвар чашм кушода, 

ба ҷавони турк рў овард: 

  - Пойҳоямро маҳс кунед ! 

  - Ба чашм. 

    Ҷавон зуд поѐни пои Анвар қарор гирифт ва ба маҳс кардан шурўъ намуд. Ин лаҳза аз 

паси дар шарфаи по ба гўш расид. Анвар ба ҷавон рў овард: 

  - Бин кист? 

     Ҷавон дарро кушода буд, ки чеҳраи бек, мулло Раҳим ва он ду шахси расмӣ намоѐн 

шуд, ки Туғайсарӣ бо амали худ табъашонро хира карда буд. Анвар ба по хеста, бо эшон 

салому алейк кард. Ва онҳоро ба нишастан таклиф намуд. 

  - Чи мешавад шуморо бо қаҳваи туркӣ зиѐфат кунам? 

  - Ташаккур, - гуфт Мулло Раҳим, - мо бо чой одат кардаем. 

  - Чой ҳам дорем… 

     Беки туркман барои онки меҳмони олиқадрро наранҷонад, гапро аз дур сар кард. 

  - Дирўз намояндагони мо назди Туғайсарӣ рафта буданд. Ў одами наздиктарини 

Иброҳимбек аст. Сипоҳсолори варзида ва сарсупурдаи Иброҳимбек маҳсуб меѐбад. Вале 

аз ҳад зиѐд мағруру худписанд аст. Ў ба одамони мо гуфтааст, ки Анварпошоро бояд бе 

силоҳ гардонида ба Иброҳимбек супорад. Гўѐ дар ин бора супориш гирифта будааст. Аз 

ин рў вохўрии шуморо бо ў маслиҳат намедиҳем. Хуб мебуд то гирифтани дастури Амир 

сабр кунед. 

    Анварпошо суханони турманро то охир гўш карда, сипас гуфт: 

  - Ҷанобон!  Шумо фикр мекунед, мо вақти бисѐр дорем? Мову шуморо зарур аст, ҳарчи 

зудтар вақтро ба манфиати худ истифода барем. Ҳар лаҳза ғанимат аст. Ман бояд бо 

Иброҳимбек вохўрам. 

  - Хуб андеша намоед ки шумо дидаву дониста ба қафаси ваҳшӣ даромаданиед, - гуфт яке 

аз мардони расмӣ. 

     Анвар ин гуфтаи ўро бо тамасхур пазируфт6 

  - Ман се намуд дарандаро медонам. Гург, рўбоҳ ва шағол… ба шунидам Иброҳимбек 

худро шер муаррифӣ кардааст, фикр мекунам ман бо ў забон меѐбам… Чун мақсади мо як 

аст, - ба туркман рў овард. Дастаи худро ба ихтиѐри шумо мегузорам. Бо худ одамони 

даркориро мегирам. Нигоҳдории дастаро ба хазинадорам тавсия медиҳам. Инак ҷанобон, 

ман баъд аз ним соат бояд равам. 

 

                                                                        * * * * *  

 

     Анварпошо ва ҳамроҳонашро дар пайраҳаи кўҳӣ саворони бешумори Туғайсарӣ иҳота 

карда силоҳҳояшонро кашида гирифтанд. Анварпошо ки худаш ихтиѐрӣ бо Ҳоҷӣ Самибек 

ва се тан ѐваронаш ба ин самт равона буданд, ин ҳамлаи ногаҳонӣ ва таҳқиромезро 

аламовар бошад ҳам, вонамуд карданд ки аз ин  ҳарос надоранд. Саворони Туғайсариро 

пушоки Анварпошо ва ҳамроҳонаш писанд омада буд, бахусус саллаи алвонии яке аз 

онҳо, ки ба мисли ҳиндувон баста шуда буд. Ва абрувони ғафсу чашмони калон-калони 

гўсфандӣ дошт. Кулоҳи хизматгори хосааш Маҳмуд бошад туркӣ буда бо пўпаки чун 

кокули духтарбачаҳо якто. Худи Анвар либоси расмӣ ба тан дошт, ки онро дар вохўриҳои 

хоса ба бар мекард. 

       Саворони Туғайсарӣ аспҳояшонро тозиѐна зада, чун човандозҳо, ки худро ба маркази 

майдон мегиранд барои аз наздик дидани асирон ҳаракат мекарданд. Ин амали онҳо барои 

Анварпошо таҳқиромез буд, вале сир бой намедод: 

  - Ин лаклак зеби ин асп надорад, - таҳқир мекарданд Анварро. 
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  - Каргас бигу… 

  - Харҳои шумо аз кадом зот будааст? 

     Анвар вонамуд мекард, ки чизеро нашунидааст, ҳамроҳонаш низ ба ў тақлид намуда, 

хомўшӣ ихтиѐр карда буданд. 

        Дастаи Туғайсарӣ дар деҳаи Кўктош аспҳои худро тозонда, чун сипоҳи ғолиб 

худнамоӣ доштанд. Аксар сипоҳиѐн ки дар ин деҳа истиқомат мекарданд, ба хонаҳои худ 

рафтанд. Дар майдон Туғайсарӣ ва чанд сипоҳии наздикаш монд. Онҳо ба масҷид 

омаданд, ки дар айвони он Иброҳимбек бо чанд пири рўзгордида нишаста чой 

менўшиданд. Иброҳимбек дар тан ҷомаю дастори сиѐҳ пўшида буд. Рўи паҳн, чашмони 

бодомию абрўвони ғафс дошт, ки бо риши сиѐҳи шабеҳи каландаш ўро ба назар ҳайбатнок 

нишон медод. Иброҳимбек ба саворон, ки дар наздики ў қарор гирифтанд, нигаристу бо 

табассум гуфт: 

  - Бахайр!? 

  - Анварпошоро овардам… 

     Иброҳимбек ба сўи Анварпошо нигоҳи сард афканда тагпурсӣ кард: 

  - Дастаи ў куҷост, силоҳҳояш чӣ? 

  - Ҳазрат, дастаи ў кам не, зиѐда аз сесад нафар аст. Боз шаш тирзани мусалсал доштаанд. 

Ба хонаи занбур аловков хастан нахостам, - Туғайсарӣ ба рўи Иброҳимбек озмоишкорона 

зеҳн монд ва илова намуд, - Иброҳимбек, ман ба шумо калларо овардам, думаш дар 

дастатон. 

  - Анварпошоро ҳозирон давра карда, чашм аз ў намеканданд. Иброҳимбек ба Туғайсарӣ 

рў овард: 

  - Ку Анварро инҷо биѐр ! 

     Туғайсарӣ ба назди Анвар омад ва амр дод: 

  - Фаро, расидем, Иброҳимбек интизор аст. 

    Анварпошо ва Ҳоҷӣ Самибек аз паси Туғайсарӣ назди Иброҳимбек омаданд, ки даст 

паси пушт ба меҳмонони нохонда дида медўхт. Дар шафати ў чанд марди солор истода, 

ҳамчунон бо нигоҳҳои кунҷков ба Туғайсарӣ рў оварда буданд, ки дар паҳлўи Анвар ва 

шарикони ў ба сўи эшон гом мениҳоданд. Чун чанд қадам то Иброҳимбек монд, Туғайсарӣ 

ба Анвар рў овард: 

  - Шумо хоҳиши дидори Иброҳимбекро доштед, инак онкас рў ба рўи шумо қарор дорад. 

     Анвар як лаҳза дар ҷояш шах шуда монд. Шариконаш низ дар ҷои худ қарор 

гирифтанд, чашмони эшон ба як нуқта беҳаракат дўхта шуда буд. Туғайсарӣ дар паҳлуи 

Иброҳимбек ҷой гирифт.  Анварпошо суханонашро гўѐ дар ҳамел мекашида бошад чинда-

чинда гуфт: 

  - Ҷаноби мўҳтарам, Иброҳимбек! Ман Анварпошо домоди султони Турк, Халифаи Ислом 

мебошам. Ман ҳамчун мусулмони асил, омадаам то ки якҷоя бо шумо ба муқобили 

Ҳокимияти Шўравӣ мубориза барем… 

  - Ба ў бовар накунед Иброҳимбек, ў кофири мутлақ аст… Ўро сар аз тан ҷудо бояд кард, 

то ки чун ғозӣ ном ба некӣ барем, - гуфт марди ришсиѐҳе, ки паҳлўи Иброҳимбек қарор 

дошт. Мўйсафеди харобе, ки дар сар дастори рах-рах дошт, аспи Анварпошоро ба 

майдони холӣ, ки миѐни уву Иброҳимбек чун фосила ба вуҷуд омада буд, рў овард. Ва 

қафои аспро ба ў нишон дод. 

  - Бубинед ҳазрат, куҷоӣ ў мусулмон аст. Суханони Асад, - ба марди ришсиѐҳ ишора 

намуд, - дуруст аст. Магар мусулмон думи аспашро мебурад? Шарм надошта, боз худро 

мусулмон мегўяд. 

  - Иброҳимбек, ба гапи ин ду марди гумроҳ наравед. Ва худро пеши Амир мулзам 

намонед. Аз Бухоро ба номатон нома ирсол намуда буданд, ки ба кўмакатон шахси 

шинохта ва маъруф меояд. Ба фикрам ин шахс назди шумо қарор дорад… 

    Анвар ба Иброҳимбек кунҷковона нигариста чашм аз ў намеканд. Мардум беқарор буд. 

Миѐни онҳо ғавғо ва миш-миш ба амал омад. Иброҳимбек ба рўи онҳо нигоҳи дурушт 

андохт:  
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  - Ором, инҷо бозор  нест!  - хомўшӣ ба амал омад. – Ман худам қазияро барассӣ мекунам. 

Ба кўмак эҳтиѐҷ надорам. Онҳоро ҳабс кунед! Касе ки ба ман кор надорад, аз инҷо равад! 

      Мардум норозиѐна, вале хомўш майдонро тарк карданд. Туғайсарӣ Анвар ва 

ҳамроҳони ўро бо ҳамдастии  ѐрони мусаллаҳаш бурданд. Иброҳимбек ва шариконаш ба 

сўи айвони масҷид омаданд. 

 

                                                                       * * * * *  

 

        Замини қиравбаста, ба сони замини шўразадаи беҳосил ба назар мерасид. Дар 

майдони васеъ аспони бешумор бо мехҳои бузург ба замин кўфта шуда, лангар, ки аз 

турбаҳои дар фукашон овезон ҷав мехўрданд биникашида, гоҳ-гоҳ бо худ пешомади 

нохушеро гўшзад мекарданд. Мардуми деҳоти атроф намоишкорона барои аскарон нон 

меоварданду ба аспон алаф. Мўйсафеде панҷ гўсфанду чор бузро ба назди давраи 

аскарони дар зери гелоси солхўрда, ки суфаи начандон калон дошт овард. 

  - Ба ки супорам? 

  - Аз номи кӣ? – суол кард марди кўтоҳқомати чолок қоғазеро аз соқи аз соқи музааш 

бароварда омодаи навиштан шуд. 

  - Ҷўра Мирзо, аз деҳаи Кўктош… 

  - Офарин, ҳатман илтифоту садоқати шуморо ба инобат гирифта ба ҳазрат мерасонам, - 

гуфт марди хомабадаст. 

     Марде дар панҷ деги бузург алов монда гўшт мепухт. Дар ҳар дег як гўсфанди ҳисорӣ 

меҷўшид. Бўи зира ва равған ба димоғ мезад. Дар шохи ду дарахти дигар ду қассоб 

гўсфандони аз лингашон овезонро пуст меканданд. 

     Се аспакӣ аз назди саворон гузашта, бе салому алейк ҷониби масҷид равон шуданд 

Мулло Раҳим бо яке аз мардони расмӣ буд, ки бо Туғайсарӣ дар хусуси Анварпошо сухан 

гуфта  аз ў таҳқир шунид. Мулло Раҳим ба сарбозон ишора карда бо тамасхур гуфт: 

  - Саидбек, ин лашкари малах ки ту мебинӣ, то оне ки кофиронро аз хони аморат гум 

накунем, яксон нону чорвои моро мехўранд. 

  - Бояд ки ба ҳамаи ин таҳаммул кунем. Замона инро тақозо менамоянд. Агар ғами 

моламонро хўрем, аз ҳама чиз мемонем. Бигзор хўранд, ошашон шавад. 

     Онҳо асп ронда ба назди масҷид расиданд, посбонони Иброҳимбек пеши роҳашонро 

гирифтанд. 

  - Ҳазрат касеро қабул намекунанд. 

  - Ба ҳазрат гўед, Мулло Раҳим ва Саидбек омадаанд. 

  - Фарқ надорад. 

  - Майлаш мо сабр мекунем. Фақат шумо дар хусуси омадани мо хабар диҳед. 

  - Яроқҳоятонро супоред! – амр кард яке аз посбонҳо. 

  - Марҳамат, - домани хилъаташро бардошта, аз ғилофи дар тасмаи чармин овезон 

туфангро бароварда ба ў дод. 

  - Шумо чӣ? – ба Мулло Раҳим муроҷиат кард.  

  - Мо туфанг он сў истад, ҳатто камонро дар даст нагирифтаем, - бо тамасхур ҷавоб дод 

Мулло Раҳим. 

     Яке аз посбонон ба сўи бинои масҷид рафт. Хост хабарро расонад, аммо монеъи ин 

амали ў шуданд. 
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  - Сабр кунед! – ҷавоб доданд аз паси дар ба қосиди хабар. 

     Иброҳимбек бо марди ришсиѐҳ, ки ду моҳ пеш аз Бухоро чун мушовири сиѐсӣ ба назди 

ў омада буд сўҳбати яка ба яка дошт. 

  - Анвар ба ғайр аз бадбахтӣ дигар ягон манфиат намеорад, на ба мо, на ба амир ва на ба 

ислом, ки ҳамаи мо ба ин хотир яроқ ба даст гирифтем. 

  - Инро чӣ гуна исбот мекунед, мулло Бозор? 

  - Ҳазрат, шумо шояд огоҳ нестед ки Анварпошо чи гуна ба Бухоро роҳ ѐфт?  

  - Не… 

  - Ў то вохўрӣ бо Ленин чун вазири дифоъи давлати Туркия, бо дастури давлати Олмон 

фаъолият дошт. Ў чун ҷавонбухориѐни мо хатмкардаи мактабҳои Аврупо мебошад. 

Туркияро бадном кард. Дар ягон набард пирўзӣ ба даст наовардааст. Танҳо арманиҳои 

бесилоҳро аз дами теғ гузаронд. Ба ҳадде, ки бобои Чингизаш дар Хуросон ба мардуми 

бумӣ раво дида буд. 

  - Арманиҳо мусулмон буданд? 

  - Не… 

  - Ў чи гуна Ленинро дид? 

  - Ў дар Боку дар Анҷумани Болшевикон ширкат варзид ва дар онҷо бо Файзулло Хоҷаев 

вохўрда, масъалаҳои миллиро баррасӣ намуд. Ва барои онки дар Бухоро миѐни 

ҷавонбухориѐн таъсир дошта бошад бо миѐнаравии давлати Олмон ки хайрхоҳи 

болшевикон буд бо Ленин вохўрд. Ленин ба ў бовар кард. Ўро ба Бухоро фиристод. Дар 

манзили нозири корҳои хориҷӣ  Яъқубзода мезист. Бо Файзулло Хоҷаев ҳар рўз 

вомехўрд… 

  - Ана барои чи дар тамоми вилоятҳо сардорони дастаҳои милиса на танҳо турк балки 

зодагони давлати Туркия будаанд. 

  - Фикр мекунам ҳастии Анварпошо ба орзўву нуфузи шумо бетаъсир намемонад. 

  - Инро амир чи гуна баҳог медода бошад? 

  - Амир нуфузи Анварро чун домоди халифа истифода бурдан мехоҳад. Аммо бехабар 

аст,  Анвар аз он  зоте нест, ки пушти касеро гарм гирифта бошад. 

  - Гуфтаниед, ки ба Амир низ рўзе ба пас хиѐнат хоҳад кард? 

  - Бегуфтугў… 

  - Дилам гувоҳӣ медод, ки аз ин одам хубиро интизор шудан ҳеҷ маънӣ надорад. 

  - Дили аҳли карам чароғи мунаввар аст, ки роҳи дурро мебинад… 

  - Пас ўро чи кор кунем? 

  - Кори аз ҳама осон… 

  - Ўро дар доираҳои расмӣ мешиносанд ва ба хотири хусураш эҳтиром менамоянд. 

  - Фикр мекунам аз ин қазия касе огоҳ нахоҳад шуд. Айѐми ҷанг қонунҳои нонавишта 

дорад. 

  - Намегузорам дар ин қаламрав худро ҳокими мутлақ тасаввур кунад. 

  - Бешарм асту худхоҳ. Бо ҳар роҳу восита мехоҳад ба мақсад расад. Ҳатто муқаддасоти 

худро зери по монда, ба тахт нишастанист. 
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  - Ҳм, - писханд зад Иброҳимбек, - дар ҳар сурат қонунро бояд риоя кунем. Вагарна ҷомеа 

ба подае табдил меѐбад идоранашаванда. Ба эҳсосот набояд такя кард. 

  - То кай ўро дар ҳабс нигоҳ медорем? 

  - Сабр бояд намуд… 

       Ин лаҳза дарбон сар халонда аз омадани Самибек ва Мулло Раҳим хабар дод. 

Иброҳимбек бо ҳамин сўҳбатро ҷамъбаст намуда, бо Мулло Бозор хайру хуш кард. Ва худ 

ба пешвози меҳмонон баромад, ки ин лаҳза дар айвони масҷид интизор нишаста буданд. 

Онҳо баробари дидани Иброҳимбек аз ҷойҳои худ бархеста, ба сўи ў гом ниҳоданд. 

  - Хуш омадед мулло Раҳим, аз дидоратон шодам, марҳамат ба ҳуҷра дароед, - 

Иброҳимбек меҳмононро бо чеҳраи кушод пешвоз гирифт ва ба ҳуҷраи паҳлўи масҷид, ки 

барои қабули меҳмонон хоса ҷудо шуда буд, даромаданд. Дастархони пурнозу неъмат 

нафси  меҳмононро хориш дод, ки чашмонашон ба гўсфанди яклўхт дар оташи танўр 

пухташуда, ҷигарбирѐну мурғҳои дар об ҷўшонида, табақи яхнӣ, фатирҳои равғанин, 

чапотию кулча ва гирдача ало шуданд. Иброҳимбекро ин ҳолати онҳо хуш омад ва 

мувофиқи табъашон сухан гуфт: 

  - Аз субҳ инҷониб интизори шарики мувофиқ будам, то ки баҳс мабаҳс аз ин неъмат чизе 

мехўрем. 

  - Дили кушоди шумо ҳазрат, иншоллоҳ дунѐро дар худ меғунҷонад, - лутф кард Мулло 

Раҳим. 

      Ҷавони лоғаре дар даст ташту офтоба, барои шустани дасти меҳмонон ворид шуд. Чун 

суннат иҷро гардид, Саидбек дастонашро хушк карда истода ба Иброҳимбек бо гўшаи 

чашм нигарист: 

  - Ҳазрати Иброҳимбек, шумо нашинохтед? 

  - Чи хел шуморо фаромўш мекунам? Охир он тўҳфаи гаронбаҳои Амири кабирро ман аз 

дасти шумо қабул карда будам, навиштаи аъло: «Ба сарлашкари кабир ва шоиста 

Муҳаммад Иброҳимбек Тўқсабо», иборат аз Қуръони азимушшаън ва ҷойнамоз. Ин тўҳфа 

барои ман ниҳоят гарон аст ва шуморо низ аз он рўз инҷониб эҳтиром менамоям ва чун 

бародар азиз медорам.  

      Ҷавоне дар чойник чой овард, назди Иброҳимбек ниҳод ва худ берун шуд. Иброҳимбек 

ба пиѐла чой рехта аз нав ба чойник гардонд, сипас як ду қулт барои худ рехта нўшид: 

  - Аҳволатон чи тавр аст муллои мўҳтарам? 

  - Саломатиам хуб аст, аммо гўши чапам ношунаво шудааст. Алъон танҳо шикоят аз гўш 

дорам. 

    - Иброҳимбек ба пиѐлаҳо чой рехта ба меҳмонон муроот намуд. Ва ба Мулло Раҳим рў 

овард: 

   - Агар хато накунам, ба ҳаштод расидаед? 

  - Ҳафтоду ду… - пиѐлаи чойро дошта гуфт Мулло. 

  - Иншооллоҳ ба сад мерасӣ, ана он вақт ба шумо як хонуми зеборо худам медиҳам, - гуфт 

Иброҳимбек ва ба Саидбек нигарист. – Ба фикрам шумо хаста шудаед? 

  - Роҳ аз Бухоро то инҷо дар ҳақиқатан душвор будааст. Вале ман инро онқадар ҳам ҳис 

накардам. Зеро табъам хуш буд. Сариқадам ба деҳаҳои зиѐд сар даровардам, мардум 

норозиянд. 

  - Болшевикон коре накарданд, ки мардум бозгашти Амирро орзў накунанд, - гуфт Мулло 

Раҳим. 
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  - Орзў хуб аст, аммо бо ин мақсад амалӣ намешавад. Ҷангро бо ҷанг решакан бояд кард. 

Модоме як мамлакати оромро ноором карданд, оромиро хоб мебинанд, - гуфт бо хашм 

Иброҳимбек. 

  - Имрўз дар Бухоро камтар аз понздаҳ ҳазор аскар дорем. Ба онҳо фармон дода шудааст, 

ки то дастури боло, бо дастаҳои Артиши халқии Бухоро ва Аскарони Сурх набард 

накунанд. 

     Дастурро онҳо пас аз он хоҳанд гирифт, ки Душанбе ба даст дароварда шавад, - 

Саидбек инро гуфту хомўшӣ ихтиѐр намуд. Ба Иброҳимбек нигарист, ки чӣ мегўяд. 

Иброҳимбек ҷавобе надод. Саидбек ночор ба гап даромад ва суханеро, ки бояд баъд аз 

чандин ҳарф баѐн мекард, кушод: 

  - Шумо ҳазрат, вазифаи ниҳоят масъулиятнокро ба дўш доред. 

  - Ман рўзҳои наздик, худам ин амалиѐтро гузарониданӣ будам. Ва ба ин омода ҳастам, - 

гуфт Иброҳимбек. 

  - Ба хотири рўҳи авлиѐву анбиѐҳо ин корро ҳозир накунед. Шумо қадами нахустинро дар 

ин ҷодда гузоштед, ин ба манфиати корамон ҳаст. 

    Акнун барои ғалабаи комил зарур аст муборизаи қатъӣ барем. Барои ин моро зарур аст, 

нерўҳои даркориро муттаҳид намоем. 

   - Яъне гуфтаниед, қадами мо қатъӣ ва муборизаамон дар сатҳи баланд нест? – бо 

тамасхур ба Саидбек рў овард Иброҳимбек. 

  - Мақсади ман чизи дигар аст ҷаноби Иброҳимбек. 

  - Шуморо дарк накардаам. 

  - Мақсад, аз омадани ман ҳузури Анварпошост, ки назди шумо қарор дорад… 

  - Ман ўро ҳабс кардам… 

  - Анварпошо, сазовори ҷазо нест. 

  - Пас мо хато кардаем? 

  - Ҳазрат, баҳои аз ҳама баландро худи ҷаноби Амир ба шумо арзонӣ дошта буд. Аз ин рў 

ба шумо сухане, ки ба он баробар бошад, дигар ҳоҷат нест ки бигўем. Ман ба Шумо нома 

ирсол дошта, омадани шахсияти маъруфро ваъда дода будам. Ин шахс Анварпошост… 

  - Шумо мушаххас номи ўро қайд накарда будед… 

  - Бале, чунин карда наметавонистам, мактуб ба дасти душманон афтоданаш аз эҳтимол 

дур набуд. 

  - Камтар бояд сабр кунем, - гуфт Иброҳимбек ва аз ҷой хеста ба гўшаи ҳуҷра рафт, ки 

онҷо сандуқчае меистод, болояш бо матое маҳкам буд. Сарпўши сандуқро кушода ду 

номаро пеши Саидбек ниҳод. 

  - Бинед, чӣ гуфта шудааст? 

     Саидбек бо овози баланд номаро хонд: 

   - «Ба назди шумо дастаи мусаллаҳи Анварбек меояд. Ҳатман ўро беяроқ намуда, чора 

бинед…» Ҳм… - бо таассуф сар ҷунбонд Саидбек ва номаи дуюмро хонд: «Аз номи 

губернатори Бадахшон. Ба назди  шумо кадом як авомфиреб бо номи Анварпошо меояд. 

Ўро ба назди мо фиристед». Саидбек номаҳоро хонда, як муддат лаб фурў баст.  

      Иброҳимбек ки то ин дам ба лаб мўҳри хомўшӣ зада рост меистод, ба ҷояш нишаст ва 

лаб ба гуфтор кушод: 

  - Мўҳтарам Саидбек, худатон як одами бофаросат, бигўед. Муносибати ман ба 

Анварпошо то чӣ андоза нодуруст буд? 

  - Дар ҳақиқат худамон роҳгум задаем, балки душманон ин қазияро ба манфиати худ 

истифода бурдаанд. Худо раҳм хўрд, ки чораи дигар надидед, - гуфт Саидбек. – Баъди ин 

ба чашми Анварпошо чи гуна нигоҳ мекунам? Ҳазрат, худатон одами бофаҳм ҳастед. Ин 

нофаҳмиро ки байни мо рўй дод, илоҷе карда бартараф намоед. 

  - Ончизе ки аз дастам меояд мекунам, - Иброҳимбек аз ҷой хеста, номаҳоро ба сандуқ 

бурда монд ва ба Саидбек нигариста бо табассум гуфт, - Қонуни ҷанг тақозо мекунад ки 

танҳо ба он такя кунем, ба ақли сардор, ба андешаҳои инфиродӣ дода нашавем. Зеро ин  
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омил лашкарро ба роҳи сарбаста мебарад. Аммо эҳсосе, ки дар дили ман пайдо шуд, боиси 

зинда мондани ў гардид. Мушовирон дигар  маслиҳатам медоданд. 

  - Аҳсан, - бо табассум ба Иброҳимбек рў оварда гуфт Саидбек. 

  - Дар миѐни муҷоҳидин Иброҳимбек ягона сарлашкарест, ки адолату ҷавонмардӣ 

пешааш аст, - гуфт Мулло Раҳим, ки то ин дам гўши росташро хурмача карда, хомўш буд. 

  - Анварро Худо ба мо расонид. Ў мутахасиси беҳамтост дар ин соҳа. Ўро дар тамоми 

олам хуб мешиносанд. 

  - Чун лашкаркаши бебарору шарманда ва ҷилои ватан карда, - бо тамасхур гуфт 

Иброҳимбек. 

  - Баракс, инро бофта бароварданд. Ба умеданд ки обрўи Анварро паст карда, боварӣ ва 

эҳтиромеро ки мардум ба ў доранд, бартараф созанд. Иншооллоҳ ин мақсади онҳо ҷомаи 

амал намепўшад. Маҳз донишу малакаи ўро дида, англисҳо яроқу аслиҳа кўмак кардан 

мехоҳанд. Ин имкон медиҳад, Шумо низ дар ин самт азоб накашед. Чӣ қадаре ки зарур 

бошад таъмин мекунанд. Ҳатто тайѐранд сипоҳи худро дар ин ҷодда роҳандозӣ кунанд. 

Вазифаи шумо танҳо иборат мешавад, аз зиѐд кардани нерўи ҷанганда. Ва Бухорои 

шарифро аз қадами шуми болшевикон ва пайравони онҳо ба тамом пок кардан. 

  - Устоди мўҳтарам, дастури шуморо ба ҷон мепазирам. Ва замини ин диѐрро аз ревкому 

шўро тоза хоҳам кард. Ва дар ин ҷода ба пешравиҳо ноил шуда истодаем. 

       Ин лаҳза марди хакобаке даромада, бо овои ба садои занон шабеҳаш гуфт: 

  - Ҳазрат, агар иҷозат бошад шурбои гарм биѐрам. 

  - Биѐред, - гуфт Иброҳимбек ва бо иҷозати меҳмонон берун баромада, ба посбон фармуд 

мутасаддии зиндонро даъват кунад. Дар як дам марди миѐнқади муғулсимо ҳозир шуд. 

  - Чорибой, боддиқат гўш кун! 

  - Хуб… 

  - Анвар ва одамони ўро озод бикун. Ва худи ҳозир барояшон ҷойи хоб омода намо. 

Иззаташонро чун меҳмонони олиқадр ба ҷо биѐр. Ва назорат бикун, ки фирор накунанд. 

Пагоҳ, субҳ ўро назди ман биѐр. 

  - Хуб… Фаҳмидам. Чунин мекунам. 

  - Акнун бирав… - гуфт Иброҳимбек ва ба ҳуҷраи пазироӣ давромад, ки Мулло Раҳим ва 

Саидбек нишаста буданд. 

 

                                                                      * * * * *  

 

       Бухоро ба шаҳри ором бадал шуда буд. Ҳокимият дар дасти Шўроҳо қарор дошт. 

Вале, ягон-ягон аз ошўбҳои кўчак хабар медоданд, ки дар гўшаҳои дури аморати собиқ 

сар мезаданд. Ва ин умедро дар дили амалдорони як замон бонуфуз бедор мекард, вале 

овоз баланд намекарданд. Зеро ЧК ва шўъбаҳои он кор мекарданд. Аксулинқилобчиѐнро 

ѐфта, гуноҳашонро исбот намуда ҷазо муқаррар мекарданд. Дар ин шаби тира ки як дараҷа 

оромӣ ба амал омада буд, аз кўчаҳои каҷмокаҷи тира, бо аробаи холии ба асп басташуда, 

Ғаффор меомад. Ў аспро дар ҳавлии шўъбаи махсус нигоҳ дошта ба посбонон рў овард: 

  - Навбатдорро ҷеғ занед. 

   Бигўй, ки корманди ЧК Ҳакимов суроғ дорад. 

     Баъд аз ин посбон, ба муричаи дар дари даромад буда, ангушт зад ва нигоҳашро аз 

савора намеканд. Мурича кушода шуд, аз он чеҳраи навбатдор намоѐн гардид. 

  - Шуморо корманди ЧК  суроғ дорад. 

  - Ҳозир, - гуфт навбатдор ва ғалтаки дарро кушода берун омад. Навбатдор Ғаффорро 

шинохт: 

  - Ғаффор, ту аз куҷо пайдо шудӣ? 

  - Напурс, - норозиѐна рў турш кард Ғаффор, - Дар ЧК ба ман гуфтанд, ки сардори мо 

Зокиров инҷост, агар инҷо бошад маро ҳатман назди ў баред. 

  - Рафтем, ман хоҳиши шуморо ба ў мерасонам, - гуфт навбатдор. 

     Ҳарду аз долони дароз қадамзанон ба сўи ҳуҷраи Қурбонов равон шуданд. 
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  - Аз он рўзе ки Анварпошо баногоҳ ғайб зад, Қурбонов ва Зокиров на шаб хоб доранд на 

рўз, чӣ мегўянд, чӣ масъаларо баррасӣ мекунанд ҳеҷ кас намедонад.  

  - Куҷо гурехта бошад? 

  - Ба Бухорои шарқӣ мегўянд. 

       Чун ба дафтари кории Қурбонов расиданд, дарро навбатдор куфт. 

  - Дароед, - садои Қурбонов шунида шуд. Ў ҳамроҳи Зокиров рў ба рўи ҳам нишаста 

масъалаеро гўшакӣ баррасӣ доштанд. Навбатдор ворид шуда ба Зокиров рў овард: 

  - Шуморо бо  як масъалаи муҳим Ҳакимов дидан мехоҳад. 

   Зокиров изтироби худро пинҳон дошта натавониста ба навбатдор амр намуд: 

  - Зуд ўро инҷо биѐранд! 

       Навбатдор дарро кушода ба Ғаффор, ки паси дар меистод, рў овард: 

  - Дароед! – ва худ берун баромад. 

    Ғаффор ба ҷои салом ба Зокиров рў оварда гуфт: 

  - Рафиқ сардор, омадаам, ки ба шумо дар хусуси қазия сухан гўям… - овозаш ларзид. 

  - Ғаффор, чӣ воқеа рўй дод? 

  - Коре шуд, ки ҳеҷ интизораш набудем. 

     Қурбонов бо изтироб аз ҷой хест: 

  - Корвони яроқ куҷо шуд? 

  - Чи хеле ки фармон дода будед, мо онро ба Аскарони сурх супурдем. Беосеб. Иборат аз 

чилу ҳашт маузер, нуҳсад яроқ ва даҳ қуттӣ тир… 

       Қурбонов ва Зокиров аз ин хабар сабукие дархеш эҳсос намуда, бо табассум ба 

якдигар нигариста сар ҷунбонданд. 

  - Пас чи воқеаи дигар рўй дод? – пурсид Зокиров. – Чӣ рост истодаӣ? Шин! Нақл бикун, 

чӣ воқеа рўй дод? 

        Ғаффор бо овози гирифта, чеҳраи коҳида ва анчухи рўй ба курсӣ нишаст… 

                                              

                                                                       * * * * * 

  

       Ба ҷониби масҷид ки ду ҳуҷраи онро муваққатан Иброҳимбек ишғол намуда буд, дар 

иҳотаи даҳ савораи мусаллаҳ Нуруллохон ва Мирзо меомаданд, ки ҳарду дар тан 

чакманҳои қимматбаҳо пўшида буданд. Яке дар сар дастори сиѐҳ дошту мўйлаби ғафсу 

риши каландӣ, дигаре танҳо риш дошт, мўйлабашро чун туркманҳо тоза тарошида буд. 

Саворони мусаллаҳ, баробари ба ҳавлии масҷид расидан аз аспҳо поѐн омаданд ва барои 

фаромадани ин ду шахс кўмак расониданд. Нуруллохон ва Мирзо Мақсуд ба сўи масҷид 

гом ниҳода, ба касе аҳамият надоданд. 

  - Куҷо меравед? – пеши роҳашон баромад яке аз посбонҳо. Ин амали ў ба марди 

мўйлабтарошидаи туркмансурат хуш наомад, ки бо тозиѐнаи дасташ ба рўи ў сахт зад. 

  - Дафъ шав, рубоҳ…  Ва роҳашро идома дод. Саворони ҳамроҳи ў омада, писхандзада ба 

ҳоли посбони ҷабрдида даҳон каҷ карданд… 

      Ба ҳуҷраи Иброҳимбек, ки ў бо ду тан аз меҳмонони хоса менишаст, ворид шуданд. 

Нуруллохон ва Мирзо Мақсуд. Иброҳимбек ва ҳозирон ба эҳтироми меҳмонон аз ҷой 

хестанд. Нуруллохон ба ҳозирон рў овард. 

  - Маро бо Иброҳимбек танҳо гузоред!.. 

  Онҳо даст пеши бар паси ҳам аз ҳуҷра берун шуданд. Иброҳимбек озмоишкорона ба 

меҳмонони олимақом нигарист. 

  - Ба ту ки ҳуқуқ додааст, ки Анварпошои бузург, домоди халифа, султони туркро ба 

зиндон андозӣ? Мехоҳӣ Амир дастаҳои мусаллаҳашро барои сарнагун кардани ту 

фиристад! 

      Иброҳимбек аз ин гуфтор ба ғазаб омада бошад ҳам, худро ба даст гирифт. Нахост 

эҳсосоташро ба ин ду мард, ки ҳарзамон метавонад муносибати ўро бо амир бад кунад, 

нишон диҳад. Бо табассум ба рўи онҳо нигарист: 
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  - Мўҳтарам Нуруллохон, ғазаби шумо ягон асос надорад. Ман Анварпошоро ҳабс 

накардаам. Ана баѐноти ў дар ин хусус, - аз сандуқи канори ҳуҷра қоғазеро бароварда ба 

дасти ў дод. Ва худ хизматгорро даъват кард: 

  - Анварпошоро гўед ба назди мо дарояд, - Нуруллохон ҳиҷҷакарда ба қироати баѐнот 

машғул буд. Ин лаҳза аз дар Анварпошо даромад: 

  - Ҷаноби Иброҳимбек, банда ба хизмати шумо тайѐр. 

      Меҳмонон ба иззати Анварпошо таъзим ба ҷо оварданд. Анвар низ ба эшон бо 

табассум рў оварда, ду даст пеши бар таъзим кард. Иброҳимбек ба ў рў овард: 

  - Мўҳтарам Анварпошо! Ба ҳузури мо фиристодагони олампаноҳ Амир Сайид Олимхон 

ташриф оварданд. Эшон ҳазрати Нуруллохон ва Мирзо Мақсуд мебошанд, - ба онҳо 

ишора кард Иброҳимбек. Анварпошо ба ҳар кадоми онҳо дар алоҳидагӣ таъзим намуд. 

Иброҳимбек ба Анвар муроҷиат кард: 

  - Мўҳтарам Анварпошо! Меҳмонон аз он чиз ба ғазаб омадаанд, ки банда нисбат ба шумо 

беэҳтиромӣ зоҳир намудаам. Гўѐ ман шуморо зиндонӣ карда бошам.  

      Анварпошо дар дасти Нуруллохон баѐноти худро дида, дарк кард Иброҳимбек аз эшон 

сари тарс дорад. Ва таги дил ба ҳоли ў хандид, вале вонамуд кард чизеро пайхас 

накардааст. 

  - Ҷанобон! Ин нофаҳмӣ аз куҷо сар задааст? Намедонам. Дўсти ман Иброҳимбек маро бо 

хушнудӣ ва иззату икром пешвоз гирифт… 

      Нуруллохон ба Иброҳимбек бо тамасхур нигариста: «Рўбоҳи айѐр!» ва ба Анварпошо 

муроҷиат намуд: 

  - Мўҳтарам Анварпошо! Амир Олимхон ба дасти мо фармони худро фиристод, ки ба 

самъи Шумо расонем. Иброҳимбек мушовиронатонро даъват кунед. 

     Иброҳимбек дар оҷилан мулозимони хешро ба ҳузури меҳмонон хонд. Онҳо ҳозир 

шуданд. Мулло Бозор ки тоқати дидани дидори Анварро надошт, худро дар паси ҳозирон 

гирифт. Нуруллохон ба Мирзо Мақсуд рў оварда гуфт: 

  - Фармонро қироат бикун! 

      Мирзо Мақсуд аз бағалаш аз зери чакман қоғази ғафсро, ки ба сони карнай буд, 

баровард ва ба қироати он шурўъ намуд: ҳастем ѐ каси  
    «Ман, Амир Олимхон, Анварпошоро сарфармондеҳи артиши муттаҳидаи ислом таъин 

мекунам. Ва ба тамоми мардуми сарзамини ин давлат муроҷиат мекунам зери итоати ў 

бошанд. 

     Фармон дар муддати даҳ рўз дар тамоми масҷид ва бозорҳо қироат карда шавад. 

  Имзо. Амир Сайид Олимхон». 

      Чеҳраи Иброҳимбек аз хондани ин фармон сиѐҳ шуда, дар ҷабинаш қатраҳои арақ 

дамид. Чашмонаш танг шуда, дар рагҳои ноаѐни он хун давид. Дар лабони Анвар бошад, 

табассуми ғайриихтиѐр гул кард. Нури рўяш гўѐ атрофро мунаввар мекард… 

      Мирзо Мақсуд баъд аз қироати фармон ба Иброҳимбек рў овард: 

   - Амир ба шумо дастур фиристод, ки ҳоло онро ба самъатон мерасонам, - қоғазро 

кушода хонд: «Мўҳтарам Иброҳимбек! Барои ташкили нерўҳои иловагӣ таъмини яроқу 

аслиҳа ва дигар лавозимоти ҷангӣ ба Анварпошо муроҷиат карда минбаъд дар ҳама 

масъалаҳо ба ў итоат кунед! 

 Имзо. Амир Олимхон». 

     Ин фармонҳо ба Иброҳимбек хуш наомад. Ҳарчанд хомўш буд, вале дар чеҳрааш 

баръало онро хондан мумкин буд. Аз ин рў Нуруллохон барои ислоҳи вазъи ногувор 

илова кард: 

  - Шукри Худо, ки мо чунин сарлашкарони боиродаву вафодор дорем, ки баҳри пок 

намудани хоки муқаддаси Бухоро  ҳастиашонро бахшидаанд. Умед дорем ба мақсад 

мерасем, тавассути донишу таҷрибаи эшон. 

    Омин! 

    Ҳама даст ба рў кашиданд: 

  - Алоҳу акбар! 
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                                 Қисми дуюм      

 

 

 

      Душанбе дар нимаи аввали моҳи декабр дар ҳукми хазон қарор дошт. Табиат ранги 

заррин ба бар карда буд, барги дарахтон аз насими серун аз шохаҳои тирагун канда шуда, 

парчами замин мешуд. Ва ѐ чанд печи дигар хурда, дар бехи девор ва ѐ кундаи дарахтону 

ғарами хазонрез дар мемонд. Дар қароргоҳи баталиони 8-уми полки тирандозии 

Туркистон, ки дар мавзеи сердолу дарахт воқеъ афтода буд, ин манзара ки далолат аз 

омад-омади фасли дай дошт, ҳолати ҳузновар касб карда, бозўи аз пешомади нохуш 

мекард. Аскарони хунгарм гурўҳ-гурўҳ дар зери дарахтон, ки қобилияти 

сарпаноҳияшонро аз даст дода, бо шохаҳои урѐн ҳолати маҳибе доштанд, нишаста 

фориғболона ҳазлу шўхӣ мекарданд. Аскаре гитор зада, бо оҳанги ҳазин суруд мехонд. 

Аскарон ўро давра гирифта, аз хониши ў лаззат мебурданд. 

       Дар гўшаи дигар аскари чашмкабуди аз таъсири сармо пўсташ сиѐҳшуда ки лабони 

шамолхўрдааш парсингбаста буд, баян менавохт. Аз зери гимнастѐркааш куртаи рах-рахи 

сафеду сиѐҳи малоҳияш намоѐн буд. Мўйҳои малларангашро бод парешон мекард. 

Мўйлаби тоқа-тоқаи зардашро кайҳо боз миқроз назада буд. Ў суруди шўхеро аз рўзгори 

талхи сарбозӣ месароид, ки ҳама ба он хў гирифта буданд. Ва ин лаҳза дуди дилро 

баровард шикасти ба тозагӣ аз сар гузарондаро ба коми таърих гузоштан мехостанд. 

Шикаст барои полк гарони-гарон омад. Аскарон дар зери таъсири оҳанг симои дар 

майдони ҷанг талаф додаи ҳамяроқонашонро пеши рў оварда, талхии рўзи ҷудоиро идрок 

мекарданд. Ва аз алам дарун ба дарун месўхтанд. Хомўшии ҳузноварро худи машшоқ 

халалдор кард, даст аз тугмаҳои гитор бардошта ба ҳозирон рў овард: 

  - Бародарони азиз! Чи зери бори андўҳ нишастаед!.. Дилам гувоҳӣ медиҳад. Рўзҳои 

наздик ба деҳаҳои худ бармегардем. Ба Самарқанд ки расидем, ҳамаамонро дар майдон 

қатор монда, ба муносибати ғалаба табрик мегўянд. Ва ба дастамон ҳуҷҷати озодиро 

медиҳанд, - ба Ғанӣ Набиев, аскари ҷавони маҳаллӣ рў овард, - Ҳамин тавр не? 

  - Бале, Пѐтр дуруст мегўяд. Ба Самарқанд ки расидем, як моҳа рухсат мегирем. Ва боз 

мегардем ба артиш… 

  - Ман ба завод меравам, - гуфт ҷавони хароби малламўи рус Алексей. 

  - Чаро? – суол дод Пѐтр. 

  - Гумон карда будам, ки майдони ҷанг барои тамошост. Акнун дарк кардам чи будани 

онро. 

  - Рафта чи мекунӣ? – боз савол дод Пѐтр. 

  - Болои бухории гарм як моҳ дароз кашида мехобам. Сипас мўзаҳои намадин ба по 

пўшида, пўстини аз чарми хирс дўхтаи падарамро ба бар карда, завод меравам, - гуфт 

Алексей бо ҳасрат. 

  - Босмачиҳо то нест нашаванд моро озод намемонанд, - гуфт аскари дигар, ки Михаилаш 

ном буд. 

  - Онҳо ин қадар баданд, - гуфт Тимофей, - ман як нафарашро худам бо найзаи милтиқ 

зада куштам. Ва дар рўяш… 

  - Асири дирўз куштаамон медонед ба ман чи гуфт? 

  - Чӣ гуфт? – суол кард Пѐтр. 

  - Шуморо кӣ даъват кардааст, ки ба ватани мо биоед? Ман барои ҳифзи Ватан яроқ 

гирифтам, - гуфт он мурдор. 

  - Алексей, ту фикр мекунӣ ў ҳақ надорад Ватанашро ҳифз кунад? – суол кард Пѐтр. 

  - Ў аз ҳақиқате ки мову шумо дарк мекунем фарсахҳо дур аст. Ў бозгашти Амирро ки 

хуни мазлумонро мехўрд, интизор аст. Ман ҳаргиз ба ин роҳ намедиҳам. 



 83 

  - Ман ҳам мисли ту фикр мекардам. Аммо дар инҷо дарк кардам, ки босмачиҳо мақсади 

дигар доранд. Онҳоро номуси Ватандорӣ ба ҳам овардааст. 

  - Чӣ? – аз ҷой хест марди миѐнсол, ки дар пушти лаб ба сони ду нохун мўйлаб дошт, 

чашмони кабудаш аз ғазаб оташ гирифтанд. Ту босмачиѐнро пуштибонӣ мекунӣ? Хоин! 

  - Не, баракс… - табассум даври лабони Пѐтр дамид. Ман воқеиятро гуфтам. Охир, 

мантиқан фикр кунед. Онҳо барои мо рақибанд. Саволе пайдо мешавад. Барои чӣ? 

  - Барои онки онҳо душмани сохти шўравианд.  

  - Ту сиѐсати зидди шўравӣ бурда, онҳоро ҳақ мешуморӣ? – шўрид аскари миѐнсол ва 

силоҳро ба сўи Пѐтр рост кард. 

  - Шўхӣ накун, - пусханд зад Пѐтр. 

  - Инқилобро бо шўхӣ насохтаанд. Ту дар назди трибунали ҳарбӣ ҷавоб мегўӣ. 

  - Рафиқ Семенов, ту аз ман аксулинқилобчӣ насоз! Ман дар ин роҳ кам ҷонбозӣ 

накардаам. 

  - Ту аскаронро заҳролуд кардӣ, боз миннат мекунӣ ки ба инқилоб садоқат дорӣ? 

  - Аз ман чӣ мехоҳӣ? 

  - Сари туро дар дор дидан мехоҳам. 

  - Агар сари туро дар дор бинам?.. 

  - Бас, - Алексей миѐни онҳо даромад. Магар имрўз ҷои чунин баҳси бемаъност? Аз он 

рўзе ки комиссари ҳарбии горнизон дар ҷамъомад ба мо гуфт, як моҳ гузашт: «Ба ҷои мо 

ба Душанбе Артиши халқии Бухоро ва қисмҳои милиса омадааст… Ҳазору панҷсад 

шамшер… Ҳабдаҳ мусаллаҳ… Аспу аробаҳои зиѐд. Сипоҳиѐни мусалсал». Бо ин миқдор 

аскар кайҳо босмачиѐнро нобуд кардан имкон дошт. Аммо акси инро мебинем… 

  - Ҳама саф кашед! – савораи аспи сафед амр дод ба сипоҳиѐн. Ҳама дар ҷои худ  омода 

шуда саф кашиданд. 

     Пѐтр баянро дар пушт чун борхалта гирифта буд. Семенов аз қафо ба гўши ў пичирос 

зад, - фармон намешуд, ба ҷаҳаннам сафар мекардӣ. 

  - Ту, -  гуфт Пѐтр ва милтиқро, ки дар милли он найза буд, ба дили ў зад. Семенов садои 

ҷонкоҳ бароварда, ба тахтапушт афтод. Пѐтрро аскарони дар саф буда дастгир карда даст 

бастанд. 

  - Хоин! – шўрид қумандон ба сари Пѐтр. 

  - Хоин мурд! – гуфт Пѐтр ва ба ду ордени «Байрақи сурхи ҷангӣ», ки дар кители дар зери 

гимнастѐрка овезон будааш ишора кард. Ман инҳоро бо кирди хоинонам нагирифтаам… 

  - Баас… - ба сари ў дод зад қумондон. Ва ба ҳозирон рў оварда амр дод: 

  - Савченко. 

  - Ман. 

  - Ғанӣ Набиев. 

  - Ман. 

  - Чор қадам ба пеш! 

     Онҳо бо амри қумандон чор қадам ба пеш гом кашиданд ва интизори амри навбатӣ 

шуданд. 

  - Мақтулро ба ароба бор кунед! 

     Қотилро ба трибунал супоред! 

  - Итоат! – бо як овоз садо карданд онҳо. 

   Ва паи иҷрои супориш шуданд. Қумондон ба саф ки парешон шуда буд, амр дод: 

  - Тартибро риоя кунед. Саф кашед! – ва баъд аз фосилаи начандон тўлонӣ, ки хомўшӣ ба 

амал омада буд, илова кард: – Рафиқон аскарони сурхи коргару деҳқон! Мувофиқи 

маълумоти аз сарчашма ба мо расида, дар атрофи шаҳр дастаҳои мусаллаҳи босмачиѐн 

гаштугузор доранд. Ҳушѐриро аз даст надиҳед. Мо гузаштро аз ҷониби шумо чун хоинӣ 

арзѐбӣ мекунам. 

      Қумондонҳои қисмҳои ҷузъии баталион ба тобеон амрҳои худро содир карданд: 

«Қисми якум ба тарафи рост!».. Овози дуюм: «Қисми дуюм ба тарафи чап!».. 
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  - Рафиқон! Дар пеши шумо чунин вазифаи масъулиятнок истодааст, - гуфт қумондон ба 

қисми сеюми даста, ки интизори амр тартиби сафро риоя мекард. 

  - Шумо комиссари ҳарбии горнизон рафиқ Морозенко, муовини ў Мухин ва консули 

кўлли РСФСР рафиқ Нагорнийро ба ҷои таъиншуда расонед. Онҳоро бояд Раиси Кумитаи 

иҷроияи Ҷумҳурии Бухоро қабул кунад. Аспҳои хубро ҷудо карда, ба иҷрои супориш 

шурўъ кунед. Соати ҳашти бегоҳ аз гарнизон бароед! 

  - Савол доред! 

  - Не ҳамааш фаҳмо, ҷавоб дод, сардори сеюм… 

                                                   

                                                                   * * * * * 

 

      Сардори қисми сеюм Савченко баробари фарорасии торикӣ ба ахтахонаи гарнизон 

омада аспҳои мувофиқи супориш интихоб кардаашро дар саҳни ҳавлӣ гузоштанд. 

Савченко ҳамроҳи гурўҳи бо ин мақсад омада аспонро аз ҳавлӣ берун карда, аз миѐни 

деворҳои вайронаву теппаҳои аз хишту соруҷ ба амал омада, ҳай карда, ба тангкўчае 

ворид шуданд ки торик буд. Ба ин тангкўча то бинои почта омаданд, ки тирезаи 

панҷарадораш ҷониби кўча буд. Дар девори он лавҳаи беҳунарона навиштаи почта овезон 

буд. Савченко аз асп нафаромада, бо овози баланд садо зад: 

  - Оляҷон, як дақиқа ҳавлӣ баро! 

     Дар ғиҷиросзанон кушода шуд. Дар даст чароғи нафтӣ духтари малламўйи сафедчеҳраи 

тахмин нуздаҳсола берун омад: 

  - Кист дар ин ҷо? 

  - Ман, аз паҳлўи почта гузарам афтод. Хостам пурсам, ки ба номи ман қоғазе ҳаст ѐ не? 

  - Ба номи шумо рафиқ Савченко чизе наомадааст. Умуман номаҳои навро баъд аз чор рўз 

мегирем. 

  - Узр ки ташвиш додам. 

  - Ягон хел ташвишро эҳсос накардам. 

  - Ба шумо саломатӣ мехоҳам!.. 

       Савченко аз назди почта асп ронда канор рафт. Шариконаш низ аз паси ў асп тозонда 

рафтанд. 

       Духтар муддате дар долон истод, сипас ба хона даромад. Нури чароғ гум шуд. Торикӣ 

ҳукмрон гашт. 

    Саворон ба кўчаи калон ворид шуданд дар назди чойхона чароғҳо фурузон буданд. Дар 

катҳои алоҳидаи чойхона мардони тоҷику рус, яҳудиву аланӣ нишаста, ҳар кадом бо 

забони худ сўҳбат доштанд. Дар дегҳои бузурги ошхона палав, гўштбирѐн, мантуву 

хомшўрбо меҷўшид. Дар гўшаи чойхона, дар ҷои намоѐн, мўйсафеде дар тан ҷелаки сафед 

дутор менавохт. Паҳлўи ў ҷавони доирадаст қарор дошт, ки ангушт ба пўсти дар оташи 

дег доғ додашудаи доира мезаду ба оҳанг ҷур мешуд. Мўйсафед бо овози дупуста дар зери 

наво месароид… Дар ин вақту соат, шаҳр гўѐ ғанаб рафта буд. Аз ин рў хониши 

мўйсафеди ҳофиз ба дуриҳо мерасид. Ҳатто дар штаб ки Савченко  дастааш тавақуф 

намуда буд садои гуворои ўро шунидан имкон дошт. Савченко ба дари штаб наздик шуда 

ба посбон амр кард, ки навбатдорро даъват кунад. Чун навбатдор бо даъвати посбон берун 

омад Савченко ба навбатдор гўшрас кард: 

  - Рафиқ навбатдор, ба комиссари ҳарбӣ расонед ки аспҳо омодаанд.   

  - Мо шуморо интизор будем, аспонро ба ҳавлӣ даровардан лозим нест, ҳозир худашон 

мебароянд,- навбатдор инро гуфту ба дарун даромад. Пас аз лаҳзае аз онҷо Морозенко 

ҳамроҳи Мухин ва Нагорний баромаданд. Онҳо ба аспҳои ба сафар омодашуда нишаста ба 

рўи Морозенко нигаристанд ки чӣ мегўяд. 

  - Рафтем!.. – гуфт ба саворон комиссари ҳарбӣ. Морозенко пеш-пеш аз ду ҷониби ў 

Мухин ва Нагорний камтар қафотар. Ва аз ҳама охир аз паси ду савораи дигар Савченко 

дар фосилаи муайян меомаданд. Роҳи эшон аз кўчаи печидаву торик идома дошт. Орому 

бесадо равон буданд. Аз манзили одамон дар ин вақт бўи хўроки шом меомад. Саворон 
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вориди боғ шуданд, ки дар атрофи гулханҳои бузург аскарони Артиши халқии Бухоро ва 

милиса нишаста сўҳбат доштанд. 

       Дар канор ҳарҷо-ҳарҷо аспони баста шуда ба назар мерасид. Нагорний аз комиссари 

ҳарбӣ суол кард: 

  - Чаро аскарҳо дар хаймаҳо неву дар ҳавои кушод нишастаанд? 

  - Ба фикрам муовини нозири корҳои ҳарбӣ Алӣ Ризо ба хотири он онҳоро дар инҷо нигоҳ 

доштааст, ки ҳифозати хешро таъмин кунад. 

       Дар лабони Нагорний ва Мухин табассуми махлут бо истеҳзо падид омад. Онҳо ба 

назди хонаи канори боғ, ки дар долони васеъи он Алӣ Ризо ва Дониѐр интизор 

меистоданд, расиданд. Чанд хизматгор баробари аз аспҳо фаромаданӣ меҳмонон 

аспонашонро гирифта ба ахтахона бурданд. Алӣ Ризо ва Дониѐр ба пешвози меҳмонон 

чанд қадам пеш гузошта дастҳо пеши бар, ҳидоят ба он карданд ки вориди хона шаванд. 

  - Марҳамат, меҳмонони азизи мо, аз дидоратон шодам, саломатиатон хуб аст? 

  - Хоҳиш мекунам! – ба онҳо роҳ дода, худро канор гирифт Алӣ Ризо. 

     Дониѐр ба саворони ҳамроҳи меҳмонон омада рў овард: 

  - Кадоми шумо сардори гурўҳ аст? 

  - Ман, - гуфт Савченко. 

  - Силоҳро ба посбон супор, вақти бозгашт мегиред. Инҷо босилоҳ гаштан манъ аст. 

  - Итоат рафиқ қумандон… 

    Савченко яроқи худ ва шариконашро ба Дониѐр дароз кард. Аммо ў ба посбон ишора 

кард: 

  - Ба ў диҳед! 

    Савченко амри ўро иҷро намуд. Дониѐр ба зери забон нос партофта, дубора ба Савченко 

рў овард. 

  - Инҷо наистед. Ягон ҷои мувофиқ ѐфта истироҳат кунед! Аммо аз ҳисор берун наравед. 

  - Итоат! – ҷавоб дод Савченко ва сўи хараки зери девор равон шуд. 

                                               

                                                                       * * * * * 

 

    Ҳуҷраи бузург, қолинҳо густурда шудаанд. Дар тоқчаҳои меҳробшакл кўзаҳои мисин ва 

сафолин ба назар мерасад, ки бо маҳорати калон сохта  шудааст. 

        Дар сақф чароғҳои нафтӣ месўхтанд, ки дастархони пурнозу неъматро мунаввар 

менамуд. Дар табақҳои сафолин се-чор намуд хўроки аз гўшт пухта шуда гузошта шуда 

буд. Нонҳои қуббадори Самарқанд, кўзаҳои мусалас, ширинӣ, меваҳои тару тоза  хонро 

зеб медоданд. Дар гирди дастархон курпачаҳои шоҳӣ ки пахтаи дохили он ғафс буд, 

партофта шуда буд. Ва дар ҳар гўшаи он лўлаболиштҳо гузошта буданд. Марди тахмин 

чил-чилупанҷсола, ки дар тан ҷелаки сафед дошт, остинҳояшро бар зада ба пиѐлаи 

пахтагул чой рехта, ҷуръа-ҷуръа менўшид. Ин лаҳза аз дар марди дар сар тоқии чустӣ 

ниҳода, ки дар тан куртаи хокиранг ва шими галифей дошт ворид шуд. Баробари дидани ў 

марди назди дастархон буда аз ҷой хест. 

  - Юсуф, метавонӣ биравӣ. Ҳама корҳо тахт аст. Лозим шуд худам даъват мекунам, - гуфт 

Усмон Хоҷаев ва ба ҳуҷрае ки аз он баромада буд, даромад, ки онҷо баҳс доштанд. Ба баҳс 

Дониѐр, Алӣ Ризо ва Сураѐ-афандӣ ҳамроҳ шуда нуқтаи назари худро баѐн мекарданд. 

Усмон Хоҷаев даромадан баробар гуфт: 

  - Меҳмонони гиромӣ, марҳамат ба дастархон… Меҳмононро то назди дарвоза бурд. Ва 

худ калўшҳояшро ки болои маҳсӣ пўшида буд баровард. Нагорний ботинка, Морозенко ва 

Мухин мўзаҳояшонро кашиданд. 

  - Марҳамат гузаред, бароҳат нишинед, - гуфт Усмон Хоҷаев ва худ дар миѐна нишаста, 

чун соҳиби хона аз ду паҳлўяш Али Ризо, Дониѐр ва Сураѐ Афандӣ қарор гирифтанд. Рў 

ба рўяшон меҳмонон нишастанд. 

  - Меҳмонони азиз, ман ва дўстонам ба хотири ташрифи шумо ниҳоят фараҳманд шудем, 

тасмим гирифтем ба ин муносибат, чӣ хеле ки бародарони рус таомул доранд, аввал аз 
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«шароби русӣ» бинўшем. Хоҳишмандам пиѐлаҳо пур кунед. Чун пиѐлаҳоро аз шароб пур 

шуд, Усмон Хоҷаев илова кард: 

  - Ба саломатии шумо, бигзор муваффақият ҳамқадаматон бошад! Пиѐлаҳоро ҳама ба лаб 

кашида, дар як лаҳза холӣ карданд. 

  - Гиред, хуришҳои болаззат. Ошпазҳои беҳтарин пухтаанд ин ҳамаро… Меҳмонон ва 

соҳиби хона таомро бо иштиҳо истеъмол намуданд. Алӣ Ризо, Сураѐ Афандӣ ва Дониѐр 

кўшиш ба харҷ медоданд, ки меҳмон аз лутфи эшон бенасиб намонд… 

                                              

                                                                   * * * * *   

  

       Аз кўчаи торик бо шитоб, дар даст яроқ Алексей меомад. Балки давидан дошт. Ў ба 

бинои почта расидан баробар дари онро куфт. 

  - Кист? – овои занона баланд шуд. 

  - Манам Оляҷон… 

      Дарро кушода Оля худро ба гардани Алексей партофт. Ва ҳарисона аз лабу гардани ў 

бўсидан гирифт. Чун ба худ омаданд, Оля Алексейро ба утоқи начандон калони гилини 

почта даъват кард. Дар рўи тахтаи  начандон бузург телеграф меистод. Дар девор дастгоҳи 

телефон овезон буд. Равшании чароғи нафт, ба калиди дастгоҳ меафтод. Дар назди миз ду 

сандалича қарор дошт. Сафқи хонаро бо матоъи сафед пўшида буданд, ки дар рўи он 

гарду чанг он қадар часпида буд, ки ҳеҷ гумон намебурдӣ он сафеди сафед будааст. Дар 

гўшаи ҳуҷра суфаи начандон бузург ба чашм мерасид, ки болояш бо кампали кабуд 

пўшида шуда буд. 

  - Алексей, марҳамат нишин, - гуфт Оля сандаличаро ба ў нишон дод. Алексей 

сандаличаро пеш кашида нишаст. 

  - Силоҳатро онҷо овез, - мехи дар девор кўфташударо нишон дод Оля. 

  - Ман вақти зиѐд надорам, қумандон таъкид кард ки зуд баргардам. Ваъда додам, ки 

онҳоро дарѐб мекунам. Мо имрўз бояд шаҳрро посбонӣ мекардем, аммо моро ҷавоб 

доданд. Акнун ба бошишгоҳ бармегардем. Ҳама бачаҳо хурсанд буданд, аз ҳама зиѐд ман 

хурсанд шудам, ки фурсати бо ту вохўрдан фаро расид. 

  - Дар бошишгоҳ вақтхўшӣ мекунед. Ба хусус Пѐтри баяннавоз шуморо ягон лаҳза зиқ 

шудан намемонад. 

  - Пѐтр ҳукми қатл гирифт. 

  - Чӣ? 

  - Имрўз субҳ ўро ба дор кашиданд. 

  - Барои чӣ? 

  - Ба номи ў нома омада буд… Афсўс, - чашмони Оля пур аз об шуд. Ҳайфи умри одамӣ. 

Ҳайф… 

  - Худам ўро ба «трибунал» бурдам. 

  - Агар ман мебудам ўро раҳо мекардам, ки куҷо дилаш мехоҳад биравад. 

  - Аммо ман ин корро накардам. 

       Гумон доштам ягон ҷазои сабукаш медиҳанд. Ҳатто рўи хотири ду ордени байрақи 

сурхи ҷангияшро накарданд. 

  - Акнун номаашро бозпас мефиристам. 

  - Ба номи ман қоғазе ҳаст? 

  - Ҳаст, - гуфт Оля ва табассуми гуворое даври лабонаш дамид. Ва лифофаро ба Алексей 

дароз кард. – Марҳамат. 

  - Муташакирам, - гуфт Алексей ва лифофаро даронда чашм ба қоғаз дўхт. 

  - Чи навиштаанд? 

  - Гўш кун Оляҷон: «Писари азизам! Чашмам дар роҳи омаданат чор шудааст. Аз 

интизорӣ  хаста шудаам. Номаи охиринатро гирифтам, ки бозгаштатро бо хушнудӣ баѐн 

намудаӣ, ки рўзҳои наздик сурат мегирад. Ва аз интихоби худ ҳарф задӣ дар боби рафиқи 
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ҳаѐт. Умед дорам хоҳишат дар ин боб амалӣ мешавад… Аз он ғам мехўрам, ки умри 

ҷавони худро бо ҷангу хунрезӣ мегузаронӣ. 

  - Умед дорам зиндагӣ рў ба беҳбудӣ меоварад, аллакай миқдори нонро якчанд грамм 

зиѐд карданд. Ин худ нишонаи он аст… - Олгаро бўсид ва номаро ба таги кулоҳаш ниҳод. 

– Азизакам, ман рафтам. – Ба роҳи омадааш давид… 

  - Як дақиқа сабр бикун. 

  - Наметавонам, Оляҷон, намехоҳам қумондонро дар ҳолати ногувор гузорам. Пагоҳ 

албатта меоям. Алексей ба оғўши торикӣ даромада ғайб зад. 

                                              

                                                                       * * * * *  

 

    Дар канори рўди Кофарниҳон, дар хаймаи аз намад сохтаи чорводорони лақайи 

Иброҳимбек бо Анварпошо тани танҳо нишаста буданд. Дар берун сипоҳи вафодори 

Иброҳим ва Анвар дар масофаи тиррас рў ба рўи якдигар интизори сарварони хеш 

меистоданд. Дар дастархон, танҳо чойники чой ва ду пиѐлаи холӣ меистод. Касе аз онҳо 

нияти чой рехтан надошт. 

  - Дар Бухоро ҳокимони нав ба забони мову шумо, забони туркӣ мақоми давлатӣ додаанд, 

- гуфтАнварпошо. 

  - Шумо ба ин ҳукумат таваҷҷўҳ доред? 

  - Онҳо ба мо таваҷҷўҳ доранд. 

  - Аз куҷо донистед? 

  - Қабл аз он ки ба Бухорои шарқӣ биѐям, дар онҷо бо онҳо шину хез доштам. Илоҷ 

надоранд, вагарна як рўз ҳам русҳоро дар ҳукумат роҳ намедиҳанд. Агар русҳо аз нияти 

онҳо хабардор шаванд, дар як рўз ҳамаашонро саркўб мекунанд. 

  - Дилатон барои онҳо сўхт? 

  - Охир онҳо ҳамиллатони мову шумоянд. 

  - Кадом миллат? 

  - Турк… 

  - Ту мусулмон ҳастӣ ѐ турк? 

  - Аввало турк, сипас мусулмон… 

  - Мақсади шуморо намефаҳмам. Шумо барои он омадаед, ки давлати Туркӣ созед? 

  - Магар ягон бадӣ дорад? 

  - Ин кори шумо хилофи аҳкоми ислом аст. 

  - Чи тавр исбот мекунед? 

  - Миллати шумо шояд турк бошад, аммо ман аз миллати Иброҳими Халилуллоҳам, - 

гуфт Иброҳимбек бо тамасхур ба Анварпошо. 

  - Имрўз худшиносии миллии мо туркон дар авҷ аст. Бедории миллӣ шуморо ба ташвиш 

намеорад. Агар мо давлати миллӣ насозем, ба шикаст дучор мешавем. Имрўз зарурати 

муттаҳид шудани қавмҳои турк пеш омадааст. Шумо низ лақайҳо мансуби миллати мо 

ҳастед. Ташабусро ба даст гиред Иброҳимбек. 

  - Мақсади мо барқарор кардани ҳокимияти Амир нест? 

  - Зоҳиран чунин аст. 

  - Дар асл чӣ? 

  - Бунѐди Туркияи бузург… 

  - Не Анвар, роҳи интихобкардаи мо дигари дигар аст. Мо аморатро барқарор карданӣ 

ҳастем. Шумо дар хусуси кадом як Туркия ҳарф мезанед ки барои мо бегона аст. Ва ба 

ормонҳои мо мувофиқат намекунад. 

  - Шумо лақай нестед? 

  - Амир Сайид Олимхон кай чунин андеша дошт? 

  - Ў худро Сайид мегуфт, ҳарчанд ба ан хонадон мансуб набуд. 
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  - Ў мусулмон буду ҳаст. Мусулмони воқеиро ҳаргиз забони гуфтугўии қавме ки ба он 

мансуб аст, аз забони аҳли биҳишт форсӣ ва аъробӣ боло намегузорад.  Дар дарбори Амир 

танҳо бо забони форсӣ муошират доштанд. Магар ин бад аст? 

  - Амир ин ҷурмро ислоҳ кардан мехоҳад. 

  - Кай? 

  - Чун аморат дубора барқарор шуд. 

  - Бовар надорам. 

  - Ў аз қабилаи манғит буданашро ки ба миллати бузурги турк иртибот дорад, хуб 

медонад. 

  - Бале, ифтихораш чӣ хеле ки қаблан гуфтам ба сайидзода буданаш зиѐдтар аз ин аст.  

       Иброҳимбек хоҳиш надошт, ки Анварпошо бо ў сари як мақсад биоянд, аз ин рў 

якравӣ мекард. Ўро бо ҳар баҳона инкор менамуд. 

  - Имрўз миллатҳои бузург дар фикри васеъ кардани сарҳад ва муттаҳид кардани қавму 

қабилаҳои парешон афтодаанд. 

  - Ва шумо зўран онҳоро турк мекунед? 

  - Зўран не… Қавму қабилаҳои парешон худ инро аз мову шумо дида, хубтар дарк карда 

истодаанд. 

  - Агар инро нахоҳанд? 

  - Дар миѐни миллатҳои бузург монда забон, урфу одати онҳоро қабул карда, афкори 

миллии худро гум  мекунанд ва бо ин аз решаи худ канда шуда, ба нестӣ мерасанд. 

  - Ғамхори миллат, - аз ҷой хест Иброҳимбек. 

  - Куҷо меравед? 

  - Шумо амирро фиреб дода, фармони ўро чун сарфармондеҳи артиши ислом ба даст 

овардед то ки мусулмононро гул зада, давлати туркии худро созед, - ба самти баромадгоҳи 

хайма гом ниҳод Иброҳимбек. Ин рафтори ў дар дили Анвар изтиробро бедор кард. 

  - Куҷо рафтед? 

  - Аз мақсади сиѐҳи шумо ба хубӣ огоҳ шудам. Зиѐда аз ин нишастани ман бо шумо боиси 

озори рўҳиям мегардад. 

  - Иброҳимбек, Шумо моҳияти суханони маро дарк накардед. 

  - Суханони шумо ягон мантиқи баланд надоранд, ки идрок намудани он душвор бошад. 

  - Шумо лақайҳо ирқан турк ҳастед. Ин аз мусулмон будан дар пеш аст. Суханони маро 

баъдтар, бо мурури замон дарк мекунед. Имрўз аз чаҳорчўбаи мазҳабӣ, ки дар он 

дармондаед баромадан бароятон душвор аст. Шикасти Амирро боис ҳамин оимл шуда 

буд. 

  - Ба ҳарфу ҳиҷои шумо дилгармие надорам Анвар. Агар бе ягон дилсиѐҳӣ хоки Бухороро 

тарк мекардед, мантиқан дуруст мебуд. Шумо дар ин ҷо ҷонибдор надоред. Касе аз паси 

Шумо намеравад. 

  - Бе далел сухан мегўед. 

  - Дар Бухорои шарқӣ нерўмандтар аз артиши ман нерўе нест. Ман ба ту сархам 

намекунам. 

  - Ман низ чунин хоҳиш надорам. 

  - Пас дар ин қаламрав хар гум кардаед? 

  - Номуси миллӣ нагузошт осуда бошам. 

  - Кадом номус? Чиҳо мегўед, Анвар Афандӣ? – ба тамасхур гузашт Иброҳимбек. – 

Хаѐлат кӣ буданатро намедонам? Шумо давлати Туркияро шарманда кардед. Омадед, ки 

дар домани бебарориҳои шумо дамонем? 

  - Ҷаноби Иброҳимбек, маро дар ин дунѐ бо ду ҷиҳат мешиносанд. Аввал чун фарзанди 

хонадони бузург-халифа, ҷиҳати дуюмин мартабаи банда, мутахассиси варзидаи ҳарбӣ 

буданам аст, ки дар дили Аврупо Олмон таҳсил дидаам. Ва аввалин фарзанди 

мусулмонам, бо чунин донишу маърифат. 

  - Ва шармандаи рўсиѐҳ… 

  - Таҳқир накунед ҷаноби Иброҳимбек! 
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  - Ҳатто агар сазовор бошед? 

     Анвар забон хоид, дар дил ба Иброҳимбек гуфтан мехост: «Ту ба сарфармондеҳи 

артиши ислом ҳаққи чашм ало кардан надорӣ». Вале боз ҷуръаташ нарасид.  

  - Маро худи инглисҳо эътироф кардаанд. Ба ин хотир яроқу аслиҳа доданианд.  

  - Мо хотир надорем? – оташин шуд Иброҳимбек. 

  - Шояд дошта бошед.  

  - Дорем, аз шумо зиѐдтар. 

  - Инро вақт нишон хоҳад дод. 

  - Зинда бошем мебинем. 

  - Бухоро, Хуҷанд, Хоразм дучори таъқиби давлатҳои истисморгаре аз қабили Англия ва 

Руссияи болшевикӣ шудааст. Мардуми таҳҷоӣ ҳанўз дарк накардааст  ки оқибати ин 

амали онҳо хуб нест. Вагарна бо дандон ба ҳифзи марзу буми Ватан мехестанд. 

  - Бале ва намегузоштанд  ки як турки оқипадар ба онҳо роҳ нишон диҳад, то равишу 

бунѐди худро канда ба ў имкон диҳанд, тозиѐнаашро ба сарашон баланд бардорад. 

  - Боз таҳқир мекунед? 

  - Ҳақ дорам! 

  - Фармони Амир пеши шумо қурб дорад? Вақте, ки дар Россия бо Ленин сўҳбат доштам, 

ў моҳияти суханони маро дарк кард. Ташкили давлатҳои миллиро дар навбати аввал бо 

номи Узбакистон, Туркманистон маъқул донист. Ман ба ў фаҳмондам, ки дар заминаи ду 

давлат минбаъд Туркияи Шўравӣ сохтан лозим. Ў розӣ шуд. 

  - Шумо домани ўро низ бо чормағзи пуч пур кардед. 

  - Чиҳо мегўед Иброҳимбек? Ба решаи давлати туркӣ теша задан мехоҳед? 

  - Дар ин қаламрав танҳо ва танҳо як давлат, Аморати Бухоро бояд таъсис ѐбад. Бо забону 

урфу одате, ки қаблан дошт ва мо бо он муошират доштем… 

  - Бигзор чунин шавад, муҳим он аст, ки зери як парчам муттаҳид шавем. 

  - Анвар, шумо бо рафтори ғайриоқилонаатон шикасти нерўи зафарманди исломро 

таъмин карда истодаед. 

  - Баракс… 

  - Ба рафтори худ баҳои хуб медиҳед? 

  - Бале… 

  - Дар кадом асос? 

  - Нерўи ҷанговаре, ки мо барои пешрафташ замина гузоштем, имрўз дар қаламрави 

Бухорои шарқӣ қарор дорад. 

  - Дар куҷост? Мушахас гўед!? 

  - Аллакай ба Душанбе ворид шудааст, - аз ҷой хест Анварпошо ва бо табассуми маснўъ 

ки хоси сиѐсатмадорон аст илова кард: – Шумо Иброҳимбек бо андак нерўе ки доред, 

мағрур шудаед. Замоне буд, ки даҳҳо ҳазор аскар бо силоҳи мўҳташами замонавӣ дар 

ихтиѐр доштам. Худо ки насиб нагардонд, ҳамааш аз даст рафт. Мову шумо ҳеҷ не ки ба 

як хулоса оем. Охир мақсадамон як аст. 

  - Мақсадамон ҳеҷ гоҳ як набуду нест. Ман хостори онам, ки Амир ба Бухоро омада, 

ҳокимиятро ба даст гирад. Шумо бошед, баракс дар қаламрави давлати туркӣ сохтан 

мехоҳед, ки ман ҳаргиз инро намехоҳам, - гуфт бо қаҳр ва пардаи даромадгоҳи хаймаро 

кушода берун шуд. Ўро аскарони содиқаш интизор буданд. Ў тез-тез қадам монда ба 

назди аспаш, ки аз лаҷоми он сипоҳие дошта буд омад. Аскарон ўро иҳота карда, хавферо, 

ки сипоҳиѐни Анвар метавонистанд эҷод кунанд, бартараф сохтанд. Вақте, ки Иброҳимбек 

савори асп бо амри худ аскаронашро ҳидоят ба он кард, ки дунболи ў шуда ин қаламравро 

тарк кунанд, Анвар аз хайма баромад. Дили сипоҳиѐнаш, ки аз таъхири ў дар изтиробу 

ҳаяҷон буданд, ин лаҳза ором гирифт. 

 

* * * * * 
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       Вақте ки мавзўи кироӣ барои сўҳбат ѐфт намешавад, ночор аз обу ҳаво сухан 

мекунанд. Ин мавзўъро Мухин бардошт, чашмони хумори ў бозӣ мекарданд. 

  - Аҷоиботро бинед, моҳи декабр кайҳо аз нисф гузашт, вале  то ҳол барф наборидааст. 

Ҳаво гарм аст. 

  - Ба шунидам, табиат дар Бухорои шарқӣ нисбат ба дигар минтақаҳои он дигар аст. 

Ҳатто моҳи январ низ бориш намешавад. Дар моҳи феврал бошад, ҳатто бодом гул 

мекунад… 

  - Солҳои пешинро намедонам, - ба гап ҳамроҳ шуд Сураѐ Афандӣ, - имсол бо гармии худ 

сокинони таҳҷоиро низ ба тааҷҷуб гузоштааст… 

       Усмон Хоҷаев сўҳбати дур аз мақсадро бурида, ба меҳмонон муроҷиат кард: 

  - Дўстони азиз, каме гарм шудем, акнун вақти он расидааст ки сари масъалаи асосӣ 

биоем. Вохўрии мову шуморо чи боис аст, баррасӣ кунем. Умуман муроҷиати ман ба 

рафиқ Морозенко чун комисари ҳарбии горнизони Душанбе дар он асос аст, ки 

масъалаҳои муҳим аллакай ҳаллу фасл мешаванд. Ва иттилои даркориро дар ин маврид 

дар даст доранд ѐ не, ман бояд бори дигар гўшрас намоям. Муовини нозири ҳарбӣ Алӣ 

Ризо аз Бухоро ҳаштсад савораи мусаллаҳро аз ҳисоби Артиши халқии Бухоро овард. 

Нозири ҳарбии Бойсун Дониѐр бошад, дусад савораи мусаллаҳро аз ҳисоби милиса ба ин 

самт сафарбар гардонд. Сардори милисаи вилояти Душанбе Сураѐ Афандӣ дар ихтиѐри 

худ сесад савораи мусаллаҳ дорад. Ҳамаи ин дастаҳо ба таври лозимӣ мусаллаҳ буда, 

захираи тир ва дигар лавозимоти ҳарбияшон кифоя аст.  Бо дастаҳои парешон ва 

номутаафиқи босмачиѐн ки дар гўшаҳои дуруст мондаанд, бо нерўҳои худамон мубориза 

мебарем. Ёрии шумо алъон лозим нест. 

  - Мўҳтарам Усмон Хоҷаев Шумо хабар доред, мо тамоми нерўҳои ҳарбиямонро аз 

Бухорои шарқӣ берун кардем. Навакак маълумот гирифтем, ки бригадаи сеюми тирандози 

Туркистон ба Самарқанд ворид шудааст. Дар Душанбе танҳо эскадрони алоҳида бо полки 

пиѐдагард мондааст. Шабу рўз интизоранд, ки кай фармонро дар хусуси муқовимат 

мегиранд. 

  - Инак фармонро дар ин хусус қабул кунед! – оҳанги овози Усмон Хоҷаев омирона садо 

дод. – Пагоҳ то соати даҳи субҳ аз Душанбе баромада равед! Тамоми силоҳ ва тиру 

туфангро ба мо месупоред, ин ба мо ҷиҳати таъсиси дастаҳои иловагӣ зарур аст… 

  - Рафиқ Усмон Хоҷаев! Фармони шуморо дар ин маврид иҷро карда наметавонам. Зеро 

дар радифи он барои ман дастуру супориши фармондеҳи худам зарур аст ва ман асосан ба 

он такя мекунам. 

     Усмон Хоҷаев аз ин сухан ба худ ларзид ва ба сари Морозенко дод зад: 

  - Ту бо кӣ гап заданатро медонӣ? Ё фаромўш кардаӣ бо раиси Кумитаи иҷрояи Бухоро 

Усмон Хоҷаев сари сўҳбат нишастаӣ. Ва дастури ҳукуматро дар ин маврид иҷро мекунем. 

Фарқ надорад он Ҳукумати халқии Бухоро аст ва ѐ РСФСР. 

  - Рафиқ Усмон Хоҷаев! – ба гап ҳамроҳ шуд Нагорний. Чаро шумо ин қадар шитоб 

доред? Пагоҳ рафиқ Морозенко аз фармондеҳ дар ин хусус пурсон мешавад. Фикр 

мекунам ҳамааш бо хубӣ меанҷомад. Худи ман низ аз ҷониби худ чораи мушахас 

меандешам… 

  - Барои чи пагоҳ? – аз ғояти ғазаб ларзид Усмон Хоҷаев ва бо исрор гуфт: 

  - Худи ҳозир! Бе ягон гапи зиѐдатӣ!.. Алӣ Ризо, фармонро омода бикун!.. 

      Алӣ Ризо итоаткорона аз ҷой хеста, ба ҳуҷраи дигар даромад ки чанде пеш онҷо 

нишаста буданд ва ўро ҷавонмарди либосаш оҳарӣ интизор буд. 

  - Хоҳишмандам ба миз наздик шинед, менависем. 

       Ҷавонмарди олуфта, - тарҷумон ба назди миз омада нишаст ва ҷузъгирашро кушода, 

қоғазеро берун кашид ва ба навиштан шурўъ кард. 

  - Навис! – амр кард Алӣ Ризо… 

        Хомўшӣ ҳукмрон шуд, касе ѐрои халал додани онро надошт. Алӣ Ризо дар даст қоғаз 

омад ва онро ба Нагорний дароз карда омирона гуфт: 

  - Бо овози баланд хонед!.. 
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     Нагорний ба қироат шурўъ кард: 

       «Мутобиқи қарори Кумитаи марказии иҷроияи Бухоро ва Ҳукумати РСФСР фармон 

медиҳам, қумондонҳои горнизони Душанбе бетаъхир баробари гирифтани фармон, 

силоҳҳояшоро ба тамоми лавозимоти ҷангӣ ба ихтиѐри қумандони Артиши халқии Бухоро 

рафиқ Дониѐров супоранд. Ва аскаронро ба Самарқанд фиристонанд». 

 

           Комисари ҳарбии (Морозенко) 

                 горнизон 

 

           Муовини комиссари (Мухин) 

                          ҳарбӣ 

     

                 

     Нагорний баробари анҷоми қироати фармон ба Усмон Хоҷаев рў овард: 

  - Ман ба амали шитобкоронаи Шумо розӣ шуда наметавонам. Дар ин хусус мекушам, 

худи имрўз бо нозири корҳои хориҷии Ҷумҳурии халқии Бухоро гуфтугў намоям. 

  - Инаш кори Шумо, - бо тамасхур луқма партофт Усмон Хоҷаев ва ба Морозенко ва 

Мухин нигарист, - Имзо  гузоред! 

     Морозенко ҳайрон-ҳайрон аввал ба Мухин ва сипас ба Нагорний рў овард. Нагорний 

гуфт: 

  - Имзои шумо ҳаст ва ѐ нест ин вазъиятро дигар намекунад… 

       Морозенко фармонро ба даст гирифта назди мизак рафт, ки кайҳо боз ба ин муносибат 

рангу қаламро омода карда буданд. Имзо гузошт ва идомаи амалро аз Мухин тақозо кард. 

Фармонро Мухин ба Алӣ Ризо дод, ки ў баробари ба даст гирифтани он бо табассуми 

айѐрона ба Морозенко рў овард: 

  - Ба шунидам шумо одат доштаед, мўҳри худро дар кисаи чапи гимнастѐркаатон 

гардонед. Агар дар инҷо муҳр мегузоштед, кор ранги дигар мегирифт… 

     Морозенко дарк кард ҷуз иҷрои хоҳиш чораи дигар надорад. Ва аз кисааш мўҳри дар 

қутича бударо бароварда, ба ҷои нишондодаи Алӣ Ризо пахш кард. 

  - Олиҷаноб! – гуфт бо табассум Алӣ Ризо ва бо овози баланд дод зад: - Дароед! -  Дарро 

кушода, пардаи онро яктараф намуда, чор нафар аскари мусаллаҳи Артиши Бухоро 

вориди хона шуданд. Ҳар кадом  яке аз меҳмонон Морозенко, Мухин ва Нагорнийро бо 

яроқҳои худ нишон гирифтанд. Алӣ Ризон бо тамасхур ба рўи онҳо нигарист, ки  барги 

бед барин меларзиданд: 

  - Натарсед, дастонатонро боло кунед!.. 

       Ҳарсе бо тааҷҷуб дастони худро боло бардоштанд. Дониѐр ба назди Морозенко ва 

Мухин рафта аз ғилоф яроқҳояшонро гирифт ва  назди Нагорний рафта гуфт: 

  - Яроқи шумо? 

  - Ман яроқ надорам! 

       Дониѐр ба гапи ў бовар накарда, тани ўро аз назар гузаронд, чун боварӣ ҳосил намуд 

ки яроқ надорад, ба онҳо рў овард: 

  - Дастҳояшонро поѐн кунед! Шумо асир афтодаед. 

  - Шумо чунин ҳуқуқ надоред, ки моро ҳабс кунед! – ботинкаашро пўшида истода гуфт 

Нагорний. 

  - Акнун фаҳмидам, даст ба ноҷавонмардӣ задаед, - гуфт Морозенко, ки ба ғазаб омада 

буд. 

  - Осиѐби беобро чарх гардондан мехоҳед? – барошуфт Мухин пайтобаро ба пояш 

печонда, мўзаҳояшро пўшид. 

        Юсуф дар паси пардаи дар пинҳон шуда, аз воқеаи рўйдодаиста чашм намеканд… 

Усмон Хоҷаев, Алӣ Ризо ва Сураѐ Афандӣ мамнуну хушҳол сари дастархон нишастанд. 

Усмон Хоҷаев ки табассум лабонашро тарк намекард, аввалин шуда лаб ба гуфтор кушод: 
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  - Ҳама он чизе, ки дар фикраш будем иҷро шуд. Акнун нақшаи дигаре ки бояд онро 

бомуваффақият анҷом диҳед, дар пеш истодааст. Мо бояд полкро беяроқ кунем. 

  - Ба ин кор даст заданамон ҳанўз барвақт аст. Дар хусуси онки дастаҳои мо посбонони 

шаҳрро иваз кардаанд, хабар надорем. Бигзор шаҳр дар хоби ноз бошад. Ин ба манфиати 

мост, - луқма партофт Дониѐр. 

  - Юсуф! – фарѐд зад Усмон Хоҷаев, чун Юсуф ҳозир шуд, амр кард: - Кабобат куҷо шуд? 

      Дақиқае нагузашта дар ташти зебои сафолин, сихҳои кабоби гўсфандӣ ширбоз Юсуф 

ҳозир шуд. 

  - Акнун бирав, дигар ба мо даркор нестӣ, - гуфт Усмон Хоҷаев. Юсуф бо эҳтиром таъзим 

карда, аз дар берун рафт… 

 

* * * * * 

 

     Савченко ва Набиев ба девор пуштнокӣ такя карда интизор менишастанд…  

      Онҳо тарзе нишаста буданд, ки ҷисмашонро аспони дар назди девор басташуда паноҳ 

намуда буд ва посбонон онҳоро пайхас карда натавонистанд. Дар кунҷи хона Юсуф паноҳ 

шуда, ба атроф дуздида нигоҳ мекард… 

     Чун чашмаш ба посбон афтод изтиробаш фузуд ва худро ба ҷои паноҳ бурдааш гирифт. 

Чун посбон канор рафт, бархеста паси девор омад. Хам шуда заминро палмосид. Кўлухро 

ба даст гирифта ба пушти девор ҳаво дод… Хато рафт. Боз кулўх андохт. Ин дафъа он ба 

китфи Савченко расид. Ў ба болои девор, сипас ба гирду атроф назар дўхт, чизе шубҳанок 

ба чашмаш нанамуд. Чун дафъаи дуюм кўлух ба танаш расид, дарк кард чӣ муаммое 

вобаста ба ин вуҷуд дорад. Ва ба Ғанӣ Набиев ишора кард,  ба самте ки кўлух аз он ҷониб 

андохта шуд, мушоҳида кунад. Ғанӣ Набиев хазида, назди ў рафт. Ў Юсуфро дид, ки 

майли дидани ўро мекард. Юсуф ба ў дар бораи воқеаи рўйдода сухан гуфт: 

     Набӣ чашми посбонро хато карда, дар як мижа задан чун гурба ҷаҳида назди Савченко 

омад ва қазияи бо Морозенкову Мухину Нагорний рўй додаро нақл кард. 

  - Онҳоро дастгир кардаанд? 

  - Имрўз нияти беяроқ гардондани тамоми полкро доранд. Ва аллакай дар ин бора фармон 

таҳия намудаанд. Савченко аз ғояти ҳаҷон ва изтироб меларзид. 

  - Ғанӣ, дар инҷо истодани мо хавфнок аст, илоҷе карда бояд худро аз инҷо раҳо кунем. 

  - Чӣ тавр? 

  - Назди посбон меравам, кўшиш мекунам ки ўро аз байн бардорам, ту аспҳоро омода 

бикун… 

  - Гўш кун Ғанӣ, аз ў нос пурс, дидам ки посбон носкаш аст. Бигўй, ки дандонам дард 

мекунад. 

  - Санҷида мебинам, - гуфт Ғанӣ Набиев ва оҳиста-оҳиста ба қароргоҳи посбон наздик 

шуд, ў яроқро ҷониби ў гардонда пурсид: 

  - Куҷо меоӣ? 

  - Назди шумо. 

  - Ту кистӣ? 

  - Як аскари қаторӣ мисли ту. 

  - Назди ман наѐ, ман посбон ҳастам!.. 

  - Э, ҷураҷон-ҷураҷон! Охир ман ҳам мисли ту мусулмонам… Майлаш, ман наздик 

намешавам. Агар бемалол бошад, як каф нос медодед. Дандонам сахт дард карда 

истодааст.  

     Ин сухан ба посбон таъсир кард, ки хомўшӣ ихтиѐр намуд. Ярорқашро ба замин монда 

аз кисаи шимаш носкадуеро бароварда  сўи Ғанӣ партофт. 

  - Марҳамат гир! 

    Ғанӣ носкадуро ба даст гирифт ва ба кафаш ба андоза муайян нос рехта, онро ба тартиб 

овард ва таги забон партофт. Як дам таваққуф карда, носкадуро ба сўи посбон ҳаво дод. 

Тавре ҳаво дод, ки аз болои сари посбон гузашта ба замин зад. Посбон барои аз замин 
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бардоштани носкаду рў ба қафо гардонда ду-се қадам ниҳод, хост хам шавад. Ғанӣ ба ў 

наздик шуда, зарба сахте зад ба тахтапушти посбон, ў парчами замин шуд. Ғанӣ Набиев 

найзаи карабинро ба гулўи ў ниҳод. 

  - Наҷунб ки гулўятро меканам!.. 

     Посбон аз тарсу ҳарос хир-хир нафас кашида, чашм аз Ғанӣ Набиев намеканд. 

Савченко бошад дар зини асп нишаста, аспи дигареро аз пасаш кашолакунон омад ба 

назди дарвоза, ки посбони онро Ғанӣ таҳти фишор қарор дода буд. 

  - Хап кун, сари як тират мекунам. Набиев силоҳи посбонро гирифта ба сўи дарвоза қадам 

гузошт. Дарвозаро кушод ва ба аспи дар назди Савченко буда нишаст ва аспро ба берун 

ҳай карда ба коми торикӣ фурў рафтанд. Посбон ба худ омада хост аз карабин тир 

паронад. Тирдон холӣ буд. Бо тамоми овоз бонг зад. 

  - Онҳоро доред! Аспҳои чобук гурезагонро аз миѐни харобазори бар асари задухўрдҳо ба 

вуҷуд омада гузаронда, ба тангкўчаҳои печида дароварданд. Савченко нафаси сабук 

кашида ба Ғанӣ Набиев рў овард. 

  - Ту ба баталион асп бирон, ман ба штаби полк меравам. 

      Бо адои ин сухан якбора аспро гардонда, дар оғўши торикӣ даромад… 

    Садои тирпаррониро шунида, ба ҷониби посбон Дониѐр ва Сураѐ Афандӣ бо шитоб 

омаданд. Чанд посбони дигар безобитаву тарсхўрда бо овози баланд якдигарро дашном 

медоданд. 

  - Чӣ ҳодиса рўй додааст? – ба посбон рў овард Дониѐр. Посбон аз ғояти тарс ба худ 

меларзид, забонаш мепечид: 

  - Онҳо фирор намуданд… 

  - Кистанд онҳо? 

  - Ду аскари сурх… 

  - Рўбоҳи маккор, ҳама корро… - бо қаҳр тозиѐнаро кушода ба сари посбон зад… 

    Ҳанўз ҳам аз паси онҳо тирпарронӣ доштанд чанд посбони дигар. 

  - Бас кунед, дигар фоида надорад… 

    Ду-се тири дигар тоқа-тоқа заданду бо ҳамин тирпаррониро қатъ намуданд. 

  - Чи онҳоро ба гурехтан водор намуд? – Дониѐр аз Сураѐ суол кард. 

  - Намефаҳмам. Ба фикрам онҳо аз воқеаи дар дарун шуда, набояд огоҳ шуда бошанд. 

  - Ман ҳам чунин гумон мекунам. Вале бо даҳони воз нишастанамон ҳеҷ маънӣ надорад, - 

ба атрофиѐнаш нигарист ва амр намуд: 

  - Аспҳоро омода созед… Посбононро ба хайма равон кунед ба ҷояш зуд ягон каси 

дигарро гузоред… 

     Посбонҳо ба даву тоз баромаданд. Дониѐр ва Сураѐ Афандӣ ба аспҳо савор шуда, ба 

самте ки Савченко ва Ғанӣ Набиев фирор намуданд, асп тозонданд… 

 

* * * * * 

 

        Аскарон бо роҳу бероҳаҳо раҳсипори набардгоҳ шуданд. Бо яке Эшон Бала, бо 

гурўҳи дигар Ҷамол паҳлавон ва гурўҳеро худи Давлатманд сарварӣ мекард. Аскарони 

сурх дар мавқеи худ интизори набард буданд. Байрақи сурх барафрошта, тўпҳоро  ба сўи 

муҷоҳидин гардонда, мили онро тоза мекарданд. Ба мавқеи сарвари онҳоро Санги Тош 

омад. 

  - Чи хабар овардӣ? 

  - Онҳо аз се самт ҳуҷум меоранд. Дар ҷоддаи асосӣ Эшон Бала бо сад нафар, дар қисмати 

чап Давлатманд бо дусад нафар ва аз қисмати рост Ҷамол паҳлавон бо сесад нафар. Боз 

ҳамин миқдор аскари захиравӣ доранд. 

  - Офарин, - гуфт командири сурх. 

      Санги Тошро ҷавоб дода ба қумондонҳои ҷузъу томҳо огоҳӣ намуд, ки зарбаҳои 

эҳтимолиро аз қисмати чапу рост интизор шаванд. Офтоб кайҳо баланд шуда буд. Пастиву 

баландиҳои кўҳистон, гўѐ маҳз барои муҳорибаҳо бунѐд ѐфта бошанд, ки сипоҳиѐн дар 
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пушти он сангар гирифта ҳарифи хешро ҳадафи тир қарор диҳанд. Сипоҳи саднафараи 

Эшон Бала баробари дар набардгоҳ намоѐн шудан ҳадафи тири туб қарор гирифт. Аспон 

аз ин таркиши даҳшатовар рам гирифта, қисме ба чап , бархе ба рост ва гурўҳе саворонро 

канор андохта қафо мегурехтанд. Эшон Бала шамшер аз наѐм кашида нидо дар дор: 

  - Ба пеш! – ва худ ба набардгоҳ ба сафи пеш аз сипоҳи  сурхро ҳамла овард, дигарон низ 

бо ў пайравӣ намуданд. Аз қисми чап якбора чун сели баҳорӣ ногаҳон Давлатманд бо қади 

дара ба сўи сипоҳи сурхро ҳуҷум овард, Ҷамол-паҳлавон низ аз рост ба муҳориба даромад. 

Мавқеи тўпадозҳо танг шуд, сурхҳо дасту похўрда шуданд. Парокандагӣ дар сафи 

лашкари сурх ба амал омад. Дар майдон тани бе сару ҷисмҳои ба хоку хун оғушта маслуқу 

захмиѐн ҳисоб надошт. Лашкари  ҷангдидаву муваффақи сурхҳо, ки аз сарзамини 

паҳновари рус то инҷо беосеб, садду лашкарҳоро дучори мағлубият намуда буд, мувоҷеҳи 

шикаст шуд. Ҷанг ки чаҳор соат идома кард, ниҳоят бо ғалабаи Давлатманд поѐн ѐфт. 

Яроқу аслиҳаи зиѐд, тўбҳо ба сипоҳи Давлатманд ғанимат монд. Аскарони сурх 

қафонишинӣ карданд. Давлатманд мавқеи ишғолкардаашро, ки аз ҷиҳати стратегӣ барои 

муҳорибаҳои оянда мувофиқ буд, таҳти назорат гирифт. 

 

* * * * * 

 

       Давлатманд  дар мавқеи мувақатиаш бо Эшон Бала сўҳбат дошт: 

  - Дар Душанбе Аскарони сурх мавқеи муҷоҳидинро танг кардаанд, - гуфт Эшон Бала. 

  - Иброҳимбек бошад, тоби бардошти Анварпошоро надорад. Вақти ғуруру худписандӣ 

нест. Мо бояд бо ҳама гурўҳҳо, ки мавқеи пешгирифтаи моро ҷонибдорӣ мекунанд, 

ҳамкорӣ намоем. Муносибатҳои носолими дохилӣ боиси муваффақияти ҳарифон 

мегардад. Мо бояд дар ин ҷодда ҳушѐрии сиѐсиро аз даст надиҳем. 

  - Ба дуздон чи? 

  - Кадом дуздон? 

  - Як гурўҳ пайдо шудааст бо сарварии Сариқ босмачӣ, ба ғорати молу амволи мардум 

машғуланд. Дар деҳаҳои Хоҷаи нур, Даҳанаи поѐну боло, Сирзор, Оби калон, Гули 

зиндону Шар-шар худро муҷоҳид эълон дошта, чорвову захираи гандуму ҷавро ба ғорат 

мебаранд. 

  - Аз номи муҷоҳидин? 

  - Бале, агар иҷозат диҳӣ, ман  Сариқ босмачиро аз ин қаламрав нобуд мекунам. 

  - Алъон мавриди зиддият бо бародарони ҳамақидаамон нест, ҳарчанд дар ин аѐм даст ба 

нобасомонӣ мезананд. 

  - Баракс, танҳо бо ин роҳ метавонем, нуфузамонро миѐни мардум афзун гардонем. 

Вагарна маро на аз муҷоҳидин, балки ҳамсафи онҳо медонанд. 

  - Воқеан ҳамин тавр аст, вале сурхҳо ба мо имкон намедиҳанд. Қафонишинии онҳо 

маънии мағлубиятро надорад. Онҳо барои он қафо нишастаанд, ки аз нав нерўманд 

шаванд. Ва ҳаргиз интизор набуданд, ки мо ба сари онҳо ҳуҷум мекунем. Мавқеи 

мувофиқро ишғол карда буданд, акнун он ба дасти мо гузаштааст, набояд онро аз даст 

диҳем. Ту ки имрўз паҳлўи ман қарор дорӣ, мавқеатро дигар накун! 

  - Дар ҳамин мавқеъ истодаам. Мақсади ман чизи дигар аст, бартараф кардани нерўи 

зиѐновар ки мавқеи ғоратгариро пеша кардаанд. 

  - Метарсам фурсатро аз даст медиҳем. Ба ин амал даст задани ту кашол меѐбад, сурхҳо 

бошанд ба мавқеи мо ҳуҷум меоранд. 

  - Вақти зиѐд лозим намешавад, дар ин ҷодда, сипоҳи мо ҷанг дидаанд, онҳо бошанд 

танҳо ба мардуми беяроқ рў ба рў омадаанд. 

  - Ман розиям, - гуфт Давлатманд. 

  - Иншоолоҳ кор ба хубӣ анҷом хоҳад ѐфт. 

                                                                        

                                                                       * * * * * 
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      Дар миѐни теппаҳои начандон бузург юртаҳо ба назар мерасад, саркардаи даста Сариқ 

босмачӣ дар юртаи барҳаво рўи пустаки бузи ангорӣ нишаста чой менўшад, дар пешаш  

рўи хон хўришҳои гуногун, ки ҳама аз гўшти чорво бурданд гузошта шудааст. 

  - Ҳазрат, хонумро оварданд, - гуфт дарбони юрта. 

  - Биѐред… 

     Ду сипоҳӣ занеро, ки дар сараш чодир дошт ба юрт дароварда рў ба рўи ў шинонданд. 

Нафаре аз онҳо чодарро аз сари ў дур андохт. Сариқ босмачӣ ба сипоҳиѐн рў овард: 

  - Берун бароед! 

    Сипоҳиѐн берун баромаданд. Сариқ ба зан рў овард: 

  - Ту ба Давлатманд маъшуқа будӣ? 

  - Не… 

  - Чаро аз ҳузури ў баромадӣ? 

  - Ман зани шавҳардорам. 

  - Шавҳари ту ба кори паст машғул аст, медонӣ? 

  - Не… 

  - Бидон, ки ў сабагори марги Эшони Сайид Неъматуллоҳ ва бисѐре аз дигарон  шудааст. 

Худро хайрхоҳи болшевик медонад. Ман туро барои ҳуснат не, балки ба хотири он инҷо 

овардам, ки ба аскаронам бахшам. Баъд аз он ки ком аз ту бардорам. Бигзор он аблаҳ, 

шавҳари ту азоби виҷдон кашад, рўҳан худро ноҳинҷор ҳис намояд. Бале, хонум… Ту бо 

Давлатманд низ алоқа дорӣ. Зани зишту бадахлоқ ҳастӣ. Ҳарчанд пеши ман худро поку 

беолоиш нишон  медиҳӣ. 

  - Воқеан бо Давлатманд иртиботе надорам, тавре  ту ки мепиндорӣ. 

  - Шавҳарат ҳам инро хуб медонад. 

  - Тўҳмат… 

  - Бигзор чунин бошад, ҳоло ман туро ба гуноҳ мешинонам. 

  - Ҳазратам, - аз паси дар овои дарбон баромад. 

  - Чӣ мехоҳӣ? 

  - Иҷозат медиҳед,  арз кунам? 

  - Марҳамат… 

  - Нерўи сўи қароргоҳи мо меояд. Посбононро сар зада тараҳҳуме надоранд, на ба хурд на 

ба калон. 

  - Чӣ? – аз ҷой хест Сариқ босмачӣ. Садоратро ба ҳоли худ гузошта берун давид. – Зуд 

аспҳоро омода кунед. Муқобилият нишон диҳед!      

       Даву този Сариқ босмачӣ дигар маъние надошт. Эшон Бала қисми зиѐди аъзоѐни 

дастаи Сариқ босмачии ғоратгарро аз дами теғ гузаронида юртаҳо, ғанимати он, галаи асп, 

подаи гов ва суруки гўсфанду бузро ғанимат гирифтанд. 

  - Шумо ғаниматро ба Балҷувон бибаред, ман таъқиби онҳоро идома медиҳам, - гуфт ба 

Солеҳи ҷавон Эшон Бала бо дастаи таъқибгари худ ба Сариқ босмачӣ имкони 

нафасросткунӣ надоданд. Сариқ аз ҳама пеш аъзоѐни дастааш аз қафо фирор доштанд. Аз 

қафо Эшон Бала ба дастаи мусаллаҳ ва шамшерҳои урѐн онҳоро таъқиб менамуд. Роҳи 

гурези онҳо аз даштҳои васеъ, пастиву фарозиҳо, регзори соҳил, оби дарѐ ва найзорҳо 

иборат буд. 

 

* * * * * 

 

       Солеҳ ғанимати ба даст омадаро ҷониби Балҷувон ҳай кард, ки иборат буд аз ду-се 

сурук гўсфанду буз, галаи аспон, подаи гов, қанорҳои бузурги ҷаву гандум. 

  - Худо Шуморо аз куҷо овард? – суол кард Садорат, ки ашки шодӣ мерехт. 

  - Супориши қиблагоҳ шуд, ки ин нерўи ваҳширо ки ба ғорати аҳолии осоишта машғул 

буданд, аз байн бардорем. 

  - Худо раҳм хўрд, вагарна якумр шармандаву шармсор будем. 

  - Боз бист нафар аз қишлоқи шумо занону  духтарони ҳурлиқоро наҷот додем. 
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  - Кори хайр кардед. 

  - Воқеан авзои замонро гургу меш арзѐбӣ карда корро ба таъхир мепартофтем, вагарна 

бадномӣ ба души мо меафтод, - хулоса кард Солеҳ. 

  - Акнун духтаронро чи мекунед? 

  - Ба волидонашон месупорем. Чорворо ҳамчунин. 

  - Илоҳо хонаат сўзад Сариқ, - оҳ кашид Садорат. 

 

* * * * * 

 

     Найзори соҳили Панҷ. Қисме аз саворон дарѐро убур карда наҷот ѐфтанд. Бархе қад-

қади соҳил парешон шуданд. Сариқ босмачӣ рўи замин афтода ба зорӣ даромад. 

  - Маро накуш Эшон Бала… 

  - Ба чи хотир? 

  - Кўдаконам сағир мемонанд. Бепадар хор мешаванд. 

  - Бепадар намемонанд. Дар байни сипоҳиѐни ман падарони лоиқ ѐфт мешаванд. 

  - Таҳқир накун Эшон Бала… 

  - Ту дузд, зинокор, ҳаромӣ чи будани таҳқирро медонӣ? Ту ҳамаро ғорат кардӣ. Худро 

муҷоҳид номидӣ. Аз номи ислом ҳарф задӣ. Молу амволи мардумро бурдӣ, духтаронро 

зуран аз волидон кашида гирифтӣ. 

  - Эшонҷооон… - ман муриди воқеии ту ҳастам! 

  - Ман аз ту барин муриди ҳаром безорам! - шамшерро ба сари ў фуруд овард. 

                                            * * * * *  

     Командири полк Мартиновский рўи кат нишаста акнун либос мекашид,  ки бихобад. 

Аммо бонги хатар боис шуд, ки осемасар аз нав пўшок ба бар кунад… Хонаи хобашонро 

чароғи равғанин базўр равшан мекард. Дар ин ҳуҷра ба ғайри ў ду қумандони дигар ва 

Савченко  мехобиданд. Мартиновский гимнастѐркаашро ба бар карда фармон дод: 

  - Свиридов, худи ҳозир ду ротаро ба муҳофизати штаб омода кунед! Дар болохона 

мусалсал (пулемѐт) гузоред, - осемасар ғаладони мизро мекобад, - зуд аз паи иҷрои 

супориш шавед. 

    Яке аз қумандонҳо сухане нагуфта аз ҷой ноаѐн хеста паси дарвоза паноҳ шуд… 

  - Владимиров, тамоми баталионҳоро аз фармони ман огоҳ кун, бо бонги хатар ҳамаро ба 

по хезон! Салоҳияти тирандозӣ ба дўши қумандонҳо… 

        Мартиновский мўзаҳояшро ба по кашида, ба қумондоне ки шамшери ҷангиашро 

дошта дар сандалӣ нишаста буд, муроҷиат кард. 

  - Генадий Иванович, одамони Шумо дуруст қайд карданд, ки Алӣ Ризо ва Дониѐр дар 

машварате, ки қурбошиву босмачиѐн ороста будаанд, ширкат доштанд. Мо он вақт ба 

онҳо бовар надоштем, ба хулосае омадем ки ин қазияро амиқтар ташхис диҳем. Ана 

натиҷаи нобоварии мо… 

  - Одам рўзи мурдаашро намедонад… Афсўс! Бояд асиронро озод кард, бо кадом роҳе, ки 

набошад… - рў овард Ба Савченко. – Чӣ фикр мекунӣ, агар бо гурўҳи  понздаҳ нафара ба 

он мавзеъ равем, роҳ хавфнок нест? 

  - Фикр мекунем, шаби торик ба муроди дили мост, аз ин бояд истифода бурд, - ҷавоб дод 

Савченко. 

  - Роҳро хуб медонӣ? 

  - Бале, борҳо аз ин мавзеъ гузар карда будам, фикр мекунам хато намекунам.  

    Мартиновский кулоҳашро ки болои соябонаш нишони панҷгўшаи сурх дошт ба сар 

гузошт ва гуфт: 

  - Генадий Иванович чӣ хеле ки мегўянд: гунҷишкро ки кушад, қассоб мусалсали дастиро 

ба ихтиѐрат мегузорем, шарикат Андреев мешавад, нишонзани олиҷаноб. Ман дар 

баталиони дуюм мешавам. 

      Ҳама аз ҳуҷра баромад… 

      Мартиновский чароғро хомўш кард… 
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                                                                           * * * * *  

       Саворони зиѐд иборат аз сесад нафар ба шаҳр ворид шуд, ки равишашон тартибу 

низом надошт. Пеш-пеш дар фосилаи муайян саркардагони сипоҳ меомаданд, ки миқдори 

онҳо ба шаш мерасид ва онҳоро низ Дониѐр ва Сураѐ Афандӣ роҳбаладӣ мекарданд. 

Байни сипоҳиѐн хомўшӣ ҳукмрон бошад ҳам, шарфаи пои аспон баланд ба гўш мерасид. 

Аз дур, дар самти равиши онҳо, хаймаҳои баталион ба чашм мерасид, ки тобистони 

имсола бо нерўи сипоҳиѐн аз гилу қамиш сохта буданд. Дониѐр аспашро аз рафтан боз 

дошта, қумандонҳоро даъват кард, ки ба ў наздик биоянд. 

  - Ҳошимов, бо яксаду панҷоҳ аскар бе шарфаву садо хаймаро иҳота кунед… Сураѐ 

Афандӣ, хоҳишмандам бо панҷоҳ милиса, маро дар боғ интизор шавед, онҷо аробаҳоро 

омода кардем. Ман ҳамроҳи Турсунов сад аскарро гирифта ба баталион меравам. 

     Дар ходаи баланд, ки дар ҳавлии васеъ танҳо буд, чароғи равғанин аз шув-шуви бод 

алвонҷ мехўрд, канортар аз ходда, посбони сармохўрда дар қаламрави дидбонгоҳаш қадам 

мезад. Ў саворонро дида, яроқашро омода карда дод зад: 

  - Исто! Кӣ меояд? 

    Саворон таваққуф карданд. 

  - Худӣ! Навбатдорро ҷеғ зан, ман қумандони Отряди Бухоро Дониѐр. 

  - Ҳозир хабар медиҳам, - гуфт посбон ба бинои паҳлў наздик шуда дод зад: - Навбатдор! 

Ба даромадгоҳ биѐ, туро мепурсанд! 

     Чанде нагузашта аз дарвозаи хайма, бешитоб навбатдор берун шуд. Ҷавони навхат, 

осори хобро аз худ дур кардан мехост. Аз ин рў хамѐза кашида, мўи сари расидаашро 

кафмол мекард. Ў ба назди посбон омада, ба саворон зеҳн монд. Дониѐрро шинохт. 

  - А, шумоед рафиқ Дониѐр. Чи хоҳиш доштед? 

  - Қумондони баталионро даъват кунед! 

  - Магар хабар надоред, ў мариз аст… Дам мегирад… - бо таассуф гуфт навбатдор. 

  - Хоб бошад бедораш кун, гапи зарур дорам!.. 

  - Ин тавр бошад, ҳозир давида меравам, - гуфт навбатдор ва ба посбон рў овард. - Дарро 

ба рўи онҳо кушо. Бигзор дароянд. Саворагон ба ҳавлӣ даромаданд. Дониѐр бешитоб аз 

асп фаромад. Турсунов ба назди ў омад. 

  -  Ту як қадам аз ман дур нашав, - хоҳиш кард Дониѐр. Аз дарвозаи хайма ҳамроҳи 

навбатдор қумандони баталион марди хароби сафедрухсор баромад, ки тахмин 

сивупанҷсол дошт. Ў ба назди Дониѐр омада бо ў дастакӣ салом кард. 

  - Шом ба хайр рафиқ Дониѐр. Чӣ шуморо водор кард дар ин бевақтӣ ба назди мо биоед? 

  - Кори нотамом, - дасти қумандонро сар надода, гуфт Дониѐр. 

  - Ба ҳуҷраи ман биѐ равем, - хоҳиш кард қумандони баталион. Дониѐр  ҳамроҳи Турсунов 

ба казарма ворид шуда аз ҳуҷраи қумандон даромаданд. 

  - Аскарон хобидаанд, - гуфт қумандон ва аз Дониѐру Турсунов хоҳиш кард ба 

сандалиҳои аз қуттии чўбин, ки пеш хизмати тирдонро иҷро мекард, нишинанд. Пилтаи 

чароғи керосинро баланд кард қумандон, ки рўи мизи дар миѐнаи ҳуҷра гузошташуда 

меистод ва худ қуттии холиро, ки дар кунҷи хон болояш курпаву курпача ниҳода буданд, 

баъд аз он ки онро ба рўи кати хоб гузошт, ба миз наздик оварда нишаст. 

  - Вараҷа азоби сахт дод, - рўи мизро бо латтаи ғиҷим тоза карда гуфт қумандони 

баталион ба Дониѐр. – Чор шабу чор рўз аст ки ба худ намеоям. 

  - Ҳеҷ гап не, тоқат кунед. Ба наздикӣ ба хона меравед. Ана фармон. – Дониѐр қоғази 

нусхаи фармонро ба кормандони баталион дод. 

  - Худоро шукр, ниҳоят он рўз фаро расид! – хурсандияшро ниҳон дошта натавонист 

қумондони баталион аз дасти Дониѐр фармонро гирифта. Ба он саросема чашм давонд, 

авзояш тағйир наѐфт, гўѐ кайҳо боз ин рўйдодро интизор бошад. 

  - Шумо имрўз маро хурсанд кардед!.. 

  - Ман ҳаргиз бо хабари шум ба ҷое қадам нагузоштаам… Акнун шурўъ мекунем? 

Қумандони баталион як дам хомўш монда, тааҷҷубашро ниҳон дошта натавонист: 
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  - Ба чӣ? 

  - Ба супоридани силоҳ! – хунсардона гуфт Дониѐр. 

  - Рафиқи гиромӣ Дониѐр, шумо шўхӣ мекунед? Дар ин ними шаб баталионро аз хоб 

бедор кунам? 

  - Дар фармон таъкид шудааст: «силоҳро бетаъхир супоранд» -  овои Дониѐр баландтар 

баромад. 

  - Фармонро чун одат бо чунин оҳанг менависанд. Аммо бетаъхир будан, нишонаи 

бекалла будан аст. Силоҳ чизе нест, ки ҳамон замон масъаларо ҳал намоем, - нимшўхиву 

нимҷиддӣ гуфт қумандон. 

     Дониѐр аз ҷой хеста ба назди тиреза омад, ки дар рўи газетаи равғанолуди зертахта 

туфанг дар дохили ғилоф меистод. Ў туфангро аз ғилоф бароварда бе ягон шавқуну садо 

ба қумандони баталион рў оварда бо табассуми сохта гуфт: 

  - Шўхӣ ҷои худро дорад. 

  - Шумо ин амали маро шўхӣ мепиндоред! – ба Турсунов ки маузерро аз ғилоф кашида 

буд, чашмак зад. Ў аз пушти сари қумандони баталион рост шуд. Дониѐр бошад бо 

ҷиддият амр дод: 

  - Шумо дастгир шудаед! 

      Қумандони баталион акнун дарк кард гап дар чист… 

                                                                                     

* * * * * 

 

       Посбононро гурўҳи ба ҳавлӣ ворид шудаи дастаи Бухоро ба гўшае кашида бурданд, 

ки ин амали онҳо аз назари навбатдор дур намонд… Ў чун бод худро ба бошишгоҳ 

гирифта бо тамоми овоз дод зад: 

  - Бонги хатар! Бархезед! 

   Туфангашро берун оварда ба ҳаво тир андохт. Аммо ўро зуд аз по афтонда, бесилоҳ 

намуда кашолакунон аз бошишгоҳ берун карданд. Бошишгоҳ рўзи маҳшарро мемонд. 

Аскарони сурх осемасар худро ба амбори силоҳ расонидан хостанд. Аммо дер шуда буд!.. 

Дар назди амбори яроқ аллакай сипоҳиѐни мусаллаҳи дастаи аз Бухоро омадаи Дониѐр 

истода буданд: 

  - Наздик наоед! Ҳамаатон бе ягон воҳима дар ҳавлии бошишгоҳ саф кашед! 

     Аскарони сурх ноилоҷ бо сари хам аз долони дароз  дар иҳотаи аскарони Дониѐр ҳавлӣ 

баромада онҷо саф кашиданд. Дар онҷо милисаҳои Сураѐ Афандӣ бо аробаҳои холӣ 

интизор буданд. Дониѐр бо ҳамроҳи Турсунов қумандони рангпаридаи маризи баталионро 

намоишкорона аз назди аскарони сурхи асирафтода гузаронданд. Дониѐр амр дод силоҳ, 

тиру туфанг ва дигар лавозимоти ҷангиро ба аробаҳо бор кунанд. Аскарон дар як лаҳза 

бошитоб  амри ўро иҷро намуданд. Дониѐр аз амалиѐти бобарори худ мамнун даври 

аробаҳои пур аз лавозимоти ҷангӣ қадам зада, ба Сураѐ Афандӣ, ки чеҳраи аз ғояти ваҷд 

сурхидаашро гармии фараҳбахше фаро гирифта буд, нигарист: 

  - Корҳо чи хеле ки дидед, мувофиқи табъ анҷом ѐфт. Шуморо лозим аст силоҳро ба ҷои 

таъиншуда расонед. Инҳоро бошад, - ба аскарони сурх ишора кард, - ба бошишгоҳ 

дароварда назорат баред. Ман ба баталиони дигар рафтам, - бо боварӣ гуфт Дониѐр ва ба 

саворон амр намуд: – Аспҳоро омода созед! – Дастаи мусаллаҳи савора аз паси Дониѐр аз 

бошишгоҳ баромада, ҷониби баталиони  дуюм раҳсипор гардид… 

     Тахмин панҷоҳ қадам то дарвозаи баталион монда буд ки садои огоҳиро аз ҷониби 

дарвоза шунид. Посбон таҳдид кард ки наздик наоянд, вагарна ҳадафи тир қарор 

мегиранд. Дониѐр чуноне, ки таҷриба дошт, бо нармӣ хоҳиш кард навбатдорро даъват 

кунад. Аммо аз дар қумандони баталиони дуюм ва Мартиновский баромад, дар паҳлўяш 

аскаре бо фонус қарор дошт. Дониѐрро дидани ин манзара ба тааҷҷуб гузошт, вале сир бой 

надода аз асп поѐн шуд. 
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  - Шаб ба хайр рафиқ Мартиновский! Ба ман гуфтанд, ки шумо дар баталион қарор доред, 

- лаҷоми аспро Дониѐр ба яке аз шариконаш дода, ба сўи Мартиновский гом партофт. 

Қумандони баталион ба Мартиновский шунавонда гуфт: 

  - Дурўғ мегўяд! Ҳозиракак қосид хабар расонд, ки дар штаб ҳеҷ кас набуд… 

  - Шуморо чӣ маҷбур кардааст, ки дар поси шаб худро дар азоб монед? – бо 

Мартиновский салом карда гуфт Дониѐр. 

  - Масъулият ва боз ҳам масъулият! Шуморо чи маҷбур кард, ки дар ин вақту соат, бо ин 

миқдор аскар маро ҷустуҷў намоед? То субҳхезии аскарон ду соати дигар мондааст… 

  - Омадам ки шуморо хурсанд кунам. 

       Қоғази фармонро аз ҷувздони дар гимнастѐркааш овезон баровард Дониѐр ва онро ба 

Мартиновксий дароз кард. Ў ба чароғбардор амр кард, ки дурусттар равшанӣ диҳад. Ва 

фармонро хомўшона хонд. Дар лабонаш табассуми махлут бо тамасхур гул кард, 

фармонро бозгардонд: 

  - Фармонатонро ба як ҷоятон зада зуд аз баталиол дур шавед! 

  - Шумо ба фармони комиссари ҳарбии гарнизон итоат намекунед? 

  - Агар шахсан фармон медод, итоат мекардам, - бо табассуми сохта рў овард 

Мартиновский. 

  - Асир гиред онҳоро! – Дониѐр ба шариконаш амр дод. Силоҳбадастони Дониѐр ҳанўз ба 

худ наомада буданд, ки қумандони баталион фармон дод: 

  - Баталион ба ҷанг! 

  - Дар як лаҳза силоҳбадастон аскарони Дониѐрро иҳота намуданд. 

  - Силоҳро гузоред! – бо қаҳр гуфт Дониѐр ва ба Мартиновский песонда нигарист. 

  - Фаромўш накун, ин барои ту вазнин меафтад! 

  - Зуд бош, вагарна зери борони тир мемонӣ, думро хода кун! – бо забони русии махлут 

бо шеваи лаҳистонӣ гуфт қумандони баталион. 

       

                                                                  * * * * *  

 

       Дониѐр аз роҳаш гашт. Вале аз ними роҳ дар назди девори боғ дастаи мусаллаҳро 

боздошта, қумандонҳоро ба назди худ хонд: 

  - Сабр кунед! Қумандонҳо, ба фармони ман гўш диҳед! Худи ҳозир, бетаъхир баталионро 

иҳота кунед! Чун ин кор иҷро шуд, ҳама интизори амри ман шавед,  он чунин хоҳад буд: 

«Аз мусалсалҳо оташ кушоед». Ҳама якҷоя дар як вақт . Ман дар инҷо мешавам. Аз ҳар 

даста барои ман қосид таъин кунед. Ба ҳамаи дастаҳо Турсунов амру фармони маро 

мерасонад… Тамом! Аз паи кор шавед! 

       Қумандонҳо паи иҷрои фармон шуданд. 

      

* * * * * 

 

     Дар кўчаҳои танги шаҳри хўфта бошитоб Морозенко, Мухин,  Нагорний ва сардори 

шўъбаи махсус Генадий Иванович тахмин панҷоҳ қадам пештар аз онҳо, дар даст 

мусалсали дастии тамғаи «Бачкис» меомад, ки ўро  низ панҷ аскари сурх ҳамроҳ буданд. 

Кўшиш доштанд шарфаю садое набароранд. Дар гардиши кўча ки роҳи дигар онро бурида 

мегузашт, аробаҳои пурбор ки дар паси аспон баста шуда буд, ҳаракат доштанд. Савченко 

дар гўшаи кўча таваққуф намуда, ба аробаҳои пурбор нигарист, ки қуттиҳои тир ва яроқро 

кашонда мебурданд. Савченко аскарони сурхро онҷо гузошта осема қафо шитофт ва ба 

Морозенко иттилоъ дод: 

  - Рафиқ комисари корҳои ҳарбӣ! Дар қисмати ҷанубӣ, дуртар аз мавқеи мо чанд аробаи 

пур аз тиру туфанг, ки ба фикрам ба милисаҳои Сураѐ Афандӣ тааллуқ дорад, мегузарад. 

Худи сардори милисаи шаҳр дар пеши даста қарор дорад. 

  - Чи маслиҳат медиҳӣ? Аробаҳоро ба даст дароварда метавониста бошем? 
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  - Метавонем рафиқ коммисар… - бо боварӣ  гуфт Савченко, кўчаи тангро аз ду ҷониб 

девори баланди похсагин иҳота карда буд. 

  - Пас бояд аз паи кор шавем, - гуфт Морозенко. Ту Савченко бо мусалсали худ мавқеъ 

бигир! 

      Дар як дам Нагорний бо чанд аскари сурх,  Мухин ва сардори шўъбаи махсус ки бо 

гурўҳҳои ду нафарӣ мусаллаҳ, дар сари роҳи аробакашҳо мавқеъ гирифтанд, ба амалиѐт 

шурўъ намуданд. 

  - Истед! Саг барин ҳаром мемураед, агар як қадами дигар пеш мегузаред! – бо тамоми 

овоз дод зад Савченко. 

    Сураѐ Афандӣ ларзида даст бардошт, пас аз он ки мусалсалро ба сўяш рост кардаанд. 

Дигар қумандонҳои милиса ба ў пайравӣ намуданд. Аробакашҳо аспҳои ба аробаҳо 

басташударо боздоштанд. Дар натиҷа, гўѐ ҳама дар якҷои танг паси ҳам тўб зада бошанд, 

на маҷоли онро доштанд ки пеш бираванд ва на имкони онро ки қафо гарданд. Милисаҳое 

ки аробаҳоро назорат мебурданд, ҳайрон монданд, ки дар пеш чи ҳодиса рўй додааст, рўи 

зини аспҳо нишаста, оромона гўш ба қимор шуданд, ки чи амри дигар дода мешавад. 

Сардори шўъбаи махсус ҳамроҳи панҷ нафар аскари сурх дар даст туфанг ба назди Сураѐ 

Афандӣ омад. 

  - Як нафарӣ бо навбат поѐн фаромада, яроқҳоро супоред!.. – бо овози паст, вале шунаво 

амр намуд ў. – Аввалин шуда ту яроқатро супор, мўҳтарам сардори милиса. Сураѐ Афандӣ 

ҳанўз аз асп поѐн нашуда, яке аз аскарони сурх аз ғилоф «Маузер» - и ўро берун кашид. 

Аз паси ў яке аз паси дигар аз аспҳо поѐн шуда силоҳу шамшери худро супурданд… 

  - Аспҳоро ба ягон гўша бар! – ба Сураѐ Афандӣ гўшакӣ кард: - Амр намо, ки аробакашҳо 

ва дигар шариконаш ба назди ту биоянд. Ҳамин  ки силоҳҳояшонро супориданд… 

      Мухин ҳамроҳи аскарони сурх ба назди Морозенко омад, ў ба Мухин ду туфанг дод. 

Сураѐ Афандӣ Мухинро дида сафед шуд. Ўро Генадий Иванович  ба худ овард: 

  - Интизорӣ тўл кашид, кайҳо боз диданат мехостам. 

  - Ҳама аробакашҳо ба назди ман! – ҳамон замон нидо кард Сураѐ Афандӣ. Яке паси 

дигар милисаҳо давида омаданд. Чун чашмашон ба Сураѐ Афандӣ бархўрд, ором шуданд. 

  - Силоҳҳоро ба аскарони сурх супоред! Онҳоро амри Сураѐ Афандӣ ба тааҷҷуб гузошт: 

  - Туро нафаҳмиданд, бори дигар амр намо! 

  - Ба шумо мегўям! Зуд яроқҳоро супоред! – амрона гуфт Сураѐ Афандӣ. 

     Милисаҳо яке паси дигар яроқонро супоридан гирифтанд. Морозенко ҳолати ба вуҷуд 

омадаро аз паси девор назорат мекард. Ў ҳамроҳи Нагорний ба назди сардори шўъбаи 

махсус омад, ки Сураѐ Афандиро назорат мебурд. 

  - Малакаи ҷангӣ ки надоштӣ, номаъқул кардӣ омадӣ? – бо тамасхур нигарист ба Сураѐ 

Нагорний. Акнун аз суханони  варзидаву сипоҳонааш нишоне набуд. 

  - Рўзноманигориат бас набуд? – суоли нешдор дод сардори шўъбаи махсус Генадий 

Иванович. - Рафиқ рўзноманигор, чун ба Истамбул баргаштӣ, хотираҳоятро ба табъ расон 

ва ин қазияро рўи қоғаз биѐр, ҳарчанд аламовар аст. Таъсирнок хоҳад буд мутолиаи он… 

     Сураѐ Афандӣ чун хонандаи сустхон пеши устод сар ба зер афканда хиҷил буд. 

  - Касби хуб доштааст, - гуфт Мухин. 

  - Мо орзў мекунем, ки чун ў ҳунар дошта бошем. Ў бошад ба рисолати худ хиѐнат карда, 

хомаро бо силоҳ иваз намуд, - гуфт Генадий Иванович. 

  - Шуморо ки инҷо даъват кардааст? – суол кард Савченко ба Сураѐ Афандӣ. 

  - Шуморо чӣ? – ниҳоят лаб ба гуфтор кушод Сураѐ Афандӣ. 

  - Мо дар ин сарзамин зиѐда аз панҷоҳ сол боз ҳукм меронем ки ҳаққи ҳалоли мост идора 

кардани он. Ту ва шарикони ту худшиносии миллӣ надоштани мардуми ин сарзаминро 

мушоҳида карда, мусулмон буданро дастак намуда, ба ин сў чун лошахўрон сар халонд. 

Мо ҳаргиз сайди ба дом афтодаамонро ба ихтиѐри шумо намегузорем. Ба бародарони 

инглисиатон ҳам, ки шуморо киш-киш андохта барои нерўманд шудани шумо ройгон 

силоҳ ва дигар муҳимоти ҷангӣ мерасонанд, гўед - бо дуруштӣ гуфт ба Сураѐ Афандӣ 
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Генадий Иванович, ки худ асиронро ба якҷо ҷамъ оварда, бо ширкати ду аскари сурх 

дастони онҳоро ба қафо тоб дода мебаст. Нагорний ўро ба гўшае бурд: 

  - Ба онҳо дар ин хусус бо ин оҳанг ҳарф задан зарурат надорад. 

  - Вазифаи Шумо инро тақозо мекунад. Аммо аз мо не, - бо табассум  иброз дошт Мухин. 

  - Мабодо ин гуфтаҳо дарди сарамон шаванд? 

  - Онҳоро сар задан даркор, онгоҳ аз дарди сар халос мешавем. 

  - Пас гуфтани ин гапҳо ба онҳо чӣ зарурат дорад? 

  - Барои дилро аз аншешаҳои мағшуш холӣ кардан… 

 

                                                                     * * * * *  

 

     Сояи шаб баробари расидани субҳ ба сўи деворҳои хаймаи уфуқ доман кашид. Дастаи 

мусаллаҳи Бухоро, ки баталиони дуюмро иҳота карда буд, ба муҳориба шурўъ намуд… Аз 

ҷониби аскарони баталион зарбаҳои пай дар пайи ҷавобӣ гирифтанд, ки онро ҳеҷ интизор 

набуданд. Тирпаронии беисти яроқҳои оташфишон ва пай дар пайи пулемѐт боис гашт, ки 

даста мавқеашро аз даст диҳад. Аз ҳар гўшаи шаҳр садои туфанг шунида мешуд. 

Сокинони шаҳр аз тирпарронӣ ба тарсу ҳарос афтода буданд ва аз хонаҳояшон 

намебаромаданд. Дар баъзе гўшаҳои шаҳр дар кўчаҳо гурўҳи одамон аз рўи кунҷковӣ 

ҷамъ омада, дар  хусус ҳарф мезаданд, ки ҳамагӣ як рўз пеш дар чойхона нишаста аз 

корҳои рўзмарраашон сухан мегуфтанд ва муҳити орому мусоид муҷиби он буд. 

  - Чи гап бошад? – суол медоданд гурўҳе. 

  - Намедонам! – ҷавоб медоданд дигарон. Саволҳо зиѐд буданд, аммо ҷавобҳо муҷмалу 

кўтоҳ ва номаҳфум ба гўш мерасиданд… 

                                                                              

                                                                          * * * * *  

 

     Баталиони сеюми Аскарони сурх штаби полкро озод карда яроқҳои ғанимат гирифтаро 

аз аробаҳо мефароварданд… Аз канораҳои шаҳр садои тирпарронӣ ба гўш мерасид. 

Чеҳраи қумандони баталион аз фарти беморӣ испаракбарин зард шуда бошад ҳам, тамоми 

нерўяшро мутамарказонида, ба ду пои бемадораш бахшида фармон дод: 

  - Аз ҷониби Деҳаи Шоҳмансур ба ақибгоҳи рақибон ворид шуда, онро несту нобуд 

кунед. Фармон ба ҳама фаҳмо? - аз қумандонҳо хоҳиш,  дастаҳои худро омода намоед! – 

илова кард ва ба сардори шўъбаи махсус бо таъкид гуфт: - Генадий Иванович,  Шумо бо 

ман мемонед. 

  - Ҳатман, мекўшам ба Шумо дар ҳама ҳолат кўмаки худро расонам… 

 

                                                                           * * * * *  

 

      Ба ѐрии Дониѐр бо гурўҳи пуриқтидор ва варзида Алӣ Ризо шитофт… Аҳолии шаҳр ба 

ягон даста аз таҳти дил бовар надошт ва ба ҳама бо шубҳа назар мекард. Аз он ҷумла аз 

сипоҳи Алӣ Ризо. Чун аз аскарони сурх ҳарос доштанд ва зоҳиран ба онҳо кўмак 

мерасониданд, ки зарарашонро ба аҳолии осоишта нарасонанд. Дар ин кор пешоҳанг 

мўйсафедони рўзгордидаву ботадбир буданд, ки масъулияти маҳалдориро дарк мекарданд. 

Дастаи Алӣ Ризо ба зарбаи аскарони сурх ҷавобан муқобил истода, мавқеи онҳоро танг 

карда, ба шикаст мувоҷеҳ менамуданд. Бархе аз аскарони сурх ягона роҳи раҳоиро дар он 

медиданд, ки аз шаҳр берун шуда, рў ба саҳро оранд… 

                                                                        * * * * * 

    Дар қади дарае галаи асп, бузу гўсфанд ва подаи говро ҷамъ овардаанд. Аҳолии 

ғоратшуда аз деҳаҳои гирду атроф низ ҷамъ омада буданд. Давлатманд рўи харсанг 

баромада ба сухан оғоз кард: 

  - Бародарон, гурўҳе бо сарварии Сариқ ба ғорати аҳолӣ машғул буд. Ў худро ватандўсту 

муҷоҳид нишон дода, бо ин восита дуздии худро рупўш мекард. Занону духтаронро асир 
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мегирифт. Ў аз номи мо муҷоҳидин сухан мегуфт. Номи моро бад мекард. Аз 

нобасомонии аѐм, ки ба сари мо мусулмонон омадаст, истифода мебурд. Мо барои 

сарнагун кардани он даста Эшон Бала, сафарбар кардем. Ў молу амволи шуморо бозпас 

овард. Инак ҳарчи аз шумост, мешиносед, ҷудо карда гиред! Ҳалоли шумост, - гуфт 

Давлатмандбий. 

       Мардум аз рўи нишонаҳо моли худро ҷудо карда мегирифтанд. Давлатманд савори 

асп хурсандияшро ниҳон дошта наметавонист. 

  - Адолат пойдор гардид. Иншоолоҳ бадхоҳ ба мақсад намерасад, - гуфт ба 

Ҷамолпаҳлавон. 

      Ин лаҳза Садорат аз миѐни асирон ҷудо шуда, ба назди Давлатманд омад. 

  - Ассалом… - дар чеҳрааш шавқу шодӣ ҳувайдо буд. 

  - Воалейк… - ба ҳайрат афтод Давлатманд. – Чи гуна инҷо пайдо шудӣ? 

  - Маро Солеҳ наҷот дод. 

  - Аз дасти кӣ? 

  - Одамони Сариқ. 

  - Онҷо чӣ кор мекардӣ? 

  - Маро асир гирифта буданд. 

  - Мабодо бо хоҳише рафта бошӣ? – гулпурсӣ намуд Давлатманд. 

  - Бо хоҳиш назди ту рафта будам. 

  - Онҳо ҳини аз ҳузури Шумо баромадан дастгирам карданд. 

  - Чи тавр? 

  - Ҳайрон нашав, дар миѐни сипоҳи ту низ одамони ў ҳастанд. 

  - Ту онҳоро мешиносӣ? 

  - Не, онҳо ба сарам халта кашида буданд. Намедонистам кистанд ва маро куҷо мебаранд. 

Чун ба худ омадам, хешро дар юрти ў дидам. 

  - Чӣ мегуфт? 

  - Худро ҳақ медонист, ба пиндори ў ҳар амале ки мекард, мувофиқи қонун асту бо 

ашхоси баду бадхоҳ, аз он ҷумла ба шавҳари ман бо ин восита ҷазо додан хост. 

  - Ҷазо дод? 

  - Ба ин ҳад нарасид. 

  - Фурсат наѐфт? 

  - Дар ин базм буд, ки нерўи муҷоҳидини Эшон Бала ба сари онҳо рехт. Дар ғафлат 

монданд. Худо расонд онҳоро. 

  - Бале, чунки дар оғоз инсофро пеша кардем. 

 

                                                                     * * * * *  

 

      Дар штаби горнизон Морозенко, Мухин, Нагорний ва се нафар, ки дар тан пўшоки 

расмӣ кормандони масъули кумитаи инқилобӣ ва ҳамин миқдор қумандонҳои хурд қарор 

доштанд. Яке аз қумандонҳои хурд ба Морозенко рў оварда иттилоъ пешниҳод намуд: 

  - Баталиони дуюм ҳуҷумро гардонида тавонист ва ҳатто ҳарифонро ба ҳоли танг гузошт. 

Вале дар ниҳояти кор дастаи мусаллаҳи Алӣ Ризо ба таври ногаҳонӣ ба мавқеи онро 

ҳуҷум овард, то ки барои худ роҳ кушода, бо Дониѐр якҷоя  шаванд. Баталиони сеюм 

бошад, кайҳо боз мавқеи худро аз даст додааст ва дар ҳоли ниҳоят мушкил қарор дорад. 

  - Дастаҳои захиравӣ ки дар ихтиѐр дорем, ба муҳориба бароварда шаванд! – амр дод 

Морозенко, баъд аз онки дар хусуси вазъи баамаломада иттилоъ гирифт, - Штабро як 

ҷузъи ин рота зери назорат қарор диҳад. Ҳама қумандонҳоро зарур аст мавқеи худро 

муайян намоянд. 

  - Морозенко ниҳоят оҳанги гуфторашро нармтар намуда, таъкид кард: Фармон медиҳам, 

аз ақибгоҳи дастаи Алӣ Ризо гузашта, нагузоред ки ба шаҳр ворид гардад, балки ўро то ба 

сарҳади он бароред… 
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      Дониѐр дар сояи чанори бузург қарор гирифта буд. Хастагӣ ба иллати бехобӣ, ки 

тамоми шаб ба сар бурд, боиси нороҳатияш мешуд. Ҳарчанд худро аз хоб дур мегирифт, 

пилки чашмонаш худ ба худ ба ҳам омада, ғанобаш мебурд, вале боз ин ҳолати худро 

рафъ кардан мехост. Танҳо тирпарронии пай дар пай боис гашт, ки ба худ биояд. Аз ҷой 

хест. Хост ба атрофиѐнаш бо оҳанги насиҳат чанд сухани ҳикматнок бигўянд, вале тарс 

нагузошт хости дилашро амалӣ кунад. Онҳо аз қумандони доно ва дунѐдидаи худ интизор 

буданд, ки мўъҷизаеро нишон медиҳад. Вале ҳайҳот, ягон амали ба он наздикро дигар 

дидан имкон надошт…  

                                             

                                                                      * * * * *  

 

      Дар штаб ба ҳузури Морозенко тадриҷан қумандонҳо ворид шуда, аз воқеаҳои атроф 

иттилоъ медоданд. Сару тани дар чангу хок олудаи онҳо, нишони он буд, ки қумандонҳо 

ба таври зарурӣ ҷангидаанд. Ва ин дам, ҳини ироаи ахбор, дар ваҷоҳаташон нишони 

ифтихор ва сарбаландӣ эҳсос мешуд. Мартиновский низ чунин ҳолат дошт ва ҳини додани 

ахбор ба харитаи рўи миз буда ишора карда мавқеи аскарони сурх ва ҳарифро бо ангушт 

нишон дод. Ва ба тақвияти суханонаш чунин гуфт: 

  - Рафиқ комиссари ҳарбӣ! Ҳоло ду кўчаи шаҳр таҳти назорати мо қарор дорад. Ба ин 

хотир амр намудам, дар ин мавзеъ ки аҳамияти бузурги стратегӣ дорад, мавқеъ бигиранд. 

  - Мавқеъ чӣ мушкилотро рафъ мекунад? 

  - Ҳарифон дар ин мавзеъ наметавонанд  бо нерўи асосӣ муқобилият кунанд. Мо онҳоро 

аз баландӣ таҳти тири туфанг ва мусалсалҳо қарор медиҳем. 

  - Бигўед, талафоти мо чи андоза аст? – пурсид Мухин. 

  - Нўҳ талафоти ҷонӣ, аз он ҷумла қумандони дастаи баталиони дуюм Галулин, боз бисту 

се нафари дигар ярадор шудаанд. 

  - Рафиқ Мартиновский, одамонро эҳтиѐт кунед, - бемаслиҳат аскаронро ба мавзеъҳои 

хавфнок сафарбар накунед. 

   Мартиновский хост худро сафед кунад, аммо Мухин нагузошт ҳарфе ба забон биорад. 

  - Ба мо дар ин бора кайҳо хабар дода буданд. Ту дар ин хусус ба он қумандони лаҳистонӣ 

хабар расон, бигўй, ки беҳуда аскаронро бо супоришҳои ғайри ҳирфавӣ ба марг тела 

надиҳад! Ту низ саргарми мусалсал шуда, дигаронро аз мадди назар дур кардаӣ. Ана 

натиҷаи бемасъулиятӣ, қумандонро аз даст додан медонӣ чӣ гуна гарон аст? 

        Мартиновский ба суханони Мухин бо таҳаммул гўш дода қайд кард: 

  - Ҳама эродҳоятонро меомўзам! 

  - Меомўзам - меомўзам! – бо пичинг гуфт Мухин. 

  - Рафиқ комиссари ҳарбӣ! Агар аз ҷониби Шумо ба нақшаҳои ман ягон эроди шахсӣ нест, 

иҷозат фармоед паи татбиқи он шавем! 

  - Ман розӣ! – тасдиқ намуд Морозенко ба Мухин рў овард. – Аз паи кор шав!.. 

  - Нуқтаи назоратӣ ва фармондеҳии ман, - гуфт Мартиновский бо нўги қалам ба харита 

ишора намуд: – инҷо мешавад, иҷозат диҳед равам! 

  - Равед! Супоришҳоро ба таъхир наандозед! 

  - Иҷро мекунам! – ҷавоб дод Мартиновский зуд аз утоқ берун шуда. 

     Пайкор ворид шуда ба Морозенко иттилоъ дод: 

  - Кормандони Кумитаи инқилобӣ, ҳамроҳашон бист нафар аз бошандагони шаҳр низ бо 

яроқи шикорӣ омадаанд. Хоҳиш доранд қабулашон кунед. 

  - Инаш кори Шумост, - комиссари ҳарбӣ, ба Мухин ва ашхоси либоси оддӣ пўшида 

муроҷиат намуд, - Бо онҳо гуфтугў кунед, вазъияти баамаломадаро фаҳмонед. Касе гуфта 

наметавонад дар шаҳр чи вазъият ҳукмрон аст… 

 

* * * * * 
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     Абрҳои тирамоҳӣ ба ҳам омехта шуда, тадриҷан нерўи борандагиашон фузун мегардид. 

Дар нуқтаи фармондиҳии қумандони полк, дар утоқи хурди нимвайрона чароғи равғани 

нафтӣ месўхт. Равшании он ба қутти холӣ ва парунокӣ гузоштаи чой, ки хизмати мизро 

иҷро мекард базўр мерасид. Дар болои он харитаи шаҳр гузошта шуда буд. Дар атрофи он 

Мартиновский ва се қумандони баталион болои қуттиҳои тир нишаста, ба нақшаи ҷангӣ 

менигаристанд. 

  - Қумандони эскадрон куҷо шуд? – аз аскари сурх суол кард Мартиновский, ки таъхири ў 

боиси ғазабаш шуда буд. Аскари сурх ба савол ҳанўз ҷавоб надода аз қисмати валангори 

девор марде берун омад. 

  - Ман ҳамиҷоям! – гуфт марди тахмин сиюпанҷсола, ки дар пеши телпаки кубанияш 

латтаи сурх дошт. 

  - Рафиқ қумандони полк… 

  - Бе расмият гап зан, - суханашро бурид Мартиновский. 

  - Шумо ҳама инҷо қарор доред, дастаи мусаллаҳи Бухоро шаҳрро ба ҳоли худ гузошт… 

Дар шаҳр вазъият дигаргун мешавад…  

         Яке паси дигар пайкорон ворид шуда, дар хусуси вазъияти дар шаҳр баамаломада 

ахбор медоданд… 

  - Бинобар якбора тағйир ѐфтани вазъи шаҳр нақшаи мо низ дигар шуд, - гуфт қумандони 

қисми ҳарбӣ, - хоҳиши ман аз шумо ин аст, ки ба мавқеъҳои худ баргашта, вазъиятро ба 

ҳисоб гиред. Ман ахбори ҳамаи дастаҳоро омўхта, сипас хулоса мебарорам… 

    Қумандонҳои баталионҳо, дар иҳотаи муҳофизон ба ҳавлӣ баромада, бо тобеони худ, ки 

интизорашон буданд, машварати кўтоҳ ва таъҷилӣ гузаронида, ба самти омадаашон 

раҳсипор шуданд… 

 

                                                                     * * * * *  

 

      Дар айвони масҷиде, ки Иброҳимбек бо Анварпошо вохўрда муҷиби дилсиѐҳии ў 

гашта буд, қўрбошиҳои Бухорои шарқӣ ҷамъ омада нақшаи муқовимати доманадорро 

тарҳрезӣ карданӣ буданд. Давлатмандбий аз Балҷувон, Ашўртўқсабо аз Кўлоб, Абдуқаюм 

парвоначӣ аз Данғара, Эшони Султон аз Дарвоз, Фузайл Махсум аз Қаротегин, Ғаюрбек аз 

Файзобод, Темурбек аз Ҳисор, Раҳмондодхоҳ аз Душанбе ва мардони обруманду 

соҳибэҳтироми ин митақаҳо, ки суханашон пеши ихлосмандонаш қурб дошт ҳама дар 

пеши худ масъулияте доштанд, ки онро касе ба дўши ин ашхос наниҳода буд, балки нанг 

дар замири эшон нуфуз карда, ноаѐн ба ин ҷодда ҳидояташон карда буд. Ва дар ҳар гўшаи 

диѐр ашхоси шўридадилу ватандўстро дар атрофи худ ҷамъ оварда, ба рағми ҷадидон ба 

по хезонда буд. Ҳама дар атрофи дастархони пурнозу неъмат ҷамъ омада, танҳо чой 

менўшиданд. Касе  даст ба таом намебурд. Интизори омадани Анварпошо буданд эшон. 

  - Тоқатам дигар намондааст кай мо бо намояндагони Кумитаи инқилобӣ муросо 

мекунем? - ба сухан даромад Фузайл Махсум. – Онҳо озодона дар деҳаҳо равуо доранд. 

Онҳоро дар қаламрави Шумо мўҳтарам бек қариб ҳар рўз мебинанд, - ба Эшони Султон рў 

овард Фузайл Махсум. 

     Эшони Султон ба ғазаб омада ба рўи Фузайл Махсум песонида нигарист: 

  - Модоме ки чунин аст, чаро ба ҳамон одамонатат нагуфтед ки онҳоро дастгир кунанд? Ё 

худат ки корманди кумитаи инқилобӣ ҳастӣ, намегузорӣ касе бо эшон тааруз кунад? 

Сирри онҳоро ниҳон медорӣ. Чаро? 

  - Мўҳтарам Эшон, эроди ман ба хотири он нест, ки нисбат ба Шумо ҳисси бадбинӣ 

дорам, балки мақсади ман тамоман чизи дигар аст. 

  - Дар Дарвоз ягон болшевик намондааст. Онҳоро хона ба хона ҷуста, сар аз тан ҷудо 

намудем… Аммо Шумо мўҳтарам Фузайл Махсум ҷурми худро ба сари ашхоси софдилу 

поквиҷдон бор накунед! Ҳеҷ гоҳ барфи сафед дар девор зиѐд дошт намедиҳад… 

  - Гуфтанӣ ҳастед, ман дурўғ мегўям? 

  - Рост ҳам намегўӣ… 
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  - Бас! - пиѐлаи холишудаи чойро рўи дастурхон гузошт Давлатманбӣ, - чаро якдигарро 

таъна мезанед? Магар ин оини ҷавонмардист? Ман ҳам замоне мири Балҷувон будам. 

Сохти амирӣ зиѐд ноадолатӣ дошт. Онро барҳам доданд. Хурсанд шудам. Зеро дар оғоз 

пиндоштам адолатро оварда, дар қаламрави ишғолкардаашон барқарор сохтанианд. Раиси 

ревком таъин карданд. Чун ба корашон амиқтар ворид шудам, ноадолатии воқеиро дар 

кирди онҳо дидам. Борҳо дар ин хусус бо онҳо сўҳбат доштам,  фаҳмондам ин амали онҳо 

хилофи адолат аст, гўш накарданд. Чун дидам барои истило кардани Ватани мо омаданд, 

силоҳ гирифтаму бархестам… Корманди кумитаи инқилобӣ ҳам будам. Кадоми Шумо дар 

ин хусус бо ман баҳс кардан мехоҳед? 

  - Шумо болшевик будед? – суол кард Фузайл Махсум. 

  - Бале… Шумо Фузайл Махсум хуб огоҳ ҳастед. Чун дарк кардам, ки ноҳаққӣ дар 

кирдашон нуфуз дорад, зуд  аз онҳо даст кашидам.  

  - Акнун чӣ? 

  - Дида истодаед, ки паҳлўи Шумо қарор дорам. 

  - Агар дар кирди мо ин ҷурмро пайхас кардӣ? – бо тамасхур гуфт Фузайл. 

  - Бо шумо ҳисобамро баробар мекунам…- ҳамчунон  бо шўхӣ ҷавоб дод Давлатманд. Ин 

суханаш дар дили онҳо нобовариро бедор кард. 

  - Рост аст, ки шумо ба Амир муқобилият нишон дода будед? 

  - Ба Амир не, аммо бо мири Балҷувон ки вазифаи хаткашониро иҷро мекардам,  нофаҳмӣ 

ба вуҷуд омада буд. Агар мароқ доред, нақл мекунам. 

  - Нақл кунед, - хоҳиш кард Эшони Султон. 

  - Балҷувон, ки бо замини ҳосилхезаш машҳур аст, он сол камбориширо аз сар гузаронд. 

Гандуму ҷав кайҳо расида бошанд ҳам, барои дарав иҷозати амлокдор саривақт дода 

намешуд. Ҳосилро гунҷишк тала мекард. Деҳқонон барои онки иҷозат гиранд, ба 

амлокдор аз нисф зиѐди ҳосилро бояд медоданд. Касе ба чунин шарт розӣ намешуд, аз 

ҳосили бо заҳмат парваридааш монад. Дар ин хусус шикоятномаеро ба ман супурданд, ки 

ба мир расонам. Хоҳиши мардумро иҷро кардам, амлокдорро мир барои ин худсарӣ 

маҳкум намуд. Амлокдор бошад, аз болои ман ба мир шикоят мебарад, ки гўѐ ман ўро ба 

ҳаромхўриву муттаҳамӣ бадном мекарда бошам. Мир хизмати маро қадр мекард. Рўзе 

маро даъват карда, номаеро дод, ки  бурда ба сардори ясавул расонам. Паи иҷрои супориш 

шудам. Ҳамин вақт аз қафоям асп тозонда, яке аз мулозимони ў омад, ки бо ман 

муносибати хуб надошт. Ўро барои калонигарӣ карданаш бад медидам. Ў ба ман гуфт, ки 

дар нома фармони қатли ту нигошта шудааст. Аз ин хабари ў ба хашм омада, барои дар 

ҳаққи бек бадгўӣ карданаш дашном додам. Аммо ў ба ман гуфт, ки агар бовар надорам 

онро ба ягон каси чашми хатдор хононам. Чунин кардам. Ҳеҷ боварам намеомад. Силоҳ 

гирифта, қалъаи Балҷувонро ба даст дароварда, худро ҳокими қаламрав эълон доштам. Аз 

ин рафтори ман Амири Бухоро огоҳ шуда маро ба ҳузураш даъват кард. Чун ба 

бўстонсарояш ҳозир шудам, ба ман мақоми сардори артиши амирро пешниҳод кард. Баъд 

аз ду рўз дар Балҷувон мир буданамро салоҳтар донист. Ба гуфти Амир мардуми кўҳистон 

сари ҳарчанд вақт бо фиристодагони ман исѐн бардошта нооромӣ бунѐд мекунанд. Агар 

ман ҳоким бошам, адолат то андозае риоя мегардад…  

  - Ба болшевикон муқобилият накардам. Ба ман мақсадашон писанд омад. Узви ҳизби 

болшевикӣ шудам. Чун дарк кардам мақсади онҳо на он аст ки гумон карда будам аз 

баҳрашон гузаштам… 

  - Чӣ будааст мақсадашон? – суол кард Фузайл Махсум. 

  - Онҳо болшевикон, ба ном мардуми таҳҷоиро ҳамчун ѐвар, хизматгор сўистифода 

мебурдаанд. Онҳо миллатчиѐнанд дар либоси болшевик, ки мехоҳанд ҳалқи моро ғулом 

гардонанд. 

  - Наход? 

  - Бовар надоред? 
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  - Бовар дорам, ки ҳадафашон аз Худову Расул дур кардани мо мусулмонон аст. Аммо 

андешаеро, ки моро ғулом мекарда бошанд, бори аввал мешунавам, - гуфт Фузайл 

Махсум. 

  - Аз ин бадтарашро нагуфтед, - гуфт Эшони Султон. 

  - Ман ҳам Раиси Ревкоми Қаротегин будам, Эшони Султон бошад дар Дарвоз чунин 

мақом дошт, - гуфт Фузайл Махсум. 

  - Пас чаро аз ман ин суолро додед? – нимшўхиву нимҷиддӣ ба Фузайл рў овард 

Давлатманд. 

     -  Дар бораи Шумо қиссаву ривоятҳо бисѐр шунида будам. Ҳақиқатро аз забонатон 

шунидан хостам.  

  - Ҳм… Гўѐ шумо ашхоси бесару садо бошед? 

  - Намедонам, амали ман то куҷо дуруст аст. Бераҳмиро аз ҳад гузарондам, - гуфт Фузайл 

Махсум сар ба зер афканда, оҳ кашид. 

  - Бе ин намешавад, - гуфт Эшони Султон. – «Тараҳҳум бар паланги тездандон, ситамкорӣ 

бувад бар гўсфандон…» 

  - Инҳо паланг не, балки шағоланд, - гуфт Давлатманд. 

        Ин дам Анварпошо ва ҳамроҳонаш ворид шуданд. Ҳама аз ҷой хестанд. Гўшаи айвон 

рафта дар назди курсӣ қарор гирифт. Ба ҳозирон рў оварда гуфт: 

  - Азизонам, хоҳишмандам шинед! 

      Ҳама нишастанд. 

  - Дўстони гиромӣ! Мўҳтарам бекҳо ва ходимони ҷонфидои дин! Мо Шуморо ба ин макон 

гирдоварда ба хулосае омадем, ки нақшаи қаблан кашидаамонро расонем. Ва ҷои пинҳонӣ 

нест. Мо бояд Душанберо ба даст оварем, аскарони сурх ва қисмҳои артиши Бухороро 

несту нобуд кунем, ревкомҳоро пароканда карда, ҳарки ба онҳо хайрхоҳӣ дошта бошад, бо 

ҷазои сахт маҳкумаш кунем. Рафиқон, як чизро дар хотир дошта бошед, душмани рақами 

яки мо силоҳу мусалсали аскарони сурх ва қисмҳои артиши Бухоро нест, бо онҳо дер ѐ зуд 

ҳисобамонро баробар мекунем. Агар мо ба идеяи болшевикон дастболо мешудем, кор 

ранги дигар мегирифт. Ии идея дар инҷо, дар Бухорои шарқӣ доман паҳн мекунад… Ана 

барои чӣ ман аз шумо тақозои онро дорам, ки нисбати  ин гуна одамон тараҳҳум накунед. 

Шумо шояд хабар надошта бошед, ки дўстони мо Усмон Хоҷа ва Алӣ Ризо кўшиши 

беяроқ кардани горнизони шаҳрро карданд, аммо  нияташон натиҷаи дилхоҳ надод. 

Онҳоро барои ин гунаҳгор кардан маъние надорад. Зеро мо ба онҳо кўмак расонда 

наметавонистем. Медонед барои чӣ? Барои он ки мутафаккир нестем. Ғурури бемаънӣ дар 

қалбамон нуфуз дорад. Имрўз ман ба унвони консули генералии РСФСР дар Душанбе 

ултиматум додам, ки дар муддати ду ҳафта хулосаашонро бароранд. – Ва ба Салимпошо, 

муроҷиат кард: – Хоҳишмандам пораеро аз ултиматуми ман ба саҳми дўстон расонед. 

         Салимпошо аз кисаи гимнастѐркааш қоғази чорқатшударо бароварда, ба қироати он 

шурўъ намуд: 

  - «Агар хоҳиши онро доред, ки Россия ба бадбахтӣ дучор нашавад, маслиҳат медиҳам аз 

ҳисоби замини давлатҳои дигар ҳудуди худро васеъ насозед. Россия дучори чунин 

бадбахтӣ шуда истодааст…» 

  - Ташаккур, - ба Салимпошо рў овард Анварпошо ва илова кард: - Лекин ман, ки табъи 

болшевиконро хуб медонам, интизори ҷавоби аблаҳонаашон намешавам. Рўзҳои наздик ба 

муқобили онҳо муҳорибаи доманадорро оғоз менамоем. Шумо моҳияти онро бояд дарк 

карда бошед. Тамоми Бухорои шарқӣ аз зулми кофирон раҳо меѐбанд. Роҳи мо ба Бухорои 

Шариф кушода мешавад, ки миллати мусулмон инро интизоранд. Ин вазифаи мусулмонии 

мову шумост… Даъват менамоям, ки ҳама дар атрофи ман муттаҳид шуда, берун аз 

супориши ман амале содир накунед. Зеро ғалабаи мо дар муборизаи муқаддас, танҳо дар 

сурате амалӣ мегардад, ки аз як гиребон сар барорем як сарвар дошта бошем. Сарзамини 

мусулмонон бекарон аст, баробари ба даст овардани ғалаба, ба ҳар кадоми Шумо ба 

андозаи заҳмати кашидаатон  вилоятеро эҳдо мекунам… 
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                                                                       * * * * * 

  

       Душанбе таи ду рўз ором нафас мекашид. Бозоргонон паи машғулияти худ буданд. 

Чойхонаҳо аз нав макони дўстдоштаи шаҳриѐн қарор гирифт. Оромӣ ба амал омада 

мардуми кунҷи хонаҳо паноҳбударо боз ба кўча баровард. Вале ин дер накашид. 

Нисфирўзӣ аробаҳои пур аз тиру туфанг ва саворони мусаллаҳ аз кўчаи асосӣ гузашта, 

якбора дар дили шаҳриѐн эҳтироси қавиеро бедор кард. 

  - Боз ҷанг? – бо таассуф сар ҷунбонд пирамарде. 

  - Ду рўзи оромиро дида, хурсандӣ доштем. 

     Дар канори шаҳр аскарони сурх  мавқеъ гирифта буданд. Паси девору ҷўйборҳо паноҳ 

бурда, мили яроқҳояшонро ба самти омади босмачиҳо гардонданд. Дар паси девори гилин 

қумандони полк Мартиновский ва қумандони дидбонгоҳи худро бунѐд гузошта буданд. 

Тавассути дурбин мавқеи  мухолифинро назорат мекарданд. 

  - Тахмин ба панҷсад нафар мерасанд, - чашм аз дурбин нагирифта гуфт Мартиновксий, 

онҳоро ахолии шаҳр хайрхоҳӣ мекунанд, як бурда нонро бо ҳам медиданаанд – гуфт 

қумандони баталион. 

  - Ман ҳам шунидам. Зеро мо ба назари онҳо кофир маҳсуб мешавему онҳо бародари 

мусулмон. 

  - Оташ задан даркор… - хашмашро фурў бурда натавонист қумандони баталион. 

  - Аз тифли гаҳвора то пири барҷомондаашонро мебояд сар бурид, то ба дигарон ибрат 

шавад. Дирўз дар Кўктош бо Анварпошои турк қўрбошиҳои Бухорои шарқӣ вохўрӣ 

доштаанд. Аз ин авомфиреб пешво сохта, умед доранд, сарзаминашонро тавассути 

донишу малакаи ҷангии ў аз дасти мо тоза мекунанд. Ақли ягон нафарашон намерасад, ки 

на Англия ва на дастнишондаи онҳо Анварпошо ғами онҳоро намехўранд, - гуфт 

Мартиновский. 

  - Айби худамон шуд, ки ба ин мардум аз лаҳзаи аввали ишғоли шаҳр тараҳҳум намудем. 

Ба умеди дастури боло шудем, ки муомилаи муносиб ва самимонаро талқин мекарданд. 

Мо кур-курона аз паи он гуфтаҳо рафтем. Бехабар мондем, ки душманонро дар бағал 

парваридаем. 

  - Шумо ҳама чиро якҷониба баҳо надиҳед. Муносибати хуб ҳам ба ғалабаи комил 

мусоидат хоҳад кард. Вагарна хурду калони ин мардум алайҳи буду бошӣ мо дар ин марзу 

бум бо белу каланд мусаллаҳ мешаванд. 

  - Белу каланд силоҳе нест, ки бо он мубориза бурдан маънӣ дошта бошад. 

  - Мо бо силоҳи замонавӣ мусаллаҳем, вале ҳанўз бо ин мардуми аз ҳар ҷиҳат қафомонда 

ба таври кофӣ тааррўз карда наметавонем. 

  - Бале, чунки муборизаи мо ба ҷанг монанд нест, ба яке тараҳҳум мекунему ба дигаре 

зулм. Фикр мекунам ба ҳама баробар бояд ҷазо диҳем. 

  - Чаро? 

  - Ҳолати ҷангро маҳз инро  тақозо мекунад. 

     Ин лаҳза саворае ба қумандони полк муроҷиат кард: 

  - Рафиқ қумандон… 

     Мартиновский дурбинро ба қумандони баталион дода, ба сўи овоз нигарист. 

  - Баталиони сеюм мавқеи худро ишғол намуда, интизори дастури Шумоянд. 

  - Бисѐр хуб, бунгоҳи тиббиро ҳамаҷониба дар мавзеи наздик ва бехавф омода созед! – 

амр дод Набиев. 

  - Итоат, иҷозат диҳед  паи иҷрои супориш шавем? 

  - Аз паи кор шавед! 

    Қумандони баталион дурбинро аз чашм гирифта, ба Мартиновский рў овард: 

  - Онҳо монанди гўсолаҳои гаранг пеш меоянд… 

  - Сабр кун, гўсолаатро ѐфтӣ… 

  - Бубин, онҳоро чи хел, чун кабк ба нишон мегирам. 
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  - Бе фармон як тир парронда нашавад! – ба қумандонҳо гуфт Мартиновский, чун дид 

мухолифин хеле наздик омадаанд. 

   Ин дам сардори шўъбаи махсус ба назди Мартиновский омад: 

  - Шуморо комиссари ҳарбии горнизон интизор аст… 

  - Дар куҷо? 

  - Бунгоҳи назоратӣ… 

  - Ҳоҷати рафтан намондааст… Душман ниҳоят дар масофаи наздик қарор дорад. 

  - Мефаҳмам… Гап дар сари ин, ки худи Лутфуллоев омадааст… 

  - Ў кист? 

  - Нусратулло Махсум… 

  - Бигўй меоям, - гуфт Мартиновский дурбинро ба қумандони баталион дод. Ва худ ба 

аспе, ки дар дохили бинои бомаш канда шуда қарор дошт, савор шуда ҷониби дидбонгоҳи 

назоратӣ тозонд. Дар онҷо ўро Морозенко ва Лутфуллоев интизор буданд. Чун аз асп поѐн 

шуд, Морозенко бе муқаддима суол дод: 

  - Чи воқеа рўй дода истодааст? 

  - Онҳо байрақи сафед бардоштаанд… Метарсам бо ин найранг моро гумроҳ кардан 

мехоҳанд… 

  - Осуда бошед, ба сўи онҳо ягон тир наандозед. Зеро онҳо худ гумроҳанд ва ин лаҳза аз 

ҳидояти сарварашон дур мондаанд, - гуфт Лутфуллоев. 

  - Онҳо босмачӣ нестанд? – гулпурсӣ кард Мартиновский. 

  - Не, онҳо чорсаду шаст нафар намояндагони Артиши халқии Бухороянд, ки бо ҳидояти 

Дониѐр ба ин ҷониб омада буданд. Онҳо фиреб хўрдаанд… 

  - Онҳоро бесилоҳ кардан шарт аст ѐ не? – суол кард Морозенко. 

  - Фикр мекунам, лозим нест… Онҳо моҳияти масъаларо фаҳмидаанд, ки Анварпошову 

дигар думравонаш аз қабили Усмон Хоҷа, Дониѐр, Алӣ Ризо, Сураѐ Афандӣ онҳоро ба 

куҷо мебаранд.  

  - Ту чи фикр дорӣ қумандон? – Морозенко ба Мартиновский рў овард. 

  - Ман фикри рафиқ Лутфуллоевро мепазирам… Розиям онҳоро дар бошишгоҳ ҷой 

намуда, чун қисми низомӣ нигоҳ дорем, ба ин кўмаки ҳамаҷонибаи Шумо зарур аст. 

  - Фикратро фаҳмидам, дар ин маврид мушкилоти пешомадаро якҷоя бартараф месозем, - 

гуфт Лутфуллоев. 

  - Ба шунидам, Анварпошо ба муқовимати доманадор шурўъ карданист… 

  - Бале, - оҳ кашид Лутфуллоев, - Моро лозим аст, дар ин боб андешаи амиқ дошта 

бошем, нақшаҳои мушаххас пешниҳод кунед! 

    Лутфуллоев бо Морозенко ба бинои қароргоҳи полк даромаданд. Мартиновский ба 

мавқеи ишғолкардаашон раҳсипор гардид. Дар масофаи тиррас, бо байрақи сафед 

намояндагони Артиши халқии Бухоро мавқеъ гирифта буданд. Онҳоро аскарони сурх бо 

мили яроқҳояшон водор карда буданд, ки пеш ҳаракат накунанд. Чун Мартиновский ҳозир 

шуд, ба қумандонҳо супориши Лутфуллоевро гўшрас намуд, ки паи амалӣ намудани он 

шаванд… 

                                             

                                                                      * * * * * 

  

       Бухоро таҳти идораи Ҳукумати Шўравӣ қарор дошт. Нисбати дигар гўшаҳо ки мавқеи 

босмачиѐн дар он мавзеъҳо мустаҳкам буд, оромӣ ҳукм меронд. Дар яке аз ҳуҷраҳои 

госпитали ҳарбӣ Саид танҳо нишаста буд, мўйлабаш расида бошад ҳам ба ў мезебид. Аз 

долон тақ-тақи садои чигас меомад. Инак ин садо баробари кушода шудани дар 

гунаҳгорашро маррифӣ кард. Камол дар китф хилъати чит гирифта буд, дар чеҳрааш 

осори малолӣ дида мешуд. 

  - Боз ба ту чӣ шуд? – авзои ўро дида пурсид Саид. 

  - Саид, то имрўз гумон мекардам аз шифохона пештар аз ту мебароям. Имрўз маълум 

шуд ту аз ман барвақттар ҷавоб мешавӣ… 
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  - Барои ҳамин ғам хўрдӣ? 

  - Албатта, бе ту барои ман инҷо будан душвор аст. 

  - Камол, то имрўз мову ту, чун дар маҳбас қарор доштем. Бо касе вохўрдан, касеро дидан 

мумкин набуд. Аммо имрўз духтур ҳама маҳдудиятҳоро бардошт. Акнун озодем, бо касе 

хоҳиш дошта бошем во хўрданамон иҷозат аст. 

  - Ҳатто бо қўрбошӣ? 

  - Худо нишон надиҳад… 

       Ин лаҳза ба ҳуҷра Қурбонов ворид шуд. 

  - Канӣ, маҳбусони азизи ман, рўзи озодии шумо расид. 

      Саин Қурбоновро дар ин ҳолат дида, аз хурсандӣ худро ба оғўши ў партофт. 

  - Ист, дастонамро холӣ кунам, - Қурбонов анбони худро ки ду дасташро банд карда буд, 

рўи мизак гузошт. Саид бошад сандалиро дар ҷои намоѐн гузошт. Қурбонов бо Камолу 

Саид самимона салому алейк карда рўи сандалӣ нишаст ва ба Камол рў овард: 

  - Пой чӣ хел? 

  - Дард мондааст, аммо гаҷи пойҳоямро духтур ҳоло кушоданӣ нест… 

  - Инро медонам, духтур гуфт ки  дигар инҷо буданат ҳоҷат надорад. Метавонӣ ба хонаат 

рафта, онҷо бо зану фарзандонат бошӣ. Имрўз бародаронат барои бурдани ту меояд. 

  - Наход? – аз хурсандӣ ба по хест Камол. 

  - Ба чигас такя кун! 

      Камол худро рўи кат партофта ба Қурбонов рў овард: 

  - Рафиқ Қурбонов, худатон гўед, чи гуна ман ба шумо миннатдорӣ баѐн кунам? 

  - Чи гуфта истодаед Камол, ман бояд шуморо барои хизмати намунавиатон табрик гуфта, 

миннатдории худро изҳор намоям. Ситораатон дар баландӣ будаааст, ки аз чанголи марг 

раҳо шудед. Худ ин бахти баланд аст… 

     Саид ба Қурбонов рў овард: 

  - Барои чи маро дар инҷо чун маҳбус нигоҳ доштанд? Касеро ба наздамон 

намегузоштанд, ки дарояд, ҳатто хешонамонро… 

  - Ин кори ману Зокиров буд. Набояд онҳо огоҳ мешуданд, ки шоҳиди қазия зиндааст. 

Онҳо ба ҳар сурат даст ба нест кардани Шумо мезаданд. Бинобар ин мо шуморо аз «олами 

рушан» дур нигоҳ доштем. Палатаи алоҳида ҷудо кардем, ҳатто ному насабатонро низ 

дигар намудем. Табибон интихобӣ буданд. Фикр мекунам, шумо аз ин хафа намешавед… 

  - Рости гап, сахт хаста шудам… - гуфт Камол. 

  - Кўтоҳи гапро акнун фаҳмидам, - гуфт Қурбонов ва нигоҳашро аз рўи онҳо гурезонда, 

табассум кард ва сипас ба Саид гуфт: - Ҳамон шаб духтур ба мо номаеро дод, ки ба мо 

хизмати ниҳоят бузург расонд. Он номаро аз куртаи ту ѐфтем. Дар он зикр ѐфта буд, ки 

силоҳ аз куҷо ва бо кадом роҳ ба инҷониб меояд ва мо онро  ба даст овардем. Ҳамроҳи 

корвон маъмури англисро, ки ба таъмини силоҳ масъул буд дастгир намудем. 

  - Агар вақтатонро нагирем, ба мо дар хусуси «олами рушан» ҳикоят кунед, ки дар он чӣ 

гапу хабар буд, ки мо аз он канда будем, - хоҳиш кард Саид. 

  - Шумо аз ин воқеаҳо дарак надоред. Тамоми Бухоро дар иҳотаи дастаҳои бешумори 

босмачиѐн қарор дошт. Худи шаҳр пур аз ҷосусон ва гумоштагони онҳо буд. Душанбе 

бошад пурра ба дасти босмачиҳо гузашта буд. Дар онҷо ҷангҳои шадид бо дастаҳои 

Иброҳимбек ва Анварпошо идома дорад. Бойҳо,  муллову эшонҳо бошад хоҳони он 

буданд, ки босмачиҳо ғолиб омада, сохти амирӣ аз нав эҳѐ гардад. Бо кўмаки онҳо дар 

Самарқанду Фарғона ҳаракати босмачигӣ аз нав авҷ мегирад. Дар Хоразм низ вазъ хуб 

нест. Анварпошоро дар миѐни босмачиѐн чун пешво тарғиб карда, кўшиш доранд миѐни 

онҳо таваққуф бунѐд кунанд. 

  - Мо магар дар миѐни онҳо чунин одаме надорем, ки ба ин амалашон монеъ шавад? – 

суол кард Камол. 

  - Дорем, кори онҳо то андозае пешрав аст. 

  - Аз кадом ҷиҳат? 

  - Анварпошоро бо Иброҳимбек маҳз онҳо мухолиф сохтаанд… 
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  - Анварпошо чаро Бухорои шарқиро макон кард? – пурсид Саид. 

  - Ин таърихи дуру дароз дорад. Шумо дар ин хусус чизе намедонед. Ташрифи Анварро 

ба Бухоро ташкилоти аксулинқилобӣ, ки «Иттиҳоди махфии исломӣ» ном дошт, ташкил 

карда буд, ки имрўз ошѐнашон вожгун шудааст. Ба Бухорои шарқӣ рафтани ўро нозири 

корҳои ҳарбӣ Орифов ва раиси ЧК Муҳиддинов  мусоид сохтанд. Худи онҳо низ аз 

оқибати корҳояшон хавф бурда, ночор фирор карданд. Орифов ҳамроҳи худ як дастаи 

мусаллаҳро бурд, ки мебоист қумандони он «шиноси» Шумо Мўсобек таъин мешуд, аммо 

ўро саривақт дастгир кардем. Ҳоло Орифов дар паҳлўи Анварпошо қарор гирифтааст. 

Муҳиддинов бошад бедарак аст, - Қурбонов аз пешкисаи гимнастѐркааш соати 

занҷирдорро бароварда, ба он чашм дўхт. – Ман шитоб дорам. Воқеан, - ба анбонҳо ишора 

намуд, - ман ба ҳардуятон либос овардаам. Бо ин сару либосе ки доред, зану 

фарзандонатонро заҳракаф мекунед. Ана маблағҳоятон, - ба дасти Саиду Камол 

лифофаҳоро дароз кард. Камол, ту бародаронатро интизор шав. Барои ту Саид як соат пас 

ароба мефиристам. Омода шавед… 

 

                                                                       * * * * *  

 

       Дар утоқи масҷид Иброҳимбек бо Анварпошо аз субҳ боз баҳс доштанд. Анварпошо 

дигар он меҳмони нобалад набуд, ки пеши Иброҳимбеки ватандор зону зада, хушомад 

гўяд. Ўро аз ҳар ҷониб кўмак мерасид. Ҳатто таъмини силоҳ акнун тавассути ў сурат 

мегирифт. Иброҳимбек аз ин тарзи кор сахт ба ғазаб омада буд. 

  - Чаро пулемѐтро ба мо надодӣ? 

  - Шумо то андозае аз силоҳу тир таъмин ҳастед. Эшони Султон ва Фузайл Махсум аз ин 

ҷиҳат танқисӣ мекашанд. 

  - Бирав, мо инҷо худамон ҳисобамонро меѐбем… 

  - Иброҳимбек, ман аз Шумо ин тарзи муносибатро интизор набудам. 

  - Чиро интизор будӣ? Мехостӣ дар теппаи сар шинонемат? Ҳамин тавр? 

  - Не, - заҳрханд зад Анварпошо. 

  - Чӣ механдӣ? 

  - Ҷаноби Иброҳим?.. 

  - Бале, на Иброҳимбек Афандӣ… 

  - Таҳқир накунед! 

  - Агар арзанда бошӣ? 

  - Гумон доштам, маро ҳамчун ҳамзабон, ҳаммилат аз дигарон дида хубтар қабул 

медоред. Акнун дарк кардам фикрам хато будааст… 

  - Акнун фаҳмидӣ? 

  - Ҷаноби Иброҳимбек, мову ту ҳаммиллатем… Аввало турк ва сипас мусулмонем. 

  - Не Анвар афандӣ, иштибоҳ мекунӣ. Миллати ман Иброҳими Халилуллост, шояд 

миллати ту турк бошад. 

  - Иброҳимбек, ту мисли мардуми ин сарзамин гумроҳ шудаӣ. Худшиносии миллиро дар 

мусулмон буданат медонӣ…Дар Бухоро ба сари мақсад расидем. Забони давлатӣ туркӣ 

эълон гардид. Иншоолоҳ дар ин ҷониб, дар Бухорои шарқӣ низ ба ин мувофиқат мерасем. 

  - Ту дигар кор надорӣ? 

  - Дорем… Дида истодаӣ ку? 

  - Хира нашав Анвар… 

  - Чӣ кор кунем? 

  - Ту ба мо халал мерасонӣ. 

  - Дар кадом асос? 

  - Қўрбоширо муттаҳид карда натавонистӣ, баракс, ба яке зиѐд, ба дигаре камтар силоҳ 

медиҳӣ. Бахусус ба ман аз паси панҷа менигарӣ. 

  - Иброҳимбек… Магар намедонед, ки вазъият ҳассос аст? 

  - Медонам, ҳамааш бо айби ту шуд. 
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  - Тўҳмат назанед, ҳазрат… 

  - Ман обрўи туро назди дигарон баланд бардоштам, ин кам аст? 

  - Кам нест… 

  - Пас чаро қадри худро паст мекунӣ? 

  - Дар куҷо? 

  - Барои ту дар инҷо ҷой нест… 

  - Вақташ ки омад, меравам. Ман инҷо бо хоҳиши Шумо не, балки бо дастури Аълоҳазрат 

Амир Сайид Олимхон омадаам. 

  - Шумо ҷаноби Иброҳим, аз чизе хабар надоред. 

  Якравӣ, худхоҳӣ дида натавонистани ҳамтоѐни худ пешаатон шуда. 

  - Фикрат дар бораи ман чунин аст? 

  - Чунин набуд, чунин шуд… 

  - Дониѐрат силоҳро идора карда натавонист, чунки бо дастури ту амал намуд. Сураѐ 

Афандӣ, сардори милисаи Душанбе чанд фиристодаи маро ки бо корҳои ҷосусӣ машғул 

буданд, бо супориши ту дастгир карда сар бурид… 

  - Тўҳмат, - аз ҷой хест Анварпошо. 

  - Шин! Ҳоло ман ба ту гапи бисѐр дорам. 

  - Касе гуфта бошад дурўғ гуфтааст. Ман чун сардори кўлли артиши Аморати Бухоро 

ҳаргиз ба ин роҳ намедодам. Баракс, ҷонибдори он будам, ки тамоми нерўҳои вафодори 

Амир муттаҳид шаванд. 

  - Инро бо забон мегўӣ, дар асл дигар мақсад дорӣ… 

  - Не… Иброҳимбек, биоед таҳқиқ кунед, агар ин кор бо дасти ман шуда бошад, ҷавоб 

медиҳам. 

  - Ман розӣ, - ниҳоят Иброҳимбек қадре ором гирифт. Вале боз баҳсро сари силоҳ бурд, 

ки ба ў бо айби Анвар камтар расидааст… 

 

                                                                         * * * * *  

 

        Иброҳимбек худи Бозорбойро ба Душанбе раҳсипор намуд. Ҳарчанд ў зоҳиран инро 

намехост. Вале Иброҳим бо боварӣ ба ў сухан гуфт: 

  - Кори дасти Анвар будани куштори ҷосусонро ту баровардӣ! Ва худат ба анҷом расон! 

Дигар кас ин корро карда наметавонад. 

  - Наход он маълумот нокифоя бошад? 

  - Барои ман кифоя аст. Аммо Анвар далел мепурсад. Ва ба ин ҳуқуқ дорад. 

  - Вазъияти ҷанг ин чизро тақозо намекунад. 

  - Бале, дар асл чунин аст. Вале бо Анварбарин авомфиреб, ки ними оламро сўхтааст, баҳс 

осон нест. 

    Худи ҳамон замон савори асп аз бошишгоҳи артиши мансуб ба Иброҳимбек берун омад. 

Ва озими Душанбе шуд.  

      Анварпошо баъд аз он баҳс ба тобеонаш фармуд, ҳар саворае, ки аз қушуни 

Иброҳимбек берун мешавад, таъқиб карда ташхис диҳед, ки ба чӣ амал даст мезанад. 

Бозорбой ки аз бошишгоҳ берун шуд, ҳамон замон гумоштагони Анвар аз паяш афтоданд. 

Бозорбой то соҳили Кофарниҳон асп тозонда, баробари ба рўд расидан аз асп фаромад. Ва 

онро ба кундаи беди канори рўд баст. Ва ба чор ҷониб назар дўхта, эҳсос намуд касе 

таъқибаш надорад. Зуд ба назди  санги бузурге ки айѐми тирамоҳ аз соҳил дур буд, омад. 

Қисмати ғарбии онро кофта қоғазро баровард ва худ аз бағалкисааш қоғази дигареро онҷо 

ниҳод. Ва осемасар ба назди асп омада ба он савор шуд, то ки рўди дар ин аѐм 

камобшударо убур кунад. Аз рўд гузаштан баробар яке аз гумоштагони Анварпошо 

пинҳонгоҳи Бозорбойро кофта, қоғазро баровард. Ва онро дар хурҷин ниҳода, худ аз паи ў 

афтод, ки аз соҳил хеле дур рафта буд.  Шом дар деҳаи Шоҳмансур, дар хонае, ки ба 

масҷид наздик буд даромад… Гумоштаи Анвар низ вориди масҷид шуда, яке дар дами 

дарвоза бо баҳонаи аспбонӣ монд, дигаре ибодатро авло донист. Баробарӣ расидани 
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торикӣ савор, ношиносе вориди хонае шуд, ки аз ин пеш Бозорбой даромада буд. 

Гумоштаи Анварпошо, ҳамоне ки вориди масҷид шуда буд, баромада аз асли воқеа огоҳӣ 

пайдо кард. Ва ҳамон замон ба боми он хона баромада, хазида, дар ҷои овозрас қарор 

гирифт. Бозорбойро соҳибони хона бо иззат пешвоз гирифта буданд. Ва дар суфаи рўи 

ҳавлӣ нишаста, сўҳбати гарме оғоз намуда буд, бо марде ки чанде пеш вориди ҳавлӣ 

гардид. 

  - Анварро бо Иброҳими лақай дар ҳолати душманӣ нигоҳ медорам. Пас аз онки ҷосусони 

Иброҳимро сар буридед, муносибати онҳо ниҳоят бад шудааст. 

  - Наход? 

  - Маро барои ташхиси ин қазия фиристодаанд. 

  - Наход? 

  - Ба бошишгоҳ ки баргаштам, коре мекунам Анвар аз дасти Иброҳимбек кушта шавад. 

  - Чунин имконият ҳаст? 

  - Набошад чӣ? Иброҳимбек Анварро чашми дидан надорад, вале боз ҳам хотири Амир 

Олимхон зурӣ мекунад. Ҳамин ки бозгаштам, ҳатман паи ин нақша хоҳам шуд. 

  - Кай бармегардӣ? 

  - Субҳ, баъд аз намози бомдод. 

  - Инҷо  Дониѐр ақибнишинӣ кард… 

  - Сураѐ афандӣ чӣ? 

  - Ў ҳам гурехт… 

  - Ҳукумат дар Душанбе барҷост, Раиси Кумитаи иҷроияи ҷумҳурӣ Лутфуллоев, дар ҳар 

қадам бо мост. 

  - Шунидем деҳаеро бо аскарони сурх оташ заданд? 

  - На танҳо оташ, балки одамонашро  як сар аз дами теғ гузарониданд. 

  - Бо чи ҷурму гуноҳ? 

  - Хабар оварданд, ки чанд босмачӣ онҷо паноҳ бурдааст. Бо ин амалашон сафи 

босмачиѐнро боз афзун намудаанд. 

  - Инро Лутфуллоев низ гуфт… 

 

                                                                     * * * * *  

 

       Дар мавқеи мудофиавии аскарони сурх, дар Душанбе вазъият тамоман ором буд. 

Борони реза меборид. Аскарони сурх ва Артиши  ҷониби Анвар гузоштаи Бухоро дар зери 

борон монда бошанд ҳам, майли паноҳгоҳ ҷустан надоштанд… Ба хилъатҳои обногузар 

печида, Морозенко ва Лутфуллоев ба дидани аҳволи аскарон омаданд. Дидбонгоҳи 

муваққатӣ ки онро Мартиновский интихоб карда буд, аз дасти тирпарронии душман хароб 

шуда фурў афтода бошад ҳам, дар болои девори он пулемѐти дастӣ гузошта буданд, ки ба 

Мартиновский тааллуқ дошт. Дар назди гулханҳои равшан  аскарони хаста, паҳлў ба 

паҳлў қисме бедор ғанаб рафта буданд. Баробари дидани Морозенко ва Лутфуллоев 

аскарон хестанӣ шуданд, вале коммисари ҳарбӣ зид баромад: 

  - Шинед, шинед, истироҳат кунед! Тимофей Григоревич, чи гапи нав? 

  - Мисли пештара, рафиқ комиссар… Ягон-ягон пайдо мешаванд, ҳатто тирпарронӣ 

намекунанд… 

     Яке аз аскарони луқма партофт: 

  - Онҳо рафиқ комиссар, мардуми мутамаддин ҳастанд, дар вақти борон ҷанг намекунанд, 

ҳатто шабона низ… 

  - Рафиқон, шўхиро  монеду ҷиддан омода бошед. Босмачӣ амакат нест. Дар ҳандақҳо 

паноҳ баред!.. 

  - Ташвиш накашед! Дар сурати ҳуҷум бонги хатар мезанем, ки пас аз се дақиқа ҳама 

худро ба ҷойҳои даркорӣ мегиранд… Инро аз рўи таҷриба мегўям. 

  - Тимофей Григоревич, ки будани Шуморо хуб медонем. Ба шумо боварии калон дорем. 

Ҳушѐриро аз даст надиҳед! 



 113 

  - Рафиқ комиссар. Агар бемалол бошад, сари қадам ба назди ҳамяроқони нав дароед. Аз 

ҳисобашон дастаи мустаъқил ташкил додам ва қумандонашонро ҷавони таҷрибадида 

Алексей Смирновро таъин кардам. Аз ўҳдаи кор ба хубӣ мебарояд. 

         Лутфуллоев ва Морозенко аз назди деворҳои валангор, биноҳои сўхтаву нимсўхта ки 

баъди борон бўи хок мекарданд, гузашта ба назди заминкане омаданд ки онҷо ду аскари 

сурх ба бандие таҳқиру тазаллум доштанд. Дасту пои ўро баста, баданашро урѐн намуда, 

ба тахтапушташ бо неши кор бо усули холкўбӣ суханони таҳқиромез менавиштанд. 

  - Ин кист? – суол кард Морозенко. 

  - Босмачӣ, - ҷавоб дод яке аз аскарон ки дар гуфтори ў нишони тарс дида намешуд. Ба 

пиндори ў кирдораш ба қумондон писанд омада аст. 

  - Ки ба шумо супориш дод, ки бо асир чунин муносибат кунед? 

  - Охир, ў душман аст… 

        Лутфуллоев ба аскарбачае ки гаштугузор дошт, рў овард: 

  - Зуд Мартиновксийро инҷо даъват бикун! 

     Аскарбача ба сўи дидбонгоҳи Мартиновский шитобон рафт. Мартиновский дарк кард, 

чи воқеаи нохуш рўй додааст, зуд ба назди Лутфуллоев расид. 

  - Инҳо тобеи кистанд? – суол кард Морозенко. 

  - Алексей… Аҷаб не аз ин кор огоҳ набошад? 

      Мартиновский ба аскаре фармуд Алексейро ҳозир кунад. Ва худаш он ду густохро 

бесилоҳ намуда дасту бозўи бандиро, ки аз шиддати дард нолиш мекард, кушод. Чун 

Алексей омад, Мартиновский, дар ҳузури Лутфуллоев ва Морозенко ба ў барои беназорат 

мондани  тобеонаш танбеҳ дода, фармуд он ду густохро ба зиндон андозад. 

  - Лоф мезадӣ ки сипоҳиѐни ту дар ҷанги ҷаҳонӣ ва дар Аврупо буданду дар набардҳои 

вазнин ширкат кардаанд, интизом доранд, - Ба Мартиновский рў овард Лутфуллоев. 

  - Раис, инҷо гуноҳ аз ҷониби аскарони бетаҷрибаи ҷавон содир шудааст. 

  - Таҷрибадорҳо кўр буданд? 

  - Рафиқ Лутфуллоев, тартибу интизомро ба роҳ мемонем. Бетаъхир… 

  - Обрўи аскарони сурхро резондаед! Медонед ки Анварпошо чи гуна дар дили   мардуми 

таҳҷоӣ нишастааст? Ва барои чӣ?  

  - Чунки Анвар мусулмон аст, - бо абрўи гирифта ҷавоб дод Мартиновский. 

  - Ин баҳонае беш нест! Ба ман аз номи мардум шикоятҳои зиѐд расидааст, ки аскарони 

сурх аз ҳад зиѐд бетараҳумӣ зоҳир намудаанд. Далел ҳам дорем… Мо такя ба Шумо карда 

будем. 

  - Имрўз чӣ? – аз сухани Лутфуллоев, ки духўра садо дод, ранҷишомез гуфт 

Мартиновский. 

  - Аз паи кор шавед! – амр дод Морозенко. 

  - Ба боварии мардум сазовор шавед! – таъкид кард Лутфуллоев. Ва роҳашонро идома 

доданд. Ҳама хомўш буд. Ба назди хаймаи хасин расида буданд ки аз анҷо ду аскар салом 

дода берун омад.  

  - Чи кайфият доред? – суол кард Морозенко. 

  - Бад… - гуфт яке аз аскарҳо бо ҳасрат. – Ду рўз аст ки азоби дўзахро мекашем. Нон 

нест… Мефаҳмем ки дар иҳота мондаем. Ва роҳи баромадро кай муайян мекунем, 

номаълум. Ин то кай давом мекунад? Дар деҳаҳо ба мо хайрхоҳ нестанд. Намояндагони 

Анвар байни онҳо тарғибот бурдаанд ки як донаи арзане, ки ба аскарони сурх  мекунед, 

фардо рўзи растохез чун мори ҳафтсар хунатонро хоҳанд макид… 

  - Бале, корҳои сиѐсӣ ниҳоят суст аст, - гуфт Лутфуллоев. 

  - Дар деҳае ба ин муносибат вохўрӣ ташкил кардем. Аз байни ҷамъомадагон ба воизи мо 

аз маузер тир андохтанд… 

  - Кори босмачиѐн дар ин маврид равнақ дорад. 

 

                                                                    * * * * * 
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      Дар асоси хоҳиши аҳолӣ ҳудуди муайяни маъмурӣ, нерўи мавҷудаи ҳарбӣ… 

  - Барои ин, бояд бо марказ дар ин хусус маслиҳат кард. Фикри онҳо зарур аст. 

  - Асокири сурхро аз ҳудуди ҷумҳурӣ бароред. 

  - Ҷаноби Давлатмандбий муборизаи Шумо идомаи сиѐсати Амири фирорист, ки дар 

заминаи он давлати коргару деҳқон таъсис ѐфтааст. 

  - Мо ба бунѐди Аморат майл надорем. Зеро тааррўзи онҳо ин маврид натиҷае надод. 

Қаламрави Ҷумҳурии Балҷувон собиқан ба Аморати Бухоро тобеъ буд. Имрўз мо нерўи 

лозимӣ дорем, ки бо ҳама нерўҳои таҷовузкор муқобилият кунад.  

  - Ҷаноби Давлатмандбий, ҳокимияти Россия нерўи Шуморо эътироф менамояд. Ва 

гуфтушуниди имрўза он ҳамин аст. 

  - Мо ҳамон вақт ба ин сухан умед мебандем, ки агар Ҷумҳурии Балҷувон эътироф шавад. 

  - Эътироф ба ўҳдаи марказ аст. 

  - Шумо ин масъаларо тезонед. 

  - Кўшиш мекунем. 

                                                                    * * * * *  

 

       Бухоро. Намояндаи Ҷумҳурии Федеративӣ Сосиалистии Россия. Намояндаи 

гуфтушунид дар Балҷувон. 

  - Дархости намояндагони миригарии Балҷувон барои мо гарон аст. 

  - Чи кунам, ки чунин аст. 

  - Онҳо дар навбати аввал эътирофи моро мехоҳанд. Чун мақсадашон амалӣ шуд, тамоми 

нерўи аксулинқилобиро онҷо нигоҳ медоранд. Шояд ин маслиҳати инглисон аст? 

  - Намедонам. Давлатмандбий ба онҳо таваҷҷўҳ надорад. Ба унвонии Амир низ сухани 

нек нагуфт. Маҳз сабабгори ҳама ин дигаргуниҳоро ба ў мансуб медонад. 

  - Ба ў бовар накун. Мақсади асосӣ дар ҷои дигар аст. 

  - Мефаҳмам. 

  - Аз рўи таҳлил ки мо кардем, ҳудуди Балҷувон ҷавобгўи ин ҳама даъвоҳоро надорад, ки 

Давлатманд мекунад. 

  - Аммо, нерўи ҷангандаву содиқ доданд. Ду маротиба ба қувваи асосӣ шикаст доданд. 

  - Сабаб дар он аст, ки мавқеи муносибати стратегиро ишғол карда буданд. 

  - Бале, чунин ҳам ҳаст. 

  - Мо бояд гуфтушунидро дар ин маврид кашол диҳем. Ўро бовар кунонем, ки 

пешниҳодҳояш мавриди омўзиш қарор доранд. Дер ѐ зуд амалӣ мешаванд. 

  - Ман ҳам ваъда додам. 

  - Ҷосусон чи мегўянд? 

  - Чанде пеш намояндаи сафорати Англия бо Давлатманд вохўрда ваъда додааст, ки ўро 

бо силоҳ таъмин мекунед. 

  - Чунин ваъдаро Шумо диҳед, вонамуд созед, ки ба онҳо хайрхоҳ ҳастед ва низ ин мавқеи 

давлати шўравии Россия  чунин аст. 

  - Ҷосусон фаъоланд. 

  - Онҳоро ҳавасманд кунед! 

  - Дар воқеъ, эътирофи чунин давлат мантиқан дуруст аст? 

  - Асос доранд, аммо ин боиси мушкилоти мо мегардад. Дар Балҷувон по кўфта истодан 

ба манфиати кори мо нест. 

 

                                                                     * * * * *  

 

       Дар назди деҳаи Чанор мардуми зиѐд гирд омадааст. Лутфуллоев ба ҳозирон рў 

оварда дар хусуси артиши сурх, ки аз коргару деҳқон мансуб дониста мешуд, суханронӣ 

дошт. 

  - Рафиқ Нусратулло Махсум, Шумо гуфтед, ки Иброҳимбек ватани моро ба инглисҳо 

фурўхтан мехоҳад, аммо нагуфтед, ки худи Шумо ҷонибдори кистед? 
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  - Артиши коргару деҳқон, аскарони сурх…- ҷавоб дод Лутфуллоев ба он марди чорпаҳлў 

ки риши сиѐҳу чашмони калон-калони оташангез дошту ҳини сухан гуфтан аз шиддати 

ғазаб меларзид. 

  - Онҳо омадаанд, ки моро аз бою эшонҳо, муллою думравони онҳо наҷот диҳанд. Шумо 

аз зиндагии нав, ки  ба мардум бахту саодат меорад хабар надоред, мо ба ин рўз бо кўмаки 

бародарони рус расидем. Имрўз Анварпошо пайдо шудааст, ки бо усули анъанавияш ба 

гумроҳ кардани мардум машғул аст. Ў дар дил нияти дигар дорад, мехоҳад бо ѐрии 

англисҳо ҳокимияти амириро барқарор карда, худ сари давлат нишинад. Ва қонуну 

қоидаҳои туркиро ҷорӣ созад. Аллакай дар Бухоро ба ин муваффақ шудааст.  

  - Магар ин бад аст? Анвар чун мо мусулмон аст ку? 

  - Ў маҳз мусулмон буданро дастак карда, худро  ҳомии мусулмонони олам муаррифӣ 

мекунад, чуноне ки дар миѐни авом роиҷ аст, аз ў ғозӣ метарошанд. Ин мутлақо дурўғ аст. 

Ў дар дил сохтани давлатеро мепарварад, ки мансуб бошад ба ормонҳои миллӣ. Барои 

сари давлат омадан сарашро ба куҷое нахалонд. Ў маҳз аз соддагии шумо истифода бурда, 

худро ин қадар озод ҳис мекунад. Фирефта нашавед, ки ин амали шумо оқибати нек 

надорад. 

  - Чӣ кор кунем? Русҳои туро ба бағал гирем? Зану духтаронамонро бароварда диҳем? 

  - Ҳаргиз… 

  - Пас чи кор кунем? 

  - Халал нарасонед! 

       Ин лаҳза ду милиса ба марди чорпаҳлў ки ба Лутфуллоев савол дода буд, ҳуҷум 

оварда, кўшиши бастани дастони ўро карданд. Аммо Лутфуллоев монеъ шуд: 

  - Ўро ба ҳоли худ гузоред! 

     Сардори милиса ба Лутфуллоев рў овард. 

  - Рафиқ Лутфуллоев, ин мард гумоштаи Анвар аст… 

  - Бигзор, пеши мардум ин корро накунед,  ўро ба гўшае бурда  - гуфт Лутфуллоев, - 

ҷамъомад ки пароканда шуд, аз пасаш назорат баред. 

  - Рафиқ Лутфуллоев, ў Шуморо ба баҳс кашида, дар болохонаи хонаи муқобил тирандози 

худро гузошта будааст. Мо ўро дастгир кардем. Ин маълумотро аз ў гирифтем. 

  - Акнун кори ў дигар аҳамият надошт. Мегузоштед  ки ўро дар ҷояш мешинондам.  

  - Ҷамъомадагон гумон мекунанд, ба баҳс тоб наоварда ночор зўриро ба кор бурдам. 

  - Шояд дар ин маврид хато карда бошем. Дигар ҳоҷати ислоҳи он нест. Бояд ў назди 

қонун ҷавоб диҳад… 

     Дар назди ҷамъомадагон намояндаи Кумитаи инқилобӣ суханронӣ дошт. Чун ў 

суханашро ба охир расонд, ҷамъомадагон ба қарсакзанӣ даромаданд. Ҳис мешуд дар ин 

амали онҳо осори тарс нуфуз дорад. Ин кори милисаҳо воқеан чашми мардумро тарсонда 

буд. Вале касе ѐрои онро надошт, ки эҳсоси худро ошкор созад… 

     Дар назди дастгоҳи телеграф Олга нишаста буд. Дар канортар сардори шўъбаи махсус 

ва дар паҳлўи ў комиссари ҳарбӣ Мухин қарор дошт. Дар болои миз чойнику пиѐла ва дар 

лаъличае чанд пахтақанди сафед меистод. Морозенко ва Лутфуллоев борониашонро дар 

мех овехта ворид шуданд. 

  - Салом Олга… 

  - Салом… 

  - Танҳои кашидед? 

  - Магар ман танҳоям? Посбонон ҳастанд…Танҳо намемонанд… 

  - Олга, аз Алексей ба ту салом… - гуфт Морозенко. 

  - Чи ҳол дорад? 

  - Қумандони калон шудааст.  

  - Наход? 

  - Ба ў боварии калон дорам… 

        Олга ба пиѐла чой рехта ба Лутфуллоев дароз кард. 

  - Ташаккур. 
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  - Намеарзад. 

  - Генадий Иванович! Гумон намекунед, ки  Анвар хати телеграфии моро гўш мекунад? 

  - Не, мо  назорат кардем. Ягон хавф эҳсос накардам. 

  - Ў метавонад хати алоқаро вайрон кунад? 

  - Фикр мекунам, Анвар аз мавҷудияти хати алоқаи мо тамоман хабар надорад… 

       Олга лентаи телегарфро мехонад: 

  - Фармондеҳ қумандони горнизонро сўроғ дорад… 

  - Хабар диҳед, ки ман дар инҷо ҳастам, - хоҳиш кард Морозенко. 

    Олга дар сари дастгоҳ нишаста хабарро пахш кард… Ва қайд намуд.. 

  - Вазъиятро шарҳ диҳед... 

  - Хабар медиҳам,  - тахкид кард Морозенко. 

     Олга тугмаҳои иттилоотрасониро пахш карда, аз вазъи ба амал омада ки боиси дар 

ҳолати бад мондани аскарони сурх шуда буд, хабар дод. Аз онҷониб низ рақамҳои рамзӣ 

ирсол гардид, ки ташвиши сардори шўъбаи махсус аз ин якбора афзуд. Ў қаламу қоғаз 

гирифта, аз ҷувздон дафтари кабудеро берун оварда, рамзи рақамҳоро муайян кард. Сипас 

Генадий Иванович ба Морозенко рў овард: 

  - Дар берун касе нест? 

  - Кӣ мебуд? 

  - Одами бегона… 

      Генадий Иванович бо овози нимшунаво ба ҳозирон шарҳи нигоштаашро қироат кард: 

  - «Фармон медиҳам, хати истеҳкоми душманро бурида бароед. Шаҳрро гузоред. Ба 

Бойсун ақиб равед. Дар сурати ба таъқиби душман дучор шудан, муқобилият нишон 

диҳед». 

 

                                                                          * * * * * 

 

       Душанберо босмачиѐн холӣ ѐфтанд, бошишгоҳҳоро аскарони сурх ба харобазор 

табдил дода, сипас ақибнишинӣ карда буданд. Аҳолии шаҳрро дар майдон ҷамъ оварда 

намегузоштанд аз онҷо дур шаванд. Дар нигоҳу ҳаракати онҳо ҳарос дида мешуд. 

  - Иброҳимбек бо Шумо вомехўрад, - гуфт марди саллакалоне ки домани ҷомаи суфи 

бухорияшро бар зада, дар нифаи миѐнбандаш ниҳода буд. Тааҷҷуби мардум аз ин рўйдод 

ниҳоят фузуда, эҳсоси духура дар замираш нуфуз дошт. Иброҳимбек бо таъхир омад. 

Мардумро аскарони ў ба иҳота гирифта буданд. Аз ҳар ҷониб ягон-ягон зану мардеро ки 

аз назар пинҳон монда буданд, чун гўсфанду бузи аз пода қафомондаву саркаш ба омма 

мепайвастанд. Иброҳимбек дар иҳотаи чанд тан силоҳбадаст хашмин ки нигоҳашон 

оламсўз буд, ба майдон омад. Аввалин шуда,  муллои ҷавоне як аз Қуръони Карим қироат 

намуд, ба мардуми ҳаросон хушдор дод, ки хавфе аз ҳузури Иброҳимбек нест. Сипас 

Иброҳимбек ба сухан баромад. Ў бо боварӣ ва рўҳбаландӣ сухан кард: 

  - Бародарон, мо аз поймолшудани дину оини бобу ҷадд, аз зери пои онҳо мондани хоки 

муқаддаси Бухоро ягон рўзи хушро дар хотир надорем. Имрўз Душанберо аз кофирон 

озод намудем. Акнун дигар пою қадамашон ин ҷоро нахоҳад дид. Ман ба Шумо барои 

истодагарӣ, хушомад назадан ба аскарони сурхи ғосиб миннатдорам. Умед дорам он нангу 

номусе ки дар замиратон зиндааст, боз ҳам қавӣ гашта, садди ҳар гуна таҷовузгарони 

аҷнабӣ хоҳад шуд. Аскарони сурх бо кўмаки чанд беномуси худфурўш нияти ғасби хоки 

моро доранд. То ки миллати мусулмонро ғулом созанд. Худфурўшон пиндоштанд бо ин 

рафторашон ба онҳо маҳбуб мемонанд. Не, ин орзуяшон сари худашонро мехўрад. 

Аскарони сурх ғалабаи комил ки ба даст оварданд, аввалин касонеро ки аз дами теғ 

мегузаронанд, худи лаганбардорон хоҳанд буд. Аммо онҳо ба нияти худ нахоҳанд расид… 

Марди миѐнсоли кўтоҳқомат, ки дар сафи пеш меистод, аз Иброҳим дархост кард иҷозаи 

сухан диҳад. Иброҳимбек ҳарфашро ду накард. 

  - Марҳамат… 

     Мард ба болои суфа, ки Иброҳимбек аз онҷо истода сухан мегуфт. баромад: 
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  - Бародарон, барои мову шумо хушбахтист, ки бо омадани ҳазрати Иброҳимбек ва 

Анварпошо душманони мову шумо аз инҷо баромада рафтанд… 

  - Кадом Анвар? – дар чеҳраи Иброҳимбек осори малолӣ дида шуд. Ў коре ба нафъи мо 

накардааст. Баракс, дар Душанбе ба он оварда расонд, ки нерўи душманон қавӣ гардид. 

Саҳл монда буд он ҳолат, доман паҳн кунад. 

  - Рост гуфтед ҳазратам… - дарҳол гуфторашро дигар кард марди қоматкўтоҳ. – Шумо 

дар ин ҷодда ҷоннисорӣ кардед. 

  - Анвар чӣ? 

  - Гумон доштем бо омадани ў кори Шумо равнақ гирифт, аммо ҳамааш баракс будааст…  

  - Мо бе ў ҳам ҳисобамонро меѐфтем. Шумо ки худ мусулмонед, ҳаргиз ба даст ѐфтани 

кофирон ба муваффақият мусоидат накунед. Муборизаи шумо аз назари Худованд дур 

намемонад. Дараҷаи шаҳидӣ ба он кас насиб мекунад, ки ҷони ширинро дар ин ҷода нисор 

месозад. Аз миѐни шумо ҳарки мадори мубориза кардан бо ғосибон доранд, ба артиши мо 

бипайванданд. Мо касеро ҷабран ба ҷанг намебарем.  

    Аз миѐни нишастагон тахмин бист тан ҷавони тануманд ба майдон баромада, иддаои 

муҷоҳид шудан карданд. Пири ришсафед низ  қатори онҳо бо ин даъво пеш баромад. 

Иброҳим риши ўро тафоф карда, миннатдории худро баѐн намуд. 

  - Ҳазрат, умри ман ба ҷое расидааст. Илтиҷо дорам, рад накунед, ки хоҳиши ба ин дараҷа 

расидан маро дар хобу бедорӣ азият медиҳад. 

  - Шумо ба он аллакай расидед, савобу самараи онро хоҳед дид, вақте ки дар замиратон 

андешаи ҷиҳод зинда аст. 

  - Амалан ҷиҳод мехоҳам… 

  - Ин барои шумо кифоят мекунад. Чунин шумор, ки дар сафи артиш ҳастед. Моро бо 

дуову ибодат кўмак бирасон, - гуфт Иброҳимбек. 

     Пир даст ба дуо бардошт, ҳама ҳозирон омин карданд… 

     

                                                                  * * * * * 

  

      Иброҳимбек дар чойхона нишаста чой менўшид. Ин лаҳза Туғайсарӣ анбони пур дар 

даст, рў ба рўи ў қарор гирифт. 

  - Хўш, чи дорӣ дар анбон? 

  - Чойи кабуд, - ҷавоб дод Туғайсарӣ.                  

  - Харидӣ? 

  - Кофирҳо монда рафтаанд. 

  - Гум кун! – амр дод Иброҳимбек. 

  - Ҳазрат… 

  - Ҳаром аст… 

  - Ба камбағалон тақсим мекунам, - гуфт Туғайсарӣ. 

  - Ба касе ки набошад бидеҳ. Боз пеши он турк маро нодидаву гурусначашм муаррифӣ 

кардӣ? 

  - Ҳазрат, ман дар зиѐфати ў будам, ба оби ҷўш ҳам  даст набурдам. Ҳазор лутф карда 

бошад ҳам, худро сер вонамуд кардам. 

  - Дурўғ… 

  - Шоҳид дорам… 

  - Шоҳидони зархарид! – пушт гардонд Иброҳимбек. Туғайсарӣ рў ба рўи  Иброҳимбек 

қарор гирифт. 

  - Ҳазрат… 

  - Чӣ гап дорӣ? 

  - Анварпошо ҳамроҳи Давлатмандбӣ, Эшони Султон ва Фузайл Махсум ба ин ҷо 

омаданиянд. 

  - Чи мехоҳанд? 

  - Намедонам… 
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  - … 

      Чойхоначиҳо аз ҳарвақта дида сертаррадудтар буданд. Дар дегҳои алоҳида гўшти 

гўсфанду гов меҷўшид. Пешхизмат дар табақи чўбин гўшти дар об пухтаи ғоз ниҳод. 

Мўйсафеде дар косаи сафолин хонаи занбури асал овард. Иброҳимбек чойхоначиро даъват 

кард. 

  - Хизмат?... – даст пеши бар гирифт чойхоначӣ. 

  - Бо гўшти гўсфанд, барои понздаҳ нафар оши палав пазед! 

  - Ба чашм… 

  - Аз корвони озуқа биринҷу сабзӣ ва гўшти тоза гиред! 

  - Ҳазрат, ҳамааш аз худамон мебарояд, - даст пеши бар гирифт чойхоначӣ. 

  - Хизмати Шумо ба мо, истифодаи ҳунаратон мешавад. Зиѐда аз ин чизе намехоҳем, - 

гуфт Иброҳимбек. 

    Чойхоначӣ ба ошпаз дастур дод, аз корвони озуқа, ончики Иброҳимбек супориш дода 

буд, омода кунад. Ошпаз ба назди сардори корвон бо дархост омад. 

  - Ту кистӣ? – суол кард сардори озуқа. 

  - Ошпаз… 

  - Бирав, худатро мепазӣ… 

  - Охир… 

  - Чӣ охир? Гум шав аз назарам! 

     Ошпаз ночор пеши чойхоначӣ омада воқеаро бозгў намуд. Чойхоначӣ ба андеша рафт. 

Ва ба ошпаз рў овард.  – Чӣ илоҷ? Агар ба Иброҳимбек гўем, ҳамин замон сари ўро аз тан 

ҷудо мекунад. Не, намехоҳам ба хуни ў зомин шавам. 

  - Охир, ў маро таҳқир кард. 

  - Ба дил нагир, онҳо ҷони одамонро меситонанд. Ба ту ку ҳарҷи карданд, бо забонашон 

карданд, на бо теғу камон. Шукр бигўй!.. 

    Ин лаҳза дар иҳотаи Эшони Султон ва Фузайл Махсум Анварпошо пайдо шуд. 

Хизматгорони Иброҳимбек онҳоро истиқбол намуда, ба назди хоҷаашон оварданд. 

Иброҳимбек ва Анварпошо ба якдигар оғўш кашида вохўрӣ намуданд. Анвар бо овози 

шунаво ба Иброҳимбек муроҷиат кард: 

  - Иброҳимбек Тўқсабо, Шуморо барои ғалабаи нахустин муборакбод мекунам! Ва ба 

ҳозирин рў овард: - Қумандонҳои сарбаланду сафшикани ислом, муборак шавад! – Ва 

ниҳоят бо овози қавитар ба ҳозирон нигариста гуфт: - Ман имрўзро ид эълон мекунам… 

Рўзи хурсандиву бозӣ… Барои ғолибони бузкашӣ панҷоҳ ҷелаки шоҳӣ ва сесад тангаи 

тилло тўҳфа медиҳам. Ба ҳамаатон муваффақият мехоҳам!  

     Ҳозирон ин суханонро бо хушҳолӣ истиқбол намуданд. Сипас Анварпошо ва 

Иброҳимбек ба ҳуҷраи хосаи чойхона гузаштанд, ки барои мулоқот махсус ороста  шуда 

буданд. 

  - Онҳо чи хел бе ягон муқобилият баромада рафта бошанд? – тааҷҷубзада худро вонамуд 

кард Анварпошо. 

  - Гузаргоҳи дарѐчаи деҳаи Заргар ки назораташ ба ўҳдаи беки Ҳисор буд, он шаб 

беназорат монд. Ҳамон бек сур ороста писарашро хонадор кардааст. Онҳо вақтро мусоид 

ѐфта, беошарф баромада, ҷониби Бойсун ақиб нишастаанд. 

  - Наход дидбон намонда бошанд? 

  - Монда будаанд, аммо  баробари фарорасии торикӣ аз сурхона барояшон оши палав 

меоранд. Онҳо дасту остин барзада машғули ошхўрдан будаанд, ки болои сарашон 

аскарони сурх пайдо шуда ошашонро заҳр кардаанд. 

  - Ба ман хабар доданд, ки дар мавқеи сурхҳо то субҳ гулханҳо месўхтанд.  

  - Инро ман ҳам шунидам… 

       Анвар аз финҷони чинӣ, ки турки мўйлабӣ барояш қаҳва овард, ду-се ҷуръа нўшида, 

намуди мутафаккирона  гирифта, ба Иброҳимбек рў овард: 

  - Тўқсабо, бо иҷозати Шумо ба қурбошиҳо ки дар ҳуҷраи асосии чойхона нишастаанд, 

ду-се гапи гуфтанӣ дорам. 
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  - Чӣ гап? 

  - Шумо ҳам биоед! 

      Ҳарду ба ҳуҷраи асосӣ омаданд. Қумандонҳо баробари омаданашон ба нишони 

эҳтиром ах ҷояшон бархестанд. Анварпошо аз финҷон ду-се ҷуръаи дигар қаҳва нўшида, 

бо виқор муроҷиат кард: 

  - Қумандонҳои зафарманд. Рўзҳои наздик ман маркази фармондеҳиро ба деҳаи Кофирун 

мекўчонам. Муборизаи беамони мову шумо барои ба даст овардани Бухорои Шариф оғоз 

хоҳад ѐфт. Ҳокимияти Бухорои Шарқӣ таҳти фармони ман хоҳад гузашт. Онгоҳ 

Иброҳимбек тўқсабо  фармондеҳи аршади сипоҳи Бухорои Шарқӣ таъин карда мешавад. 

Ҳама бо дастуру супориши ў кор мебаранд. Ҳама ҳозирон бо нишони тасдиқ сар 

ҷунбонда, сухани Анварро маъқул донистанд… 

 

                                                                     * * * * *  

 

      Қаторкўҳҳои Ҳисор ба дўш рутубати меҳолуд гирифта, ба дидбонгоҳҳо имкони 

назорати атрофу акнофро маҳдуд гаронда буд. Сафи аскарони сурх дар ин субҳи содиқ гўѐ 

охир надошт. Пешо-пеш Морозенко, Нагорний, Мухин ва Мартиновский меомаданд. 

  - Аскарони зиѐд заҳмат кашидаанд. Вақти он аст, ба онҳо ҷиҳати истироҳат шароит 

муҳайѐ созем, - гуфт Мухин. 

  - Камтари дигар монд, - гуфт Морозенко. Лутфуллоев дар даштак маро истиқбол 

мегирад. Ў аз Бухоро тавассути тайѐра меояд. Хўроку пўшок муҳайѐ сохтагист. 

  - Аскарон дигар пеш рафта наметавонанд, - гуфт Мухин. 

  - Ту аскаронро ба воҳима наандоз, - шўрид Морозенко. 

  - Ман ҳаққи гапро мегўям. 

  - Ҳаққи гапро аз ту хубтар медонам… 

  - Мо аскаронро ба дами бало бурда истодаем, - паст наомад Мухин. 

  - Ҳамон бало тўӣ, модари туро… 

  - Дар назди аскарон ба шарафу номус нарасед! – ба ғазаб омад Нагорний.  

      Қумандон оштӣ нашуда бошад ҳам, байнашон хомўшӣ ба амал омад. 

  - Он қадар дур нест, мавзеи даштак… 

                                                        

                                                                   * * * * *    

        

       Сипоҳи сурх қад-қади дара, ҷониби паҳнои даштак раҳсипор буд ва байрақи сурх сари 

ходаи баланд ҷавлон дошт. Дар бошишгоҳ Лутфуллоев ҳамроҳи сардори шўъбаи махсус 

сўҳбати гарм доштанд. 

  - Дер карданд… 

  - Дер оянду шер ояд, - гуфт Лутфуллоев. – Мо барои онҳо ҳама чизи лозимиро муҳайѐ 

намудем. Ду рўзи дигар бигзор истироҳат кунанд… 

  - Босмачиѐн аз муваффақияти нахустин саргарм, ба деҳот даромада, ба аҳолӣ зулм раво 

дидаанд, - гуфт сардори шўъбаи махсус. Ҳар касе ба ҳамсояаш хусумат дошт, ба 

босмачиѐн ўро хайрхоҳи аскарони сурх муаррифӣ кардаанд. Ба дараҷае мардум машғули 

хабаркашӣ шуданд, ки он хусусияти оммавӣ гирифтааст. Дигар худи босмачиѐн ба онҳо 

бовар намекунанд, зеро дурўғашон зуд ошкор мешавад. 

  - Аскарони сурх меоянд! - садо кард аз дидбонгоҳ ҷавони назоратчӣ. 

  - Бисѐр хуб! – миннатдорӣ кард сардори шўъбаи махсус. 

     Пас аз лаҳзае майдони васеъ ки онҷо бошишгоҳ ба назар мерасид, аз аскарони сурх пур 

шуд. Аспони аз роҳи дур омадаро дар кундаи дарахтони ғафс баста, зину пуштангашонро 

кушода мегирифтанд, ки дуруст истироҳат кунанд. Мардони деҳаҳои атроф дастурхони 

пур аз чапотиву гирдача меоварданд. Ин лаҳза ҷавоне гўсфандеро кашолакунон овард. Ва 

аз посбон суол кард: 

  - Нусратулло Махсум куҷост? 
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  - Дар онҷо, - бинои бошишгоҳро нишон дод. 

  - Ўро дидан мумкин аст? 

  - Сабр кун, иҷозат диҳад медароӣ, - гуфт посбон ва ба бинои бошишгоҳ даромада, лаҳзае 

пас баргашт. – Ҳозир мебарояд. 

       Ба ҷавон зиѐд сабр кардан лозим наомад. 

  - Ба ман гап доштӣ? 

  - Ман Нусратулло Махсумро дидан мехоҳам. 

  - Ман Нусратулло Махсум… 

  - Шумо? – ба тааҷҷуб афтод ҷавон. 

  - Бале, чӣ гап доштӣ? – ба назди ҷавон омад Лутфуллоев. 

  - Омадаам, ки кўмак кунед. 

  - Дар кадом масъала? 

  - Аскарони сурх понздаҳ нўкари беки Ҳисорро ҳангоми тарки Душанбе асир гирифта  

буданд. Ҳоло онҳоро дар онҷо , - ҷавон теппаи начандон баландро нишон дод, - маҳкум ба 

марг кардаанд. Онҳо қабри худро канда истодаанд. 

  - Туро ки фиристод? 

  - Пири кор, гўсфандро дод ки ба хотири он ба бошишгоҳ дароям. Ва ин хабарро ба Шумо 

расонам. Вақт танг аст, акаи Махсум, - илова кард ҷавон. 

      Лутфуллоев ба Мухин, ки ҳамроҳи Мартиновский дар хараки назди девор нишаста 

сигор дуд медоданд, рў овард: 

  - Бифармо аспи моро биѐранд! 

    Дар як дам аспонро ҳозир карданд. Лутфуллоев ҳамроҳи Мухин асп тозонда ба ҷои 

нишондодаи ҷавон рафтанд. Гапи ў ҷон дошт. Дар ҳақиқат асирони тоҷик қабр меканданд. 

Ва болои сарашон бист нафар посбонони яроқдор истода, ба кори онҳо назорат 

мебурданд. 

  - Инҳо чи кор мекунанд? 

  - Қабр мекананд, - гуфт сардори гурўҳ Алексей. 

  - Барои кӣ? 

  - Барои худашон… 

  - Кӣ чунин супориш дод? 

  - Мартиновский… 

  - Очаи Мартиновский, туро гуфта будам! - шўрид Мухин. 

  - Зуд онҳоро аз кор боздоред! – амр дод Лутфуллоев. 

  - Рафиқ сардор, онҳоро то имрўз беҳуда нигоҳ доштем. Бе ин ҳам хўрок намерасад… 

  - Ғами хўрокро ту намехўрӣ, Мартиновскии ту ҳам, - бо қаҳр гуфт Лутфуллоев. 

  - Аскарони азиз, белу каландатонро гузореду, инҷо биоед, - гуфт Мухин. Чун асирон 

нобоварона аз ширдони қабр берун шуданд. Мухин ба Лутфуллоев рў овард: 

  - Бо онҳо чи кор кунем? 

  - Ба хонаҳояшон ҷавоб диҳед! 

  - Агар душман бошанд? 

  - Дубора дар сафи босмачиѐн буданро асло орзў намекунанд. Онҳоро бо яроқ не, балки 

бо муносибати нек ба худ моил кардан осонтар аст, - гуфт Лутфуллоев. 

     Мухин ба Алексей амр намуд: 

  - Хоҳиши рафиқ Лутфуллоевро бечуну чаро иҷро кунед! 

  - Итоат! 

     Асирон ҳеҷ бовар намекарданд, ки онҳоро аз марг наҷот медиҳанд. 

  - Равед! – гуфт Алексей. 

  - Куҷо? – суол кард марди миѐнсол. 

  - Ба хонаи худ, назди зану фарзандонатон.  

      Лутфуллоев ба Мухин рў овард, вақте ки аспашро ҷониби бошишгоҳ маҳмез зад. 

  - Муносибатро бо асирон, мардумони оддӣ дигар кунед. Вагарна, ба мо касе бовар 

намекунад. Ҳама меҳнатамон барбод меравад. 
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  - Ин кори дасти Морозенко мебошад. 

  - Бале… Ў ба мардуми таҳҷоӣ аз паси панҷа менигарад. Ва онҳоро ба навъи дуюм ҷудо 

мекунад. 

  - Дилам аз ў пур буд. 

  - Назоратро ҷиддӣ кунед рафиқ Лутфуллоев, метарсам бо ин роҳ теша ба решаи дўстии 

халқҳо зада нашавад. 

     Ин лаҳза писарбачае аз сафи асирони озодшуда ҷудо шуда ҷониби Лутфуллоев давид: 

  - Амакҷон… 

  - Чӣ лозим ба ту? 

  - Ман ҷои рафтан надорам. Падарам нест, танҳо модар дорам. Хизмати бойи Ҳисориро 

мекардам. Бой ба ман аспу яроқ дода, ба ҷанг фиристод. Акнун бе он чизҳо бинад, зинда 

намегузорад. 

  - Чи мехоҳӣ? Аспу яроқат диҳем? 

  - Не амак, мехоҳам маро бо худ гиред! 

     Лутфуллоев лаҷоми аспро кашида, ба чашмони бегуноҳу тарсхўрдаи писарак нигарист. 

Намедонист чӣ ҷавоб диҳад. Ин лаҳза чор асири дигар наздики Лутфуллоев омада арзи  

матлаб намуданд: 

  - Мо дигар деҳа баргашта наметавонем. Аз ду сар моро аз нав чун босмачӣ силоҳ 

медиҳанд. Хубаш то озод шудани деҳа аз дасти онҳо, моро бо худ гиред! 

  - Чи илоҷ? Майлаш, биоед! 

  - Ман чӣ? – суол кард писарбача. 

  - Ту ҳамроҳи онҳо бош! 

     Дар чеҳраи писарак осори хушҳолӣ ҳувайдо гашт… 

 

                                                                 * * * * *  

 

       Дар паси теппаи назди деҳа тўдаи босмачиҳо бо сарварии Туғайсарӣ ҷамъомада, 

масъалаи муҳорибаро тарҳрезӣ мекарданд. Туғайсарӣ тозиѐнаро қат карда, рўи замин хат 

мекашид ва ба тобеон аз кадом самт ба муқобили аскарони сурх муборизаи мусаллаҳона 

бурданро мефаҳмонд. Туғайсарӣ баъд аз ҳар як ишора ва муҳокимаронӣ ба ҷавони барои 

тобеонаш ношинос, ки сокини деҳаи шафат маҳсуб меѐфту хабарро дар хусуси мавқеи 

ҷойгирифтаи аскарони сурх расонда буд, рў оварда мепурсид: 

  -  Агар аз ин самт ба ҳуҷум гузарем душман дар ғафлат намемонад? 

  - Мавқеи онҳо мустаҳкам аст. Аз чор ҷониб пулемѐт ниҳодаанд. 

  - Аз омадани ту хабардор нашуданд? 

  - Фикр мекунам не… 

  - Ту воқеиятро бигўй, эҳсоси худро ба сари мо бор накун ки дер мешавад. 

  - Шояд дида бошанд… 

  - Асос ҳаст? 

  - Маро, Ҷалил дида буд… 

  - Ў кист? 

  - Муаллим аст… 

  - Ба кӣ таваҷҷўҳ дорад? 

  - Ба онҳо… 

  - Далел дорӣ? 

  - Дорам. 

  - Пас нақшаи ман ҳанўз кирои амал нест? 

  - Намедонам. Ман танҳо хабар овардам. Нақшаи Шумо дуруст аст ѐ  не, чизе намедонам. 

  - Фикратро бигўй. 

  - Гуфтам ку? 

      Туғайсарӣ аз ҷавоби ў ба ғазаб омада бошад ҳам, таҳаммул кард. Ва лабони 

парсингбастаашро ба ҳам фишурда, ниҳоят гуфт: 



 122 

  - Ба ту супориш, вазъиятро дурусттар омўз. Ҳама паҳлўи масъаларо таҳти назорат бигир. 

- Ва аз бағалкисааш халтачаеро баровард, дар дохили он танга ҷирингос мезад. – Ин аз 

нўги хамир фатир. 

       Ҷавон аз ҳиммати Туғайсарӣ эҳсоси худро дошта натавонист. Ва бо мамнуният ба 

қурбошӣ таъзим карда дасти ўро бўсид. Туғайсарӣ низ табассум карда, ба китфи ҷавон 

панҷаи таҳсин зад. 

  - Аз паи кор шав, вақт танг аст… 

 

                                                                   * * * * *  

 

         Аскарони сурх савори аспҳои ҷангдидаву рамузфаҳм, ки гўѐ ин лаҳза пешомади 

нохушеро ҳис мекарда бошанд, гўшҳояшонро сих карда буданд, бешитоб байни худ 

сўҳбат доштанд. Ин лаҳза яке аз саворон, ки нисбати дигарон ҷавонтар буд, лаҷоми 

аспашро кашида истод. Асп аз рафтан бозистод. 

  - Чи гап шуд? – авзои изтироболуди ўро дида суол кард савораи дигар. 

  - Ба аспҳо нигаред. 

      Ҳама ба гўшҳои сихи аспон, ки ҳатто нафаскашиашон шубҳаовар буд, нигаристанд. 

Аспон сарҳояшонро баланд бардошта, бо гўшҳои сих ба атроф диққат медоданд. 

  - Ман рафта мебинам, - аз асп фаромад ҷавон. 

  - Куҷо? – суол кард Алексей. 

  - Онҷо… - бо дасташ паси теппаро нишон дод. 

  - Ман ба ту супориш надодам модар ба хато! - оташин шуд Алексей. 

  - Модари туро… 

  - Ту бо қумандон чунин гап мезанӣ? – оташин шуд Алексей ва таппончаашро аз ғилоф 

кашид… 

  - Паррон охир! Паррон… Номард! – ҷавон ба асп савор шуда ҷониби теппа тозонд. 

Алексей огоҳаш намуд ки баргардад, аммо ҷавон кори худро кард. Сафи аскарон ки нияти 

ворид шудан ба деҳаро доштанд, роҳи худро тадриҷан идома медод. Ба онҳо дар қади 

дара, дастаи Мартиновский ҳамроҳ шуд. Алексей дар хусуси ҷавони саркаш сухан гуфт, 

ки дар назди тобеонаш ўро ба хоки сияҳ яксон кард. 

  - Дашном додӣ? 

  - Сахт не… 

  - Аз модар гирифтӣ? 

  - … 

  - Мо мардуми рус ба ин одат кардаем. Аз ин гап намеранҷем, балки онро ширеши сухан 

медонем. Мардуми таҳҷоӣ баракс… 

  - Саҳл монд ки ба ҷаҳаннам фиристонамаш… 

  - Мепарондӣ. 

  - Охир… 

  - Чашми дигарон метарсид. Акнун обрўи худро рехтӣ. Мо чунин ҳуқуқ дорем. Худи 

Ленин ба мо чунин салоҳиятро додааст… 

     Саргарми ин сўҳбат буданд, ки ҷавони ранҷидаву фирорӣ паҳлўи Мартиновский ҳозир 

шуд. 

  - Рафиқ қумандон, дар назди деҳаи наздик тахмин якуним километр аз ин ҷо дуртар 

босмачиѐн ҷамъ омадаанд. 

     Мартиновский ба рўи ҷавон нигоҳи амиқ андохт ва чашмони осмонияшро танг карда, 

бо анчухи рўй гуфт: 

  - Ту босмачии ѐ аскари сурхи коргару деҳқон? 

  - Аскари сурх… 

  - Чаро фармони қумандони худро гўш накардӣ? 

  - Рафиқ Мартиновский, ҳар ҷазоеро ки медонед раво доред. Ман ўро эътироф намекунам. 

  - Чаро? 
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  - Чунки ноҳақ аст. 

  - Қумандон дар ягон маврид ноҳақ нест. Зеро ў ба қонун итоат мекунад, на ба эҳсос… 

  - Барои ман фарқ надорад… 

   Алексей ҷавонро аз пас паронд. Ў рўи зин худро нигоҳ доштанӣ шуд, аммо боз ду тири 

дигар ба тахтапушташ хўрд ва аз хонаи зин ҷудо гардид. Мартиновский ба Алексей 

нигарист. 

  - Чаро парондӣ? 

  - Барои саркашиаш… 

  - Яроқатро супор! 

  - Охир худатон паронед гуфтед ку?! 

  - … 

  - Бубахшед! – шамшери милтиқ ва тапончаашро ба Мартиновский дароз кард. 

  - Майлаш, ҳоло истад. Баъд аз ҷанг, ҳатман ҷавоб хоҳӣ гуфт. Гуноҳатро чизе кам 

намекунад. Ман ба ту бовар кардам, акнун фаҳмидам иштибоҳи худро… 

  - Рафиқ қумандон,  Шумо иштибоҳ накардаед! 

  - Дар назарам нанамо… 

 

                                                                 * * * * * 

 

      Дар канори деҳ ҷанг оғоз ѐфта буд. Муҷоҳидон камин гирифта, ба сўи аскарони сурх 

ки ҷониби онҳо ҳуҷум меоварданд, тир меандохтанд… Аскарони сурх аз пулемѐти дар 

аробаи аспҳо насб шуда ба  босмачиѐн ҳуҷум оварданд. 

  - Напаронед! – дод зад Мартиновский. Ҳама бозистоданд. Ин кори онҳо Мартиновскийро 

боз ҳам ба ғазаб овард.  

  -  Фармони ман ба пулемѐтчӣ дахл дошт. Шумо, кори худро кунед. 

     Пулемѐтчӣ назди қумандон сари зону нишаст,  ки аз тири босмачиѐн эмин монад.  

  - Хизмат? 

  - Ту кур-курона тир андохта, ҳама тирҳоро талаф медиҳӣ. Нишонгирро ба кор бар. 

  - Итоат… 

  - Зуд бош! 

       Босмачиѐн нисбати аскарони сурх кам тир меандохтанд, гўѐ тирҳояшонро  сарфа 

мекарда бошанд. 

  - Чаро ин қадар беҳавсала ҷанг мекарда бошанд? – ба Мартиновский рў оварда гуфт 

Додобоев. 

  - Метарсанд ки тирашон тамом нашавад. Аз ин рў бо эҳтиѐт рафтор мекунанд, - гуфт бо 

тамасхур Мартиновский. 

      Ин дам дастаи савораи Алексей якбора ба ҳуҷум гузашт. Шамшерҳои худро  ҷавлон 

дода бо ҳою ҳуи воҳимаангез. Босмачиѐн гўѐ ҳамин лаҳзаро интизор буданд, ки саворонро 

зери борони тир гирифтанд. Алексей ночор амр дод  қафо бозгарданд. Ба ҳама имкони 

наҷотѐбӣ муяссар нашуд. Талафот гарон буд. Мартиновский ба Лутфуллоев рў овард: 

  - Аблаҳи харро дидед? 

  - Гуноҳашро бо ин қарораш шустанӣ буд. 

  - Ҳамаро талаф дод. Кош худаш мемурд… 

      Алексей аз тарси он ки ба чашми Мартиновский наафтад, паси харсанге паноҳ бурд. 

Аммо Мартиновский аскари сурхеро барои даъвати Алексей фиристод. Алексей дарк кард 

ки хуб накардааст. Фиристодаи қумандонро дилпур кард, ки меояд. Ва худ ба гўшти пояш 

тир холӣ кард. Ў ин корро тавре кард, ки хандаи кас меомад. Мўзаашро кашид. Шимашро 

боло кард. Ҷойи аз устухон холиро нишон гирифту парронд. Ва бо пайтоба захмро таранг 

баст ва барои тараҳҳуми қумандонро овардан биниашро ҷинҷ карда, лангон-лангон 

хазида, ба қароргоҳи Мартиновский ҳозир шуд. 

  - Чӣ бало зад? 

  - Тир хўрдам, - нолиш баровард Алексей. 
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  - Аз куҷо? 

  - Поям… - ҷои захмдори пояшро нишон дод. 

  - Лаънатӣ… 

  - Охир чӣ гуноҳ кардам, ки… 

  - Лаънатро ба ту не, ба он босмачӣ фиристодам, ки нодуруст нишон гирифтааст. Ту аблаҳ 

чи кор кардӣ, бист савораро қурбон кардӣ! Чаро бе супориши ман ба ин кор даст задӣ? 

Чаро? 

  - Рафиқ Мартиновский, ҳоло ҷойи баҳс нест. – Абрўвонашро чин карда гуфт Додобоев. 

  - Бо ин чӣ кор кунам? 

  - Аз дасти ў дигар кор намеояд. Бигзор ба қисми санитарӣ равад. 

  - Танҳо? 

  - Ҳушаш дар ҷояш аст… Меравад! 

  - Зуд ба «санчаст!». – Амр кард Мартиновский ба Алексей. 

       Босмачиѐн бо қувваи бузург якбора ба ҳуҷум гузаштанд. Вале дучори силсилапаронии 

пулемѐт шуданд. Мартиновский баталиони сеюмро ба майдон сафарбар намуд. Босмачиѐн 

ночор ба камингоҳи худ бозгаштанд… 

 

                                                                   * * * * *  

 

       Алексей дар қисми санитарӣ зуд рўи кати ҷарроҳӣ гузоштанд. Мўзаро кашиданд, 

шимашро то зону боло бардоштанд. Пайтобаи ба хун оғўштаро кушода гирифтанд. Яке аз 

табибон ба Алексей суол дод: 

  - Вақти тир хўрданат мўза дар поят буд? 

  - Бе мўза ҷанг карда мешавад? 

  - Шимат чӣ? 

  - Мазоҳ мекунӣ? 

  - Пурсида истодаам… 

  - Не, беэзор ҷанг кардам, - бо қаҳр гуфт Алексей ки аз ғояти дард ба танг омада буд. 

  - Воқеан захми туро дида гумон кардан мумкин, ки бемўзаву беэзор ба майдони ҷанг 

баромадаӣ. 

  - Таҳқир мекунед? 

  - Таҳқир не, мўзаву шим агар дар танат мебуд, сўрох мешуд… 

      Алексей хатогии худро дарк кард ва дигар ба баҳс ҳамроҳ нашуд. Аз он хурсанд шуд, 

ки Мартиновскийро захми ў не, балки худсарона рафтор карданаш ба худ кашида буд. 

Додобоев дар миѐнаи гап намедаромад, сираш фош мешуд. Аз кардаи худ пушаймон гашт. 

Чашмонашро пўшид. Аз шарм дигар нолиш ҳам намекард… 

                                                           

                                                                    * * * * * 

 

     Мартиновский дар нуқтаи фармондеҳӣ ба майдони муҳориба дида медўхт. Аз ин ҷой 

истода тамоми деҳа ва майдони муҳорибаро дидан имкон дошт. Ба назди ў пайкор 

даромад. 

  - Рафиқ қумандон душман, ба ҳоли танг омад, аксари зиѐдашон кушта, боқӣ ақибнишинӣ 

карданд. Миқдори зиѐди силоҳ ва тиру туфанг ғанимат гирифта шуд. Асирон ҳам 

ҳастанд… 

  - Асиронро куҷо нигоҳ доштед? 

  - Дар ҳавлии масҷиди деҳа… 

  - Асиронро парронед! – амр дод Мартиновский. 

      Ин лаҳза дар фарози теппаи муқобил як гурўҳи калони босмачиѐн намоѐн шуданд, ки 

бо тамоми суръат шамшерҳояшонро болои сар ҷавлон дода, ҷониби онҳо асп тозонда 

меомаданд. Қумандони баталион ба тобеонаш фармуд ки муқобили онҳо бархезанд. Аммо 

Мартиновский зид баромад. 
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  - Монед наздиктар биоянд, касе аз мавқеи худ набарояд! 

  - Рафиқ қумандон, дар он сурат дер мемонем, - гуфт Савченко ки хати нишонгирии 

пулемѐтро дуруст мекард. 

       Ин лаҳза, аз қисмати ғарбии мавқеашон дастаи дигари босмачиѐн ба ҳуҷум гузаштанд. 

Онҳо ногаҳон, ғайричашмдошт ба хандақҳои мавқеъгирифтаи аскарони сурх ҳуҷум намуд 

бо шамшер ҳарки рост омад, қалам карда гузаштанд. То пулемѐтҳояшонро рост карданд, 

ки аллакай дер шуда буд. Мартиновский худ пулемѐти дастиашро ба кор бурд. Ҷанги 

нобаробар ба ҳадде муташанниҷ буд, ки қумандонҳо аз ҳарду ҷониб сари калобаашонро 

гум карда буданд. Ниҳоят баъд аз задухўрди шадид босмачиѐн ба мавқеи худ баргаштанд. 

  - Туғайсарӣ, - ба савораи чолок ишора намуд Савченко ва ба сўяш аз карабин нишон 

гирифт. Якбора чанд сарбоз аз паси ў тир андохта бошанд ҳам, натиҷае ҳосил нашуд. 

                                                    

                                                                     * * * * * 

  

       Сардори шўъбаи махсус ба Морозенко хабар дод, ки асирон ба ин ҷониб бо дастури 

Иброҳимбек омадаанд ва захираи зиѐди хўрока доранд, ки дар осиѐби деҳа ниҳон аст. 

  - Пас аскаронро аз он ҳисоб сер карда метавонем, - гуфт Мартиновский бо хушҳолӣ. 

  - Баталиони сеюм бе қумандон монд, - ба Морозенко рў овард духтур. 

  - Охир ў дирўз бо ман ҳазлу шўхӣ мекард, - бо тааҷҷуб гуфт Мартиновский. 

  - Тиф чунин хусусият дорад, - гуфт духтур. 

  - Ўро ба Бойсун дар хок месупорем, - гуфт Морозенко. 

  - Чаро инҷо не? 

  - Онҷо аскарони дигарро ба хок супурда будем. Паҳлўи онҳо дафн мекунем. 

  - Пас ду аскари дигар дар ҳолати вазнин қарор доранд. Кўшишҳоямон аз афташ бе натиҷа 

мемонад. 

  - Яъне гуфтаниед, онҳоро низ Бойсун барем? 

  - Агар лозим донед. 

  - Ҳамин тавр мекунем… 

 

                                                                     * * * * *  

 

     Яке аз кўчаҳои серодами Бухоро тамошогоҳи роҳгузарон гардида буд. Дар иҳотаи 

сарбозон чанд асир Яъқуб Холматов, Уйғур, пирамарди корвонсарой ва Мўсобек бо дили 

нохоҳам вале ночор қадам мезаданд. Онҳо бо сари хаму авзои гирифта, гом мекашанд, ба 

ҷуз Мўсобек, ки бо чашмони дуздонааш ба пешу қафо нигоҳ мекард. Ў дар пушти 

пирамард қарор дошт ва нияти пеш гузаштан надошт. Балки бо ин амалаш гўѐ эҳтироми 

ўро ба ҷо меоварда бошад. Онҳо ба тангкўчае ворид шуданд, ки онро аз ду тараф кулбаҳои 

пастаки ба ҳам часпида иҳота намуда буданд. Чашми Мўсобек ба дари кушода афтод, ки 

дар назди он ду тифлаки роҳгардон машғулият доштанд ба бозӣ. Баробари ба дар наздик 

омадан Мўсобек тавассути ин дарбача ба ҳавлӣ гузашт, чунон бошитоб ин корро анҷом 

дод, ки ҳама, ҳатто асирони дигар дар ғафлат монданд. Силоҳбадастон аз қафои ў чанд тир 

андохта бошад ҳам натиҷае ҳосил нашуд. 

  - Дароз кашед! – ба асирони боқимонда рў оварда дод зад яке аз силоҳбадастон. Онҳо 

худро ба замин партофта, интизори фарҷоми қазия шуданд. Кўдакони аз тирпаронӣ ба 

ҳарос омада дар ҷои худ шах шуда буданд. Чун чашмашон ба зани ҳаросон афтод, ба 

домани ў часпиданд. Силоҳбадасте ки дар даст таппонча дошт, аз қафои Мусобек ба 

таъқиб афтод… 

 

                                                               * * * * *  

 

      Утоқи кории сардори шўъбаи махсус аз одам холӣ буд. Сардори шўъба рўи миз 

қоғазпораҳоро паҳн карда ба рақамҳои рамзӣ, ки ба босмачиѐн тааллуқ дошт, қайд мекард. 
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Ин лаҳза Саид иҷозат пурсида вориди ўтоқ шуд. Ва хабарро дар хусуси вазъи ба амал 

омада пешниҳод кард: 

  - Сипоҳ аз Душанбе имрўз ба Бойсун расид… Имрўз комиссари ҳарбӣ Морозенко ба 

Бухоро меояд, ўро консул Нагорний ҳамроҳӣ мекунад. Онҳоро сипоҳиѐне муҳофизат 

мекунанд, ки захми сабук бардоштаанд. Шабонарўзӣ гузашта дар ҳудуди вилоятҳои 

Бухоро ва Қаршӣ 1830 кас бо 16 қўрбошӣ асир гирифта шуд… 

       Ин лаҳза телефон занг зад. Қурбонов гўширо ба даст гирифт ва ба Саид муроҷиат 

кард: 

  - Сабр кун… - ва бо телефон гап зад, - Ашўр, кори хуб нашудааст… 

  - Хуб! Кўшиш мекунем, - гўширо ба ҷояш гузошт ва ба Саид рў овард: 

  - Як соат пештар, Мўсобек аз назди силоҳбадастон фирор намудааст. Шўъбаи таъҷилии 

ЧК ва милиса ба по хестааст. 

  - Ў дар шаҳр будагист? 

  - Зокиров низ чунин мегўяд. 

  - Рафиқ Қурбонов, агар иҷозат медодед, бо Мўсобек худам машғул мешудам. 

  - Ман розиям Саид ва хоҳиш дорам дастаи ҷустуҷўиро худат роҳбарӣ кунӣ. 

  - Рафиқ Қурбонов, имрўз ба кўмаки Анварпошо дастаҳои босмачиѐн на танҳо аз гирду 

атроф, балки аз Хоразм, Фарғона, Самарқанд ва Тошканд омада истодаанд…  

      Дар болои қуллаҳои барфпўш абрҳое ҳамсони пахтаи сафеди мисрӣ ба чашм мерасид. 

Теппаҳои поѐни он бошад, либоси махмалинро аз сабзаи навруста ба бар дошт. Дарахти 

арғувон гул ба сар карда буд. Баҳори соли 1922 бармаҳал омад. Офтоб саховатмандӣ 

дошт. Деҳаи Кофтиѐн дар ин субҳи мусаффои баҳорӣ намуди ғайриоддӣ гирифта буд, 

хаймаҳои ранга дар доманаи деҳа ба чашм мерасид. Яке аз хаймаҳои барҳаво ва нисбатан 

фарқкунанда ба Анварпошо тааллуқ дошт, ки дар чоргўшаи он афсарони озодапўш, ки 

либоси англисӣ ба тан доштанд, хаймаи ўро посбонӣ мекарданд. Дар канори хайма, ба 

аскарони ҷавон марди низомипўши инглис машқи ҳарбӣ медод. Дар назди ҳар як аскар 

халтаҳои аз алаф пур, ки шакли аскари сурхро доштанд, мехобид. Инглис ба босмачиѐн чи 

гуна зарба заданро дар ҷанги тан ба тан ѐд медод. Анварпошо, ки манзараи машқдиҳиро 

назора мекард, хушҳолона ба Салимпошо ишора карда гуфт: 

  - Артиши ислом, ҳаргиз дучори шикаст намегардад… 

  - Бале, - ўро тасдиқ кард Салимпошо. 

  - Чунки онро инглисон мураббиянд, - гуфт бо киноя яке аз афсарони Анвар, ки ўро чанде 

пеш аз қафои Бозорбой, гумоштаи Иброҳимбек Душанбе фиристода буданд. Ў бо 

Бозорбой вохўрда, таҳти таъсири ў монд. Ва ҳини бозгашт аз сари масъалаи ночизе байни 

ўву Бозорбой баҳс доир гашт, ки бо хунрезӣ анҷом ѐфт. Анвар ба фиристодааш таъкид 

кард, дар ин хусус одамони Иброҳимбек хабардор нашаванд. Ин лаҳза сухани ў ба 

Анварпошо хуш наомад. Ва сарлашкари нерўҳои Муттаҳидаи Аморати Бухороро шубҳа 

ба сар омад ва ба афсар, ки тамасхур дар лабонаш гул мекард, нигарист. 

  - Бозорбой аз дасти ту ба ҳалокат расида буд? 

  - Бале, - гуфт афсар, шубҳааш рў зад ва ҳаросон ба рўи Анварпошо нигарист. 

  - Ўро зинда дидаанд, - гуфт Анвар ва ба рўи афсар нигоҳи кунҷковона андохт. 

  - Ман дар шикамаш паронда будам, шояд зинда монда бошад. 

  - Шояд, мумкин ин  ҳарф баҳонааст. Ту ўро аз чанги мо халос кардӣ, хаѐлат аз савдои ту 

хабар намешавем? 

  - Ман гуноҳ надорам ҳазрат, - ба зорӣ даромад, ки ифшои розаш барояш ғайричашмдошт 

буд. 

  - Ту ба  ғалабаи мо шубҳа дорӣ? 

  - Ҳаргиз ҳазрат. 

  - Пас чаро писханд задӣ? 

  - Ман ба англис писханд задам, ки ба мо мусулмонон дастур медиҳад. Гўѐ мо то имрўз аз 

кори ҳарбӣ бехабар будем. 
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  - Ба русҳо кӣ иҷозат додааст, ки ба мусулмонон фармонфармоӣ кунанд? Онҳо чӣ ҳақ 

доранд? 

  - Рост мегўед ҳазрат. Аз ин рў мо ба муқобили онҳо ва думравони худфурўшашон ҷиҳод 

эълон намудаем. 

  - Ту дурўғ мегўӣ. 

  - Дар кадом маврид ҳазрат? 

  - Ту ба Бозорбой гузашт кардӣ? 

  - Бозорбойро худам, бо дастонам ба ҷаҳаннам фиристодам. 

  - Ў муносибати ману Иброҳимбекро бад мекард. 

  - Акнун намекунад, - гуфт афсар. 

  - Мо байни ҳам забон ѐфта будем. 

  - Ў ба Иброҳимбек дар хусуси мо ва сарлашкари артиши ислом бадгўӣ кардааст, ки 

мақсади мо на бунѐди аморат, балки сохтани давлати сирф туркист, - гуфт Салимпошо. 

  - Агар чунин давлат сохта шавад, ман ҷонибдорам, - гуфт афсар. 

  - Ту инро мехоҳӣ? – бо тааҷҷуб пурсид Анварпошо. 

  - Надошад чӣ? 

  - Ту турк нестӣ ку? 

  - Турк ҳастам, фақат як муддат бо айби қиблагоҳам, ки маъмури дарбори амир буд, 

забонамро ба форсӣ бадал карданд. Бо расидани фурсат забони асили модариамро 

барқарор карданӣ будам. Инак чунин фурсат фаро расид. 

       Анвар маншаи ханда кард ва даст ба китфи афсар ниҳод. 

  - Мо бояд ба асолати худ баргардем. Ва дигаронро ки гумроҳ шудаанд, ба роҳи рост 

ҳидоят намоем. 

  - Бозорбой мутлақо зидди ин ҳамоиш буд, - гуфт афсар. – Ман ин рафтори ўро дар 

маҳаллаи Шоҳмансур эҳсос карда будам. 

  - Акнун ҳамфикрони мо меафзоянд. Ман бо Иброҳимбек сари ин масъала сўҳбат доштам. 

Ўро бештар ғурури мансаб саргаранг кардааст, вагарна аз кадом реша об хўрдани шаҷараи 

худро хуб медонад.  

  - Ўро диндорони мутаассиб низ  аз роҳ баровардаанд, - гуфт Салимпошо. 

  - Ҳамаашро мефаҳмам, ҳоло мавриди ҳалли ин масъала нест. Усули муборизаи 

болшевикон мавриди омўзиш аст. Ман инро ҳини сўҳбат бо Ленин бори дигар аниқ 

кардам. Онҳо маҳз барои ҳамин ғалаба карда истодаанд, ки аз рўи ин дастур амал 

мекунанд. Ленин ба ман дастур дод, ки танҳо мардуми исѐнгарро зери пошнаи музаам 

монда пахш кунам. Онҳо авомро аз паси худ мебаранд. Авом бе зиѐӣ раҳгум мезанад. Ва 

ночор таҳти  фармони дигарон мемонанд. Ҳарки  ҳушѐр аст, ғолиб меояд. Ленин 

диктатураи коргару деҳқон гуфта, бо ин восита сиѐсати хунхоронаи болшевиконро 

мепўшонад. Имрўз дар ин қаламрав, маҳз ин усули болшевикӣ пешдастӣ дорад. 

  - Кори мо низ равнақ пайдо кардааст. 

  - Не Салимпошо, ревкому шўроҳоро, ки онҳо таъсис додаанд, миѐни мардум фаъолона 

кор мебаранд. Тарғиботашон самара додааст. Авом моро ба он андозае ки умед дорем, 

истиқбол накардааст. Имрўз ягона роҳ саросар несту нобуд кардани зиѐиѐн аст, ки чун 

санги шолӣ зери дандон монда, асабро хароб мекунанд. 

  - Мо дар ин кор ҳанўз  муваффақ нашудаем, болшевикон кайҳо корҳои зиѐдеро анҷом 

дода, имрўз шўрову ревкомҳоро аз ҳисоби оммаи бесавод таъин мекунанд.  

  - Аз як тараф болшевикон ба манфиати мо кор мекунанд… 

  - Зоҳиран ҳамин тавр аст, вале авоми соҳибмансаб ҷон медиҳаду мансабашро аз даст 

додан намехоҳад. Аз ин рў онҳо дар мавқеи худ устуворанд. Зиѐиѐн бошанд на моро хуш 

доранду на онҳоро. 

       Вазъи нерўҳои ҳарбии мо дар Бухоро, Самарқанд ва Қаршӣ риққатовар аст. Онҳо аз 

дасти Аскарони сурх торумор гардида ба гурўҳҳои хурд-хурди номуташаккил бадал 

ѐфтаанд. Ва дар кўҳпораҳо паноҳ бурдаанд. Дигар ғайрати анҷоми кореро ба нафъи мо 
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надоранд.  Қўрбошиҳо инро ба он нисбат медиҳанд, ки гўѐ худи аскарон ихтиѐрӣ аз ҷанг 

даст мекашанд. Ба қавле ба кори деҳқонӣ машғул мешаванд. 

  - Касе ба онҳо намефаҳмонад, ки болшевикон агар ғалабаи комил ба даст оварданд, 

онҳоро аз дами теғ хоҳанд гузуронд. 

  - Кӣ мегўяд? Инро ману ту медонем. Ман ҳам дар Маскав ин ҳақиқатро фаҳмида будам. 

Медонистам, рўзе чунин бало ба сари ман низ меояд. 

       Анварпошо инро гуфту сар ба сукут овард. Салимпошо низ дигар ҳарфе ба забон 

наовард. Ҳолати ҳузновар ҳукмрон гашт. Афсар, ки гоҳ мавриди истинтоқ қарор дошту 

гоҳ ба ситоиш сазовор гардид. Аз ин гуфтори  Анвар қаноатманд гардид ва азм кард, 

мушоҳидаҳояшро ба ЧК сари вақт расонад. Ба ин хотир хост аз Анварпошо бо баҳонаи 

фаҳмидани вазъ  иҷозат пурсид. Аммо сарфармондеҳ розӣ нашуд. 

  - Сабр кун! Ман ба ту кор дорам… - ва ба Салимпошо рў овард: – Дар воқеъ мо ин 

мушкилиро пешбинӣ накарда будем… Охир инҳо аскарони таълимдидаву варзида 

нестанд. Бояд ин чиро ба низом даровард.  Алъон сафи артиши мо дар ин ҷо ба понздаҳ 

ҳазор мерасад. Аммо қисми зиѐди онро мўйсафедон ташкил медиҳанд, ки дарди саранду 

ғами ҷон. Хўрондани онҳо худ мушкилоти дигар аст. Аз онҳо ягон чизро умедвор шудан 

имкон надорад. Ту Салимпошо якҷоя бо ў, - ба афсар ишора кард.  - Аз паи кор шавед! 

Мўйсафедонро ба хонаҳояшон ҷавоб диҳед, бигзор ба кори саҳро шуғл варзанд. Ин имкон 

медиҳад сафи артиши мо, аз ашхоси ғайринизомӣ тоза гардад. 

  - Ин дар назари аввал кори содда менамояд, чун амиқ андеша кунӣ, фикри олист, - гуфт 

бо хушҳолӣ Салимпошо. 

    Ин лаҳза ѐвари Анварпошо даромад. 

  - Ба назди шумо Фузайл Махсум ва Дониѐр омадаанд. 

  - Бигзор дароянд, - гуфт Анварпошо. 

       Онҳо паси ҳам вориди хайма шуданд. Анвар онҳоро бо лутфу карам сари дастурхон 

даъват намуд, ки дар қисмати дохилии хайма ороста шуда буд. Меҳмонон дар ду тарафи 

дастархон нишастанд. Ёвари Анвар аз чойник ба пиѐлаҳо чой рехта ба онҳо дароз кард. Ба 

Анвар ва Салимпошо қаҳва дод. 

  - Меҳмонони гиромӣ, хурсанд аз онам, ки Шуморо дар рў ба рўи худ мебинам. Ман бо 

шумо сари масъалае машварат оростанӣ будам. Имрўз ба қароре омадам, мўйсафедонро аз 

артиш ҷавоб диҳем. Худатон фикр кунед, имрўз дар давраи ҷўшу хурўши корҳои саҳроӣ 

онҳо бояд онҷо бошанд. Бигзор дар он самт меҳнат кунанд. Шумо ба ин чӣ мегўед? 

  - Ман фикри Шуморо дуруст меҳисобам, - гуфт Дониѐр, фикр мекунам худи онҳо низ зид 

намебароянд. 

  - Қарори бомаврид, - гуфт Фузайл Махсум. 

  - Дар дастаи ман мўйсафедон нестанд, аммо қарори шуморо, аз рўи мантиқ ва хиради 

воло арзѐбӣ мекунам, - бо табассум  гуфт Дониѐр. 

    Анвар қаҳваро ҳурт кашида, бо табассуми мамнунона ба ҳоизирон муроҷиат кард. 

  - Чаро Иброҳимбек нест? 

  - Ҳазрат, - оҳ кашид Фузайл Махсум. 

  - Иброҳимбек маро ҳабдаҳ рўз дар зиндони худ маҳбус гардонд. Намедонам барои чӣ? 

  - Чӣ? – ба тааҷҷуб афтод Анварпошо. – Чаро ман аз ин ҳодиса хабар надорам? 

  - Намедонам… - худро тавре нишон дод Фузайл Махсум, ки азияти зиндони Иброҳимбек 

дар чеҳрааш аѐн гардад. 

  - Ў аз худ рафтааст, вақтҳои охир бо худсарияш ба пешрафти артиши мо зиѐн мерасонд. 

  - Агар муттаҳид шуда, ўро саркуб кунем? - луқма партофт Фузайл Махсум. 

  - Не, Иброҳимбек бо мо набошад ҳам, зоҳиран бо мост. Ин дар дили рақибонамон 

ҳаросро бедор мекунад.  Ин ба манфиати кори мову шумост. 

  - Иброҳимбек ба ихтиѐри мо дар вақташ чун кўмак лақайҳои худро дода буд. Аммо онҳо 

дар сафи мо бошанд ҳам, ифтихор аз Иброҳимбек доранд ва муддом байни аскарон ҳарф 

аз ҷасуриву мардонагии ў мезананд. Дониѐр инро гуфту ба рўи Анвар озмоишкорона 

назар андохт. 
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  - Дар ихтиѐри ман низ ҳастанд, - илова кард Фузайл Махсум. 

  - Онҳо бо иродаи кӣ ба сафи шумо пайвастаанд? – суол кард Анвар. 

  - Иброҳимбек… 

  - Пас маълум мешавад, ў хеле барвақт нияти гузоштани таъсирро дар тамоми қаламрави 

Бухорои шарқӣ карда будааст? – хулоса кард Салимпошо. 

  - Онҳоро қатори мўйсафедон ба корҳои саҳро ҷавоб диҳед. Аспу силоҳашонро гиред! 

Ҳоло ту не… Баъдтар, ман тамоми ҳуқуқҳои ўро кашида мегирам. Дигар салоҳияташ чун 

қумандон барҳам мехўрад. 

  - Ин ягона чораи зарурист, ки бояд ҳалли онро тезонд, - гуфт Дониѐр ва илова кард: - Ў 

ба сипоҳи мо рахна ворид мекунад, ки оқибати он ниҳоят гарон хоҳад буд. 

 

                                                                         * * * * *  

 

     Дар маркази боғ, дар ҳар гўша аскарони Туғайсарӣ гурўҳ-гурўҳ ҷамъ омада буданд. Ў 

дар иҳотаи сардорони гурўҳ нишаста чой менўшид. Ин лаҳза марди кулуфти сиѐҳҷурдае, 

ки дастори бузурги чўпонӣ дошт, се буз ва ду гўсфанди харобу қурниро пешандоз карда 

овард. 

   - Ки ҳиммат кард? – ба бузу гўсфандон ишора кард яке аз ҳамсафони Туғайсарӣ. 

  - Гўѐ намедониста бошед. Сўзан занӣ, аз он тарафашон мебарояд. 

  - Кур будӣ ки нагирӣ, - барошуфт Туғайсарӣ. 

  - Доим корашон ҳамин аст. Намедонам, мо барои онҳо фарзанди ўгай дигар… 

  - Ҷомаро биѐр, - аз ҷой хест Туғайсарӣ. Ёвараш зуд ҷомаро барои ў омода кард. 

Туғайсарӣ остинҳоро ба дастонаш андохта, маузерро ба ғилоф зад: - Ман пои бузу 

гўсфанди қурнияшонро дар …занашон мезанам. Гўѐ танҳо онҳо муҷоҳид бошанд… 

       Туғайсарӣ ба хаймаи Анварпошо наздик шуда, аз посбонони аввал гузашт. Ҳарчанд 

нигоҳи эшон ба ҳаракоти ғайриоддии  ў шубҳаовар буд. Аммо посбонони дохилӣ, монеъ 

шуданд: 

  - Чӣ мехоҳед? – яке аз посбонон суол кард. 

  - Намебинӣ? Назди Анвар… - хост гузарад аммо садди роҳаш шуданд: 

  - Шуморо кӣ даъват кард? 

  - Ана гап дар куҷо будааст? Ман боз даъвати касеро интизор мешудаам? – Посбонро тела 

дода гузаштанӣ шуд. Аммо ду каса дастони ўро тоб доданд, яке аз онҳо амр кард: 

  - Баргард! – Туғайсарӣ аз ғояти ҳайрат намедонист чӣ чора бинад. Даст ба маузер бурд. 

Аммо посбонон ўро озод бардошта, қафо тела доданд. Ҷисми ў ба дасти посбонони аввалӣ 

зад, ки аз назди онҳо бе  муқобилият гузашта буд. Онҳо низ ўро тела дода аз худ дур 

карданд, ки саҳл монд афтода парчами замин шавад, вале дар ниҳояти кор худро ба даст 

гирифт. Ва ба сўи посбонон мушташро нишон дод: 

  - Ҳоло истед! Шумо хоҳед донист, ки ман кистам? Посбонон бо тамасхур ба ў рў 

оварданд. Туғайсарӣ шитобон ба мавқеи худ омад. 

  - Аспҳоро зин занед! Ҳама саф ороянд! Ба назди Иброҳимбек меравем! – қумандонҳо 

ҳайрон ба ў менигаристанд, ҳолати рўҳии ўро донистан мехостанд. Туғайсарӣ ба ғазаб 

омад: - Чаро истодаед? Фармонро иҷро кунед! 

       Ҳозирон паи иҷрои супориш ба ҳар тараф парешон шуданд… 

 

                                                                      * * * * * 

 

      Ёвари Анварпошо ба хайма даромад. Сарфармондеҳ ҳамроҳи Салимпошо дар рўи 

харита, ки болои мизак ниҳода буданд, хам зада бо қалам чизеро ишора намуда, гуфтугў 

доштанд. 

  - Чӣ гап? - суол кард Анварпошо. 

  - Як гурўҳро оварданд, ки ба мо итоат кардан намехостаанд. 

     Анвар ба Салимпошо фармуд: 
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  - Дигаронро огоҳ кун ки бароянд, – худаш ҳамроҳи посбонон ҳавлӣ баромад. Дар саҳни 

ҳавлӣ, дар иҳотаи сарбозон тахмин си нафар рост истода буданд. Анварпошо ба рўи ҳар 

яки онҳо нигоҳи амиқ дўхта ниҳоят суол кард: 

  - Кадоми Шумо калон ҳисоб меѐбед? 

  - Ман, - гуфт мўйсафеди харобу чолок. 

  - Чӣ ном дорӣ? 

  - Сафар… 

  - Пешаат чист? 

  - Муллогӣ… 

  - Чӣ боис шуд аз итоати мо муҷоҳидон, ки барқарории аморатро хоҳонем бароӣ? 

  - Аморатеро ки бо фисқу ҷур миѐни омма ном ба бадӣ ниҳода буд, пуштибонӣ кардани 

Шумо барин шахс чӣ ҳоҷат аст? 

  - Ту ба сояи Худо ситеза мекунӣ? 

  - Худованд амирро аз даргоҳ ронд, ҳоло ў дар кишвари дигар паноҳ бурдааст. Ҷонаш азиз 

будааст. Раиятро ҳаволаи худ кард. Русҳо омаданд, ҳарамсарояш ба дасти онҳо афтод. 

Писарашро асир гирифтанд. Имрўз бо гуноҳи ў ягон лаҳза оромӣ надорем. Аз чор ҷониб 

чун гургони гушна бегонагон ба сари мо метозанд. Ту низ аз қабили онҳоӣ… 

  - Ўро худи ҳозир паронед!.. Дар ҳамин ҷо…- амр кард Анвар ба Салимпошо, рўи сурхаш 

пуркид, ба ҷониби хайма гом кашид. Салимпошо бо кўмаки аскарон мўйсафедро 

кашолакунон канортар ба обканда бурданд ва амри Анварпошоро иҷро намуданд. 

Салимпошо шитобон паҳлўи Анварпошо қарор гирифт: 

  - Бо онҳо чӣ кор кунем? 

  - Ҳамаашро паронед! 

  - Ҳамаашро? – ба тааҷҷуб афтод Салимпошо. 

  - Даҳонашонро оташ занед, бигзор хокистарашон боқӣ намонад. 

  - Ягон гузашт намекунед? 

  - Зинҳор не… Аз онҳо ягон  хубиро интизор шудан маънӣ надорад. Ҳоло ки фурсат аст, 

аз онҳо бояд халос шуд. 

      Иброҳимбек аз устохонаи яроқсозӣ, ки дар кўҳи Хоҷамастон чанд рўз пеш бо кўмаки 

устоҳои англис бунѐд ѐфта буд, баргашт. Рўҳаш болида, дар чашмони хокистаррангаш 

ахгар медурахшид. Ҳисси худхоҳӣ дар вуҷудаш дучанд афзуд. Азм кард милтиқҳои 

англисиро, ки Анварпошои тавассути роҳи Қўрғонтеппа ба Давлатманд фиристода буду 

бо супориши ў ғорат карда буданд, ба соҳиби асосиаш, ба Балҷувон мефиристад. 

Ҳамчунин як аспи лақайи ду оҳубарраи бухороӣ, се уштур ба корвон ҳамроҳ намуд. Ва 

дар номаи худ ба унвонии Давлатманд изҳор намуд, ки муборизаи ў низ барои барқарор 

сохтани аморати пошхўрда асту муқовимати ўро  дар ҳама маврид дастгирӣ мекунад. Дар 

нома ҳамчунин аз Фузайл Махсум гила кард, ки ўро назди Анварпошо сиѐҳ кардааст. 

Ҳамчунин аз Давлатманд хоҳиш намуд, ки андешаи таъсиси Ҷумҳурии Бухороро аз сар 

дур накунад. Иброҳимбек корвонро тавассути Қўрғонтеппа ба роҳ ҳидоят намуд. Баъд аз 

як ҳафта дар деҳаи Ғозималик хабареро шунид, ки ҷон аз дасту пояш баромад. Ва ба 

таҳқиқи асли воқеа шурўъ намуд. Барои муайян кардани ин масъала ревкоми Ёвонро ки 

гумоштаи ў буд, дастури мушаххас дод, ки чӣ тавр аз ҷониби аскарони сурх барҳам 

додани коргоҳи яроқсозиро аниқ кунад. 

     Ревкоми Ёвон ба деҳаи Чашмасор омад, ки онҷо гумоштагони ў мезистанд. Аз онҳо 

фаҳмид ки ду марди ношинос, ки худро ҳарду пири аҳолии деҳа шумурдаанду шаҷараи 

худро ба Шоҳнизоми баландпарвоз ва дигар сайидзодагони пок расонидаанд. Ҳарду баъд 

аз ду рўзи меҳмонӣ азми зиѐрати Хоҷамастон карда, бо ин баҳона мавзеи коргоҳро ѐфта, 

ба аскарони сурх хабар додаанд. Раиси ревком бо сайидзодагони сохта ки бо дастур аз 

Душанбе омада будаанд, дар деҳаи Даҳана вохўрд, онҳо дар меҳмонхонаи Ашўри 

осиѐббон баҳузур ишрат доштанд.  

  - Хуш омадед ба диѐри мо, - ревком бо илтифот ба меҳмонон таъзим ба ҷо овард. 

  - Миннатдорем… 
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  - Хизмати Шуморо шунида хеле шод шудем. 

  - Намеарзад. 

  - Хоксорӣ накунед, ки коратон дар воқеъ арзиши баланд дорад. 

  - Худро сайидзода, аз шаҷараи Шоҳ Низом гуфтед, пешакӣ фаҳмидем ки онҷо муридони 

ў мезистаанд, - табассум кард марди солортари онҳо, ки газгўшту ишкамдамида буд. 

  - Касе пай набурд, - гуфт дигарӣ. 

  - Дар инҷо низ «сайидзодаед»? – бо тамасхур суол дод ревком. 

  - Бале, - чашмак зад фарбеҳ. 

  - Пас, дар ин қаламрав ба аскарони сурх таваҷҷўҳ надоранд? 

  - На онқадар… Аксари деҳаҳо холӣ шудаанд. Ба ҷойҳои бехавф кўчида рафтаанд. 

Аксарият ба Афғонистон… 

  - Шаб дар манзили ман меҳмон шавед, - хоҳиш кард ревком. 

  - Ба Душанбе наздик омадем, қафо гаштан дигар маънӣ надорад. 

  - Дафъаи дигар, албатта ба назди шумо меоем, - гуфт меҳмони харобтар. 

  - Не, ҳамин шаб меҳмони ман мешавед, - исрор кард ревком. 

  - Мо боз меоем, кори мо ҳамин аст, - гуфт меҳмони фарбеҳ. 

  - Аз назди манзили ман гузашта рафтанатонро намебахшам. Агар дар Душанбе фаҳманд, 

ки бо шумо вонахўрд, хафа мешаванд. 

  - Баракс, кори мо набояд ошкор шавад, - гуфт фарбеҳ. 

     Аммо ревком исрори худро кард, меҳмонони «олиқадр», сайидзодагони сохтаашро ба 

қафо гардонд. Меҳмондорӣ кард, поси шаб бо ду навкари мусаллаҳ даромад. 

  - Даст бардоред! 

    Меҳмонон ҳайрон шуданд. Ревком дасту пои онҳоро баста бо ѐрии он ду навкар паси 

бом бароварданд, ҳама ҷо ором буд. Аз дур овози чирчиракҳо ба гўш мерасид. 

  - Ба ҷойи даркорӣ расонед! – амр кард ревком. Чор тан марди мусаллаҳ бандиѐнро пеши 

асп гирифта роҳӣ шуданд. 

      Иброҳимбек баъд аз намози бомдод ширчой мехўрд, хабарро посбонон ба ў 

расондиданд. Бандиѐнро худаш истинтоқ кард. Ва ба ҷаллод фармуд, онҳоро сар занад. 

Ҷаллоди соҳибтаҷриба ки дар Бухоро мақоми хоса дошт, чунон ки дар Аморат мекард, 

бандиѐнро ба қатл расонд. Аввал ба зону шинонд, сипас фармуд, сарашонро хам кунанд, 

аз он пас ба паҳлў хобонда, сар аз таншон ҷудо кард ва дами теғро лесид, то ки хун аз 

сарашон соқит шавад… 

 

                                                                   * * * * * 

  

      Шаҳри Тифлис дар оғўши баҳори сабзпўш намуди тозае ба худ гирифта буд. 

Дарахтони сартопо гулпўш саҳни ҳавлии Кумитаи РКП (б)-ро зебу фар дода буд. Аз 

мўрии кушода, ба ўтоқи барҳавои Сергей Орҷоникидзе насими тоза бо бўи гулу гиѐҳ 

ворид шуда, шавқи кориро барои ў зиѐд гардонда буд. Ў рўи мизи калони чўбин, ки болои 

онро чарми сиѐҳи сунъӣ зеб медод, хам зада рўзномаи «Правда»-ро мутолиа дошт. Ин 

лаҳза дар даст лентаи телеграфноқил ворид шуд: 

  - Рафиқ Орҷоникидзе. Ба шумо аз КМ РКП (б). 

  - Бихонед! 

  - КМ РКП (б) пешниҳод менамояд, таъҷилан ба Тошканд равед. Вазъи фронтро омўхта, 

масъалаи ҳарчи зудтар барҳамзадани босмачигариро дар Бухоро дида бароед. Дар охир, 

барои КМ масъалаҳои зеринро мушаххасан омўхта ҷавоб ирсол доред: 

 Якум: Оѐ дар воқеъ аҳолии маҳаллӣ ба босмачиѐн яроқ дарѐфт мекунанд? 

 Дуюм: Ҳокимияти маҳаллӣ дар воқеъ ба корҳои ҳарбӣ халал расонда ба пешрафти онҳо 

монеъ мешаванд? 

 Сеюм: Шумора ва қисмҳои воқеии босмачиѐнро муайян созед, корҳои сиѐсӣ, тарғиботӣ 

дар маҳалҳо дар кадом сатҳ қарор доранд? 

   Орҷоникидзе ба ноқил ишора намуд: 
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  - Сабр кун, мебинам, ки лента хело дароз аст. Қоғазу қалам бигир ва супоришҳоро ба 

тартиб навис! 

  - Як дақиқа рафиқ Орҷоникидзе, - гуфт ноқил лентаро гузошта, қоғазу қаламро рўи миз 

паҳн кард: - Ман Шуморо гўш мекунам… 

  - Навис,  «Москва КМ РКП (б). Барқияи Шуморо қабул кардам. Тошканд рўзи 26 апрел 

меравам. С.Орҷоникидзе». 

  

                                                                     * * * * *  

 

      Шаби ситоразор, назди хаймаи Анварпошо гулхан афрўхта буданд, ѐварони 

сарфармондеҳ дар сихи аз шохи арча сохтааш кабоб мепухтанд. Сарфармондеҳ ҳамроҳи 

Салимпошо қаҳва менўшиданд. 

  - Хобам паридааст, - шикоят кард Анвар ба Салимпошо. 

  - Шояд таъсири қаҳва бошад? 

  - Шояд… - механдад, -  Дар тоҷикон чӣ будани қаҳваро намедонанд. Як мулло рўирост 

эътироз кард. Агар пеши роҳашро намегирифтам, ба ин ҷурм кофирам мехонд. 

  - Мутаассибанд… 

  - Ба бахти мо зери таъсири Амирони манғит монда, аз тамаддун қафо мондаанд. 

  - Ин хубаст? 

  - Албатта, худшиносии миллиашон ташаккул наѐфтааст. Вагарна моро дар харбандӣ роҳ 

намедоданд. Имрўз сарвари милиса қариб дар ҳама вилоятҳо аз ҳисоби муҳоҷирони турк 

таъин шудаанд. Дар ҳарду ҷабҳаҳо асосан туркон мавқеи калидиро ишғол намудаанд. 

Мақсадашон як аст. Вале ин мақсадро махфӣ нигоҳ медоранд. Агар сир фош шавад дар 

ҳарду ҷабҳа саркўб мешавем. Онҳое ки аз ҷониби болшевикон мавқеъ гирифтаанд, худро 

коммунисти асил меҳисобанд ва ба он мекўшанд, ки фарҳанги Туркиро дар мадди аввал 

гузоранд. Ҷонибдорони амир бошанд, зоҳиран ин мавқеъро ба забон меоранд, ки гўѐ 

давлати сирф мусулмонӣ бунѐд карданианд. 

  - Мо то куҷо мавқеи мустаҳкамро ишғол кардаем? 

  - Фикр мекунам дар Кофирун мавқеи мо ҳамаҷониба қавӣ гардидааст. Ягон қадам ба пеш 

ҳаракат намекунем. Бигзор аскарони сурх худ ба ҳуҷум гузаранд. Мо аз камингоҳи 

мустаҳками худ якбора ба ҳуҷум мегузарем. 

  -  Дар ҳандақҳоямон, хати алоқа, нуқтаҳои ҷойгиршудаи пулемѐт ҳама дуруст ба нақша 

гирифта шудааст. Ҳамаашро санҷидам, - гуфт Салимпошо, - фақат як чиз барои ман 

норавшан мондааст. Англисҳо қалъаи худро дар Читрол тарк мекунанд. Орифов бояд 

нуздаҳ пулемѐт ва тиру туфанги зиѐдро аз онҳо дастрас мекард ва тавассути Қаълаихум ба 

мавқеи мо мерасонд. Намедонам онҷо чӣ кор карда гашта бошад. 

  - Пагоҳ ба кўмаки ў Қобилро фиристон. Ў бисѐр ҳам шахси бепарвост… 

  - Пагоҳ паи  иҷрои ин амал мешавам… 

  - Ҳасан кай меравад? 

  - Пагоҳ, субҳи содиқ… 

  - Дирўз мастӣ карда, шаб то рўз рақсу бозӣ кардаанд. 

  - Ҳасан овози хуб доштааст. Сурудҳои халқиро ончунон сароид, ки ҳатто тоҷикон ба 

ширинии забони туркӣ мафтун шуданд. 

  - Тоҷикон ку, туркиро қабул мекунанд. Ба ин боварии комил дорам. Ҳарчи бало задааст 

лақайҳоро онҳо худро турк намеҳисобиданд. Баракс, кўшиш доранд нуфузи туркҳо дар ин 

қаламрав кам шавад. 

 

                                                                       * * * * *  

 

      Назди дарвозаи бинои кумитаи Ҳизби Коммунистии Бухоро посбонони мусаллаҳ 

қарор доштанд. Дар толори асосӣ машварати васеъи коммунистон идома дошт. Дар раѐсат 
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котиби КМ партияи Коммунистии Бухоро, Раиси Шўрои нозирон Файзулло Хоҷаев ва 

Раиси КИМ Порсо Хоҷаев ва чанде дигарон нишаста буданд. 

      Дар минбар Серго Орҷоникидзе сухан меронд: 

  - Мо бояд тамоми чораҳоро ба кор барем, то ки ҳукумати Бухороро аз аксулинқилобчиѐн 

тоза намуда, теша ба решаи хешу таборчигӣ занем. Интихоби кадрҳои роҳбарикунандаро 

аз рўи садоқат бо Ҳукумати Шўравии Бухоро ба роҳ монем, сифатҳои сарсупурдагӣ ва 

бовиҷдонии онҳоро кашф карда, ба он арҷ гузорем. Синфи деҳқонро чун ворисони ояндаи 

давлати ҷавон ва ояндадори Шўравӣ тарбия намоем… 

   Орҷоникидзе таҳти чапакзании пурмавҷу бардавом аз минбар поѐн омад… 

       Дар КМ ПК Бухоро, ҳуҷраеро барои С.Орҷоникидзе ҷиҳозонида буданд. Ў  дар саҳни 

ўтоқ қадам зада, ба марде ки суханони ўро дар қоғаз қайд мекард, мулоҳизаҳояшро байн 

менамуд. Дар курсиҳои назди миз ду корманди масъули КМ, ду марди русси либоси 

ҳарбипўшида, нишаста буданд, ки байни худ паст-паст сухан мекарданд. Орҷоникидзе бо 

овози баланд гап мезад. Ва  суханашро такрор мекард, ки котиб фурсати навиштан пайдо 

кунад. 

  - Навис! «Вазъият дар Бухоро муташаниҷ аст. Дар Бухорои Шарқӣ бошад, босмачиѐн 

таҳти роҳбарии Анварпошо ва дастгирии ҳамаҷонибаи Англия вазъиятро таҳти контроли  

худ гирифтаанд. Барои бартараф кардани мушкилоти пешомада бояд, ки худи Анварро аз 

байн бурд. Барои ин нақшаҳо тарҳрезӣ шудаанд. Юриш ба Бухорои шарқӣ рўзҳои наздик 

омода мегардад. Сари Анварро ба Маскав хоҳем бурд…». 

 

                                                                      * * * * * 

 

       Дар роҳи назди Бойсун, қушунҳои сартопо мусаллаҳи аскарони сурхро таҳти 

роҳбарии қумондони бригада Мелкумов раиси Ревкоми Бойсун бо чанд тан мўйсафедони 

рўзгордида пешвоз гирифтанд. Пеши пояш гўсфандеро сар зада, ба шарафи омаданашон 

зиѐфат оростанд. Мелкумов, ки қаблан Бухорои шарқиро тасхир намуда, барои 

корнамоияшон сазовори ду ордени Байрақи Сурх ва Ордени Ҷумҳурии Халқии Бухоро 

гардида буд, маҳз бо тавсияи С.Орҷоникидзе аз Хоразм ба ин минтақа сафарбар  шуда 

буд. Дар Бойсун қушунҳои ақибнишаста ки ҳоли зоре доштанд ба аспони масту пўшоки 

оҳарии тобеони Мелкумов бо ҳавас менигаристанд. Дастаҳои мусаллаҳ, ки гурўҳ-гурўҳ бо 

виқор аз кўчаи Бойсун мегузаштанд, ба одамони ба тамошо омада ҳавобаландона назар 

мекарданд. 

     Корвони силоҳ ва тўҳфаҳои Иброҳимбек ба Балҷувон нарасида аз роҳ пас гардонда 

шуд. Чун хабари эҳдои Иброҳимбекро ба Давлатманд расониданд, қадре хомўш монд. 

Сипас амр кард ҳамаро боз гардонанд, ба ҷуз силоҳ ки аз номи Анварпошо фиристода 

шуда буду Иброҳимбек аз роҳ зада буд. 

  - Хафа мешавад, - гуфт Ҷамол паҳлавон. 

  - Бигзор, мо зори тўҳфаи ў нестем. 

  - Ҷабҳаи мо ягона аст, моро танҳо тавофуқ ба мақсад мерасонад. 

  - Иброҳимбек танҳо як мақсад дорад, ба тахти салтанат шинондани Амир Олимхон, ки 

ман ҳаргиз инро намехоҳам. Дар гуфтугўи аз ин пеш доирнамудаамон, ки дар кўҳи 

Санглох ба вуқўъ омада буд, Ҷумҳурии Балҷувон эълон доштани минтақаро қабул накард. 

  - Ҷумҳурӣ эълон доштани Балҷувон зарур аст? 

  - Бале, дар он сурат мо бо давлатҳои ҳамсоя шартнома баста, монеъи воридшавии 

нерўҳои бегона мегардем. Ҳамчунин ҳуҷуми онҳоро таҷовуз ба корҳои давлати 

соҳибихтиѐр арзѐбӣ мекунем. 

  - Иброҳимбек инро намехоҳад. 

  - Бале, чӣ андешае ўро водор карда бошад, ки корвонро бо иловаи ин ҳадяҳо ба Балҷувон 

фиристад? 

  - Яроқро Амир Олимхон ба Анварпошо фиристодааст? 

  - Шояд, Анварпошо ба ин кор муваззаф шудааст. 
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  - Мо Амир Олимхонро намехоҳем, аммо силоҳашро қабул мекунем? 

  - Дигар илоҷ надорем, Амир Олимхон хазинаи аморатро дар даст дорад ва ҳиссаи 

бекигарии Балҷувон дар он ҳаст. Мо ҳаққи худро талаб дорем. Ба ҷуз Фузайл Махсум, 

Ғаюрбек ва Ҳомидбек касе матлаби моро қабул намедорад. Онҳо ба ном исломро шиор 

кардаанд, дар асл дар дил мақсадашон дигар аст… 

 

                                                               * * * * *  

 

     Дар Штаби фармондеҳии қисмҳои мусаллаҳи Бухорои Шарқӣ комиссар Ратников 

нишаста буд. Қумандони гурўҳи артиш Какурин назди харитаи Бухорои шарқӣ истода, бо 

нўги хатчўб ба нуқтаҳои бо қалам ишора шуда таваққуф намуда, дастур медод: 

  - Қумандони дивизия Никитин, шумо ба сарҳад раҳсипор шуда, роҳи қушунҳои Анварро 

мебандед. Қумандони бригада Мелкумов шумо 18 июн дастаҳои худро ба паногоҳи 

Анварпошо, ба деҳаи Кофирун сафарбар намоед. Деҳаро иҳота карда, мавқеи Анварро 

танг мекунед. Сипас онҷо мавқеъ гирифта, истеҳкомҳоро ба манфиати даста истифода 

мебаред. Баъд аз ин, ҳуҷуми мусаллаҳонаро бо мавқеъҳои ишғолкардаи онҳо тадриҷан 

давом медиҳед. Алоқаро бо штаб ҳамаатон таъмин намоед… Вазифаҳоятон аниқ шуд, 

акнун кӣ чи савол дорад? – ба ҳозирон рў овард Какурин. 

  - Ман, - аз ҷой хест Мелкумов, - барои чӣ бригадаи якум имрўз нею 18 июн ба амалиѐт 

шурўъ намоянд, вақте ки ба ин кор пурра омодааст? Сониян ман муқобили муборизаи 

тадриҷӣ хастам. Мо бо ин амали худ, ба босмачиѐн имкон медиҳем, ки аз фурсат истифода 

баранд. Ман аз таҷрибаи ҷангиам дар ин самт хуб медонам, ки аҳолии Бухорои шарқӣ 

ҷонибдори мо нестанд. Онҳо аз тарс ба мо майл мекунанд. Бурди Анварпошо дар 

мусулмон буданаш аст. Мо бояд ба ў имкон надиҳем, ки нафас рост кунад… 

      Какурин дандон ба дандон монда тоқат кард, ҳарчанд аз суханони Мелкумов сахт ба 

ғазаб омада буд, дар ниҳояти кор чашмони хурд-хурди айѐрашро танг карда гуфт: 

  - Ман фармонро ба шумо барои он надодаам, ки онро муҳокима кунед, балки мақсад аз 

ироаи он иҷрои бечуну чаро аст. 

    Аз ҳуҷраи дохилӣ аскари сурх баромад: 

  - Рафиқ Какурин, Шуморо сарфармондеҳ Каменев мепурсад… 

  - Хуб, - Какурин аз паси аскар вориди ҳуҷра шуд… 

    Ратников ба гўши Мелкумов пичиррос зад: 

  - Чаро дуд мекунӣ, ба кӣ лозим аст ин баҳсҳои ту? Сабр кун, ҳамааш ҷои худро 

мегирад… 

                                                                 * * * * *  

 

     Дар назди дастгоҳи телераф аскари сурхе нишаста буд, ки хабарҳои ирсолшударо қабул 

мекард ва мехонд: 

  - Ҳамааш аниқ шуд, қумандони бригада Меклумов айни ҳол дар куҷост? 

  - Хабар расонед, назди ман қарор дорад, - гуфт Какурин. 

     Баъди ирсоли ҷавоб, боз хабар омад. Аскари сурх бо овози баланд лентаро ба даст 

гирифта қироат намуд: 

  - Хоҳишмандем ў назди дастгоҳ бошад… 

    Какурин ба аскари  дами дарвоза буда амр дод: 

  - Зуд Мелкумовро даъват намоед!.. 

      Мелкумовро даъват намуд, ў назди Какурин ҳозир шуд. Какурин ба ў гуфт: 

  - Шуморо сарфармондеҳ мепурсад… 

   Мелкумов ба телеграфчӣ муроҷиат кард: 

  - Хабар расон, ки Мелкумов назди дастгоҳ аст. 

    Дастгоҳро телеграфчӣ ба кор даровард, чун ҳозир будани Мелкумовро ба сарфармондеҳ 

расонд, пас аз фосилае ҷавоб омад: 

  - Ахбор диҳед,  ҳолати таѐрии бригада чӣ гуна аст? 
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  - Бригада ба мубориза омодааст. Пас аз лаҳзае тавассути телеграф амри сарфармондеҳ 

Каменев расид: 

  - «Ба Сардори бригадаи якум Мелкумов фармон дода мешавад, ки субҳи 15 июн бо 

тамоми қувва ба ҳуҷуми қатъӣ гузашта мавқеи Анварпошоро рахна намояд!» 

    Какурин фармони мазкурро шунида, авзояш дигар шуд. Гўѐ бо Каменев  сухан мегуфта 

бошад, бо овози баланд ғуррид: 

  - Нақшаи ман чӣ мешавад? Хабар деҳ ба ў… 

     Телеграфчӣ хабар дод, аммо ҷавоб чунин буд: 

  - Сарфармондеҳ ҷавоб намедиҳад… 

    Барои Мелкумов фармони сарфармондеҳ айни муддао буд. Аммо бо эҳтироми Какурин 

суол кард: 

  - Чӣ кор кунем? 

  - Фармонро гирифтӣ, боз чӣ мехоҳӣ? – шўрид Какурин. 

     Мелкумов иҷозат пурсида берун баромад. Дар ҳавлӣ комиссар Ратников ўро бо 

табассум пешвоз гирифт: 

  - Мувофиқи табъат шуд? 

  - Бо кўмаки Шумо… 

  - Вазифаи мо ҳамин аст… 

 

                                                                    * * * * *  

 

      Субҳ тадриҷан сафед мешуд, гўѐ шеди мунир ки аз паси кўҳҳои самти машриқ аз омад-

омади худ дарак медод, ин дам чун домоди шўх, чодари арўсро дур афканда бошад. 

Муҳит ором буд, аммо аскарони Анвар, ки дар домани деҳаи Кофирун маскан гирифта 

буданд, изтироб доштанд. Ба ҷуз сарфармондеҳ, ки ба ҳузур хобида буд. Ин амали ў 

тобеонашро як қадар хотирҷамъ мекард, зеро Анварпошои аз  обу оташи ҷангҳо беосеб 

гузашта, дар ин маврид орому осуда буд ва пинакаш хам намехўрд. Ҳанўз шом хабари 

ҳуҷуми қатъии аскарони сурхро бо сарварии Мелкумов шунида буд. Анвар бепарвоѐна 

даст афшонд, ки  ин барои ў айни муддаост, зеро мавқеи худро устувор медонист. Ба ў дар 

хусуси Мелкумов, ки суми аспонаш аз ин пеш хоки ин сарзаминро охурча карда буд, 

бисѐр гуфтанд. Аммо Анварпошо инро бо тамасхур истиқбол намуд: 

  - Он вақт ман набудам… 

                                               

                                                                     * * * * *  

 

     Мелкумов расо соати чор аз хоб хест, дигар хобаш набурд. Сигор дуд дода, дар паси 

хайма рўи сандалӣ нишаст. Бояд полки кавалерӣ шаб, тахмин соати 12
00

 дар ин мавзеъ 

қарор мегирифт, таъхири онҳо ўро  ба ташвиш оварда буд. Аз навбатдор дар ин хусус суол 

кард. Аз ў низ ҷавоби мусбат нашунида, очаи зори ҳама калонҳоро дашном дод. 

  - Какурин, Какурин… - зери лаб ғур-ғур кард Мелкумов, - Кош бегоҳ ба гапи касе гўш 

намекардам… 

      Ин лаҳза аскари навбатдор ба ҳузури ў омад, шитоб дошт: Сарфармондеҳ амр додааст, 

бе таъхир вақти таъиншуда ба ҳуҷум гузаред. 

  - Хуб! – бо тамасхур ки дар он оҳанги ғазаб ҳис мешуд ба пайкор рў овард.  

     Чашмонаш аз ғояти асабоният танг шуда лабонаш фишурда гаштанд. – «Бе полки 

кавалерӣ ҳам ҳисобамонро меѐбем. Ба пиндори онҳо ғалабаи ман танҳо ба худам зарур 

аст… Афсўс!» 

     Ақрабаки соат рўи шаш қарор гирифт. Мелкумов сигорро ба замин партофта бо 

пошнаи мўзааш онро пахш кард. Ёвараш бо табассум луқма партофт: 

  - Душман зери по. 

     Мелкумов аввал миѐнбанд, сипас кулоҳашро дуруст карда ба қумандонҳо, ки дар 

фосилаи муайян аз ў қарор доштанд, бо тамоми овоз амр дод: 
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  - Бо тамоми нерў ҳуҷум ба мавқеи душман! 

      Қумандонҳо ба сўи қисмҳои худ шитофтанд. Лаҳзае нагузашта таркиш ба амад омад, 

ки ин маънои оғози набардро дошт… 

      Анварпошо саросема либос мепўшид… Ў мўзаашро ҳанўз ба по накашида буд, ки 

Салимпошо ворид шуд. 

  - Дар ғафлат мондед сагбачаҳо… Сари ҳамаатон зеби дор аст…      

    Салимпошо ба Анвар ки намедонист банди шимашро бандад ва ѐ куртаашро дуруст 

кунад, гуфт: 

  - Шитобед ҳазрат, болшевикон ҳамин замон меоянд… 

 

                                                                   * * * * *  

 

      Деҳа ба харобазор табдил ѐфта буд, аз чордевориҳои бе бом ки бар асари сўхтор 

танури сиѐҳшударо мемонданд, ба само дуд мепечид. Мелкумов аз миѐни кўчаи печида ва 

бенақшаи муайян биношуда асп ронда ба назди масҷид, ки ягона бинои ободмондаи деҳа 

маҳсуб  меѐфт, тавақуф кард. 

  - Аспҳоро ба ин ҷо биѐред. Штаб инҷо мешавад! – амр дод Мелкумов. 

  - Рафиқ қумандон, ба ағба нигаред! 

      Мелкумов лаҷоми аспро кашида тавақуф намуд ва бо дурбин ба он самт нигарист. Дар 

пайраҳаи морпечи кўҳӣ қатори  босмачиѐн шитобон равон буданд… 

       Бинои КМ ПК Бухоро серодам буд. Посбонон касеро вориди бино шудан 

намемонданд. Дар ҳуҷраи кории Котиби КМ, Раиси нозирони Ҷумҳурии Халқии Бухоро 

Файзулло Хоҷаев чор нафар ҷавони сарсупурда қарор доштанд. Ў аввалин шуда ба Саид 

муроҷиат кард: 

  - Рўзи 14 июл қисмҳои Армияи Сурх ва Артиши Бухоро Душанберо таҳти тасарруфи худ 

дароварданд. КМ шуморо ба ин минтақа фиристода, масъулияти баланд медиҳад. Шумо 

дар онҷо корҳои зиѐдеро ба сомон мерасонед. Ревкомҳоро ташкил мекунед, ячейкаҳои 

партияи коммунистиро созмон медиҳед, онҳоро ба кор медароред, дастгоҳи ҳукуматиро 

таъсис медиҳед… Ба шумо ҳуқуқҳои номаҳдуд дода мешавад. Дар маҳаллаҳо ба корҳои 

қисмҳои ҳарбӣ дахолат карда, ҳуқуқҳои худро истифода менамоед. Дастури Комиссияи 

диктаториро ба дасти ҳамаатон додем… Умедворам супоришу дастури КМ-ро бовиҷдона 

иҷро менамоед. 

      Марди рус ба Саид рў овард: 

  - Шумо зодаи Бухорои шарқиед? 

  - Бале… 

  - Аз дигарон дида, Шумо Бухорои шарқиро хубтар медонед. Ба Шумо салоҳияти дигар 

дода мешавад. Шамшери инқилобро ду даста гиред. Душман бетараҳҳум аст, онҳо бо ҳар 

восита шумо барин ашхосро ба доми худ мекашанд. Ба нанг овардан мехоҳанд. Мегўянд, 

ки сарзамини мо зери пои бегонагон поймол мешавад. Мо болшевикон ба миллати таҳҷоӣ 

таваҷҷўҳ дорем. Ин маънои онро надорад ки ба халқ зулмро раво бинед. Ҳарки яроқро 

ихтиѐрӣ супурд, кўмак кунед ба корҳои саҳро машғул шаванд. Байни онҳо иғво наандозед. 

Ҳоло вақти баҳс нест. Ҳамаашон вақташ ки омад, ҷавоби худро хоҳанд дод. Имрўз ба он 

кўшед байни аҳолӣ иғвогарон кор набаранд. Мо русҳо чил сол боз бо мардуми тоҷик аз як 

сарчашма об мехўрем. Анварпошо шикасти худро дар Сариқамиш фаромўш кардааст. Ин 

авомфиреб гумон мекунад ҳамдин буданаш бо мардуми таҳҷоӣ корашро осон мекунад… 

  - Ҳатман, берун аз дастури КМ кореро ба сомон намерасонем, - гуфт Саид бо хушнудӣ. 

  - Вазъиятро омўзед, беҳтараш сад бор андоза карда, сипас буред! 

  - Хуб! 

  - Ба шумо муваффақият хоҳонам! 

 

                                                                   * * * * * 
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      Кўчаҳои Душанбе камодаму ором буд, чойхонаҳояш мисли пеш серодаму серғавғо 

набуд. Дар кўчаҳо ботарс танҳо мўйсафедон гашту гузор доштанд. Ришдорон 

ришҳояшонро тарошида ва салладорҳо саллаҳояшонро бо тоқиҳои фарғонагӣ иваз намуда 

буданд. Агар касе-касеро таҳқир кардан хоҳад, «Ҳой мулло!» - мегуфт ва дар ҷавоб: «Ту 

худат мулло!» мешунид. Ба ин воқеаи чанде пеш дар гардиши маҳаллаи ҳазрати Мавлоно 

рух дода боис шуда буд. Алексей ва Ғанӣ ном ду аскари сурх панҷоҳ нафар марди 

китобхону донишмандро дар обурдае пушти ба пушт баста бо як тир  парронда, онҷо 

партофта буданд. Овозаро Лутфуллоев шунида, бо Мелкумов баҳс намуд ва барои санҷиш 

ба ҷои воқеа намоянда фиристоданд. Овозаҳо тасдиқ шуданд. Мелкумов барои гунаҳгорон 

назди Лутфуллоев баҳона пеш меовард: 

  - Вазъи ҷангӣ чунин тақозо мекунад… 

  - Муллоҳо чӣ гуноҳ доштанд? 

  - Анвару Иброҳимбекро маҳз онҳо пуштибонӣ мекунанд. 

  - Дуруст, чунки аз онҳо душман метарошем. Кай бо онҳо муомилаи хуб карда будем? 

  - Ман ба аскарони сурх мудом таъкид мекардам ки ҳаргиз ба одамони беяроқ кордор 

нашавед! 

  - Ана натиҷаи таъкидатон. 

  - Рафиқ Лутфуллоев, фикр мекунам ин кори дасти душманон аст. 

  - Кадом душман? 

  - Анвар ва ѐ Иброҳимбек… 

  - Далел дорӣ? 

  - Омўхта истодаем. 

  - Алексейу Ғанӣ одамони ту нестанд? 

  - Аҷаб не, онҳоро касе ҳидоят кардааст. 

  - Сагбачаҳоятро дуруст таълим медодӣ, аз поят намегирифтанд… 

      Лутфуллоев бо қаҳр аз назди Мелкумов дур шуд. Ёвараш ки аспи ўро дошта меистод, 

пас аз он ки ў рўи зин нишаст, ба аспи худ савор шуд. Мелкумов ба назди Игнатев ки 

канортар аз ў қарор дошт, чанд гом ниҳода хушҳолона табассум намуд. 

  - Дирўз як гурўҳ одамон бо арз омада буданд. Онҳо аз дастаҳои ғоратгари Анвару 

Иброҳимбек шикоят мекарданд, ки аҳолиро ғорат мекунанд. 

  - Ба шунидам барои яроқ, хўроку пўшоки онҳо инглисҳо маблағ ҷудо мекардаанд? –  

пурсид Игнатев. 

  - Ҳамин тавр ҳам буд. Вале мо роҳи дигар ҷустем ва он аз ҳазор лақ-лақе ки пеши омма 

мекардем, манфиатноктар баромад. 

  - Чӣ хел? 

  - Пеш, назди масҷидҳо одамонро ҷамъ карда душмани халқ будани босмачиѐнро гўшрас 

мекардем ва мефаҳмондем, ки аскарони инқилобӣ ба онҳо бахт меоранд. Натиҷае ба 

нафъи мо ҳосил нашуд. Ва таъсис додем, дастаҳои «босмачиѐнро» аз ҳисоби аскарони 

сурхи миллати таҳҷоӣ. Онҳо ба деҳаҳо даромада, аз онҷо ҷабран хошок барои аспон, 

чорво барои аскарон ва дигар маҳсулотҳои хўроквориро кашида мегирифтанд. Одамони 

намоѐнро ба қатл расонида аз номи Анварпошову Иброҳимбек таҳдид мекарданд, онҳоро 

тарс медоданд. 

  - Лутфуллоев хабар дорад? 

  - Лутфуллоев ва дигар роҳбарони сатҳи болоӣ, бисѐр чизҳоро намедонанд. 

  - Чаро? 

  - Бояд хабардор нашаванд. 

  - Дарк намекунанд? 

  - Баъзан қаҳр карда рафтанашро маҳз ҳамин чиз боис шуда буд. Ў гумон дорад, дар воқеъ 

халқ босмачиѐнро бад мебинанд. 

  - Дар асл ин тавр нест? 

  - Босмачиѐн бо вуҷуди бераҳмӣ ба онҳо тараҳҳум мекарданд. Ва барои ҳифзи хоки Ватан 

мубориза доранд… 
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  - Мо чӣ? 

  - Тавтиаи инқилоби Октябр… 

 

                                                                 * * * * *  

 

      Саид дар ҳалқаи даҳ милиса, ба деҳаи сарсабзи кўҳистон ворид шуд. Дар назди 

дарѐчаи шўх, ки аз фарозӣ ба поѐн ҷорӣ буд, нишаст. Ва аз ҳамроҳонаш тақозо кард, ки 

дам гиранд. Ин дам ҷавонмарде аз наздашон гузашта истода аз онҳо хоҳиш кард, ба 

ҳавлии онҳо меҳмон шаванд. Саид рад кард. Аммо як дам пас, он мард ҳамроҳи 

писаронаш гилему кўрпача бардошта, назди дарѐча ҷойи нишаст омода карданд. 

Дастархон густурданд. Чалоб, нон, тут, меваи хушк ва дар табақҳои чўбин шўрбо 

оварданд. Саид он мардро ба гўшае хонд ва аз ў пурсид: 

  - Дар деҳаи шумо босмачиѐн буданд? 

  - Буданд… Чӣ гўям. Ҳоло нестанд… 

  - Ревком вуҷуд дорад? 

  - Буд… 

  - Ҳоло чӣ? 

  - Нест. 

  - Чаро? 

  - Сари раисро буриданд, занашро ба яке аз босмачиҳо тўҳфа карданд… 

  - Барои чӣ? 

  - Аскарони сурх омада, ревком ташкил карда худашон ғайб заданд. Бечора раиси ревком 

пиндошт ҳоким аст. Тартиботи худро ҷорӣ кард. Бехабар монд, ки дигарон низ даъвои 

ҳокимият доранд. 

  - Дигарон? Кистанд? 

  - Босмачиѐн… 

  - Ба босмачиѐн низ дастархон густурда меҳмондорӣ мекардед? 

  - Меҳмон мешуданд. 

  - Душманро дар бағал мепарваридед? 

  - Ҳоло маълум нест душман кист, босмачиѐн ва ѐ аскарони сурх. 

  - Чаро чунин мепиндоред? 

  - Фурсат фароҳам наомадааст, ки онҳо кори мувофиқи табъ ва ба нафъи ҷомеа карда 

бошанд. То ҳол рў ба рў ки омаданд, корашон парон-парон аст. Аз ин мардуми авом ҷабр 

мебинанд… 

      Онҳо яроқҳояшонро дар якҷо гузошта, фориғ аз кори дунѐ чой менўшиданд. Мусобек 

бо панҷ нафар ҷавонмарди масаллаҳ ба онҳо  ҳуҷум карданд. 

  - Даст бардоред! – амр кард Мўсобек, - Саид аз ин воқеаи барояш ғайричашмдошт дасту 

по хўрд ва даст ба туфанг бурд, вале Мусобек бо такрор кардани амр ўро водор кард даст 

бардорад.  

       Мўсобек силоҳҳои милисаҳоро ҷамъ оварда, дастонашонро қафо баст ва Саидро бо 

пайраҳаи борики кўҳӣ пешандоз карда бурд ва ба ғори торик даровард, ки даромадгоҳи 

онро бо хасу хор пўшонида буд. Чароғ равшан кард ва Саидро рўи кундаи бед, ки хизмати 

курсиро адо мекард, шинонд. 

  - Ку гап зан! 

  - Чӣ гап занам? 

  - Аз хиѐнат ба Ватан, модар, бародару хоҳар… 

  - Чӣ хиѐнат кардам? 

  - Русҳоро кӣ овард? 

  - Онҳо чил сол боз дар инҷоянд. 
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  - Чил сол инҷоянд, вале ба манфиати мо коре накардаанд… 

  - Анвар чӣ? 

  - Қазияи Анвар дигар аст. 

  - Аз нияти ў хабар дорӣ? 

  - Дорам… 

  - Пас чаро пўстатро дигар кардӣ? 

  - Коммунистон ба мову шумо кор надоранд… 

  - Кӣ  гуфт? 

  - Нияти онҳо нек аст… 

  - Баракс… 

  - Аз дусар онҳо ғалаба мекунанд. 

  - Барои онҳо шуда, ба халқи худ хиѐнат кардӣ? 

  - … 

  - Чӣ хомўш мондаӣ? 

  - Ман хатои худро фаҳмидам. 

  - Кай? 

  - Вақте, ки дар Душанбе будам… 

  - Ин гуноҳи туро кам намекунад. 

  - Чӣ ҷазоро ба ман раво мебинӣ? 

  - Халқ худаш медонад… 

  - Халқ раҳмдил аст. 

  - Ту бояд гуноҳатро шўӣ… 

  - Бо дастони баста?.. 

  - Қасам бихўр! 

  - Бо чӣ? 

  - Бо Қуръон… 

  - Қасам мехўрам… 

      Мўсобек китоби Қуръонро аз тоқи дар девори ғор сохтааш, ки дар ҷилди карбос 

печонида шуда буд, гирифт. Ҷилди китобро кушод ва онро ба дасти Саид дод. Саид бо 

Қуръон қасам хўрд, ки аз кори пешгирифтааш даст мекашад. Мўсобек хурсанд шуд. 

Қуръонро ба ҷилд печонида дар ғор гузошт. Ва табассум дар лаб ба Саид рў овард. 

  - Ба чӣ кор даст мезанӣ? 

  - Ҳайронам… 

  - Ба муқобили бародарони русат мубориза мебарӣ… 

  - Аз кай? 

  - Аз ҳозир… 

  - Тақдири шарикони ман чӣ мешавад? 
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  - Онҳо низ бо Қуръон қасам мехўранд. Пас аз он озод шуда, ба сафи муборизони хоки 

Ватан ҳамроҳ мешаванд… 

      Мусобек рў сўи дар овард, ин дам Саид санги калонеро бардошта ба сари ў зад. 

Мўсобек каловида-каловида рўи замини заҳи ғор афтид. Саид тире ба пешонии ў холӣ 

кард. Ва худ аз ғор берун шуд… Дар назди руди панҷ нафар аскари Мўсобек ки асиронро 

назорат мекарданд, ба худ маънӣ бардоштанд, ки қўрбошӣ асири худро ба ҷаҳаннам 

фиристод. Яке аз посбонон бо шитоб ба ғор омад, дар ғафлат монд. Ўро низ Саид паронд. 

Посбонони дигар ба ҳайрат афтоданд, вақте ки нафаре аз онҳо назди руд ҳадафи тир қарор 

гирифт. Се нафари дигар намедонистанд ба чӣ кор даст зананд. Бехудона якдигарро 

дашном медоданд. Тири Саид нафари дуюмро аз по афтонд. Дуи дигар роҳи фирорро пеш 

гирифтанд. Саид аз паи онҳо чанд тири дигар андохт. Аммо таъқиб накард,  мехост онҳо 

ба камингоҳи ў ҳуҷум оваранд. Баракс, онҳо фирорро чораи ягонаи раҳоӣ донистанд. Саид 

дасти асиронро кушод, ҳар кадом яроқҳои худро ки бо амри қурбошӣ дар зери харсанг 

ҷамъ оварда буданд, гирифтанд. Саид ду милисаро амр дод, ки аз паи гурезагон шаванд. 

Ба нафари дигар фармуд он марди «олиҳиммат» - ро ки барояшон асбоби зиѐфат ороста 

буд, ҳозир кунанд. Ва худ ба кундаи беди соҳили руд такя кард. Табассум дар лабонаш 

дамид: 

  «Аблаҳ, хиѐл кард коммунист ба Худову Қуръони ў бовар дорад. Гўсфанд барин ҷон дод. 

Душман маккор аст, вале соддагӣ ҳам дорад..» 

     Милисае он мардро ки барояшон меҳмондорӣ карда буд, ҳозир кард. 

  - Моро чун муш ба дом афтондӣ? – бо тамасхур ба рўи он мард нигарист Саид. 

  - Ҳаргиз чунин мақсад надоштам. Чӣ хел инҷо пайдо шуданашон барои ман низ 

ғайричамдошт буд. 

  - Ба он дунѐ реҳлат карданат ҳам ғайричашмдошт мешавад. 

  - Раҳм кунед! 

  - Раҳм? – писханд зад Саид ва ба милисаҳо амр кард: - Ин оиларо паронед! Дар инҷо! 

Зуд… 

  - Рафиқ қумандон, аз гуноҳашон гузаред. Ба ивази ин, Худованд дар ҷои дигар ба мо 

тараҳҳум мекунад. 

  - Худованд? Ту бо ин эътиқодат ба сафи милисаи Шўравӣ аъзо шудаӣ? 

  - Бубахш, қумандон! Аз забонам баромад. 

  - Ту онҳоро мепаронӣ! Баъд аз гуноҳат мегузарам. Вагарна ҳолат бад мешавад… 

      Зардолу пухта, ҳосили он ба замин рехта буд. Пирамарде меваҳои рехтаашро чинда ба 

сабад мениҳод. Ба назди ў ду аскари сурх ҳозир шуд, Ғанӣ бо Алексей. 

  - Салом бобо, - гуфт Ғанӣ. 

     Пирамард аз кор сар бардошта ба онҳо нигарист. 

  - Омадед, ки маро бурда паронед? Ман мулло нестам, риш мондану салла бастан байни 

мардуми мо расм аст. Мақсади шуморо фаҳмидам. Мехоҳед ришамонро тарошем, салла 

набандем, ҷелак напўшем. Инро бо амру фармон дигар мекунед. Аммо ман ҳаргиз ба ин 

роҳ намеравам! Паронед, кушед ҳам… умрамро хўрдаам. Ғанӣ Набиев табассум карду ба 

Алексей суханони пирамардро тарҷума кард. Онҳо қоҳ-қоҳ зада хандиданд. 

  - Бобо, мо барои ту наомадаем. Балки хостем аз боғат зардолу бихаем. 

  - Ман зардолуро намефурўшам. Чинед, ҳарчи қадар ки дилатон мехоҳад… 

    Аскарони сурх як сабад зардолу чинда аз боғи пирамард баромаданд… 

                                               

 

                                                                    

                                                                      * * * * *  

 

     Қўрғонтеппа барои Анвар макони истиқомат набуд, дар ин мавзеъ нияти нерўманд 

кардани артишро дошт. Бо ин ният намояндагони қавмҳои парокандаи минтақаро ҷамъ 

оварда машварат орост. Аз Ҷиликўл намояндаи турманҳо, аз Саройкамар қатаған, аз 
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Ғозималик тоз, аз Қўрғонтеппа қунғуроту марқа, аз Дарғара қарлуқҳо омада барои Анвар 

ба қадри ҳиммати худ тўҳфа оварда буданд. Набудани намояндаи лақайҳо Анварро ба 

ғазаб оварда бошад ҳам, назди меҳмонон аз ин мавзўъ сухан накард. Танҳо баъд аз 

рафтани намояндаҳо бо Салимпошо дар ин хусус чанд ҳарф раду бадал намуданд. 

  - Аз Иброҳимбек пурсиданд… 

  - Ман ба он лақайи мурдор чи бадӣ карда бошам? 

  - Ду подшоҳ дар як тахт намеғунҷад. Иброҳим худро сарфармондеҳи мутлақ медонад. 

  - Давлатманд кори хуб кард, ки дастаҳои мусаллаҳи лақайҳоро шикаст дод. Вагарна, 

қаламрави Балҷувонро низ майдони муборизаҳои худ табдил медод. 

  - Давлатманд миѐни муҷоҳидон аз ҳама босуботтар аст. 

  - Ба ў бояд такя кард. Аз русҳо аввал Балҷувону Кўлоб, сипас Қўрғонтеппаву Саройкамар 

ва пас аз он Душанбе ва ниҳоят Бухороро тоза хоҳем кард. 

  - Иншоолоҳ… 

  - Ба назди Давлатманд қосид фиристодан лозим, то  ба ҳўзураш чун меҳмони нохонда 

набошем. 

  - Бале… Давлатмандро танҳо садоқат ба дину оин ба ин ҷодда овардааст. Масъалаи 

миллӣ ки чун мақсад пеши худ гузоштаем, бигзор пўшида монад. 

  - Бале, ҳатто пеши намояндагони қабилаҳои турки ин қаламрав дар ин хусус ҳарфе 

назадам. 

  - Лозим нест… Бо вуҷуди ҳамхун будан, онҳоро эҳсоси гурўҳиву қабилавӣ зиѐд аст. Ба 

андозае ки дигар намешавад сари ин масъала бо эшон баҳс кард. 

  - Давлатманд низ дар чунин рўҳия тарбия ѐфтааст, вагарна ба лақайҳо ситезиданаш 

маъние надорад.  

  - Эҳтиѐт бояд кард… 

  - Фузайл Махсум бо Кўри Шермат аз мо рўй гардонанд. Ба Амир Олимхон дар ин хусус 

нома бояд ирсол кард. 

  - Ман  номаро ба унвони Амир ирсол доштам. 

  - Чӣ ҷавоб омад? 

  - Ҳанўз ҷавоб наомадааст. 

  - Шояд тез-тез иваз кардани мавзе боиси таъхири ҷавоб шуда бошад? 

  - Шояд… 

      Он рўз Анвар ба  Давлатманд нома ирсол намуд ва зарурати якҷоя амал карданро 

хоҳиш кард. Баъд аз як ҳафта аз номи Давлатманд номаи ҷавобӣ омад. Давлатманд 

ташрифи ўро ба Балҷувон хоҳиш дошт. Анвар бо дастаи панҷсад нафара қад-қади рўди 

Вахш рўболо шуд, ба ў хабар доданд, ки дар тангнои наздикии Сангтўда, дастаҳои 

ғоратгарӣ лақай ба одамони таҳҷоӣ роҳгузарон ҳуҷум оварда, чизу чораашонро мегиранд  

зарбу лат дода тарс медиҳанд. Ҳини ношто Анвар ба Салимпошо фармуд бо дастаи 

панҷоҳнафара ба он мавзеъ ҳуҷум оварда, лақайҳои саркашро аз сари роҳ дур кунанд ва ба 

мардуми таҳҷоӣ иттилоъ диҳанд, ки ин амал тавассути заҳмати Анварпошо иҷро гардид. 

  - Чаро маҳз тоҷикон моро дастгирӣ мекарда бошанд? 

  - Зеро онҳоро субот ба ислом муттаҳид мекунад. Турктаборонро бошад, ормонҳои қавмӣ. 

  - Онҳо ҳам мусулмонанд. 

  - Бале, вале муътақид нестанд ба он андозае ки мо мепиндорем. Тоҷикон ҳатто бо онҳо 

муросо мекунанд, ҳарчанд ҷабр мебинанд. Хайрхоҳияшон низ ба хотири он аст, ки 

турктаборон баҳри ҳимояи ин марзу бум баромадаанд. 

  - Моро низ ба ҳамин хотир пуштибонанд? 

  - Бале… 

      Салимпошо дастаи панҷоҳнафараро ба роҳ даровард. Анвар боқимондаи лашкарро 

баъд аз нисфирўзӣ, пас аз  зуҳр бархезонд. Дар ҷои таъиншуда Салимпошо бо хушнудӣ 

ўро пешвоз гирифт, ки ғоратгаронро бе ягон мушкилот асир гирифта, интизори амри 

сарфармондеҳ меистод. 

  - Чун муш ба дом афтодаанд… 
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  - Ҳамаашонро ба Данғара бурда, дар ҳузури  мардуми атроф ки ҷабри онҳоро зиѐд 

дидаанд, ба дор кашед. Бигзор донанд, ки дўсту ғамхори онҳо киҳоянд, - амр дод 

Анварпошо. Лашкар ба роҳ баромад. Салимпошо паҳлўи Анвар қарор гирифт. 

  - Аз қалъаи Чатрол нарасидани тиру тўб акнун маълум шуд, - гуфт Анварпошо ба 

Салимпошо. 

  - Сабаб чӣ будааст? 

  - Дар Афғонистон ба муқобили инглисҳо аҳолии маҳаллӣ муборизаи сангинеро оғоз 

намудаанд. Ба андозае, ки инглисҳо мавқеъҳои худро партофта фирор намудаанд… 

  - Амир чӣ чора дидааст? 

  - Вазъи Амир Сайид Олимхон ҳам он қадар хуб нест. Шоҳи Афғон кўмакашро кам 

кардааст. Ў бо тарсу ларз, пинҳонӣ сомон медодааст. 

  - Барои чӣ? 

  - Ҳукумати болшевиконро ба расмият шинохтааст, байни ҳам шартномаи дуҷониба 

бастаанд… 

  - Вазъияти мо чи мешавад? 

  - Дигар роҳ надорем. Дар Балҷувон мавқеи худро мустаҳкам бояд кард. Бо Амир ва 

тавассути ў бо Англия алоқа барқарор кардан зарур аст. Сарҳад таҳти назорати русҳо 

гузаштааст… 

  - Дар иҳота наафтодаем? 

  - Дар асл чунин  ҳаст, зеро дар миѐни босмачиѐн хайрхоҳу ҷонибдор кам надорем. Ба ҷуз 

Давлатмандбий… 

      Дар саҳрои Саргазон ба сўи сипоҳи Анвар саворае асп тозонда омад, ки ба қавми лақай 

мансуб буд. Савораро посбонон назди Анвар оварданд. Ў дар даст нома дошт, ба 

сарфармондеҳ аз номи Туғайсарӣ. Анварпошо ба нома диққат дода, хомўш онро хонд, дар 

фарҷом ба пайкор нигарист. 

  - Ба ў бигўй, ғоратгаронро ҳимоят кардан ба муҷоҳид намезебад. Онҳо бояд барои 

кирдори худ назди мардуме, ки аз дасти онҳо ҷабр дидаанд, ҷавоб гўянд. 

  - Ба қурбошӣ чӣ ҷавоб расонам? – суол кард пайкор. 

  - Ончики гуфтам… 

  - Ҷаноби Анварпошо, ин ба мо мушкилӣ эҷод намекунад? – ба гўши Анвар пичирос зада 

гуфт Салимпошо. 

  - Натарс! 

     Пайкор ба роҳи омадааш қафо гашт. Лашкар ҳамоно пеш мерафт, таҳти байрақи сабз… 

 

                                                                     * * * * *  

 

       Балҷувон. Давлатманд, Анварпошо, Салимпошо ва Ҷамолпаҳлавон нишастанд. 

  - Мо бояд аз номи Аморати Бухоро ҳарф занем. Давлати Россия Балҷувонро чун Ҷумҳурӣ 

эътироф намекунад, - гуфт Анварпошо. 

  - Чаро? 

  - Зеро Балҷувон ҳудуди кўчакеро ташкил медиҳад, ки замоне тобеи аморат буд. 

  - Мо дигар дунболи чизи набуда намеравем. Имрўз танҳо Балҷувон аз тасарруфи 

болшевик канор мондааст. Аморати Бухоро дигар вуҷуд надорад. Мо ки неруву ҳудуди 

маъмурӣ ва ҳокимияти худро дорем, ҳақ дорем даъвои давлатдорӣ кунем. 

  - Амир дар Афғонистон ба умед аст, ки ўро пуштибонӣ мекунем. 

  - Бигзор ба Иброҳимбек умед бандад. 

  - Муттаҳидӣ миѐни сардорони лашкар вуҷуд надорад, маҳз ин чиз боис шуд, ки ба ин 

гўшаи дури аморат паноҳ барем. Ва он нерўе, ки боқӣ мондааст баҳри наҷоти Шумо сарф 

намоем. 

  - Мўҳтарам Анварпошо, шумо, ки мусулмони асил ҳастед ва ин нанг шуморо аз 

мамлакати хеш ба ин диѐр овардааст, ба пешниҳоди мо мувофиқ бошед. Ҷуз ин тақозои 

дигар надорем. Аз Амир кўмакеро интизор шудан имкон надорад. Зеро давлати Россия бо 
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шоҳи Афғонистон ҳамфикранд. Амир Олимхонро дар ҳоли назорат қарор дода, 

намегузорад ба муҷоҳидин дасти кўмак дароз кунад. Маҳз ин чиз сабаб шуд, ки мо 

хулосаи худро барорем. Давлати Россия дар заминаи Аморати Бухоро корҳои зиѐдеро ба 

сомон расонд. Сохти пешбиникардаашро бунѐд карданист. Аммо мо ба ин роҳ намедиҳем. 

  - Мо ба Шумо эътимод бастаем, зеро маҳз кўшиши шумо дар ин ҷодда ба воқеият наздик 

мебошад. Тасмими ҷумҳурисозиатон аз ҳақиқат дур аст. 

  - Мўҳтарам Анварпошо, агар ин нақшаи кории мо қобили қабулатон нест, таҳаммул 

кунед. Дуруст аст ѐ не, вақт муайян мекунад. 

  - Мо ҷуз хайрхоҳӣ дигар мақсаде надорем. 

 

                                                                      * * * * *  

 

      Боғи бек бо сарсабзияш шўҳрати баҳру бар буд. Дар ин боғ аз гўшаҳои дур ниҳол 

оварда сабз карда буданд. Давлатманд ин мавзеъро ҳанўз дар айѐми шубоб писандида, 

вақти хешро онҷо мегузаронд. Боғбон ҳам ўро дўст медошт. Ва ҳаргиз монеъи ў намешуд. 

  - Бихўр ҳарчи дилат мекашад, - мегуфт. Имрўз низ дар канори ҳавз рўи суфаи хоса 

Давлатманду Эшон Бала сари масъалаи рўз гуфтора доштанд. Авзои Эшон Бала тира буд. 

Дурушт мегуфт, гўѐ Давлатманд бек нею балки рафиқи аѐми шубобаш бошад. Давлатманд 

ҳам ўро рўихотир мекард, чун сайидзода… 

  - Ўро ба чӣ хотир болоргузар кардӣ? 

  - Эшони  Ғиѐсиддин будани ў нони моро нимто намекунад. Ў худ дар миѐни 

ҳамқавмонаш мавқеъ пайдо накард. Ўро аз ғояти рашку нотавонбинӣ дида натавонистанд. 

Маҳз нобарорӣ боис шуда ки ба қаламрави мо биоянд. Вагарна мақсадҳои ўву тобеонаш 

чизи дигар аст. 

  - Ҳанўз вақти дар Бухоро буданам шоҳид будам, ки таълимдидагони мактабҳои Туркияи 

Усмонӣ ва Қазон, майли сохтани давлати Туркиро доштанд. Ҳатто онҳо аз он ифтихор 

мекарданд, ки чун Чингизу Темур пешвоѐни ҷасуру ғаюр аз нажоди онҳост. Ўро маҳз 

ҷадидони дар он давлатҳо таҳсил гирифта, ба Бухоро хонда буданд. Аввал ба инқилобчиѐн 

пайваст. Чун дид ки давлати Россия мавқеи Туркпарастонро танг карда, баҳри равнақи 

нуфузи хеш ҷаҳд дорад ба муҷоҳиддин пайваст, зеро миѐни онҳо аскариятро ҳамқавмонаш 

ташкил мекарданд. 

  - Аммо аз онҳо дастгирӣ надид. 

  - Чунки мехост муфт, бе мубориза соҳиби тахт шавад. 

  - Амир Олимхон низ ба иштибоҳ роҳ дод, ба пиндори ў Анварпошо, ки ҷангу 

муҳорибаҳои зиѐдро дидааст, ҳоли русҳоро танг мекунад. Аммо ҳамааш акси он шуд. 

  - Бале, чунки Анварпошо  тавре, ки мо ва  дигарон мепиндоранд, чандон мавқеъшинос 

нест. Амир кирдораш ҷуз авомфиребӣ ба ягон баҳои дигар созгор намеомад. Қадамаш 

номуборак аст. 

  - Овозаи Рустам беҳ аз Рустам гуфтаанд. Мо низ ба хотири шўҳраташ ўро пазируфтем, 

вагарна ба андозаи Солеҳ дар ҷанг саҳм гузошта наметавонад. 

  - Метарсам паю қадами номуборакаш ба мо низ таъсир мерасонад. 

  - Худо нишон надиҳад. 

 

                                                                          * * * * *  

      Санги Тош дар боғи назди ҳавлияш се нафар аскари сурхро, ки ба миллати рус мансуб 

буд зиѐфат медод. Дастархони пурнозу неъмат ороста буд. Онҳо бо худ шароб оварда 

буданд. Аз ин рў сархушӣ доштанд. Садорат ҳар гоҳ шавҳарашро ба ошхона хонда, таоми 

омода кардаашро пешаш мегузошт, ки ба рўи хон ниҳад. 

     Чун Садорат аз назди суфа гузашта ба сўи чашма равон шуд, Виктор ном аскар қазои 

ҳоҷатро баҳона карда, бо роҳи дигар аз паси Садорат шуд. Садорат  кўзаро аз об нима 

карда буд, ки Виктор болои сараш соя андохт. 

  - Чи мехоҳӣ? – дурушт гуфт Садорат. 
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  -  Об… 

  - Дур шав! 

  - Кайҳо боз орзўи дидани зани тоҷикро доштам, - механдад. 

  - Зани тоҷикро дар хоб хоҳӣ дид. 

  - Аз марди яроқдор наметарсӣ? 

  - Метарсам… 

  - Пас чаро густохӣ мекунӣ? 

  - Ноз ҳусни занон аст. 

  - Мефаҳмам, - даст ба камари Садорат мебарад. 

  - Даст нарасон! 

  - Чаро? 

  - Шавҳарам мебинад. 

  - Аз ў метарсӣ? 

  - Мардони мо бадрашканд. 

  - Медонам. Аммо шавҳари ту хизматгори мост. Ў ҳаргиз хилофи раъйи мо намебарояд. 

  - Бо боварӣ гап мезанӣ? 

  - Ҳамин тавр аст. 

  - Пас, атрофро аз назар гузарон. 

  - Барои чӣ? 

  - Аз бадномӣ метарсам. 

  - Ҳозир… - аскари сурх ба атроф назар дўхт. Садорат бо кўзаи пуроб ба сари ў зад. 

Аскари сурх афтод. Садорат шамшери худи ўро ба дилаш хаст. 

  - Зани тоҷикро дар он дунѐ хоҳӣ дид, - гуфт бо тамасхур ва кўзаро  партофта ба хона 

шитофт. Шавҳараш онҷо буд.   

  - Кўзаат куҷост? 

  - Ба сари ў задам. 

  - Ў кист? 

  - Аскари сурх. 

  - Зиндааст? 

  - Мурд. 

  - Чаро ин корро кардӣ? 

  - Охир ба ман даст дарозӣ кардан мехост. 

  - Чаро ин амалро ба Давлатманд накардӣ?   

  - Чунки ў имон дорад. 

  - Акнун баимон шудааст? 

    Садорат дигар ба ў гўш надод. Кулба даромад. Санги Тош ба ҷойи воқеа шитофт. 

Ҷасадро шариконаш мебурданд. 

  - Ин кори кӣ бошад? – суол кард яке аз онҳо. 

  - Давлатманд, - гуфт Санги Тош. 

  - Номард, мувофиқи гуфтушунид оташ бас эълон карда буд. Инак тартиботро вайрон 

карданд. 

  - Ин хабарро ҳатман ба сардоратон расонед! – хоҳиш кард Санги Тош. 

  - Мерасонем. 

  - Бо ў гуфтушунид кардан маъние надорад. 

  - Мефаҳмам, аммо калонҳо ба хулосаи мо аҳамият намедиҳанд. Онҳо дар ин бора фикри 

худро доранд. 

  - Нерўи Давлатманд кирои гап нест. 

  -  Нерўи Аскарони сурх  хеле қавӣ аст. 

 

                                                            * * * * *  

 

      Анварпошо ва Алодўст, хоҳарзодаи Давлатманд, дар боғ қадам мезаданд. 
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  - Ту хоҳарзодаи дўстдоштаи Давлатманд ҳастӣ. Офарин ба ту ки садоқати бемисл дорӣ. 

Тағоятро аз мадди назар дур накун. Мудом ўро аз чашми душманони ҳасуд эҳтиѐт намо. 

  - Кистанд онҳо? 

  - То ҳол намедонӣ? 

  - Не… 

  - Ин шахс Эшон Бала аст. 

  - Эшон Бала? Маро аз барои ў шуда ду моҳ зиндонӣ карданд. Тағои худам. 

  - Ў маккор аст… 

  - Тағоям нисбати ў эҳтироми хоса дорад. 

  - Ў аз ҳад зиѐд худсар аст. Бе иҷозати Давлатманд кор мекунад. Мақсадаш аз байн 

бардоштани тағоят мебошад, то худ тамоми ҳокимиятро ба даст оварад. 

  - Наход? 

  - Инро фаҳмидан ягон душворӣ надорад. Аз он рўзе ки паҳлўяшон қарор дорем,ин 

масъаларо баръало эҳсос намудам. 

  - Ба тағоям нагуфтед? 

  - Гуфтам… Ягон зарра дигар нашуд. Ба пиндори ў мақоми Эшон Бала ба ман болотар аст. 

Ў намедонад, ки ман бо фармони Амир Олимхон фармондеҳи кулли артиши Аморати 

Бухороям. Ин мақом аз ҳамаи мақомҳо болотар  аст. 

  - Ба ў фаҳмонам? 

  - Ихтиѐр дорӣ.  

  - Меравам, ҳамаро мефаҳмонам. 

  - Бале, бигўй. Аммо номи маро нагир. Зеро гумон мекунад, ту инро на аз рўи 

мушоҳидаҳои хеш балки дастури ман мегўӣ. Таъсири суханат кам мешавад. Умуман номи 

маро ба забон наѐр! 

  - Хуб! – ба асп савор шуда, онро ҷониби қароргоҳи Давлатманд тозиш дод. Давлатманд 

ҳамроҳи Ҷамолпаҳлавон сари масъалаи стратегӣ баҳс доштанд. Чун Алодўстро осемасар 

диданд, ҳарду ба изтиробу тааҷҷуб афтоданд. 

  - Тинҷист? – суол кард Давлатманд. 

  - Ба Шумо гуфтание доштам. 

     Ҷамолпаҳлавон онҳоро танҳо гузошт. 

  - Хуш, чӣ гап? 

  - Тағо, шунидам, балки мушоҳида кардам,  ки Эшони Бала қасди мансаби Шуморо дорад.  

  - Инро ба ту Анварпошо талқин кард? 

  - Не, ман худам инро ҳис кардам. 

  - Дурўғ, агар бо ў ҳодисае шуд, аз ту мебинам. Ба ту зиндон дарс нашуда будааст? Ў 

ягона шахси содиқи ман аст. Анвар чӣ мақсад дорад, ҳанўз барои ман маълум нест. Аммо 

Эшон Бала барои ман хизмат мекунад. Ва дар сар ягон фикри хом надорад. 

  - Бовар надоред? 

  - Асло… 

                                                                    * * * * *  

 

     Кобул. Қароргоҳи Амир Олимхон аз ҷониби аскарони шоҳи Афғонистон Амонуллохон 

нигоҳбонӣ мешавад. Ҳатто намояндагони сафорати Англияро намегузоранд бо ў 

ҳамсўҳбат шаванд. Яке аз кормандони сафорат бо либоси машкоб ба ҳузури Амир меояд. 

  - Нома овардам, - гуфт машкоби сохта. Амир номаро хонда, дар қоғази дигар матлабашро 

иншо кард. Онро ба лифофа гузошт ва  ба дасти машкоб дода илова кард: 

  - Ба ҷаноби Сафир расонед, ки ба шоҳи Афғон фишорро зиѐд кунанд. Ақалан гузоранд, 

ки бо намояндагони худ дар қаламрави аморати собиқ робита дошта бошам. 

  - Дар ин хусус гуфтугў доир шуд. Амонуллохон ваъда низ додаанд. Чуноне ки мебинед, 

ҳама акси ҳол аст. 

  - Ў ҳам аз болшевикон ҳарос дорад. Вагарна ҳаргиз моро дар канор намегузошт. 
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  - Дар Аморат чи воқеаи тоза ба амал омадаст? 

  - Давлатмандбий Балҷувонро Ҷумҳурӣ эълон кардааст. 

  - Ҷумҳурӣ эълон кардааст? 

  - Бале, намояндагони ҳокимияти болшевикии Россия бо онҳо сари мизи гуфтушунид 

нишастаанд. 

  - Наход? 

  -  Анварпошо низ бо Давлатманд муттаҳид шудааст. 

  - Ин хабари тамоман ғайриоддӣ. 

  - Бале.. Намояндаи сафорат бо онҳо вохўрӣ дошт? 

  - Не, аз Анварпошо нома омад ки Давлатмандро водор мекунад, ки ҳарчи мехоҳад ва 

мегўяд, аз номи Аморати бухоро ҳарф занад. 

  - Анварпошо марди фозил аст. Мефаҳмад, ки амали Давлатманд қобили қабул нест. Зеро 

ў сиѐсати воқеиро идрок намекунад. 

  - Давлатманд ҳанўз ба як хулоса наомадааст. Саргарми муваффақиятҳои ҷангии хеш 

шуда, фаромўш кардааст, ки замоне ки буд. Аз ҷониби дигар эътирофи нерўи ҷангии хеш 

шуда, фаромўш кардааст, ки замоне кӣ буд. Аз ҷониби дигар, эътирофи нерўи ҷангии ў аз 

ҷониби Артиши сурх қадре мағрураш кардааст.  

     Амир Олимхон рўи ҳавлӣ пешу пас қадам зада  андеша рафт. Машкоби сохта низ 

безобита шуд. Тарсид, ки гумоштагони Амонуллохон найрангашро пай мебаранд. Аз ин 

рў гулў афшонда диққати Амирро ба худ кашид. 

  - Саломат бош! 

  - Ташаккур! Ҷаноби Амир, вақти баргаштани ман расид. 

  - Гўш кун. Ба ҷаноби Сафир расонед, ки дар мавриди Давлатмандбий чораи мушаххас 

бинанд. Дар акси ҳол аз идораи мо баромадани ў аз эҳтимол дур нест, - оҳ кашид ва бо 

таассуф мушт ба каф зада илова кард: - Ба қўшбегӣ гўш дода, ҳама чизро аз даст додем. 

Ман дар симои ин марди ҷасур, беҳтарин саркардаи асокирро дида будам. Аммо бадгўмву 

бадгумонии қушбегӣ нагузошт ба ў эътимод бандам. Агар ба ў бовар намекардам, шояд 

болшевикон ба пешравӣ мушарраф намешуданду  гуфтушунид бо ширкати ман доир 

мегардид. Вақте ки Анварпошо омад, боз ба ў эътимод бастем. Давлатманд ба гўшаи 

хотирам наомад. Шояд амали ман боиси малоли хотири ў шуда бошад? Ба ҳар ҳол Шумо 

метавонед, дили ўро бо он гарм кунед, ки эҳтироми ман ба эшон калон аст. 

  - Инро ба ҷаноби сафир мерасонам, - гуфт фиристодаи сафир. 

  - Танҳо ва танҳо ба шумо эътимод дорем, зеро ҳаққи ҳалоли мо будани аморатро эътироф 

мекунад. 

                                                          

                                                                     * * * * *  

 

      Намояндаи асокири болшевикони рус дар дараи Кангурт бо Ҷамолпаҳлавон 

гуфтушунид дорад. 

  - Шумо оташбасро вайрон кардед, эътирофи ҳокимияти шумо ва Ҷумҳурии Балҷувон боз 

ба таъхир афтод. 

  - Куштори аскари шумо сирф хусусияти ахлоқӣ дорад. Мо онро ташхис кардем. Ҳаргиз 

онро ба халал ѐфтани шартнома начаспонед! 

  - Чунин аст. 

  - Не, ин тавр нест. Шумо ваъдаи эътироф додеду онро кашол медиҳед. Имрўз ки чунин 

воқеаи нангин рўй дод, барои шумо айни муддао шуд. Инро баҳона мекунед! 
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  - Дирўз аз Маскав, аз Кремл тавассути телеграф хабар доданд, ки баъди ин куштор 

тасмими эътирофи ҷумҳурият ба таъхир гузошта шавад. 

  - Барои чӣ? 

  - Чи гуна давлатеро ки роҳбаронаш таҳаммули муваққати оташбасро надоранд, ба 

расмият мешиносанд? 

  - Ба Маскав хабар додед, ки аскари шумо бо мақсади таҷовуз ба зани тоҷик ба марг 

гирифтор шудааст? 

  - Бале, ҳамчунон хабар додем, ки ин зан бо бадахлоқӣ ном баровардааст. Ў маъшуқаи 

Давлатманд аст, ўро борҳо дар ҳарами ў дидаанд. Ҳамчунин чанд шабро дар шабистони 

Сариқ босмачӣ  гузаронидааст. 

  - Тўҳмат назанед! 

  - Ҷамол-паҳлавон, шумо аз воқеият сарпечӣ накунед. Ончи аѐн аст, ҳоҷат ба баѐн нест. 

  - Ба шумо намезебад намояндаи давлати абарқудрат, бо дурўғу тўҳмат мусаллаҳ шудаед. 

  - Масъалаҳо ночизанд, нангинанд  аммо чӣ илоҷ ки воқеӣ мебошанд. Магар онро сарфи 

назар кардан аз рўи инсоф аст? 

  - Мову шумо бояд, аз нуқтаи назари дипломатӣ ба воқеият назар кунем, ҷузъиѐтҳои 

нангинро аз мадди назар дур кунем. Ба умеди кайк пўстинро насўзем. 

  - Барои мо марги аскари қаторӣ ҷузъиѐти камарзиш нест, чунонеки шумо мепиндоред. 

  - Шумо воқеаи қатли он аскарро медонед? 

  - Бале, на тавре ки шумо мепиндореду аз он зани фоҳиша фариштаи ҷабрдида 

метарошед. 

  - Ба даҳонатон нигоҳ карда гап занед, касе ба шумо ҳуқуқ надодааст, ки шаҳрванди 

давлати соҳибихтиѐрро таҳқир кунед, ҳарчанд таҷовуз кардан ба шумо муяссар нашуд! 

  - Хулосаи ин гуфтушунидро ба марказ мерасонам. 

  - Чи гуна хулосааст он? 

  - Хулосаи пуч… 

  - Дар сўҳбати навбатӣ шахси воқеӣ ва босалоҳиятро дидан мехоҳем, ки барои ҳалли 

ҷузъитарин масъала ба Кремл муроҷиат накунад. 

  - Аз ҷониби шумо низ бо чунин шахс гуфтушунид карданием. 

  - Ин шахс рў ба рўи ту қарор дорад. 

 

                                                                       * * * * *  

 

      Соҳили рўди Сурхоб. Найзор аз вазиши насими субҳона мавҷ мезанад. Рўди камоб ки 

замони серобӣ регу сангрезаҳоро аз худ боқӣ гузоштааст, намуди ҳузноваре дошт. Эшон 

Бала ҳамроҳи Алодўст аз руд гузашта ба назди найзор расиданд. 

  - Иди қурбон ба шунидам хунину фоҷиабор меояд, - гуфт Эшон Бала. 

  - Аз кӣ шунидед? 

  - Одамони мо гуфтанд, ки байни онҳо кор мебаранд. 

  - Намешавад, то рўзи ид ин корро анҷом диҳанд? 

  - Онҳо дар ин хусус бо мо маслиҳат намекунанд. 

  - Худо нишон надиҳад. 
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     Эшон Бала пеш-пеш, Алодўст қафотар, дар паҳлўи чапи ў асп меронд. Сўҳбаташон 

ҳанўз идома дошт. Эшон Бала гумон кард Алодўст воқеан ин сўҳбатро меписандад. Ин 

лаҳза зарбаи ногаҳонӣ аз пушт, аз қисмати шонаи чап ба ҷисми Эшон Бала фурў рафт. 

  - Номард, ҳатто  душманро аз пушт ханҷар намезананд! Аллоҳу акбар!! – гуфту рўи 

замин афтод, асп рам гирифт. Алодўст  ҷониби қароргоҳи артиш фирор кард…  

       Давлатманд ҳамроҳи Анварпошо нишаста буд. Хабарро Ҷамолпаҳлавон овард. 

  - Наход? – дилашро дошт Давлатманд. 

  - Ҷасадро дар найзори соҳил ѐфтанд. 

  - Даҳшат! 

  - Худро ба даст гиред, Давлатманд, - ўро ором карданӣ шуд Анварпошо. 

  - Коре шуд ки ҳеҷ интизораш набудам. Мо мағлуб шудем. 

  - Чӣ? Иродаатонро ба даст гиред. 

  - Иродаи ман шикаст, - гуфт Давлатманд ва дар ҷояш нишаст. 

  - Ҳанўз нашикастааст, то  лаҳзае ки дар паҳлўят қарор дорам, - гуфт Анварпошо. 

  - Ў марди воқеан доно, ҷасур, ватандўст, адолатхоҳ, худотарс ва боимон буд. Акнун 

ояндаи мо чӣ мешавад? 

   Анварпошо оҳ кашид ва ба рўи Давлатманди рангпаридаву ғамгин нигарист. 

  - Воқеан талафот вазнин аст. Вале таҳаммул ягона роҳи раҳоӣ аз ин мусибат аст. 

 

                                                                        * * * * *  

 

       Давлатманд  бо намояндаи аскарони сурх дар мавзеи сердолударахт, дар назди анҳори 

сероб нишаст дошт. Канортар аз онҳо аспҳо онҳо қарор мечариданд. 

  - Ҳанўз ҳам Маскав хомўш аст? 

  - Маскав хулосаи худро дар шакли лоиҳа омода кардааст. Аммо сару садоҳо аз ҷониби 

давлатҳои манфиатдор баланд мешавад. Англия муқобили ин аст. Мехоҳад танҳо 

Аморатро эътироф кунем. Зеро Балҷувон ҷузъе аз Аморати куҳан аст. 

  - Боз чӣ мушкилот Кремлро гирифтор кардааст? 

  - Мушкилӣ надорад, аммо лоиҳа ҳанўз қонунӣ нагаштааст, зеро дар ин маврид андешаи 

ягона вуҷуд надорад. Таъсири гуногунандешӣ аз берун зиѐд аст. 

  - Иди қурбон фаро мерасад, биѐед то он рўз хулосаи мусбатро ҷонибдорӣ карда, ба он 

асоси қонунӣ диҳед! 

  - Ман ин шарти шуморо ба марказ гўшрас кардам, ҷиҳати эҳтиром ба дину оин ва 

эътиқоди қаламрав розигияшонро ба даст овардам. Аз боло дастур доданд, ки дар ин рўз 

ягон тир андохта нашавад,  ҳатто муре озор наѐбад. Лоиҳаи созишномаро ирсол кардаанд, 

бо он шинос шавед. 
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       Давлатманд ба қоғаз нигарист. 

  - Аз ҷониби шумо кӣ имзо мегузорад? 

  - Мўҳри горнизон ҳаст, масъулияти имзоро ба дўши ман ниҳодаанд. 

  - Ман розӣ, - ба шартнома имзо гузошт Давлатманд. 

  - Ман дар тартиб додани он саҳм доштам, - ба он имзо гузошт намояндаи ҳукумати 

болшевикӣ. 

                                                                           * * * * *  

       Деҳаи Обидара намуди идона дошт,  кўдакон бо либоси оҳарӣ хона ба хона 

мегаштанд. Ҳама хушҳол, дар лабон табассум. 

  - Ид муборак… Ид муборак… - нидо мекарданд хурду калон. 

      Соҳибхонаҳо ба кўдакон мувофиқи ҳиммати хеш чизе медоданд. Яке чормағз, дигаре 

чалпак ѐ тухми мурғ… Дар назди масҷиди деҳаи Обидара саворони зиѐд гирд омада 

буданд. Давлатманд, Анварпошо, Салимпошо, Дониѐр ва Ҷамолпаҳлавон аз иҳотаи оммаи 

намозгузор ки аз дидани онҳо гўѐ сер намешуданд, қадам монда пеш мерафатанд. Сафи 

намозгузорон ороста шуд. Аскарони бешумори сурх аз паси теппаҳо бурхостанд. Ҳанўз ду 

ракат намози фарз адо нашуда буд, ки  масҷидро аз чор тараф аскарони рус иҳота карда ба 

ҳуҷум гузаштанд. Тирпаронӣ оғоз ѐфт. Анварпошо  сўи аспаш давид, аммо тир хўрд. 

Давлатманд савори саманд сарвари аскарони сурхро ба чанг оварда, чун бузи маслуқ зери 

соқ ниҳод. Сарвари аскарони рус наганро бароварда Давлатмандро ба нишон гирифт. 

Давлатманди захмӣ ба замин афтид. Анварпошо бо забони туркӣ ҳазѐн мегуфт. 

       Писари Давлатманд баъд аз онки аскарони сурх мавзеъро тарк карданд, падари 

захмияшро кашолакунон аз майдон баровард. Мардум гурезон буданд. Аскарони сурх бо 

шамшерҳои урѐн аз ғалаба ҳарф мезаданд. Рўи раҳ чормағзу мавиз, байзаҳои мурғ 

шикаставу рехта буд. 

     Писари Давлатманд  Солеҳ Анварпошо ва падарашро ба деҳаи Чагам овард, вақти 

ғуруб ҳардуро ба хок супурд.   Дар қади дара, дар ҳамворӣ сафи аскрони ғолиб равона 

буданд. Пеш-пеш байрақи сурхро аскаре бардошта хушҳолона қадам мезад. Онҳо чун 

ғолиб фараҳманд буданд. 

   Дар фарози теппа писари хурдии Давлатманд Собир нишаста дар ҷомаи худ печида 

сармои барфолудро таҳаммул мекард: 

  - Мерасад рўзе, ки амали шумо дучори нафрат қарор мегирад. Мардум ба қимати адолат 

мерасанд. Имрўз аз ғалабаи худ меболед, тантана мекунед адолати худро, ки ба мо ҷабр 

асту алам… 

- Ба сафи аскарони рус бо нафрат  нигариста  худ ба худ мегуфт. Овояш ҳузн дошт.  
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        Шикасти нерўҳои Ватандор дар Балҷувон ба барпошавии сохти нави ҷамъиятӣ асос 

гузошт. Муқовиматҳои минбаъда хусусияти муташаккил надошт ва он аз эҳсоси гурўҳҳои 

кўчак сар мезаду  чун шамъҳои хирасўз хомўш мешуд. 
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