
        Ибни Лодан ва шахсияти ў дар расонаҳои хабарӣ баъд аз он воқеаи 

мудҳиш, ки 11 сентябри соли 2001 дар Ню Йорк рўй дод, пайдо шуд. Акнун 

аз ў шахсияти устуравӣ сохта буданд. Ва аҳолии гуногунэътиқоду 

гуногуннажодро аз ў тарс медоданд, то ки санги нафратро ба тандиси ў ҳаво 

диҳанд. Овои ўро касе шояд нашунида бошад, аммо санги маломат ба сари ў 

мерезанд. Чаро? Воқеан мусалмонон террористанд? Расонаҳои хабарӣ сухани 

аниқ надоранд. Хабаре чанде пеш дар рўзномае интишор ёфт, ки дар љойи он 

ду Бинои осмонхарош ки шикасташонро ба души Ибни Лодан ниҳоданд, 

масљиди љомеъи мусулмонон бунёд карда мешавад. Боз хабаре чоп шуд, ки 

гўё Исроил баъд аз понздаҳ сол чун давлат барҳам мехўрад. Исроиле, ки дар 

паҳлуи ИМА дар сиёсати љаҳонӣ майдондорӣ дорад. 

   Тақдири ҳамзабонони безарару бетаассуби мо-яҳудиёни бухороӣ чӣ 

мешавад? Ба Душанбе бармегарданд? Онҳо қисме Исроил ва қисме ИМА-ро 

макони зист ихтиёр кардаанд. Дар паси пардаи ин воқеаҳо гуфторҳои дигар 

гоҳ гўшонаву гоҳо ошкор садо медиҳад. Љурми ҳама ин бесарусомониро ба 

сари сайҳунистон бор мекунанд. Аммо пас аз ҳар амали террористӣ «Ал – 

қоида» - ро гунаҳгор мекунанд, скинхедҳо низ дар Россия тадриљан 

«шўҳрат» пайдо мекунанд. Дар дили ақалиятҳои миллӣ ҳарос бедор мешавад. 

Насли нав террори сурхро фаромуш кардааст, даҳшати он танҳо дар 

китобҳои таърих боқӣ мондааст, ки таъсираш камтар аст. Ибни Лодан низ 

умри абад надорад. Баъди Ибни Лодан аз чи касе Ибни Лодан месозанд? 

 

                  Муаллиф                                     25.06.2010                
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Аброр Зоҳир                                                 Роман – 

Памфлет 

 
                

Ибни Лодан                    
 

   - Биноҳои осмонхарошро тарконданд - е, - покуро ба кафи дасташ соида 

тоза кард сартароши ланг ва аз нав сари сафеду пучалаи Кавракро тоб дода 

шурўъ намуд ба тарошидан. 

  - Дар куљо? - ба оина нигариста қиёфаи сартарошро аз назар гузаронд 

Каврак.        

  - Дар телевизион  дидам, ин Биноҳо дар Нюйорк будаанд. 

  - Нюйорк? 

  - Бале, Америка… 

  - Бо чӣ  заданд? 

  - Бо ҳавопаймо… 

  - Бомба андохтанд? 

  - Бомба? - пузханд зад сартарош. - Ду самолёти барзангиро рост ба Бино 

оварда заданд. 

  - Маълум кори дасти кист. - хулоса баровард Каврак ва сарашро аз зери теѓи 

сартарош дур гирифта, рост ба чашми ў нигарист. 

  - Кӣ будааст? - бо тамасхур суол дод сартароши саҳроӣ, ки шаҳрнишинӣ 

боиси хиёнаташ ба пешаи бобоияш шуда буд. 

  - Дасти мусулмонҳост. 

  - Фундаменталистҳо не? 

  - Бале, маҳз онҳо... Пеши роҳи онҳоро Амрико мегирад вагарна силоҳи 

ҳастаӣ месозанд. Онҳо аз алам ин корро кардаанд. 

  - Дуруст ҳам мекунад, Амрико… 

  - Ман чӣ гуфтам? Дар вақташ Кремл садди роҳ мешуд. Имрўз ҳамаи ин ба 

дўши Амрикои бечора аст.  

  Агар аз ман пурсанд, ҳамаи мусулмонҳоро террор мекардам. 

  - Офарин, ба дили ман гап задӣ, - саҳл монд Каврак бо сари нимтарош аз 

љой хезад. 

  - Шин! Ҳоло тамом накардаам. 

  - Ҳм… Рости гап, дили ману шумо як будааст. 

  - Офарин! Ана ҳамин чизро ман дар Ўзбекистон бо чашми сарам дидам. Дар 

Самарқанду Бухоро тољикон худро ўзбек мешуморанд. Барои чӣ? 

  - Барои чӣ? 

  - Барои онки дили тољику ўзбек як аст. Аз русҳо низ шубҳа дорам. Боз ин 

кори дасти онҳо набошад? Охир онҳо дар вақти ЉБВ «таран» мекарданд?  

   - Не, зинҳор русҳо нестанд. 

   - Ин корӣ ки бошад? 

- Амрико худаш меёбад ин кори кист? Мебинӣ… 
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  - Дилам аз Амрико пур аст. 

  - Россия чӣ мегўяд? 

  - Ҳанўз гунаҳгор мељўяд. 

  - Аз ман намепурсанд, агар пурсанд мегуфтам, кори дасти мусулмонҳост. 

Гунаҳгор љуста нагардед. Ман хулосаамро пеш аз воқеа баровардаам.  

  - Дар шарқи наздик низ кўдакони фаластинӣ натарсида ба танку тўпи 

яҳудиён санг меандозанд. Инро ту дидӣ? 

  - Гап заниро ёд гир уко… 

  - Ман? 

  - Бале ту… 

  - Чӣ хато кардам? 

  - Маро «ту» гуфтӣ. 

  - Узр… 

  - Тасаввур кун, ба дасти ин кўдакон фардо аслиҳаи ҳастаи афтад. Чӣ 

мешавад? 

  - Дабдалаи ҳамаро мебароранд. 

  - Офарин! 

  - Ман ин гапро дар масљид ҳам мегўям. Дирўз дар масљиди деҳа љойи 

помонӣ набуд. Ҳама намозхон шудааст. Сабабаш дар чист? 

  - Дар чӣ мебуд? 

  - Бекор ки ҳастанд, масљидро макон кардаанд. Боз дар љойҳои љамъиятӣ, 

боѓу истироҳатгоҳҳо љойнамоз партофта мехонанд. Агар Сталин зинда 

шавад, очаи зори ин бекорхўљаҳоро нишон медиҳад. 

  - Демократия нашуд? 

  - Аз куљо? Кӣ ҳад дошт ин хел бо забони дароз ҳарчи ки ба даҳонаш омад, 

гўяд? Кӣ ҳад дошт?  Касе аз бинӣ боло гуфта наметавонист. Ба онҳо гуфтам, 

кор кунед! Бекор нагардед, масљид љойи шумо нест. Мулло абрў хамонда 

песонд. Ман ҳам суст наомадам.  

  - Суст омадан даркор нест. 

  - Бале, ман суст намеоям, - гуфт Каврак ва тоқии гули қаламфурияшро ба 

сар ниҳода, кисаашро кофт. Панљ сомониро ба рўи мизаки сартарош ниҳод. 

  - Бақияро намегирам… 

  - Барои чӣ? 

  - Мо тољику ўзбек бо ҳам бародарем. Ман барои бародар љонамро нисор 

мекунам. 

  - Лозим набуд, - табассум даври лабони сартарош гул кард. - Ташаккур! Боз 

биё! 

  - Албатта меоям, - аз дар баромад Каврак ва аз пайраҳаи танг, аз назди 

растаи пойафзор гузашта ба чойхона омад. Аз гўшае кату мизҳои чойхонаро 

аз назар гузаронда, ягон шахси шиносро наёфт. Дар кати холие, ки канортар 

аз мизу катҳои дигар меистод нишаст. Тоқияшро аз сар гирифта, сари 

тосашро кафмол кард. Вай аз мавзўи бардоштааш, ки ин лаҳза дар маѓзаш 

мељўшид, ба ваљд омада буд. Мехост ду - се шиносашро пайдо карда 

хулосаашро иброз намояд. Аммо чунин имкон фароҳам наомада буд. 
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    «Маро ин рўзгор, ки дар қайди онам чаро дилписанд нест, худ ҳайронам». 

Каврак тоқиро ба сар монд. Дар катҳои дигар низ сухан аз ин қазия мерафт. 

Дилаш ба љўш омад. 

  - Чӣ биорам? - пешхизмат ба ҳузураш омад. 

  - Чӣ доред? 

  - Чизе, ки дилат мехоҳад. 

  - Чойи кабуд ва ду сар набот… 

  - Хуб! - пешхизмат рафт. Каврак безобита буд, аз фармудааш пушаймон 

шуд ва аз љой хест. Вале пой аз рафтан боздошт, чун ҳамдеҳаашро дид, ки ба 

қасди чойхўрӣ азм дошт. 

  - Нўъмон, - хушҳолияшро ниҳон дошта натавонист Каврак, ба пешвози ў 

чанд гом ниҳод. 

  - Биё ҳамроҳ чой хўрем! 

  - Ташаккур! - Нўъмон бо Каврак салом карда, ба таклифи ў розӣ шуд ва 

назди кат омад. Ин лаҳза пешхизмат фармудаи Кавракро рўи мизак ниҳод… 

  - Ба ман як нони Самарқанд, ду моҳии бирён ва чойи сиёҳ биёр, - фармуд ба 

пешхизмат Нўъмон. 

  - Хуб! - пешхизмат пайи иљрои супориш шуд. 

  - Хабари навро шунидӣ? - ба Нўъмон рў овард Каврак. 

  - Кадом хабар? 

  - Ба Амрико ҳуљум кардаанд, ин кори мусулмонҳост. 

  - Кай? 

  - То ҳол хабар надорӣ? 

  - Не… 

  - О ҳама аз кўдаки гаҳвора то пири аз гап монда, аз ин қазия хабар доранд. 

  - Ман хабар надорам. 

  - Телевизор тамошо намекунӣ - да. Ҳамин шаб бо ду чашми сар дидам. 

Дугоникҳои осмонхароши Нюйоркро бачаҳалок бо самолёт зада ба хок яксон 

карданд. 

  - Ин чизро ман ҳам дидам, кори дасти кӣ бошад? Амрикоиҳо ҳам 

ҳайронанд.  

  - Ҳайрон шудан даркор нест. Фикрамро гуфтам. Ва боз такроран мегўям. Ва 

аз ҳељ кас наметарсам. Ба ту низ мегўям. Бирав ба касе, ки дилат мехоҳад 

бигўй. Бигўй, ки ман Каврак инро гуфтам. 

  - Ҳм… - пўзханд зад Нўъмон. - Бобои Каврак, ин барои ман аҳамият 

надорад. Ва ягон зарра ташвиш надорам. 

  - Чаро? 

  - Ман ба сиёсат кор намегирам. Дар ҳамон шабу рўзе, ки ҳама хурду калон 

ба сиёсат гаравида буд, кампири бибиямро барои ба он дахл карданаш, сахт 

хафа кардам. Ў аз он ҳарос дошт, ки бар асари дигар шудани расму оин оши 

худоияшро мо фарзандон намедиҳем. 

  - Кампир беҳуда асабӣ нашуда будааст. 

  - Ман ба ў гуфтам, ту аввал бимур, ман буққаи пеши бозорро кушта оши 

сартахта медиҳам. 

  - Гов куштӣ? 
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  - Ҳама дар гурез буд, кампир дар роҳ љон дод. Буққаи ваъдагиро куштам, 

мардуми гуреза паҳ - паҳкунон оша дулунља хўрданд. Гўё дар сури ў омада 

бошанд. 

  - Кампира тўяш буд. 

  - Дар доди ҳаштоду ҳашт давра гардондемаш. 

  - Аз гап дур рафтем Нўъмон. 

  - Чӣ гап? 

  - Дугоникҳоро ба хок яксон карданд… 

  - Вақташ расида будааст - да… 

  - Нўъмон, ту медонӣ, ки дар тамоми олам дар ин хусус мегўянд? 

  - Мегўянду баъди ягон моҳ фаромўш мекунанд. 

  - Не, ту Нўъмон корро саҳл пиндоштаӣ. Љанг мешавад. 

  - Љанг? 

  - Бале, Нострадамус инро пешгўӣ кардааст. Љанги сеюми љаҳон сар 

мешавад. Љанги ҳастаӣ. Ягон љонзот зинда намемонад. 

  - Аз ин кӣ бурд мекунад? 

  - Бурд мекардагӣ одам ёфт мешавад. 

  - Ҳама ки мурд, кӣ бурд мекунад? 

  - Нўъмон, ту содда нашав! Худораҳматии бобои Иброҳим гуфта буд, љанги 

сеюми љаҳон ки гузашт, љанги чоруми љаҳон бо теѓу калтак мешавад. 

  - Барои чӣ? 

  - Чунки љанги сеюми љаҳон, тамаддунро аз байн мебарад. Инсон аз нав эҳё 

шуда, роҳи зиндагиро аз ибтидо шурўъ менамояд. 

  - Чун одамони давраи ибтидоӣ? 

  - Бале… 

  - Худо љанг нашавад! 

  - Ин ба хоҳиши ману ту вобаста нест. Кори шудагӣ шуд. Бо Амрико кадом 

одами ҳушёр баҳс мекунад? Худат бигу Нўъмон? 

  - Ман ба сиёсат кор надорам… 

  - Ин чиз ба ту вобаста нест. Хоҳӣ нахоҳӣ, бозичаи дасти сиёсат шудаӣ. 

  - Ман? 

  - Боз кӣ? 

  - Хато мекунӣ бобои Каврак…  

  - Ман ягон вақт хато накардаам, зинда бошем мебинӣ. Дугоникҳо чӣ гуноҳ 

доштанд? 

  - Ман ба сиёсат кор надорам, гуфтам ку. Фаҳми ман ба ин масъалаҳо 

намерасад. Ба дугоникҳо чӣ кор дорам? Кадом рўз аз телевизор хабареро 

шунидам, ки зане сегоник таваллуд кардааст. Ҳукумати маҳал барои 

нигоҳуИбни ва тарбияи онҳо шахсеро вобаста кардааст. 

  - Ту чиҳо мегўӣ? 

  - Чизеро, ки медонам. 

  - Ман дугонкҳои осмонхарошро мегўям, ки дар Нюйорк буд. Бинои 150 

қабата… 

  - Аз ин чиз хабар надоштам. Шаб аз телевизор дидам. 

  - Ба атрофат каму беш назар андоз Нўъмон. 
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  - Ҳавас надорам… 

  - Зиндагӣ аз хўрдану р… иборат нест, - Каврак наботчойро ба тамом нўшида 

пиёларо пару гузошт. 

  - Чой резам? 

  - Бас… 

  - Чаро барои масъалаҳои камаҳамият саратонро гаранг мекунед бобо… 

  - Чӣ? - якбора барошуфт Каврак. - Љаҳон месўзад, ту парво надорӣ?  

  - Ман ба ѓайр аз панљ аҳкоми шариат, рўзаи моҳи шарифи рамазон доштан, 

закоти мол додан, панљ вақт намоз гузоштан, калимаи шаҳодат бар забон 

овардан дигар бар чизеву касе кор надорам, тавофи хонаи Каъба ҳанўз 

муяссарам нашудааст, ки онро нияти иљро дорам. 

  - Нўъмон, ин гуноҳи туро кам намекунад. 

  - Кӣ гуфт? 

  - Ман, - даст ба сина зад Каврак. Ту бояд ба ѓайр аз ин, ба неку бад сарфаҳм 

биравӣ. Бидонӣ, ки чӣ бад асту чӣ нек? Ту худро мусулмон мешуморӣ, вале 

дарк намекунӣ душмани ислом кист?  - Ман ба ин баҳсҳо кор надорам. Назди 

парвардигор бо љоддаи хеш меравам. Ба љаҳди онки доман тар накунам. 

  - Ту худро ба нодонӣ назан Нўъмон. Чун файласуфон сухан гуфтанат чӣ 

маъно дорад? 

  - Ба назарат намудааст. 

  - Не Нўъмон, ту бисёр чизҳоро медонӣ. Аммо аз чизе эҳтиёт мекунӣ. Ин 

корат хуб нест. 

  - Агар мусулмонон чанг ба ресмони ваҳдат зананд, ҳељ гап намешавад, 

душманон низ мулзам мемонанд. 

  - Ту ҳам мисли мутаассибон сухан меронӣ Нўъмон. 

  - Каврак, ба даҳонат нигоҳ карда гап зан, ки боз читвори надаронамаш! 

  - Чӣ? 

  - Чизе ки шунидӣ. Ними одамон аз дасти ту кушта шуданд. Боз мехоҳӣ бо 

ҳамин роҳ моро қурбон кунӣ? - Нўъмон пиёлаи холиро рўи мизак ҳаво дод. 

  - Ту сиёсат мешинонӣ? - суст наомад Каврак. 

  - Сиёсату сиёсатбозиро медонистам, ҳоло дар инљо баҳузур чой нўшида, аз 

кадом як дугоникҳо сухан намешунидам. Нўъмон аз љой хеста ба назди 

пешхизмат рафта ҳисобӣ кард. Дили Каврак аз хом баромадани баҳсаш бо 

Нўъмон сиёҳ шуд. Вале таҳи дил аз як чиз хурсанд буд, ки мавзўи баҳс 

атрофи эътиқод қарор гирифт. «Аљаб коре мешавад, аљаб коре мешавад…» - 

аз ѓояти нишот дар лабонаш табассум гул кард.  Ва рост ба истгоҳи мошинҳо 

омад. «Афсўс, сад афсўс, ки Сталин нест. Агар як нафари дигар мисли ў 

мебуд, кор тамоман дигар хел сурат мегирифт. Ин забондарозҳо он гоҳ лом 

гуфта наметавонистанд. Хрушёву Брежнев ҳам ба муллоҳо маљоли 

қоматросткунӣ намедоданд. Андропов корро каме сахт гирифт, афсўс, ки 

риштаи умраш канда шуд. Вагарна Сталинчии воқеӣ буданаш аён шуда буд. 

Аммо Горбачев кори худро кард. Сиёсатро ба дасти мардуми авом дод, ки 

мувофиқ ба фаҳму идрокашон хулоса кунанд. Акнун истиқлол ёфтанд. 

Шоироне, ки дирўз «Ватанам СССР» мегуфтанд, имрўз аз ин чиз ифтихор 

доранд. Истиқлолро таваллуди дигар меҳисобанд. Дунё яксон намемонад. 
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Ана он вақт очаи зори ҳамаатонро нишон медиҳам. Ва шароби дар зери 

нимпайкараи доҳӣ нигоҳ доштаамро бароварда, ба ду қадаҳ мерезам. Якеро 

барои худ, дуюмиро барои доҳӣ. Ва ин суханро бо тамоми ҳастӣ аз дилу љон 

баён хоҳам кард: «Зинда бод Ленин ва Сталини бузург!». Сипас қадаҳро 

менўшам. Кайҳо боз нанўшидаам. Аз он рўзе, ки СССР пароканда шуд. Ман 

ҳам масљидрав шудам. Сарро тарошида ришро сар додам. Ба зоҳир истиқлол 

мегўям, аммо таи дил месўзам». Каврак то хона омадан дар қайди ин 

андешаву афкор мубтало буд. Ба ибодатхонааш даромад, ки калиди онро ба 

ҳар кас бовар намекард. Дарро аз дарун қулф зад. Рў ба пайкараи Ленин 

оварду оби дида рехт. «Ленин доҳии муаззам, ту оё хабар дорӣ, ки дар олам 

чӣ гапу кор мегузарад. Ваҳҳобиҳо, аз паси онҳо салафиҳо сар бардошта 

мақсадҳои нопоки худро амалӣ карданиянд. Аз тарс риш мондам, рўямро 

сиёҳ карда масљид меравам. Ночор аз паси мулло намоз мехонам. Бале, аз 

тарс доҳии муаззам. Аз тарси он дунё не, аз тарси ин дунё, ки онро барои ман 

ҳаром накунанд. Аз дасти ин муллоҳо ҳама кор меояд, - Каврак акси 

Сталинро бо рўймоли миёнаш тоза кард. Ва оби дидаашро бо гўшаи он пок 

намуд. «Рафиқ Иосиф Висарионович, шумо кори наљибро оѓоз бахшида 

будед. Маҳз шумо душманони синфиро ошкор карда ба лагери марг бадарѓа 

кардед. Имрўз теъдоди онро мухолифон ба миллион нисбат медиҳанд. Ба 

фикри ман ин кам аст. Агар дар вақташ дурустар кор мекардед, ҳаргиз ин рўз 

ба сарамон намеомад. Шали Маъруфро вақти намозхонияш дастгир карда 

будам. Дар болои љойнамоз афтод. Солҳои дароз ба худ наомад. Ба тахтаи 

пушт хоб буд. Акнун худро рўи чигас гирифт, ки риштаи умраш канда шуд. 

Ин натиљаи сиёсати дурусти шумо буд Иосиф Висарионович…» 

 

                                       *     *    * 

     Дар экрани телевизион навиштае бо рақами 11 мансуб ба моҳи сентябри 

соли 2001 пайдо шуд. Сипас, Биноҳои осмонхароши шаҳри Нюйорк ва 

ҳавопаймоҳои бузурги «Боинг» яке паси дигар ба ин Биноҳо бархўрданд. Дар 

як лаҳза Биноҳоро дар оташ фаро гирифт. 

      Кампири Холмоҳ ба ин манзара аҳамият надод. Чунин филмҳоро писари 

додараш ҳар рўз оварда, гаштаву баргашта тамошо мекард. Ба ў низ маъқул 

буд тамошои он. Вале намехост вақтро бар ҳадар диҳад. Халта сари китфу 

асо дар мушт бардам-бардам қадам зада љониби марказ равон шуд. Корро аз 

бозор оѓоз намуд.  

  - Садақа ради бало, ба ҳақи расули Худо… 

  - Кампир аз сари раҳ дур шав! Ёфтӣ вақти садақаталбиро, - дўѓ зад 

аробакаши ришдарози хароб, ки бо дандонҳои зардаш лаби поёнашро 

мегазид. 

  - Гузар, гузар… - Норозиёна абрў чин кард кампир. 

  - Ин тараф ист, - гаҳворафурўш ба кампир лутф кард. 

  - Ягон то фурўхтӣ ё не?.. 

  - Ин мардум аз зоидан мондаанд. Танзим гуфта гаштаанд, - пўзханд зад 

Сафарқули гаҳворасоз. 
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  - Напурс, дирўз як деҳаро қадам задам, як кас кўдакашро аз тўрба 

нагузаронд. Ихлос надоранд, дигар ба мо љўгиҳо… 

  - Доно шудаанд… 

  - Пеш љўгӣ омад гўён бачаҳо кўчаро ба сар мебардоштанд, ҳоло парвое 

надоранд, ҳатто сагҳояшон моро одами худӣ гумон мекунанд, ки аз аф - аф 

мондаанд. 

  - Сер шудаанд Холмоҳ, - қаҳ - қаҳ зад Сафарқул ва табақҳоро дар саҳни 

дўконаш паҳн кард. 

  - Илоҳо ҳамаашон сер шаванд, шикамсерӣ хуранду ба мо ҳам аз нўги он 

диҳанд. 

  - Илоҳо… 

  - Дирўз тољири тољик, Анвар - бизнес даҳ сомонӣ дода, хоҳиш кард, ки аз 

тўрба як бурда нони қоқ диҳам. Ман ҳам зихнагӣ кардам, нарха ба бист 

сомонӣ баровардам. 

  - Бизнесат равнақ доштааст ку? - хандид Сафарқул. 

     Холмоҳ дигар хайру хушро фаромўш карда сари роҳи марди озодпўшеро 

гирифт, ки пеш - пешаш љавоне барои ў роҳ мекушод. 

  - Садақа ради бало… 

  - Дур шав! - љавон Холмоҳро тела дод. Марди олуфтапўш аз киса як сомонӣ 

баровард. 

  - Пули майда доштам, - киса кофт љавон. 

  - Додамаш… 

    Холмоҳ дар гўшае истода талбандаки сарашро маҳкам баст, мўйҳои 

сафедашро ки ду кокула бофта буд, зери рўймол гирифт. Ва асозанон роҳи 

худро идома дод. Сарро барвақт,  хеле барвақт сафед кард Холмоҳ. Ба пирӣ 

тан дод, ҳарчанд нисбат ба дигарон љавон буд. Қиссаи сари сафеди Холмоҳ 

байни љўгиёни заргар ва гаҳворасоз ба устура бадал шуда буд. Дар ин хусус 

тољикон низ хабар доштанд ва ўро ки диданд ҳатман, суол медоданд. 

  - Рост аст, ки сарат дар як мижазадан сафед шуда буд? 

  - Бале, - мегуфт кампир ва хунсардона ба ҳикоят оѓоз мекард. 

  - Дигар шавҳар накардед? 

  - Не… 

  - Оини љугиёнро шикастед? 

  - Тақдир ҳамин будааст… 

       Ба Холмоҳ љавони тољик низ ошиқ мешавад. Хостгор ҳам мефиристад, 

аммо боиву бодавлатияшро сарфи назар карда рад мекунад ўро. Ва бори 

танҳоиро якумра ба дўш мегирад, ёди љавонмардеро ки дар қалбаш љой 

гирифта буд, ба касе намедиҳад. 

      Љўгиёни гаҳворасозу заргар дар оѓози ташкили колхозҳо ба сиёсат сар 

нафароварданд. Ҳарчанд пахтакориро барояшон ёд доданд ки минбаъд аз рўи 

ин пеша рўзгорашонро сомон диҳанд. Муѓамбирӣ карданд, хуб гуфтанду ба 

роҳи худ рафтанд. Пунбаро дар об љўшонда сипас мекиштанд, ки аз хок сар 

накашад. Роҳбарон ин сирашонро фош карданд. Сипас ба пахтазор об 

надоданд, ки хушк шавад. Ниҳоят дарк карданд, ки љўгиёнро ба кори колхоз 

љалб кардан осон нест. Ихтиёрашонро ба дасташон доданд. Дар байни халқ 



 

 9 

мегуфтанд: «Љўгӣ дар як мавзеъ як сол зиёд муқимӣ шуд, капааш месўзад». 

Љўгиён дар хаймаҳои сафарӣ ба сар мебурданд он замон. Биноҳое, ки 

мардуми таҳљоӣ бунёд мекарданд, барояшон бегона буд. 

     Дар соҳили рўд, дар ҳамворӣ қабилаи љўгӣ хаймаи кабуд зада буд. Дар 

сояи он гўшвору ҳалқа ва дигар ороиши занон месохтанд. Мардон дар сояи 

яке аз хаймаҳо симҳои каљу килебро рост карда сипас шаклҳои булаљаб 

медоданд. Ин лаҳза лўлии миёнсоле харсавор дар даст гаҳвора пайдо шуд. 

  - Гаҳвораро аз кӣ харидӣ? - пурсид Мардон. 

  - Аз бозор… 

  - Роҳи дарозро тай зада бозор рафтӣ, намешуд аз Хаймасафедон бихарӣ? 

  - Ту ақлатро хўрдаӣ Мардон. Гапи калонҳоро фаромўш кардӣ? 

  - Кина варзидан чӣ маънӣ дорад? 

  - Қавм талаб кунад чӣ кор мекунӣ? 

   Харакии гаҳворабадаст харашро ба роҳ дароварда, паси хаймаҳо паноҳ 

шуд. Мардон чаккуш дар даст, беҳаракат монд. Пеши назараш симои Холмоҳ 

ба љилва омад… 

        Холмоҳ гаҳвораҳои сохтаи падарро рангу бор медод. Рангдонҳои сурху 

зарду кабудро бо мўқаллам тар карда, ба рангубори гаҳвораҳо машѓул буд. 

Дар гўшаи дигар лўлизани сиёҳљурда лунљи лўлидухтареро холкубӣ мекард. 

  - Чӣ бекор шиштӣ? - шўрид падараш ба сари Мардон. - Ҳушатро ба кор 

бигир!  

  - Дар андешаи нақши навам. 

  - Дар љавонӣ ман ҳам мисли ту будам. Акнун фаҳмидам, ки кори беҳуда 

мекардаам. Пагоҳ рўзи бозор аст. Кор кун! Вақтро беҳуда нагузарон… Бо 

дасти холӣ бозор намеравам… 

    Пеши назари Мардон манзараи бозор падид омад, ки мўљиби 

хотипарешонияш буд. 

     Машѓули овехтани гўшвору ҳалқа ва қулфи гиребон буд, ки овози лўлизан 

баланд шуд.  

  - Хайр кунед… Тўи фарзандонатонро Бинед! 

  - Ба љўгӣ пул диҳӣ хайр намешавад, - гуфт љавоне бо овози баланд. 

  - Ту худат ба мо як бор хайр кун! - гуфт љавони дигар. 

  - Духтаратро бидеҳ, як сум медиҳам, - гуфт љавони шўхчашме. 

  - Ба лўлидухтар чашм ало накун, ки ҳафт пуштат месўзад, - гуфт модари 

Холмоҳ. 

  - Ангуштарини заррин, нигинаш лољувард, - пеши раҳи Холмоҳро гирифт 

Мардон. Нигоҳи Холмоҳ ба Мардон афтоду як дам дар љояш шах шуд. 

Модар дарк кард, андар қалби ин ду љавон чизе ба љунбиш омад. Дар рагҳои 

баданашон эҳсоси шўраангезе ба ҳаракат даромад. 

  - Ба ў нигоҳ накун! - ба Холмоҳ бо таҳдид рў овард модар. Аммо нигоҳи 

Холмоҳ бори дуюму сеюм ба чашмони ҳариси Мардон бархўрда вуљуди ўро 

аланга дод. 

 

                                  *     *    * 
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           Дар яке аз хаймаҳои вигвамҳои ҳинду, ки дар мамнўъгоҳи эҳтиётӣ 

воқеъ буду дар он сарвари қабила Чашми уқоб мезист, хабарҳои охирин 

шунавонда мешуд. Таърих ба 11сентябри соли 2001 соати 10
00

 субҳ рост 

меомад. Набераи Чашми уқоб, ки дар мактаби  маҳаллӣ таҳсил дошт, аз 

забони инглисӣ огоҳ буд, аз ин рў хабарҳои радиоро ба ў тарљума мекард. 

  - Дугоникҳои осмонбўсро тарконданд, - ба ногоҳ нидо  кард набера. 

  - Кадом дугоникҳоро? – ба тааљљуб афтод пирамард, ки дар курсии аз пўсти 

гов ва кундаи дарахт сохта шуда  нишаста буду кулоҳи аз пари уқоб 

сохташудааш ўро босалобат нишон медод. 

  - Дугоникҳои осмонбўси шаҳри Нюйоркро, ки онљо Маркази савдо воқеъ 

буд. 

  - Ҳм… - лабонашро ба ҳам фишурд сарвари қабила, - Рўҳи бади қаҳр карда 

аз тобеияти ишѓолгарон баромадаст… - хулоса кард ў. 

  - Рўҳи бад? 

  - Бале, ин қиссаи дуру дароз аст, - гуфт сарвари қабила Чашми уқоб ва ба 

нақл сар кард. - Дар Моварои ду уқёнуси бузурги олам халқиятҳои зиёде ба 

сар мебурданд, аҳлона шаҳрҳои бузург бунёд карда буданд аз сангу соруљ ва 

гил, ба шикори моҳӣ машѓул буданд. Бизонҳои бузургљусса, оҳувони тезпо 

дар саҳроҳои беҳудуду сабздоман дар чаро буданд. Дар мактабҳояш наврасон 

ва љавонон таълим мегирифтанд. Ҳама рўҳи накўро мепарвариданд, зеро ин 

рўҳ посдори ҳақ буду аз кибру ѓурур, ѓайбату ҳирс, нафрату риёву ҳасад 

одамро ҳимоят мекард. Аммо Рўҳи бад, ки ба ин рўҳ муқобил буд, 

намегузошт фазои бекарони Моварои уқёнус ором бошад ва ҳаргоҳ тавассути 

киштиҳои бузург тўфон хезонда, манзилу макони одамонро хароб менамуд. 

Моҳигиронро ба коми худ мебурд. Халқҳои ба танг омада роҳи наљот 

мељустанд. Рўҳи нек, ба одамон љодаи маърифатро нишон медод. Аз онҳо 

тақозо мекард, ки ба рўҳи бад сар нафароранд. Ягона илољи халосӣ аз ин 

бало такя ба ирода аст. 

  - Ирода? - ба бобояш нигарист набера. 

  - Бале, Рўҳи нек ба  намояндаи ҳар қабила фаҳмонд, ки танҳо бо ин роҳ 

метавонанд нишондодҳои Рўҳи бадро маѓлуб созанд. Одамон ба китобҳое, ки 

ба дастури Рўҳи нек навишта шуда буд, такя меоварданд. Маърифат дар 

қалбу зеҳнашон нишаста буд. Дар натиља Рўҳи бад аз замини одамон канор 

рафта, дар љазираи миёни уқёнуси бузург макон намуда буд. Ва гоҳ-гоҳ бо 

ҳидояташ китҳои азим ба шўр омада, якљоя оби уқёнусро ба тўфон бадал 

мекарданд. Абрҳо ба хурўш меомаданду мебориданд болои деҳу шаҳрҳо. 

Рўзе писараки нўҳсола Нури офтоб, ки аз қуллаи кўҳ тавассути санги 

шаффоф оташ ҳосил намуда ба тамоми қабилаҳо эҳдо карда буд, пайдо шуд. 

Ва аз сарвари қабилаҳо хоҳиш кард ба ҳузури Рўҳи нек бираванд, то ки 

илољи раҳоӣ аз ин офатро ёбанд. Ҳама аз Нури офтоб хоҳиш карданд 

намояндаи онҳо шавад. Писарак қабул кард пешниҳоди онҳоро. Ва як субҳ 

озими роҳ шуд, дар қуллаи барфпўши кўҳи офтоббаро бо ў вохўрд. 

Сўҳбаташон ду шабу ду рўз идома ёфт. Рўҳи накў ба Нури офтоб маслиҳату 

дастурҳои зиёд дод. Ба хусус ба китҳои бадхашм чи тавр мубориза бурда 

ѓолиб омаданро фаҳмонд. 
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  - Бо китҳо дар он асру замон мубориза бурдан имкон дошт? - суол кард 

писарак. 

  - Чаро не? 

  - Охир, он вақт киштиҳои љангӣ ва силоҳҳои пуриқтидор вуљуд надоштанд.  

  - Баракс, дар он вақт қабилаҳои мо дар ин дараву хомаҳои танг не, балки дар 

тамоми Америкаи имрўза зиндагӣ мекарданд. Он вақт ин давлатҳо вуљуд 

надоштанд. Рангпаридаҳои ишѓолгар ҳам набуданд. Халқҳои мо соҳиби 

шаҳрҳои бузург буданд. Бо киштии азим дар ин ду уқёнус ба сайди моҳӣ 

машѓул мешуданд, - гуфт пири кор. 

  - Баъд аз онки Нури офтоб аз назди Рўҳи накў омад, чӣ тадбирҳо амалӣ 

шуданд? 

  - Киштиҳои бузургтар сохта шуданд. Ва бо ходаҳои дарозу қавӣ, ки сар ба 

сар мепайвастанд аз оҳан найзаҳо мегузоштанд, ба уқёнус ба шикори китҳо 

баромаданд ва нахустин кит бо иштироки Нури офтоб ба қатл расид, сипас 

китҳо яке аз паси дигар ба шикорчиён бархўрда ба ҳалокат расиданд. Нерўи 

бад ба танг омад. Ва барои нест кардани Нури офтоб шитофт. Љанги Нерўи 

бад ва Нури офтоб нўҳ шабу нўҳ рўз идома ёфт. Нерўи бад бо лашкари 

девони сиёҳсар ва љину махлуқоти гўшдарози дандонаша дар майдон ба 

кўмак шитофтанд. Ва Нури офтобро аз чор љониб иҳота карданд. 

     Нерўи некӣ дар як лаҳза одамонро ба по хезонд. Одамон лашкари ба ёрии 

Нерўи бад омадаро иҳота карданд. Кор ба љое расид, ки Нерўи бад пеши пои 

Нури офтоб ба зону афтод. Ва савганд хўрд, ки агар ўро накушад, якумр ба 

хизмати одамон мепардозад. Нури зиндагӣ ба нерўи нек мурољиат кард. «Чӣ 

чора Ибниам?». Нерўи нек дар тасмим Нури офтобро мухтор донист. Нури 

офтоб ба савганди Нерўи бад эътимод баст ва ўро раҳо кард. Одамонро амр 

намуд, ки ба деву махлуқон роҳ кушоянд то ки бираванд ба макони зисти 

хеш паси кўҳҳои барфпўш. Ҳама пароканда шуданд. Нерўи бад ба хизмати 

одамон шурўъ кард. Ва ба китҳо фармуд, ки дигар оби уқёнусҳоро мављ 

назанонанд. Ҳамчунин абрҳоро танҳо вақти обталабшудани саҳро ба фазои 

зисти одамон меронд. 

      Аз миён асрҳо гузашт. Одамон фаромўш карданд, ки ин ҳама дигаргуни 

ва оромӣ тавассути Рўҳи накў ба даст омадааст. Амо онҳо аз Рўҳи бад 

минатдор шуда пайкараи ўро дар маҳалҳои зисти худ бунёд гузоштанд… 

  - Рўҳи нек дигар ба одамон даркор нашудааст? 

  - Борҳо даркор шудааст, - гуфт пирамарди рўзгордида, - аммо одамон аз 

ѓояти бехабарӣ ҳанўз ҳам дарк накардаанд, ба кӣ такя кунанд. 

  - Ба кӣ умед бастанд? - суол кард писарак.  

    Ин лаҳза аз берун ѓавѓо шунида шуд, падараш аз мўи, модари писарбача 

кашолакунон ўро лату кўб мекард. 

  - Мекушам!.. 

  - Чӣ гуноҳ кардам? 

  - Чилими маро кӣ гирифт? 

  - Чилим нест, арақ Ибниўш ва маро ба ҳоли худ гузор, - оби дида рехт 

ҳамсараш. 

  - Биёр! - ўро раҳо кард шавҳараш. 
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     Писарак ин манзараро аз роѓи хайма бо дили хун тамошо мекард. 

  - Чаро одамон банг мекашанд? - ба бобояш рў овард писарак. 

  - Ҳм… - оҳ кашид сарвари қабила, - барои онки аз дунё бехабар шаванд… 

  - Магар бохабар буданд? 

  - Бохабар ку набуданд, боз бехабартар шудан мехоҳанд. 

  - Барои чӣ? 

  - Чунки ба нерўи бад такя мекунанд. Нерўи нек қаҳр карда рафтааст. 

  - Куљо? 

  - Ба назди одамоне, ки ба қадраш мерасанд. 

  - Ўро бояд баргардонд. 

  - Бале, ин корро бояд бикунанд. 

  - Нури офтоб куљо бошад? 

  - Ў пир шуда вафот кард. 

  - Кай? 

  - Дар ҳамон давраҳои аввали муборизаи неку бад. 

   Писарак ба андешаи дароз рафт. Ва сар ба сукут ба косаи об, ки рўи санги 

суфа меистод нигарон монд. «Муборизаи некӣ ба бадӣ кай оѓоз ёфта бошад? 

Ва онро чӣ боис шуд?». Набера хост дар ин хусус аз бобояш суол кунад. 

Аммо ин лаҳза хуроккашии ў дарак аз хоби гарон дод. Набера низ ба ин азм 

чашмонашро пўшид, аммо хобаш набурд… 

 

                                  *     *    * 

     Дар назди масљид, дар харакҳои зери сояи чанорҳо нишаста баҳси 

дугоникҳоро оѓоз бахшида буданд пиру љавон. Каврак ангезабахши ин баҳс 

буд. 

  - Кори дасти мусулмонҳост. 

  - Кадом мусулмон? Ту чӣ мегўи? - норозиёна ба Каврак саволи пичингомез 

доданд. 

  - Гўё намедониста бошед?   

  - Гапи беҳуда назанед! Ҳанўз воқеа сар назада, гуноҳро ба «Ал қоида» баста 

буданд. Ва шўҳрати Ибни Лоданро бо ин восита ба баҳру бар буриданд... 

  - Ибни Лоданаш кист? - дар тааљљуб монд Каврак. 

  - Террористи рақами як… - шарҳ дод Қурбони Назар, собиқ муаллими 

таърих, ки риши сафедашро дуди тамоку чун барги хазон зардӣ бахшида буд. 

  - Ў дар куљост? 

  - Дар ѓорҳои Тура Бураи Афѓонистон… 

  - Афѓон аст? 

  - Не, араб… Дар вақташ бар зидди Иттиҳоди шўравӣ мељангид. Амрико ўро 

бо силоҳ таъмин мекард. Акнун худи Амрико аз ў душман метарошад. 

  - Наход? 

  - Ту Каврак худро сиёсатдон мешуморӣ, маълум мешавад аз сиёсат 

фарсангҳо дур истодаӣ. 

  - Кӣ гуфт, ман аз гапу кори дунё бехабарам? 

  - Ман. 
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  - Ту сиёсатеро, ки ба сиёсат наздикӣ надорад сиёсат мегўӣ. Сиёсат сиёсати 

Ленин буд, аз Сталин буд, «канца то кансов» аз Андропов буд.  

  Дигар хел сиёсат набуду нест. 

  - Брежневро чӣ?  

  -  То ист, Брежнев… 

  - Ин ба сиёсати имрўз чӣ дахл дорад? 

  - Ман аз терроризми исломӣ хаста шудаам. Ҳар рўз таркиш, ҳар рўз куштор. 

  - Куштори солҳои - 37 террор набуд? Љанги шаҳрвандӣ чӣ? Одамони 

бегуноҳро дар кўча рўирост паронда мекуштанд. Ба ту ин чиз мефорад? 

  - Муаллим, ман аз ту чизи дигарро интизор будам, - каме суст шуд Каврак. 

  - Чиро? 

  - Ту љонибдори Алқоидаву Ибни Лодан ҳастӣ? 

  - Ман љонибдори зиндагии орому осоишта ҳастам. Магар сулҳе, ки ба даст 

омад, ягон бадӣ дорад? 

  - Не албатта… 

  - Сиёсати ҳаром оқибат ягон бадбахтиро ба сари мусалмонон меорад. 

  - Чаро мусулмонон? 

  - Ин таркиш ки ҳангомаи замон шуда, кори дасти абарқудратон аст. 

  - Аз Ибни Лодан гуфтӣ ку? 

  - Агар кори ў ҳам бошад, бо кўмаки онҳо сар задааст. 

  - Не, алакай шабакаи «Ал қоида» аз фурсат истифода бурда, худро бо ин 

ҳодиса реклама кард, ба қавле абарқудратонро тарсонд. Аммо онҳое, ки 

силоҳи ҳастаӣ доранду ин дороии худро бо ѓуруру худписандӣ барои халқҳои 

олам хавфнок намеҳисобанд, ин сухани онҳоро ба ҳазорҳо парда, ба забонҳои 

гуногун шунавонд, ки кори дасти Ибни Лодан аст ки дар кадом як ѓори дур аз 

тамаддун, ки љуз пайроҳаҳои маркабгузар роҳе надорад, паноҳ бурдааст. 

  - Муаллим, ту чаро террористонро пуштибонӣ мекунӣ? - қадре нарм шуд 

Каврак. 

  - Ман пуштибони касе нестам. Ман овозаҳоро таҳлил мекунам. 

  - Чаро ба хулосаи ман эътимод надорӣ? 

  - Амрико дар ин маврид хулосаи худро бароварда аст. 

  - Ибни Лодан? 

  - Бале… 

   Бонги азон аз бузургии Худованду расули барҳақ ҳушдор дода намозро 

бамаврид шуморид. Баҳс хотима ёфт. Даъвогарони ягонагии Худову 

пайѓамбари ў Муҳаммади мустафо паси имом саф оростанд… Фикри Каврак 

дар љойи дигар буд, ҳарчанд сар ба саљда мебурд. 

       Номи Ибни Лодан дар як муддати кўтоҳ ба зеҳну хотираи мардум 

нишаст. Акнун симои ўро саѓиру кабир пеши рў оварда, ба љустуљў афтода 

буданд. Ин амали онҳо аз ѓояти эътиқод набуд, балки мукофоти сари ин 

бечора, ки ба миллионҳо доллар дакка мезад, саргаранг карда буд мардуми 

«мусулмонро». Дар як шаҳри Душанбе кампири барљомондаи кўзпушт 

Гулбун ки рўзҳои башумори сафари охиратро ангуштгардон мекард, якбора 

бист нафарро ба милиса маълум кардааст, ки яке аз онҳо писари камсавод, 

вале ришдарози худаш Мухтор будааст, ки дар пайравии оятуллоҳои аҳли 
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байт дастори сиёҳ ба сар мекард. Бист нафарро бо ин љурм аз халлољӣ 

гузаронда, милисаҳо ҳам хуб кор карданд. Танҳо писари кампирро як ҳафта 

нигоҳ доштанд. Ба гуфти дугонаи роздонаш кампири Сифат то рўзи исботи 

бегуноҳии писараш харљномаи маблаѓи мукофотро тартиб дода, иваз 

кардани қалбашро ба қалби духтари ҳаждаҳсола, љарроҳии андом ва иваз 

кардани хунашро ба хуни мувофиқ дар навбати аввал гузошта будааст… Рўзе 

ки Ибни Лодан набудани писараш исбот шуд, кампир тамоми умедашро аз 

даст дод. «Паймонаам пур шуда будааст». Ин вопасин ҳарфи кампири 

дарозумр будаст, ки шоҳидон шунидаанд. Мухтор ришашро хушк тарошида, 

таноби дасторашро ба гардани хараш бастааст. Ва аз он рўз инљониб роҳи 

калисоро интихоб кардааст. Модарашро низ мувофиқи ин расму оин ба хок 

супурдааст. Дар хусуси ин қазия дар рўзномаҳои зиёди шахсӣ матолиб ба 

табъ расида, номи Мухторро маъруф гардонид. Акнун пайравони Исо ба 

унвонаш мадҳ мегуфтанду мусулмонон амали ўро аблаҳӣ арзёбӣ мекарданд. 

          Каврак то поси шаб дар ин фикр нишаст. Ибни Лодан ўро ба андешаҳои 

мадид бурд. Дар пеши назари ў марде бо риши сиёҳи дароз, абрувони ѓафс, 

лабони пургўшт, нигоҳи бераҳм, саллаи сиёҳ намоён шуд, ки садҳо генерал 

ба ишораташ чун аскарони соддаву итоаткор дав мегирифтанд. Танку тўп, 

корхонаҳои истеҳсоли силоҳҳои љадид, ҳавопаймоҳои ҳарбиву мусофиркаш 

дар ихтиёр дорад. Ба пиндори Каврак Ибни Лодан мариз нест, балки 

бемористоне бо садҳо хизматгорон дар ихтиёраш аст. Таҳи дил ба ў ҳасад 

бурд. Вале боз ҳам эҳсосе, ки дар қалбаш аз айёми пионерӣ нисбат ба 

мусулмон ангеза дода буданд, рў зад. «Мусулмон аст, зиндагиро ҳамин тавр 

торик мебинад. Гуфтораш дур аз самимият асту амалаш дур аз маърифат». 

Каврак рўи ҳавлӣ баромада хеле пешу пас қадам зад. Ниҳоят дар кати холӣ 

нишаст, рў ба самои пурситора овард. Шукр кард, ки он Биноҳои 

осмонхароши дугоник дар мамлакати ў нест. То ин дам Каврак гумон мекард, 

чун Ибни Лодан мардони ришдарози салладор љуз харсаворӣ кореро анљом 

дода наметавонанд. Аммо қазияи Нюйорк афкори ўро зеру забар кард. 

  «Наход  ҳарими ҳавои Амрико ҳамин андоза беназорат монда бошад? Наход 

Амрико барин давлати пурқудрат аз ин амали террористон дар ѓафлат 

мондаст? Не – не… Боварам намеояд. Боварам намеояд. Ин кори дасти 

мусулмонон аст. Онҳо дар тамоми соҳаҳои кам қафо мондаанд. Аммо  ҳатто 

барои даст ёфтан ба нерўи ҳастаӣ талош меварзанд. Аз таҳриму камБиниву 

фишори абарқудратон ҳарос надоранд. Ибни Лодан чӣ? Аз љой хест боз рўи 

ҳавлӣ  пешу пас қадам зада, сари тосашро кафмол кард. «Хобам намебарад. 

Ин фикр аз куљо ба сари ман омад? Чаро ҳамаро хоб мебараду маро не? Чаро 

муаллим Қурбони Назару Нўъмонро ором хоб мебарад? 

        Ниҳоят ба љойгаҳи хоб даромад. Ва аз Ибни Лодан ёд кард. «Агар ман 

мисли ў миллионер мебудам, ҳаргиз барои љанг маблаѓ сарф намекардам. 

Боигариамро майда карда, то охири умрам хўрда мегаштам. Ин миллионер ба 

љойи ташкили зиндагии осуда, кўҳ ба кўҳ барои кадом як ақидаи аблаҳона 

љангида гаштааст. Ҳаминаш кам буд, ки ба Амрико барин давлати бузург сар 

ба сар шавад. Ман бошам гумон доштам ин кори дасти Эрон аст. Аз Саддом 

ҳам дилам пур набуд, аммо боз ба болои ин Ибни Лодан пайдо шуд…   
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        Субҳе дар масљид намози бомдод имом ҳузур надошт, муллои дигар 

пеш даромад. Ва баъд аз хондани намоз имоми ѓоибро ба он гунаҳгор кард, 

ки писараш ба бозии футбол машѓул асту духтараш дар Донишгоҳи тибб 

таҳсил дорад. Каврак пеш аз ҳама зери таъсири суханони ў монд. 

  - Дуруст, мусулмони ҳақиқӣ ба илми замона хў намегиранд. Агар омад, ўро 

худам аз масљид меронам. Дунё аз дасти муллову эшонҳо вайрон шудааст. 

Писари ў болои онки футболбоз аст, сари луч мегардад. Худаш тоқии сафед 

ба сар мегузорад.  

  - Дар умри сарат як гапи ҳаллол задӣ, - гуфт Нўъмон ба Каврак. 

  - Кадом гап? 

  - Тоқии ваҳҳобӣ... 

  - Тоқӣ чӣ гуноҳ дорад? Худат шими чиноӣ пўшидаӣ, ин маънои онро 

надорад, ки пайрави динӣ будоӣ мебошӣ. Муҳимаш ваҳҳобӣ набошад, - гуфт 

Қурбони Назар. 

  - Ваҳҳобӣ аст, - гуфт муллои даъвогар. 

  - Исбот бикун! - овоз баланд кард Қурбон Назар. 

  - Дар қироати сураи алҳам ҳафт хатогӣ кард. 

  - Наход? 

  - Қасам бихўрам? 

  - Шуд! Агар ту мулло бошӣ, ман аз паи ту намеравам! Намоз ҳам 

намехонам, - шўрид Қурбони Назар. 

  - Майлаш, ман гунаҳгор, аз паси ҳамун бихонед, - имоми даъвогар аз 

намозгузорон људо шуд. Аз паси ў Каврак равон гардид, дигарон имоми 

собиқро пазируфтанд. Муллои љавон, ки ришашро дароз сар дода буд 

Кавракро барои ин хизматаш, бологузар кард. Гурўҳҳо созмон ёфтанд. Ба яке 

Қурбони Назар бо муллои худ ба дуюми Каврак роҳбар буд. Муллои 

Қурбони Назарро ваҳҳобӣ ва аз Кавракро салафӣ ном мебурданд. Каврак 

маъвизаҳои муллои худро дар чархи овозрубо диск сабт карда ройгон ба 

мардум тўҳфа мекард. Қурбони Назар ҳам аз марра қафо намонд. Ў муллои 

худро бо ҳар роҳу восита тарѓиб мекард. Кор то ба љое расида буд, ки дар як 

деҳаи хурд чор масљид бунёд гардид. Деҳа ба чор мулло гўш медод, гурўҳе 

се гурўҳи дигарро кофир мехонд. Ниҳоят аз маркази ноҳия гурўҳи маъмурон 

омада, ҳар чор муллоро аз деҳа бадарѓа карданд. Ба љойи онҳо як муллои нав 

оварданд, ки ҳар чор гурўҳро ба ҳам пайвастанд. 

     Каврак ҳанўз гоҳ - гоҳ саркашӣ мекард, ба ибодатгоҳи хосааш даромада, 

соатҳо бо нимпайкараи доҳӣ сўҳбат мекард, дарди дилашро паст менамуд. 

Аммо қазияи дугоникҳои осмонхарош дар маѓзаш инқилоб карда буданд. 

  «Аз дасти муллоҳо ҳам кор меомадааст - да, то ин вақт гумон мекардам, 

танҳо баҳси ҳазорсоларо боз карда, бо дастугиребонгирӣ ба он поён 

мебахшанд». 

   Каврак қазияеро аз рўзгори гузаштааш ба хотир овард, ки худ шоҳид буд. 

    Он рўз дар ҳавлии Фаҳмо маъракаи кундакафонӣ мерафт. Ҳашарро 

мардони ҳузарби деҳа оѓоз бахшиданд. Назирпаҳлавон ба роѓи кунда фона 

ниҳода, кувалро болои сар бардошта «ё Алишери Худо» гуфта ба сари фона 
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зад, кунда ду пора шуд. Мулло Кабуд, ки ин дам болои кундае нишаста, дуои 

барори корро дода буд тасбеҳро ба киса зада, аз љой парида хест. 

  - Чаро аз Алӣ мадад хостӣ? 

  - Чӣ бадӣ дорад? 

  - Љуз Худо ягон банда, қодир ба шафоат нест. 

  - Расули Худо ҳам? 

  - Бале… Расул ҳам банда аст. 

  - Ман аз Алӣ мадад љустам, ки иртиботи мову Худоро осон кунад. 

  - Алӣ кист? 

  - Домоди расули Худо… 

  - Ин шахспарастӣ аст. Агар худро мусулмон мешуморӣ љуз Худо ба бандае 

саљда накун! 

  - Ман ба кӣ саљда кардам? Ин лаҳза Каврак аз љой хест ва ба мулло Кабуд 

дарафтод. 

  - Ту чӣ маҳмадоноӣ мекунӣ? 

  - Маҳмадоноӣ нагўй, ки аз забонат куфр баромад. 

  - Чӣ гуна куфр? 

  - Маҳмадоноӣ гуфтан лафзи яҳуд асту ба расули Худо нисбат додаанд, ки 

гўё даъвои доноӣ карда бошад. 

  - Рав аз инљо, мо мўҳтољи маслиҳати ту нестем. 

  - Бобои Каврак тез нашав! Ман ҳақи гапро гуфтам. Паҳлавон аз бехабарӣ ба 

мазҳаби шиа гаравидааст. 

  - Шиа? - ҳайрон шуд Назир. 

  - Бале, Алипарастӣ хоси шиааст.  

  - Инљо масљид нест, - ба миён даромад Фаҳмо. 

  - Шеаҳо киҳоянд? - бо тааљуб суол кард Каврак. 

  - Мусулмон! 

  - Мо кистем? 

  - Мусулмон! 

  - Дурўѓ… 

  - Ҳой Кабудак, - Назир аз гиребони мулло гирифт. – Тани саҳат зарарат 

кардааст? 

  - Назир садқаи хоки поҳот шавам, илтимос назан. Ман ҳақиқатро ба ту 

мефаҳмонам. 

  - Ман аз ҳақиқати ту мегуфтагӣ безорам. Гум шав, ки дастаи табарро дар 

к… мезанам. 

  - Дар пеши пои бачаҳот бимурам. 

  - Рав аз инљо дурўябоз. Як дам пеш мегуфтӣ, ки пеши пои банда саљда 

овардан гуноҳ аст. Ба хоки пои ман садқа шуданат чӣ маъно дорад? 

        Мулло зери хандаву истеҳзои ҳозирон маъракаро тарк кард. 

  - Эшони Сайид Фатҳуллоҳро дар як маърака шарманда кард  ин, - гуфт 

Фаҳмо. 

  - Чӣ гуфт? 

  - Ту Сайид нестӣ, сайид ҳам бошӣ мисли ман бандаи худоӣ на беш аз ин,-

гуфт. 
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  - Бобоҳои мо ин хел намегуфтанд. 

  - Зинҳор… 

  - Сталин зинда мебуд, инҳо дар таги таппаки гов хап карда мешиштанд. 

СССР ки барҳам хўрд, забони ѓару дузд дароз шуд, - идеалогияи худро дастак 

кард Каврак, - Мазҳаби ў чӣ бошад?  

  - Салафӣ, - гуфт паҳлавон ва фонаро ба роѓи кунда хаста сипас бо кувал ба 

сари он зад, кунда чарс - чарс садо бароварда пора шуд. 

  - Хайрият ту ҳастӣ, вагарна ин ваҳҳобиву салафиву намедонам боз киҳо 

намегузоштанд нафаси озод бикашем, - ба таърифи Назир шурўъ кард 

Каврак, - кори хуб кардӣ, паҳлавон. Кабудак аз ҳад гузаронда буд. То ин вақт 

гумон мекардам муллои донишманду огоҳ уст. Акнун аёнам шуд, ки ѓараз аз 

ин гуфтаҳояш об рехтан ба осиёби бегонагон будааст. 

  - Инҳо дар мавъизаҳояшон ки соатҳо тўл мекашад, мақсадҳои таҳтониву 

мазҳабии худро ба сари мардум таҳмил мекунанд. Дар ҳар як маъвиза як ё ду 

ишора мекунанд ки нишонрас аст, чуноне, ки Кабудак худро дар либоси 

мазҳаби Имоми Аъзам оро дода, бо маъниҳои аҳли салаф мусаллаҳ моро ба 

љоддаи носаҳҳеҳи хеш бурдан мехоҳад, - гуфт Фаҳмо. 

  - Нафаҳмидам, - худро ба нодонӣ зад Каврак. 

  - Салафиҳо масъалаҳоеро, ки дар мазҳаби мову онҳо муштарак аст ва байни 

он ихтилофи назар нест мавриди баҳс қарор дода, дар миёни он як ё ду 

љумлаеро, ки хоси маслаки худашон аст, ироа менамоянд. Ин воситаи 

беҳтарин аст дар роҳи тарѓиби идеологияи худ.  

  - Идеялогияшон аз худашон, идеалогиамон аз худамон, - гуфт Каврак. - 

Шиааш ҳам моро кам мебинад? 

  - Ихтилофи назар моро аз ҳам дур кардааст. Мусалмонем ҳама, вале барои 

як андеша ки ба ду оҳанг садо медиҳад, созиш намекунем. 

  - Чаро? 

  - Ту Муҳаммадро барои чӣ расул меҳисобӣ? 

  - Барои онки каломи оллоҳро ба мо расонд. 

  - А, офарин! Воқеан Муҳаммад пайѓамбари охирзамон аст. Ҳарки ягонагии 

Худову расулии Муҳаммадро эътироф кард, мусалмон ўст. Пас ҳар чики мо 

аз Муҳаммад хоҳиш мекунем, ки воситаи омурзиши гуноҳони мо шавад, 

миёни мову Худо саҳҳеҳ аст? 

  - Бале… 

  - Барои чӣ? 

  - Чунки Худованд каломи худро ба воситаи ў ба мо расонд. 

  - Офарин!.. Аммо салафиён аз ин амали мо бидъат мељўянд ва љодаи моро, 

ки Имоми Аъзам дуруст кардааст, мақбул намедонанд. 

  - Ваҳҳобиҳо чӣ? 

  - Салафиву ваҳҳобӣ, ҳарду дар як осиёб об мерезанд. 

  - Пас чаро љавонони мо ба онҳо пайравӣ мекунанд? 

  - На ҳама… 

  - Бале на ҳама, вале ҳастанд. 
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  - Дар замони шуравӣ дар чойхонаҳо як, расми ҳаљвӣ зада буданд. Мусалмон 

ба насронӣ рў оварда мегўяд: «Кори шумо хеле осон аст ки бо як даст ибодат 

мекунед, мо бошем ду даста омин мекунем», - қаҳ-қаҳа зада хандид Каврак. 

  - Бале, инам мисли ҳамон, - ўро тасдиқ кард Фаҳмо. 

      Назирпаҳлавон кундаҳои зиёдеро ки ба андозаи бухорӣ арра карда 

буданд, пора карда дар як гўша ѓарам намуд ва аз кори худ мамнун ба пиёла 

чойи гарм рехта нўшид. Ва бо табассуми малеҳ ба суханони Фаҳмо гўш фаро 

дод. 

  - Аз ин бузбозиҳо ягон манфиат нест. Мазҳаби мо чун динамон ҳама 

норасоиҳоро пурра карда ба ҳама саволҳо љавоби саҳҳеҳ додааст. Аз ин рў 

пайравони салафиву ваҳҳобӣ, бо ѓараз аз љониби душманони дини ислом 

сохта бароварда шудаанд. Дар рўзномаҳои онҳо расмҳои ҳаљвӣ чоп мешавад. 

Чоп мешаванд, аммо онро фикри шахсии нафаре мешуморанд. Ва он нафари 

манфурро ҳимоя мекунанд. Барои чӣ? Чаро намегузоранд, ки мусалмонон 

шарафи поймолшудаашонро ҳимоя кунанд? Чаро? Фаҳмо ба ѓазаб омада буд, 

устухонҳои рухсораш барљаста, лабонаш пир - пир мепариданд. 

  - Аз дасти мо чӣ меояд? Дигар «союз» нест, ки гўшашонро кашанд, - гуфт 

Каврак. 

  - Союзат гул намечид, - Фаҳмо ба Назирпаҳлавон, ки кундаҳоро барои 

кафондан омода мекард рў овард, - вақти он аст, ки ҳама мусулмонон ба як 

хулоса биоянд. 

  - Бале, - гуфт паҳлавон қоматашро рост карда, - Ҳайронам, Кабудак баринҳо 

аз куљо пайдо мешаванд? Кӣ онҳоро сарпараст аст? Кӣ онҳоро таълим 

медиҳад? 

  - Ҳаминро нафаҳмидӣ? 

  - Мефаҳмидам чора медидам. 

  - Душманони ислом. 

  - Ҳама худро ба ислом хайрхоҳ нишон медиҳанд. 

  - Бале, муборизаро дар либоси ислом љорӣ кардан мехоҳанд, ки он бадном 

шавад. Ва худи мусулмонон бо тамоми овоз нола кунанд. «Вой аз ин 

мусалмонӣ, вой аз ин мусулмонӣ…» 

  - Чӣ бояд кард? 

  - Ҳушёр будан зарур аст. Ва ҳама мусулмонон  ба љойи кунљковиву 

майдонбозиҳои беҳуда, бо ҳифзи шарафу номус, эътиқоду имони худ 

бархезанд. 

  - Бале, агар мубориза бурдан лозим бошад, ман тайёр. Ҳатто силоҳ мегирам. 

Ман љони худро барои эътиқоду имони худ қурбон мекунам, - дандонҳояшро 

ба ҳам соид Назир ва фонаро ба роѓи кунда, гузошта ба сари он кувал зад. 

Чунон задан кард, ки кундаи тар чарс садо бароварда ду пора шуд.  

  -  Худо шумораи ту баринҳоро зиёд кунад. 

  - Барои онки Саддом силоҳи ҳастаӣ насозад, Амрико Ироқро ба хун 

нишонд. Давлатеро ки бо Эрон мељангид, бо силоҳу муҳиммоти љангӣ 

таъмин мекард, душмани рақами як номид. Дастпарвари худ Саддом 

Ҳусейнро дар рўзи иди қурбон ба дор кашид. Рўзи дигар не. Ин бозие буд бо 

сабру таҳаммули мусулмонон. 
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  - Бисёриҳо, ки бо Саддом душмани ақидавӣ буданд, аз ин рўйдод изҳори 

хушҳолӣ карданд. Дарк накарданд, ки  ба ҳоли худ хандидаанд. Чун 

масхарабозе, ки чеҳраи рангубордодаи худро дар оина мебинад. 

  - Магар Саддом ба мусулмонон некӣ кард? 

  - Саддом лўхтаки дасти душманони ислом буд, ў бо силоҳе ки ба дасти ў 

дода буданд, ба сари мусалмонон тохт. 

  -  Силоҳи ҳастаӣ надоштаанд. Чаро Амрикоро барои ин амал љазо 

надоданд? 

  - Амрико худро довари башар эълом доштааст, балки чунин мешуморад, 

зеро силоҳи ҳастаӣ дорад. Ба сари Љопон чӣ офат оварда буд? Кӣ ба ў љазо 

муқаррар кард? Довар худро суд намекунад. Агар иштибоҳашро мардонавор 

эътироф кард, мекунад, агар не, касе ба ў чашм ало карда наметавонад. 

  - Чаро? 

  - Чунки зўр аст. 

  - Дидед, аздусар мављудияти СССР лозим будааст. Имрўз лаљоми сиёсат 

дар дасти як ИМА қарор дорад. Пеш аз СССР каму беш ҳарос дошт. Ва 

қадамашро дониста мегузошт. Ҳоло чӣ? Куљое, ки хоҳад, по мегузорад, 

одамонро чун мўрчагон пахш мекунад. Касе намегўяд, чӣ кор кардӣ.  

  - Бале, СССР мизони адолатро ҳимоя мекард, онро касоне ки таъсис дода 

буданд, худ пароканда карданд, - гуфт Фаҳмо. 

  - Бале, Россия, Украина ва Белорус онро таъсис дода буданд. Дар вақташ 

Горбачёв чун Президент кафили якпорчагии давлат нашуд. Балки ба ин 

мусоидат намуд. 

  - Дилам ба СССР месўзад, - оби дида рехт Каврак, - ба љўйи хушкшуда боз 

об меояд. СССР ташкил мешавад, - қадре рўҳ гирифт. 

  - Сухани Путинро дар ин бора шунидӣ? - ба рўи Каврак нигарист Фаҳмо. 

  - Кадом суханашро? 

  - Путин гуфтааст: «Ҳарки аз суқути СССР ѓамгин нашуда бошад, дил 

надорад, ҳарки фикри таъсиси дубораи онро дар сар мепарварад ақл…» 

  - Пас кӣ онро бунёд мекарда бошад? - бо ҳасрат рўй љинљ кард Каврак. 

  - Худо медонад, - кўтоҳ љавоб дод Фаҳмо. 

       Нисфирўзӣ аз дари ҳавлии Каврак ду лўлии љавон даромад. Бе ягон 

иљозат. 

  - Омадем, ки Қуръон хонем, дар арафаи моҳи раљаб, - гуфт нафаре аз онҳо 

ва дар љояшон нишастанд. Дуюми оятеро аз Қуръон қироат кард. Аммо хато 

хондани онро Каврак дарк кард. Чун дар бачагӣ ин оятро ҳамроҳи љўраҳояш 

аз боѓбони колхоз, ки таълим доданро барои худ кори савоб медонист, аз ёд 

карда буд. Хост љурмашро дар пешонаашон кашад. Аммо боз нахост онҳоро 

ба гап гирад. Панљоҳ дирам ба кафи «қорӣ» ниҳод. 

  - Аз рўятон нур меборад… - кам будани садақаро баҳона кард шарики қорӣ. 

  - Мани нафақахўр аз ин зиёд пул надорам, - гуфт Каврак. 

  - Ваҳдат ба хайр, ваҳдат ба хайр… Хайр кунед, ки ин рўзро Худо ба сари 

мардуми тољик овард… 

  - Љавонед, дасту бозўи қавӣ доред, кор кунед намешавад? 
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  - Мо ҳам касбу кори худро дорем, лекин касбу кори бобоҳоро накарда ҳам 

намешавад. Ман заргарам ў гаҳворасоз. Замоне байни мо ҳам пишаки сиёҳ 

гузашта буд. 

  - Шумо ҳам байни ҳам љангида будед? - ба тааљљуб афтод Каврак. 

  - Куљост ки љанг нест? Ана дирўз дар телевизор дидем. Дар Америка ду 

хонаи баланда бо самалот заданд, ки дар он ду қишлоқ одам меѓунљид.  

  - Нони қоқашона љамъ мекарданд, як сола хўроки говҳои мо мешуд, - гуфт 

шарики «қорӣ». 

  - Кадоме љамъ карда бошад бурд кард, агар љамъ накарда бошанд ҳайф 

шуд… 

   Каврак аз љанги лўлиён суол кард, ки таърихи он ба кадом давру замон 

рафта мерасад. Лўлиён љавоб дода натавонистанд. Зеро таърихи онҳоро то 

имрўз аниқ касе намедонад… 

 

                                  *     *    * 

   Холмоҳ дар лаби рўд боз аз модар суол кард. 

  - Чаро Дастхолро ба ѓолиби бузкашӣ доданд? 

  - Пеш чунин қоида буд. Духтарони хушрўйро дар бузкашӣ мукофот 

мемонданд. 

  - Ҳозир чӣ? 

  - Ҳозир кам аст ин гуна корҳо… Дар он мусобиқа баробари лўлиҳо, 

тољикону ўзбакҳо, туркманҳову қазоқу уйѓурҳо ва қирѓизҳо иштирок 

мекарданд. 

     Пеши назари Холмоҳ манзараи бузкашӣ ба љилва омад. Довар эълом 

дошт. 

  - Духтари зеботарини қабила, Дастхол мукофоти ѓолиби бузкашӣ. 

  - Дар бозӣ ба ѓайри лўлиён дигарон ҳам иштирок карданиянд, - эътироз кард 

љавони љўгӣ. 

  - Бигзор! 

  - Ту мехоҳӣ духтарат хизмати тољикро кунад? 

  - Агар ѓолиб ояд, ҳалолаш бод. Вале шумо лўлиён аксариятро ташкил 

менамоед. Магар ба ин роҳ медиҳед? 

  - Ҳаргиз, - бо боварӣ гуфт човандози љавон. 

  - Агар Дастхолро баранд, дар оташи рашк намесўзӣ? - абрў паронд љавони 

дигар. Бигзор дар ин давр танҳо лўлиён иштирок кунанд. 

  - Не, - розӣ нашуд сардори қабила.  

       Бузкашӣ шурўъ шуд. Ва дар он тољикбача ѓолиб омад. 

  - Дастхоли нозанин ҳалоли ѓолиб, - эълон дошт довар. 

  - Неъ, - асп тозонда назди довар омад лўлии љавон. 

  - Чаро не? 

  - Ў аз қавми мо нест… 

  - Шарт-шарт аст. 

  - Мо ҳаргиз ба ин роҳ намедиҳем, - љавонро дастгирӣ кард човандози дигар. 

  - Ман чунин қарор баровардам, - даст ба сина зад падари Дастхол. 

  - Ту кистӣ? 
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  - Лўлӣ… 

  - Лўлӣ ки бошӣ, обрўи қавмро ба замин назан! 

  - Љавонмард ѓолиб омадааст… 

  - Мо муқобилем… 

  - Номардҳо, бузро аз майдон бароварда натавонистед, боз чӣ мехоҳед? 

      Човандози ѓолиб Дастхоли нозанинро пеши даст гирифта, савори асп 

бурданӣ шуд. Як гурўҳ садди роҳ шуданд. Гурўҳи дигар ба ин гурўҳ муқобил 

истод. Задухўрд миёни ду гурўҳ ба ављ расид. Дастхолро љавони ѓолиб аз 

майдон бурд… Хаймаҳо чаппа шуда, хуни зиёд рехт. Сур ба мотам бадал 

гардид… 

       Холмоҳ сарашро дудаста дошта чашм аз рўди равон намеканд.  

  - Аз ин воқеа солҳои зиёде гузаштааст духтарам. 

  - Дастхол кабудхаймагӣ буд ё сафедхаймагӣ? 

  - Ба гуфти момоям он вақт хаймаҳо якранг буданд. Баъди ин задухўрд 

қабилаи лўлиён ба ду тақсим шуда, як қисм хаймаи сафед мезаданду қисми 

дигар кабуд. Ин оѓози душманӣ мегардад. Кабудхаймагон ба ѓайри касби 

бобоӣ ба заргарӣ шуѓл меварзиданду сафедхаймагон ба гаҳворасозӣ. 

  - Ангуштаринҳои заргарро дидед? 

  - Ҳушатро бурд? 

  - Чӣ қадар зебо буд. 

  - Љавон ё ангуштарин? 

  - Ҳардуяш… - хандид духтар. 

  - Захмҳоро рўшан накун! Акнун дар мусобиқаҳои якдигар, ширкат 

меварзанд. Вале оштӣ нашудаанд ҳанўз… 

                              

                                  *     *    * 

    Каврак ба лўлии љавон, ки идаои қоригӣ мекард рў овард. 

  - Агар пулат диҳанд, бутпараст мешавӣ? 

  - Бутпараст? - ҳайрон шуд чавон. 

  - Бале… 

  - Астаѓфуруллоҳ гўед… Мо алҳамдилуллоҳ мусулмон… 

  - Ин кас қорӣ, - ўро тарафгирӣ кард шарикаш. 

  - Давраи СССР  хуб буд ё истиқлол? 

  - Истиқбол? 

  - Истиқлол, давраи ҳозира... 

  - Фарқ надорад. Дар ун вақтҳо аз мо паспорт намепурсиданд. Куљое 

мехостем мерафтем. Ҳозир роҳҳоро бастаанд. Паспорт мепурсанд… 

  - СССР хуб буд-а? 

  - Хуб будааст, ки аз мо паспорт намепурсиданд. 

  - Исломро ҳар касу ҳар гурўҳ ба манфиати худ истифода мебарад. Шумо 

лўлиён ҳам ба ин кор даст задаед. Хубаш дар ягон театр кор кунед. Овози хуб 

доред, ислом дар қалби шумо намеѓунљад. 

  - Астаѓфуруллоҳ гўед… - лўлии даъвогар пеш-пеш аз қафои ў шарикаш 

баромад. 

  - Аз рўятон нур меборад, - бо табассум ба Каврак рў овард ў. 
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  - Фоида надорад, дигар як дирами сиёҳ надорам. Ва дошта бошам ҳам 

намедиҳам… 

         Каврак ҳаргоҳ ин қазияро ба хотир оварда дилаш ба ислом, дини бобу 

љаддаш, ки ба дасти як гурўҳ қаллобон афтода, аз он суд мебардоштанд, 

месўхт. Ҳайрон буд, онҳое, ки даст ба сина мезананд чаро хомўшанд. Мехост 

чун Назирпаҳлавон нерўяшро ба ҳимояи он бахшад. Аммо эътиқод ба 

марксизму ленинизм љоеро дар қалб барои ин људо намекард. Ба ибодатгоҳи 

худ даромада, аксҳои аъзоёни бюрои сиёсии КМ КПСС-ро варақгардон 

менамуд, тарљумаи ҳолашонро мутолиа мекард. Он рўзгорро, ба хотир 

меовард. Рўҳаш болида мешуд, қоматаш рост мегашт. Ба Суслов ихлоси 

беандоза дошт. Шикасти сохти шўравиро ба марги ў нисбат медод. «Агар ў 

зинда мемонд, барои Горбачеву Яковлев дар Бюрои сиёсӣ љой набуд. Онгоҳ 

идеология ҳам дигар намешуд. Бозсозии сархўр ҳам ному нишон надошт».  

Таассуф аз он мехўрд, ки истиқлол ўро маљбур кард, шаклу шамоилашро 

таѓйир диҳад. Пеш чун Суслов мўи сар монда, ба чашм айнак мениҳод ва 

шиму костюми сиёҳ мепўшид, куртаву галстукашро низ ба ў монанд карда 

буд. Бисёр мехост, ақалан боре ўро касе Суслов гўяд, аммо пайдо намешуд 

нафаре, ки ҳазлро рўихотир кунад. Ҳамин тавр он рўзгор, ки ба маҳбубаш 

Суслов пайравӣ мекард, паси сар шуд. Касе номи ўро дигар ба забон 

намебарад. Имрўз маҳбуби мардум одамони пулдоранд, ки ба Каврак хуш 

намеояд. Инқилобҳои махмалӣ низ, ки бо ташаббусу ҳидояти давлатҳои 

абарқудрат сар мезанад ба ў маъқул нест. Љуз инқилоб. Ҳарчанд таърихи 

инқилобҳои зиёдро омўхта буд. Интизорияш тўл мекашид. Аввал ба Зюганов 

эътимод дошт, гумон мекард, рўзе коммунистони Россияро ба по мехезонад. 

Ба писараш, ки фикри таъмири манзилашонро дошт, маслиҳат медод, ки 

фикри сармоядориро аз сар дур кунад. 

  - Ҳамаи ин давлатӣ мешавад, ишора мекард ба хонаҳои ду - се ошёна, ки ду 

тарафи кўчаро оро медоданд. 

  - Танҳо мо вомондаем падар, - эътироз мекард писари Каврак Михаил, ки бо 

дастури қиблагоҳ мўи сарашро ранги хурмоӣ дода, дар чашм љабран айнак 

мемонду чун Суслов шиму костюм ба бар мекард. Хўроки бисёр хўрданро ба 

ў қатъиян манъ карда буд, ки қиёфаи ба Суслов монандаш таѓйир наёбад. 

Михаил Андреевич меномид якка писарашро. Вақтҳои охир Михаил 

замонасозӣ мекард, мехост чун ҳамсояҳошон манзили кироӣ дошта бошанд. 

Аммо Каврак сиёсаташро дар қаламрави манзилу макони зисташ ба таври 

воқеӣ шинонда буд. Ҳамсараш низ аз хати кашидаи ў берун пой намемонд. 

Аммо илољи духтари ягонааш Надеждаро наёфт. Хостгорони Надежда ба 

ҳизби демократ таваљљуҳ доштаанд, кафши хостгоронро пеш монд. «Ман 

духтарамро ҳаргиз ба пайравони ақидаҳои иртиљоӣ намедиҳам». Аммо 

Надежда падарашро ба он љурм муттаҳам кард, ки дар даврони истиқлол 

дастовардҳои онро сарфи назар мекунад. Ҳамин тариқ Каврак дарк кард, дар 

тарбияи Надежда муваффақ нашудааст. Ва ҳаволаи Надеждаро ба ҳамсараш 

кард. Михаил ба хоҳари замонасозаш борҳо гаштаву баргашта фаҳмонд, ки 

амалҳои ў қиблагоҳашро беаљал мекушад. Аммо Надежда ишқро афзал 

донист. Каврак назди ҳамақидаҳояш сархам шуда бошад ҳам, худро бо он 
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сафед мекард, ки дар вақташ духтари Сталин ҳам дар ин љодда худсарона 

амал карда будааст. Духтари Леонид Илич Брежнев ку ҳамаро ба як нўл 

задаст. Аммо хирагии табъи Каврак боз аз он буд, ки домод ақидаи ўро 

эҳтиром намегузорад. Ба Надежда пешниҳод кардааст, ки иштибоҳи 

волидонашро ислоҳ кунад.  Каврак бошад ба миллатчии навбаромад бо 

забони ноби тољикӣ фаҳмондааст, ки рус будан барои тољик ифтихор аст, 

охир миллионҳо ҳаммилатони ў узбак буданро афзал донистаанд ку? Домоди 

миллатчии ў бошад номи ѓайриҳуљљатии Надеждаро ба забон меовардааст. 

«Нигина чой мон! Нигина…». Каврак ҳам ба духтари якраваш дар ин маврид 

таъна задааст.  

  - Гуфта будам, ки ин аблаҳ туро ба асри сангин мебарад, гўш накардӣ. 

Акнун худат бигў ҳамин рўзе ки дорӣ ба ту маъқул аст? 

   - Падар, ман худро нав шинохтам ки касе ҳастам. 

  - Чӣ? - гап дар гулўи Каврак дармонд. 

  - Бале, падари азиз! Ман аз шумо дар ин дунёву он дунё розиям, ки маро ба 

ин марди воқеан огоҳ додед. 

       Дар рўи Каврак ранг намонд. Дар љояш нишаст. 

  - Ту Надежда, духтари ман ҳастӣ? 

  - Бале падари бузургвор… 

  - Рост мегўӣ? 

  - Маро, духтари ба бисмиллоҳи худро нашинохтед? 

  - Надежда… 

  - Лаббай? 

  - Ту чаро дигар шудӣ? 

  - Ҳақиқатро кашф кардам. 

  - Намоз ҳам мехонӣ? 

  - Бале… 

  - Инқилобро кӣ мекунад? 

  - Кадом инқилоб? 

  - Ман аз ту умеди дигар доштам. Гумон мекардам Надеждаи ҳақиқӣ 

мешавӣ. Ормонҳои падаратро амалӣ мекунӣ. Ба ту чӣ шуд? Чаро меҳнатҳои 

маро барбод  додӣ? 

  - Падар, - Кавракро ба оѓўш гирифт Надежда, - минбаъд маро Нигина гўед! 

  - Чаро? 

  - Шавҳарам ҳамин номро хуш дорад. 

  - Сухани ман назди ту арзиш дорад ё не? 

  - Чаро арзиш надоштааст? 

  - Номи ба умед додаи маро иваз кардӣ? 

  - Охир инро ў хоҳиш кард. 

  - Офарин!. 

  - Хафа шудед? 

  - «Хурсанд шудам!». 

  - Падари бузургвор, фикр мекунам домодатон дар ин љода хато накардааст. 

  - Фаҳмидам, «Офарин ба ў ки иштибоҳи маро ислоҳ кардааст. Офарин!». 
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      Каврак боз аз он љиҳат ѓам мехўрд, ки Михаили писараш аз сад як ҳиссаи 

шўҳрати Михаил Андреевич Сусловро ба даст оварда натавонист. Имрўз дар 

расонаҳои хабарии олам, номи Ибни Лоданро мегирифтанд. Чеҳраашро низ 

нишон дода ва шарҳу эзоҳ медоданд, ки миллионер аст. «Эй бефаҳм-

бефаҳм… Наход, то ҳол пай набурда бошӣ, ки одамизод барои чӣ заҳмат 

мекашад? Чанд дирам ки ба даст оварад, роҳи осоиштаи зиндагиро ихтиёр 

мекунад. Аммо ту намедонӣ чӣ хел худро ҳадафи тири амрикоӣ бисозӣ. 

Чаро? Ибни Лодан… ман ба љойи ту мебудам, маблаѓҳоямро барои инқилоб 

сарф мекардам. Инқилоби лолагиву садбаргӣ не. Барои инқилоби воқеан 

оламгир. Инқилобе, ки синфҳоро аз байн бурда, баробарии одамонро таъмин 

менамоянд. Баробарии молу мулк. Ту бошӣ ошёни сармоядоронро тарконда, 

мақсадатро мушахас баён нанамудӣ. Нагуфтӣ, ки замоне инқилоби октябр ба 

вуқўъ омада буд… Ёд дорӣ? Ибни Лодан, чаро ту ин корро кардӣ? Акнун 

ҳолат хароб мешавад. То ба кай ѓор ба ѓор харсавор мегардӣ? Пулҳоят дар 

куљост? Онро дар куљо пинҳон кардаӣ? Намегўӣ… Вале ман медонам. 

Медонам, ки корҳоят бо ҳамин аз равнақ монд. Дигар наметавонӣ озод миёни 

мардум бигардӣ. Зинда дар қатори мурдагон. Дилам ба ту  намесўзад. Зеро ту 

исломро ҳадаф қарор додаӣ. Ва мехоҳӣ он ҳукмронӣ баҳру бар бошад. Ман 

ҳам мусулмонзодаам, аммо мусулмон не. Қатори дигарон ба масљид меравам 

То ки ангуштнамои онҳо нашавам. Ту чӣ? Ту Бинои боҳашамати беҳамторо 

ки «дугоник» меномиданд, ба хок яксон кардӣ. Ин ба ту чӣ дод? Исломеро, 

ки тарѓиб мекардӣ, бо амалат шўҳратманд намудӣ? Бубин онҳо бо садҳо 

забон амали туро маҳкум мекунанд. Ба ҳама кор қодиранд. Охир онҳо 

тавоноянд. Силоҳи ҳастаӣ доранд. Намегузоранд дигарон ба он даст ёбанд. 

Бовар надорам, ки ин кори дасти ту бошад. Ту гумон мекунӣ онҳое, ки бо сад 

забон ин қазияро шарҳу эзоҳ медиҳанд бовар доранд? Не… Онҳо дигаронро 

бовар мекунонанд, ки ин кори туст, вале худ бовар намекунанд. Онҳо шояд 

нақшаҳои шумро дар сар дошта бошанд. Чунки «фарзандони маънавияшон 

толибон» дигар онҳоро падар намехонанд. Зеро неруманданду худписанд».  

       Каврак дар ин хусус зиёди фикр кард. Ва субҳ аз ҳама пеш ба дари 

масљид ҳозир шуд. Намозгузорон аз ҳисоби љавонон афзуда буд. «Даҳ 

мўйсафеди аз ҳафтод боло, нўҳ марди миёнсол, боқӣ ҳабдаҳ нафар љавони 

навхат». Тадқиқоти омориро, таҳи дил љамъбаст кард Каврак. Нўъмон салом 

надод, нияти алейк гирифтани саломи ўро низ дар дил надошт. Каврак инро 

худ эҳсос кард. «Ба ў љин асар карда бошад? Гардани каљат дар гўр». Аммо 

Қурбони Назар љониби ў ҳаракат кард. Сухане гуфт, ки тўли 

ҳафтодупанљсоли ҳаёташ нашунида буд. Агар пештар дар айни камолоти 

сотсиализм мешунид, сараш ба осмон мерасид. Афкори бегона зинсавор буд. 

Аз ин рў қадре хиљолат кашид. Ва маслиҳаткорона табассум зад. 

  - Гўё Михаил Андреевич Сусловро дида бошам, дилам гум зад, - гуфт 

Қурбони Назар ба Михаил писари Каврак ишора карда. 

  - Дар куљо дидӣ? 

  - Дирўз хумори мактаб гирифтам, рафтам, ки маљлиси пагоҳирўзӣ 

мегузашт. Михаил дар паҳлўи мудири мактаб рост буд. Қиёфааш аз Суслов 

монданӣ надорад-е. Агар шуравӣ барљо мебуду Суслов зинда, ўро чун 
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ҳамтои падари идеологияи замон ба Кремл мехонданд. Афсўс, сад афсўс, ки 

умри Суслов кўтоҳӣ кард… 

  - Агар ў зинда мебуд, ҳаргиз «союз» барҳам намехўрд. 

  - Шояд… 

  - Аниқ… 

  - Умри «союз» сар омада буд, дигар касе пеши онро гирифта наметавонист. 

  - Дилашон аз санг будааст ягон кас барои «союз» намесузад.  

  - Ҳм… Беҳуда «союз» гуфта оби дида нарез! Ҳама чиз вақту соат доштааст. 

Чизе ки ҳаст шукр бикун, нест ба арвоҳаш дуо бихон! 

  - «Союз» бунёд намешавад? 

  - Аз ман мепурсӣ? 

  - Аз кӣ пурсам? 

  - Аз Нўъмон… 

  - Э, ў дар сиёсат чунон бесавод, ки гўё сара дар паси пода сафед карда 

бошад. 

  - Каврак, якумр дар  ин деҳа зиста хулқи ўро наомўхтӣ? 

  - Ба ҳафт пушташ кор надорам. 

  - Ман ҳам инчунин. 

  - Муаллим, Ибни Лодан пули бисёр доштаасту чаро ба ин қонеъ нашуда ба 

Амрико сар ба сар шудааст? 

  - Ҳаминро нафаҳмидӣ? 

  - То як ҳиссаи шаб хобам набурд. 

  - Наход? 

  - Бовар намекунӣ? 

  - Кӣ фикри дунёро ба дўши ту мондааст? Дабири ССМ набошӣ... 

  - Муаллим, Ибни Лодан акнун пулҳояшро ба кӣ мерос мегузорад? 

  - Агар гўям, ки ман ба Ибни Лодан вохўрдан мехоҳам, хоҳишамро иљро 

мекунанд? 

  - Аввал ариза менависӣ, сипас аризаатро тафтиш мекунанд, худатро ташхис 

мекунанд. 

  - Барои чӣ? 

  - Барои онки донанд ҳушат дар љояш ҳаст ё не. Баъди он дубора бозпурсӣ 

шуда, ба саволнома љавоб медиҳӣ. Нақши ангушт, акс, дигар љиҳатҳои 

љисмониву рўҳониро мушаххас ки карданд, баъд хулосаи даркорӣ бароварда 

мешавад. Онгоҳ хоҳанд иљозат медиҳанд, нахоҳанд ба роҳи омадаат рў 

гардонда, дар ҳолати омодабош қарор медиҳанд ва ба нармият мезананд, ки 

гарди поятро набинанд. 

  - Наход? 

  - Бале, «дорогой» Каврак… - ба китфаш бо истеҳзо панљаи таҳсин зад 

Фаҳмо. 

  - Бюрократияро танҳо мо ҳокимони даврони шуравӣ не, балки дар Қасри 

сафеду Лондон ва Париж низ арљ мениҳанд, - гуфт Қурбони Назар. 

  - Наход Ибни Лодан ҳам бюрократ бошад? 

  - Гаҳвораи Ибни Лодан аз осмон наомадааст, ў ҳам мисли ману ту бандаи 

Худо аст.  
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  - Куфр нагўй! - Фаҳморо гунаҳгор кард Қурбони Назар. 

  - Ба рости Ибни Лодан одами фавқуллодааст, агар чунин намебуд ба як 

ишорати ў ду самолоти барзангӣ якбора ду Бинои нестандарљаҳонро ба ин 

ҳол намеафканд, - гуфт Фаҳмо. 

     Қурбон Назари дар даврони шўравӣ тарбияёфта ба мисли Каврак ба сохту 

идеологияи шўравӣ меҳр баста буд, аз ин рў истиқлол ва муҳити ба 

вуљудомада нигоҳашро чун чароѓи каммасраф тирра намуда буд, ки ба 

Фаҳмо эътироз нишон дод. 

  - Фаҳмо, ту лаззати рўзгори гузаштаро фаромўш кардӣ? Ту дониву Худо? 

  - Не, албатта даврони хуб буд. Давлати саѓирапарвар мегуфтанд хурду 

калон… 

  - А, офарин!  

  - Панљ дақиқа ба хонаи ман биоед! - хоҳиш кард Каврак ба Фаҳмову 

Қурбон. 

  - Вақтам танг аст, - баҳона кард Қурбон. 

  - Зиёд вақтатонро намегирам. 

  - Гап дошта бошӣ ҳаминљо бигў, - хоҳиш кард Фаҳмо. 

  - Ман ба шумо чизеро нишон медиҳам, ки кайҳо боз пазмон будед. 

  - Чиро? - ҳайрон шуд Қурбон. 

  - Биёед, худатон мебинед, - гуфт Каврак ва онҳоро аз қафои худ бурд. Дари 

ибодатхонаашро кушод ва бо ин амали худ ҳамсарашро ба ҳайрат гузошт, ки 

даромадан ба ин ҳуљраро ҳатто барои ў мамнўъ дониста буд. Рўбучини онро 

низ худаш ба љо меовард. Ҳини ворид шудан дарро аз пасаш мебаст. Инак ин 

ду мард, ки синну солашон панљ- шаш сол аз Каврак фарқ мекунад, чи гуна 

ба боварии ў даромадаанд. Ва сазовор шудаанд, ки вориди ҳуљраи ў шуда, 

осори онро бо чашм бубинанд. 

  - Ленин! - нимпайкараи болои миз бо матоъи сурх печонидашударо дида  

нидо кард Қурбон. 

  - Сталин! - Фаҳмо низ худро нигоҳ дошта натавонист. 

  - Ба ин нигаред! - албоми суратҳои аъзоёни бюрои сиёсиро ба Қурбон дароз 

кард Каврак. 

  - Ту чӣ хел инҳоро то имрўз нигоҳ доштӣ? - ҳайрон шуд Фаҳмо. 

  - Охир, ин мардон шашяки рўи заминро идора мекарданд, аз кирди худ 

мамнун буд Каврак. 

  - Хрушевро барои чӣ нигоҳ доштӣ? - норозигӣ кард Қурбон. 

  - Барои таърих… 

  - Инро парто! - акси Горбачевро дида гуфт Фаҳмо. 

  - Инро аз рўи муҳаббат нигоҳ намедорам… 

  - Ҳељ гумон надоштам дар деҳак мо ин гуна осори бебаҳо нигоҳдорӣ 

мешавад, - табассум дар лабони Қурбон дамид. Ба аксҳои гуногуни 

саромадони инқилоби октябр Джержинский, Фрунзе, Будений, Ворошилов, 

Путовский нигариста худро муддате дар муҳити сотсиализм тасаввур кард. 

  - Офарин «дорогой» Каврак, - хушҳолияшро ошкор мекард Фаҳмо, 

китобҳои Ленину Сталин рафҳои дар девор насбшударо зеб медоданд. 

Аксҳои дохили чорчўбаҳои нақшин барои Фаҳмову Қурбон хотираҳои 
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даврони гузаштаро ҳикоят мекарданд. Чапаев, Котовский, Блухер, Якир 

барояшон шинос буд. 

  - Ин акси кист? - суол дод Фаҳмо. 

  - Нашинохтӣ? - ба тааљљуб  афтод Каврак. 

  - Не… 

  - Ту акси киро инљо гузоштаӣ? - ҳамчунон худро ба нодонӣ зад Қурбон. 

  - Қаҳрамонҳои халқи тољик… 

  - Чӣ? - абрў хамонд Фаҳмо. 

  - Ҳайрон нашавед! Дар вақташ ўро Қаҳрамони халқи тољик меномиданд. 

  - Кист ў? 

  - Муқим Султонов. 

  - А… Гўё Иброҳимбекро ў дастгир карда ба Ҳукумати шўравӣ супурдааст. 

  - Дурўѓ аст, - гуфт Қурбон. 

  - Чӣ хел? - ҳайрон шуд Каврак. 

  - Ў, - ба акс ишора кард Қурбон, - хизматгори Иброҳимбек будааст, 

дастаҳои Иброҳимбек талафот дода, дар ягон љой пуштибонӣ намебинанд. 

Дар Афѓонистон низ қўшунҳои Амонуллохон, ки бо Ленин аҳди дўстӣ баста 

буд, Амир Олимхонро дар ҳабси хонагӣ нигоҳ дошта, босмачиҳо аз љумла 

Иброҳимбекро таҳти фишор қарор медиҳанд. Иброҳимбек дар деҳаи 

Хољабулбулон дар соҳили рўди Кофарниҳон паноҳ бурда, чораҳои халосӣ 

мељўяд. Чун аз чор љониб дар иҳота буд, ба Муқим Султони содиқаш 

мефармояд супориши охирини ўро иљро кунад. 

  - «Чӣ гуна супориш?» - арз мекунад Муқим Султон љуръат карда. 

   «Мо дар иҳота афтодаем, дигар роҳи наљот нест. Агар ҳамаи моро дастгир 

кунанд, ягон нафарамон зинда намемонем. Биё ту маро чун асир ба аскарони 

сурх супор! Ин имкон медиҳад боқии умрат хуб гузарад, вагарна хизмати 

туро дар ин дунёву охират баргардонда наметавонам. Агар ин супориши 

маро иљро кунӣ, бахт ёрат мешавад.  

    Ниҳоят аз рўи ин дастур Иброҳимбекро ба аскарони сурх месупоранд». 

  - Ин бофтаи душманони инқилоб нест? - шубҳа кард Каврак. 

  - Халқ дурўѓ намегўяд… 

  - Ибни Лодан агар пайравии Иброҳимбек кунаду ҳини тангӣ ба ягон 

муридаш чунин дастур диҳад, кори савоб мекунад, - гуфт Каврак. 

  - Ибни Лодан ҳаргиз худро зинда ба дасти амрикоиҳо намесупорад, ки чун 

Саддом Ҳусейн судашро кашол дода, дар рўзи иди қурбон масхараомез ба 

эътиқоди мардуми мусулмон пой зада ба дор кашида шавад, - гуфт Фаҳмо. 

  - Акси Иброҳимбекро надорӣ? - суол кард Қурбон Назар. 

  - Эҳтиром, ки надоштам лозим надонистам… 

  - Барои таърих қатори акси Горбачеву Хрушев мегузоштӣ зарар надошт… 

      Диққати Фаҳморо аксе ба худ кашид, ки шахсияташро ҳељ муайян карда 

натавонист, вақти зиёд ба андеша рафт. Ниҳоят аз Қурбон Назар мадад хост. 

  - Ин касро шинохтӣ? 

  - Не… 

  - Дурусттар нигоҳ бикун! 
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                            Қурбон аксро аз масофаҳои гуногун таҳти назар қарор дод. Кўшишҳояш 

натиља надод. 

  - Не, нашинохтам… 

  - Охир ин Ежов аст, - ба ёрии онҳо шитофт Каврак. 

  - Ежов? - ҳайрон шуд Қурбон. 

            - Ана ҳамон Ежове, ки ба қавли демократҳо миллионҳо мардуми бегуноҳро 

ба лагерҳои Сибиру шимоли Россия бадарѓа кардааст. 

  - Сардори НКВД - и шўравӣ? - ба Каврак нигарист Фаҳмо. 

  - Бале… 

  - Ба Тољикистон низ дасти дарози ў расида будааст, - гуфт Қурбон Назар. 

  - Бале, дар минтақаҳо чоҳҳои махсус канда шуда будаанд, ки дар онҳо 

маҳкумшудагонро пушти ба пушт баста бо як тир ду нафарро сарнагун 

мекардаанд, - гуфт Фаҳмо. 

  - Асосан барои кадом гуноҳ маҳкум мекарданд? - суол кард Каврак. 

  - Эътиқод ба дин ва хиёнат ба инқилоб, - гуфт Қурбон. 

  - Агар воқеан чунин мекарданд, ҳаргиз дар соли 1992 ҳама ба масљидҳо 

намечаспиданд, - гуфт Каврак ба Қурбону Фаҳмо рў оварда, - Имрўз ҳам 

таваљљўҳ ба масљид зиёд шудааст. 

  - Дарсашон нашуда будааст, - гуфт Қурбон. - Агар мисли Ежов нафаре дар 

Тољикистони мо кор мекард… 

  - Бале Каврак… Хато ки кардем, оқибат ба ин рўз расидем. Ҳамаашон 

фарзандони душмани халқанд, - гуфт Қурбон ва лабонашро ба ҳам фишурд, 

ба шабеҳаи киштии «Аврора» даст бурда, оҳи амиқ кашид. Чашмонаш 

лабрези об шуд: «Инқилоб, инқилоб…» 

      Фаҳмо ба курсии роҳат, ки чун курсии дар аксҳо дидааш буд, нишаст. 

Курсиро айнан чун роҳаткурсии доҳӣ бо матои нафиси сафед рўйпўш карда 

оро дода буданд. Дар рўи мизак рўзномаи «Искра» ва «Правда» мехобид, ки 

дар он мақолаҳои Ленин дарљ ёфта буданд. Варақаи «Декрет о земле» дар 

чаҳорчўбаи оинадор овезон буд дар девор. Дар дохили аквариуми беобу 

бемоҳӣ дар рўи реги сатҳи он хаймаи хасин намоён буд. Шабеҳи хаймаи 

хасини Ленин дар назди кўли Разлив. 

  «Инқилоб, Инқилоб!» овояшро сар дод Қурбон. Шариконаш маводи дигари 

ибодатгоҳро бо ҳавсала тамошо мекарданд. Фаҳмо албоми суратҳои доҳиро 

варақгардон мекард. Каврак бошад, бо латтапора гарди рўи нимпайкараҳоро 

мегирифт. 

  - Нимпайкараи Фрунзеро пайдо кардам, - гуфт Каврак. 

  - Аз куљо? 

  - Аз Душанбе, рўзҳои наздик меорам. 

  - Фрунзе дар ѓалабаи инқилоб дар Бухоро саҳми калон гузоштааст, - 

таърихдониашро гўшрас кард Қурбон Назар. – Ў бо супориши махсуси 

Ленин ба Бухоро омада шўришро сарварӣ кард. Амирро сарнагун намуд. 

Садҳо тонна тангаву тиллои Амир Олимхонро ба вагонҳои 

махсусгардонидашуда ба Маскав бурд. Ва ба худи Ленин супурд… 

  - Дар ин бора дар ягон љой нахондаем, - гуфт Фаҳмо. 
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  - Бале, ин таърихи пинҳон аст, онро аз омма ниҳон медоранд. Бойгарии 

Амир Олимхон куљо шуд? Амир бо худ бурд? Ў ҳини фирор фурсати 

пўшидани кафшашро надошт. Михаил Василевич бо аввалин фурсат одамони 

ба инқилоб содиқро ба ин кор сафарбар мекунад… 

  - Қурбон, ту инро аз касе шунидӣ ва ё хондӣ? - суол кард Каврак. 

  - «Дорогой» Каврак, ман вақти дар мактаби олии ҳизбӣ хонданам аз як 

устоди донишманд шунидам. Масти шароб буд. Ва ба ман рў оварда гуфт:  

  - Қомати давлати љавони шўравиро тангаву тиллои амири Бухоро рост кард. 

Вагарна ақсулинқилобчиён аз чор љониб онро буѓӣ мекарданд. Ба ин то 

андозае муваффақ шуда буданд. Аммо Фрунзе вагонҳои беҳисоби тиллоро ба 

Маскав расонда, ба инқилоб нерўву мадори тоза бахшид. 

  - Наход? - тааљљуб кард Каврак. 

  - Бовар надорӣ? 

  - Амир Олимхон ки ин миқдор тангаву тилло дошт, чаро худ аз он истифода 

набурд? 

  - На худ хўрду ба кас дод, ганда карда ба саг дод, - бо қаҳр гуфт Қурбон 

Назар, - Амир Олимхон барои ободонии аморат як тангаи сиёҳ сарф накарда 

буд. Ҳатто беку мирон маош намегирифтанд. Маошашон аз ҳисоби ришва 

буду андоз. 

  - Касе набуд, ки ба гўшаш гўяд, бунёдкориро пеша бикун? 

  - «Товариш» Каврак, корро боз ҳамон муллоҳо расво карданд, пешниҳодҳои 

Аҳмади Донишро, ки ба унвони Амир карда буд бидъат дониста, тозакориву 

бунёдкориро муљиби пастравии аҳкоми шариат хонданд. Ин боис шуд, ки 

амир даст ба ягон кори муфид назад. Ҳама ин ободиҳоро ба мо инқилоб 

овард. 

  - Бале, агар ин муллоҳо сари давлат меомаданд, чархи таърих қафо мегашт, - 

гуфт Каврак. 

  - Дуруст фаҳмидӣ… 

  - Ман ин гапро барвақтар гуфта будам, ҳамон шабу рўзе, ки муллоҳо 

майдоннишинӣ мекарданд. 

  - Худо раҳми моро хўрд, - гуфт Фаҳмо. 

  - Агар кори муллоҳо бунёдкорӣ мебуд, як ѓорнишини гурезпояш Биноҳои 

бо ҳазор умеду орзу бунёдкардаи Маркази савдоро дар Нюйорк ба ҳамин ҳол 

мефиканд? 

  - Мисоли тозаву равшан, - бо тамасхур сар љунбонд ба мулоҳизи Каврак 

Қурбон Назар. 

  - Агар воқеан Худотарс мебуду вайронкорӣ намекард, - гуфт Фаҳмо ба 

хаймаи хасӣ ишора карда, - доҳӣ чӣ рўзҳоеро аз сар нагузаронид, ба хотири 

онки халқ зиндагии осуда Бинад. 

  - Носипосон оқибат чӣ кор карданд? 

  - Намедонам, - аз ин саволи содда ҳайрон шуд Каврак. 

  - Гиряҳоро фаромўш кардӣ? 

  - Кай? 

  - Ту ки фаромўш карда бошӣ, ба дигарон гап надорам. 

  - Нафаҳмидам? 
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  - Нафаҳмидӣ? 

  - Чиро? 

  - Рўзи қиёматро, - бо тамасхур ба Каврак песонд Қурбон Назар. 

  - Бе киноя гап зан муаллим. 

  - Даррав фаромўш кардӣ, рўзеро ки ҳайкали доҳиро шикастанд. 

  - Он рўзро касе фаромўш мекунад, ки дил надорад. 

  - Бале, ту бошӣ фаромўш кардаӣ. 

  - Муаллим, ман мақсади туро нафаҳмида будам. Пиндоштам ягон воқеаи 

дигарро мегўӣ. 

  - Ту дар умри сарат кай гириста будӣ? Ба ёд биёр! 

  - Дар кўдакӣ гиристанамро ёд надорам. Аз он рўзе, ки худро мешиносам дар 

рўзи марги Сталину Андропов ва рўзи шикастани ҳайкали Ленин… 

  - Дар марги падару модарат оби дида рехтанатро касе надидааст. Саволи 

ман ҳам ки ба оби дида рехтанат тааллуқ дошт, баста ба ин ду-се қазияи 

нодир буд. 

  - Акнун фаҳмидам. Баъди он воқеа то як моҳ ба худ наомадам. Рафта аз 

язнаам камони думиллаашро гирифтам. Ба он якатир љой кардам. Як моҳ дар 

љўӣ миёни ду рада тути колхоз камин гирифта мулло Љамолро поидам. 

  - Мулло Љамолро? - ҳайрон шуд Фаҳмо. 

  - Бале… 

  - Язнаи маро? 

  - Барои ман фарқ надошт мулло Љамол язнаи ту аст ё язнаи худам. Ман ўро 

дидам, ки болои ҳайкали Ленин љастухез мекард. Хун дар сарам зад. Нони 

додаи Ленин кўрат кунад гуфтаму хестам. Расо як моҳ пас байрақи сафед дар 

даст аз сари роҳам баромад. «Каврак напарон!»- хоҳиш кард. «Мепаронамат 

хоин!»- гуфтам. Ба зону зад. Ва варақаи духтурро нишон дод, ки хату чак 

дошт. «Бемор будам, дар ягон «митинг» иштирок надоштам» - гуфт. Агар он 

шасти пешинаам мебуд, узру баҳонааш фоида надошт. Ва ягон зарра 

истиҳола намекардам. Љабинашро нишон гирифта будам. 

  - Дигар таҳқиқ накардӣ, ки қоѓази духтур қалбакӣ аст ё не? - суол кард 

Қурбон. 

  - Не, чунин андеша ба сарам наомад. 

  - Язнаи ман воқеан мулло буд, дар он шабу рўз дар майдон ҳам буду дар 

ҳайкалшиканӣ саҳм дошт. Аммо бародаронаш баъди ин ба љону ҳолаш 

намонда маљбур карданд, ки тавба карда даст аз сиёсат бишўяд, вагарна 

аљалаш гирди сараш мегардад. 

  - Аљалаш расида буд, - гуфт Каврак. 

  - Сад фоиз… Қоѓази қалбакӣ ёфта доданд, ки майдоннишиниашро инкор 

кунад, - гуфт Фаҳмо. 

  - Ибни Лодан, агар чунин «справка» ёфта ба Буш ирсол кунад бовар 

мекунанд, ки қазияи рўйдода кори дасти ў нест? 

  - Не, фоида надорад, - пузханд зад Қурбон Назар. 

  - Барои чӣ? Агар исбот кунад, ки дар он шабу рўз бемор буд? 

  - Дугоникҳои осмонхарошро Ибни Лодан бо дасти худ не, тавассути 

намояндагонаш хароб кардааст. Ў дастур додаасту онҳо иљро кардаанд. 
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  - Чаро ба Бинои дигар неву ба ин Биноҳо бархўрдаанд самалётҳо? Пихотҳо 

метавонистанд ҳавпайморо ба самти дигар равона кунанд. Ва таҳдиди 

террористҳоро ба инобат нагиранд. Чаро ба қасри сафед неву ба ин Бино 

бархўрдаанд? Чаро? Маро ин фикр сахт азоб медиҳад. 

  - Каврак, ту ин фикрро аз сар дур бикун. Америкоиҳо ба моҳ нишастаанду 

роҳи инро намераванд? Худашон илољи корро меёбанд. Ту беҳтараш осуда 

бош! - насиҳат хонд Қурбон Назар. 

  - Аслан дарди сари ман аз кунљковии ирсист. Мехоҳам сабабҳои тасмими 

Ибни Лоданро бидонам, ки чаро доро будаасту фикри инқилоб кардааст? 

Инқилоб кори мардуми камбаѓал аст. Одами пулдорро бойигарияш саргаранг 

мекунад, ба ҳадде ба гирдоби фикр меафтад, ки ё бемори қалб мешавад ё 

қанд. 

  - Бале… - ўро тасдиқ кард Фаҳмо, - Иттиҳоди шўравӣ андешаи пулдор 

буданро аз сари мо дур карда буд. Ҳама ба ояндаи дурахшон дил баста будем. 

Коммунизмро интизор будем. Аммо он гузашта будаасту мо бехабар мондем. 

  - Чаро Ибни Лодан маҳз маркази савдоро тарконда бошад? 

  - Пул дар савдогар аст, - ба саволи Каврак љавоби соддалавҳона дод 

Қурбон. 

  - Дуруст, пул дар савдост, охир худи ў ҳам одами пулдор аст ку? 

  - Бале, пулдор аст. Инро худаш надонад, каси дигар намедонад. 

  - Шояд гумон кардааст маркази савдоро, ки тарконд, дигар Амрико ба худ 

намеояд. 

  - Шояд, - писханд зад Қурбон. 

  - Ман фикр мекунам ба Ибни Лодан тўҳмат задаанд, - якбора хулоса кард 

Каврак. 

  - Худаш инро тасдиқ кардаст, - гуфт Қурбон. 

  - Дар куљо? 

  - Тавассути интернет… 

  - Не, не, не… Ин кори дасти фундамнтналистон аст. Як рўз не як рўз исбот 

мешавад. 

  - Фикри ман дигар аст, - диққати онҳоро ба дигар љониб љалб кард Фаҳмо. 

Чаро ягон кас намегўяд ин кори дасти Россия ва ё Ветнам аст? Чаро Исроил ё 

Кубаро ба хотир намеоранд? Магар Венесуела ё Либиё бо Амрико 

муносибати хуб доранд? 

  - Фаҳмо, ту аз ҳақиқат дур нарав! Инљо гап дар сари терроризм меравад. 

Дар Куба ва ё Россияву, Ветнам террорист дар куљост? Магар аз дасти онҳо 

ин кор меояд? Не… Агар гўсфандро дасту по баста биёранд, ягон нафари 

онҳо сар намебурад. 

  - Чӣ гуфтан мехоҳӣ? - абрў чин кард Каврак. 

  - Дарк кун чӣ гуфтам. 

  - Фаҳмо, ту мактабро бо дипломи сурх хатм карда бошӣ ҳам, ҳаргиз ба 

дараљаи ман сиёсатдон нестӣ, - ба шўр омад Каврак. 

  - Гўш кун «дорогой» Каврак, ту ба ман ин чизҳоро нишон дода гуфтан 

мехоҳӣ кӣ даҳонамонро бандем? 

  - Ҳаргиз ин тавр нагуфтаам. 
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  - Пас чаро даъвои «сиёсатдонӣ» мекунӣ? 

  - Ба худ бовар дорам. 

  - Горбачев ҳам ба худ бовар дошт, то хабар ёфт, ки дар тагаш об монданд. 

  - Маро ба Горбачев баробар накун! Ман ба ў дар ду дунё эътиқод надоштам. 

Пири ман медонӣ кӣ буд? 

  - Шайхи Ривољ… 

  - Чӣ? Масхара мекунӣ? 

  - Кӣ буд охир? 

  - Михаил Андреевич Суслов… 

  - Дояат Крупская… 

  - Чаро Крупская? 

  - Писаратро Михаил ном мондӣ ба хотири Суслов, духтаратро Надежда ба 

ифтихори Крупская. 

  - Ҳм… - оҳ кашид Каврак. Ман туро барои он даъват кардам, ки гумон 

доштам ба марксизм-ленинизм садоқат дорӣ, аёнам шуд гуфтору рафторат 

сохта будааст. 

  - Хафа нашав Каврак, эътиқоди ман ба сотсиализм на камтар аз эътиқоди ту 

аст. 

  - Пас чаро номгузории ман боиси масхараи ту шуд? 

  - Агар медали садоқат вуљуд медошт, мекўшидам ки онро ба ту диҳад, - 

гуфт Фаҳмо, дили Кавракро бардошт. 

  - О, пулҳоро барои чӣ нигоҳ доштӣ? - дар лабони Қурбон табассум дамид. 

  - Акси Ленин дорад. Пули бобаракат буд, - гуфт бо ҳасрат Каврак. 

    Фаҳмо албоми ҳаљвии зиддидиниро кушода ба он зеҳн монд. Ба тасвирҳо 

ва матни ҳар яки он диққат дода баҳузур хандид. Ва ба Каврак рў овард. 

  - Нигоҳ доштани ин шарт буд? 

  - Зарар ҳам надорад. 

  - Охир мову ту мусулмонем. 

  - Хотира аз он рўзгор. Ман узви љамъияти бехудоён будам. 

  - Ҳамаамон ба рафти об бел мезадем. Замона чунин тақозо мекард. Имрўз ки 

дар масљид аз зумраи фаъолонем, ин чиз забони душманонро дароз мекунад. 

  - Фаҳмо, ман ҳар касро ба инљо роҳ намедиҳам. 

  - Офарин! 

  - Ман барои худ мушкилӣ эљод намекунам Фаҳмо. Тасаввур кун, ки Ибни 

Лодан аз ин чиз огоҳ шавад. 

  - Тасаввур мекунам Каврак. 

  - Ибни Лодан эътиқоди моро эҳтиром мекарда бошад? 

  - Не Каврак, одамизод то ҳол ба дарки ин масъала нарафтааст. То ҳол гумон 

мекунанд, танҳо онҳо ҳаққанду дини онҳо муқаддас. Ту аз Ибни Лодан чизе 

талаб дорӣ, ки дар гаҳвораи демократия нест.  

  - Гаҳвораи демократия куљост? - суол кард Қурбон. 

  - Париж, - гуфт Фаҳмо. 

  - Амрико, - љавоб дод Каврак. 

  - На ину на он, дар Амрико ду тоифаи мансабдорон бо навбат сари қудрат 

меоянд. Гоҳ демократҳо ва гоҳ љумҳурихоҳон, ба дигар ҳизбҳо дар ин мақом 
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љой нест. Дар Париж ҳуқуқу эътиқоди мусулмонро зери по карда, сатрпўшии 

занонро манъ мекунанд. 

  - Кори дуруст мекунанд, - гуфт Каврак, - ман ҳам фаранљипўшиву рўсриро 

нишони бефарҳангӣ медонам. 

  - Дар инљо… Мо ягон миллати дигарро љабр накардаем ки бо забони мо 

такалум кунанд, чун мо либос пўшанд, зиндагияшонро ба расму оини мо 

монанд кунанд… 

  - Рост гуфтӣ, - табассум кард Каврак, - ҳосили даврони шўравист. 

  - Халқи мо табиатан эҳтироми дигаронро дар љои аввал мегузошт. 

  - Дар давлатҳои дигар магар ин чиз риоя мешавад? 

  - Аз куљо? Дар Россия ягон мактаб ба забони тољикӣ нест. Дар Ўзбакистон, 

ки дар заминаи давлати тољикон - Аморати Бухоро бунёд шудааст, 

мактабҳои тољикиро бастаанд. Тољик танҳо дар кўчаву муҳити хона бо 

забони худ такалум мекунад. 

  - Мо бародари наздикем, - оҳ кашид Каврак. 

  -  Бале, дар забон, дар амал ҳол дигар аст, - гуфт Қурбон. 

  - Ба ин кӣ гунаҳгор аст? 

  - Демократия, - оҳ кашид Қурбон. 

  - Демократия не, демократтарошон, - илова кард Фаҳмо. 

  - Бале, дар сарҳад мина гузоштан чӣ маънӣ дорад? Садҳо кас қурбон шуд аз 

дасти минаҳо. Гўё мамлакатро аз террористон ҳимоя мекарда бошанд, - гуфт 

Қурбон Назар. 

  - Ибни Лодан вазъро боз ҳам мушкил кард, - гуфт Фаҳмо. 

  - Бале… Баҳонаи дигар ёфт шуд, - оҳ кашид Каврак. 

  - Сиёсат яксон намемонад, рўзе мерасад, ки ин ҳама дар сафҳаи таърих 

мемонаду бас. Наслҳои оянда ба тааљљуб мемонанд, ки гузаштагонашон чӣ 

рўзҳои тираеро аз сар гузаронда будаанд. 

  - Агар «союз» мебуд, ҳаргиз ин тавр намешуд, - оҳ кашид Каврак. 

  - «Союз» ба ин роҳ намедод. Одамони шўравӣ дигар буданд, - гуфт Фаҳмо. 

    - Ана акнун ба паси ў бўса занед, - гуфт Қурбон акси Брежневро нишон 

дода. 

  - Бале, гуфта будааст «Ман ки мурдам, ба шикам гўрам кунед, ки аз дунбаам 

бўса кунанд». 

  - Гапи дуруст гуфта будааст, - даҳон каљ кард Каврак. 

  - Ҳама дастовардҳоро аз даст додем. Барои ба он рўзу ба он афкор расидан 

вақт лозим аст, - гуфт Қурбон. 

  - Бале, вақти каму ѓам не, - оҳ кашид Каврак, - Он рўзро мо мебинем ё не 

Худо медонад. 

       Қурбон, ки аз тамошои асноду нишонаҳои даврони гузашта ба қавли 

Каврак сер намешуд, боз кам будани вақтро баҳона сохта таклифи ўро рад 

кардан хост, аммо Каврак танҳо сари қадам даромаданро хоҳиш кард, зеро 

аллакай дарк карда буд пайкараи Ленину Сталин онҳоро ба андозаи кироӣ 

маҳтал мекунанд. 

      Кӣ ҳад дошт дар ҳаққи Ленин сухани носазо гўяд? Сталинро ку Хрушев 

душмани халқ эълон кард. Гуноҳи худу дигаронро ба дўши ў ниҳод. 
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Љисмашро аз мақбара баровард. Аммо ба Ленин чунин ноҳаққиро раво 

надида буданд. Имрўз дар Россия инқилоби октябрро ботил эълон дошта, 

муқовимати сурху сафедро айби ў донистанд. Ўро барои қатли хонадони шоҳ 

гунаҳгор мекунанд. Кавракро ин амал сахт азоб медод. Ѓам мехўрд ва худро 

танҳо медид. Ҳарчанд гоҳ-гоҳ аз забони дигарон мешунид, ки бо ҳасрат он 

рўзгорро ба ёд меоварданд. Ба онҳо бовар намекард. Гумон дошт дар омади 

гап, барои худнамоӣ гуфтанду гузаштанд. Худро танҳо медид дар арсаи 

мубориза. Акнун ба ин ду нафар эътимод пайдо кард. Онҳоро ба ин ҳуљраи 

барои дигарон мамнўъ, роҳ дод. Бо аљала кор мекард, хастагӣ ба гўшаи 

хотираш намеомад. Тарс дошт, ки нишоне аз инро мухолифе бубинад. Баъд 

аз онки сулҳу дўстӣ пойдор гардид, қоматаш рост шуд. Ва ончӣ ки дошт, ба 

инљо овард. Ба ҳамсараш таъкид кард;  

  «Агар каси бегона бидонад ки дар инљо чӣ нигоҳ медорем, дигар аз зиндагӣ 

умед макун». 

     Ҳамсараш заҳракаф мешуд, дигар маљоли савол намекард. Лаб фурў 

баста, хомўш паи кори худ мерафт. Имрўз ҳамсараш фурсат наёфт, ки ба ў 

бигўяд, «Ба ту чӣ гап шудааст, ки ҳуљраро ба рўи бегонагон кушодӣ?». 

Дарди ўро худи Каврак осон кард. Чун ҳис намуд ишкамаш танбўр 

менавозад. Қурбону Фаҳморо танҳо гузошта ба назди ҳамсараш шитофт. 

  - Хез занак чой мон, хўрдание дорӣ барор, меҳмонон гурусна монданд. 

Ҳайрон нашав! Инҳо барои ман бегона нестанд. Ҳамфикру  ҳамақидаи 

мананд. Онҳоро тўли даҳ сол омўхтам. Аёнам шуд, ки ба фикру ақидаи ман, 

дунёи ману орзўву ормони ман мувофиқанд. 

  - Намозхонанд ку? - саволи кўтоҳ дод ҳамсараш. 

  - Бале, чун ман, - писханд зад Каврак, - аз тарси Ибни Лодан. 

  - Чой тайёр аст. Ошро дам партофтам… 

  - Офарин! 

     Каврак ба ҳуљра баргашта дилаш таҳ зад. Қурбон рўйхати сиёҳи ўро, ки 

соли 1992 чун душманони халқ барои нест кардан тартиб дода буд, барои 

Фаҳмо мехонд. Онҳо болои сарашон чун абри сиёҳ пайдо шудани Кавракро 

пай набурданд. 

  - Номи ман нест, - гуфт Қурбон. 

  - Аз ман чӣ? – рўихатро «чорчашма» аз боло ба поин мехонд Фаҳмо. 

  - Нест… 

  - Номи бародари раҳматиашро навиштааст, - гуфт Қурбон. 

  - Агар ман ҳам чунин бародар медоштам, ба штаб арз мекардам, - гуфт 

Фаҳмо. 

  - Худораҳматӣ агар зинда мебуд, мекўшид Ибни Лодан ба инљо ояд. 

  - Яқин мекард ин корро, - гуфт Қурбон. 

  - Рафиқон! - баногоҳ овоз бароварда диққати Қурбону Фаҳморо ба худ љалб 

кард Каврак. Онҳо қоѓази дасташонро ба ѓаладони кушодаи миз гузоштанд. 

  - Куљо рафта будӣ? - ба Каврак суол дод Фаҳмо. 

  - Чойу ош тайёр, танафус эълон мекунем, - гуфт Каврак. 

  - Соат чанд шуд? - суол кард Қурбон. 

  - Аз як бист дақиқа гузашт, - гуфт Каврак. 
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  - Вақти хўроки чошт шуд, - гуфт Фаҳмо. 

  - Намозро дар куљо мехонем? - суол кард Қурбон. 

  - Дар масљид, - гуфт Каврак. 

    Радиои деворӣ хабарҳои охирин мешунавонд. Наттоқ сухани аввалро аз 

Ибни Лодан ва ҳодисаи террористӣ, аз дугоникҳои беҳамтои ба хок 

яксоншуда шурўъ кард. Ва шабакаи террористии «Алқоида» - ро ба ин 

гунаҳгор донист. Ҳамчунин саргузашти Ибни Лоданро пешкаши 

шунавандагон намуда аз мулло Умар - сарвари ҳаракати толибон сухан гуфт, 

ки ҳамтабақу ҳамнишин бо террористи рақами як будааст. 

      Каврак аз Қурбони Назар муаллими нафақахўри таърих, ки аз ҳар як 

хонанда донистани ахлоқи бинокорони коммунизмро тақозо мекард, суол 

кард. 

  - Муаллим, чаро Ибни Лодан бар зидди Амрико ва иттифоқчиёнаш ки 

амалиёти васеъи ҳарбиро пиёда карданиянд, чорае намедида бошад? 

  - Хоҳони чунин муқовимат ҳастӣ? 

  - Не, баракс. Ман тааљљуб дорам, ки чӣ тавр ин харсаворҳо уқёнуси оламро 

тасхир карда ин қазияро сомон дода бошанд? 

  - Он вақт Амрикоиён тасаввур намекарданд, ки чунин воқеа рўй медиҳад. 

Акнун ҳама ба по хестаанд. Ҳама дар фикри онанд, ки чӣ гуна терроризмро 

решакан намоянд. Ва решаи онро дар Афѓонистон ёфтаанд, - гуфт Фаҳмо.   

  - Боз миёни одамон гап - гап аст, ки Амрикоиён нияти таҳти назорат 

гирифтани майдонҳои кўкнорро доштаанд, - гуфт Каврак. 

  - Не, кўкнор ба онҳо аҳамият надорад. Вақти ҳуљум ба Ироқ мегуфтанд, ки 

мақсади Амрико ба даст даровардани нафти ин мамлакат аст. 

  - Ҳамин тавр ҳам шуд, - гуфт Қурбон Назар, - кўкнорро љомеаи љаҳонӣ  аз 

рўи замин нест карданӣ аст. Аз он љумла Амрико… 

  - Пас гумони одамон хатост? 

  - Бале… 

  - Чаро толибон онро мекориданд, вақте ки кўкнор маводи мухаддир асту 

ислом онро ҳаром ҳукм карда? 

  - Кўкнор барои толибон, хизмати силоҳро иљро мекунад… 

  - Барои Ибни Лодан чӣ? 

  - Ў кўкнор мекорад? Намедонам. 

  - Паҳлўи толибон, ки бошад, бебало нест… 

    Дар он шабу рўз аввал ҳавопаймоҳои бомбаандоз дар  ҳарими ҳавои 

Афѓонистон ба парвоз омаданд. Навори телевизионӣ гиряи модари афѓонро, 

ки такя ба девори фатарот дода, рўяшро бо панља мепўшонд, намоиш дод ки 

аз ин дили Каврак дар таҳ зад. Дар рухсораш ашк шорид. Вақте, ки марди 

афѓон мушт ба сар зада, мегуфт: «Магар инҳо толибанд?» Тифлони аз зери 

хоктўда пайдо шударо бароварда ба тобут мениҳоданд. Каврак оби дидаашро 

тоза карда аз љой хест. Тоби тамошо накард. Ба ибодатгоҳаш надаромад. 

Оҳиста-оҳиста паси хона баромад саги гўшу думбуридаи ҳамсоя устухонеро 

ҳарисона мехоид. Дар доди ҳафтоду панљ қоматаш рост буд, ин лаҳза сўзише 

дар камар ҳис кард, хам зад. Вале иродаашро ба даст гирифт. Нахост ба дард 

тан бидиҳад. Аммо сўзиши қафаси сина табъашро хира мекард. Ҳаргиз аз 
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мушкилоти мусулмонон хафа намешуд. Балки љабри ба онҳоро марбут ба 

љурмашон медонист. Ҳатто аз тамошои наворҳое, ки тўпу трактори лашкари 

Исроил деҳаҳои Фаластиёнро вайрон мекард, лаззат мебурд. Сангандозиҳои 

кўдакони фаластиниро ба сипармошину дигар воситаҳои љангии исроилиҳо, 

ки аз ин наворҳо медид, нафрат мекард. Ин лаҳза бошад тоби дидани ин гуна 

воқеаро накард. Аз таъна, балки ҳайрату тааљљуби ҳамсараш тарсид. «Ба ту 

чӣ шуд, ба чашмат қаланфур мемолиданд оби дидаат намерехт. Аз кай боз 

дарди мусулмононро дар љисми хеш дарк мекардагӣ шудӣ? Биё моне, омада 

- омада дилат ба чор толибак сўхт? Ё пирӣ асар мегузорад. Иродаат суст 

шудааст?». Каврак бовар надошт, ки ҳамсараш чунин савол кунад. Аммо ба 

худ чунин хулоса кард. Пиндошт сустии ўро дида љуръат пайдо мекунад. 

Дар торикиҳои паси хона қадам зад. Ба осмони пурситора нигарист. Моҳ низ 

бо ҳамон сурати азалӣ дар чеҳрааш ҳузн дошт. Манзараи дар навор дидааш 

то чанд ба захмҳои дилаш намак мепошид. Гирист беовоз, дарун ба дарун. 

Чун дар хеш сабукие ҳис кард, ба сўи кулбааш гом ниҳод. Ҳамсарашро низ 

гирён дид. Дарк  кард муљиби сўзи дили ҳамсараш чист, вале боз ҳам савол 

дод. 

  - Чӣ оби дида рехтӣ? 

  - Кўдакони афѓон қурбони бомбаандозӣ шуданд, агар медидӣ дилат об 

мешуд. Мусулмон ҳам бошанд, тифли маъсуманд… 

        Каврак дигар чизе нагуфт. Аз парокандагии мусулмонон хиљил шуд, ки 

насрониён таҳти байрақи Амрико ва паймони НАТО ба сари онҳо метозанд.  

  - Ба айби Ибни Лодан шуд, - гуфт Каврак. 

  - Ибни Лодан онҳоро бомбаборон кардааст? 

  - Не, Амрико Ибни Лоданро дастгир мекунам гуфта, «иштибоҳан» 

бомбаборон кардааст. 

  - Шояд Ибни Лодан аҳолии осоиштаро сипар карда бошад? 

  -Не, ў ин корро ҳаргиз намекунад. Ў кайҳо љою макони худро ёфта, ба 

ҳузур хобидааст. Аммо мардуми осоишта азоб мекашанд. 

 

                                            *     *    * 

      Дар назди хаймаҳои сафед љавонон интизори омадани Холмоҳ ва модари 

ўянд. Дар ин рўзи гарми тобистон қалби љавононро кинаи меросӣ ба љўш 

оварда буд, ки ин замон як лаҳза оромӣ надоштанд. Лўлиён то ҳол бо силоҳи 

оташфишон сару кор надоранд. Дар асри атом низ фикри доштану сохтани 

онро дар сар намепарваранд. Танҳо ханљари бобогиро афзал медонанд. Дар 

ин рўз, ки қалби аз ѓазаб љўшонашон метаркид, ба ханљар мусаллаҳ буданд. 

  - Айб нест, ба кабудхаймагон сар фуруд оварем? - ба шўр омада буд 

лўлибачаи қадрас. 

  - Кӣ гуфт, ки ба ў кабудхаймагон хостгор шудаанд? - суол кард лўлибачаи 

дигар. 

  - Мардони заргар гуфтааст, ки Холмоҳро бо кадом роҳе набошад, ба даст 

меорам… 

  - Устонқул дар тўи Ҳазратқул нагуфт, ки шарафи қавмро поймол накунед? 

  - Гуфт… 
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  - Мемондаем, ки Мардонқул Холмоҳро барад? 

  - Ҳељ гоҳ… 

    Холмоҳ ҳамроҳи модараш пайдо шуданд. Лўлибачаҳо хомўш онҳоро 

таҳаммул карданд. Модару духтар ба хаймаи худ даромаданд. Борҳоро ба 

гўшае гузоштанд. Модар нонпораҳоро рўи дастархон паҳн кард. Ва ба ҳисоб 

кардан дирамҳои даромад. 

  - Ту чӣ истодаӣ? 

  - Чӣ кор кунам? 

  - Дирамҳоро барор! 

  - Аввал об биёрам. 

  - Не… Пулро барор! 

  - Ташна мондам, - берун баромадан хост. Модар садди роҳ шуд. 

  - Аввал пулро барор! 

  - Пуламро ба касе намедиҳам. 

  - Барои чӣ? 

  - Љамъ карда ҳалқа мехарам. 

  - Ҳушатро ба сар бигир Холмоҳ, рафтори ту ҳамаро девона кардааст. 

Нигоҳи љавононро дидӣ? Нигоҳи саги бой барин буд. Шўре мехезонӣ ту… 

  - Чаро дар бораи ман фикри бад доранд? 

  - Ҳазор чашм аз паси ту назора мебарад. Намехоҳанд, ки номусашон поймол 

шавад. 

  - Пеши сад тољику узбак даст дароз карда садақа мепурсанд, мўяшон хам 

намехўрад, омада-омада номусашон барои ман бедор шуд? 

  - Кадом рўз Мардонқула дастгир карда аз сих мегузаронанд. Онгоҳ номи ту 

бад мешавад. 

  - Чаро чашми ҳама маро дидааст? 

  - Дар осмон ситора зиёд аст, аммо чашми мардум ба моҳу офтоб мерасад.Ту 

миёни духтарони қавм яктоӣ дар ҳусн. 

     Саргарми ин гуфтугў буданд, ки ба хайма падари Холмоҳ даромад. 

Модару духтар аз љой хестанд ба эҳтироми ў. 

  - Чизу чораатонро ѓун доред! 

  - Барои чӣ? - ба тааљљуб афтод модар. 

  - Ҳайбатқул фармон дод. 

  - Љугӣ як сол зиёд дар як љо зиндагӣ кунад каппааш месўзад, - гуфт модари 

Холмоҳ бо киноя. 

  - Бигзор ҳама раванд, аммо ман намеравам, - гуфт падари Холмоҳ. 

  - О худат ҳозир амр додӣ ку? - ҳайрон шуд модари Холмоҳ. 

  - Бале, гуфтам… Ин мардум љурми духтари маро дидаанд. Гўё сабаби 

кўчбандияшон рафтори Холмоҳ бошад. 

  - Ман љойи киро танг кардаам? - шўрид Холмоҳ. 

  - Арзӣ… Ҳо Арзӣ… - садо омад аз беруни хайма. 

  - Лаббай… - сар аз хайма баровард. 

  - Ҳама тайёр шуд, ту чӣ наѓма дорӣ?  

  - Ман намеравам.   

  - Чӣ? Ту фармони сарвари қавмро ба инобат намегирӣ?   
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  - Ман худ ба худам сарварам... Бо амри сарвари қавм Арзиро дасту по баста 

ба хар чаппа савор карданд. Холмоҳу модараш ночор ба роҳ даромаданд. 

Корвон бешитоб пеш мерафт. 

  - Мо аз тарс кўч набастем? - савол кард аз Ҳайбатқул љавоне. 

  - Мо барои ҳимояи номуси қавм мекўчем... 

  - Онҳо чунин фикр доранд… 

  - Агар хоҳаратро дуздида баранд чӣ кор мекунӣ? - ба қаду басту бозувони 

чандири љавон зеҳн монд Ҳайбатқул. 

  - Ба ин роҳ намедиҳам… 

  - Агар роҳ ёбанд? 

  - Роҳ меёбанд, агар ман мурда бошам. 

       Мардон аз бероҳаҳо ба худ роҳ љуста, аз канори корвони кўчиён мерафт.  

 

                                  *     *    * 

     Падари Мардон дар назди хаймаҳои кабудфом бо абрўи гирифта пешу пас 

қадам мезад. Лўлизанҳои солдида ду - се нафарӣ тўрбаву асо дар даст паи 

ризқу рўзӣ мерафтанд.  

  - Дарди писарат хурўљ кард? – суол кард заргари пир аз ҳамсараш. 

  - Лўлиёни сафедхайма кўч бастанд… 

  - Ў аз паси онҳо рафтагист… 

  - Онҳо бошанд аз дасти ў фирор кардаанд. 

  - Аз дасти Мардон? 

  - Боз аз дасти кӣ мебуд? Ба Холмоҳи духтари Арзӣ дил бастааст. Ўро зан 

бояд медодем, ки савдои ишқи ўро аз сар дур кунад. 

  - Не, мо пеши сафедхаймагиён гардан каљ намекунем. Як духтари қавми мо 

даҳ мардро мехўронад. Духтари Нахўд як бозор марду занро пеши чашмам 

фол дид… 

  - Духтари Мухтор хун мегирад, фол мебинад… 

  - Мардон ба дастам афтад, медонам чӣ кораш кунам. 

  - Агар нахоҳад? 

  - Дасту пояшро баста тўрбаву асоро пешаш мегузорам… 

     Падари Мардон мурѓони атрофи хаймаро, ки машѓули донљўӣ буданд пеш 

карда, надонист ки чӣ гуна сараш ба тор расид. Тор канда шуд. Риштаҳо ба 

сари љўгизане афтод, ки бо ҳавсала хурљин медўхт… 

 

                                  *     *    * 

     Корвон сарҳади Ўзбакистонро корвон гузашта натавонист. Сарҳадбонҳо 

ба Ҳайбатқул таваљљўҳ карданд. Дар як лаҳза аксашро бардошта ба акси 

Ибни Лодан муқоиса карданд. Ва худи ўро ба ҳуљраи сардор бурданд. Ҳама 

гумон дошт сардори қавм корро мувофиқи табъ ҳал мекунад. 

  - Куљо равонаед? 

  - Љойи хуб… 

  - Дар куљост ин хел љой? 

  - Роҳро давом медиҳем, љойи хуб ки пайдо шуд, онљо хайма мезанем. 

  - Аз куљо меоед? 
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  - Аз Тољикистон… 

  - Афѓонистон не? 

  - Не… Онљо сарҳад аст… 

  - Инљо ҳам бедарвоза нест. 

  - Баргардед! 

  - Куљо? 

  - Аз куљое, ки омадед? 

  - Мо бояд қавмро ба љойи дилхоҳ барем. 

  - Раводид даркор. Шумо надоред. Боз шумо лўлиед… 

  - Лўлӣ одам нест? 

  - Қонуна медонед? 

  - Ман на ба сиёсат кор дорам, на ба қонун ва на ба дигар чизҳое ки ту мегўӣ. 

Вазифаи ман ба љои мувофиқ бурдани қавм аст… 

  - Не, чунин иљозат нест. 

  - Пул мехоҳӣ? 

  - Не… 

  - Аз рўи ту нур меборад. Мо лўлиён дар ин дунё на давлат дорему на сарҳад. 

Ризқи моро Худованд ба љайби одамон ниҳодааст. Ҳар киро дар дил раҳму 

шафқат ҳаст, ба мо пораи нон медиҳад… Ту ҳам ба мо тараҳҳум кун, 

писарам. 

  - Аз инљо дур равед, ки мардҳоро ришу мўйлаб, занонро мўи сар тарошида 

ба ҳабс меандозем… 

  - Аз рўи кадом гуноҳ? 

  - Барои саркашӣ аз амр… 

  - Ба қавми мо дар ҳама љо дарвозаҳо кушодааст. 

  - Дар мамлакати худатон… 

  - Мо љугиён озодем. Давлату сарҳад надорем. 

  - Давлататонро созед! 

  - Дар куљо? 

  - Дар теппаи сари ман! - ба ѓазаб омад сарҳадбон. Равед аз ин љо… 

  - Ба мо иљозат медиҳед ё не? 

  - Иљозат нест… 

  - Барои чӣ? 

  - Сад бор гуфтам, раводид даркор. 

  - Магар Худованд заминро барои он офаридааст, ки байни худ тақсим кунед 

ва касеро нагузоред, ки аз сарҳади он гузарад? 

  - Бале, Худо хостааст. Чӣ хеле, ки шумо лўлиён дунёро ба таври худ 

мефаҳмед, қонунҳои нонавиштаи худро доред, мо низ қонунҳои худро дорем. 

  - Биё қонунбозӣ накун писарам. 

  - Намешавад… 

     Сардори қабила бо қаҳр даст афшонда корвонро ба қафо гардонд. Холмоҳ 

аз ѓояти хурсандӣ дар куртааш намеѓунљид. Мардон, ки аз дур аз аз паси 

дарахти тут ин манзараро тамошо мекард, саҳл монд худро фош кунад… 

  - Шиноснома доштан ҳатмӣ будааст, - гуфт Ҳайбатқул. Барои ин бояд дар 

љое муқимӣ шавем… 
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                                  *     *    * 

      Дар бошишгоҳи махсуси ҳиндувони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико низ 

кайҳо боз овозае паҳн шуда буд, ки террористон азми ҳуљум ба сарзамини 

муқаддасро доранд. Ва сарвари онҳо Ибни Лодан нияти онро доштааст, ки 

дар кўҳсори мансуб ба онҳо паноҳ бурда, амалиётҳои тахрибкориашро афзун 

намояд. Ҳама аз террористон ба ҳарос афтода буданд. Дар телевизион ҳаргоҳ 

чеҳраи Ибни Лоданро намоиш медоданд, ки онро дар Голливуд ба навор 

гирифта буданд ва чун навори ҳуљљатӣ арзёбӣ мекарданд. Бо ин роҳ аҳолии 

камшуморро тарс додан мехостанд. Ҳарчанд ба ҳамаашон айён буд, ки 

мушкилоти худи онҳо дар ин давру замон кам нест… 

     Пирамард аҳли қабиларо дар назди хайма љамъ оварда, худ дар рў ба рўи 

онҳо қарор гирифт. Бори зиндагӣ қомати замоне алифашро хам зада буд, 

аммо Чашми уқоб ба иродааш такя дода, ҳанўз беасо мегашт. 

     Даст ба китфи чапи наберааш гузошт. Ва бо ҳамон љиддият, ки хоси ў буд 

ба ҳозирон нигоҳи кунљковона афканд. 

  - Кити кабуд куљост? 

  - Намедонам, - китф дар ҳам кашид котиби маљлис. 

  - Бемор аст? 

  - Маст хобидааст, - аз љой хест ҳамсараш. 

  - Мо маҳв мешавем. Инро медонед? - абрў чин кард Чашми уқоб, - ин чӣ гап 

аст? Рўҳи накў аз мо фирор кардааст. Ҳатто ишѓолгарон, ки моро дар ин 

мамнўъгоҳи эҳтиётӣ нигоҳ медоранд, то ки маҳв нашавем, офат оварданд. 

Биноҳои осмонбўсро тарконданд. Дидед? Хомўшед? Чаро? Мо маҳв 

мешавем. Замоне мо низ чунин Биноҳои баланд бунёд карда будем. Вале 

Рўҳи накуро беқадрӣ кардем. Фирори ў боис шуд, ки Рўҳи бад савгандашро 

шикаста аз хизмати мо даст кашад. Мо дар ин саройи кўҳан беқудрат шудем. 

Зеро рўҳи мо заиф шуд. Мо худ рўҳамонро мешиканем. Ба шароб хў 

гирифтаем, банг мекашем, қимор мебозем. Заминҳои серҳосилро аз даст 

додаем, бизонҳоямон ба нестӣ расид. Боз ҳам дарк намекунем, ки дар ин 

љода мо худ ба пойи худ меравем. Бо нохун гўри худро меканем. Чунки 

маърифат, фарҳанг, забон, суннатҳои ниёгонро аз даст додаем. Имрўз 

ёдгориҳои таърихиро аз зери хок канда мебаранд. Дар ин хусус дар 

китобҳояшон менависанд, ки қабилаҳои мо таърихи қадима доранд ва 

тамаддуни гузаштаи мо имрўз боиси таваљљўҳ аст. Аммо мо худ ба он 

нигоҳи нек надорем. Чаро? Кӣ мегўяд? 

  - Ман, - пеш баромад Хирси сафед. - мо то ҳол дарк накардаем, ки дар ин 

майдони бузурги шаҳри ниёгон чӣ тасвир ёфтааст. Инро бо чашми оддӣ касе 

надидааст. Онро аз болои баландиҳои атроф низ эҳсос кардан имкон надорад. 

Аммо, аз кайҳон дидаанд, ки дар ин майдони бузург ниёкони мо бо сангҳои 

сурх акси уқоби дар парвозро офаридаанд. Бо сангҳое, ки онро мошинҳои 

пуриқтидори имрўза ки ишѓолгарон доранд, овардан намешавад. Мо 

тадриљан ҳамаи инро аз даст додем. Имрўз фаҳми мо танҳо ба бунёди чунин 

хаймаҳо ва бошишгоҳҳои одӣ мерасад. Ибни Лодан Биноҳои осмонбўсро 

хароб кард. Ў баринҳо ҳазорҳо сол пеш шаҳрҳои моро ба харобазор табдил 
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дода буданд. Дигар мо дар фикри бунёдкорӣ нашудем. Ҳарчи сохтем, 

мувақаттӣ буд. Ҳис мекунам мафкураи қабилаҳои мо ба љойи рушд ёфтан 

торафт танг мешавад. Чаро? Чӣ ба ин мусоидат мекунад? Чаро андешаи 

дигар љуз ин соддагӣ надорем? Имрўз дарк намекунем, ки маҳв мешавем. 

Маҳв… - гуфт Хирси сафед ва ба љойи худ рафта истод.  

  - Ибни Лодан дил надоштааст, - оҳ кашид Чашми уқоб. Заҳмати одамонро 

дар як лаҳза ба харобазор табдил дод. Дар дили Ибни Лодан Рўҳи бад, кинаву 

бухл ва одамбадбиниро љой карда будааст, чуноне ки ба қабилаҳои мо 

шаробу нашъаро оварданд. Мову шумо бояд ҳушёр бошем ки офати дигареро 

ба сарамон наоранд. Ў ба мо дини худро таҳмил кардан мехоҳад, мехоҳад 

мисли онҳо ба Рўҳи бад хизмат кунем. Кореро ки ишѓолгарон ба мо раво 

диданд, ба дигарон раво бинем. Аммо бояд заминҳои худро аз дасти онҳо 

бозпас гирем. Аз ин зиндоиҳо бароем. Ба таҳқири қавму миллат роҳ надиҳем. 

Вале шумо худро тадриљан бо дасти худ маҳв менамоед, - гуфт Чашми Уқоб 

ва лабони камхуни парсинбастаашро фишурда амр кард; 

  - Аз одатҳое, ки Рўҳи бад ба шумо талқин мекунад, даст кашед! 

       Љамъомад пароканда шуд. Чашми уқоб такя ба муттакои курсӣ дода, ба 

фикр фурў рафт. Писарак сукути азиятовару дилгирро шикаст. 

  - Рўҳи некро чӣ тавр бозгардондан имкон дорад? 

  - Ў аз мо ранљидааст. Ҳазор сол инљониб ба мо нигоҳ намекунад. 

  - Мо чӣ гуноҳ кардаем? 

  - Ўро фаромўш намудем. 

  - Барои чӣ? 

  - Аз бефаҳмӣ… 

  - Фаҳмро чӣ тавр метавон тақвият дод. 

  - Бо ирода, агар ба он такя кунем. 

  - Чаро такя намекунем? 

  - Намедонам… - оҳ кашид пири кор. Чашми уқоб метавонист соатҳо дар ин 

хусус ҳарф занад. Аммо хастагӣ, ки аз ѓояти пирӣ ба љисму равонаш таъсир 

гузошта буд, ба ин монеъ шуд. Ва сарашро, ки ин лаҳза ба љисмаш гаронӣ 

мекард, ба такяи панљаҳояш гузошт, оринљҳояшро рўи пойҳои харобаш 

сутун карда буд. Писарак дарди ботинии бобояшро ҳис мекард, аммо 

шиддати сўзиши онро намедонист. Пирмард аз кирди ки ин шабу рўз дар 

мамнўъгоҳ набуд, ташвиш дошт. Ў баромада мерафт, Тамтам шабҳо ва 

баъзан ҳафтаҳо бедарак мешуд. Ва ягон - ягон меомад масту аласт. Ҳамаро 

дашном медод. Такя ба хайма мезад. Ва меомад пеши пири кор. Узр 

металабид. 

  - Куљо будӣ? 

  - Назди арўсон… 

  - Айбро намедонӣ? 

  - Чӣ айб аст? 

  - Зори занони сабук шудӣ? 

  - Онҳо ба занони мо љабран ин корро раво дида буданд. Ман ҳақ надорам, 

қассос бигирам? 

  - Не, туро Рўҳи бад ба худ мафтун кардааст. 
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  - Ту чӣ ҳақ дорӣ ба ман чунин ҳукм кунӣ? - ба сари Чашми уқоб шўрид 

Тамтам. 

    Пири кор ба рўи Тамтами носипос нигоҳи сард афканда аз љой мехест ва 

дигар ҳарфе намегуфт. Ба хаймаи худ даромада сукут мекард. Чуноне, ки ин. 

Ва сукути дилгиру азиятовар ўро дар банди хеш нигоҳ медошт. 

  

                                            *     *    * 

     Каврак боз рўи ҳавлӣ баромад. Кўрпачаро густурда рўи он ба тахтаи пушт 

дароз кашида, ба ситоразор нигарист. Хост андешаашро ба чизи дигар, ба 

масъалаҳое љалб кунад, ки ба Ибни Лодану мољарои ў наздик набошад. 

Намедонист дар кадом хусус андеша намояд. Наворҳои ҳузнангез сахт аз 

доманаш гирифта буд. Ҳолати модари афѓони фарзандони маъсумашро гум 

карда, пайкарҳои бељони тифлакон қалби зорашро чун ѓалбер сўрох карда 

буд. 

    «Куљоӣ Ибни Лодан? Дастат ба Нюйорку биноҳои осмонхароши он расид. 

Куљоӣ, ки янкиҳо дар таги Биниат қарор доранд. Хоки Афѓонистон бо љурми 

ту майдони тохту тозҳои лашкари НАТО шудааст. Ибни Лодан, ту худро 

марди майдон нишон медиҳӣ? Ку нерўятро нишон бидеҳ! Тарсидӣ? Аз танку 

тўпи онҳо тарсидӣ? Ҳавопаймоҳои бе сарнишини онҳоро дида ба ѓору 

оббурдаҳо паноҳ бурдӣ? Дидӣ бо Саддом Ҳусейн чӣ кор карданд? Ў ҳам аз 

аспи ѓурури хеш нафаромад. Аз шарти амрикоиҳо, ки истеъфояшро хостанд, 

сарпечӣ кард. Ўро аз таҳхонаи тангу тор ёфтанд бо ришу мўи дароз. 

Амрикоиҳо реши дандону мўи сару ришашро бо лазер ташхис карданд, ки 

мабод яроқи ҳастаӣ пинҳон накарда бошад. Ту инро надидӣ? Ҳа, ту тамошои 

телевизорро барои мусулмонон ҳаром дониста будӣ. Аз ин рў ин чизро 

надидаӣ. Агар бомбаборон кардани тифлаконро медидӣ, мўи сарат сих 

мешуд. Аз паноҳгоҳат љаста мебаромадӣ, Ибни Лодан… Ба шунидам туро 

муқовимати Артиши шўравӣ бо мухолифони Ҳукумати инқилобии 

Афѓонистон ба љабҳа кашид. Тарки ватан карда худро ба сангар гирифтӣ. 

Ибни Лодан ту медонӣ, ки ман дар наворҳои телевизион чиро дидам? Ҳамон 

даҳшатеро, ки ту дар Нюйорк ба сари кормандони маркази савдо овардӣ. 

Мехоҳам ин манзараҳои мудҳишро аз пеши назар дур кунам, то ки хотирам 

осуда гардад. Аммо чӣ илољ, ки ин ба ман муяссар намешавад. Даҳшатеро 

дидам, ки аз он наметавон чашм пўшид. Ибни Лодан, ту ба танўри киҳо 

ҳезум андохтӣ? Киро ба сари мардум овардӣ? Магар ҳамяроқони ту кори 

дигар надоранд? Магар зиндагии осоишта ба онҳо мушкилӣ овардааст? Чӣ 

мехоҳанд? Кадом ҳақиқатро кашф кардан мехоҳанд? Ҳақиқат чист, ки барои 

кашфи он аз чор љониб талош доред? Магар ҳамон оромиву осоиштагие ки 

вуљуд дошт, басанда набуд? Боз чӣ мехоҳед? Намегузоред габр ба роҳи худу 

насронӣ ба роҳи худ ва мусулмон ба љоддаи худ равад? Чаро таасуб 

мепарваред дар дил? 

       Каврак аз љойи худ хест. Ва љониби кўча қадам зад, деҳа сокиту ором 

буд. Аз куљое саге љакид, харе овоз баровард баланду даѓал. «Ҳама 

хобидаанд. Одами зинда нест. Гўё дар олам тинљиву оромӣ бошад. Кай дунё 

тинљ мешавад? Кай одамон ба худ меоянд?». Дар чашмаи назди маѓозаи деҳа 



 

 43 

ки сол аз дувоздаҳ моҳ љорист, дасту рўй шуст. Ва дар хараки назди он 

нишаст. Ҳайрон буд, ки ин лаҳза ўро чӣ водор кард, ба ин љо биояд. Дар 

ҳолатҳое, ки ѓаму дард фишораш медод, ибодатхонаашро макон мекард. Рў 

ба нимпайкараи Ленину Сталин ва дигар аз саромадони инқилоби октябр 

оварда, арзи дил мекард. Ва сабук мешуд. Аммо ҳоло ин андеша ба сараш 

намеомад. Ҳатто симои Суслов ба ёдаш наомад. Балки онҳоро низ дар ин 

вазъ залилу бечора дарёфт. Дарёфт, ки пеши сели маргбори даҳшатро, ки аз 

замину осмон ба сари одамон меборид касе гирифта наметавонад. «Дигар 

телевизиор тамошо намекунам. Тамом!». Хулоса кард ба худ. Хоб ба чашмаш 

намеомад, чунин эҳсос ѓолиб омад ба ў, ки дигар ҳаргиз хобаш намебарад. 

Бехобӣ ҳам дард аст. Бахусус дар ин синну сол. 

        Ҳанўз дилаш аз ибодатхонаву маводи «нодир» - и он сард нашуда буд. 

Даҳшати террори имрўза сахт гирифтораш карда буд, аммо куштори 

оммавии доҳиён барояшон таъсир надошт. Гўё он қатлу куштор амри табии 

бошад. Ҳатто дар назди лагерҳои марг пойафзолҳо, ки соҳибонашон дар 

навори солҳои Љанги Бузурги Ватанӣ хокистар шуда буданд, дар назди 

ларегҳои марг, ўро ба ин андоза ошуфта накарда буд. Алъон баданаш 

арақшор  буд, қалбаш бенизом метапид. Нафасаш тангӣ мекард.  

   «Осори пирӣ, вагарна нақлҳои мўйсафеди Љўрақулро дар ёд дорам, ки аз 

бераҳмии аскарони сурх ҳикоят мекард. Он вақт, таи дил шод мешудам, ки 

мардуми шуравӣ аскари бошарафу љаррор дорад. Одамизод чаро яроқ 

месозад? Чаро лашкар нигоҳ медорад? Чаро ба сари якдигар таҳдид мекунад? 

Роҳҳоро мебандад? Аҳолии як мамлакатро барқасдона дар инзиво нигоҳ 

медорад. Чаро? Азоби муҳосироти иқтисодиро дар хотир дошт, ки аёми 

љанги шаҳрвандӣ, гурўҳҳои даргир ба сари якдигар меоварданд. Шаҳри 

Қўрѓонтеппаро аз об маҳрум карданд, шаҳр бўй гирифт. Сипас вилояти 

Кўлобро ба муҳосира гирифтанд. Ниҳоят навбат ба шаҳри Душанбе расид. 

Навбатпойи беохири нон табъи ҳамаро хира карда буд. Каврак даҳшати он 

рўзҳоро дар хотир дошт. Ҳама дар ѓами љон буду ў дар ѓами ѓаниматҳои 

таърихӣ, ки имрўз дар ибодатхонааш маҳфуз аст. Ў ба барқароршавии СССР 

боварии комил дошт. Љанги шаҳрвандиро идомаи инқилоби октябр 

медонист. Ва гурўҳҳои даргирро ба ду фирқа људо карда буд, дастаҳои 

мусаллаҳи инқилобӣ ва аксулинқилобӣ. «Бо ҳамин дар хоки шуравӣ ягон 

нерўи зиддиинқилобӣ боқӣ намемонад. Охирин решаҳои ин шаљараро канда 

мепартоем» - мегуфт он замон. Сулҳе, ки баста шуд дар оѓоз ўро ошуфта 

кард. Девонавор фикрҳои худро ба ҳар шахси рост омада изҳор мекард. 

  «Кори хуб намекунанд. Охир онҳо душмананд. Нав аз онҳо халос шуда 

будем. Хатогии бузурги таърихӣ содир мешавад. Хатогии азим».  

       Михаил падарашро аввал дар таҳхона шинонд, сипас ба девонахона бурд, 

то ки ба қадри озодӣ расад. Аз духтури шиносаш хоҳиш кард, ўро дар қатори 

девонаҳо нигоҳ дорад. Вагарна ин мўйсафед сари ҳамаамонро ба дор 

мебарад… Ўро ҳини вазъгўӣ дар истгоҳ дастгир карда, ба мошин бор 

карданд. Доду фарёдаш ба фалак печид. Аммо фарзандони Одаму Ҳаво ба ў 

заррае тараҳҳум накарданд. Аз ду дасту ду пояш гирифта чун халтаи 

картошка ба қафаси паси мошин, ки барои сагҳо муљаҳаз карда буданд 
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партофтандаш. Ў одамонро љамъ оварда, чуноне ки доҳии пролетариат назди 

омма вазъ мегуфт, сухан кард: 

  - Рафиқон! Инқилоби Октябр, ки ба он тавассути дастуру нишондоди 

В.И.Ленин ва дигар ҳамсафони содиқи ў расидем, моро аз вазъи ниҳоят 

мушкили сиёсӣ ва иқтисодӣ раҳонид… Аммо имрўз боз ҳам нерўҳои 

аксулинқилобӣ аз ҳар љониб кўшиш доранд, суботу эътиқоди моро 

шикананд. Сулҳе, ки дар бораи он гап мезанем, ба суди мову шумо нест. 

Онҳо меоянд, бо ришҳои дароз, тасбеҳҳои ашки марям, андешаҳои бесару 

нўг ва иртиљоӣ… Рафиқон! Ба бунёди СССР теша мезананд. Ман мурдаву 

шумо зинда, инро бо чашми саратон хоҳед дид. Он вақт хоҳед, гуфт. Бобои 

Каврак рост гуфта будааст… - Боз гапи бисёре дошт, ки ногуфта монд... 

       Дар девонахона ба ў раҳм мекарданд. Чун сардухтур бо Михаил, писари 

ў аҳди дўстӣ дошт, ўро гоҳ-гоҳ ба ҳузури худ хонда ҳолу аҳвол мепурсид. 

  - Дар ин љо худро чӣ хел ҳис мекунед? 

  - Бад не… Ҳама баробарҳуқуқанд, касеро барои ақида љазо намедиҳанд. Як 

нафар худро Љорљ Буш президенти ИМА меҳисобад. Ҳатто худам дидам ки 

мўйлабҳои Саддом Ҳусейнро шона зада, «берети» ўро шапонда ба сари ў 

гузошт. Ким Чен Ир бошад сарҳадро барои Кореяи љанубӣ кушоданӣ буд. 

Инро худаш изҳор мекард. Ман ин љо Горбачевро љустам. Ҳуљра ба ҳуљра, 

таги кату болиштҳоро чаппагардон кардам. Наёфтам. Дигар ҳама 

сиёсатмадорон буданд. 

  - Мо ўро табобат намекунем, - гуфт МЭЛС. Номи ўро падараш ба ифтихори 

Маркс, Энгелс, Ленин ва Сталин мухтасар карда буд. 

  - Агар ў ин љо мебуд, ман ба ў мефаҳмондам, ки хиёнати ниҳоят азим содир 

кард. Ҳарчанд дар инљо касеро ба касе коре нест. Ман ҳам мухлисони худро 

дорам. Мавъизаҳои маро бо иззату икром гўш мекунанд. Ва дар фарљом 

баробари ман нидо мекунанд. «Зинда бод СССР!». 

  - Маълум, ки бемористони мо ба ту форидааст, - гуфт МЭЛС. 

  - Аз шумо як савол дорам, фақат ба ман росташро бигўед, - ба чашмони 

МЭЛС бо диққат нигарист Каврак. 

  - Марҳамат. 

  - Ин љо низоми сохтори демократӣ аст ва ё коммунистӣ? 

  - Нафаҳмидам? - ба тааљљуб гуфт МЭЛС. 

  - Ба ман як одам гуфт, ки инљо - коммунизм ва сохти демократияро ба ҳам 

оштӣ додаанд? 

  - Кӣ гуфт? 

  - Суқрот? 

  - А… - табассум даври лабони МЭЛС дамид. Марди сарсафеди мисли 

юнониёни қадим либоспўшидаро, пеши назар овард, ки борҳо кўшиши заҳри 

ҳалоҳил хўрданро карда будааст. Шарбатро љуръа - љуръа нўшида ҳар замон 

мегуфтааст: «Паҳ-паҳ, заҳр барин ширин аст-е». 

  - Чӣ монандие ба коммунизм дорад? 

  - Се вақт хўрок медиҳанд, боз рўзи ҳаммом, хобгоҳи гарм… 

  - Демократияро дар чӣ дидед? 
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  - Ҳама озоданд, касе-касеро барои ақида маҳкум намекунад. Мехоҳӣ намоз 

мехонӣ, Вуддоро ситоиш мекунӣ, наъли хари Исоро мепарастӣ, «динро 

афюн» мегўӣ. Ҳақ дорӣ. Аз ин дида љойи хуб ҳаст? Аммо ман ибодатгоҳамро 

хоб мебинам. Ягона чизе ки ба он дилкашолӣ дорам, ҳамин чиз аст. Агар дар 

болои сутуни миёни майдон, ки замоне пайкараи доҳӣ будаст нимпайкараи 

ўро мемонданд, нуран алонур мешуд. Ту МЭЛС ин корро бикун. Ба хотири 

арвоҳи падару модарат, ки ҳарду ҳизбӣ буданд. Бале, МЭЛС - љон ин 

вазифаи ту ва ту барин пролетарзодаҳост. Михаил, ки омад ҳатман ба ў 

дастур медиҳам. 

  - Боз чӣ дигаргунӣ кардан лозим? 

  - Дар ҳар гўшаи майдон минбарҳо созед. Барои воизон. Минбаре, ки дар 

толори асосӣ гузошта шудааст, ба ҳама намерасад. Дирўз воизи антифашист 

бо Гитлер дасту гиребон шуд. Гитлер «Майн кампф» - ро то охир хондан 

мехост, зид баромадам. Телманро киш - киш кардам. Аз гиребонаш гирифт. 

Минбарро чаппа кардем. 

  - Чаппа кардед? - чашмони МЭЛС ало шуданд. 

  - Натарс, нашикаст. Панљкаса Гитлерро хобонда китобро аз дасташ кашида 

гирифтем. Натанаил бошад хояҳояшро ба чанг овард, љон дошт, тоб доду тоб 

дод. Гитлер қаҳ-қаҳ зада механдид. Натанаил саққоҳоро гирифта гурехт. 

Ҳама аз пасаш сур кардем. Гитлер бошад ҳељ ба худ намеомад. Механдиду 

механдид.   

  - Сабаб пурсем. 

  - Хояҳоро бобои ў дар кўдакиям ахта карда гирифта буд, ин бошад чун 

бобоҳояш сақоҳоро чун бемории ирсӣ мепарастад, - гуфт. 

      МЭЛС ба ҳамшира фармуд доруҳои фармудаашро ба пири кор диҳанд. Ва 

ўро дар кати худаш хобонда абраву астари курпаашро дигар кунанд. 

      Кавракро баъд аз ду ҳафтаи имзои истиқрори сулҳ дар ҳаммом шустушўй 

дода, пўшоки оҳарӣ пушонданд. Ва хату чакро ба дасти Михаил дода, 

«девона» буданашро  бо ин исбот карданд. Михаил ба дўстӣ хайрхоҳаш 

изҳори миннатдорӣ кард. Аз онљо баромаду дари ибодатхонаро кушод. Пеши 

пайкараҳои Ленину Сталин зону зад. Чун намозгузорон ба муроқаба рафт. 

Узру маънӣ кард, ки ба иллати сафар ба љазираи демократия, натавонист ба 

ин љо биёяд, аз коммунизм гуфтан ҳаросид, балки ба баъзе нишонаҳои он 

шубҳа кард. Ва хулоса намуд ин љамъиятро ба сохти демократӣ мансуб 

донад. Зеро озодӣ дар он аз ҳадди эътидол кайҳо гузаштааст. Ба хусус баъд аз 

онки марде бо олоти «бузургаш» гитор менавохт. Сари тоси Хрушевро 

Маленков чун табл истифода мебурд. Гитлер бо Телмон аз баҳри фашизму 

сотсиализм гузашта Олмони воҳид сохтан мехостанд. Ва дар ҳаққи Горбачев 

суханони мадҳомез мегуфтанд. Каврак ҳамаи инро ба доҳиён қисса кард. 

Ҳамчунин аз озодие, ки дар онљо дид. Пешниҳодҳои худро ба миён гузошт. 

«Фикр мекунам ба озодӣ, ба он андозае ки дар онљо - дар љазираи 

демократия мављуд аст, роҳ додан даркор нест. Меъёр, фикр мекунам зарур 

аст. Онро бояд амалӣ кард. Дар назди омма тиз дода шошидан озодӣ нест. Ин 

бешарми, ки ман инро қабул карда наметавонам. Пешниҳодҳои худро ба 

МЭЛС мерасонам. Онро дар ду нусха чоп карда, нусхаеро барои ў ва нусхаи 
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дигарро дар инљо нигоҳ медорам. Охир як нафар дар саҳни ҳавлӣ ба ҳозирон 

як сурудро бо овози баланд такрор ба такрор мехонд. Касе ба ў эрод 

намегирифт. Аммо ў љавобе дод, ки љомеаи дамократӣ онро тақозо мекунад. 

Ман бо ҳамин дониш ва љаҳонбинӣ, ки таљрибаи рўзгор ба он зам шудааст, 

мулзам мондам. Охир сароянда озодиро дастак кард. Ва маро чун 

кўҳнапараст маҳкум намуд. Фикр мекунам дар ҳама ҳолат меъёр бояд риоя 

шавад… Вале ин маънои онро надорад, ки сохтори љазираи демократия ба 

ман маъқул нашуд. Дар ҳар қадаму ҳар лаҳза ба воқеаи нодире рў ба рў 

мешудам. Зўроварӣ қариб ки дида намешуд, зеро бошандагон аксар 

бомаърифат буданд. Онҳо фикрҳоеро арза медоштанд, ки воқеан самимӣ 

буданд ва амалӣ кардани онҳо зарурат дошт. Зеро барои рушди љомеа 

мусоидат мекарданд. Ман дар он љо танҳоиро эҳсос намекардам. Дар ҳар 

қадам медидам, ки нафаре аз онҳо нияти бо ман сўҳбат оростанро дорад. Ман 

онҳоро ба навбат ба ҳуљраи худ хонда ба саволҳоям љавобҳои муносиб 

мегирифтам. Суқрот зиндагиро заҳр мешуморид ва исбот мекард. Қўчқорбой 

буққагӣ мекард. Мегуфт агар ў президент шавад, на танҳо поезд балки 

мўрчаро намегузорад аз ҳудуди давлате ки ў роҳбар аст гузарад, ва аз он 

мамлакатҳои ҳамсоя суд баранд. Ботурхон даъво дошт, ки Тољмаҳалро ба 

ватани аљдодияш Муѓулистон мебарад. Ў ки Шоҳиљаҳон аз шаљараи ўст. Ва 

метавонад ба суди Гаага даъвои мерос бурда, мурофиаро ба манфиати худ 

ҳал кунад. Даъвои ў маро ҳушёр кард. Ҳисси худшиносиам бедор шуд. Чӣ 

қадар дастовардҳои фарҳанги миллати моро дигарон аз худ кардаанд 

Владимир Илич… Магар Файзулло Хољаву Абдулло Раҳимбоев дуруст 

рафтор кардаанд? Онҳо ҳамаро фурўхтанд ва оқибат худашон фурўхта 

шуданд. Иосиф Висарионович ман шуморо дар он љо надидам… Фрунзе буд. 

Ў ба болои пойсутуни пайкарае ки замоне Владимир Илич меистод, баромада 

буд. Ман пайкараи Михаил Василевич Фрунзеам мегуфт. Ба ошхона 

намерафт, тарс дошт, ки мабодо Будёний пайдо шуда љойи ўро гирад. Ў 

сирри ѓалабаи инқилобро дар аморати Бухоро аз ман пинҳон кард. «Ин сирри 

махфӣ аст» - гуфт. Ман ўро мефаҳмам. Охир аскари сурх бояд ана ҳамин хел 

бошад. Бояд ҳама аз ў ибрат гиранд. Ман ҳам ту ҳам… Узр, Владимир Илич, 

ман шуморо дар назар надоштам, саҳван аз даҳонам баромад. Дар онљо дар 

љазираи демократия ман олими соҳаи пахтакориро дидам, ки ҳама 

дастовардҳои ўро дар кашфи навъҳои нави нах нодида гирифтаанд. Баъзеҳо 

аз худ кардаанд. Ў нотарсида фикрҳояшро баён менамуд. Ва ҳаргиз аз касе 

наметарсид. Ў ҳамагӣ як бор дар куљое фикрашро гуфта будааст. Баъди ин 

ўро ба љазираи демократия фиристодаанд, ки озодии воқеиро онљо ҳис 

кунад. Даҳ сол боз дар онљост, хоҳиши бозгашт дошт, аммо иљозаташ 

намедоданд. Нафаре тарс дошт, ки ўро хориљиён қасди дуздидан доранд. 

Зеро ихтироъкори беҳамтост. Ана ҳамин кас нақшаи дастгоҳеро ба Академия 

пешниҳод кардааст, ки касе дар фикраш набуд. Ўро барои ин пешниҳодаш ба 

он љо фиристодаанд. Ў ба сони кат аробае сохтанӣ будааст, ки шаш чарх дар 

пеш ва шаш чарх дар қафо доштааст. Дар болои он болину бистари зиёди 

пари қу гузошта мешавад. Самолете, ки ҳини фурудоӣ чархҳояш кушода 

нашуд, болои ин кат мефарояд ва ҳамин тариқ садама бартараф мегардад. Ин 
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мард дар чиллаи тобистон аз тарси душманон ба сар телпак пўшида мегашт, 

ки ўро нашиносанд. 

     Владимир Илич, ман ҳақ дорам он љоро љазираи коммунизм гўям? Не? 

Худам ҳам ҳамин хел фикр дорам. Ман коммунизмро ин хел намебинам. Дар 

љамъияти коммунистие ки ман тасаввур мекунам меъёр, қонун, тартибот 

нақши аввалро мебозад. Ман дар он љо ин чизро хеле кам эҳсос кардам. Зеро 

аз он кам мегуфтанд. Нафаре, ки худро шаҳрванди Америка меҳисобид, 

ҳамаро тарс медод ки аҳолии сайёраро аз шаш миллиард то ба панљсад 

миллион ихтисор мекунад, вагарна сайёра вазни ин миқдор одамро 

намебардорад. Ў кам кардани аҳолии сайёраро на бо роҳи қатли ваҳшиёна, 

балки усули инсондўстона ба СММ ва дигар Созмону ташкилотҳои 

байналмиллалӣ аз љумла Қасри Сафед ва НАТО ирсол доштааст. Ҳарчанд 

шаҳрванди Амрикост, демократи воқеӣ буданаш аён буд. Мегуфт, бояд ба 

муқобили НАТО паймони дигаре истода бошад, бо фарогирии ҳудуду 

силоҳҳои модерн. Ў аз парокандашудани Паймони Варашава, ки каму беш 

чашми Амрикоро метарсонд, афсўс мехўрд. Давлатҳои мусулмонро интиқод 

мекард, ки то ҳол чунин паймон насохтаанд, ки хавфи љанги салибиро 

бартараф созанд. «Бо террор ва љангҳои чарикӣ мақсад амалӣ нахоҳад шуд», 

- мегуфт он амрикоӣ, ки бошандагони љазираи озодӣ, ба хусус Суқрот ба 

шаҳрванди ИМА буданаш шубҳа дошт. Ва лаҳни инглисиашро ба шеваи 

Лондон нисбат медод. Љеки Чан бошад девори чиниро чун осори даврони 

қадим, ки садди роҳи душман буд, нокиро арзёбӣ мекард. «Чун ман ҳастам 

девор муҳофизатӣ лозим нест», - мегуфт ба сокинони љазираи демократия. 

Модарашро ки дид, кўдак барин ѓаш мекард, ки ўро аз инљо барад. Модари 

бечора бо азоб хурўсқанду чанд дирамак ба дасташ дода оромаш мекард. 

Ваъдааш медод, ки ҳатман пагоҳ омада ўро ба Гонконг мебарад. 

       Каврак аз љазираи љонпарвари демократия таассуроти хуб гирифта буд. 

Мехост онро танҳо ба доҳиён қисса кунад. Дигар ба  касе бовар надошт. 

Ҳатто ҳамсарашро аз рўйхати ашхоси боэътимод хат зада буд. Замоне, ки дар 

Кумитаи ноҳиявии ҳизб фаъолият дошту ба Михаил Андреевич Суслов 

пайравӣ мекард, ҳамсараш ҳам даъвои узвият кард. Хурсанд шуд, ки 

эътиқоди  ҳамсараш ба ҳизб афзуд. Рўзи қабул дар бюро ба саволи котиби 

аввал: 

  - Ба кӣ эътиқод дорӣ? - гуфт? 

  - Худо ва расули ў Муҳаммади Мустафо… 

      Котиб сактаи қалб шуд. Ўро ба беморхонаи ёрии таъљилӣ бурданд. 

Каврак ҳам ба беморхона афтод. Ба духтурон фармуд чеҳраи ҳамсарашро ба 

ў нишон надиҳанд. Ҳамин тариқ се сол дар як ҳавлӣ чун мушу гурба зистанд. 

Ниҳоят як шаб ҳамсараш ҳуљум карда, ўро таги по кард ва ѓурури ўро 

шикаст. 

  - Ту чаро котибро ба вартаи марг тела додӣ? 

  - Ў аз ман чизи дигар пурсида буд. 

  - Кай? 

  - Дар сўҳбати яка ба яка, як рўз пеш аз бюро. 

  - Ту рад кардӣ? 
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  - Ба оѓўшаш медаромадам, ки мақоми туро баланд кунад? 

  - Ту дар зиндагии ман муддом садду сарҳад будӣ, монеъи рушду пешравии 

ман мешудӣ. Аз барои ту шуда танбеҳ гирифтам. Саҳл монда буд аз ҳизб 

ронда шавам. Дилам ба ту чӣ хел гарм шавад? 

  - Ман ба ту содиқ мондам, магар ин кам аст? 

  - Садоқат медоштӣ, паҳлўям рост истода, сабаби пешрафтам мешудӣ. Ту чӣ 

кор кардӣ? 

    Аз он рўз инљониб меҳре ки нисбат ба ҳамсараш дошт, коҳиш ёфт. Бо ў 

дар як ҳавлӣ мезист, аммо таваљљўҳе надошт. Дидори доҳиро ҳазор бор аз ў 

афзал медонист. Ба «ибодатхона» даромада тасфи дилашро паст мекард. Аз 

он аём солҳо сипарӣ шуд. Сулҳу ваҳдат пойдор гардид.  Инак дар аёме, ки 

ҳама аз ваҳдат сухан меронданд, Амрико роҳи ворид кардани  аскаронашро 

ба хоки Афѓонистон мељуст. Каврак, ки ба толибон назари нек надошт, ин 

иқдоми Амрикоро бо қарсакзанӣ истиқбол мекард. Умедвор буд, ки Амрико 

инро баҳона карда ба хоки давлатҳои мусулмони метозад. Чун гуноҳро ба 

дўши Ибни Лодан заданд, қадре ноумед шуд, зеро Ибни Лодан намояндаи 

ягон давлат набуд, ки баҳонаи љанг шавад. Аз тарафи дигар Ибни Лодан чун 

Саддом роҳбари давлат ҳам набуд. Расонаҳои хабарии љаҳон ба љанг замина 

тайёр мекарданд. Аввал Ибни Лоданро террористи рақами як номиданд, 

сипас Мулло Умар, Сарвари ҳокимияти толибонро домоди Ибни Лодан 

хонданд, ки ин баҳонаро ба љанг наздик мекард. Чун Каврак аз ин паҳлўи кор 

хабардор шуд, осуда нафас гирифт. «Иншооллоҳ СССР барқарор мешавад, 

душманонро Амрико несту нобуд мекунад. Душман ки намонд, барқарор 

шуданаш осон». 

     Аммо дар ин шаби дарозу дилгир фикру андешааш якбора дигар шуд. Ба 

љанг нафрат кард. Ва оҳиста - оҳиста ба љониби ҳавлияш гом кашид. 

Ҳамсараш ўро интизор буд. 

  - Куљо рафта будӣ? - суол кард аз Каврак. 

  - Тамошо… 

  - Дар ҳамин шаб. 

  - Чӣ фарқ дорад? 

  - Чӣ дидӣ? 

  - Бисёр чиз. 

  - Михаилро аз пасат равон кардам. 

  - Куљо? 

  - Куљо рафта будӣ? 

  - Занаки бефаҳм, акнун вақти бероҳагардиам аст? Поям ба лаби гўр 

расидааст. Михаилро куљо равон кардӣ? 

  - Гуфтам, ки падарат бедарак шудаст, ку як гирди деҳаро бубин! 

  - Шумо занҳо бунёдатон аз воҳима аст. 

  - Воҳима пешаи ту аст мардак. Куљое бошад ҳоло пайдо мешавад, гўсфанд 

нест, ки гургаш бихўрад. 

  - Хобам набурд. 

  - Доруи хоб диҳам? 

  - Не, фоида намекунад. 
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  - Ба ту чӣ шудааст? 

  - Пирӣ андак - андак осори худро нишон медиҳад. 

  - Ба ҳуљра надаромадӣ? 

  - Кадом ҳуљра? 

  - Ҳуљраи Ленин… 

  - Ҳм… - лабонашро аз ѓазаб ба ҳам фишурд Каврак ва оҳ кашид. 

  - Чойи кабуд менўшӣ? 

  - Менўшам, фақат чой не. 

  - Чӣ? 

  - Заҳр… 

  - Чаро ба чунин хулоса омадӣ? 

  - Магар дар ин дунё мешавад дами осуда зад? 

  - Аз зиндагӣ розӣ будӣ ку? 

  - Бале… Он давраҳо гузашта рафт. Бебозгашт… 

  - Дар ҳуљраи Ленин ҳама чиз ҳаст, давру замоне, ки дар орзуяш ҳастӣ. 

  - Писханд мезанӣ? 

  - Ба ту маъқул буд ку? 

  - Ҳоло хониши булбулро хуш надорам. 

  - Якбора чаро таѓйир ёфтӣ? Боз ягон ҳодисаи террористиро ба души ту бор 

накардаанд? 

  - Вақти шўхиро ёфтӣ? 

  - Пас чаро сарат хам? Қомататро рост гир - е… 

  - Маро ба ҳоли худ гузор!  

     Ин лаҳза Михаил аз дари ҳавлӣ даромад. Оҳиста-оҳиста пеши падару 

модари ҳайрон ҳозир шуд. Ва рў овард ба падар. 

  - Тинљист? 

  - Берун аз хок гаштем. 

  - Сайр баромадед? 

  - Михаил, писарам, биё маро ба ҳамон љо бар! 

  - Куљо? 

  - Љазираи демократия, ба назди МЭЛС. 

  - Онљо чӣ гум кардед? 

  - Мехоҳам диламро холӣ кунам. Ба онҳо бигўям, ки бозиҳои 

кўдаконаашонро бас кунанд. 

  - Падар, чӣ шудаст ба шумо? 

  - Чӣ шуд? 

  - Чаро орзўи девонахона мекунед? 

  - Чӣ? Ту он љоро девонахона мегўӣ? 

  - Бале… 

  - Куљояш ба девонахона монанд аст? 

  - То ҳол нафаҳмида будед? 

  - Не… 

  - Ман ба шумо нагуфтам, ки хафа мешавед. 

  - Чаро нагуфтӣ? 
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  - Падар, замон нотинљ буд, шумо бар зидди имзои сулҳ баромадед. Ман 

муддате бо маслиҳати МЭЛС шуморо он љо нигоҳ доштам. Ва аз он љо 

маълумотнома гирифтам. Ҳар ки даъво кард, маълумотномаро нишон 

медиҳам. Магар бад кардам? 

  - Падаратро девона баровардӣ? 

  - Он шабу рўз эҳсосӣ шуда будед падар. Рад кардед. Ниҳоят, ба ин хулоса 

омадам. Фикр мекунам кори бад накардаам. 

  - Ман бошам он љоро љазираи демократия ном мебурдам. Воқеан ончизе, 

ки демократҳо тақозо доранд, он љо дидам. Озодӣ! Касе ба касе кор надошт. 

Љуз ман, ба ҳар амали онҳо хурдагирӣ мекардам. Медидам, ки ба онҳо эроди 

ман маъқул нест. Аммо боз ҳам афкори худро ба сарашон таҳмил менамудам. 

МЭЛС маро дастгирӣ мекард. Шароити ман дигар буд. Акнун аёнам шуд гап 

чӣ будааст? Чаро ў бо ман муомилаи дигар дошт. Нафаре, ки чун раисон сару 

либос пўшида, танҳоиро мепарастид, боре ба ман наздик шуда хулосаи худро 

баён кард; 

  «Ту бемор нестӣ, чаро инљо омадӣ?». Ман ба ў фаҳмондам, ки дар умри 

сарам доруи духтурро истеъмол накардаам. Ў бошад ба ман фаҳмондан 

мехост, ки бемор нестам. Ва инро аз рафтору кирдорам таҳқиқ кардааст… 

  - Маро бубахш падар! - оҳ кашида пеши падар зону зад. 

  - Ҳазор бор бахшидам писарам, сад ҳазор бор… 

  - Дигар илољ надоштам… 

  - Кори хуб кардӣ, - ниҳоят ба ў изҳори минатдорӣ намуд Каврак.  

      Михаил ба по шуд ва бори дигар ба падари пираш рў овард. 

  - Падар шаб рўз мешавад, биёед андак бихобед! 

  - Шумо рафта хоб кунед, ман каме инљо мешинам. Фикр мекунам, маро 

дигар ҳаргиз хоб ба чашм намеояд. 

  - Ба љойгаҳ дароз кашед ва то сад ҳисоб кунед, ҳама фикрҳои азиятовар, аз 

саратон мераванд. 

  - Замоне бо ин усул хобам мебурд, кайҳо боз аз он истифода набурдаам. 

  - Ку якбор бисанљед! 

  - Хуб, кўшиш мекунам, - гуфт Каврак. Ба хонаи хоб даромад, дар љойгаҳ 

дароз кашид ва ба ҳисоб кардан даромад… Субҳ бо бонги азон бедор шуд. 

Осема таҳорат карда, шитофт ба масљид. Намоз ки поён ёфт, худ надонист чӣ 

хел пеши Қурбон Назар омадаст. Ўву Фаҳмо дар рўи ҳавлӣ гап мезаданд. 

  - Ибни Лодан дар ѓорҳои Тора Бура паноҳ бурдааст фаҳмидӣ? - ба Каврак рў 

оварда гуфт Қурбон Назар. 

  - Шунидам… 

  - Бо Амрико шўхӣ карда намешавад, дер ё зуд пайдояш мекунанд. Саддом 

ҳам таги замин пинҳон шуда буд, - гуфт Фаҳмо. 

  - Ўро ёбанд љанг поён меёбад, - гуфт Каврак. 

  - Не, ин баҳона аст. Агар дастгир кунанд ҳам, барои идомаи љанг ягон 

баҳонаи дигаре меёбанд. Шояд дар Пентагон даҳҳо нақшаи дигар тарҳрезӣ 

шуда бошад. 

  - Таърих муаллими инсоният аст, - қиёфаи мутафаккирона гирифт Қурбон 

Назар. Мо бояд аз таърих биомўзем. Дур намеравем, дар Љанги Бузурги 
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Ватанӣ панљоҳ миллион инсон қурбон шудааст. Ба гуфти сарчашмаҳои 

расмӣ баъд аз ин љанг аз соли 1945 инљониб дар љангу задухўрдҳои хурду 

бузург беш аз бисту се миллион одам талаф ёфтааст. 

  - Магар ин дарс шуда наметавонад ба инсоният? - илова кард Фаҳмо. 

  - Инсонро таассубаш мекушад, - гуфт Каврак, - агар чунин нест, чаро 

ҳазорҳо сол инљониб мусулмону насоро ба ҳам теѓ мекашанд? 

  - Дуруст гуфтӣ, - оҳ кашид Қурбон Назар, - Пеш одамон барои идеологияву 

ақида мељангиданд. Имрўз дин сабаби љанг шуда истодааст. Ҳанўз соли 

1095 Урбани II насрониҳоро ба мубориза бар зидди мусулмонон даъват карда 

буд. Бо даъвати ў аз тамоми гўшаву канори қаламрави аҳли насоро ба ў 

ҳамовозӣ карда, силоҳ ба даст гирифта, ба майдон баромаданд, то ки замини 

муқаддасро аз дасти мусулмонон кашида бигиранд. Ҳама силоҳбадастон ба 

он бовар буданд, ки салибдорон дар хизмати Худо қарор доранду чун 

фариштагон, ки насли иблисро буѓӣ мекунанд, дер ё зуд барои ин аъмолашон 

пар мебароранд. Ва низ чунин ваъдаро ҳидоятгарони љиҳод ба лашкари 

мусулмонон низ медиҳанд. 

  - Бале, агар инсон аз воқеаҳои даҳшатовари таърих дарси ибрат мегирифт, 

имрўз ягон одам силоҳро ҳатто барои бозӣ ба даст намегирифт, - хулоса кард 

Фаҳмо. 

  - Агар инсон дарк кунад, ки барои одамкушӣ ба дўзах меафтад ҳаргиз ба ин 

роҳ намеравад, - гуфт Каврак. 

  - Ҳатто сабабгори марги одамон шудан низ ба инсон гарон, - гуфт Қурбон 

Назар. 

  - Пас ба одамон инро бояд фаҳмонд, - гуфт Каврак. 

  - Аз таърих маълум аст, ки ҳар идеологияи ҳукмрон бе хунрезӣ бунёд 

нашудааст, инсоният ҳамаи инро бо чашми сар мебинад, аммо чун сохтор ва 

идеология ба муроди дилаш аст, аз он хурсанд аст. Марги одамон ба назараш 

наменамояд. Чуноне, ки мо љангҳои даврони инқилобро байни сурху 

сафедҳо, қатли миллионҳо мухолифони инқилобро шоҳид будем. 

  - Таљриба нишон медиҳад, инсоният аз таърих чизе наомўхтааст, - гуфт 

Фаҳмо. 

  -  Ибни Лоданро Бинед чӣ кор кард? Вақте ки кўдак будем, бо ходаи дароз 

хонаи занбўрро вайрон мекардем. Бехабар аз онки селаи занбўрон ба сарамон 

ҳуљум мекунанд. Ибни Лодан ҳам чунин кард. 

   Ҳар се дар хараки зери сояи бед нишастанд.  

  - Зўр, зўр аст, - гуфт Қурбон, - касе ўро маҳкум карда наметавонад. Амрико 

замоне Ибни Лодану дигар муљоҳидонро ёрии ҳарбӣ мерасонд.  

     

                                           *     *    * 

     Падари Мардон дар хаймаи сафед машѓули сохтани ҳалқаи заррин буд. 

Ҳамсараш бо амри ў ба кор набаромад. Машѓул шуд ба дўхтани хўрљин. 

Мардон бељуръатона паҳлўи падар ҳозир шуд. 

  - Куљо будӣ? - шўрид падар ба сари Мардон. 

  - Ба Душанбе рафтам. 

  - Хонданӣ? 
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  - Садақаталабӣ… 

  - Чӣ? 

  - Касби бобоён аст ку? 

  - Падараш пешбандашро кушода ба рўи курсӣ партофт ва бо қаҳр вориди 

хайма шуд. Ба ҳамсараш, ки ба хурљиндўзӣ машѓул буд рў овард. 

  - Писарат пайдо шуд… - гуфту рўи кўрпача дароз кашид. 

  - Чӣ кор кунам? 

  - Ба ў фаҳмон! 

      Модар аз хайма баромад. Мардон дар сари дастгоҳ нишаста симҳои каљу 

маљро рост мекард. 

  - Куљо рафтӣ? 

  - Душанбе… 

  - Дурўѓ, туро он сабукпои аз роҳ баровардааст, ту аз паи онҳо рафтӣ. Туро ў 

љоду кардааст. 

  - Киро дар назар дорӣ? 

  - Он аљузаи сафедхаймагиро… 

  - Ў ҳам љўгӣ аст ку? 

  - Љўгӣ аст, аммо аз љўгиҳои хокпаст. Миёни қавм овозааст, ки ту пеши ў 

зону задаӣ… 

  - Кӣ гуфт? Ба ман номашро бигў, забонашро канда мегирам. 

  - Забони кадом онро тмеканӣ? Кўч бастани сафедхаймагон ҳам дурўѓ аст? 

Чаро онҳо кўч бастанд? Кӣ онҳоро маљбур кард? Ку гап зан? 

  - Онҳо аз касодии бозорашон кўч бастаанд. Ба шунидам дар ин диёр зоиш 

кам шудааст. Гаҳвораҳои сохтаашон ба савдо намеравад. 

  - Инро худат бофтӣ! 

   Аз хайма падари Мардон баромад. 

  - Чӣ лақида шиштаӣ? Хез, хўрљину асоро биёр! 

  - Хурљинро дўхта тайёр кардам, асо ҳам тайёр аст. 

  - Хез рафтем, - ба Мардон амр кард падар. Хурљину асоро гир! 

  - Куљо меравед? – суол кард модари Мардон. 

  - Қуввати ту ба хўрондани мо намерасад. Вақте ки тўрба ба даст дар ба дар 

мегаштӣ, Мардон хурд буду хоҳаронаш ҳам. Кам мехўрданд… 

  - Намеравам… - эътироз кард Мардон. 

  - Чӣ? Ту гапи маро мегардонӣ? 

     Падар дар љояш нишаст ва ба сукут рафт. Дар ҳамин вақту соат дар 

бошишгоҳи сафедхаймагон оташи гулхан баланд месўхт ва ҳамин гуна оташ 

дар қалби зебосанами пуровоза Холмоҳ низ дар мегирифт. 

  - Љойи ин чор гулхан як гулхан месўхт хуб набуд? - суол кард љавони 

калтакбадаст ба шариконаш. 

  - Шаби гузашта Холмоҳро дуздиданӣ шудаанд. Кўшишашон бенатиља 

анљом ёфтааст. 

  - Хабар дорам. 

  - Сабаби дар чоргўша гулхан оростан ҳамин аст. 

  - Дузд кӣ бошад? 
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  - Ба гуфти Ҳољаркампир, ки сари мори садсоларо хўрдааст, дузд Мардон 

будааст. 

  - Кадом Мардон? 

  - Мардони кабудхаймагӣ. 

  - Ин афсонаи нав нест. Ҳољаркампир  кашфиёт накардаст ки ба ҳайрат оем, 

- пўзханд зад љавон. Ва аз љой хеста љониби хаймаи Арзӣ равон шуд. 

  - Куљо рафтӣ? 

  - Онљо чӣ гапе ҳаст… 

       Дар хайма љавоне хобида буд чун мурда, паҳлўяш асо ва тўрба меистод. 

Мўйсафедони солор дар паҳлўи Ҳайбатқул нишаста буданд. 

  - Биёред! - амр кард Ҳайбатқул. Холмоҳро дар як дам ҳозир карданд. Дар ду 

паҳлўяш дугонаҳояш буданд. 

  - Ҳамин мурда, асо ва тўрбаро қабул кардӣ? - ба духтар рў овард Ҳайбатқул. 

  - Чаро хомўшӣ? Гап зан! 

  - Ман ба мурда коре надорам, ман онеро мехоҳам, ки марди майдон 

бошад… 

  - Чӣ? - ѓиреви сардори қабила ба фалак печид. Ҳама аз хайма берун 

омаданд. Падари духтар маншаи ханда мекард. Аз кори духтари сарбаландаш 

меболид. Ва ба худ мегуфт: «Холмоҳи ман аз Дастхол чӣ монданӣ дорад? Аз 

ў пеш аст. Ў зеби марди майдон аст, на мурдаи бегўр…». 

  - Ту оини мо лўлиёнро пешпо мезанӣ? Ту ба раъйи худ кор мекунӣ? 

  - Ман ба одами зинда кор дорам, - бо қатъият гуфт Холмоҳ. 

       

                                         *     *    * 

     Баъд аз тамошои суқути манораҳои осмонхарош, пирамард ба наберааш 

қисса аз Биноҳое кард, ки замоне бобу љадди ҳиндувон дар ихтиёр доштанду 

назири он дар замони муосир нест. Пирамард бо набера сари хомаи баланд 

нишаста буданд. Ба ў манзараҳои шаҳри қадимаро ки дар ҳамворӣ, дар 

домани кўҳи бузург, доман паҳн карда буд тамошо медод. 

  - Ин шаҳрро кӣ ба ин ҳол овард? 

  - Дар айёми тўфони бузург, ки заминро саросар об пўшонида буд, аҳолии он 

ба нестӣ расид. 

  - Гузаштагони мо чӣ хел зинда монданд? 

  - Ту он чўбро мебинӣ? - ба ходаи дарозе ки шакли одамро дошту сари он 

сиёҳ буд ишора кард Чашми уқоб. 

  - Дидам… 

  - Он пайкараи Рўҳи бад мебошад. 

  - Чаро пайкараи Рўҳи бад дар инљо истодааст? 

  - Онро одамони қабилаи майдон сохтаанд. 

  - Ба хотири чӣ? 

  - Ба эҳтироми ў… 

  - Ў эҳтироми одамонро сазовор шудааст? 

  - Замоне ки обхезии азим рўи заминро  пўшонд, Рўҳи бад дар хизмати 

қиблагоҳи мо буд. Ва Нури офтоб ҳам зинда буду миёни онҳо ҳаёт ба сар 

мебурд. Бо ёрии Рўҳи бад дар он теппа манораи ниҳоят баланд сохта шуд. 
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Дар болои манора аз хўрданиву нўшиданӣ захира карданд. Аз ҳар қабила 

љуфт - љуфт дар чунин манораҳо, ки бешумор буданд, паноҳ бурданд. Рўҳи 

бад ба манорае баромада, бо калтаки дарозаш абрҳои борандаро чун шубон 

ба дигар љониб меронд, то ки одамон аз ин бало бираҳанд. 

       Чун муддате аз тўфону обхезии бузург гузашт, замин намоён шуд. 

Одамон аз манораҳо поён омаданд. Ва аз нав замини ҳосилхезу ганљбахшро 

манзил интихоб карданд. Ва ба хотири Рўҳи бад ин гуна пайкараҳои эҳтиром 

ва ихлосро Бино карданд. 

  - Рўҳи накў чӣ саҳме дошт дар ин қисса? 

  - Ў ба Нури офтоб фармуда буд, ки иродаро пеша кунанд, ба Рўҳи бадӣ 

дастболо шуда ўро ба хизмати худ љалб кунанд… 

  - Рўҳи бад баъд аз ин ҳам савганди худро шикаст. Чаро пайкараҳояшро  

канда напартофтаанд? 

  - Метарсанд... 

  - Рўҳи накўро чаро ёд намекунанд? 

  - Рўҳи накў танҳо роҳи дурустро ба одамон нишон дода, боре худнамоӣ 

накардааст. 

  - Рўҳи накў чаро қаҳр карда бошад? 

  - Барои онки одамон аз худу аз Рўҳи бад розӣ будаанд. Боре нагуфтаанд, 

сарчашмаи раҳоӣ аз мушкилот насиҳату дастури Рўҳи накў буд, ки тавассути 

Нури офтоб ба онҳо арзонӣ медошт. 

  - Рўҳи бад дар хидмати кӣ бошад? 

  - То ин дам ба ишѓолгарони сарзамини мо ёрӣ мерасонид. Алъон ба кадом 

як Ибни Лодани гумноми навпайдо дастёр шудааст. 

  - Ибни Лоданро дидам, - гуфт писарак. 

  - Дар куљо? 

  - Дар телевизиор. Ришу мўйлабаш сиёҳ аст, дар сар кулоҳ мондаст. 

Чашмонаш ҳузн доранд. 

  - Ҳузн? 

  - Бале ҳузн… 

  - Чӣ ўро ба ин ҳол гирифтор карда бошад? Вақте, ки ободиро ба харобазор 

табдил додааст? 

  - Ман то дидани чеҳраи ў гумон доштам, дасти Ибни Лодан ба Нюйорк 

расидааст. Аммо имрўз аёнам шуд ки дар ин кор ў саҳм надорад. 

  - Чаро? 

  - Иқтидор надорад. 

  - Қудрат намедошт, дастгир мешуд. 

  - Он рўз дур нест, - гуфт писарак. Пирамард сукут варзид. Офтоб рў ба 

ѓуруб оварда буд. Писарак дар чунин маврид гоҳ-гоҳ ба пирамард саволҳои 

булаљаб дода андешаашро таҳрик медод, аммо  ин лаҳза ба ин роҳ нарафт. 

Хаста ки шуда буд, мехост ба хайма баргардад. Радио гўш кунад... 

     Каврак оҳ кашида ба Қурбон Назар рў овард. 

  - Ибни Лодан умуман вуљуд дорад ё не? 

  - Бовар надорӣ? 

  - Ҳайронам… 



 

 55 

  - Љосусони ИМА ҳамаи инро исбот кардаанд. 

  - Чӣ тавр? 

  - Радиову телевизион, - гуфт Фаҳмо. 

  - Ҳамааш дар дасти худашон аст. Љаҳонро чун анкабут тор танидаанд. 

Ҳарчи дилашон хоҳад мегўянду мекунанд. 

  - Ягон инсон аз сиёсати ИМА раҳоӣ надорад. 

  - Дорад, - гуфт бо тамасхур Каврак. 

  - Кӣ? 

  - Лўлиён… Онҳо озоданд, ҳатто шиноснома надоранд. 

  - Онҳо ҳам пойбанди қонунҳои қабилаи худанд. ИМА тавассути созмонҳои 

ѓайрирасмии худ ба ин кор машѓул аст. Раванди шиносномагирии онҳоро 

метезонанд. Аммо лўлиён дар шиноснома худро тољик менависанд.  

  - Кӣ гуфт? 

  - Шунидам… 

  - Ин корро бояд накунанд. Ин љо Тољикистон аст… 

  - Инро ба худашон гуфтан лозим. 

  - Бале… Лўлиён зинҳор ба сиёсат кор надоранд, - гуфт Қурбон Назар. 

  - Кори ҳамонҳо дуруст аст, - гуфт Фаҳмо. 

  - Худро лўлӣ намешуморанд, магар ин доноист? 

  - Шояд, - ханда зад Фаҳмо, - ҳаммилатони мо дар Ўзбакистон чунин 

мекунанд. Аз миллате, ки фарҳанги беш аз сеҳазорсола дорад, рў гардонда 

миллати худро дигар мекунанд. Куљост ифтихори миллӣ? Дар қутби шимол 

халқиятҳои камшумор мункири забону миллати худ нестанд. Чаро?  

  - Онҳоро фишор намеоранд, - гуфт Каврак. 

  - Бубин дар олам чӣ гапу хабар аст? Яксў таъқиб, яксў љанг, яксў тўҳмат… 

  - Хурду калон имрўз дар ин хусус гап мезананд. Ҳама сиёсатдон, ҳама доно, 

- писханд зад Фаҳмо. 

  - Одамон магар аз ѓояти доноӣ ба ҳам меситезанд? – ҳамчунин заҳрханд зад 

Қурбон Назар. 

  - Амрико ва мамлакатҳои Урупо гумон мекунанд дар давлатҳои мусулмонӣ 

озодӣ вуљуд надорад ва он аз ҳадди эътидол гузаштааст ва илати онро дар 

нуфузи ислом медонанд. 

  - Чаро ҳоли ҳиндувони дар резервуарҳо буда, рў ба беҳӣ намеорад? Худи 

амрикоиҳо, ки гўё ѓами халқҳои мазлумро мехўранд дар ин фикр нестанд. 

ман мехоҳам он љо рафта ба онҳо фаҳмонам аз ҳуқуқи худ дифоъ кунанд. 

  - Ту чиҳо мегўӣ Фаҳмо? Дар онљо ба ягон нафари мо чунин имкон 

намедиҳанд. Ҳиндувони бечора аз дину оин маҳруманд, таълим бо забони 

онҳо мамнўъ аст. Болои ин ба онҳо «шароити» истеъмоли маводи 

мухаддирро муҳайё карда, иштиёқашонро ба шароб, қиморбозӣ афзун 

кардаанд. Гўё дар Амрико ҳама хуб аст. Ҳиндувон гул мечинанд… 

  - Ба кӣ мегўӣ? 

  - Шаб маро хоб набурд. 

  - Чаро? 

  - Дар фикри кўдакони зери тиру тўп мондаи афѓон будам. 
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  - Ана ҳамин ҳолатро ҳиндувон аз сар гузаронидаанд. Янкиҳоро дар ҳамон 

замон аз маҳбасу муассисаҳои ислоҳотӣ озод карда ба киштиҳо шинонда ба 

Амрико фиристоданд, то дар онљо барои худ маскан гиранд. Ва аҳолии 

таҳљоиро танг намуда соҳиби ин марзу бум шаванд. Чунонки бегонагон 

заминҳои паҳновари моро соҳиб шуда, забони моро аз марзи Ҳинду Чоч 

Хоразму Бухоро бароварданд. Имрўз дар Афѓонистон низ чунин корро 

мекунанд. 

  - Ту аз таърих огоҳӣ, китобҳои зиёдеро мутолиа намудаӣ. Маро фикри ботил 

дар сар буд, мутолиаро марги тадриљӣ меҳисобидам. Ва аз китобхонӣ ҳазар 

доштам, - узр пеш овард Каврак. 

  - Китоб воситаест ки дунёи тангро ба назари инсон васеъ менамояд. Чашмро 

мекушояд, - гуфт Қурбон Назар. - Ҳиндувон, ки аз азал ба маърифат аз паси 

панља менигаристанд, шартномаҳои ѓаразноки ишѓолгаронро имзо 

намуданд. Бехабар монданд, ки заминҳои ҳосилхезро аз даст медиҳанд. Ва ба 

кўҳпораҳои беҳосил, миёни дараҳои тангу оббурдаҳои хафнок паноҳ 

мебаранд… 

  - Мо миллати мутамаддин будем. Чаро ба тангӣ афтодем? - боз суол кард 

Каврак. 

  - Моро гузаштагон даъват мекарданд, ки боодоб бошем, ба ҳамсоя назари 

нек нигарем ҳаққи ўро поймол накунем. Ба касе овоз баланд нанамоем, бухлу 

душманиро ба қалб љой надиҳем… Ҳамин тариқ бегонагонро азиз доштему 

барои онҳо дар теппаи сар курсӣ мондем, ки нишинанд роҳату беозор. 

Миллатҳои дигар барои васеъ кардани чарогоҳҳову марѓзорҳои сералаф 

силоҳ дар даст ба касе тараҳҳум намекарданд. 

  - Ҳокимияти шўравӣ низ моро пора кард, чор пора, нагушт ҳаққи худро 

соҳиб шавем, инак ҳамаро аз даст додем, - гуфт Каврак. 

  - Бале, ин ҳам бо ирс ба ҳамон хуне, ки аз бобу љад ба љисми мо интиқол 

ёфтааст, вобастагӣ дорад. Мо наметавонистем, барои ҳаққи худро талаб 

кардан касеро хафа кунем, зеро ҳисси инсондўстиямон бурўз мекард. Ва ба 

даъвогарон гузашт мекардем. 

  - Акнун имкони ислоҳи камбудӣ нест! - гуфт Каврак. 

  - Ҳар як амали неку бунёдкоронаи моро ѓайриқонунӣ меҳисобанд ва дар 

Созмонҳои байналмиллалӣ даъвоҳои беасос менамоянд. Чаро? Чунки мо аз 

аввал ба онҳо мушт нишон надодем. Балки даст пеши бар эҳтиром ба љо 

овардем. Онҳо дарвозаҳоро бастанд, роҳҳоро банд карданд, ки азият кашем, 

гуруснагӣ бошаду қимматӣ.  

  - Чаро Амрико инро намебинад? - ниҳоят шўрид Каврак. 

  - Амрико бекор нест. Ҳар қадами  мусулмононро зери назар дорад, ки 

мабодо силоҳи ҳастаӣ насозанд, - гуфт бо тамасхур Фаҳмо.  

  - Дигар кор надоред? – аз куљое пайдо шуд Назирпаҳлавон. 

  - Сиёсат мемондааст, ки даҳонро баста шинем, - гапро ба ҳазл бурд Қурбон 

Назар. 

  - Кампири бибиям, дар доди навад аз Ибни Лодан ҳарф мезанад. Ба гуфти 

кампир Ибни Лодан яҳудӣ аст… 

  - Яҳудӣ? 
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  - Хулосаи кампир чунин аст, - хандид Назир паҳлавон. 

  - Бисёриҳо ба он назаранд, ки ҳиндувон ҳамон яҳудиёни дар замони қадим 

гум шудаанд, ки тавассути гулўгоҳи Берниг ба Аляска ва аз онљо ба 

Канадаву Амрико пароканда шудаанд… 

  - Аммо баъзе муҳаққиқони таърихи ин халқ дар ин маврид назари дигар 

доранд, - гуфт Фаҳмо. 

  - Баъзеҳо ақида доранд, ки ҳамон қавми гумшудаи бани Исроил паштуҳои 

имрўзаанд, ки Ибни Лодан канори онҳо паноҳ бурдааст, - гуфт Қурбон Назар. 

  - Дар ин таҳлилҳо таассуб зиёдтар аст. Наход тамоми инсоният аз яҳуд реша 

гирифта бошад? - гуфт Фаҳмо. 

  - Аз яҳуд неву аз Одаму Ҳаво реша гирифтаанд, - гуфт Қурбон Назар. 

  - Агар ҳиндувон решаи яҳудӣ медоштанд, имрўз нестӣ таҳдидшон 

намекард, - гуфт Каврак. 

  - Агар Амрикоиҳо ѓами ҳиндувони ҳамватани худро хўрда, љомеаи воқеан 

демократиро пуштибон мешуданд, ҳазор бор хубтар буд, - гуфт Каврак. 

  - Дуруст, вале Ибни Лодан ба нияти неки онҳо халал расонд. Онҳоро огоҳ 

кард, ки мушкилот дар љойи дигар аст. 

  - Воқеан мушкилот љой дорад, - писханди Фаҳморо рад кард Қурбон Назар, 

- магар толибон ба фаъолияти Ҳукумати Бурҳониддин Раббонӣ имкон 

доданд? Магар амали онҳо дар чаҳорчўбаи қавонини ислом меѓунљид? 

Таассуби онҳо нисбати љинси латиф чӣ? Маҳдуд намудану нодида 

гирифтани забони дарӣ, қатъи мактабҳо бо ин забон чӣ? Ҳатмӣ донистани 

риш барои мардон, манъи шеъру суруд, ҳаром донистани тамошои 

телевизион ва санъати тасвирӣ аз куљо сарчашма гирифтааст? Кофир эълон 

кардани ҳамдини худ. Толибон бо тундравии худ аз ҳад гузаронида буданд. 

Кишти маводи мухаддир чӣ?  

  - Гуфтан мехоҳӣ, ки амрикоиҳо ва иттифоқчиёни онҳо кори дуруст 

мекунанд? - бо заҳрханд суол кард Фаҳмо. 

  - Ман љонибдори онҳо нестам. Зеро ҳаргиз адолатро пуштибони 

намекунанд. Манфиат барои онҳо муҳимтар аз адолат аст… 

  - Қурбон Назарович, магар танҳо мусулмонон барои ақида хуни якдигарро 

мерезанд? Огоҳ ҳастӣ, ки дар асри понздаҳ дар Франсия протестантҳо бо 

католикҳо барои чӣ хуни якдигарро рехта буданд. Онҳо низ муборизаи худро 

барои ҳақ, барои Худо медонистанд. Ва ҳар кадом иддаои онро доштанд, ки 

Худо бо онҳост. 

  - Бале, чуноне ки дар ду майдони Душанбе соли 1992. Онҳо дар ҳарду тараф 

аз номи Худо сухан гуфта љониби дигарро ба ноҳақӣ муттаҳам мекарданд. 

Таассуб аз ҳад гузашт. Сад шукри Ваҳдат, ки моро аз лаљани љаҳолат берун 

овард, - гуфт Каврак. 

  - Ин ду майдон сари беш аз сад ҳазор тољикро хўрд, деҳаву маҳаллаҳо 

хароб гардид, беш аз як миллион аҳолӣ гуреза шуд, - гуфт Фаҳмо. 

  - Мўҳтарам сиёсатмадорон, шумо масъаларо тавре баррасӣ мекунед, ки дар 

СММ ба ин андоза тезу тунд ҳаллу фасл намекунанд, - пузханд  зад 

Назирпаҳлавон. 
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  - Назир, ту хуб медонӣ, ки сухани мо мўйсафедони бекор аз фазои ин кўчаи 

танг берун намеравад ва касеро ташвиш намедиҳад. Амрико ҳарчи ки хоҳад 

мекунад, аз касе намепурсад. Суханони мо низ дар ҳамин љо мемонад. Он ба 

касе даркор нест. Ва таъсире надорад. Чуноне, ки дар Амрико - озодӣ дода 

шудааст вале ин маънои онро надорад, ки онҳо озоданд. Љаҳдашон ба хотири 

он аст, ки ҳар як шаҳрванд фош шавад ва эҳсоси қалби худро озод бигўяд. Ва 

ин дар дафтари аъмолаш бо ҳама љузъиёт дарљ меёбад. Миқдори дандонҳо, 

дардманду сунъӣ, марворид ва ё тилло будани онҳо то љузъиётҳои дигар... 

Агар ба сиёсат дахл кунӣ ин дафтар боз чизҳои дигарро дар худ меѓунљонад. 

Нақши ангушт, миқдори ангуштони дасту по, шакли нохунҳо ва ѓайра. 

Таваљљўҳ ба рўзномаҳо вобаста ба тамоюли идеологӣ ва гурўҳӣ… 

  - Муаллими мўҳтарам, ту ин қадар маълумотро аз куљо медонӣ? - ба 

тааљљуб афтод Каврак. 

  - Барои ин ақлу дониши зиёд лозим нест. 

  - Чӣ хел?  

  - Вақте ки Саддом Ҳусейнро дастгир карданд, дандонҳояшро тавассути 

чароѓи лазерӣ ҳисоб мекарданд, ки мавсуф мабодо ҳамтои ў набошад. Зеро 

идораи љосусӣ ҳама љузъиёти андоми ўро дар даст дошт. 

  - Офарин! - панљаи таҳсин ба китфи Қурбон Назар ниҳод Каврак. - Дарди 

дил кардан хуб аст. Вагарна дарун ба дарун мепўсем. 

  - Мисоли мо чунин андешаро бисёриҳо доранд, сухани онҳо низ чун насим 

шув - шув аз бехи гўши ҳазорҳо маъмурони гарданѓафс мегузараду 

мегузарад, - гуфт Фаҳмо. 

  - Одамизод ба эҳсосоти худ такя мекунад, агар ба ақл такя мезанад ин қадар 

нотавонбиниву бухл набуд. 

  - Муаллими мўҳтарам, оё эътиқоде, ки мову шумо дорем аз ақл сарчашма 

намегирад? 

  - Агар ба ақл такя мекардем, бояд ба роҳи нишондодаи Худову расул 

мерафтем. 

  - Чун Ибни Лодан? 

  - Чаро чун Ибни Лодан? Магар мусулмононе, ки дар роҳи ислом хизмати 

бориз гузоштаанд каманд? Магар роҳи тайнамудаи онҳо муљиби пайравӣ 

шуда наметавонад? 

  - Мисол? 

  - Кам нестанд… 

  - Ман ба ин диндорони маъруфро гунаҳгор медонам. 

  - Чӣ хел? 

  -  Онҳо дар он шабу рўз, ки љанг сар мезад ба ду гурўҳ људо шуда 

силоҳдорони љониби худро дуову фотиҳа медоданд, ки сарбаландона ба 

майдони набард раванд. Оё нафаре аз онҳо муљиби пайравиянд?  

  - Онҳо низ ба эҳсоси хеш такя карда буданд. Эҳсос фаъолияти ақлро маҳдуд 

мекунад. Ва барои андешаи тоза ва солим имкон намедиҳад. Эҳсос ва 

шиддати онро ақл паст мекунад. Ва он берун аз муҳити љанг нумўъ карда ба 

майдон дав меандозад. Ақли мунљамид ба ҳаракат меояд. Сулҳ чун шед 

оламтобӣ мекунад, зиндагиро ширин менамояд, - гуфт Қурбон Назар. 
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  - Ягон нафаре ҳаст, ки холисанлиллоҳ аз ин майдонҳо дур афтода бошаду 

ришашро тафоф кунем? - суол кард Каврак. 

  - Ин гапро дар ҳарљоӣ нагўи, - нимшўхиву нимљиддӣ гуфт Назир паҳлавон. 

  - Барои чӣ? 

  - Агар мулло Кабуд фаҳмад, ҳамон замон лашкари салафиёнро ба сарат 

равон мекунад. 

  - Барои чӣ? 

  - Барои эътиқод ба инсон. 

  - Ба кӣ бояд эътиқод бандем? 

  - Танҳо ба Худо… 

  - Замоне буд, ки ба Худо ҳам эътиқод надоштем, - гуфт Фаҳмо. 

  - Рост, чунин таълим гирифта будем, - гуфт Каврак, - вале замони хуб буд. 

  - Бале, замони хуб буд, - оҳ кашид Қурбон Назар. 

  - Намефаҳмам, ҳам дар наъл мезаниву ҳам дар пошна. Ба кадом ҳарфи ту 

бовар кунам? - пузханд зад Фаҳмо. 

  - Хоҳӣ бовар кун, нахоҳӣ не. Ман суханамро намефурўшам, - чашмонашро 

танг карда бо гўшаи он ба рўи Фаҳмо нигарист Қурбон Назар. 

         Каврак як ба офтоб ва як ба сояи дасташ нигарист ва ба худ хулоса кард, 

ки соат наздик ба дувоздаҳ аст. Ба Қурбон Назар, ки хомўшона тасбеҳ 

мегардонд, нигарист. 

  - Муаллими мўҳтарам, соат дувоздаҳ шуд, ман дар хона кор дорам. 

  - Аз ту кӣ умеди кор дорад? - пузханд зад Фаҳмо. 

  - Кўҳ каланд намекунам, кори ман иборат аст аз маслиҳат додан. 

  - Маслиҳати ту дигар ба кӣ даркор аст? 

  - Пеши ту қадр надошта бошем ҳам шахсе, ки ба маслиҳатам эҳтиёљ дорад, 

ҳаст. 

  - Ҳм… - қаҳ-қаҳ ханда зад Қурбон Назар. 

  - Чӣ механдӣ? - норозиёна абрў чин кард Каврак. 

  - Қиссаи узви ҳизб шудани ҳамсарат ба ёдам зад… 

  - Акнун дарк кардам ҳамсарам воқеан бандаи Худо будааст. 

  - Инро ту намедонӣ, - инкор кард ўро Фаҳмо. 

  - Аз ман дида касе ўро хубтар намедонад. 

  - Аз Худо ҳам… 

  - Ба љуз ў… 

  - Мебинам дилат ба ислом гарм мешавад, - гуфт Фаҳмо. 

  - Чӣ бадӣ дорад? - бо гўшаи чашм ба Фаҳмо нигарист Қурбон Назар. 

  - Ба маънии мусбат гуфтам. 

  - Ба даҳриён таваљљўҳи беш доштам, гумон мекардам мавқеи дурустро 

интихоб кардаам. Имрўз мебинам, онҳое ки аз пасашон мерафтам, чандон 

адолатпарвару  ҳақпараст набудаанд. 

  - Ҳатто Ленину Сталин ҳам? 

  - Ба ѓайр аз ин ду… 

  -  Ба Ибни Лодан таваљљўҳ кардаӣ? 

  - Писханд мезанӣ? 

  - Дарогой Каврак… - мушханд кард Қурбон Назар. 
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  - Лаббай… 

  - Ёд дорӣ, ту аз ман китоби Салмони Рушдӣ «Оёти шайтонӣ» - ро хоста 

будӣ… 

  - Тахмин биступанљсол пеш буд, агар хато накунам. 

  - Бале… 

  - Он вақт атеисти асил будам. Ва Салмони Рушдиро ҳақ мешуморидам. 

  - Ҳоло чӣ? 

  - Бо мурури замон фикру андешаи одам дигар мешудааст. 

  - Он вақт Салмони Рушдиро мадҳ мекардӣ ки љасур аст, ҳатто аз Худо 

наметарсад. Оятулло Ҳумайниро барои ѓоибона ҳукми қатли ўро баровардан 

сарзаниш мекардӣ. 

  - Маълум шуд Салмони Рушдӣ аз тарс дар як манзил ду шаб зиндагӣ 

намекардааст. Кулоҳашро рўи чашм кашида, гиребони куртаашро бардошта, 

ҳатто панљаҳои дасташро бо остини дароз мепўшонидааст, ки ба чашми ягон 

фидоӣ наафтад. 

  - Ўро кӣ ба ин маљбур карда бошад? - ба гап ҳамроҳ шуд Фаҳмо. 

  - Аблаҳӣ… Аз љониби дигар, одамоне, ки ба ислом душмананд ўро ҳақ 

меҳисобанд. Ҳатто давлати Англия имрўз ўро пуштибону сарпараст аст. 

«Скотлон ярд» муҳофизаташ мекунад, - гуфт Қурбон Назар. 

  - Агар ба дастам афтад, худам ўро буѓӣ мекунам. 

  - Бо кадом қувва? 

  - Зўрам нарасид, мегазамаш. 

  - Бо кадом дандон? 

  - Ба рўяш туф мекунам. 

  - Ақалан мепарронам нагуфтӣ? 

  - Фаҳмо, номат фаҳмо асту худат бисёр чизҳоро намефаҳмидаӣ, ман аз куљо 

туфанг дорам? 

  - Шоҳидон мегўянд худи қумондони калон туфанги хосаашро ба ту тўҳфа 

карда будааст, - гуфт Назирпаҳлавон. 

  - Дар маъракаи љамъоварии силоҳ аз аҳолӣ, аввалин шуда ман силоҳро 

супурдаам. Аз он як тир ҳам напаронда будам.  

  - Он вақт агар Салмони Рушдиро вомехўрдӣ, бо ў чӣ кор мекардӣ? 

  - Чӣ мекардам? Офарин мегуфтам, ки чунин љасорат дорад. Фикри ман 

баъдтар дигар шуд. Чун дарк кардам ки ҳангомаи ба по кардааш аз ѓояти 

кинатузиаш ба дини ислом аст. Ў тамоми мусулмононро таҳқир кардааст. Боз 

мехоҳад ба ў аҳсант гўем… 

  - Ҳоло куљо бошад? - суол кард Назир паҳлавон. 

  - Дар кадом мушхона ларзида хобидааст, зинда ба қатори мурдаҳо, - гуфт 

Қурбон Назар. 

  - Рафиқон, хуш бошед! Ман рафтам, - аз љой хест Каврак. 

  - Куљо? 

  - Кор дорам, гуфтам ку? 

  - Гапи нава шунидед? - ба чигасҳояш зуд - зуд қадам монда ба давра наздик 

шуд Маликбоевик. 

  - Чӣ гап? - ба сўи ў нигарист Қурбон Назар. 
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  - Ибни Лоданро дастгир кардаанд? 

  - Кӣ гуфт? - нафаси Каврак тангӣ кард. 

  - Анварқул… 

  - Ман танҳо ба ахбори радио ва телевизион бовар мекунам, - гуфт Фаҳмо. 

  - Анварқул кай гапи рост зада буд, ки ба ў бовар кунем, - писханд зад 

Назирпаҳлавон. 

  - Малик, дониста бош Ибни Лодан содда нест, ки худро ба янкиҳо нишон 

диҳад. Ў ҳам одами зиндааст, аз якљо ба љои дигар ҳаракат мекунад. Силоҳи 

ҳастаӣ надошта бошад ҳам, пилтакамон дорад, мошин надошта бошад, ҳам 

хар дар Афѓонистон кам нест, - гуфт Қурбон Назар. 

  - Агар дар вақташ дар дастам мезад, ришашро тор - тор мекандам, - ҳавои 

даҳан кард Маликбоевик. 

  - Барои чӣ? - суоли соддалавҳона дод Фаҳмо. 

  - То ҳол нафаҳмидӣ, ки ин душман чӣ кор кардааст? - абрў чин кард Малик 

боевик. 

  - Ибни Лоданро мегўӣ? 

  - Боз киро мегуфтам? 

  - Кару кўр нестем, ки надонем, - пичинг зад Фаҳмо. 

  - Таъна назан акаи Фаҳмо, - ба Малик - боевик оҳанги гуфтори Фаҳмо сахт 

расид. 

  - Гапи нодуруст задам? 

  - Не, дуруст, - бо киноя љавоб дод Малик-боевик. 

  - Боз љанг? - шўрид Қурбон Назар. - Сер нашудаед аз хунхурӣ? 

Намефаҳмам одамизодро чӣ шуда бошад? 

  - Љанг надорем, - худро сафед кард Фаҳмо. 

  - Ҳай - ҳай накунем Ибни Лодан дастовгирашон намешавад, - гапро ба ҳазл 

бурд Қурбон Назар. 

  - Ибни Лодан коре кард, ки на габр карда буду на насрониву на як 

мусулмони дигаре, ў ба синаи Амрико корд зад, - гуфт Каврак. 

  - Кори хуб кард? - саволи пичингомез дод Фаҳмо. 

  - Оташи дар онсўи уқёнус дар додааш ниҳоят то ба Афѓонистон доман зад, 

магар ин кори хуб аст? - оҳ кашид Назир - паҳлавон. 

  - Қумондони калон гуфта буд, то охирин душман мондан силоҳро ба замин 

намемонам. Афсўс, ки душманон садди роҳаш шуданд, - оҳи ба дард кашид 

Маликбоевик, ки ин лақабро барои љонбозиҳояш дар љанги шаҳрвандӣ 

гирифта буд. Дар он шабу рўз хурду калон давраш парвона буданд. Қурбон 

Назар ҳад дошт ба рўяш нигоҳ кунад. Фаҳмо худро хешсабаб мегирифт. 

Каврак он шабу рўз ягона касе буд, ки дар деҳа ба ў фармон медод. Рўйхати 

мухолифонро тартиб дода, шикори онҳоро ба ў фармуда буд. Вақти пурсиши 

асирон вазифаи довариро иљро мекард. Куштан ё накуштани ин ё он касро 

мефармуд. Вақти набуданаш таъкид мекард аз рўи саволномаи ў кор баранд. 

Дар саволномаи тартибдодаи Каврак ба ѓайр аз акси Ленину Сталин, 

Фрунзеву Андропов ҳамчунин картошка ва оинаи акснамо гузошта шуда буд: 

  1. СССР барқарор мешавад ё не? 

  2. Душмани СССР кӣ буд? 
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  3. Демократия хуб аст ё сотсиализм? 

  4. Роҳи ояндаи мо кадом аст? 

   а) исломӣ 

   б) демократӣ 

   в) сотсиалистӣ. 

  5. Ба кадом роҳбарӣ собиқ баҳои аъло мегузорӣ, ба кадомаш 

ѓайриқаноатбахш. 

  а) Ленин, б) Молотов, в) Сталин, г) Маленков, д) Брежнев, ж) Андропов, з) 

Черненко, к) Горбачев  

  6) Босмачӣ хоин буд ё ватандўст? 

     Баъд аз он ки асир ба ҳамаи саволҳо љавоб медод, рўяшро ба оина 

мегардонданд. 

  - «Киро мебинӣ?» 

  - «Худамро…» 

  - «Худат кистӣ?» 

  - «Ман ё ма ё мн…» - исмашро мегуфту тақдираш ҳал мешуд. 

       Каврак ба Маликбоевик ҳар чи мефармуд, љавоби қаноатбахш мегирифт. 

Чунки рафоқати Каврак бо Қумондони калон чашми ўро тарсонда буд. 

Дигарон низ аз ў ҳарос доштанд. Ин лаҳза низ Малик хотири Кавракро дид, 

дасти ўро сахт ва самимона фишурд. 

     Аммо таваљљўҳи пешинаи дигарон ба тамом коҳиш ёфта буд. Инро 

Малик идрок мекард. Медонист, ки дигар даъваш намегузарад. Нерўи 

пештарааш нест. Яроқ ҳам надорад. Ду пои шикастаашро базўр болои 

чигасҳо мегирад, ки худро баробари дигарон нишон диҳад. Ҳамаи инро пеши 

рў оварду оби дидааш рўи гунаҳояш шорид. Вале шармаш омад, аз сустии 

қалбу нерўи љисмонияш, хиљолат кашид. Ва ба умед ба рўи пажмурдаву 

заифи Каврак, ки замоне аз ҳайбаташ љуку љондор меларзид, нигарист. Ў 

илҳомбахшаш буд. «Натарс!» мегуфт ва таъкид мекард, ки оянда номи ў дар 

қатори саромадони инқилоби октябр бо хатти зар навишта мешавад. Ва 

пайкараи барқадашро дар боѓи фарҳангу истироҳат мегузоранд. Ў бовар 

мекард. Аз ягон чиз тарс надошт, на шаб хоб буду на рўз. Як шаб фарзандони 

Қосим, ки аз дасти ў љабр дида буд, ба сараш халта кашиданд ва зада 

пойҳояшро шикастанд. Худо раҳмашро хўрд, ки накуштандаш. Зомини хуну 

љонаш нашуданд. «Бигзор аз дунё сер шавад. Аммо азоби љисм бикашаду 

рўҳаш азият бинад. Дигар мо аз ў ягон чиз намехоҳем. На хун, на љон…» 

Фарзандони марҳум имрўз низ ба саломаш алек медиҳанд, вале нигоҳи 

нафратро аз рўяш барнамедоранд. Малик - боевик бошад баробари дидани 

онҳо сад бор ба мурданаш розӣ мешуд, вале аз љони набаромада умед гўён 

худро аз маъракаи мардум дур намегирифт. Баъзеҳо рўи хушаш намедиҳанд, 

ҳар гапро баҳона карда вале ба ҳамааш таҳаммул мекард. Ва шарти 

зиндагиро маҳз дар ҳамин чиз медиду ба он чун инсон, созиш дошт. Ўро 

Каврак дарк мекард, эҳтиром ҳам дошт вале ошкор изҳор намекард. Дунё 

дигар шуда буд ба суръати кайҳонӣ. Дар ҳамин давраи гургу меш бо 

љамъияти инсонӣ созиш кардан, рўз ба сар бурдан кори осон нест. Каврак ин 

чизро дарк кард бо шаш ҳисси зотӣ, вале эътиқоду боварӣ ва дигар эҳсосоте 
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ки дар қалб дошт, ба сиёсати замон мувофиқ намеомад. Ва аз ин боис ѓам 

мехўрд. Худро ба муҳити хеш - ба ҳуљра мегирифт, ки акси доҳиёнро ба серӣ 

Бинад. Ин лаҳза дидори Малик ба ёдаш он рўзгорро овард, ки ишорат бас буд 

аз љон гузашта худро ба обу оташ занад. «Эҳ, агар дасту по медошту он 

рўзгор мебуд, ман ўро ба љустуљўи Ибни Лодан мефиристодам, ки ўро 

дастгир карда ба штаб биорад. Мепурсидам, ки ваҳҳобиён то куљо ҳаққанд ва 

ҳақ буданашонро чӣ гуна исбот мекунӣ? Боз мепурсидам, ки чӣ гуна биноҳои 

осмонбўси Нюйоркро ба ин ҳол овардӣ? Аз ин ба ту чӣ суд расид? Ту бо ин 

корат ба ислом чӣ манфиат овардӣ? Чаро дар ѓорҳои Тура Бура паноҳ бурдӣ? 

Чаро бо толибон пайвастӣ? Айби Аҳмадшоҳ дар чӣ буд, ки бо ў љангидӣ? 

Магар толибон аз мусалмонони дигар мусалмонтаранд? Магар инсон ҳаққи 

ҳукм дорад? Пайѓамбарон чӣ? Чаро ба мусалмонон кина меварзӣ? Чаро 

одамонро ба гурўҳҳо људо мекунӣ? - Каврак дар сар андешаи зиёд дошт, 

балки онро ба савол табдил дода буд, ки рўзе аз ин  марди мардон бипурсад, 

ки чаро бо Амрикои пурқуввату нерўманд, ки силоҳҳои кардааст ҳастаӣ 

дорад ва аз рўзе ки бо ин ном арзи ҳастӣ дорад, халқҳои дигар - ба хусус 

ҳиндувонро ки соҳибони ин марзу буманд, ба ҳолати нестӣ расондааст, дасту 

гиребон шудӣ? Ё ин тўҳмат аст? Тўҳмате, ки номи туро ба баҳру бар шинонд, 

чун Герострат, ки барои ном маъбади Артемидаро оташ зад. Байни шумо ба 

ҳар ҳол фарқ ҳаст. Ту ин амалро барои ислом кардӣ. Ҳарчанд эътиқоди ту ба 

эътиқоди мо монанд нест. Ту ба фикри ман ба ислом бадномӣ меориву бас! 

Ҳамин тавр не? Медонам ту маро инкор мекунӣ, даъвоҳои маро оид ба 

эътиқод ботил месозӣ. Ибни Лодан, бо ту баҳс кардан маънӣ надорад. Ту 

метавонӣ мани мўйсафеди заифро тиккаву пора кунӣ, зеро силоҳ дорӣ. Аз 

чизе наметарсӣ. Вале бидон, ки ҳар забардастеро забардасте ҳаст. Вале ман 

дар ин майдон балки фазои беҳудуду ноаёни афкор дармондаам. Дармондаи 

афкори худам, на пеш метавонам биравам ва на пас. Ибни Лодан ту дар 

куљоӣ? Чаро аз худ дарак намедиҳӣ? Дар Ироқу Афѓонистону Покистон 

таркишҳоро, ки боиси ҳалокати одамон мешаванд, ба номи ту марбут 

медонанд. Аммо ту рад намекунӣ? Ё воқеан дар он саҳми ту ҳаст?.. 

         Каврак дар ин ҳол то дер бо Ибни Лодан ѓоибона баҳс орост. Ниҳоят 

дарк кард бо ин усул ба љое намерасад. Фармонбардораш имрўз худ бо ду 

пои шикаста ҳоли зоре дорад. Дигар аз дасташ коре намеояд. Байни ўву Ибни 

Лодан роҳи андак нест. Наметавонад он љоддаро тарошад, на бел дораду на 

каланд. Бо ин фикру андеша оҳ кашид. Дигар надонист дигарон чӣ гуфтанду 

чӣ монданд. Малик бо дили сиёҳ сархам дар гўшаи харак нишаста буд. 

Каврак аз дигарон ки ба даҳони Қурбон Назар менигаристанд, канор рафта 

паҳлуи Малик нишаст. 

  - Ба ту чӣ шуд? 

  - Дилам аз субҳ, балки ду - се рўз боз сиёҳ аст. 

  - Аз чӣ? 

  - Намедонам… 

  - Ибни Лодан дастгир шудааст гуфтӣ? 

  - Шунидам… 

  - Рост гуфтӣ, ки аз Анварқул? 
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  - Бале… 

  - Ба фикри ту дастгир шудани Ибни Лодан ба манфиати мост? 

  - Сад фоиз… 

  - СССР барқарор мешавад? 

  - Не, умедам кандааст аз ин. 

  - Ба ҳар ҳол бобу љаддамон мусалмон буданд. 

  - Бале, вале мисли инҳо не… 

  - Мо мусалмононро дар асл ҳама дашном медиҳанд, мекушанд, паст 

мезананд, таҳқир мекунанд, аммо мо хомўшем, имонамон ки заиф аст, 

душманони исломро ҳақ меҳисобем. Салмони Рушдӣ исломро таҳқир кард, 

насрониҳо ба љонибдорияш бархостанд, дар рўзномае расули Худоро ҳаљв 

карданд љуз Эрон касе вокуниш нишон надод. 

  - Чун Биноҳои осмонбўси Нюйоркро ҳадаф қарор дода тарконданд, ман 

онро кори дасти Эрон шумурдам. 

  - Ман ҳам… 

  - Аз куљо ин Ибни Лодан пайдо шуд, ҳайронам. 

  - Нигоҳи мардум дигар шудааст. Хурду калон рў ба масљид овардаанд. 

Метарсам рўзе инҳо низ чун Ибни Лодан мешаванд. 

  - Ислом инро рад мекунад. 

  - Дуруст, ягон дин куштори одамонро талаб накардааст. Аммо равияву 

мазҳабҳое, ки пайдо шудаанд, баҳсбарангезанд. Баҳсҳо ба љанг бадал 

мешаванду хуни ноҳақ мерезад. Ҳақ дар канор мемонад. 

  - Бале, љанге ки дар Ватани мо сар зад, аз чунин баҳсҳо сарчашма гирифта 

буд. 

  - Ҳама ба ислом мепайвандад. Ягон ҳамфикр намондааст. Афсўс, ки 

пойҳоям маъюбанд, набошад мерафтам аз ин диёр. 

  - Куљо? 

  - Љое ки инҳо набошанд. 

  - Дар ҳама љо ҳастанд. 

  - Чун навдаи ангур дав мекунанд, зиёд мешаванд. 

  - Навдаи ангурро ки диданд дароз шуд, хомбур мекунанд. 

  - Рост, - хандид Малик. Вале, ку ҳамон одам? 

  - Туро чӣ шудаасту маро чӣ? 

  - Ту пир шудаиву ман маъюбам. 

  - Даҳонамон ҳаст ку? 

  - Ҳаст, вале онро ҳамфикрони собиқ мебанданд. Имрўз онҳо роҳи дигарро 

интихоб кардаанд. 

  - Вонамуд мекунанд, дар асл ба ақидаҳои асилашон содиқанд. 

  - Туро чӣ шудааст? 

  - Чӣ шудааст? 

  - Салмони Рушдиро маҳкум мекунӣ? 

  - Бале, ў ноҳақ аст… 

  - Пеш ин гапро намегуфтӣ? 

  - Одамизод дар як сатҳ намеистад, тадриљан доираи донишу фаҳмишаш 

дигар мешавад. Ё аломати пирӣ аст ва ё нишони хастагии рўҳ ва ё фишори 
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замон, ки ба ҳамон Ибни Лодани бечора дилам месўзад. Дар назарам ў ҳам 

ҳақ дорад худро ҳимоя кунад. Дину оину эътиқодашро… 

  - Чӣ? - чашмони Маликбоевик якбора тољи хурўс барин сурх шуд. -Ман аз 

ту инро интизор набудам. Ва ҳаргиз гумон намекардам, ки сиёсати ин 

ваҳҳобӣ туро хуш меояд. 

  - Дирўз дидам, ки чӣ хел демократҳои ту як деҳаи осоиштаро ба хок яксон 

карданд. Кўдакони маъсум қурбон шуданд. Магар онҳо толиб буданд? 

  - Љанг беқурбонӣ намешавад. 

  - Љони одамӣ сабза нест, ки даравӣ боз сабз шавад. Онҳо чӣ гуноҳ доштанд? 

  - Намешуд, ки пеши роҳи Ибни Лоданро гиранд? 

  - Чӣ фаху фих дорӣ? - ба сўи Маликбоевик рў овард Назирпаҳлавон. 

  - Ибни Лоданро љонибдорӣ дорад, - гуфт Малик ба Каврак ишора карда. 

  - Дурўѓ, - сухани Маликро рад кард Назирпаҳлавон, - аз он рўзе, ки Ибни 

Лодан ба Нюйорк, ба Биноҳои осмонбўс зарба зад, мо ин масъаларо баррасӣ 

менамоем. Рўзе ду - се маротиба. Ягон нафари мо ин чизро ҳис накардем. Ту 

чӣ хел фаҳмидӣ? 

  - Аз худаш пурс. 

  - Ҳм… - пўзханд кард Каврак. - Гунљишкбача ба очааш љик - љик ёд 

додааст. Дирўз назди ман љуръати бе иљозат нишастан надоштӣ, имрўз 

забонат як ваљаб маро муттаҳам мекунӣ? 

  - Мункир шудӣ? 

  - Не, ягон зарра… Агар қобилияти дарки суханро надорӣ, тўҳмат назан. Ман 

Ибни Лоданро барои он љонибдорӣ накардаам, ки амали террористӣ ба љо 

овард. Суханони ман дар ин хусус буд, ки дар тамоми олам танҳо 

мусулмонро ба бадӣ ном мебаранд. 

  - Мусулмон бељурму гуноҳ буда наметавонад. Чаро масљидҳоро 

метарконанд? Чаро? Љойи тоату ибодатро кадом мусулмон ҳаққи харобсозӣ 

дорад? 

  - Чӣ гуфтан мехоҳӣ? 

  - Дунё аз дасти мусулмонон хароб мешавад. 

  - Хато мекунӣ Малик… - ба баҳс ҳамроҳ шуд Назир. Магар намебинӣ дар 

куљое ки мусулмон қадам ниҳод, онљо лашкари иблис ба иѓвогарӣ медарояд. 

Дар Чеченистони Россия кӣ иѓво андохт? Ягон марди рўҳонӣ? Ин миллатро 

соли 1944 саросар бадарѓа карда буданд. Маҳрумияту мушкилие, ки ба сари 

онҳо оварда буданд, бартараф шуд. Аммо боз иѓвои дигар сар зад. Ҳољӣ 

Аҳмад Қодиров - муфтии Чеченистон, ин марди рўҳонӣ љон дар каф барои ба 

зиндагии осоишта баргаштани халқ љаҳд намуда муваффақ шуд. 

  - Нафаҳмидам, - тааљљуб нишон дод Малик. 

  - Чиро? 

  - Ҳољӣ Аҳмад Қодиров ба Ибни Лодан чӣ муносибат дорад? 

  - Ҳељ. Фарқи онҳо аз замин то осмон аст. Яке љанг андохт, дигаре ба сулҳ 

љаҳд намуд. 

  - Ин, - ба Каврак ишора кард, - Аҳмад Қодиров не, балки Ибни Лоданро 

тарафгирӣ кард. 
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  - Малик, агар вақташ мебуд, ба ишоратам мушкилтарин корро иљро 

мекардӣ. Имрўз туро чӣ шудааст? 

  - Он вақт фикрат дигар буд, имрўз дигар шудааст. 

  - Бале, дигар шудааст. Мепарронӣ? - шўрид Каврак. 

  - Чӣ гап шуд? 

  - Маѓзи ин вайрон шудааст, - ба Малик ишора кард Назир. 

  - Сулҳ бастем, ваҳдати миллӣ ба даст омад, боз даъвои ҳазорсоларо ба миён 

бароварда дасту гиребон шудан мехоҳед? - нимшўхиву нимљиддӣ гуфт 

Қурбон Назар. 

  - Маѓзаш кор мекунад, - гуфт Фаҳмо ба Малик ишора карда. 

  - Аз куљо? Ягон љойи ободаш намондааст, - ҳамоно ҳазл кард Қурбон 

Назар. 

  - Рафиқон, бори сеюм аст ки бо шумо хайру хуш мекунам, - табассум зад 

Каврак. 

  - Гўё мо аз дастат гирифта бошем ки нарав, - ханда зад Қурбон Назар. 

  - Сўҳбат ширин шуд, - гуфт Каврак. 

  - Чунон ширин шуд, ки аз ҳад гузашт, - гуфт Фаҳмо. 

      Каврак ба ҳамсараш фармуд хўроки чошт биёрад. Ва худ рўи кат дар 

болои якандози шоҳӣ нишаста такя ба болишт дод. Ҳанўз чойро нагардонда 

буд, ки аз дар Малик чигас зада, даромад. Ва рў ба рўи Каврак қарор гирифт. 

  - Силоҳат ку? - лабонашро ба ҳам фишурд Каврак ва ба рўи Маликбоевик 

песонд. 

  - Ҳазор бор узр. Бубахш ин саги бекалларо… 

  - Маро бубахш! - оби дида рехт Малик. 

  - Дар пеши мардум шармандаам кардӣ, акнун узр мехоҳӣ? Баро аз 

ҳавлиям… 

  - Сагро аз ҳавлӣ намеронанд… 

  - Саг вафодор аст, одамизодро хараш аз лой гузашт, худро гум мекунад. 

  - Замоне ҳамфикру ҳамақида будем. Онҳоро бахшидед, ҳатто раҳми Ибни 

Лоданро хўрдед. Ман чӣ гуноҳ кардам? Ман ҳамдеҳаи худатон, пеши 

чашматон калон шудам. 

  - Баро дафъ шав, малъун! - барошуфт Каврак, - аз афтат безорам. 

  - Наход чени Ибни Лодан қадр надошта бошам? 

  - Ту дар қадрат р…   

  - Дўст душман шуду душман дўст? 

  - Ту ягон вақт дўст набудӣ… 

  - Аз Худо битарс! 

  - Ту Худоро мешиносӣ? 

  - Ҳаволаат ба Худо… 

      Малик чагасзанон аз дари ҳавлӣ баромад. 

  - Аз миёнтон гурбаи сиёҳ гузашт? - бо тааљљуб пурсид ҳамсараш. 

  - Хари сиёҳ… - гуфт бо қаҳр. 

  - Аз байни шумо мўй намегузашт, чӣ гап шуд, ки ба ин ҳол гирифтор 

шудед? Шайтон иѓво андохт? 

  - Ман ба касе ҳисобот намедиҳам, ҳама гапро пагоҳ аз занон мешунавӣ. 
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  - Ё тавба синну соли одам ки ба љое расид, оқибатандеш мешавад. Бечора 

бахшишпурсӣ омада буд. Ноумедаш кардӣ… 

      Каврак дигар ѓур - ѓури ҳамсарашро гўш кардан нахост, нонро шикаст, аз 

љой хеста ба ҳуљраи хосааш, ба қавли худаш ба ибодатгоҳаш даромад. 

Қолини ба андозаи љойнамозро шапонда, ки рў ба рўи нимпайкараи Ленин 

меистод, чорзону зад. 

  - Владимир Илич, аз чӣ бошад, ки ба ислом рўз то рўз дилам гарм мешавад. 

Вале эътиқодам ба шумо дар сатҳе боқӣ мондааст, ки буд. 

      Каврак вақтҳои охир нияти сафари ҳаљ карда буд. Ҳарчанд пеш ба он 

таваљљўҳ надошт. Ва таи дил зиёрати мақбараи Ленинро барои худ фарз 

медонист, вале аз тарс ин андешаро аз забон намебаровард. Ва гоҳо ба худ 

меандешид, ки ҳатман меравад, ба хотири даҳони мардумро бастан. 

Зиёраткунанагон бо фахр, на самимият аз ину он ҳарф мезаданд. Ва ҳар 

лаҳзаи ширкаташонро дар он маъракаи савоб ба сад ранг ҳикоят мекарданд. 

Бахусус маросими сангандозӣ ба Иблис барои ҳољиён диққатљалбкунанда 

будааст. Каврак мехост ҳарчи зудтар худро дар ин маросим бубинад ва ба 

шайтони раљим ба қадри зарурат сангандозӣ кунад, ки инро тўли умр борҳо 

аз роҳи ҳақ берун кардааст. Ва ҳаққу қасди хешро ситонад. 

     Каврак намедонист дар тўли умр ба кадом роҳи бад пой ниҳодаасту кадом 

амалаш нек аст. Сарҳисоби корашро намерафт. Дар хусуси охират ва азоби 

қабр акнун андеша мекард, то ин дам аз шунидани ҳадису ҳарфҳое, ки ба ин 

масъалаҳо дахл дошт, роҳи гурез мељуст. Сарашро ба қавли худаш гаранг 

кардан намехост.  

      Дар як гўшаи олам мусалмонон ба тандиси иблис санг меандозанду 

нафрати хеш нишон медиҳанд. Дар гўшаи дигар бошад, ба Рўҳи бад чунин 

шаклу шамоил дода, ба ў эҳтиромона муносибат мекунанд. Дигар љуръати 

мубориза ба Нерўи бад надоранд. 

      Каврак ин таззодҳоро оварда нафраташ ба Иблис - ин махлуқи 

васвасабарангез, ки дар қалби одамон љой гирифта, роҳи умедро ба ноумедӣ 

бадал мекунад, меафзуд. 

  «Меравам. Илоље карда ба ҳаљ меравам. Хонаи Худоро зиёрат мекунам. Ва 

ба сари Иблиси раљим то дилам тар шудан, санг меандозам». Бо ин азм аз 

љой хест. Аммо дасташ холӣ буд. Дирамаке надошт, ки хоҳиши дил амалӣ 

созад. Дасткўтоҳ буд. Ва инро ҳис кард. 

  - Хўрокро бардоштам, - аз паси дар садо кард ҳамсараш. 

  - Бурда сари қабри падарат мон! - шўрид Каврак. 

  - Падари ман ба ту чӣ бадӣ кардааст, ки чунин таҳқираш мекунӣ? 

  - О, забон баровардӣ? - аз љой хест Каврак ва дарро кушода рў ба рўи 

ҳамсараш ки аҳволаш аз ў беҳ набуд, рост шуд.   

  - Падари ман аз ту қарздор буд? 

  - Ҳо қарздор буд, - паст наомад Каврак. 

  - Шарм намедорӣ? Баъд аз панљоҳ сол даъво мекунӣ? Чаро аз тобуташ 

нагирифтӣ, ки мурдаро набардоранд. Одамоне буданд, ки барои падарам љон 

фидо кунанд. Қарзатро медоданд… 

  - Паст гап зан девона… 
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  - Муттаҳам нестем. 

  - Шўхӣ кардам… 

  - Шўхиро ин тавр намекунанд. Беимон… 

  - Кист беимон? 

  - Ту… 

  - Инро ту мегўӣ? 

  - Боз кӣ мегуфт? 

  - Ман шавҳарат мешавам. 

  - Ин ба ту ҳақ намедиҳад маро таҳқир кунӣ? 

  - Чӣ таҳқир кардам? 

  - Гапи гуфтаатро ба ёд биёр! 

  - Аз назарам дур шав! 

  - Ба суд арз мебарам. 

  - Аз болои ман? 

  - Аз болои ту! 

  - Дар дами марг маро шармандаи русиёҳ кардан мехоҳӣ? 

  - Ту ҳаминро мехоҳӣ… 

  - Мардум гўянд, ки зани Каврак аз болояш ба суд арз бурдааст? 

       Ин дам овози азон баланд шуд, ҳарду хомўш шуданд… 

 

                                          *     *    * 

     Ҳар қавму қабила дар доираи қонуну қоидаҳои љамъиятии хеш арзи ҳастӣ 

дорад, чуноне ки лўлиёни мугӣ ҳама аз тифли гаҳвора то пири барљомонда 

итоат ба он доштанд. Ягон-ягон саркашиву нописандӣ ва эътироз рўй медод, 

ки онро дар доираи қавм худ ҳал мекарданд. То имрўз дар ин асри 

пурсарусадо касе ба идораи суд бо арз мурољиат накарда буд, ки ҳуқуқи 

шаҳрвандиашро касе поймол карда бошад. Барои шиноснома ва ё қайди 

никоҳ, барои зарурат мурољиат мекарданд. Ин ҳам ба хотири сафар ба 

хориљи мамлакат. Дар акси ҳол барои ин кор оби шикамашонро 

намељунбонданд. Дар шиноснома худро ба миллати тољик мансуб дониста, 

дар бозору кўчаҳои Россия садақа металабиданд, ва гўё суннату оини ин 

миллати мутамаддин аз ҳамин иборат бошад. 

      Дар ҳамин даврон, ки номи Ибни Лодан дар сархати барномаҳои хабарии 

садо ва симои олам садо медод, Мардонро дар хайма бо дасту пои баста 

нигоҳ медоштанд, дар паҳлўяш асову тўрба… Хоб медид, ки ҳамроҳи 

Холмоҳ дар хаймаи сафед хобидааст. Дар торҳои бешумори дохили хайма 

гўшвораву ҳалқа ва ҳаргуна маҳсулоти заргарӣ овезон аст. Дар гўшае шамъ 

месўзад. Холмоҳ сари ўро ба оѓўш кашидааст. Садои баланди доира ба гўш 

мерасад. Љавонон дар гирди гулхан машѓули рақсу бозиянд. Баногоҳ боди 

мухолиф ба шиддат мевазад, ва хаймаи сафед, ки дар дохили он Мардон ва 

Холмоҳ хобидаанд, чаппа мешавад. Мардон боҳарос бедор мешавад, ки дар 

обу арақ тар аст. Дасту пояш дар банд. Модараш вориди хайма мешавад. 

  - Туро духтари Нахўд ба гардан гирифт, акнун мурдаву зиндаат дар гардани 

ўст. 

  - Агар ман нахоҳам? 
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  - Расмият иљро шуд. 

  - Мард бояд бо майлу хоҳиш худро мурда вонамуд кунад. Шумо бошед, ин 

амалро худ амалӣ кардед, дасту поямро бастед. Аз беруни хайма ѓалоѓула ба 

гўш расид. Модар аз хайма сар берун кард. 

  - Чӣ гап аст? 

  - Сафедхаймагон моро ба мусобиқаи бузкашӣ даъват мекунанд, - гуфт 

модар. 

  - Чӣ? Сафедхаймагон? 

  - Бале, - хандид модар, - баъд аз онки тақдири туро духтари Нахўд ба дасти 

худ гирифт. 

  - Дасту пои маро кушоед! 

  - Акнун ту дигар аз паси Холмоҳ овора намешавӣ. Қавми мо низ пеши онҳо 

сарбаланд мемонад, дасту пои Мардонро кушод модар. 

  - Ман духтари Нахўдљўгиро намехоҳам. 

  - Никоҳи ў дар дасти ту не, балки аз ту дар дасти ўст. 

  - Ман ба касе вобаста нестам… 

 

                                            *     *    * 

     Дар онсўи уқёнус, дар бошишгоҳи қабилаи таҳљоӣ ҳол дигаргун буд, 

ҳанўз ҳам онҳоро аз Ибни Лодан метарсониданд. Метарсониданд, ки аз 

Афѓонистон барои нест кардани аҳолии сайёра маводи мухаддир паҳн 

мекунанд. Ва артиши ИМА ки ба Афѓонистон хайрхоҳанд дар ин сарзамин ба 

пойдорсозии адолат машѓуланд. Пирамард ба ин найранги сиёсӣ бовар 

надошт. Ва љисми заифашро ба зўр рўи пойҳои харобаш мегирифт. 

     Набераи мўйсафед аз сустии љисми ў ба ташвиш афтода буд. Дар ин хусус 

ба падараш ибрози ақида кард. Аз санг садо буду аз ў не. Дар гўшае нишаста 

сигор дуд медод. Чашмонаш хумор, дар гўшаҳои он шираи сафед кусик зада 

буд. Писарак ба такрор авзои бобояшро гўшрас кард. 

  - Ў кайҳо мурдааст, - овози модараш баланд шуд, ки аз хайма берун 

мебаромад. 

  - Чаро ин тавр мегўед модар? - ба писарак суханони ў хуш наомад. 

  - Ў ба ин дунёву одамонаш сару коре надорад. 

  - Барои чӣ? 

  - Нашъаманд аст… 

  - Чаро ба ин кор хў гирифтааст? 

  - Инро худаш ҳам намедонад. Миёни модарашро ў шикаст. 

  - Даво надорад? 

  - Кӣ ўро табобат мекунад? 

  - Ишѓолгарон. 

  - Онҳо зоҳиран ба мо ѓамхоранд. Дар асл чунин вазъиятро барои мо онҳо ба 

вуљуд овардаанд.  

    Писарак ноумед ба хаймаи Чашми уқоб даромад, ки дар гўшае дароз 

кашида, нафаси амиқ мегирифт. Аз шарфаи пойи писарак чашм кушод. 

  - Омадӣ? 

  - Падарам бехуд аст. 
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  - Боз нашъа кашидааст? 

  - Намедонам… 

  - Уф… - пирамард ба зўр нимхез шуд. 

  - Бихобед! - хоҳиш кард писарак. 

  - Магар ором хобат мебарад, вақте ки ягон одами солимро намебинӣ. 

  - Ба саломатиатон аҳамият диҳед бобо. 

  - Як ман не, тамоми қабила бемор асту бекор, бесавод, намедонанд 

ояндаашон чӣ мешавад. Маро танҳоӣ ба ин ҳол афкандааст. 

  - Чаро рўҳи накў ба суроѓи шумо намеояд? 

  - Ў куљост худ намедонам, аммо панду нишондодҳояшро пайваста 

мешунавонам ба аҳли қабила. Онҳо каранду кўр, чизеро намебинанду 

намешунаванд. Забонам мў баровард. Ман ин қавмро ба роҳ дароварда 

натавонистам. Онҳо лаззати яклаҳзаинаро афзал аз оянда медонанд. Шароб 

менўшанду нашъа мекашанд. Иродаи даст кашидан аз ин хулқу хўи зиштро 

надоранд. 

  - Ишѓолгаронро кӣ ба инљо овард?  

      Рўҳи бад савгандро ки шикаст, ба сарзамини рафт. Дар он љо амалдорон, 

онҳое, ки маблаѓи кироӣ доштанд, барои расидан ба Ҳиндустон љаҳд 

менамуданд. Зеро овозаҳо дар бораи Ҳиндустон зиёд буд. Гурўҳҳои калони 

одамон ба сохтани киштиҳо машѓул буданд. Гўё дар љўйҳои Ҳиндустон 

шаҳду асал љорӣ будаасту асои хушкро, ки ба заминаш хастӣ, шоху барг 

карда ҳосил мебандад. Рўҳи бадӣ роҳи киштиҳоро ба самти Ҳиндустон баста, 

ба љониби замини мо ҳидоят мекунад, ки мақсуди шумо дар инљо амалӣ 

мешавад. Онҳо ба хоки мо омадан баробар ба сокинони ин замини 

муқаддасро ҳинду ном ниҳоданд.  

  - Чаро?  

  - Ба пиндори онҳо ки ба Ҳиндустон расидаанд ва бошандагони ин марзу 

бум, ҳама ҳиндуянд. 

  - Мо ҳинду нестем? 

  - Не… 

  - Чаро ба онҳо имкон доданд, ки сарзамини моро азони худ кунанд? 

  - Онҳо бо худ силоҳҳои нодир доштанд. Шаробу дигар воситаҳои 

мадҳушкунанда оварданд, ки одамон баробари истеъмоли он, худро гум 

мекарданд. Дар аввалин бархурд одамони мо атрофи заминҳояшонро девор 

гирифтанд, ишѓолгарон дар соҳилҳои уқёнуси Атлантик љой гирифта 

буданд. Ва барои ба даст овардани ҳар қадам замин аз тамоми роҳу воситаҳо 

истифода мебурданд. Нюйорки имрўза, шаҳри  мо буд ва атрофашро бо шиѓ 

девор бардошта буданд. Ишѓолгарон ба воситаи виски, онро бе силоҳ аз худ 

карданд. 

  - Чӣ хел? 

  - Ишѓолгарон ба сарвари қабила, ба ҳар замини Нюйорк як истакон виски 

медоданд. Сарвари қабила, чун қадаҳро менўшид, боз таманно мекард, ки 

қадаҳи дигар резанд. Ишѓолгарон бошанд, ба ивази виски ба андозаи як 

қадам замин талаб мекарданд. Шаҳр ва музофотҳои атрофро бо виски 

хариданд. Мардуми ин сарзамин ҳама ба шароб хў гирифтанд. Қавмҳои моро 
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дар ҳолати нимҳушёр нигоҳ медоштанд. Мардуми исёнгару бо ору номусро 

саросар нест мекарданд. Бемориҳои даҳшатнокро ба сари мардум оварданд, 

ки дар баъзе қабилаҳо 80-90 фоизи одамон фавтиданд… Ба ин ҳам қонеъ 

нашуда, ба шикори љонварон аз он љумла бизонҳо машѓул шуданд. На аз 

эҳтиёљ, балки аз рўи ҳавас, Рўҳи бад онҳоро дар ин вазъ тарбия мекард, 

зиёнашонро ба табиат, ба муҳит, ба одамон мерасонд. Заминҳои ҳосилхезро 

аз худ карданд. Ин ҳама бо ҳидояти Нерўи бад буд. Қавму қабилаҳои мо аз 

Рўҳи бад ҳарос доранд. Агар ин Рўҳ ишѓолгаронро чун бало ба сари мо 

намеовард, ҳоламон бад набуд. Ин замини муқаддас, табиати афсункор, 

боѓот, ҳайвонот ҳама аз даст намерафт. Рўҳи бад ишѓолгаронро ба ҳадде 

расондааст, ки аз ягон чиз серӣ надоранд. Мудом аз паи даромаданд, қонеъ 

нестанду қаноат ҳосил намекунанд. 

  - Ибни Лодан наметавонад онҳоро ба зону шинонад? 

  - Не Ибни Лодан ҳанўз ба андозаи, инҳо нерўманд неси. 

  - Рўҳи бад ихтироъкор нест, ҳамагӣ ҳидоятгар аст. 

  - Пас ишѓолгарон ба ҳама кор қодиранд? 

  - Бале… Замоне ҳамаро аз шўравӣ метарсонид. Имрўз яккатози майдони 

сиёсат шудааст. Ибни Лоданро дастгир мекунанд, мебинӣ чи балоро ба сари 

ў меоранд. Бомбаҳое ки ишѓолгарон доранд, метавонанд шаҳрҳоро ба хок 

яксон кунанд. Шаҳрҳои Нагасаки ва Хиросимаи Љопонро бо бомбаҳои 

ҳастаӣ хароб карда буданд. Сокинони он то ҳол азоби ин ваҳшониятро 

мекашанд. 

  - Имрўз аз зидди силоҳи ҳастаии Эрон бисёр мегўянд. 

  - Нияти сохтан дорад?  

  - Бале… 

  - Ана дидӣ? Худи ишѓолгарон ягон лаҳза даст аз кори зишт набардоштаанд 

ва навъҳои нави силоҳҳои ҳастаиро месозанд. 

  - Барои чӣ? 

  - Мехоҳанд одамхудо бошанду инсониятро зери нигин қарор диҳанд. 

  - Муваффақ ҳам шудаанд. 

  - Бале, имрўз ҳазорҳо одамро аз Афѓонистон ба Гуантанама меоранд, чун 

террорист. Барои чӣ? Онҳоро пайраву шарики Ибни Лодан медонанд. Ягон 

давлат ҳаққи пуштибонии он асиронро надорад. Чун мушу харгўшҳо дар 

қафасҳои пажуҳишгоҳҳои тиббӣ, интизори таљриба навбат меистанд. Рўзи 

мо низ сиёҳ аст… 

  - Роҳи наљот вуљуд дорад? 

  - Дорад, агар заррае худшиносиву эҳтиром ба худ вуљуд дошта бошад. 

  - Ҳоли онҳо низ чун вазъи мост? 

  - Бале… Онҳо низ то ҳол иттифоқ нестанд. 

  - Шумо онљо будед? 

  - Не, ман аз ин панљараҳо берун нарафтаам. Вале медонам, ки аҳволи онҳо 

аз мо беҳтар нест.  

 

                                  *     *    * 
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     Чандест Қурбон Назар ва Фаҳмо як фикрро дар сар мепарвариданд. Ҳарду 

аз якдигар ҳарос доштанд, сирри қалбро ба забон намеоварданд. 

Метарсиданд, ки бигўянд ё нагўянд. Шубҳаи ҳарду бозмондагони ақоиди 

аҳди шўравӣ, таѓйирёфтани љаҳони андешаи Каврак буд. Рўзе, ки асиронро 

ба зиндони Гуантанама мебурданд, Қурбон Назар ба Фаҳмо обилаи аз 

шубҳаву гумон дар дилаш рустаро бо неши забони хеш кафонд.  

  - Фундаменталистони террористро дар Гуантанама бо усулҳои нави 

ѓайриоддӣ пурсупос мекардаанд. 

  - Ба шунидам гўё дастгоҳро дар болои дили асир насб мекардаанду тамоми 

амали  содиркардааш дар оинаи компютер намоён мегаштааст, - гуфт Фаҳмо. 

  - Агар фундаменталистони моро низ мебурданд, дунё пок мешуд, - гуфт 

Қурбон Назар. 

  - Дар мо ин гуна ашхос вуљуд надорад. 

  - Ҳастанд, дар рў ниқоб кашидаанд. 

  - Ниқоби чӣ? 

  - Ниқоби гург, хар, гов, саг… 

  - Бешўхӣ гап занед! 

  - Љиддӣ мегўям, яке чун гург тараҳҳумро ба ҳамљинси худ гум кардааст, 

дигаре худро чун хари думу гўш гумкарда бечора мегирад, сеюмӣ худро гов 

барин якрав нишон медиҳад, ки ҳама гумон кунанд ў дар дами марг ҳам як 

раҳ дорад, баъзеҳо ба моҳи осмон ҳам ак-ак кунон ѓазаб нишон медиҳанд. 

  - Бале, ҳар инсон бояд аз худ нақше гузорад накў. 

  - Маро нафаҳмидӣ, нақше, ки ман дар назар дорам, масхарабозиест ки 

одамон барои гўл задани дигарон зоҳир мебозанд, - гуфт Қурбон Назар. 

  - Аз ин чӣ суд мебардоранд? 

  - Гумону шубҳаро дур мекунанд… 

  - Барои чӣ? 

  - Имрўз душмани љомеа кист? 

  - Ҳар касе, ки ба сиёсати замон мувофиқ нест. 

  - Бале, акнун фаҳмидӣ? Имрўз душмани љомеа терроризм аст. Амрико инро 

бо тамоми даҳшаташ ба љомеаи љаҳонӣ нишон дод. 

  - Ибни Лодан бигўй! 

  - Дар мисоли Амрико… 

  - Ин ба мо чӣ дахл дорад? 

  - Фаҳмо, агар Амрико тасмим гирад, ки рўи террористони оламро љамъ 

оварда ба Гуантанама интиқол диҳад, онгоҳ мо низ бояд омода бошем. 

  - Онгоҳ Каврак бекор намемонад, - гуфт Фаҳмо бо тамасхур. 

  - Чаро тақдири моро Каврак ҳал кунад? Ў худаш кист? 

  - Муаллим, шояд ў рўйхати террористону хайрхоҳони онҳоро тартиб дода 

бошад? 

  - Чаро ў? 

  - Чунки дар љумҳуриямон, балки дар дунё шояд мисли ў шахсе, ки ба 

терроризму ислом назари душманона дорад, набошад. 

  - Фикри хом, - норозиёна абрў чин кард Қурбон Назар. 

  - Аз рўи инсоф таҳлил бикун муаллим. 
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  - Ин, - ишора ба Каврак кард Қурбон Назар, - вонамуд мекунад, ки ба 

террористон назари нек надорад. Дар асл ба Ибни Лодан имон овардааст. 

  - Чӣ? 

  - Шубҳа дорӣ? 

  - Бовар надорам. 

  - Барои чӣ? 

  - Ў ягона шахсест, ки рамзҳои инқилоби октябрро дар ҳуљраи худ 

нигоҳдорӣ мекунад. Дигар кӣ дигар мисли ў ба сотсиализм содиқ аст? Кӣ? 

Ман вонахўрдаам. 

  - Ҳамин чиз туро мафтун кард? 

  - Туро чӣ? 

  - Ман ба ин бозиҳои соддалавҳона ҳаргиз бовар надорам. 

  - Куљояш соддалавҳона аст? 

  - Маккорона… 

  - Ин чизро дар кадом амали ў дидӣ? 

  - Ў ҳамаи он маводро чун ниқоб истифода мебарад. Ҳатто нимпайкараҳои 

доҳиёнро ба ин хотир нигоҳ доштааст, ки дар паси он паноҳ барад. 

  - Инсоф бикун муаллим! 

  - Ман инро дар лаҳзаи аввал эҳсос карда будам… 

  - Ман ба эътиқоди ў бовар дорам. 

  - Ў ба Ибни Лодан таваљљўҳ дорад, бовар кун. 

  - Охир ў эҳтироми қумондонҳоро сазовор шуда буд. 

  - Дили онҳоро низ бо фанду фиреб, бо ана ҳамин хел бозиҳо ба даст оварда 

буд. Ҳатто Малики чўлоқ дар вақташ ба доми ў афтода, ба атсааш лаббай 

мегуфт. Дидӣ ба чӣ ҳол афтод? Имрўз ба мисли донаи арзан қадр надорад 

пеши ў. 

  - Гуноҳи Малик он аст, ки таваљљўҳи Кавракро ба Ибни Лодан ифшо 

намуд. 

  - Худи ту ба ин бовар надоштӣ ку? 

  - Бале, маро ҳам намоишгоҳи ў мафтун карда буд. Пиндоштам якрўву якрав 

аст. Аммо ин дам аёнам шуд ин амали ў намоишкорие беш нест. Ў бо ин роҳ 

даҳони моро бастан мехоҳад, ки номи ўро ба рўйхати маҳкумони Гуантанама 

нанависем.  

  - Ба фикри ту ин амали ў барои ҳамин чиз аст? 

  - Рўзе, ки дугоникҳои осмонхарош аз љониби Ибни Лодан ҳадаф қарор 

гирифт, ў гуноҳро ба гардани Эрон зада буд. Барои чӣ? 

  - Барои чӣ? 

  - Барои он ки ҳама бовар кунанд, ки Ибни Лодан бегуноҳ аст. Барои исботи 

ин фикраш чандин ҳафта даъво дошт, ки љуз Эрон касеву давлате гунаҳгор 

нест. Аммо даъвояшро муҳаққиқони қасри Сафед ботил бароварданд. Имрўз 

мегўяд, ки Ибни Лодан умуман вуљуд надорад. Амрико инро худ бофта 

баровардааст, чун баҳонаи љанг. Ва бо ин роҳ қушунҳояшро ба хоки 

Афѓонистон даровардааст, то ки он љоро ба даст дарорад. Ба қавли Каврак 

Амрико бо ин найрангаш тамоми хоки ин давлатро зи сару бар ташхис карда 

месанљад, ки дар зери он чӣ маҳфуз аст. 
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  - Ҳамин хел гуфт? - ба тааљљуб афтод Фаҳмо. 

  - Наход нашунида бошӣ? 

  - Ў дар ин хусус мегуфт. Ман он қадар аҳамият намедодам. Гумон доштам, 

ўро дар сар як андешааст, марксизм… 

  - Нафаҳмидӣ барои чӣ музейашро ба мо нишон дод? 

  - Пиндоштам ҳамфикронашро пайдо кард? 

  - Имрўз љустуљўи террористон ва гурўҳҳои муташаккили љангӣ, ки дар ин 

ё он давлат паноҳ бурдаанд, давом дорад. Амрико ҳамаи ин гурўҳҳоро таъқиб 

мекунад. 

  - Агар иљозат надиҳанд? 

  - Ки пеши Амрикоро гирифта метавонад? Ҳар куљо кӣ хоҳад меравад. Хоҳ 

Ироқ аст, хоҳ Афѓонистон. 

  - Киро ба Гуантанамо мебарад? 

  - Террористонро… 

  - Фаҳмидам.  

  - Онҳоеро ки пуштибон, љонибдори Ибни Лодан ҳастанд. 

  - Каврак ба ин меъёр љавобгў нест. 

  - Ҳаст! Хез рафтем! 

  - Куљо? 

  - Хонаи Каврак. 

  - Нонашро мехўрему худашро ба рўйхати номзадҳои Гуантанама дохил 

мекунем? - бо тамасхур гуфт Фаҳмо. 

  - Агар пешдастӣ накунем, номи худамон ворид мешавад. 

  - Барои кадом гуноҳ? 

  - Мусулмонӣ, - гуфт Қурбон Назар ва даст ба риши сафедаш бурд, - мо ку аз 

умр каму беш баҳра бурдаем. Аҳволи Кабуд чӣ мешуда бошад? 

  - Кабуд ҳанўз љавон аст, вале тундгарост, - гуфт Фаҳмо. Каврак рўи  кат 

нишаста, ба андеша афтода буд. Баъд аз салому алейк якбора ба шикоят 

шурўъ кард. 

  - Чаро Амрико асирони ҳарбиро дар ин љо неву дар Гуантанама истинтоқ 

мекунад? 

  - Дар инљо шароит нест… 

  - Аз онҳо чӣ мепурсида бошанд? 

  - Сабабҳои террорист шуданашонро, - гуфт Фаҳмо. 

  - Ман як чизро намефаҳмам, дар он ҳавопаймоҳо, ки ба биноҳои осмонбус 

бархўрдаанд, киҳо будаанд? 

  - Одамон… 

  - Дуруст одамон. Онҳо ном доштагистанд. 

  - Номи онҳо ба ту чӣ лозим? 

  - Номи онҳо, шаҳрванди куљо ва чандсола буданашон бояд аниқ бошад… 

  - Агар набошад? 

  - Пас ин кори дасти худи онҳост. 

  - Чаро ба чунин хулоса омадӣ? - аввал ба Фаҳмо ва баъд ба Каврак рў овард 

Қурбон Назар. 
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  - Дар Афѓонистон ҳавопаймоҳои бе сарнишинро ба кор андохта истодаанд. 

Аљаб, не ин ду ҳавопаймо низ бесарнишин буданд? 

  - Дар маркази савдо беш аз ду ҳазор одам фаъолият доштааст, - гуфт Фаҳмо. 

  - Инро касе намедонад, - гуфт Каврак. 

  - Агар намебуданд ин қадар ҳангома намехест, - гуфт Қурбон Назар. 

  - Чаро Ибни Лодан аз худ дарак намедиҳад? - нигоҳашро танг карда ба рўи 

Фаҳмо нигарист. 

  - Худро нишон дод, боз чӣ хел нишон диҳад? 

  - Амсоли коре, ки ёздаҳуми сентябр анљом дод? 

  - Магар кам кор буд? 

  - Фаҳмо, агар ин кори Ибни Лодан мебуду ў чунин қудрат медошт, ягон 

кори дигари ба ин монандро ба анљом мерасонд. Мешунавем, ки дар ѓорҳои 

Тора Бура паноҳ бурдааст.  

  - Тарс корашро кардааст, - гуфт Қурбон Назар. 

  - Не, ин тавр нест, набояд ў дар он ѓор чун одамони ибтидоӣ гулхан афрўхта 

ба кабоб кардани мурѓони ваҳшӣ машѓул бошад. 

  - Каврак, аз гапи нав хабар дорӣ? - ба рўи ў нигарист Қурбон Назар. 

  - Чӣ гап? 

  - Рўйхати одамонро барои Гуантанама тартиб дода истодаанд. 

  - Террористонро бигў?.. 

  - Бале… 

  - Дар Афѓонистон? 

  - Дар тамоми дунё ин маърака идома дорад. 

  - Акнун хабар ёфтам. 

  - То хабар мешавӣ, ки дасту поятро баста ба ҳавопаймои боркаш саворат 

мекунанд.  

  - Маро? 

  - Номи ту дар рўйхат аввал аст, - гуфт Қурбон бо љиддӣ. 

  -  Чӣ хел? 

  - Шунидам, аммо намедонам рўйхатро, ки тартиб додааст. 

  - Ин кори Малик аст, - хулоса кард Каврак. 

  - Аз куљо донистӣ? 

  - Гапи ман бо ў гурехта буд. 

  - Худат ҳам мусича нестӣ, - дурушт гуфт Фаҳмо. 

  - Ман чӣ кор кардаам? - дар рўи Каврак ранг намонд, - Ман коммунистам. 

Ба терроризм алоқа надорам. 

  - Мусалмон ҳастӣ ку? 

  - Ту ҳам мусулмонӣ Фаҳмо, муаллим ҳам мусулмон аст. 

  - Хомўш! - шўрид Қурбон Назар. 

  - Чӣ метарсӣ? - заҳрханд зад Каврак. 

  - Аз дасти ланги Малик ҳама кор меояд. Ў кам одамонро террор кардааст? 

  - Каврак, ҳозир киро љонибдорӣ? - сахт истод Қурбон. 

  - Киро? 

  - Ибни Лоданро… 

  - Муаллим, магар суханони ман чунин оҳанг дошт? 
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  - Сад фоиз… 

  - Муаллим, инсоф кунед! Ман ба терроризм умуман алоқа надорам. Бигў, ки 

Ибни Лоданро дидаам? 

  - Дидан шарт нест, - Қурбон Назарро љонибдорӣ кард Фаҳмо. 

  - Шумо маро аз  дигарон хубтар медонед, шарт аст суханони дур аз 

ҳақиқати душманонро дастак карда, дили маро сиёҳ кунед! 

  - Каврак пиндори онҳо дар ин маврид дурўѓ аст? 

  - Қурбон Назарович, - саҳл овози Каврак ларзид ва дар чашмонаш об  ҳалқа 

зад, - дурўѓ аст ин гап. 

  - Пас чаро метарсӣ? - дурушт пурсид Фаҳмо. 

  - Умре бо номи Ленину Сталин зиста, дар охири умр чун мусулмони 

террорист ном ба бадӣ баровардан аламовар аст Фаҳмољон, - фиѓони Каврак 

баромад. Қурбон Назар бо реби чашм ба Фаҳмо нигариста, ба маънои «ба 

ашкаш бовар накун» чашмак зад. Фаҳмо бори дигар ба маърифату дониши ў 

бовар кард ва сухани ба ин муносибат дар хазина нигаҳ доштаашро ба забон 

овард: 

  - Кавракбой, агар панљоҳ фоизи ин гап рост бошад, чӣ мегўӣ? 

  - Фаҳмо, додарам, ту хуб медонӣ, ки ман то дирўз калимаи шаҳодат ба забон 

набурда будам. Бозсозӣ, илоҳо роҳаш сиёҳ шавад, боис шуду мо роҳи 

масљидро ёфтем. Як ман не, шумо ҳам. 

  - Номи моро дар радифи номат нагир! - гуфт Қурбон Назар. 

  - Боз чӣ гап шуд? 

  - Ҳамин қадар гап шамол буд, ки гузашт? Ё ту инро саҳл пиндоштӣ? 

  - Не, Қурбон Назарович, ман хобамро барвақт дида будам. Ҳар чӣ гуфтӣ, 

атрофи номи ман навиштаи тақдир будааст. Маро - ягона марксисти асилро 

ба тўҳмат кашиданд. 

  - Кавракбой, ту ба саволи ман љавоб надодӣ, балки аз он гурехтӣ. 

  - Чӣ хел? 

  - Ман ба ту чӣ суол додам? 

  - Чӣ суол додӣ? 

  - Фаромўш кардӣ? 

  - Дар доди ҳафтоду панљ ҳушу гўшат мемонад? Фаромўш кардаам… 

  - Агар панљоҳ фоизи ин гапу хабар рост бошад, чӣ кор мекардӣ? 

  - Даҳ фоизаш рост бошад, худамро дар симчўб меовезам, ки рўи 

Гуантанамаро набинам. Дар ҳамонљое, ки Раҳмон Гитлер зани бадахлоқро аз 

лингаш овехта буд… 

  - Панљ фоизи ин гап рост нест? - айёрона сарашро пеши рўи Каврак хам 

кард ва бо овози паст илова намуд: - Инљо худамонем, натарс! 

  - Як фоизаш рост нест. Майлаш, биоянд, исбот кунанд. Ҳамаашонро ба 

ҳуљра медарорам. Доҳиёнро, кори кардаи онҳоро нишон медиҳам. Мегўям, 

ин худ далели он аст, ки чӣ ақида дорам. Агар ба ин ҳам бовар накарданд, 

норинљаки барои рўзи мабодо нигоҳдоштаамро гирифта ҳам онҳоро 

метарконаму ҳам худамро… 
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       Қурбон Назар аз ин суханони Каврак сар то по арақ кард. Ва оҳи 

қалбашро чун пуф ноаён берун карда ба рўи Фаҳмои бехабар аз гапи дунё 

нигарист. 

  - Кош дурўѓ бошад, - гуфт Қурбон Назар, - вақте, ки ин гапро шунидам, ҳуш 

дар сарам намонд. Фаҳморо љеѓ задам, ки барои аниқ кардани ҳолат сари 

қадам ба ҳавлиат дароем. 

  - Ташаккур барои дилсўзӣ, - арақи пешонаашро бо ангушт сирт кард Каврак. 

  - Бигзор дурўѓ бошад, - табассум кард Фаҳмо. 

  - Ягон зарра ҳақиқат нест, - гуфт Каврак, - шумо хуб медонед, ки андешаи 

ман дар атрофи кадом идеология чарх мезанад. 

  - Мо чӣ гуфтем? - худро бечора нишон дод Қурбон Назар. 

  - Гапе задед, ки дар љанг намегўянд, - гуфт Каврак ва суст омадани онҳоро 

дида, қадре шердил шуд. 

  - Каврак, ту ба љойи мо мебудӣ чӣ кор мекардӣ? 

  - Мегуфтам, ки дурўѓ аст. Чунки ман ақл дорам, мантиқ гуфтани илмро 

медонам, ки ба ягон ҳизбу ақида хизмат намекунад. Ва ягон идеология то ҳол 

онро пурра ба манфиати худ истифода набурдааст. Ҳамон шабу рўзе, ки гапи 

ман қурб дошту гап буд, номи ҳардуятонро ба штаб оварда буданд. Номатон 

дар сархат набошад, ҳам дар охир буд. Гуфтам дурўѓ аст. Норозиён, балки 

одамони манфиатдор ин корро анљом додаанд гуфта, гапамро гузарондам. Ва 

рўи номатон, ки бо қалами сиёҳ дар қоѓаз сабт шуда буд, моеъи сафед молида 

гуноҳро аз гарданатон бартараф кардам. 

  - Ман аз ту аз замин то осмон розӣ ҳастам. Воқеан кори хуб кардӣ, ки 

гуноҳи ба сари мо ниҳодаи бадхоҳонро бо иродаи қавиӣ бартараф кардӣ. 

Чунки ту дар сари кор будӣ. Имрўз чунин имкониятро мо надорем. Маълум 

нест барои Гуантанама кӣ рўихат тартиб медиҳад. Ҳар љанг қонуни худро 

дорад. Љанги шаҳрвандии мо аҳамияти сиёсӣ дошта бошад ҳам, маҳдуд буд. 

Ҳарчанд дар доираҳои барои мо номаълум тарҳрезӣ шуда буд, ки то ҳол онро 

кашф накардаанд. Љанг, ки дар давлати ҳамљавор мегузарад, дар Пентагон 

тарҳрезӣ шудааст, - гуфт Қурбон Назар. 

  - Бале, дасти мо кўтоҳ аст, - оҳ кашид Каврак. - Агар ин масъулиятро ба 

дўши ман мегузоштанд, медонистам дар сатри аввал номи киро нависам. 

  - Кавракбой, - оҳ кашид Фаҳмо, - мо ба якдигар ёру бародарем, дар чунин 

рўзҳо дасти якдигарро нагирем, кай мегирем? Ин овозаро шунида заҳркаф 

шудам. 

  - Туро мефаҳмам, - қадре ба худ омад Каврак. 

  - Мо рафтем, - гуфт Қурбон Назар. 

  - Куљо? 

  - Аз пайи кори худ. 

  - Дўст, ки ҳастед, ба мадад омадед, љойи шумо каси дигар мебуд, аз љо 

намељунбид, - гуфт Каврак ҳини гусел. 

     Қурбон Назар гардиши кўчаро гузаштан баробар пичирос зад. 

  - Фаҳмо сухани ман исбот шуд? 

  - Кадом сухан? 

  - Террорист будани Каврак исбот шуд. 
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  - Чӣ хел? 

  - Ман онљо нагуфтам ки боз чораи дигар набинад, худро ба нодонӣ задам. Ў 

норинљак доштааст. 

  - Норинљак? 

  - Бале норинљак. 

  - Худаш гуфт «ашхосеро, ки барои бурдани ў меоянд, ба музей фароварда, 

аввал мефаҳмонад ки бо террористон иртибот надорад. Агар рафту бовар 

накарданд, норинљакро ба кор дароварда ҳам худ ва ҳам онҳоро аз байн 

мебардорад.  

  - Маълум мешавад Каврак террористи оддӣ не, балки тундрави худкуш аст? 

  - Бале… - табассум даври лабони Қурбон Назар гул кард. 

  - Чӣ бояд кард? 

  - Аз дасти мо дигар коре намеояд. Ҳаволааш ба Худо… - гуфт Қурбон 

Назар.   

  - Одамро шинохта намешудааст. Нигоҳи моро ба самти дигар гардонда, худ 

ба чӣ кор машѓул будааст. 

  - Ҳатто орзў дорад, ки масъулияти ба рўйхат гирифтани террористонро ба 

дўши ў гузаронд, - пузханд зад Қурбон Назар. 

  - Рост, дили одаткарда хун мегиряд. 

  - Боз гуфт, ки дар хатти аввал номи террористи рақами якро интихоб 

кардаам… 

  - Кӣ бошад? 

  - Ибни Лодан набудагист. 

  - Ё ман ё ту… 

  - Маликбоевик не? 

  - Ў таҳи дил ба ману ту дандон тез намуд, аммо инро ифшо накард, - гуфт 

Қурбон Назар. 

  - Наход? 

  - Ту аҳамият надодӣ. 

  - Шояд… 

  - Ман паҳлўҳои дигари зиндагии ўро эҳсос накарда будам. Фикр мекардам 

як рў дораду як амал. Акнун террорист буданаш ошкор шуд. 

  - Малик рост мегуфтааст… 

  - Он рўз сўҳбати хоса доштанд, Малик мудом дархости ўро иљро мекарду 

эътиқод ҳам дошт. Ақли ў ба дарки бисёр масъалаҳо намерасид, танҳо 

фармон иљро мекард, қобилияти таҳлили ягон амру супоришро надошт. 

Фикри дигарон, хулосаву мулоҳизаи дигаронро арљ мениҳод. Ба назари ў 

танҳо баъзе касон қудрати андеша карданро доштанд. 

  - Бале, ў дуруст дарк карда будааст, - гуфт Фаҳмо. 

  - Акнун ба террорист буданаш шўбҳа надорам… 

      Каврак баъд аз рафтани дўстони «боэътимодаш» ба андеша афтод. 

Тасмим гирифт дари ибодатхонаашро ба рўи муштариён ройгон боз 

менамояд. Хабари шунидааш воқеан даҳшатовар буд. Дар қалбаш гўё ба 

љойи хуни сурх нафти сиёҳ дар ҳаракат бошад, ки чашмонаш шаб зад. Ин 

фикрро ба писараш Михаил гуфт. 
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  - Одамон чӣ хел мефаҳманд? 

  - Ман ба фаҳмиши онҳо кор надорам. Бояд худро сафед кунем. 

  - Аз чӣ? 

  - Аз љурме, ки душман ба мо бор кардаанд. 

  - Чӣ хел љурм? 

  - Љурме, ки имрўз ба Ибни Лодан ниҳодаанд. 

  - Терроризм? 

  - Бале, номи маро бо ин љурм дар сархати аввал навиштаанд, ки қатори 

гунаҳгорон ба Гуантанама интиқол диҳанд. 

  - Гуантанама? - ба ҳайрат афтод Михаил. 

  - Шояд аз қарори Қасри сафед иттилоъ надошта бошӣ? 

  - Чӣ хел қарор? 

  - Аз тамоми дунё террорисонро љамъ оварда, ба Гуантанамо мебаранд… 

  - Хабар надорам. 

  - Дар љумҳурии мо низ аллакай ба ин кор даст задаанд. Ва шахси аввале ки 

дар ин рўйхат љой додаанд, падари ту - марксисти якраву якрў Каврак 

мебошад. 

  - Касе шухӣ кардагист? 

  - Михаил писарам, Ибни Лоданро барои ҳазлу шўхӣ террористи рақами як 

нагуфтаанд. Аз бало ҳазар… 

  - Уф… - рўи кат нишаст Михаил ва ба падари афсурдахотиру рангпаридааш 

рў овард. - Фикр мекунед, ин амал мушкилро осон мекунад? 

  - Роҳи дигар нест, исбот кардан даркор. 

  - Љомеаи сармоядорӣ ба камбаѓалон ягон имтиёз намедиҳад. Давре, ки 

қозибачаҳо аз тарс худро зодаи  батраку деҳқони камбаѓал мегуфтанд, 

гузашта рафт. Онҳо боз симои аслии худро ифшо мекунанд. Метарсам 

кўшишамон натиља намедиҳад. 

  - Чӣ кор кунем, Михаил? 

  - Боварам намеояд… Охир, ягона шахсе, ки ба ин љараёнҳо таваљљўҳ 

надорад, шумоед. Кӣ ин корро кардааст? Ба ин кӣ бовар мекунад? 

  - Писарам, ту ба эҳсосот такя накун! Ин гапро ба ман ашхосе гуфтанд, ки 

воқеан бе далел сухан намегўянд. 

  - Кӣ? 

  - Қурбон Назар ва Фаҳмо… 

  - Онҳо сухани худро беҳуда баён намекунанд. 

  - Дидӣ писарам? 

  - Фаҳмидам, гап љиддист. Каврак аз нотавонии писараш дилтанг шуд. Ва ба 

ў рў овард.  

  - Хез писарам! 

  - Чӣ кор кунам? 

  - Нимпайкараи Ленинро дар инљо, аз Сталинро дар ана онљо гузор! Аз 

рўзномаҳо, шабакаҳои  телевизионӣ ва радиоҳо хабарнигоронро даъват 

бикун! Ҳангома барпо кардан лозим, писарам! Хоксорӣ бас! Тарѓиб кардан 

лозим писарам. Дигар илољ надорем. Агар по рўи по монда шинем, саҳар аз 

хоб мехезӣ, ки падаратро бурдаанд. Дигар зиндагии ту низ маънияшро гум 
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мекунад. Чун душмани инсоният ангуштнамои саѓиру кабир мешавӣ, 

писарам. Хез! Лаҳза таъхир кардан лозим нест. 

  - Хуб, - аз љой хест Михаил. 

       Аз субҳ паси дари Каврак зиёраткунандагон сафи ороста буданд. Каврак 

меҳмононро бо чеҳраи хандон истиқбол мекард. Дар даст ду гулдастаро, ки 

яке дар қоѓази сабз, дигаре сурх печонидаву бо лентаи кабуд баста шуда 

буданд, медошт. Гўё ин дастагулҳоро кадоме аз муштариён эҳдо карда 

бошад. Чун наворбардорони телевизиону хабаргузорони радиову рўзномаҳо 

пайдо шуданд, гулдастаҳоро намоишкорона ба пояи нимпайкараи Ленин ва 

Сталин гузошт. Ва дар ҳарду ҳолат ҳам ба поси хотири онҳо дақиқае хомўш 

истод. Рўзноманигорон ба саволҳои худ љавоб гирифтанд. Бахусус ба 

нишони Ленину Сталин, ки дар сари синааш часпонида буд, таваљљўҳ 

мекарданд. Ва ў бо дили шод ба шарҳи он мепардохт. Михаил имрўз чун 

роҳбалад хизмат мерасонд. Қурбон Назару Фаҳмо якљоя омаданд. Онҳо зери 

чашм ҳар амали Кавракро назар мекарданд. Каврак гумон дошт, дўстони 

«беѓаразаш» - ро тамошои экспонатҳо мафтун кардааст ва таҳи дил хурсанд 

буд. Наберагонаш дар гардан галстуки сурхи пионерӣ доштанд ва дар назди 

нимпайкараҳо чун посбони фахрӣ даст ба чакка бурда, мижа намезаданд. 

Михаил таҳи дил ба падари ҳушёру зиракаш аҳсант мехонд. Ва ҳатто ин 

чизро аз модараш ниҳон надошт. Модараш ба ў хоҳиши хешро баён намуд. 

  - Ба худаш бигў! 

  - Инро чӣ хел мефаҳмад? 

  - Хурсанд мешавад. 

  - Намегўяд, ки мавриди ин гап нест. 

  - Баракс. 

    Михаил дар лаҳзаи муносиб ба падараш наздик омада изҳор кард: 

  - Олӣ фикр кардед! 

  - Боб кардам. 

  - Дигар гап надорам. 

     Ҳамин вақт мошине зиреҳпўш дами дарвоза қарор гирифт. Аз он гурўҳи 

зудамал мусаллаҳ баромадаву вориди ҳавлӣ шуд. Ва ҳозиронро ба оромӣ 

даъват намуда, хоҳиш намуданд то даст боло кунанд. Онҳо пирамарди 

ҳафтодупанљсоларо ба гўшае бурда талаб карданд. 

  - Норинљакро барор! 

  - Кадом норинљак? – худро ба нодонӣ зад Каврак. 

  - Ба хубӣ барор! – амр кард сарвари гурўҳ. 

  - Норинљакаш чист? 

  - Худро ба нодонӣ назан, ки аз лингат меовезем, хўрдагиат аз даҳонат 

мебарояд… 

     Ўро бо амри сардор сарозер карданд. 

  - Бигўй, дар куљо пинҳон кардӣ? 

  - Рўдаҳоям аз даҳон баромад, - ба шикоят даромад Каврак. 

  - Хоҳӣ, ки љонат набарояд, норинљакро бидеҳ… 

  - Кӣ гуфт, ки норинљак дорам? 

  - Дзержинский… 
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  - Дурўѓ гуфтааст… 

  - Чашмонатро канда мегирам, - ду ангуштро ба чашмони Каврак хастан хост 

сардори гурўҳ. 

  - Мемурам… - ба шиква даромад. 

  - Чӣ гуноҳ кардааст? - пурсид Михаил. 

  - Ту кӣ мешавӣ? 

  - Писараш… 

  - Бигўй норинљакро барорад, вагарна ҳамаатонро ҳол чунин мешавад. 

      Михаилро низ сарозер карданд. Навбат ба ҳамсару сунҳори Каврак расида 

буд, ки мўйсафед ба зорӣ даромад. 

  - Сар диҳед, мегўям… 

     Ўро ба по рост карданд. Пирамард ба баёни роз шурўъ намуд. Дар як 

лаҳзаи кўтоҳ норинљакро ёфтанд. Сардори гурўҳ амр дод пирамардро ба 

зиреҳпўш шинонанд. Наворбардорони телевизиону хабаргузорони радиову 

рўзномаҳо аз сардори гурўҳи зудамал ахбори мухтасар гирифтанд. Аз ин 

воқеа на танҳо ҳамсари мўйсафед, балки писари ў Михаил низ ба тааљљуб 

афтоданд. Ҳамсараш аз таги гап хабар надошт аммо Михаил бовар кард, ки 

падарашро дар воқеъ ба Гуантанама мебаранд. Дасту пояш суст шуд. Саҳл 

монда буд афтад. Аммо Қурбон Назару Фаҳмо аз ду љониб асои қоматаш 

шуданд. 

  - Худро ба даст бигир Михаил, - таъкид кард Қурбон Назар. 

  - Ин чӣ рўзе буд, ки мебинем? - овояш заифу ҳузновар баромад. 

  - Додарам Михаил, ҳайрон нашав, - гуфт Фаҳмо, - мо падаратро огоҳ карда 

будем. 

  - Ў норинљакро чӣ мекунад? 

  - Инро худаш надонад, ману ту аз куљо медонем, - гуфт Қурбон Назар. 

  - Аз рўзе ки худро мешиносам, эътиқоди мо дигар буд, - гуфт Михаил, ки 

рангаш пахтавори сафед шуда буд. 

  - Чизе нафаҳмидам, - гуфт Фаҳмо. 

  - Ман ба тамошо омада будам, инро бинед-а, - худро ҳайрон нишон медод 

Қурбон Назар. 

  - Гурўҳи зудамал аз куљо дониста бошад? 

  - Михаил, онҳо аз гўру лаҳад хабар доранд, мову ту сад сол дар як хона 

зиста намедонем бо кӣ зиндагӣ дорему чӣ фикр дар сар дорад, - гуфт Фаҳмо. 

  - Ин чӣ гап буд? 

  - Амаки Қурбон, падари ман бо Ибни Лодан ҳамақида мебуд, мо фарзандон 

огоҳ мешудем. Дурўѓ аст ин. 

  - Михаил, одам гумроҳ аст, - гуфт Қурбон Назар. 

  - Дар як лаҳза ду манзара, - гуфт Фаҳмо. - Ин муаммост. 

  - Фаҳмо, фикр мекунам, ин нақшаи пешакӣ тарҳрезӣ кардаи душманон аст, - 

гуфт Қурбон Назар. 

  - Ба ў чӣ ҳукм мекунанд? – гуфт Фаҳмо. 

  - Тақдири Саддом Ҳусейн такрор намешудагист. 

  - Вақт ба муроди мо нест, - гуфт Фаҳмо. 

  - Дар ҳақиқат вазъият ҳассос аст. 
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  - Чӣ кор кунем? 

  - Пеши роҳи онҳоро бояд гирифт, мўйсафеди ҳафтодупанљсола тоби 

истинтоқро надорад. Аз хурду калони деҳа имзо љамъ меорем барои тараҳум 

ва бахшиш, - гуфт Қурбон Назар. 

  - Ин корро кӣ мекунад? 

  - Ман, - гуфт Қурбон Назар. 

    Қурбон Назар ҳамроҳи Фаҳмо, аз сари деҳа аз хонаи рақами як ба 

љамъоварии имзо шурўъ карданд. 

  - Каврак барои ѓайриқонунӣ нигоҳдории норинљак ба дасти ҳомиёни қонун 

афтод. Ўро бо љурми ҳамкорӣ ва ҳамақида будан бо террористи рақами як 

Усома Ибни Лодан дастгир карда, ба маҳбаси Гуантанамо бурданианд, - 

Мову шуморо зарур аст ба хотири ҳамдеҳа будани ў пири батадбир ва 

бонангу орро аз љазои мудҳиш раҳо кунем, - гуфт Қурбон Назар. 

  - Моро кӣ гўш мекунад? - нобоварона мегуфтанд баъзе одамон, баъд аз 

гузоштани имзо. 

  - Дунё ба умед, - мегуфт Қурбон Назар ва дари ҳавлии дигареро мекўфту 

шарҳ медод. 

 

                                             *     *    * 

     Холмоҳ пироҳани сафед бар тан, аз сари хома, аз миёни лўлидухтарон ба 

фављи саворон, ки пилки дида даронда чашм аз ў намеканданд, нигарист… 

Чашми ў ба Мардон афтод. Ўро шинохт. Аммо гарав қоидаҳои худро дорад. 

Тақдираш воқеан дар дасти марди майдон буд. Ѓолиб ўро аз худ мекунад. 

Аҳли қабила баъд аз онки расму оини қавмро пушти по зад, ба ин хулоса 

омаданд. Охир ў якто буду довталаб бисёр. Ба ҳама намерасад, ўро бояд 

марди сазовор аз худ кунад. 

     Аз љавони чордаҳсола то пири ҳафтодсола майл ба ў доштанд ва ин эҳсос 

онҳоро ба майдон оварда буд. Падару писар, бародарон, амакбачаҳо ҳама 

довталабӣ доштанд. Љавонони сафедхаймагӣ байни худ нақшаи дигар 

мекашиданд. 

  - Ба касе имкон набояд дод. 

  - Холмоҳ насиби бегона набояд шавад. 

  - Бигзор ду даст дар Бинӣ раванд. 

  - Агар ѓолиб оянд? 

  - Дар ин сурат низ ў набояд бо онҳо равад. 

  - Номардӣ намешавад? 

  - Замоне ки Дастхолро бурданд, тамоми лўлиён сарафканда шуданд. Як 

қавм ба ду қисмат људо шуд. Ин дафъа чӣ мешавад? 

    Мусобиқа оѓоз ёфт. Сафедхаймагон кўшиш мекарданд ба љуз човандозҳои 

худӣ ба дигарон имкони ѓалаба надиҳанд. Аммо Мардон ба зарби тозиёнаву 

муқобилияти онҳо тоб оварда, бузро аз даст додан намехост… Сардори 

қабила аз дидани ин манзара саҳл монд дилкаф шавад. 

  - Бузро аз дасти ў гиред! - амр кард ба љавонон. 

  - Чӣ лозим буд ташкил кардани ин маърака?  
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  - Мо гумон доштем, ақалан тољик ё ўзбак… ѓолиб меояд. Ҳол он ки ин 

љавонони ношуд даст ба сина зада даъвои зиёд доштанд. Ва бовар 

мекунонданд, ки Холмоҳро аз даст намедиҳанд. 

  - Кабудхаймагонро роҳ додан лозим набуд! 

     Љавонон ба ин иқдом карданд… Ку бинем ин лофзанҳои худписанд ба чӣ 

қодиранд. Онҳо бовар мекунонданд, ки иштироки Мардонро бояд таъин 

кунем, то ки худи Холмоҳ бо ду чашми сар бубинад, ки љавонмарди таги 

чашм кардааш чандон марди майдон нест. Ва Мардон ҳам дар ин набард ба 

маѓлубият тан дода, тоби он накунад, ки дилдодаашро дар пеши чашмаш 

пеши баѓал гирифта баранд. 

  - Оооо… - ин нидо аз даҳони довар ѓайриихтиёр баромад чун Мардон бузро 

аз давраи ҳарифон, ки имкони баромаданаш намедоданд, бо як чолокии 

ѓайриоддӣ ва гўшношунид берун баровард. 

  - Ҳалол… - нидои тамошоБинон баланд шуд. 

  - Ҳалол не… ҳалол не… - лўлиёни сафедхаймагӣ ба маѓлубият тан додан 

намехостанд. Аммо тамошобинон, онҳоро инкор намуданд. 

  - Ҳалол… ҳалол… 

  - Ҳалол… - ниҳоят нидо кард Ҳайбатқул. 

     Мардон маслухро рўи замин партофта, ду даст боло карда, ба љониби 

Холмоҳ асп тозонд… Холмоҳ низ аз миёни лўлидухтарон људо шуда, 

љониби савори ѓолиб дав гирифт. Фосила наздик нашуда, аз миёни гурўҳи 

маѓлубу норозӣ, ки ҳасад сартопояшонро месўхт, саворае бо корд мусаллаҳ 

ба љониби Мардони аз ѓояти нишот мадҳуш равона шуд ва ханљар ба қалби 

ў зад. Фарёди Холмоҳ ҳамсони раъд замину замонро ларзонд. 

  - Неее… - Рўи офтобро абри тира гирифт. Борони сел борид. Одамон 

парешон шуданд. Холмоҳ рўи љисми ба хоку хун оѓўштаи Мардон афтод… 

     Пеши назари Мардон хоби дидааш падид омад, ки дар хаймаи сафед 

хобидаанд, гўшвору ҳалқа, қулфи гиребону зиреҳҳои заррин, тангаҳо ки дар 

торҳои фазои он овезон буданд, меларзиданд. Хаймаи сафед ба рўи онҳо 

чаппа шуд ва якбора ранги сиёҳ гирифт… 

      Чун раъду барқ басанда шуд Холмоҳ ба по хест. Ўро нашинохтанд. Дар як 

лаҳза ба кампири фартути ожангҳои рўяш амиқу мўяш сафед бадал шуда 

буд… 

     Дар ҳама љо пайдо мешуд, хасташавиро намедонист. Тўрбаи вазнинро ба 

дўш гирифта ба макони лўлиёни хаймакабуд мебурд, дар хаймаи волидони 

Мардон холӣ мекард ва бо дасти холӣ ба макони будубоши хаймасафедон 

меомад. Касе ёрои бо ў гап задан надошт. 

 

                                           *     *    * 

     Имрўз низ дар солгарди он воқеаи мудҳиш аз он ёд мекарданд. Рўзномаҳо 

навиштанд, тавассути радио шунавонданд, аз телевизион намоиш доданд. 

Пирамард Чашми уқоб онро танҳо тамошо кард. Наберааш набуд. Бисёр 

мехост ин лаҳза пешаш бошад. Зеро ба ў одат карда буд. Ба ў бовар дошт… 

       Ѓайричашмдошт, бидуни хоҳиши ў рў ба рў писараш баромад. Дигар 

роҳи гурез надошт. Коре шуд, ки ҳаргиз интизор набуд. Пирамард канда-
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канда қадам мемонд. Писараш ба сараш мушт бардошт, вале назад. Аз ў 

доллар талаб кард, то виски бихарад. Пирамард оби дида нарехт, вале дар 

синааш сўзишеро ҳис кард. Ба рўи писари майзадааш нигоҳи сахт афканд. 

  - Чӣ мехоҳӣ? 

  - Доллар биёр! Доллар! 

  - Надорам… 

  - Дигарон аз куљо меёбанд? 

  - Кор мекунанд. 

  - Ту чаро кор намекунӣ? 

  - Нерў надорам. 

  - Дигарон доранд ку? 

  - Онҳо љавонанд. 

  - Баҳона накун! 

  - Писарам, вақти он аст, ки ту маро парастор бошӣ, ман пираму нотавон. 

  - Ту бо нерўи бозу маъруф шудӣ, ту мақоми сарварии қабиларо бо ин роҳ ба 

даст овардӣ. Боз ба ман дурўѓ мегўӣ? 

  - Писарам… 

  - Ман писари ту нестам. Писари ту Тамтам аст. Ту ўро аз чанголи уқоб 

халос кардӣ. Ту ба ў падарвор ѓамхорӣ кардӣ. Ба ман аз ту чӣ расид? Ба ѓайр 

аз насиҳат, ягон ҳарфи хушатро нашунидаам. Гўё ман бадкору бадрафтор 

бошаму дигарон неккирдор. 

  - Писарам… 

  - Хомўш! 

       Пирамард ночор аз хайма берун шуд. Наберааш ба мактаб рафта буд, 

вақтҳои охир ягона дастгиру шарикаш ў буд. Ўро ҳамсўҳбат ва дўсти 

беминат медонист. Ба ў умеди калон дошт. Ин лаҳза, ки ў набуд, љисми сусту 

заифашро рўи пойҳои беқувваташ гирифта, берун баромад, то ки ўро пайдо 

кунад. Аз наберааш дарак набуд. Чанд қадам ба сўи мактабхона гузошту 

нигарон монд. Ҳамсабақонаш дар атрофи хаймаҳо машѓули бозӣ буданд. Аз 

нафаре набераашро пурсид. 

  - Ў бо Тамтам буд. 

  - Бо Тамтам? - ҳайрон шуд пирамард. 

  - Бале… 

  - Чӣ кор мекард? 

  - Дар паси буттаҳо нишаста сўҳбат доштанд. 

       Пирамард ларзид, саҳл монд афтад. Вале худро ба даст гирифт. Оҳиста - 

оҳиста ба љойи нишондодаи писарак рафт. Набераи мўйсафед бо Тамтам 

нашъа мекашид. Хун ба сари мўйсафед зад. 

  - Ту кўрнамак чаро кўдакро ба ин роҳи бад бурдӣ? Чаро? 

  - Ҳм… - ханда зад Тамтам ва ангушти ишорат ба ў нишон дод. Ту кайфро чӣ 

медонӣ? 

  - Ту Тамтам худро маҳкуми марг намудаӣ. Шарт буд набераи маро ба ин роҳ 

барӣ? 

  - Насиҳат нахон! 

  - Ту кару кўӣ… 
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  - Ту ба куљо расидӣ? 

  - Там - Там туро ба чӣ рўз тарбият карда будам? 

  - Миннат накун! 

  - Писарам, биё хона равем! - хоҳиш кард аз наберааш, ки дар лабонаш 

табасуми дур аз фаҳму идрок љўш мезад. 

  - Ба ту чӣ шуд? 

      Набераи мўйсафед бе худ буд. Чашмони маъсуми кўдаконааш хилдак 

карда буд. Нигоҳаш маънӣ надошт. Суханони бобои моту мабҳуташ ба 

гўшаш намедаромад. 

  - Ба ту мегўям, - бори дигар овояшро қувват дод пирамард. Писаракро 

таъсири нашъа бехуд карда буд, танҳо механдид. Пирамард ба даҳшат афтод. 

  - Чӣ мехоҳӣ гуфтан? Аз чӣ норизоӣ? 

  - Аз ту. 

  - Ман ба ту чӣ бадӣ кардаам? 

  - Ту набераи маро ба ин ҳол овардӣ? 

  - Бад кардам? 

  - Боз мепурсӣ? 

  - Пири аблаҳ, ту худ ба куљо расидаӣ, ки набераатро барӣ? Ку гап зан! - аз 

зери манаҳи сарвари қабила бардошт, - Ту фаромўш кардаӣ, ки биниатро 

қапам љонат мебарояд? 

  - Тамтам, - дасти ўро тела дод. 

  - Чӣ гап дорӣ? 

  - Кўрнамакӣ накун! 

  - Ту маро метарсонӣ? - муште ба пешонаи пир зад, ў калавида - калавида 

афтод. Кулоҳ аз сараш парид. Мўи сафеди сараш парешон шуд. Чашмонаш 

шаб зад, вале аз ҳуш нарафт. Дар лабони хушку парсинбастааш мадоре 

дашном наљво кард, аммо овояш набаромад. 

       Замоне ки љавон буд, ҳанўз номи маъруф надошт. Тамтам дар анѓунчак, 

мехобид. Море ба тифл наздик мешуд ва забонашро бароварда майли ҳуљум 

дошт. Модари тифл ба коре банд буд. Ин лаҳза ба чашми љавон аз дур 

сиёҳие афтод шабеҳи мор, дав гирифт. Дар як лаҳза назди тифл омада, морро 

ба чанг оварду сарашро шикаст. Аҳли қабила аз ин қазия огоҳ шуданд ва ба 

љавон бо амри сарвари қабила Чашми уқоб ном ниҳоданд. Ва тарбияи 

Тамтамро ба ў вогузоштанд, чун дар чилрўзагияш падари Тамтам фавтида 

буд. Чашми Уқоб тарбияи ўро ба дўш гирифт. Тамтам таҳти назари ў 

нерўманд шуда, донишу маърифат мегирифт. Аммо ин дер давом накард. Дар 

мактаб, ки таълим ба забони англисӣ мегузашт, Тамтам кундӣ мекард. 

Муаллим барои ин љурм латтаи тари чиркинро ба даҳони ў хаст. Тамтам 

бошад ба сари муаллим мушт бардошт ва аз мактаб абадан ронда шуд. Акнун 

рўзашро дар қиморбозхонаҳо мегузаронд. Шароб мехўрду нашъа. Ниҳоят ба 

қатори наврасони душвортарбия даромад. Номи Чашми уқобро ба замин зад. 

       Инак болои сари пирамарди афтода рост истода, аз ѓояти фараҳ ѓолибона 

қаҳ - қаҳа мезад. 

  - Ҳа пири фартут, сарат чарх мезанад? Ин ҳам як намуди кайф аст. 

  - Бизан! - пузханд зад пирамард дар ҳоле, ки нимхез шуда буд. 
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  - Ана ба ту! - ба зери манаҳаш лагад зад. Пирамард ѓел хўрда ба хоку лой 

олуда шуд. Тамтам ду - се лагади дигар ба нармиву гурда ва гардани 

пирамард фаровард. Аз сўрохии бинӣ ва гўшаи лабонаш хун љорӣ шуд. 

Тамтам аз ин ҳол қонеъ набуд. Пирамардро то даме, ки љон колбадашро тиҳӣ 

накард, лату кўб намуд ва ниҳоят ором гирифт. Сипас ба набераи мўйсафед, 

ки ранги парида дошту чашмони ҳайрон рў овард. 

  - Дидӣ? 

  - Дидам… 

  - Агар аз гапам мебароӣ, ҳоли ту аз ин бад мешавад. 

      Пирамардро дафн карданд. Аммо кулоҳи сарварияш то чанд моҳ соҳиб 

наёфт. Шахсе ёфт нашуд, ки кулоҳро ба сари ў гузоранд. Набераи мўйсафед 

чун гўсолаи маҳкуми марг, ки дасти қассобро мелесад, ҳарисона ба кафи 

холиву дурушти Тамтам менигарист. Ва чашмони хуморолуду дар ѓазаби ўро 

таҳаммул мекард. 

       Қавме, ки ҳуқуқи раёсат дар хоки бобу љаддашро ба дасти дигарон 

додааст, имрўз сарвар намеёфт. Кулоҳи сафеди пари товусӣ дар мех овезон 

буд. Ягон марди ҳушёр, ки дил ба шаробу нашъа набаста бошад, ёфт нашуд. 

Дар сари хомаи баланд, ки бошишгоҳи қавм буд тандиси нерўи бад, гўё ба 

ҳоли онҳо механдид. Аз ў тараҳҳуму ёрӣ умедвор буданд. Писарак дигар 

савол намедод. Дигар бобои ҳушёру љаҳондидааш зинда набуд, ки ба он 

љавоб гўяд. Маѓзи ўро нашъа фишор медод, аз он лаззат мебурд. Насими 

сарди марголуда дар бошишгоҳ ҳукмрон буд. Хољагони рангпарида, ки чун 

Худоёни заминӣ дар љисм ѓурур аз тавонмандӣ доштанд, ҳамчунон бо 

табассумҳои сохта, ки хоси сафирон аст, гўё ѓами қавми худкушро мехўрда 

бошанд, қадам зада қиссаҳо аз афсонаи озодӣ мехонданд. Гўё дар он сўи 

уқёнус, дар сарзамини мусулмонон решаи терроризмро чун заҳрпечак 

меканда бошанд… 

          

                                            *     *    * 

     Каврак гиря мекард, сари хароби гўштрехтаашро думушта мезад, ки ба 

Ибни Лодан ягон иртибот надорад. Аммо гўши шунаво набуд. Балки ин 

дарду доѓи пири дардмандро воситаи бедор кардани тараҳҳум медонистанд. 

Аз ин рў маъмурони бозпурсӣ љиддият нишон медоданд. 

     Дар деҳа атрофи номи Ибни Лодан ва Каврак қиссаҳои нав эљод мешуд. 

Кабути бо салафигарӣ бадномшуда, домани худро такида шаҳодат медод, бо 

ду чашми сар дидааст, ки ин ду ҳамроҳ лойсумзада хишт мерехтанд. Михаил 

бошад, ба пиёлаҳои холишудаи онҳо чой рехта медод. Тақдират ки рў ба 

пастӣ меовардааст, гург дар гўшти баданат љурм ёфта раҳи гурез 

мељустааст. Кавракро чунин вазъ ба сар омада буд ин лаҳза. Қурбони Назар 

имзои љамъовардаро ба боло, ба пойтахт мебарам гуфта ду рўз куљое гум 

шуд. Ва бо хотири љамъ ба деҳа баргашта қисса кард, ки дар боло ўро хуш 

қабул кардаанд, вале асли масъаларо фаҳмида худи ўро мавриди истинтоқ 

қарор додаанд. Аммо кадом як хеши амалдораш восита шуда ўро аз ин 

мушкилот раҳо кардааст. Аҳли деҳа суол доданд, ки ягон умеде ба раҳо 

шудани Каврак ҳаст ё не.  
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       Қурбон Назар бо таассуф оби дида рехт, ки қазияи мазкур деҳаи онҳоро 

дар олам бо бадномӣ машҳур кардааст. Маликбоевик бошад, дар кўчаҳои 

деҳа бо ду пои шикаста ва ду асобаѓал хафи даҳон парронда, кашфиёти худро 

дар мавриди иртиботи Ибни Лодан бо Каврак ба саѓиру кабир бозгў мекард. 

Қурбон Назар ўро водор мекард, ки ба ин амал зиёдтар машѓул шавад. Зеро 

танҳо дар ин сурат метавонад, шубҳаро аз худ дур кунад. 

  - Норинљакро ба ту кӣ дод? - суолаш дод муфатиш. 

  - Ёфтам… 

  - Аз куљо? 

  - Аз кўча… 

  - Дурўѓ… 

  - Рост мегўям. 

  - Дурўѓ гуноҳатро вазнин мекунад. 

  - Агар рост гўям? 

  - Сабук… 

  - Рости гапро гуфтам. 

  - Бо Ибни Лодан чӣ гуна иртибот доштӣ? 

  - Ўро шунидаам, аммо надидаам. 

  - Рақами телефонаш чанд аст? 

  - Намедонам… 

  - Чӣ тавр ўро мешунидӣ? 

  - Ман дар бораи ў шунида будам, ки чунин шахсият ҳаст. 

  - Ў террорист аст на шахсият ки ту мегўӣ. 

  - Медонам. 

  - Чизеро намедонӣ. Агар медонистӣ, ҳаргиз ба ў имон намеовардӣ. 

  - Имон наовардаам. 

  - Кӣ ўро ба ту ташвиқ мекард? 

  - Телевизиор… 

  - Кадомаш? 

  - Ҳамааш… 

  - Мушахас бигў! 

  - Ман дар телевизион аксашро дидам. 

  - Овозашро кай шунидӣ? 

  - Нашунидаам… 

  - Бо кадом забон гуфтугў мекунад? 

  - Намедонам… 

  - Рост бигў!   

  - Ў дар кадом як ѓор паноҳ бурдааст, ки лашкари сартопо мусаллаҳи НАТО 

ба он наздик шуда наметавонад, дареѓи мани пири фартут. 

  - Дурўѓ мегўӣ… 

  - Кӣ маро бо ў ҳамсўҳбат дидааст? 

  - Одамон. 

  - Мушаххас? 

  - Кӣ муфаттиш асту кӣ љавобгар? 

  - Шумо муфаттиш… 



 

 88 

  - Чаро ба ман савол медиҳӣ? 

  - Мавридаш омад. 

  - Чунин ҳақ надорӣ… 

  - Узр, писарам. 

  - Ман писари террорист нестам. 

  - Таҳқир накун! 

  - Ту моро бо амали зишти худ шарманда кардаиву боз худро моҳи беайб 

мешуморӣ? 

  - Норинљакро чӣ кор кардан мехостӣ? 

  - Бо он душманони сохти шўравиро метаркондам. 

  - Киро? 

  - Ваҳобиёнро, ваҳҳобиён ки гум шуданд, сипас салафиёнро љазо доданӣ 

будам. 

  - Барои чӣ? 

  - Барои ақидаи нодурусташон. 

  - Ақидаи ту дуруст аст? 

  - Бале… 

  - Ибни Лодан ҳақ аст? 

  - Байни мо ҳазорҳо фарсанг роҳ аст. 

  - Чӣ тавр тамос мегиред? 

  - Ягон хел. 

  - Дуриро чӣ тавр эҳсос кардӣ? 

  - Ақидаҳоямонро дар назар доштам. 

  - Ў чӣ гуна ақидаи туро дигар кард? 

  - Ақидаи ман ягон зарра таѓйир наёфтааст. 

  - Биё дурўѓ нагўй! 

  - Наход дар ҳамин синну сол дурўѓ гўям? 

  - Пас биё рости гапро бигўй. 

  - Норинљак моли љанги шаҳрвандӣ аст. 

  - Аз ҳамон давра мондааст? 

  - Бале… 

  - Чаро насупурдӣ? 

  - Дар боло гуфтам ку, ният доштам бо он Ибни Лодан ва ё ҳељ набошад як 

салафиро тарконам. 

  - Дурўѓ… 

  - Қасам мехўрам. 

  - Қасам бегуноҳиятро исбот намекунад. 

  - Пас ба чӣ бовар мекунӣ? 

  - Ба далел… 

  - Норинљак далел нест? 

  - Далел аст, ки бо террористон ҳамкорӣ дорӣ! 

  - Чаро норинљак далел шуда наметавонистааст, ки зидди террористон 

будам? 

  - Ту Ибни Лоданро љонибдор будӣ? 

  - Дар куљо? 
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  - Худат хуб медонӣ. 

      Каврак оҳ кашиду сарашро рўи дастон ниҳод. 

  - Чӣ хомўш мондӣ? 

  - Худољон, амонатиатро бигир! Тоби љавоби саволашонро надорам, - гиря 

гулўгираш кард. 

  - Фоида надорад… 

  - Чӣ љурм аз ман гузашт? 

  - Норинљак аз кист? 

  - Аз ман. 

  - Барои чӣ онро нигоҳ медоштӣ? 

  - Барои маҳви душман. 

  - Душманат кист? 

  - Ибни Лодан… 

  - Биё нахандон маро, - қаҳ-қаҳа зад муфатиш. 

  - Аз ман чӣ мехоҳӣ? 

  - Ба саволҳоям љавоби саҳҳеҳ бидеҳ! 

  - Љавоби дуруст додам, боз чӣ мехоҳӣ? 

  - Норинљак куљост? 

  - Дар љояш. 

  - Баргардон онро… 

  - Ман аз љонам гузаштаам.. 

  - Љони ту ба худат лозим набошад ҳам, ба мо даркор аст. 

  - Шўхӣ накун! 

  - Бешўхӣ мегўям. 

  - Барои чӣ? 

  - Ту љою макони Ибни Лоданро медонӣ, агар ўро дастгир кунем, маблаѓи 

калон ба даст меояд, мефаҳмӣ? Миллион, ба гуфтан осон аст Кавракако… 

  - Ана барои чӣ љони ман ба ту азиз будааст. 

  - На танҳо ба ман, ту ба бисёриҳо лозим астӣ. Аз боло ба боло. Тамоми 

хадамоти танобкаш мехоҳанд туро дар даст дошта бошанд. Аммо шефи мо аз 

ҳама пеш љаҳд кард. Тайёриатро Ибни, ман туро ба ҳузури ў мебарам. Худи 

ў бо ту сўҳбат мекунад. 

  - Ман бо касе сўҳбат кардан намехоҳам. Ба гуноҳам иқрор шудам. 

Норинљак далели љурми ман аст. Парронед, ки ҳам љони ман халос шаваду 

ҳам аз шумо.    

  - Асабӣ нашав! - гуфт муфатиш ва тугмаи даъватро пахш кард. Милисаи 

қаторӣ ҳозир шуд, - мошин тайёр аст? 

  - Бале командир… 

  - Ўро ба ҳаммом бурда шустушўй диҳед. Худам меоям, - гуфт муфатиш. 

  - Итоат! 

   Кавракро аз дар бароварда чашмонашро бастанд ва сипас ба мошини роҳат 

савор карда, ба бўстонсарои хадамот бурда шустушўйяш доданд. Дар умри 

сараш чунин љои роҳатро надида буд. Сипас  муфаттиш омад. Сигори гўшаи 

лабонашро партофта бо пошнаи туфлияш онро зер кард. Ва бо табассум ба 

Каврак нигарист. 
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  - Хўш, аҳволат чӣ тавр аст? 

  - Олиљаноб! - табассум даври лаби Каврак гул кард. Дар инљо ду нафар ўро 

таги оби гарм дароварда тар карданд, сипас собун заданд. Бо матоъи нави 

пахтагин хушк карда ба буѓи хушк дароварданд, сипас хоҳиш карданд ба 

ташноби сард дарояд. Пирамард супориши онҳоро бо сарбаландӣ иљро 

намуд, муфатиш инро назора мекард. Сипас чойи фомил оварданд. 

Муфаттиш фармуд набот биёранд. Супориш иљро шуд. Наботчойро худаш 

гардонда пеши Каврак гузошт.  

  - Гармо гарм Ибниўш! 

      Каврак супориши муфатишро иљро намуд. Ҳељ бовараш намеомад, ки 

маҳбусро ба ин андоза иззат кунанд. Дар дилаш эҳсоси гуворо падид омад. 

«Агар аз инљо зиндаву саломат барояму ин ҳама лутфу эҳсони ҳомиёни 

қонунро қисса кунам, бовар намекунанд. Ҳељ кас нагўяд ҳам, Фаҳмо неш 

мезанад: «Ту осоишгоҳро бо маҳбас омехта накун!». Ба ҳар ҳол 

муносибаташон бад нест. 

  - Кайфиятат чӣ хел аст? - боз бо табассуми дилфиреб пурсон шуд 

муфаттиш. 

  - Бад не… 

  - Ҳоло ҳам маъқул нест? 

  - Маъқул аст. 

  - Одаме, ки ба инљо афтод танҳо орзўи  раҳоӣ мекунад. 

  - Мефаҳмам. 

  - Хотири он марди гурезон, ки дар ѓорҳои Торо Бура паноҳ бурдааст зўр аст, 

ки чунин лутф дидӣ. 

  - Ибни Лодан? 

  - Бале… 

  - Ў назди шумо ҳамин андоза эҳтироми баландро сазовор аст? 

  - Эҳтироми чӣ дорад? Мукофоти сараш ҳамаро девона кардааст. 

  - Мегўянд маро Гуантанама мебаранд, рост аст? 

  - Бале… - писханд кард муфатиш. 

  - Барои ҳамин дар ҳаммом шустушўй додед? 

  - Ин ба Гуантанама дахл надорад, - гуфт муфатиш ва ба хизматгузорон амр 

дод либосҳои Кавракро биёранд. Каврак пўшоки тозаву озодаи утузадаро 

дида ҳайрон шуд. 

  - Чӣ кунам? 

  - Пўш! 

     Каврак супоришро иљро кард. Сипас ўро ба мошини махсус савор карда 

чуноне, ки оварда будандаш, аз бўстонсаро рост ба идора бурданд. Ўро худи 

сардор пазироӣ кард. Чой рехт. Рў ба рўяш нишаста бо табассум суол кард. 

  - Саломатиатон чӣ тавр аст? 

  - Хуб! 

  - Касе ѓам намедиҳад? 

  - Не… - гуфт, пиндошт мусоҳибаш супориши махсус гирифтааст, ки иззати 

ўро ба љо орад. Аммо намедонист аз кӣ? 

  - Усома чӣ ҳол дорад? 
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  - Усома? - ҳайрон шуд. 

  - Љўраат? 

  - Кадом? 

  - Ҳамоне, ки бо ту дўстӣ дорад? 

  - Қурбон Назар? 

  - Кадом Қурбон Назар? 

  - А… Фаҳмо? 

  - Љураи љониат, ҳамоне, ки ба ту норинљак тўҳфа кардааст. Ҳамоне, ки ба 

ту ваъдаи шаҳиди аъло шуданро додааст. 

  - Кӣ? 

  - Ибни Лодан? 

  - Уф… - лабонашро фишурда ба рўи мусоҳибаш зеҳн монд Каврак. 

  - Ту љойи истиқоматашро бигўй шуд, он тарафашро худамон ҳал мекунем. 

  - Шумо чӣ мегўед љаноб?! Ман ўро намешиносам. 

  - Ҳар ки љойи зисти ўро бигўяд, миллион доллар мегирад. 

  - Ман куљову Ибни Лодан куљо? Агар ў маро ёбад, сарамро мегирад. 

  - Ту коммунистӣ? 

  - Бале… 

  - Норинљак ба ту чӣ лозим буд? 

  - Норинљак силоҳ аст, барои ҳама лозим аст. 

  - Амали ту ва гуфтори ту ба террористон мувофиқ меояд. 

  - Ман киро террор кардам? 

  - Чунин ният доштӣ. 

  - Бале, онро барои рўзи мабодо нигоҳ медоштам. 

  - Мабодо чӣ? 

  - Инқилоб ба амал ояд, он гоҳ норинљак кофта намегардам, гуфтам. 

  - Чӣ хел инқилоб? 

  - Инқилоб чанд хел мешавад? 

  - Инқилоби буржуазӣ, инқилоби сотсиалистӣ, инқилоби исломӣ, 

инқилобҳои махмалӣ, ки хунрезиро тақозо намекунанд. 

  - Ман як инқилобро медонам. Инқилоби бузурги сотсиалистии октябр… 

  - Ту ба кӣ хизмат мекунӣ? 

  - Ба халқ. 

  - Ҳама мансабдорону, вазирону депутатҳо худро хизматгори халқ медонанд. 

Ҳама дар забон ин гапро мегўянд, аммо дар амал машѓули кори дигаранд. 

  - Ман на мансабдораму на депутат. 

  - Даъво дорӣ, чун узви ҳизб ҳастӣ.   

  - Маро бо Ибни Лодан олоиш надиҳед, ин дурўѓ аст. 

  - Намегўӣ? 

  - Ба кӣ мукофот намефорад? Агар Ибни Лодан воқеан зинда мебуд, худи 

толибон дасту пояшро баста ба дасти қушунҳои НАТО медоданд. 

  - Бале, - заҳрханд зад генерал ва дигар ба пиёлаи Каврак чой рехтанро лозим 

надонист, - Толибон Ибни Лоданро эҳтиром мегузоранд. Дар љойи дигар 

мебуд, шояд ин амалро раво медиданд. 

  - Рафиқ командир, чаро ба мани сурх ин тўҳматро раво дида бошанд? 
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  - Тўҳмат ки кардӣ, тўҳмат мебинӣ, - гуфт генерал. 

  - Ман аз ин тоифа нестам. 

  - Ба хотир биёр, мабодо бачаеро ба ягон љурм мутаҳам карда бошӣ? 

  - Дар хотир надорам. 

  - Дар давраи љанги шаҳрвандӣ чӣ? 

  - Љанги шаҳрвандӣ? - ба андеша афтод. 

  - Бале… 

  - Намедонам. 

  - Ман медонам, агар не гўӣ, далел меорам. 

  - Дар миёни чор дарё тахтабандам кардаӣ. Боз мегўӣ, ки доман тар накун, 

ҳушёр бош! 

       Каврак дар маҳкамаи тафтишгоҳ як сол хобид, тўли ин муддат ду бор 

пурсу суроѓаш карданд, саволҳои додаашонро такрор намуданд. Касе дигар 

аз тарси бадномӣ ба ҳимояаш нахест. Ҳатто писараш Михаил бовар карда 

буд, ки падараш дар сиёсат ба дурўябозӣ роҳ додааст. 

    Каврак аз субҳ радиоро ба кор даровард. Бо умеди онки ҳарфе дар бораи 

Инқилоби кабири сотсиалистии октябр мегўяд. Гўё ҳељ гоҳ инқилоб набуд, 

рўзгори тинљу осудаи даврони сотсиалистӣ низ ба ёди касе нарасид. 

«Курнамакҳо!» Аз дил гузаронд ў. Дар ин рўз, ки ҳар сол дар тамоми гўшаву 

канори давлати бузурги шўравӣ онро љашн мегирифтанд, идона мепўшид, 

дар гиребони костюмаш латтаи сурхро гиреҳ мезад. Ба маркази ноҳия, ягон - 

ягон маркази вилоят мерафт. Бисёр не як ё ду қадаҳ менўшид… Бегоҳ аз 

телевизон, намоиш ва паради ҳарбиро тамошо мекард, ки дар майдони сурх, 

дар назди мақбараи Ленин доир мешуд. Аъзоён ва номзадҳо ба аъзогии 

бюрои сиёсии КМ КПСС - ба минбари мақбара баромада, дастовардҳои 

инқилобӣ Ленинӣ аз наздик тамошо мекарданд. Дастафшонии арбобони 

сиёсӣ Сталин, Молотов, Булганин, Хрушев, Суслов, Ворошилов, Брежнев, 

Косигин, Андропов, Маленков, Кагановичро пеши рў оварда, аламам меомад. 

Ба иқтидори ҳарбии он давлати бузург имрўз ба ёд овардани ягон 

сиёсатмадор ва ҳатто як журналист барои худ зарур намедонист. Шаб хобаш 

набурд. «Ин давлатро бо ҳамон қудраташ шикастанд. Душман корашро кард. 

Эҳ агар Суслов зинда мебуд, кор ранги дигар мегирифт. Аз субҳ пиру барно 

либоси идона ба бар мекард. Радиову телевизион, «Зиндаву поянда бод 

инқилоби кабири сотсиалистии октябр» мегуфт. Афсўс…» Кайҳо боз намоиш 

намедиҳанд. Гўё одамон боақл шудаанд. Аммо дар Кореяи шимолӣ ягон-ягон 

чунин низому тартибро, намоиш медиҳанд, то ки ҳаммилаттони љанубӣ ин 

нерўро дида, ҳаросанд. Ду Олмон як шуд, ягон гап нашуд. Ду Корея низ рўзе 

муттаҳид мешавад. Он рўз наздик аст. Охир, муттаҳид шудани онҳо боиси он 

мегардад, ки дар олам боз як мамлакати тавоно арзи ҳастӣ кунад. Дар љойи 

дигар бошад, аҳолии миллионнафараро имкон намедиҳанд, ки иддаои 

ҳуввияту худшиносӣ кунанд. Боз ҳамон телевизион хабареро пахш кард, ки 

дар Туркия барои калимаи «Наврўз», ки курдҳои маҳаллӣ навиштаанд, пиру 

љавони ин қавмро лату кўб кардаанд. Мебоист курдҳо ин калимаро мувофиқ 

ба талаффузи туркӣ «Невруз» менавиштаанд. Дар ҳамон шабу рўзе, ки дар 

Нюйорк Бинои баландошёнаи маркази умумиљаҳонии савдоро тарконданд, 
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телевизиони Россия навореро пахш кард, ки шабеҳ ба намоиши паради 

низомӣ буд. Сардори ситоди артиши кайҳонӣ ба президенти мамлакат аз 

омодабоши тамоми љузъу томҳо ҳисобот медод… 

         Каврак онро ба ёд оварда таи дил андешид, ки  намоиши қудрат зарур 

будааст. Вагарна мављудияти артиши пиёдаву савора, ҳавоиву баҳриро 

медонист, аммо артиши кайҳонӣ барояш чизи нав буд. Дар қиёс ба паради 

ҳарбии артиши эътилофи шимол дар Афѓонистон, ки марбут буд ба ҳукумати 

Бурҳониддин Раббонӣ, ки баъди тарки Кобул кардани толибон вориди 

майдони асосии пойтахт шуданд, фарқ байни замину осмон буд. Афсарон, 

аскарони ба аспу астар савор бо фахр даъвои майдондорӣ мекарданд. ИМА 

бошад, ба ана ҳамин амали Ватандорон дандон тез карда, хулқу хўи худро 

нишон доданд, ки набояд онҳо ин корро худсарона бе иљозати эшон 

мекарданд.  

        Каврак пузханд зад, ки одамон. Ва дар хусуси ба Афѓонистон интиқол 

додани артиши худ бо даҳони пур сухан мегуфтанд. Ҳанўз ҳам ба зулму 

фишори ҳамљинсони хеш машѓуланд, то ки зиёдтар хўраду тозатар пўшад… 

Дар кўчаҳои Фаластин исроилиҳо бо зиреҳпўшҳо сайр мекарданд. Наврасони 

фаластинӣ аз алам кулўх ҳаво медоданд аз пушти зиреҳпўшҳо, расонаҳои 

хабарӣ амали наврасони  фаластиниро терроризм арзёбӣ мекарданд. «Куљост 

адолат? Оҳ кашид Каврак. Агар адолат мебуд, ҳаргиз аз ман душмани башар 

намесохтанд. Ман куљову Ибни Лодан куљо? Дар Қасри сафед аз ин чеҳраи 

сохтаашон безор шудаанду инҳо ҳанўз ҳам аз сари тиллогини ў умед доранд. 

Маљалаи «Бедорӣ» - ки барои маҳбусон чоп мешавад аз дасташ афтод. Аммо 

дигар майли бардоштан накард. «Дар ин маљалла қайд шуда буд, ки 

бошандагони муқимии Амрико, ки онҳоро ишѓолгарон ҳинду меноманд ба 

тимсоли рўҳи бад, ки дар назди ҳар як маҳали истиқоматӣ бунёд намуда 

буданд аз тарс эҳтиром ба љо меовардаанд». Дарун ба дарун ба ҳолашон 

хандид. Аммо андешаи дигар, ѓолибан ба сараш омад. «Мо ҳам мавриди 

хандаву истеҳзои онҳоем. Онҳо гумон мекунанд, мо ҳама дар лаљани 

љаҳолат хуфтаем».  

         Дар ҳуљраи маҳбас қадам мезад пешу қафо. Ва боз нишаст. Ўро 

фаромўш карда буданд, ҳам муфаттиш ва ҳам хешон. Хешон ҳарос доштанд, 

ки дар сурати пурсу суроѓаш тамѓаи гунаҳгори сиёсиро ба пешонаашон 

мезананд. Каврак инро худаш низ мефаҳмид. Ва таи дил мегуфт. «Бояд 

ҳушёр бошанд». Аз ин амали онҳо дилгир шуд, ва боре бо тамоми овоз Ибни 

Лоданро дашном дод, ки аз барои ў шуда саг суроѓаш намекунад. Касе ба 

додаш нарасид. Каврак ба як чиз умед дошт. Имрўз ё пагоҳ ба љойи ў ягон 

тимсоли дигар месозанд. Ибни Лодан абадӣ ба бойгонии сиёҳи таърих 

партофта мешавад. Ҳама ба чеҳраи нав таваљљўҳ мекунанд, гурўҳе гурўҳи 

дигарро аз даҳшати ў метарсонанд. Шояд онгоҳ Ибни Лодану онҳоеро ки ба 

љурми ў мепайванданд, аз љабр халос шаванд. Агар то он рўз умрашон вафо 

кунад. Каврак ба ин чиз бовар дошт. Бовар дошт, ки дар Пентагон дар фикри 

дарёфти чеҳраи наванд, то ки љуѓрофиёи љангро дигар кунанд… 
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         Ибни Лоданро пайдо накарданд. Мақомоти љосусӣ ягон - ягон 

суханронии ўро бо ширкати нақшофарон бар зидди Амрико мешунавонданд 

ва мардуми оламро бовар мекунонданд, ки Ибни Лодани асил аст. 

        Паймонаи Каврак дар маҳбас пур шуд. Суд гуноҳи ўро фурсати дайн 

кардан наёфт. Мурдааш низ баҳс барангехт. Касе аниқ гуфта наметавонист 

марҳум даҳрӣ буд ва ё мусулмон… Ба ҳар ҳол љанозаашро бодабдаба 

гузарониданд. Аввалин шуда дастаи тобутро Қурбон Назар ва Фаҳмо 

бардоштанд… Номи Ибни Лоданро ҳанўз ҳам гоҳ - гоҳ ба забон мебаранд 

чун террористи рақами як, эътиқодманди дини ислом… 

         Ба қавли рўзноманигорон бошад, дар доираҳои махсус, ки љанги навро 

тарҳрезӣ мекунанд, Ибни Лодан чеҳраи ҳаросангез нест, ў мавқеъашро аз 

даст додааст. Акнун симои наву даҳшатноки дигарро љуста истодаанд. Балки 

эљоди тимсоли нав дар ин љода барои эљодкорони љанг мушкилотеро ба бор 

овардааст, ки ҳељ гоҳ дар тўли ҳазорсолаҳо бо он рў ба рў наомада буданд. 

 

                                                                                           19.06.2010.  


