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ОҚЫРМАНҒА АРНАУ СӨЗ

Осы кітапқа енген төл туындыларымның бәрі дерлік жасаң 
кезімде дүниеге келіп, оқырман қауымға 38-40 мың таралыммен 
жеткен-ді. Кейбірі орыс тіліне аударылып, 1981 жылы «Чингис-
ская быль» деген ортақ атпен жарық көрді. Содан бері қанша 
жыл тарих еншісіне өтіп, уақыт түбегейлі жаңарды. Демек, 
оқыр манның талғам-танымы да өзгерді. Бұл енді өмірдің өз заңы, 
әр нәрсенің өзіне тән уақыты, тағдыры, сәті болады дегендей...

Осынау деректі хикаяттар XXI ғасырда қайыра жарияла-
нуының себебі неде деген сұрақ тууы ықтимал. Шынтуайтын 
айтқанда, сол сауалды мен өзіме де қойып, едәуір ойландым. 
1930 жылдардың аумалы-төкпелі кезеңінде өз қатарының ал-
дында жүріп, қапылыста өлім құшқан қыршындардың немесе 
1960 жылдарда қоғам малын көзінің қарашығындай сақтап, 
қаскөй топтан жан-тәнімен қорғаған бақташы жастың қа-
жыр-қайраты тап бүгін кімге керек, кімге өнеге? Заңды сұрақ, 
заңды талап демеске шарам жоқ! Алайда...

Өзгерген уақытта жаңарған талапқа сай жаңа шығарма-
лар туып жатыр. Жә, сонда өткен тарихымызды, күні кеше 
халқымыз басынан кешкен, XX ғасырдың орта шенінде көшпелі 
елден отырықшы тұрмысқа ауысқан, көптеген қалалар мен 
елді мекендер тұрғызып, фабрик-зауыттар салып, өркениетті 
елдер қатарына ілігіп, білім мен ғылымға сусындаған, жаппай 
сауатты халыққа айналған, рухани жаңарған кезеңдерді неге 
ұмытамыз? Бүгінде сол уақытты сындарлы оймен талдап, 
«Ұлттық рухымыз төменге құлдилады, ел көгіне жарқырап 
шыққан арыстарымыз құрбандыққа шалынып, ұлттық та-
рихымыздан ажырадық, тіліміз бен ділімізден айырыла жаз-
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дап, дінсіз халыққа айналдық...» деушілер аз емес. Әсілі, бұл да 
өткен өмірдің ащы шындығы. «Коммунизм елесі» қазақ дала-
сын ондаған жыл әрлі-берлі шарлап, ел шырқын бұзды десек те, 
ақиқатқа жүгінейік, өрлеу мен жаңару жылдары санамыздағы, 
тіршіліктегі түбегейлі жеңісін ел тарихынан мүлдем сызып 
тастауға бола ма?

Иә, өмірлік мұраттарымыз жаңарған соң өткен өмірімізге 
деген бұрынғы көзқарас түбірімен өзгерді. Күні кеше құнды 
болған жайттарға сыпыра жаңару жүріп жатыр. Кезінде 
жұрт шылыққа ұсынылған, мақтау-мадақ көрген кейбір шы-
ғармалар қате түйсікпен марапатталған деген желеумен 
қай батталатын болды. Алайда сол туындыларды бүгінгі та-
лапқа қабыспайды деп жадымыздан сызып тастауға бола ма? 
Өз басым соған шүбәлімін. Жоқ, ұмытуға болмайтын да жайт-
тар бар, кешегі тарихымызға да тергеу жасағанда жадымызда 
сақтарлық құндылықтар аз емес...

Осы уәжге мән беріп ойланудан соң сол кезеңдегі төл шы ғар-
маларымды қайыра жариялауға бел будым. Өйткені осы хи -
каяттарда тағдыры сөз болатын кейіпкерлерім – кешегі за-
манның марқасқа ел билеушілері емес, қарапайым еңбек адам-
дары. Солардың еңбек еткен жер-суын нақты атап, есімдерін 
де қаз-қалпында көрсеттім. Демек, бұл хикаяттар – кешегі 
өміріміздің шынайы болмысы. Солар арқылы халқымыздың 
жап пай кешкен бейнет-зейнеті, өмір үшін күресі мен бел-белесі 
қайыра жаңғырып отыр.

Қайта қарау үстінде мәтінге ішінара түзету жүрді. Бұл бол-
са – әрбір автордың өзіне еншілеген қаламгерлік құқы. 

 
 Медеу Сәрсеке.

Семей, 19 шілде, 2014 жыл
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ШЫҢҒЫС ХИКАЯСЫ

(Деректі хикаят)

«Күресте, жұмыста, өмір жолында «Табымның намысын 
сатып, табымның арын қорлағанша, жер жастанғаным 
ар тық» деген қағидамен өмір сүрген аумалы-төкпелі ауыр 
ке зеңдегі Ленин комсомолын келер ұрпақ мақтан ететін 
болады: қиыншылықтан қорыққан жоқ; тап күресінің 
қиян-кескі жылдарында ол дауылпаздай саңқылдап үнемі 
алда жүрді; оның құрбандары болашақ ұрпақтың бақыты 
гүлденер топыраққа айналып жерге сіңді».

 Александр КОСАРЕВ, 
БЛКЖО ОК-нің 1929-1938 жж. бірінші хатшысы 

 
«Орта білім беретін қазіргі мектептердің іргетасын 

қалауда алғашқы мұғалімдердің еңбегі ерекше зор. Солар-
дың бірі комсомол мүшесі Рамазан Әбішев еді...»

 Д.А. ҚОНАЕВ, 
КОКП ОК Саяси бюросының мүшесі,

 Қазақстан КП Орталық Комитетінің бірінші хатшысы
(Қазақ КСР мұғалімдерінің V құрылтайындағы сөзінен.

1-24 мамыр, 1978 жыл)
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I

Осынау белгі тас жұрт таңырқағандай көрікті емес. Тақия
дай дөңестің үстінде жерменжексен болып жатқан тас қорым. 
Қыста оның бетін қар басып, жазда жаңбыр шаяды. Шағырмақ 
күн де оны аяусыз қақтайды. Долы дауыл қойнықонышын 
аралап, топырағын суырады. Жапан дүздегі қорым болса беді
рейген қалыпта жалаңаш жатыр. Үлкен жолдан жырақта, жүр
гінші сая лар көлеңкеден де жұрдай, құдды бір қу медиен далада 
елеусіз жатып, ұмыт болуын әдейі ойластырғандай.

Жапан дүздегі жалғыз қабірдің «Жатсын сөйтіп ел көзінен 
тасада» деген жазаға тап болып, қорым таспен басылғаны – 
кешегі кер заманның өктем үкімі. Тек ел жадынан ұмытылғаны 
бекер.

Мейірбан жандар алғашқы ізді соған тас қорым пайда болған 
кезде салған. Сол із бертінде сүрлеуге айналды. Аттылы, түйелі, 
арбалы, жаяу жүргіншілердің табан ізі сол маңаттан өшкен емес. 
Бәрі де тастақты төбеге соға жүріп, етегін көде басып, бетіне 
қына өскен қабір тасын сипап, құран оқиды. Мінәжат етуден соң 
қолын көлегейлеп күн батар қиырдағы түйеөркештенген ақар
шақар тауға қарайды. Айналасындағы ат шаптырым кең өлкеге 
де телміре көз қадап, мелшиіп ұзақ тұрады...

Шынтуайтын айтқанда, бұл да дәстүрге айналған ізет. Үлгі бо
лып ұрпақтанұрпаққа ауысып келеді, таңғажайып рәсім десек 
те рауа, жылдар керуені озған сайын мінәжат етушілер қарамы 
көбеймесе азайған жоқ. Тәубе дейік!.. 

II

 Қоңыр күз еді. Иен тоғай, талшіліктен тұт жалаңаш 
дала ның сұрқай келбеті бәзбаяғы қалпында. Шөп сүйегі қа
тайғанмен реңі өзгерген жоқ, бетегелер желкілдеп, көде біткен 
әрліберлі теңселіп тұр. Аспан да бүгін сүртілген әйнектей жал
тыр. Күн жылы, кең өлке соны да қуаныштағандай бар көркін 
айқара жайып, манаурап жатқан беймаза сәт.

Түнде қонған бекеттен таң қылаң бере аттанған жолаушы
лар табиғаттың бүгінгі мейіріне дән риза: жазға бергісіз жайма
шуақ күн шығыс белдеуден алтын табақтай жарқырап шықты да 
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қуалап отырды; сол бетінде көк жүзін сызып отырып, батыстағы 
ұясына ұзап кеткенше мол қызуынан айырған жоқ.

Жолаушылар – төрт адам. Дертеде қос күрең, екеуі де белді ат
тар. Жеңіл арбаны жүк көрмей, сар желіспен жер танабын қуырып 
келеді. Өйтетін себебі – төртеуі де асығыс. Әсіресе арқалыққа 
арқасын сүйеп қатар отырған ерлізайыпты екі жастың ересегі, 
өзін Рамазанмын деп атаған жігіт Семейден шыққан сәттеақ 
божыға ие болып отырған делбешіге:

– Отағасы, жүрісті шират. Біз қызмет адамымыз, – дегенді.
Келбетті келіншегі Рәпіш те:
– Шынында да асығыспыз, ағатай, – деп күйеуін қостаған.
Айтуларынша, ерлізайыптылар облыстық оқуағарту меке

месінен жолдама алып, Шыңғыстау ауданына мұғалімдік қыз
метке тағайындалған. Мектептің оқуы бір ай бұрын басталуға тиіс 
еді. Ал бұлар қай мектепке баратынын да білмейді. Қыр елінде 
жедеғабыл ашылып жатқан мектептерге ұстаздар жетіспейті
ні – жұртшылыққа мәлім жайт. Ерлізайыпты екі білімпаз 
жұмыс сұрап оқу бөліміне барған сәттеақ елпілдеген нұсқаушы 
қос жолдаманы қолдарына ұстата қойды. Сөйтсе қиыр шеттегі 
Шыңғыстау ауданына жіберіпті. Амал қанша, құм басқан, күні 
де табаға салып шыжғырғандай Семейде қос мұғалім жіпсіз бай
ланып, бірнеше тәулік көлік таба алмай текке жатты. Ақыры 
бір күні делбе ұстап отырған ағайға кез болды. Қалаға өкіл әкеп, 
қайтарында жаяу базарға соққан аупарткомның атшысы Бейсен 
Атсоғарұлы опоңай келісе кетті. Қуана келіскені – ұзақ жол 
қатерсіз емес, сенімді жолсерік іздеп базарға да әдейі соққан
мыс. Сөйтіп, өзара тіл табысып, ұзақ жолды біріге тауысып келе 
жатқанда төртінші жолаушы жолшыбай кезікті.

Ұзын мұрт, жарқабақ, қарасұр отағасыны көргендеақ Бей
секең ыңылдап айтып отырған ән әуенін тыйып, неге сөйт
кені беймәлім, төрдегі орнынан босағаға қарай жылжып кетті. 
Өңі суық отағасыны ерлізайыптылар да ұнатқан жоқ. Бекет 
үйінде бірге қонса да, кеш бойы бір ауыз сөзге келмеді. Ертең
гілікте ол ішін тартып жараған күрең атын дертеге байлады 
да, қоржынын астына басып, арбаға қонжиды. Сөйтейінші деп 
делбешіден рұқсат та сұраған жоқ. Бейсен атшы да үндемеді. 
Түсі суық, мұртты жолаушының мысы жеңіп, күмілжіп қал
ғаны анық.
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Қарасұр өңді кексе отағасы кездескенге дейінгі үш жолау
шының ермегі ұшықиырсыз әңгіме болып, әсіресе сөзшең Бей
секең қайдағыжайдағыны соқтыртып, шер тартқандай сыңай 
байқатқанды; қыза келе ескі қиссаларды бірінен соң бірін жа
дынан суырып, армансыз төпеген... Ал бүгін сол қалпынан 
жаңылып, сылбыр сөйлеп, самбырлаған ашық үні де тұншыға 
шығып отыр. Сол гәп ерлізайыпты екеуді еріксіз алаңдатты. 
Бірақ бой бағып үндемеді.

Түс ауа жолаушылар көделі жазықты түгесіп, шалғыны қау
лап өскен, кең өлкеге ілікті. Жер келбеті өзгеріп, көгалды алаң
қайлар жиіжиі ұшыраса бастады.

Ұзақ үнсіздікке шыдамады білем, бір кезде Бейсекең:
– Ералы өлкесін де еңсердік, жастар, – дегенді. Бірақ тағы 

да күмілжіп, қасында отырған мосқал отағасыға сұқтана қарап, 
үнсіз тұншықты.

Қаладан шыққалы ауыз жаппай, желдей ескен сергек атшы
ның бейшара кейіпке түскеніне кектенген сияқты, әлде өзгер
ген дала келбеті желпіндірді ме, кім білсін, манадан бері қалың 
шилі, томарлы, жер түгі де ұзара өскен өлкелі өңірге тамсана 
қарап отырған Рамазан кенеттен тамағын кенеп, біржосын кең 
тыныспен «Аалаған» айғайға басып, ән бастады. Сызылтып 
баптанған жоқ, кең үнмен бірден көтеріңкі бастады да, биікке 
шығып алып сорғалата жөнелді.

Анығында күні кешегі беймәлім күтуден қажыған кезде де 
жас жұбайлар уақытты ән шырқаумен өткізгенді, ал сахараға 
шыққан соңақ сол әдетті үдетіп, өздері жас күнінен жақсы бі
летін, машық еткен Баянауыл әндерін даусын көтермей, ақырын 
ғана ыңылдап айтып келе жатқан.

Рамазан мұғалімнің бүгінгі қарекеті кешегіден бөлегірек. 
Әл денеге қатулы сияқты, әлдекімге айбын көрсеткендей. Соны 
жүрек ділімен аңғарған, одан да гөрі бүгінгі шырқау мәнеріне 
таңданған Рәпіш күйеуіне сүйкене түсіп аңтарыла қарады. 
Бұрын да ерін сүйсіне тыңдаған, көпкөрім әнші деп білетінді. 
Бірақ мына дала төсінде естігені, әсері де өзгеше болды. Бөлек үн! 
Бөлек шырқау! Бұрынсоңды аңдамаған өзгеше мәнер...

Дала тымтырыс. Теңбілсіз көк тас төбеден төңкеріле төніп, 
иен сахара марғау күйде сұлық жатыр. Баяу желпінген бетеге
лер «Осың дұрыс, жас жігіт, сөйткенің жөн...» дегендей боп ба
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сын иіп, боларболмас желкілдейді. Жұдырықтай бір шымшық 
біраздан бері қатарласа ұшып шырылдап келе жатқан, сол да 
таңырқағандай, о, тоба, өз әнін үзіп, тымтырыс тына қалды. 
Дертедегі қос күрең ғана әу деген үн шыққандаақ бастарын 
шұлғып тастап сар желіске көшкен, сол бетінде әлі желіп келеді.

Бейсекеңнің аузы ашылып кетті. Божысы тізесінде бос жатыр. 
Бадырайған көзі жайнаң қағады, тымағының құлағын жымқыра 
көтеріп қойыпты, еліге тыңдап отыр.

Қыбыр етпеген қарасұр отағасы ғана. Түк естімегендей, көзін 
алысқа қадап, қырын отыр. Шошақ тымағын баса киген, шоң 
желкесі одырайып, бойы аласара түскендей.

Рамазан аңырата әуелетіп келіп:

«Қозы Көрпеш – Баяндай
 Бір молада өлсем-ай!» –

деп шымырлата бітіргенде, делебесі қозған делбеші бар даусымен 
қостады:

– Е, бәсе! Сызылтқаныңды қой, Рамазан інім! Дәп осылай бар 
даусыңмен шырқатқаның жөнақ!..

– Әй, әумесер, аузыңа түскенді оттамай, божыға ие бол! 
Бейтаныс отағасы Бейсенді талмауыр бүйірінен нұқыды, оны

сы «Доғар!» деп ыңқ еткізгеннен кем болмады.
Делбеші бірақ айылын жиған жоқ. Миығынан күле мырс 

етіп, божыны уысына жиып, қос күреңді жонынан екіүш мәрте 
жүремелете қағыпқағып жіберді. Ілешала жолаушы серігіне 
қарап:

– Қасеке, сен осы қызық адамсың. Оттайтын мен мал емеспін. 
Бір ме? Сосын қолыңа ие болып тиыш отыр. Ән тыңдағың кел
месе, тымағыңның бауын түсіріп, құлағыңды тарс қымта, білдің 
бе? Маған да қайтып зекіме! Бұл – екі! Зекитін заманың келмес
ке кетті деп біл. Баяғыда мені еркіме қоймай, Бақанас бойына 
күштеп апарып, жаңа қыстау салып, егін еккеніңде, екі жыл 
желкеме мінгенде зықымды әбден шығарғансың. Мен қазір өз 
еркім өзімдегі адаммын, аупарткомның атшысымын. Мұны енді 
үш дейсің!.. – деді зілдене үн қатып. – Бұдан да қаттырақ айтар 
едім, мына екі жасқа көзтүрткі жасамайын деп, егде жасыңды 
сыйлап отырмын...
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Қасекесі бірер мәрте түйіле қарады, бірақ ләммим демеді. 
Қатты қақырынып, алысырақ жерге түкірді де теріс қарап кетті.

– Ау, екі жас, енді мені тыңдаңдар. Мен сендерге қазір Бая
науылда сендер естімеген, білмейтін қисса айтамын. Бұл қис
саны Абай ақсақалдың немере інісі, өзі ақындыққа баулыған 
Шәкәрім қажы шығарған, ол кісі қазір де бар. Қажының өлең
мен шығарған сөзі «Жолсыз жаза» аталады. Ал жазған тарихы 
осы өңірде болған, біраздан соң сол қос марқұмның моласының 
қасынан өтеміз... – деп қопаңқопаң етіп, орнынан көтеріле 
түсіп, тамағын кенеп, желпініп алды.

Қасеке атанған отағасы үндеген жоқ. Қыңырайған әлпетінен 
аумай, теріс қараған қалпында қара тастай қатты да қалды.

Бейсекеңнің кенеттен желпінген қылығына еліккен Рәпіш:
– Мола дейсіз бе? Кімнің моласы? – деп жаутаңдап жанжа

ғына қарады. Сірә, сенбеген. Аппақ борықтай өңі күнге күйіп, 
кешегі бозаң қалпынан қоңырқай тартыпты. Баданадай үлкен 
көзі мөлдіреген қарақаттай қапқара. Қою қасы қиып қойған 
сықылды. Ұзын кірпіктері тік шаншылып тұр. Әлде аңғалдық 
райы, әлде пәк тазалық жайы? Қалайда келбетті бетпішіні кісіні 
өзіне еріксіз қаратқандай. Бойы да тұрықты. Өзінен әнтек тапал 
күйеуінен қарыстай жоғары.

Рамазан әлгінде шырқаған әнді Бейсекең білетінді, шамала
уынша, тобықты еліне де өнері мәлім Әсет Найманбайұлының 
әуені. Соны әуелете салып, көңіл күйі елікті ме, Рамазан да 
келіншегін демде қостап:

– Олай болса, Бейсеке, қиссаңызды бастаңыз, жол қысқара
ды... – деп демеу білдірді.

Бейсен Атсоғарұлы жалындырған жоқ. Тамағын кенеп, бірер 
мәрте жөткірініп, қозғалақтап, алдыартына қарады. Бишігін 
жанына қойып, жас жолаушыларына бетін бере отырды. Құран 
оқыған сопыларша көзін тарс жұмып алған, сірә, ойға түсті, әлде 
мақамын іздеді, біршама уақыт үнсіз отырып, ақырында қиссаны 
бастады:

«Өткен адам болады көзден таса,
Өлді-өшті, оны ешкім ойламаса...
Ол кетсе де белгісі жоғалмайды,
Керектісін ескеріп, ұмытпаса...»
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Даусы күңіренте толғауға жетіңкіремей азкем кібіртік теді. 
Бәсең бастады. Сөйтсе де құлаққа жағымды, көнтерлі қоңыр үн.

Бейсекең кеше де бірер дастан айтқан. Жаттауында қапы 
жоқ, мүдірмей, судырата соқтыртқан. Бүгінгі мақамы одан 
бөлегірек. Асықпай, шымшымдап қана айтып отыр. Жолсерік 
жастар ғана емес, өзі де сүйсіне тыңдауға құштар жандай еліге 
жырлауға ынтасы ауғаны анық... 

* * *

 ...Орда қойнауында құс салып, түлкі іздеген тобықты жігіті, 
батыр тұлғалы Кебек боранды іңірде жолдан адасып, әлде әдейі 
шатасып, жалғыз үйлі ауылға тап болады. Қаражартас түбіндегі 
қыстау иелері аңшы жігітке ілтипат көрсетеді. Таңертең қайтар 
жолын батырға нұсқаған шалкемпірдің жалғыз перзенті Еңлік 
болыпты. Сұлу қызға көңілі құлаған жігіт қыз ауылын әлденеше 
күннен соң жаңылмай тауып келіп, жасырын жолығады. Бірін
бірі тани келе екеуінің арасында махаббат жібі жалғаныпты.

Заманның қатыбас кезі. Мың адам бірдің еркінде болып, жат 
десе жатып, тұр десе тұрып, көшбасшы бидің қасқабағын бағып, 
тірлік жалғастырған айбынды уақыт. Ру десе жабыла көтеріліп, 
аттандай шауып, есі қалмай еліретін ереуіл мезгіл. Соны да дала 
жұрты өзіне бақ санаған. Сол бірлікпен абыройатақ алған адуын 
шақ.

Албырт көңіл, бірібіріне деген іңкәрлік сезім ақыры алдыар
тына қаратпады. Екі жас ескі дәстүрдің ала жібін аттамақ болды: 
Еңлік сұлу бесікке бөленген шағында басы шырмалған кемтар 
жігітінен жеріді; Кебек батыр да уәдесінде тұрып, өзін құштар 
еткен ғашығын алып қашып, ауылына әкеледі. Бұл оқиға о күнде 
ат төбеліндей азаң тобықтыға едәуір сынсалмақ салған күр делі 
іске айналады. Еңлік – найман жесірі; найман болса – қарамы 
өздерінен әлдеқайда мол, іргелі ел; нәркес көз, хас сұлуын 
көлденең көк атты біреуге жетектетіп жіберіп қарап отыра ма? 
Еңлік сұлу түгілі, жарымес, жырық ерін бір жетімін тектентек
ке жібере ме? Жоқ! Өйтетін болса... 

Амал не, екі елдің арасы ушығып, дүрдараз дауға ұласады.
Тобықтының игі жақсылары Кебек ердің жанкешті ісіне 

өжеттік жасадың деп елпілдемепті, қалың найманмен келісімге 
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келгенше ауылдан жыраққа кетіп, бой тасалауын жөн көрген
міс...

Екі ғашық қашқын атанады, о күнде бозторғай мен арқардан 
өзге тіршілік иесі жоқ Кіші Орданың тас үңгіріне келіп пана
лайды. Ал найман жағы қол жасақтап, тобықты шебіне келіп, 
«Тұрысатын жеріңді айт, болмаса екі тентекті қолыма бер, жа
засын өзіміз кесемізге» салып, бітімгерлік сөзге құлақ аспаған. 
Ауыл үстінде ат ойнатқан...

Тобықты елі егер сөзге шыдамапты: ғашықтарды ұстап бер
меген, бірақ қорғамайтынын да мәлімдепті. Әлдекімдер екі жас 
паналап жатқан жерді нұсқаған.

Кебек ер жанталаса қарсылық көрсетсе де, күші басым көпке 
топырақ шашсын ба, құтыла алмапты. Құтылар ма еді, кім 
білсін, жауын жапыра қайрат қылып, сытылып шыққан бетте 
Еңлік сорлы осалдық жасап Қозыкүрең аттан құлап қалмаса?.. 
Ол байғұс ер үстінен түспес пе еді, кім білсін, тау басындағы 
тас үңгірдің қуысында кішкентай бөбегі шырылдап жатпаса?.. 
Сөйтіп, қайран сұлу қапылыста қолға түскен. Қоршауды бұзып 
шығып, бәйгекүреңімен қуғыншылардан қозы көш жерге ұзап 
кеткен Кебек ер асық жарын қиып кетпеген. «Өлсек – бірге 
өлеміз, жер үстінде – төсегіміз, жер астында қабіріміз бірге бола
ды» деген уәдесін, сірә, бұза алмапты. Қайтып оралып, сойылын 
тасқа ұрып сындырған да, тізе бүккен. Қайрап салса қайтпайтын, 
жау десе күнтүн шабудан таймайтын есіл ер осылайша морт 
сынған деседі. Неткен асыл қасиет, неткен адалдық?! Мұндай 
ерді жауыңа ғана салсаң етті, қазақ елі!..

Аямапты қан тілеген ашулы тобыр: қолаяғын байлап қойып 
дүре салған; аяусыз әжуалап бетіне түкірген; ата дәстүрін бұздың 
деп Кебекке, батадан аттадың деп Еңлікке алмакезек кіжінген; 
ақыр аяғында көшбасшы билерінің алдында әкелген.

Шошақ бөріктерін шалқайта киген, қаба сақал кегежін 
билердің емешесі үзілсін бе, екеуін де өмірден аластауға билік 
айтқан. Жан қинамай үзілер ақ өлім де емес, жан түршігер қатал 
жазаға, ат құйрығына байлап сүйретіп өлтіруге үкім еткен. Ел 
дәстүріне қарсы шыққан әрбір тентектің жазасы осы деген! 
Бәлкім, кейінгі толқын ізбасарлардың бірдебірі қайталамасын, 
баршасының аяғына салған тұсау осы болсын деп те кіжінген. 
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Билер үкімінің бұрынсоңды ел естімеген, жан көрмеген қатал 
жаза болғаны анық...

Екі ғашық кешірім сұрамай кетіпті. Сірә, кешірім болмайты
нын білген. Тек үкімді естіп, мойнына арқан түскен сәтте екеуі 
қасқайып тұрып:

– Арызымыз бар, дат! – дескен.
Үш түрлі тілек айтыпты:
– Үңгірде жылап жатқан сәбидің кінәсі жоқ. Бейкүнә сорлыны 

өлтірмеңдер, нағашысы ұрпақсыз қалды, соларға табыс етіңдер.
– Бірбірімізбен арыздасуға рұқсат беріңдер.
– Бұл өмірде жүрегіміз бір соғып, қысқа болса да бір тілекте 

өмір бастап едік. Өлген соң да айырмай, бір қабірге жерлеңдер.
Қолы босатылған соң қос ғашық арыздасып, қол ұстасып 

тұрып, анталаған тобырға қасқая қарапты деседі. Екеуін 
беттестіре байлап, қос аттың құйрығына байлап алып, әулекі 
топ олайбылай шаңдата шапқан білем. Бұл жайында «Жолсыз 
жаза» дастанына мынадай шумақ өрілген:

«Екеуінің мойнына арқан салып,
Екі аттың құйрығына байлап алып,
«Матайлап» ұран салып шауып-шауып,
Өлтіріп бір төбеге қойды апарып...»

III

 Ералының иен шалғыны таусылып, кең өлкенің шетіне шыға 
бергенде даңғыл қара жолдың түстік жағынан сүрлеу жол ке
зікті.

Еңлік пен Кебек хикаясын ұзақ жырлаған Бейсекең бұл сәтте 
тымтырыс мүлгіп отырған. Өзіменөзі боп егілген, еңсесін ауыр 
тас басқандай қалжырап та қалған жайы барды. Қасындағы жо
лаушылар да үнсіз мүлгіген қалыпта.

Бейсекең ойланған жоқ, бүйірге қисайған сүрлеуге ат басын 
бұрды. Сонда ғана қарасұр отағасына тіл бітіп:

– Өй, сен еріккенбісің, асығып келе жатқанда... – деп нара
зылық білдірді. Бейсекең мәу деген жоқ, баяу ілбіп келе жатқан 
қос күреңге бишік үйірді.

Біраздан соң жүргіншілер тырбық қараған өскен дөңестің 
үстіне көтерілді.
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– Кәне, жастар, арбадан түсіңдер, – деді кенет. – Сол бей
бақтардың моласына тағзым етеміз.

* * *
 
...Екі жастың мылжаланған денесі Таймақ пен Ералы

ның арасындағы иен жазықтағы жападанжалғыз одырайған 
тақиядай дөңестің үстіне жерленіпті. Бір ғажабы, кер заманның 
керауыз билерінің кегежін кесігі ғашықтардың ақтық тілегін 
бұзбай, айқасқан құшағын айырмаған қалпында бір қабірге 
қойылған. Қос ғашықтың денесін жасырған қорым тас сөйтіп за
маналар көшіне ілесіп, ру намысын жоқтаушылар ойлағандай 
ұмыт қалмай, бір ұрпақтан екінші ұрпақ айтып тауыспас ға
шықтық туралы жырға айналған...

Бейсен жыршы соны тәптіштеп айтпаса да, ерлізайыпты 
жүргіншілер жүрек ділімен ұққан сыр осы: бұл мола – әншейін 
тас үймесі емес; ескерткішке бергісіз, атақдабысы алысқа кетер 
құлпытас сияқты сезілер айрықша белгі.

– Бейшаралардың басына зират та бұйырған жоқ, қабірден 
шыққан кесек тастың астында қалды, – деп әлденеге кержиіп 
тұрып, Қасымбек отағасының қарызға бергендей сызданып ес
тірткен сөзі екі жастың құлағына түрпідей тиді.

Рамазан мен Рәпіш қол ұстасқан қалпы қорым тас үйілген 
төмпешікке жақындап барып бастарын иіп, тізесін бүкті. Етегін 
жусан жапқан, әр тұсынан селтиіп селеу шыққан тас үймемен 
үнсіз тілдескендей болып, бастарын шайқады. Сонау ықылым за
манда жер жастанған қос мұңлықпен іштей ұғысып, әлдене жа
йында сыр шерткендей болып үнсіз тұр...

Төңірек жымжырт, жалтыр аспан биіктеп кеткендей ту тө
беден төңкеріле қарайды. Сағымға оранған көкжиек буалдыр 
шымылдығын бір ашып, бір жауып, тығылмақ ойнағандай құ
былады. Алыстан мұнартқан Арқалық пен Орда таулары да 
сұстиып оғаш көрінеді. Селеу біткен басын иіп, бетеге атаулы 
елпілдеп олайбұлай толқиды.

«Сен де мендей арманына ерік берген құса жан екенсің, Ең
лік апа. Жүрегіңнің қалауын бұзбапсың. Жаратылысың неткен 
өр еді! Бақталайына жазғанды көтермек болып, сүйген жігітінің 
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қолынан ұстап жүре берген. Неткен ерлік! Сол ерлігіңнен азмаз 
бөлісші менімен!..» дегісі келді Рәпіштің тас қабірге телміре 
қарап, сол ойын тек дауыстап айтқан жоқ.

Саршатамызда Рамазанға еріп, туған ауылынан жасырын 
кеткені өтірік пе? Жоқ. Рамазанмен туған бөле екені де рас. Өз 
шешесі Әлима Рамазанның анасы Сақышпен апалысіңлілі еке
нін кімнен жасырады? Жасырып керегі не, екеуінің арасындағы 
махаббат жібінің жалғануына осы жайт себеп болса? 

Рамазан әуелде өз үйлеріне жиі келіп жүрді. О кезде екеуі де 
ойын баласы еді. Өзі ер балаларша киінетін, атаанасының ер
келетіп бұлаң өсірген шағы. Сонда осы Рамазанмен неше мәрте 
шекісті десеңші. Бұл өзінен күшті де, тентек те еді. Қолындағы 
затты тартып ала беретінді. Өз шешесі: «Мұның оспадарлығы 
тұптура әкесіне тартқан. Тірі жүрсе бір биіктен көрінеді...» – 
деп сүйсіне әңгімелеп отыратынды.

...Рамазанның тетелес ағасы Көшмұханбет ата қыстаулары
на ұрымтал қоныстанған Рүстем байға жас күнінен жалға жүр
генді. Бай жамағайыны момын балақанды андамұнда жұм
сап тыным бермейді. Кейде көрші ауылдардағы тойтомалаққа 
барғанда атымды қарап отырасың деп ертіп кетеді екен. Бірақ ел
гезек баланы тайқұнанға мінгізбей, жаяу салпаңдатып, мінген 
атының құйрығынан ұстатып қояды деседі. Осы ауылға келгелі 
Көшмұханбет аты қысқарып, Көшпай атанған балақан сол ма
заққа да ләммим демей, байдың айтқанын бұлжытпай істеп, 
ту соңынан жаяу бәйтеңдеп отырады. Байекең дән риза: «Бұл 
өзі сондай қағылез айналайын...» – деп мақтау айтып, тағы да 
жұмсайды білем. 

Бір жолы өзінен екі жас үлкен ағасын іздеп, осы ауылға Ра
мазан да келе қалады. Рүстем бай оған да: «Пәленшекең ауылға 
тойға барамыз, сен де жүр, тек атымның құйрығынан ұстап 
отырасың...» – дейді. Межелі уақытта ауыл иесі сыртқа шықса, 
ерттеулі көлігінің құйрығы шорт кесілген, жазықсыз жануар 
тайға ұқсап, құнтиып тұрады. «Ау, мынаның құйрығын кес
кен кім?» – десе бай, Рамазан ешбір қымсынбай: «Мен істедім, 
өйткені сіздің атыңыздың құйрығынан ұстап, артыңыздан жаяу 
салпаңдауға құлқым болған жоқ…» – дегенде, Көшмұханбет
Көшпай не істерін білмей, қожайын атының астына кіріп кете 
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жаздайды. «Ау, сен балақан әкең Әбішке тартқан өжет екенсің. 
Манағы сөзді сені сынау үшін әдейі айтып едім, кел, мінгес арты
ма...» – деп Рамазанды мінгізіп алып, тойға аттаныптымыс...*

Содан Рамазан бөлесі екіүш жыл жоқ болып кетті. Ертіс бо
йындағы қалаларға оқу қуып кеткенін естіген. Ал өзі тұрмыс 
билеп Баянауылдан ұзай алмай қалды. Сөйтіп жүргенде былтыр 
күзде Рамазан ойда жоқта сап ете қалды. Орысша киінген, шаш 
қойған көрікті жігіт болыпты. Өз ауылына мұғалім болып кел
ген. Сөйлес енді: кешегі тентек бөлесі өзіне енді сабақ оқытады, 
комсомол ұйымына мүше, білімдар қала Семейде оқыған...

Бәлкім, сол қарсаңда өрбіді?.. Әлде бұрыннан сөнбей қал
ған шоқ тұтанып, қайта маздады?.. Әйтеуір сол қыста Рамазан 
екеуінің көңілі жарасып шыққаны анық. Енді, міне, Баянаула
дай базарлы, баянды жерін, алтын босаға – атаана, туыпөскен 
елін тастап, қайдағы бір қиян шет, Арқа жонындағы Шыңғыстау 
атанған бейтаныс елге келе жатыр. Алдында өздерін нендей 
тірлік күтіп тұр?..

– Кебегің нағыз ер екен, шіркін! Аз уақыт ойнапкүлгенім 
де жетер деп безіп кетпей, сүйген жаны жүкті болып, айыкүні 
жақындағанда алып қашқанын айтсаңшы! Демек, шын сүйген! 
Қу жаным олжа деп қысылтаяң сәтте ат басын қоя беріп алысқа 
кетпей, артында шаң қауып қалған қуғыншыларға қайтып ора
луы да мәрттігі! Махаббатына адал жан сендейақ болар... – деп 
өзіменөзі сөйлесіп тұрғанды Рамазан да сол сәтте.

Есіне кенет көкесі түсті. Осы сапарға аттанар алдында әкесі 
өзін оңашалап: «Ел рәсімінде жоқ оғаш іске күп еттің, балам. 
Құптамаймын оныңды, бірақ жолыңа көлденең тұрып, бетіңнен 
де қақпаймын, – деп біршама уақыт үнсіз отырып күрсінген бо
латын. – Поштайдың Құсайынын мен есерсоқ жындылықпен 
сабаған жоқпын, алты жыл айдау көргенде, ит жеккен суық 
өңір де жүдепжадап жүргенде де сөйткеніме қапа болып, тит

* Шалдуар қылық сияқтанған бұл оқиғаны біз Көшмұханбет Әбішев әуле тінің 
екінші, үшінші ұрпақтарынан бертінде естіп, хикаятымыздың жаңа басылымына 
қосып отырмыз. Бұл әңгімені Көшекең марқұм өз балаларына өнеге ретінде айтып: 
«Рамазан мен оған тетелес Балқаштың жаратылысы менен әлдеқайда артық еді, еке
уінің де өмірі, әттең, шолақ болды...» – деп өкініш білдіреді екен. Бәлкім, өр мінезді 
ағаларының асыл тұрпатын өз ұрпағы жадында сақтап, өнеге етсін деп әдейі көтеріп, 
өзін қасақана кемсітіп айтуы да мүмкін.
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тей де жасыған емеспін... Поштай тұқымы атабабамнан еншіге 
тиген жайлауымды тартып алып, жүрегіме қаяу түсірді, жуан 
тұқым, болыстығын арқаланып, намысымды жер қылды. Ішқұ
садан өле жаздап жүрдім де, ақыры сол бір оспадар әрекетке 
тәуекел еттім: аңдып жүріп, жолдан тосып алдым да, әбден 
тепкіледім; былғары пәуескесін де аяусыз тілгіледім... Қазіргі 
өкімет сендердікі, билік те кедейкепшіктің қолында. Әйтсе де 
құбылмалы заманға сенім жоқ, екінің бірі белсенді, әлдекімнің 
аузынан шыққан бұрал қы сөз басыңды жармаса да, жаныңды 
жаралайды, қарағым. Бұл маңнан алысырақ жерге кетіңдер. 
Мейірімді Алла жолдарыңды оңғарсын!..» – деп әкесі қолын 
жайып батасын бергенді.

Ауылаймағы өз әкесін жасаң күнінде, сірә, оғаш мінезіне 
орай «Жынды Әбіш» атандырғанын Рамазан емісеміс естіген. 
Кемсіткені шығар, бір тойға аяқ артар ат таба алмай, түйе мініп 
барғанын да әжуалап, «Түйе мінген Әбіш» деген сөз де соңынан 
ерген. Әсілі, мінезінің қияңқылау, шақарлау екені рас. Ел ішінде 
Әбіш атанған (азан аты – Әбдірахман Абайұлы) әкесінің 1516 
жасқа келгенше мұсылманша да, орысша да хат танығаны өз 
уақытын бағдарлай білгенін аңғартпай ма? Бір кезде Баянауыл 
дуанына аға сұлтан болған, әлей пысықтығымен 1840 жылдар
дан беріде патша ұлықтарына жағып, ел билігінде көп жүрген 
Поштай тұқымын сабау да кім көрінгеннің қолынан келмейтін 
өрлік, шынында да қияңқы мінездің салдары. Шынау, сондай 
әкені қалайша түйе мінген момын шаруа дейді?! Жоқ, әке сө зі – өзі 
үшін бұлжымайтын заң, ондай әкені тек қана мақтан ету керек! 
Шындап іздесе Баянауылда өзіне де, келіншегіне де жұмыс та
былатын еді. Бірақ өмір теперішін көп көрген, мосқал жастағы 
әкесі бірдеңені біліп айтқан шығар деп ойлады, ақылына құлақ 
асқанды жөн көрді. 

«Екеуіне қайдан кезіктім? Оған қоса мына тілің кесілгір 
қырт Бейсен де ойда жоқта ұшырасты. Бейтаныс екі жастың 
өздерін соншама еркін ұстауын қызмет желіне саяйын, әмбе 
кәмсамал болған соң табынатын діні, тәлімтәрбиесі сол, ал мына 
ат айдаушы қарабайыр шаруа неге құтырады? Бұл жазған күні 
кеше менің босағамда көзін сатып қипаңдап тұратын жалақ ерін 
жалшы еді, енді, міне, сақалымды сапситып «Әй, Қасымбек» 
дейді. Әттең, бұзылған заманай! Не боп барады бұл дүние? О, то
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ба, не болған мына сұрқия заманға, не болған?!» деп тілін шай
нап, қарасұр отағасы да ішінен зарлап тұр.

Қалың қабағы түксиіп, көзінің астымен жанжағына барлай 
қарайды. Жұтып қоярдай қомағай көзқарас. Өткен күннен мына 
тас қорымдай да белгі қалған жоқ, табан тірер тірек атаулы із
түзсіз жоғалды. Қырға шықса – қаптаған колхоз, ойда – ком
муна. Қойнықоншы мыңғырған мал, бұта түбінен бірбір қой
қозыдан өргізетін қайран Шыңғыс соңғы екіүш жылда әбден 
азды. Бір апта салт атпен жүрсең таусылмайтын қайран таудың 
кең қолтық қойнауы бүгінде қаңырап бос жатыр. Кәмпеске деп 
тік көтере алды, кедейді байға теңейміз деп қайыра тонады, 
сонда жиылған қыруар мал қайда? Зымзия жоғалды. Содан 
қалған азынаулақ тұяқты тағы да қосақтап алып, колхоз бола
мыз, жалпыға бірдей ортақ шаруашылық жасаймыз десті. Сон
шама тонаудан соң өзінде қалғаны – мына дерте сыртында келе 
жатқан жіңішке күрең, қарақан басының неғып аман жүргеніне 
осы күнге дейін таң. Бүйткен амандығы құрысын! Бүйткенше 
біржола жұтап қалғаны жөн еді. Құдайдың кәрі деп көтерер еді. 
Ал сол зауалды қолдан жасаған белсенділердің кәрін, күні кеше 
босағасында мөлиіп тұратын құлқұтанның бүгінгідей мазағын 
қалай көтереді? Не үшін көтереді?..

«Тыптыныш жата беріңдер, қос мұңлық. Ал мен байғұс 
сендерді жырға қосып, айта берейін. Беу, қашаннан, әкем Атсо
ғар жаттатқаннан бері жырлап келемін. Әлі де айтамын, өткен
кеткенге, үлкенкішіге шамашарқым жеткенше, нақышына 
келтіре жырлаудан жалықпан!..» деп Бейсекең де өзінше егіліп 
тұрғанды.

Иен далада бірге келе жатқан төрт жолаушы, бәлкім, көкірек 
сырын бұдан да ұзағырақ, бұдан да молырақ ағытты?.. Кім білсін, 
әйтеуір сол мезетте, иен дала шетінде құлазыған тас мола басын
да тұрып, жымжырт тына қалған иен сахараға елти қарап, өз
өзімен болып, үнсіз сырласқаны айқын. 

– Ау, балалар, жүрелік, – деді әлден уақытта Бейсекең.
Рамазан қабірдің бет топырағын сипап, орнынан тұрды. Рә

піштің ілтипаты одан өзгешелеу болды. Жол бойы қолына ұстап 
келе жатқан бір шоқ гүлі барды. Соны қорым тастың бетіне та
ратып жапты. Қасымбек отағасы еңкейген жоқ, түрегеп тұрып 
бетін сипады да, еңісте қалған арбаға қарай ығысты.
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 IV

Ерлізайыптылар оқуағарту бөлімінен шыққан соңақ сұ
растыра жүріп, Шыңғыстау аудандық жастар комитетінің хат
шысы Керейбаев Асылбекті маңдайына қызыл жалауша қадаған 
төрт қанат қоңырқай үйден тапты.

– Міне, жайсаңдар! Тап өздеріңдей жас мұғалімдер керек біз
ге! Екеуің де бала оқытасыңдар, ә? – деп аужаском хатшысы бір
денақ іліп ала жөнелді. – Бақанасқа барғандарың көрім болды. 
Ол өзі әлеумет жұмысынан кенжелеп қалған, іріткісі көп ауыл. 
Байқошқар да соның ығында отырған кертартпа ауыл. Бірде
бірінде комсомол ұйымы жоқ. Соларды жедел ұйымдастыру енді 
екеуіңе жүктеледі...

Аужаском хатшысына Рамазан таңдана қарады: жер жал
даған тапал тұрқына әлгінде қарны ашқандай болған, ал айтып 
тұрғаны – көңіліне қонбайтын сөз.

– Осы күнге дейін шалғайдағы екі ауылда әшейка ашпау, 
Асыл бек жолдас, түсініксіз олқылық. Қазақстанның бірдебір 
түкпірінде комсомол ықпалы тарамаған ауыл болмасын деген 
қаулыны, демек, естен шығарғансыңдар. Оның себебі неде? – деп 
Рамазан хатшыны тұқырта сөйледі.

Керейбаев бүгежектеп қалды.
– Оның рас, жолдас. Әділ сын. Сол үшін де менен бұрынғы 

хатшы жұмыстан аласталды. Ал мен бұл ауданға жуықта ғана 
келдім, ауданның барлық колхозын түгел аралап шығу үшін 
тура бір ай керек. Бұл ауданның жері ерекше мол, бұрын төрт 
болыс ел болған, дені таулы аймаққа орналасқан. Ең шатағы, 
бір шеті мен бір шеті – кем дегенде екіүш жүз шақырым. Ком
сомол жұмысы да сәпсем ақсаған. Қағаз жүзінде ұйымдасты де
ген, әділін айтқанда, санатта бар, бірақ мардымды ісі жоқ жас
тар ұйымдарын жандандыру үшін қаншама уақыт пен еңбек ке
рек... Қысқасы, үлгермей жатырмыз. Міне, киіз үйді кеңсе етіп 
отырмыз, ал күн суыта не істейміз, соған тіпті миым жетпейді. 
Ұйымдасқан кеңсе көпақ, соның бәрі қақаған қыста қайда сыя
ды? Сүгір байдың әулеті қыстау еткен ескі қыстау мүтім бір 
ауданға жете ме?..

Аужаском кеңсесі жайғасқан киіз үйде қос мұғалім аялдаған 
жоқ. Есепке тіркелді. Жұмыс істейтін ауылы – «Бақанас» колхо
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зы, естулерінше, «Байқошқар» колхозы да сол маңаттан қашық
та емес, екеуара бір мектеп ашады. Рамазан оған меңгеруші бо
лып тағайындалды; Рәпіш «Саужой» ұраны* бойынша үлкендерді 
оқытады; Қызыл отау ұйымдастыру да – екеуінің мойнында.

Ту баста Доғалаң тауының бөктеріне орнығып, сол жерде 
қала сала бастағанда, әлдекімнің пәрменімен, сірә, Семей
ге ұрымтал болғандығы әсер еткен, Қарауыл өзені күнбатыс 
іргесін жанай ағып, күншығысқа орай өтетін биік төбенің 
іргесіне көшірілген Шыңғыстау ауданының жаңа орталығын 
жағалай аралап, одан соң өзеннің суы көктемде жайылатын 
көгалды алқабына 5060 киіз үй тігіп, соларды кеңсе де, баспа
на да етіп тіршілік бастаған қыр елінің тірлігін ерлізайыптылар 
асықпай көрді. 

Қайда қарамасын – алқамсалқам құрылыс, төбесі үңірейген 
жатаған тамдар көше түзеп бой көтеріп келеді. Әр жерден 
көшіп келген отбасылар жаңа мекенге бұрынғы қо ныстарының 
үйреншікті әдетғұрпы ғана емес, ескі тірлігін де ала кел
ген тәрізді. Бірінің маңдайында қызыл жалау ілінсе, бірінің 
алдындағы көгенде ешкілақ жатыр. Боздаған інгенін, шәуілдеген 
итін ерте келгендер де бар.

Ерлізайыпты мұғалімдердің ендігі қарекеті Бақанасқа жет
кізетін көлік іздеуге арналды. Бұл да со күнде оңай шаруа емес 
сияқты. Ақыры, амалы құрыған соң Рамазан РКИ атанған ау
дандық жұмысшышаруа инспекциясының кеңсесінен кө мек 
сұрауға мәжбүр болды. Оның бастығы Олжабай Шалабаев де
ген кісі екен, Семейдің өзеншілер қауымы тұратын Затон қа
лашығының жұмыскері деп естігенді. Жұрттың айтуынша, 
іскер адам, ең бастысы, дегенін бұлжытпай орындататын қай
ратты кісіміс...

Рамазанның жөнжосығын білген соңақ ол қайраткер:
– Қаладан қалай келдің, сонымен жөнелтемін... – деді.
Жас шамасы қырықты еңсерген жұмысшышаруа инспек ция

сының бастығы дереу бір жігітті жұмсап, Қасымбекті шақыртты.
Түрі сұсты қарасұр отағасымен Рамазан сөйтіп ойда жоқта 

екінші мәрте кезікті.

* Кеңес үкіметі жүргізген «Сауатсыздық жойылсын» науқанының қыс қартылған 
атауы. 
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– Тура бүгіннен қалдырмай, Рамазан жолдасты келінше
гімен ауылыңа жеткізесің! – деп РКИ бастығы сөзді шолақ түйді.

Анау керенау үнмен қыржиып:
– Олжабай жолдас, асыра сілтеу енді болмайды дегенді көк

темде өзіңіз айтқан едіңіз... – деп еді, Олжабай үстел тақтайын 
сұқ саусағымен тықылдатты.

– Сен, Солтабайұлы, бос былшылды доғар! Колхоз мүшесі бо
ла тұра шаруа қамдайтын уақытта қалаға қыдырғаның үшін жа
уапқа тартыласың, – деді ақырын ғана.

Рамазанға түйіле қарағанмен Қасымбектің одан әрі қар сы
ласуға шамашарқы жетпеді. РКИ кеңсесінен ол ұнжырғасы 
түсіп, жасып шықты. Содан Рамазанды ертіп, атарбасы тұрған 
үйге келген соң:

– Ал, өшетел, қашан жүрмексің? – деді.
– Бүгіннен қалмаймыз, отағасы.
– Жете алмаймыз бүгін! Ит өлген жер. Сонсоң жолда қону да 

қауіпті. Шыңғыс іші биыл тиыш емес, байқа, бала!.. – Қасымбек 
мұғалімнің жүзіне бағдарлай қараған. Мықтымсынған неме, 
әуселеңді байқайын деген сыңаймен айтқан сықылды.

Рамазан өз елінде де мұндай қоқанлоқыны естіп өскен.
– Жүреміз, отағасы, Шыңғыстың тентегімен мені қор қыт

паңыз, – деді.
Қасымбек ләммим деген жоқ. Әлдеқайдан жеңіл арба тауып 

әкеп, жіңішке күреңін жеге бастады.
Күн кешегідей, жаймашуақ райынан қайтпаған қызулы қал

пында. Күз келсеақ жанжақтан шоғырлана қалатын бұлт
тар керуені жоқ, әлдеқайда көшіп кеткендей. Сайсайланы 
қуалап, жоталар шоқтығын жұлмалап соғатын теріскей жел
ден де ада. Көктемгі аласапыран кезінде ағылтегіл жөңкіліп 
өткел бермейтін өзенбұлақтардың ентігі қазір басылған, 
жылғажыралар түбінен жылтырап қана көрінеді. Иә, жомарт 
табиғаттың мейірпейілі айқара ашылып, бейнетқор сорлы, 
шаруаңды қамда, қайталанбас алтын күзің мен боламын деп 
тұрғандай...

Шыңғыс ішіне кіші бесінде кірген жолаушылар үнемі өрге 
жүрді. Жас жұбайларға өздері келе жатқан ұзындықысқалы 
қия беттер мен сан салалы өзекшелер таусылмастай көрінеді. 
Әсіресе Рәпішке. Мехнаты көп тау жолынан қажығаны сонша, 
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томсырайған отағасы өздерін жан баспас аулаққа әкетіп бара 
жатқандай сезілген. Күйеуінің қолтығына тығыла түсіп үнсіз 
мүлгуде. Ал Рамазан қыңқ етер емес, сергек отыр. Заңғар жар
тастары сан қатпарлы, қойнауы мол таудың қайқаң белдеріне 
ынтыға қарайды: мол сулы, кең арналы бұлақтар, жапырағы түсе 
бастаған шоқ қайың мен реңі өзгермеген көгалды алқаптардың 
жасыл келбеті құса көңіліне шуақ дарытқандай. Соған да елігіп, 
неше күннен бергі жол мехнатын ұмытып, жадыраған қалыпта.

Рамазан даусын көтермей, жаймашуақ ән әуенін бастағанда 
Қасымбек мойнын бұрып, артына сұстия қарады. Мына шіркінді 
бірдеме шалды ма деген де ойға жеңсік берген сықылды. Бірақ 
ләммим демеді. Өзіменөзі болып тымырайған кейпінен айныма
ды. Түсінікті ахуал: Олжабай бәлшебектің тізеге салған манағы 
жекуін ұмыта алмай, кеудесін кернеген кек өксігіне шырмалып 
отыр... Соның есесін ол қасындағы екеуден қайтарды.

Шыңғыс қойнына кірген сәттеақ кездескен бірліжарым 
ауылға тоқтамай, қамсыз шыққан жас серіктерін тау ішінде 
түнетті. Азық қамдап жүретін мезгіл емес, ел іші кең деп, құрсақ 
тілеуін жолдан күтетін шақ. Үшеуі де нәр сызбай аш жатты. 
Киімі жұқалтаң жас жұбайлар түні бойы бүрсең қағып тоңып та 
шықты.

Содан таң қылаң бере қайта жүрді. Мүдделі жерге ерте жет
пек.

– Әй, өшетел, сенің осы жүрісің менің миыма қонбайды. Туып
өскен елің сүйіндіктен оқытатын бала таппай, біздің тобықтыға 
келгеніңе таңмын. Әлде сол жаққа тентек мінезіңмен сыймай 
шықтың ба?

Ұйқы шылауына енген Рәпіштің секемге бейім көңіліне бұл 
сөз таспен ұрғандай болды. Маужыраған қалыптан демде айығып, 
күйеуіне шошына қарады.

Мектеп ашпақ ауылдан кез болған алғашқы адаммен таныс
пай жатып егер сөзге түсуді Рамазан қалаған жоқты. Амал не, 
Қасымбек отағасының қаңқу сөзі жүрегіне қадалған инедей 
өтімді болған соң лайықтап жауап бермеске лаж таппай, одырая 
қарап: 

– Отағасы, бекерге шатаспаңыз! Мектеп ашуға үкіметтен бұй
рық алып, өзіңізді лаушы етіп келе жатқан екі мұғалімді кімге 
ұқсатып отырсыз? Қиқар сөзді доғарыңыз! – деді.
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Күз күні көкжиектен көтерілген сайын жадырай түсті. Ұлы 
сәске таяу. Жердің шығы кеуіп, ертеңгілік ызғар біртіндеп сы
нып, ақырында мүлдем жоғалды. Бойы жылып, жадыраған 
ерлізайыптылар жанжағына қызыға қарап отыр. Төңірек сән
сәулетін айқара ашып, мені көр, қалайша қуанбайсың дегендей 
шырайлы шақ еді. 

Рәпіш делбешіге еміне қарап:
– Аға, сәл аялдаңызшы, – деді.
Қасымбек артына керенау бұрылып божыны тартты.
Рәпіш күреңнің тоқтағанын тосқан жоқ, жерге секіріп түсті. 

Сол бетінде жолдың оң жақ қапталын жағалап, алға қарай жүгіре 
жөнелді.

Нақ осы бүрме етек ұзын көйлегі көлбеңдеп, қамзолы аш беліне 
жабысып, бөртпе салысы иығын жауып, білектей қос бұрымы 
қылтасын соғып оңдысолды бұлтыңдап, қызғылтым етігінің 
қонышы батар шақтағы күн нұрындай жалтылдап, еңіске қарай 
жүгіріп бара жатқан Рәпіш жықпыл тас арасынан жалт еткен 
елікке ұқсағанды.

– Әй, өшетел, келіншегің нешеде?
Қасымбектің құлақ түбінен саңқ еткен қырсық сауалына Ра

мазан бірден жауап берген жоқ, арбадан жайбарақат түсіп, арты
на түйіле қарады.

– Сұлудың дүлдүлі. Қайдан ілдің бұл перизатты?
Егеске шақырған егер сөзді Рамазан құлағына ілмеді. Сірә, 

шатақтасқысы келмеді. Келіншегі ынтыға ұмтылған алаңға 
беттеді.

Өздері тоқтаған өрдің етегінде, даңғыл сүрлеу жоғарыға 
өрлеген сайдың оң қапталында ат арқандағандай шағын алаң бар 
екен. Алаң үсті гүл шегілген парсы кілеміндей құдды, әлдекім 
жаз бойы қолдан өсіргендей сары, қызыл, ақ гүлдерге тұнып 
тұр. Теңіз айдынында ойда жоқта тап болған арал сияқтанып, 
күз белгісі біліне бастаған мезгілде мынадай қызылдыжасылды 
алаңның кезігуі екі жасты ерекше таңғалдырды. Еркін бау
рап, қасына шақырғандай еліктірсін. Гүл жайқалған алаңның 
теріскей шеті – тік шаншылған қара жартас. Оның артында және 
бір оқшау тау құздияды. Оқшау болғанда тау ішіндегі сансыз 
бұйрат, биік жоталардың бірдебіріне ұқсамайды. Келбеті де, 
бітімі де бөлек жаратылыс.
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– Әй, өшетел! Келіншегің соңынан жоғалдың ғой біржола...
Көз алдындағы жайнаған суретті алыста қалған Баянауланың 

сансыз көп қойнауына ұқсатып, жас күнінен көкірегіне ұялаған 
танымал жерге балап, сұқтана қарап, өзге дүниені қас қағым 
сәтке ұмытып кеткен Рамазан отағасының әкірең даусын ес
тігенде ғана селт етіп, Рәпішке жақындады. Келіншегі алаңнан 
бір құшақ гүл жинапты. Ашық жүзі албырап, бет ұшы қызараң 
тартқан. Күн қақтауы Рәпіштің бетіне өз бояуын молырақ 
жаққанын жаңа байқады: қызылы қанығып, қалыңдай түскен; 
меруерттей аппақ тістері оймақтай жұқа ернінің астынан жылт
жылт етіп, маржандай тізіліп, өзіне күле қарайды. Сірә, әлденеге 
қатты қуанған.

– Қарашы, қандай тамаша жер! Хош иісін жұпар дерсің. Ауа
сы да керемет! Құдды өзіміздің Баянтау. Анау құздиған жартас 
та Жасыбайдың теріскей жағасындағы Найзашоқыға ұқсайды. 
Етегін көмкерген айна көлі ғана жоқ. Әнебір балтыры аппақ 
қайыңды сайға қара!..

Келіншегі соның бәрін қолымен нұсқап, сандуғаштай сайрады. 
Делбеші тағы дауыстады.
Ерлізайыптылар өздері ерекше ұнатқан алаңға, соны теріс

кейден көмкерген оқшау тауға тағы бір мәрте тамсана қарап, қол 
ұстасқан қалпы арба тоқтаған жерге қайтып келді.

– Отағасы, анау оқшау таудың дербес аты бар ма?
– Ақысын берсеңдер, колхозға өткізем бе, айтамын. Шы

мылдық дейміз. Қайың өскен жота – Бетқайың. Ал мына өзіміз 
көтеріліп келе жатқан биік өр – Ақбайтал.

– Шымылдық? Біздің халық жер атын қоюға қандай шебер.
– Шымылдық дейсіз, ә? Қалайша тауып айтқан!
Ерлізайыптылар Шымылдық тауын қимағандай артына 

сұқтана қарады.
Терең сайдың үстіне көтерілген соң Қасымбек отағасы күреңді 

тежеп, арбадан түсіп, бір доңғалаққа тежеу ағаш қыстырып, 
мықтап байлады.

– Әне, іздеп келе жатқан Бақанасың, – деп күңк етті ілешала.
Кешеден бері үйіршиыр, аталыбалалы болып бірбіріне 

иықтаса жалғасқан, ащы ішекше шұбалған мол Шыңғыстың 
осы арада кілт үзілгенін екі жас сезген жоқты. Енді көз салып 
қараса, сонау көкжиекке дейінгі алды – кең көсілген ақ жазық. 
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Содан соң байқағаны – күнбатысқа ирелеңдей тартқан қара жон, 
одан әрі көкжасыл белдеушені аңғарды. Көз тоқтатып ұзақ қарап 
тұрып, оны иен тоғайға жорыды.

Бір доңғалағы байланып, даңғыл қара жолды соқадай сызған 
арбаның ылдиға түсуі мүлдем саябырлап, күрең ат та аяғын ілби 
басып әрең келеді. Үш жолаушы оның соңынан жаяу ерген.

Жақындай келе жазықтың шеті қалың шалғынды өлкеге ай
налды. Тоғай да сұйылып, әлгіндегі жасыл пердесін аша бастады. 
Оның бергі шеті арналы кең өзен екен, ал арғы жағасы – жалаңаш 
биік жар. Тоғайдың арғы қапталынан қарамы едәуір ауылдың 
үйлері де жалт етті.

– Үлкен ғой өзі?
– Иә, едәуір, – деп Рамазан да әйелін қостап әрі отағасын сөзге 

тартқандай болды. – Бұл ауыл колхоз болып қашан ұйымдасқан?
– Колхоз деймісің? – Суға түскісі келмей қипақтаған күреңді 

жонынан бірер мәрте шыпшып осып, Қасымбек мырс етті. – 
Колхозға дейін кім болып едіңдер деп неге сұрамайсың, кәмсамал 
жігіт? Біздің ауыл баяғыдан белсенді. Әуелі мойынсерік болдық. 
Кәператіп болып та дүрілдегенбіз. ТОЗ* атанып тозып та үлгердік. 
Енді колхозбыз, екінші жыл «Бақанас»** колхозы атанғанына, 
несін айтасың, бәріміз ортақ қазан болып, күпілдеп отырмыз...

Ауыл тұсында арнасы кеңейіп, жайыла аққан өзеннен өткен 
соңақ жіңішке күрең қамшы салдырған жоқ, үйреншікті қо
танға желе жортып енді. Делбеші жас жолаушыларын бірденақ 
шағын жалауша қақпасына ілінген тоқал үйге әкелді. Рамазан 
оны ауылкеңестің кеңсесі деп ойлаған. Кеңсе емес, ауылкеңестің 
өз үйі екенін ішіне кіргенде ғана білді.

Кеңес ағасы Молдаш Жақсыбаев*** ойда жоқта сап еткен жас 
қонақтарына аса қуанбаған рай аңғартты. Жөнжосығын білген 

* «Товарищество по обработке земли» деген ұжым атауынан туған термин.

** 1957 жылы «Лениншіл жас», 1966 жылы «Комсомольская правда» газеттерінде 
жарияланған очерктерімде мен колхоз атын «Байқошқар» деп жазғамды. Алайда 
кейінірек анықталған деректерге сүйеніп, бастауыш мектептің «Бақанас» колхозында 
ашылып, ал «Байқошқардың» балалары алғашқы оқу ұясына көлікпен қатынағанын 
білдім.

*** Ауылкеңес төрағасы ғана емес, «Бақанас» колхозының басқармасы Әмір 
Жәнекеұлының және алда аталатын кейбір кейіпкерлер есімінің бірер әрпін өзгертіп 
атадық.
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соң екеуінің бетіне алмакезек аңтарыла қарап, не дерін білмей 
сасқалақтап қалды.

Жуықта Қарауылда болған бір жиында өзі қыздырма сөзге 
елігіп: «Мектебіміз қаңырайып бос тұр. Мұғалім жібермей, екі 
жылдан бері құрғақ уәдемен алдап келесіңдер. «Саужой» ұра
нын мүлдем ұмыттыңдар...» – деп аудан басшыларына едәуір 
шүйліккен. Үш жылдан бері өз ауылына ат ізін салмаған мұғалім 
биыл да, оқу басталғанда келе қоймас деген оймен белсенділігі 
ұстап, аяусыз сынап еді. Енді, міне, сұраған мұғалімі біреу емес, 
екі кісі болып алдында тұр. Әрі ерлізайыптымыз дейді. Бұл 
екеуіне баспана керек, ал мектеп үйі дайын емес. Былтырдан бері 
баспана қылып отырған үй енді мектеп болады деп Солтабай бала
сы Санияқасқа қалай айтасың? Айтсаңақ сыныққа сылтау іздеп 
жүрген Санияқас найсап көшем дейді, ол көшетін болса, жалғыз 
өзі емес, Қасымбек ағасымен қоса кетеді. Екеуі ғана көшсе жөн
ау... Өздеріне қарасты жамағайынның біразын ілестіріп ала 
кетеді. Онсыз да жоқтан бар жасап, әрең бас құрап отырған кол
хоз бұдан соң не болмақ?..

– Бек жақсы келгенсіңдер, жастар, сөйткендерің әйбат болды, 
әлей қуанып тұрмын. Үй табамыз, мектепті де қаузаймыз. Мына 
күзгі науқан бітсін тек... – деді Молдаш көзін жыпылықтатып.

РКИдің бастығы алғашқы танысу үстінде: «Кеңес ағасына 
сенбе, түлкі құйрық бұлаңы мол мылжың адам. Тізгініңді сірә да 
берме!..» – деп ескерткенді.

– Кеңес ағасы, біздің жұмыс – барлық науқанның зоры. «Сау
жой» науқаны бүкіл Қазақстанда қызу жүріп жатқанын естіген 
боларсыз? Мектеп үйін тап бүгін көрсетесіз, – деп Рамазан сөзді 
түйе әрі міндет арта сөйледі.

– Әрине, әрине, сөйтеміз, Рамазан жолдас. Қаулы болған соң 
көрсетпеуге бола ма? Түскен үйлеріңізде бірер күн демалып жата 
тұрыңыздар...

– Бұл ауылда біздің етжақын ешкіміміз жоқ, отағасы. Әмбе 
біз қыдыра келген қонақ емеспіз, қызмет адамы екенімізді 
ұмытпаңыз. Қайда тоқтау жөнін де қазір атаңыз.

– Ә, солай ма? Қасекеңнің онысы несі? Онда енді үй тапқанша 
бөлініп түсіңдер, ие, сөйткендерің дұрыс. Бүгін бір үйде, ертең 
біздің үйде дегендей, бөлініп тұрасыңдар. Жас адамға оның 
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сөкеттігі жоқ. Сіздерге дейінгі өшетел бала да сөйткен, тура бір 
жыл қыдырып жүріп оқу оқытқан. Ол өзі бір әйбат бала еді...

– Біз өйте алмаймыз, ағасы, өйткені өзара некедегі адамбыз. 
Ерлізайыпты адамдар бөлек тұрсын деген заң жоқ, – деді Рама
зан. Заң деген сөзді әдейі шегелеп айтты.

Сөйткені сеп болды білем, ауылкеңес төрағасы іле жуасып:
– Әрине, некелескен адамдарды бөлуге болмайды. Ондай 

заңды білеміз. Бізде де зейінқұлақ бар, білеміз, – деп жалмажан 
киіне бастады. – Ал жүріңдер, Жәнекеұлына баралық. Қай үйге 
түсетіндеріңді сол кісі айтады. Мұндай аса маңызды шаруаны 
басқармамен келіспей сірә да шешуге болмайды.

Рамазан Рәпішке қарады. Рәпіш Рамазанға қарады. Ақыры 
екеуі басын шайқап жымиды да, кеңес ағасының соңынан ерді.

Жәнекеұлы Әмірді олар қырман басынан тапты. Астында 
жуан сары ат, қырманның бергі шетінде тұр екен. Мінезі солай 
ма, жоқ, әлденеге кідиіп тұр ма, ерлізайыптылардың сәлемінде 
де жөнді жауап қатпай:

– Дүкементтерің қайда, кәне?! – деп алақанын жайды.
Қолына тиген бір жапырақ жолдаманы шыр айналдыра ұзақ 

қарағаны болмаса оқыған жоқ, мөр басылған тұсын күнге ұстап 
көрді де, кеңес ағасына қарап:

– Сен, жолдас, былшылды доғарып, бұл кісілерді мектепке ор
наластыр. Таңдаған бөлмесіне өздері тұрсын, екіншісінде бала
шағаны оқытады, – деді.

– Бастық жолдас, онымыз қалай болар екен? Мектепте арнайы 
үй жоқ. Оны әлгі...

– Иә, тап соны айтамын. Солтабайұлына үйді босат дейсің. Екі 
жыл баспана еткеніне рақмет айтсын! Мектеп үйі енді қазынаның 
өзіне керек!..

– Әмір жолдас, онымыз асыра сілтеу болып жүрмесін. Солта
бай баласы Санияқас – колхоз мүшесі, құлауға шақ тұрған мек
теп үйін түзеп, өзіне баспана етіп алды. Біз енді оған үйден шық 
десек, ол колхоздан кетемін деп...

– Сен енді, Молдаш жолдас, мезі сөзбен адамды әбден 
ығыр етесің. Солтабай баласы кетсе «Бақанас» колхозы қараң 
қалады деген. Давай, жөнел, мына кісілерді орналастыр! – 
деді де, астындағы атын қос өкпеге тепкілеп әлдеқайда жөнеп 
берді.
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V

Бір аптадай әуре болып, ішісыртын тазартып, олпысолпысын 
бүтіндеуден соң мектеп үйі көпкөрім баспанаға айналды. Еден
де тек тақтай жоқ, ойшұңқырын балшықпен тегістеді. Төбедегі 
сырғауыл да неше жылғы шаңы мен ыс табы сүртілген соң кеше 
ғана қабықталғандай болып жалтырап шыға келді.

Күнтүні дамыл көрмей атқарған ауыр жұмыстың нәтижесін 
екеуі енді сезгендей, біткен шаруаға сүйсіне қарап, ауыз үйде 
шай ішіп отыр. Шаршағандарын да жана байқағандай. Рәпіш 
тіпті аянбай кіріскен, үстібасы балшық, алақаны күлдіреп, қай
мыжықтай жұқа ерні тобарсып, жарылуға шақ қалған. Балшықты 
Рамазан жалаңаяқ басқанды, суықтың зардабы болар, аяғының 
саусақтары быртиып ісінген. Ерлізайыптылар бірақ ештеңеге 
уайымдайтын емес. Мәресәре қуанышта. Рәпіш күйеуіне кесе 
ұсынған сайын күлімдеп, жымиып қояды. Ешкімнің босағасында 
телмірген жоқ, оңаша баспана иеленгеніне мәз.

Шайды жерге жасаған. Дастарқаны – жер еденге төселген тақ
тай сынығы.

Анығында бұлар үйге қажет дүниемүліктен жұрдай еді. Бая
науылдан құрқол шықты. Семейден де ештеңе алған жоқ, соқа 
бастарын әрең жеткізді, соны да тәубе көрген. Қарауылдан ти
ген несие жалақыға ең алдымен кітап пен қағазқарындашты 
молырақ қамтыды. Одан қалғанына көрпеге тыстық, бірбірден 
көйлеккөншек алды. Екеуара иеленген жалғыз сандық бұрышта 
тұр. Бір қабат киімдері соның ішінде, қақпағы үстінде кітап
қағаздары үюлі. Қара шәугім мен сым шеңбермен құрсаулы екі 
кесе, тақтай үстінде шашырап жатқан бесалты құрт пен ірімшік 
түйіршіктері – көрші қорадағы Құтпа кемпірдің сыйлығы.

Ақөзектегі ескі қыстаудан аттанған күні де, одан кейінгі 
ұзақ жолда да алдағы күнкөріс қалай болады, мынадай кедей 
тірлікпен қалай тұрамыз деген сияқты тұрмыс күйттеріне ақыл 
тауысып қиналған жоқты. «Қол ұстасып бірге жүрсек арман 
не, одан өзге қызық – бізге мұрат емес» дегендей бір бейғам 
пиғылға ерік берген. Енді жетіспеушілік тауқыметі барлық 
сұрауталабымен алдарынан көлденең тұра қалғанда да сасқан 
жоқ. Осы ауылға қыдыра келгендейақ жайраң қаққан сергек 
көңілден аумады.
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Қарасы аздау, сүті молдау бозғылт шайдың екіүш кесесін 
терлептепшіп рақаттана ішкен Рамазан орнынан тұра беріп:

– Мен кісі жинауға кеттім. Сен де қамдан... Басыңа қызыл ора
малыңды тарт, қалайда бүгін мектепті ашуға арналған алғашқы 
жиын, – деді де жүгіре басып шығып кетті.

Күйеуінің лебізінен қуанышты рай сезсе де, Рәпіш жүрексін
ген сезімнен арыла алмады. Сөйлейсің демегеніне шүкір. Сөй
легенде не дейді? Күйеуіміз екеуміз сіздерді оқытамыз дей ме? 
Әлде мен де комсомол мүшесімін, жастар ұйымына Баянауылда 
өткенмін деп өмірбаянын айта ма? Ондай жалаң дерек кімге ке
рек? Бүгінгідей мерейлі күнде көпшілікке естіртер сөз тегінде 
өзгерек болуға тиіс. Мына мектептің қайыра ашылғанын, 
тұрақты білім ошағы болатынын айту керек. Әрине, шешен 
тілмен, шамаң жеткенше жалынды сөздермен естірту шарт. Ал 
өзі? Жожоқ, сондай жиындарда тіл ұстартып жүрген Рамазан 
болмаса, мұндай машықтан өзі құралақан...

Әрісәрі көңілмен Рәпіш қара сандықты ашты. Қарауылдағы 
кооперативтен алған шолақ етек көйлегін киіп, шашын қайта 
өрді. Терезенің әйнегін айна етіп тұрып, қызыл орамалын тартты.

Қызыл орамалды күйеуі әперген еді. Екеуі қосылғалы әперген 
тұңғыш сыйлығы. Өзіне ұнайды. Өзінен бұрын күйеуіне. Неге 
құмар болғанын білмейді, әйтеуірі ері қызыл түске біржосын 
әуей: көйлектің де қызыл болғанын ұнатады, галстукті де 
шымқай қызылдан тағады; оның ойынша, дүниенің бәрі қып
қызыл болып, қызыл алауға оранып тұруы шарт...

Дабырлаған дауыстар естілген соң Рәпіш есік алдына шықты. 
Жұрт жинала бастапты. Қақпа маңдайына ілінген қызыл ма
таны тамашалап тұр. Кейбірі салт атпен келіпті. Бала көтерген 
әйелдер де жүр. Ертерек шыққанына өкінген Рәпіш үйге қайта 
кіріп кетудің бабын таппай, өзіне ішіпжеп қараған ауыл адам
дарынан қымсынып, төмен қараған қалпы алға адымдады. Орта
ны ашып жол берген жұрт оның жайкүйімен санасқан жоқ, жел 
сөзбен қағытып жатыр.

– Сұлу, ә, өзі..
– Ана бауырсақ мұрын тапал күйеуіне қарағанда, мына келін

шек көш ілгері бойшаң! 
– Күйеуін қойшы, күпәйкесі жалбаңдап жүгіргеннен өзгеге 

жоқ, елпілдеген неме.
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– Мына сұлудың қолынан ұстаған да, ұстамаған да арманда 
десеңші!..

– Әттең, көйлегі тым қысқа, бір қарыс қосып берер ме еді...
– Бетімау, сонша тылтитқаны несі?
Қысылақымтырыла көпшіліктің арғы шетіне әрең шыққан 

Рәпіш артына бұрылды. Қақпаның маңдайшасындағы қызыл 
мата көзіне оттай басылды. Өз қолымен жазған еді, әдемі 
шығыпты. Осы үйді қайта әктеген ақ балшықпен әрең жазған, 
әр әрпі тайға басқан таңбадай болып бадырайып түсіпті. Ішінен 
қайталап оқыды. Бір емес, бірнеше мәрте.

Зеріккен жұрт соны да сөз етіп тұр.
– Әй, Хасен, әлгі қаратаяқ молдамен тамыр едің ғой, кәне, 

оқы мынаны.
– Өй, ол қызталақ қыздарға сөз тасығаннан басқа бұл сорлыға 

не үйретті дейсің?
– Әй, сен де екі жыл молдекең алдында отырғансың, қарап 

тұрма, кәне, заулат.
– Сол соқырды молда деп, әкеңнің көрінде өкіргір, екі жылда 

түк үйреткен жоқ.
– Тек! Олай деме, бәтшағар!
– Мәк... М... ә... к...
– Мына шіркін сиыр қайырып тұр ма?
– М... ә... к... М... ә...
– Бар болғыр, тобық жұтқан ба, бол, қылғынбай оқысаңшы...
Бастапқы үш әріпке бөгелмеген ақсары жігіт «t» әрпіне жетті 

де, тасырқаған аттай тұрды да қалды. Төте жазуға үйренген көзі 
қазақ жазуына ендіенді ене бастаған латыншаға тісі батар емес.

– Уа, Сәкеңді жіберіңдер, Санияқас отағасы қайда?.. Маң
дайына сыймаған баспанасы еді, мүмкін өзі оқыр...

– Мәк... Мәк... – деп ақсары жігіт қайтадан ежіктей бастады.
– Қой енді, жабықтан сипалап кіріп, қыз оятқаннан басқаға 

жарамадың.
– Өшетелдің өзінен сұралық, әне, келе жатыр.
Қырық үйді, бірбірінен алшақтау ірге тепкен қоражайларды 

жаяу аралап шыққан Рамазан аяғыаяғына тимей үкідей ұшып 
келеді. Кенересі қызылданған күнқағарын маңдайына қисайта 
киген. Бір топ бала соңында жүр. Олардан әріректе сылти басып 
ауылкеңестің төрағасы келеді. О да асығыс.
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– Кеңес ағасы келсе, түгелміз. Енді бастайтын шығар? – деп 
біреу оны да қағытып қалды.

– Тағы не айтар екен? Жиналыстан босайтын күн бола ма 
бізге?

– Е, мұны бастамасы дей бер. Белсенділер көбейді, шыдап бақ!
– Уа, Бақанас жұрты! – Рамазанның үнін естіп, дабырласқан 

жұрт жымжырт тына қалды. – Бүгін сіздер тағы бір қуанышқа 
кенелгелі тұрсыздар...

– Е, айтқаның келсін, қарағым!
– Аузыңа май, айналайын! Лебізің тәуір екен...
– Әй, алдыңғы жақтағылар, қоса жарыспай қоя тұрыңдаршы, 

сөз естиік.
Рамазан сәл тыныстап алдындағы жұртқа шола қарады. 

Көбінің жүзі қату. Не айтасың дегендей жұтынып тұр. Балалар 
ғана қызық күткендей аңтаң.

Кенет ол мектеп алдында көсіліп жатқан кең атырапқа на
зарын тіктеді: бергі жағада қарауытқан қалың тал; одан әрі 
өзенге жантая құлаған Шыңғыстың биік жоталары көлденең 
сұлап жатыр; өздері келген Жәнібек сайын да анық көрді; одан 
әрі Буратигеннің жықпыл тастары мұнартып, Үшқызыл жақ 
батып бара жатқан күн нұрына малынып тұр. Өртенгендей қып
қызыл алау. Самаладай жарық дүниеге енді ғана қарық болып, 
қуаныштап жатқандай. Бір сәт сол алау оған өзінің ертеңгі 
қуанышы сияқтанды. Бүгін қарсы алдында түнеріп тұрған 
алақұла көптің ертеңі осынау ашық нұрдай жарық емес пе де
гендей бір қиялүміт көкейінде жылт етті. Тек ұзақ тұрған жоқ, 
тез жоғалды да, оның орнына тағы да қара көлеңкеге оранған 
Шыңғыс сырты, бұлттай түнерген қиябелдер, күдірейген тау 
жоталары көлбеңдеді. Кенет көзіне шоқтығы көтеріңкі жотаның 
шоң желкесінен бері қарай түсіп келе жатқан салт атты шалынды. 
Жүрісі суыт, саржеліспен келеді. Сол жайт жас мұғалімді қиял 
жетегінен арылтып, қарсы алдындағы көп ортасына қайырды.

– Бұл қуанышты ат мініп, түйе жетектеп келе жатқан жолау
шым екен деп қуанба, ағайын! Қарғыбауды молдап әкеле жатқан 
сары сүйек құдаң емес ол. Мына ашықтесік қораңды, аңғал
саңғал аулаңды толтырар, көктен түскен иен дәулет деп және 
ойлама. Бірақ ол бірінен де кем емес. Менің айтып тұрғаным, 
ағайын, соның бәрінен де артық, әрі келешегі зор қуаныш, тау
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сылмайтын мол дәулет! Аяғыңа аяқ қосар, қанатыңа қанат бай
лар жүйрігің де, шел байланған көзіңе нұр құйып, жол нұс қар 
қызығың да тегінде осы болады. Аласа бойыңды аспанға көтерер 
демеушің де, аш өзегіңді аспен жалғар жебеушің де осы. Әсілі, 
бұл сондай игі іс!.. Ол не десең, мына тұрған жатаған үйдің ішінде, 
осының жарбиған сырғауыл төбесінің астында... – деп сөзін үзіп, 
қақпаны нұсқады.

Демде бұлай сөйлеймін деп ойлаған жоқты, ауыл адамда
рын жиып алып, «Ау, халайық, міне мектебің, балаңды әкел!» 
демекші еді. Алайда көп күннен бері көкірегін керіп жүрген ше
мен сыр тебіреніс үстінде өзөзінен ағытылып кетті. Екі айдан 
бергі сергелдең әбден булықтырып тастаған сияқты. Енді соның 
құлыпкісені ашылатын мезгіл туғанын сезді.

Сәл тыныстап, Рамазан мұғалім тағы да желпіне сөйледі.
– Абай ағамыз айтқан екен... – деп осы елдің баласына 

дейін жатқа айтатын, оқуға қолын мезгілінен кеш сермеген 
көкірек өкініші туралы танымал сөзді қайталап, өз еліндегі 
Сұлтанмахмұт ақынды қоса және бірталай қазақ білгірлерін 
тізіп тұрып: «Қараңғы қазақ көгіне Өрмелеп шығып күн болам! 
Қараңғылықтың кегіне Күн болмағанда кім болам?..» – деп, 
сөз нөпірін армансыз ағытты. Ақыр аяғында бүгінгі ел тірлігі 
жайында, бүкілқазақстандық сауаттандыру науқаны туралы да 
өзекжарды ойын қадала айтты.

– Бұл ауылға біз еріккендіктен келгеміз жоқ, ағайын. Жұ
байымыз екеуіміздің сіздің елде ілікшатыс құдамыз жоқ. Осы 
түкпірге білім сәулесін дарытып, еңбек етуге келдік. Талпынсақ, 
екі қолға жұмыс басқа жерден де табылатын еді, бірақ Шыңғыстау 
ауданын өзіміз қаладық. Комсомол ұйымының басындағы жол
дастар бізге осындай мойны қашық ауылдарға барыңдар деді. 
Мектебі жоқ, мұғалімі жоқ ауылдарға жетіп, жұмыс істеуді 
тапсырды. Біле білсеңіздер, Ленин жолдастың өзі осылай де
ген. «Оқы, оқы және оқы!» деген өсиет қалдырған. Міне, көріп 
тұрсыздар, екі бірдей жас мұғалім алдарыңызда тұрмыз.

– Өй, мынауыңның әйелі де оқыған болды.
– Өрімдей жас, қайда жүріп оқыған?..
Рамазан даусын көтере түсіп сөзін жалғады.
– Бір апта бойы жөндем қалыпқа келтіру үшін келіншегім 

екеуіміз күнітүні тырбанып, мектеп үйін жөндем қалыпқа кел
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тірдік. Біле білсеңіздер, осы үйді жабыла істеп, бірер күндеақ 
жөндеген жөнақ еді. Сөйтер болсақ, осы жиын бүгін емес, біз осы 
ауылға келген күннің ертеңінде өтетін еді, амал қанша...

– Онысы рас.
– Мұндай иттігіміз баар біздің...
– Міне, енді сол жұмыс та бітті. Мектептеріңіз дайын. Әсілі, 

бұл үй бізге емес, сіздерге керек. Біз оқып болғамыз, сауат ашу – 
енді сіздерге міндет. Солай, жолдастар, бүгіннен бастап оқуға 
кі рісеміз. Балаларды күндіз, ересектерді түнде оқытпақпыз. 
Қысқасы, мектептің есігі бұдан былай күндіз де, түнде де ашық. 
Бұл белсендінің қызыл сөзі емес, лениншіл комсомолдың шын 
сөзі... – деп сөзін бітірді.

Бір адам қол соққан жоқ. Ең қызығы, бірдебір жан мұның жөн 
емес деп дау айтпады. Ұйықтап қалғандай, пыспыс етіп тыныш 
тұр. Құдды бір түк естімегендей төмен қарап, кейбірі тамағын ке
неп, жайбарақат жөтеледі.

Рамазанның назары кенет көп жүзін қыдырыстап барып, шет
керірек тұрған бір топ қаба сақал, мысық мұрттармен ұшырасты. 
Сондай бір жылан көз, түк басқан жабағы беттерді өз ауылы
нан да көретінді. Солардың жамағайыны мұнда да бар сияқты. 
Өздіөзі әлденеге келісіп тұрған тәрізді. Күбіркүбір күңкілдесіп, 
көзінің астымен өзіне ұрлана қарайды. Анау шеткісі – Қыдыш 
шал, Рәпіш екеуі осы үйді жанталаса сылапсипап жатқанда, 
таяғын тықылдатып есік алдынан талай мәрте өткен. Бұрнағы 
күні ақ балшық әкелуге атын сұрап барғанда, өзіме керек деп 
меселін қайтарған. Оның қасындағы – өзіне лаушы болған Қа
сымбек отағасы, мұртын ширатып, қайтақайта бетін сипайды. 
Ал Жаңабай баласына не жоқ, неге тұр ана жабағы беттердің ор
тасында? «Сіңірі шыққан кедей еді шыққан жері, мына Ағыбай 
оңбас, жуан аталардың тұқымымен ауыз жаласып жүр. Бұл 
өзі Қасымбекке туған балдыз», – деп кеше кеште көксау шал 
қасында қасынып отырып, біраз жайттан әңгіме шерткен.

Мұғалімнің шұқшия қадалған өткір назарына Санияқас Сол
табайұлы ақыры шыдамады. Қасындағы топтан бөлініп, өзіне 
жақындай түсіп:

– Әй, шырағым, кәмсамал болғаныңда шаруам жоқ, сен маған 
мынаны айтшы, – деді сыздана сөйлеп. – Біреудің маңдай тері 
тамған баспанасы кәмсамал болғанға зорлықпен берілсін деген 
өкіметте заң бар ма?

3246
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Тысы ескірген шошақ тымағын көзіне түсіре киген, бір жақ 
құлағын ішіне жымқырып қойыпты. Анада үйді босатарда ығып 
қалған сияқты еді, енді өзіндей жаутымақтылардың ортасында 
тұрған соң үні күшейе бастапты. Даусы иесіз тауда тұрғандай 
гүргүр етеді.

Рамазан кенет өзен бойындағы тоғай арасынан бері шығып 
келе жатқан салт аттыны көрді. Жақындай түскенде жазбай та
ныды. Әмір басқарма. Кеше ауданға кетті деген, сабазың тезақ 
қайтқан. Әлей белсенді кісі. «Дер кезінде келдің, ағасы!» деп 
жігерленді мұғалім. Санияқастың жаңағы қияпас сөзінен дау 
ұшқынын сезген, нендей желеумен сөндірем деп ойланып қалып 
еді. Желе жортып жеткен басқарманы көрген соң арқасы қозды, 
тайсалмасқа бел байлады.

– Мықты кісімсіп шалқая бермей, Санияқас отағасы, сәл 
еңкейіп, мына жазуға қараңызшы. Бәлкім, оқып жіберерсіз... – 
деді Рамазан қызыл матаны нұсқап.

Тоспадағы тұнған судай тыныш тұрған көп кенет толқып, 
Санияқас Солтабайұлы еріксіз шегінген оқыс жағдаят туды.

– Ал, оқи ғой.
– Қатырды, қыс түсерде баспанасыз қалдым деп қақсағанына 

апта болып еді.
– Көлденең көк аттының сөзі керек емес. Өшетел қарағым, 

айта бер діттеген сөзіңді!
– Мен болдым, Бақанас жұрты. Осы сағаттан бастап, Санияқас 

мырза, сізге де ескертемін, «Мектеп» деген дабыра сөз есігі ал
дына ілінген сәттен былай өз үйім деп күпсініп тұрған баспанаң 
осылай аталмақ. Құлағыңа құйып ал, отағасы, «Мектеп» – 
мұның аты! Уа, ағайын, ертеңгі игі жақсылыққа жетелейтін, 
көлқайнардай бастау бұлағың да осы үй болмақ. Осы сөзімді есте 
тұтсаңдар болды, Бақанас елі. Бұдан өзге менде сөз жоқ, әйелім 
Рәпіш Әшірбекқызы да осылай дейді. Ал бұдан өзге сөз болса, 
ауданнан келді, Жәнекеұлы жолдас айтар, – деді Рамазан қақ 
қасына келіп ат басын тіреген Әмір басқармаға ұмсына қарап.

Ұзақ жүрістен қажып келген бе, Жәнекеұлы аяқ астынан шат
шәлекей бүлінді:

– Әй, өшетел, сен де сала құлаш тіліңді қу жағыңа жаныған 
пәлекет екенсің, осы ауылда мылжың аз еді. Кім сендерге жұмыс 
уақытында жиналыс қыл деген? Айда, тараңдар түге! Ертең 
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қылышын сүйретіп қыс келгенде, алдыңдағы азынаулақ малға 
сирағыңның жүнін бересің бе, түге, о, несі?! – дүрсе қоя берді.

Санияқас қарқылдай күлді. Қыдыш шал жорта жөткірініп, 
Қарабала таяғын тықтық ұрғылап бақты. Қасымбек қана әжуа 
күлкі қысқанын сездіргісі келмей теріс айнала бергенді. Өзге 
жұрт үнтүнсіз тарай бастады. Рамазан не дерін білмей, тілін 
тістеген күйі үнсіз тұрып қалғанды. Рәпіш те жауар бұлттай 
түнерген басқармаға жаутаңдай қарап, жер шұқыды. Бағанадан 
бері жақ ашпай тыныш тұрған кеңес ағасы кенет даусын көтере, 
тарап бара жатқан жұрттың соңынан:

– Жолдастар, осымен бүгінгі жиналыс жабық! – деді де, 
сөлбірейген қалпы киіз боқшасын мойнына асып, өз үйіне қарай 
сылти басып жөнеп берді.

VI

Сабақ жүретін бөлмеде отырған Рамазанның: «Рәш, мой
ныңды бері бұршы», – деген үнін естіген соң ауыз үйде шаруа 
жайлап жатқан Рәпіш қолын сүртіп қасына келгенде, ерінің 
мәзмейрам болып отырғанын көріп, басын шайқады. Төрт қабат 
көрпе үстінде отырғандай, жаман тәйтерінің пұшпағы тигенге 
мәз, аяғын астына басқан, киіз дорбаны тізесіне қойып, басын 
қисайта ұстап жазып отыр. Еденде қайыңнан ойылған сия дәуіт. 

Іле қолындағы қағазды оқи бастады. Шыңғыстау аужаско
мының жас хатшысына жолданған хат*, жұмысқа еделжедел 
кіріскенін хабарлапты, әшейка ашу жайын қозғаған. Келмей 
кеттің дегендей ренішін де қыстырыпты. 

Оқып болған соң қалай екен дегендей пікір күтіп, келіншегіне 
қарады.

– Тым сыпайы, осы күнге дейін әшейке ашпай, мынадай үлкен 
ауылды ұмыт қалдырып келгенін баса айтқаның жөн еді, – деді 
Рәпіш.

* Осындай мазмұнда хат болып, Шыңғыстау аудандық жастар комитеті нің плену
мында оқылғанына бұрынғы комсомол мүшесі, қарт ұстаз, Қарауыл селосының 
тұрғыны Ұлықбек Байырбеков куәлік етіпті. Бұл туралы сол ауданның тұрғыны 
А. Тоқаев та 1957 жылы Семей облыстық радиохабарлар тарату комитетіне жолдаған 
хатында тәптіштеп баяндаған.
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Аужаском хатшысымен алғашқы байланысы болған соң сы
пайылық сақтағаны рас. Әйелі соны хош көрмей, бетіне айтып 
отыр. Дұрыс айтады. Керейбаевтың жер шалғайлығын сылтаура
тып, бұл жаққа ат басын бұрмай жүргені рас. Өздері келгелі де 
айдан асты. Содан бері аужаскомнан бір өкіл соққан жоқ, тәрізі, 
ұмытып кеткен. Байқошқарда отыз, Бақанаста қырық үй бар, 
бұған Ақшатау мен Шыңғыстың бергі сыртындағы сайсалада 
шашырап отырған бірліжарым ауылдарды қосса бірталай түтін 
болады. Әр үйден бірбірден жас шыққанда да комсомол жасын
дағы өрендердің ұзын саны қырықелуден кем соқпайды. Бәрі 
соның әлеумет жұмысынан сырт қалған. Анау Қабыш сияқты 
бозбала жігіттер ойынсауық іздеп, түні бойы ауыл қыдырғаннан 
өзге бітірері жоқ. Жалғыз Қабыш па? Бірбір ит пен бірбірден 
ителгі ұстау – бәрінің ермегі. Біреуін де күндіз үйінен таппайсың, 
кешке жақын Шыңғыстан келе жатқанын көресің. Осы да жас 
жігіттер үшін ермек болып па?..

«Байқошқар» колхозындағы Мұсылманқұл басқарманың 
әке сі Медеу шал кепкен қайыңнан оймақтай ғып ойып бер
ген сия дәуітке қаламын батырып, Рамазан хаттың соңына қо
лын баттита қойды. Кенет әйеліне еміне қарап, сирек тістерін 
ақсита күлімсіреді. Сірә, бірдеңе айтқысы келгендей. «Сен де 
жетіліп келесің. Әлгі сөзің – соның нышаны. Мұндай қылыққа 
бұрын баспаушы едің, өз ошағыңнан аса сөйлегенің – өскенің, 
өзгергенің...» дегісі келгенді.

Әлдекім есікті тықтық қақты. Шәкірттерінің бірі екенін Ра
мазан бірден білді. Есікті қақпай, рұқсат алмай табалдырықтан 
ішке аттама деген уәжінің рәсімге ене бастағанына қуанып 
қалды.

– Кіріңіз, рұқсат!..
Басы іріңнен арылмайтын Төлеген тазша екен. Кішкене бала

лармен бірге отыруға қымсынып, ересектер тобына жазылған. 
Ауылдағылар оны «Төлеген тазша» дейді, көзінше де, сыртынан 
да айта береді. Еті өліп кеткен бе, жасықтығы ма, шәкірт жігіттің 
өзі соған мәу демейді, жайраң қағып жүре береді. Елгезек болған 
соң жұрт та оны көбірек жұмсайды...

Бұл жолы да сондай шаруамен келіпті.
– Сізді басқарма шақырады, – деді де іле шығып кетуге ың

ғайланды.
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– Төлеш, сәл тоқта, сенен бір сыр сұрамақпын, – деді Рамазан, 
Төлеген қалт тұрып қалды. Аңтаң. Жұрт құсап «Әй, тазша!» де
мей, есімін еркелетіп атаған мұғалімге таңдана қарады. – Бері 
жақында, басылып отыр. Басқарма шақырса барармыз. Сен өзі 
қандай жігітсің, ішіңде сыр сақтай білесің бе, әуелі маған соны 
естірт, бауырым.

Төлеген кетік тістерін ақситып рақаттана күлді. Ілешала 
мұғалімге жалт қарап, бір көзін қысып, бір көзін ақшитты. 
Бұл да оның машық әдеті. Сөйлейтін болса бетбейнесін сөлекет 
құбылтып, біржосын аянышты кейіпке түседі. Жұртты күлдіру 
үшін әдейі жасайтын сияқты.

– Бұл бас не көрмеген дейсіз, мұғалім. Жарылғанда шық
паса, сау тұрғанда бір сөзді қақас шығара қоймас. Нанбасаңыз, 
сынаққа алыңыз...

Төлегенге ерінің неліктен сонша қадалғанына таң болған Рә
піш үнсіз отырғанды. Бозбала жігіт әлгі сөзді айтқанда, ол риза 
болғанын жасырмай:

– Ой, тіпті ағыңнан жарылдың ғой, – деп қостау білдірді.
Рамазан қолын сартсұрт соғып:
– Бәрекелді! Жігіт сөзі мынауың. Саған сенуге болады екен. 

Ал енді тура сөзге көшелік, – деді кенет. – Монтан деген жігітті 
білетін шығарсың, бұрын оқыған ба?

– Оқыған! – Төлеген бір көзін қысып, бір көзін ақшита, екеуіне 
алмакезек қарады. – Оқығанда қандай! Асықты алшысынан ке
ремет тұрғызады, оппаға, әрине, ебі шамалы...

– Өй, мен шын сұрап тұрмын.
– Мен де шынымды айтып тұрмын, мұғалім. Қайда жүріп 

оқиды? Әкесі барда кер тайдың үстінен түскен жоқ, әкесі кеткен 
соң кер тай оның үстінен түскен жоқ...

Ерлізайыптылар рақаттана күлді. Сірә, Төлегеннің ұтқыр 
әжуасы еріксіз күлдірген тәрізді. Әлден соң Рамазан езуін жиып:

– Е, солай десеңші. Әкесінен ерте айырылып сорлап қалған қу 
жетім десеңші. Бәсе, бір үйдің тауқыметі оңай ма?... – деп жорта 
аңқаусыды.

Төлеген одырая қарады. Көзін қысса да, ақшита да алмай аб
дырап қалды.

– Монтанның әкесі өлді дегенді кім айтты сізге? – Төлеген ке
нет жым болды. Құпия жайтты көйтуге дәті жетпей, ойланып 
қалғанын бірақ сездіріп алды.
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Рамазан да өзі айтсын дегендей тіс жармады. Бірақ Төлеген 
үндеген жоқ, төмен қарап тымырайып отыр.

– Неге күмілжідің?
– Бұл бас біреудің сырын ашпауға үйренген, мұғалім.
Рамазан одан әрі қинаған жоқ.
– Жарайды, жүре бер. Әкесін сұрағанымды Монтанға айтпа! – 

деді де киіне бастады.
Төлеген шығып кеткен соң келіншегіне жымия қарап:
– Осы шіркіннен бірдеңе шығады, Рәш. Құдай біледі, сөзге 

ынтасы, аңғарымпаздығы ерен күшті... – деді.
Рәпіш үндеген жоқ. Үндемегені – мақұл дегені. Аз күн 

жақындықтаақ ерлізайыпты екеуі бірінбірі қабақ қағысы мен 
ерін емеуірінен, болмашы күлкі, аз іркілістенақ ұғатын болған. 
Тек ері табалдырықтан әрі қарай аттай бергенде:

– Әмір ағаймен сыпайы сөйлес, үлкен кісі. Кіші апаң үйінің 
әтештерінше екеуің үнемі шоқыса бересіңдер, – деді.

* * *

Қала көшесіне ұқсатып салынғанмен іркестіркес үймелеп, 
қорақопсыны әр жерге тежеусіз қалқита берген байырғы 
ауылдың* тоқал үйлерін жағалап келе жатып, Рамазан келін
шегінің әлгі сөзін ішінен неше мәрте қайталады. «Кіші апаң 
үйінің әтештерінше...» деп әжуа еткен үні құлағының түбінен 
шыңылдап, еріксіз ойлантқанды. Айдары қанжоса болып, өзара 
майдан ашып жатқан көп әтештің аяусыз қырқысы көз алдын
да кескестеп тұра қалған. Үйлесімді теңеу! Жетістің, Рамазан, 
жетістің, комсомол жігіт.

Кіші апасы – Баянауылдың теріскей бөктеріндегі Ысқақ ауы
лының кішкене кемпірі. Бейнеті мол мал баққаннан құс асы
рауды жеңіл көрген дімкәс кемпір қырықелу тауық ұстайтын. 
Он шақты әтеші болатын. Солардың қысқа күнде қырық рет 
қырқысқан төбелесін тамашалау – ауыл балаларына қызығы 

* Бақанас бойындағы елді мекен 1920 жылдары пайда болған. Бауырдағы бірқанша 
үй егін егіп, отырықшы ел болуды мұрат етіп, Шыңғыс сыртына келіп, қар қалың 
түсетін, егін салуға қолайлы қара топырақты жері мол, құйқалы өңірді сағалап, коо
ператив ашқан.
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тау сылмас ермек еді. Рамазан да сол шайқасты сан мәрте көрген. 
Еркешора Рәпіш те талай рет қора жабығынан сығалаған. Сол 
қырқысты келіншегі бөтен ауыл, бөгде жерде есіне түсіріп, әдейі 
айтып отыр. Сірә, себепсіз емес... 

Жәнекеұлымен тұзы жараспай жүргені рас. Басы соның мек
тепті ашардағы алғашқы жиналыста тұтанды. Одан соң тағы 
бірде кегежін сөзге келіп қалды: «Колхозшыларға сіз бүйідей 
тиесіз. Ұрысудың да реті бар, бағынышты екен деп, дүйім жұртты 
күнітүні жұмысқа салуға болмайды, ағасы. Бұлар да өзіңіздей 
бейнетқор пенделер, ауыр еңбектен арқасы босағаны енді ғана. 
Айқай көтермей жайбарақат айтсаңыз да, шаруаның қыбын 
білетін жандар – сіз үшін емес, өзі үшін істейді...» – дегенде, 
Әмір басқарма. «Біліміңді бұлдама маған, сенсіз де ел басқарып, 
атымды өзім ерттеп жүрмін...» – деп қыңыр қылығына басып, 
жөнеп берген. Содан бері аралары ашыла түспесе жақындаған 
жоқ. Жақындауға ниет болғанмен, екеуін жуықтатпай жүрген 
адамдар бар сияқты.

Әмір Жәнекеұлы ірі байларды тәркілеу науқаны басталғанда 
осы өңірде ертеден тұратын диірменші ноғайдың қалақшысы 
екен. Бай малын бөлісу үстінде бөрігін ортаға лақтырып, орта 
шаруа жігітек* адамы Қыдыштың меншік торысына мен иемін 
депті. Белді торы ат тақымына тиген соң шолақ қол диірменшісін 
тастап, бауырға түскен. О жақтағы қалың елге де бықпырттай ти
ген саяси науқандарға бел шеше араласып, белсенді атанып, ақыр 
аяғында осы жаққа қайтып оралған. Шыңғыс сыртындағы диқан 
жұрт колхоз болып, басқармаға кімді сайларын білмей, әлде сол 
дәрежені бірбіріне қимай дағдарып отырғанда: «Уа, бұларың 
не, басшысыз ел бола ма екен?» – деп Әмірекең ортаға шығып, 
өзінөзі ұсынғанда, жұрт жамырай күледі. Алайда жалғыз 
атты кедейдің өжеттігі аудан орталығынан келген өкілге қатты 
ұнапты. Ақыры, не керек, сол жиында Әмір отағасы басқармаға 
сайланып, атқа мінген. Содан бері екінші жылға аяқ басты, аттан 
түскен емес.

Ауылдағы үлкендердің Әмір басқарманы сыртынан сөз еткен 
одағай қылықтарын Рамазан жатажастана естіді. Күлерін де, 
жыларын да білмей, адам мінезінің алуан құбылысына сайып, 

* Тобықтыдан тарайтын қарамды ру. 
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көш жүре түзеледіге тірегенді. Сөйтсе де айқайы зор белсенді 
бәлшебектің шектен шыққан әмірі күнненкүнге зорайып бара
ды. Тыйым болмаса бір күні ел ашуын қоздырып, әлей дауылға 
соғатынын сезбейді байғұс. Жас болса да Рамазан мұндай асыра 
сілтегіштің талайын көріп, талай белсендінің есі қалмай езулеп 
жүріп абыройдан айырылып қалғанын да білетінді.

Әмір отағасының үйіне ол осындай бір ойқылтойқыл ойлар
мен кірді. Колхозда әзір кеңсе жоқ. Басқармада кеңсе салар ниет 
те жоқты. Оның қарапайым түсінігінше: басқарма – үкімет 
кісісі; ал үкімет адамында мерзімді уақыт болмауға тиіс; ол үшін 
тәуліктің түні де, күні де бірдей, ерте демей, кеш демей жұмыс 
істеу шарт; ал кеңсеге – таңертең барып, кешке қайтасың. Басқа 
уақытта қайтпек? Біреу сені түнде іздеді делік – кеңсе алдын 
күзете ме? Жоқ, үйге келсін. Үйіңді тура кеңседей көрсін. Өзі 
солай етеді. Басқаларды да соған үйретеді. Үйренбей байқасын! 
Қиқарлық етсе, кеңес ағасы Молдаштайақ болар. Ол шіркін 
біраз мөңкіпмөңкіп, ауылкеңестің қызыл түсі оңып, бозараң 
тартқан жалауын өз шошаласының алдына ілгенді. Сол жалау
ша әлі желбіреп тұр.

– Бәрекелді, жоғары шық, өшетел бала, – деді Жәнекеұлы 
аласа есіктен еңкейіп кірген Рамазанды анадайдан көріп. Көңілді 
екен, іле самбырлай сөйледі. – Оқуды көпкөрім қыздырдың, 
бала, маладес! Біздің үйдегі боқмұрын «Арбаны опоңай жаза
мын, шанаға әзір тісім батпай жүр...» деп тақылдап отыр кеше. 
Нақұрыс немеге төрт доңғалақты арбиған арбадан қисық табан 
кішкене шана қиын болған ба? Нешауа дедім, арбаң бар, шана 
да болады. Заман біздікі, бұйырса бәрі де болады. Мен өзім иттің 
күшігі Соқыр молдадан баяғыда екі жыл оқып, әліпті таяқ деп 
білмей кеттім. Ал сен маладес болдың, бір айда біздің балаға 
қанша сөз үйреткенсің. Мына қалпыңмен өзің білген оқуды 
біржола тауысып алып, жұмыссыз қалып жүрме. Байқа, бала!..

– Өзім де сізге жолығайын деп ойланып жүр едім, ағасы. 
Шақыртқаныңыз жөн болды...

Сөзін бөлген Рамазанды басқарма тыңдаған жоқ, өз бетінше 
шалқи берді.

– Оқуың бірер жылға жете ме, таусылып қалмай ма? Осы ба
стан айт. Жаз шыға мектепке жаңа үй саламыз. Есіктерезесін 
Семейден алдыртамын. Өзің әкелесің. Ойдойт дүние десеңші, 
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шайыр иісі мүңкіген қарағай еденнің үстінде шынтақтап жатып, 
біздің боқмұрындар сабақ оқитын болады! Әмір ағаңның жүйрік 
көңілі, сөйтсең бар ғой, Шыңғыстың төбесіне шығады! Атының 
бәйгеден келгені де сол болады! Иттің баласы болайын, мұны 
істемесем. Балалардан дүние аяғанша арқама қап салып, қаңғып 
кетсемші...

Рамазанды күлкі қысты. Үпүлкен кісінің асқақ қиялға түсіп, 
болмашы түйсігімен соншама шалқығанына еріксіз езу тартып, 
бірақ бой бағып, ләммим демеді.

– Жәнекеұлы жолдас, ересектер тобымен мектепке келмей 
жүрсіз демекші едім. Сіз келмеген соң басқалар да келмейтін бол
ды, – деді әлден соң.

– Өй, сен тоқта! – деп басқарма кілт сынды. Сірә, ескертуін 
қабылдаған жоқ. – Сен өзі менің неге шақыртқанымды білгенсің, 
солай ма, қу бала? Сол мәселені бір жағына шығару үшін ша
қырдым сені.

– Солай ма?
– Сен енді шалтайбалтайды доғарып, тура бүгіннен бастап 

мені де оқыт. Анау көкетантық, сыңарезу кещелерге қосақтамай, 
сабақты оңаша бер. Тура өз үйіме келіп оқытасың.

Рамазан ойланып қалды. Басқарма ағай келеңсіз қырсыққа 
бұрып отыр. Оны бетіне айтса тағы да әтештей шоқыса кетуі 
анық. Одан соң барқадар сөз естімейсің, бәрінен де қиыны – ба
йыпты іс бабынан жаңылады. Ақыры орағыта сөйлеп, мінезі 
өктем басқарманы өз ыңғайына ақылмен келтіруді жөн көрді.

– Үлкендерді әйелім оқытатынын білмейсіз бе?
– Е, сөйткені жақсы. Ибалы бала деп мақтап жүр біздің қатын.
– Жапжас әйелдің сіздің үйге әрі кеш түсе оңаша келуі қалай 

болар екен?
– Е, келмесін. Мен келінге емес, саған кел деп отырмын.
– «Саужойға» келген үлкендерді бос отырғызып қойып, сізге 

сабақ беруім қалай болады, ағасы?..
– Әй, қызталақ, сен маған турасын айт. Мені оқытасың ба, 

жоқ па?! – Ашуы қозған Әмір әңгіменің тоқетеріне түсті. – Оқыт
пасаң мені, көменестің көзін ашқысы келмеген буржый қылып 
мойныңа жазып, ауданға қайтарамын. Бұған әмірім жетеді, бұ
рынғы өштелді де сөйткенбіз.
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Рамазан құлап қала жаздады. Сөйтсе де ұстамдық қылып:
– Көменес адам жекедара оқытылсын деген заң жоқ, отағасы. 

Бекерге қорқытпаңыз, мұғалім де – үкімет адамы, – деді.
Үкімет адамы дегені Әмірге оқтаудай тиді. Бірақ демде ырық 

бергісі келмей:
– Е, оқытпаса Елтай ағаңды бір емес, бірнеше өшетел ертелі

кеш неге оқытып отыр? Насыбайын түкіруге шықса да соңынан 
ере жүріп, қаріп жаттатады дейді...

– Мәселе былай, – деді келеңсіз тәжіке созылып бара жатқан 
соң Рамазан орнынан көтеріліп, сөзін түйді. – Елтай Ерназаров 
жолдас жуықта «Бүкілқазақстандық «Саужой» науқаны кезінде 
осы жұмысқа көмектеспеген, кедергі жасаған бәлшебек партия 
мүшесі бола алмайды, ондайларды ел басқарудан аластау керек!» 
деп үлкен газетке ұран сөз жазды. Сол тізімге іліне қалсаңыз, 
маған өкпе айтпаңыз, Әмір ағай!..

Ашуланып кеткен тәрізді, мұғалім жігіт сыртқы жаппаны 
қатты жапты.

VII

 Бұрын қыбыржыбырмен салбөкселеніп әрең өтетін күн
дерге енді қанат біткендей: таң атты дегенше, күннің батып бара 
жатқанын көреді; Рамазан қоңыр күпәйкесінің түймесін түгел 
салуға да мұршасы келмей, екі ауылдың ортасында жүгірумен бо
лады. Бақанаста сабақ оқытса, Байқошқарда жиналыс өткізеді. 
Кейде киіз боқшасын қанжығасына байлап, ұсақ мал қыстайтын 
қыстақтарға кетіп бара жатады.

Заман тынысы солай. Алдыартына қаратпай, ерсең – осы, 
ермесең – жолдан кет деп асықтырып тұрады. Шыдайсың ба 
деп сұрамайды. Барыңды бер, аянба деп қол жайған қанағатсыз 
уақыт. Әсіресе мынадай құла дүз, шалғай жонда. Талап
тілеуіне төтеп беру қиынақ, әсіресе өздеріндей он екіде бір гүлі 
ашылмаған көкөрім жас жұбайлар үшін. Сөйтсе де шыдап бақты. 
Тек жеміс тергізсе екен...

Орта жолдан кері қайтпайтынын Рамазан ертерек сезген, 
Рәпіш те еріксіз көндіккен тәрізді. Соны да үнсіз жымиған 
қылығымен, жүрек ділімен білдірді. Соған да тәубе!
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Алғашқы айларда қиынақ болды. Қайда барса да көз астымен 
қыдия қарап тұрған бейтаныс жандар. Ішінен соны күйзеле ой
лайтын. Кәдімгідей жүдепжадап, боркеміктеніп қалатын.

Сондай бір ойқылтойқыл ой Әбдіқаз келгенде белең берді.
Әбдіқаз – Рамазанның туған інісі, Әбіштен туған он төрт 

перзенттің – алты қыз бен сегіз ұлдың бірі (сол күнде жер басып 
жүрген төртеудің ең кішісі). Әнебір жылы үш ағасы бірдей оқу 
іздеп Семейге аттанғанда, бұл жас болып ауылда қалған. Енді, 
міне, биылғы күзде ол да туған ұясынан түлеп ұшқан балапан 
қырандай, тірліктілеуін Көшпай ағасының көшіне қосып, жолға 
шыққан. Аякөзге ауысқан мұғалім ағасының қолына келіпті. Со
дан Бақанасты бетке ұстап, жолға екі қонып, ат басын өздерінің 
жұпыны баспанасына тіреді.

Осыдан бір ай бұрын Рамазан үлкен ағасына хат* жазған: 
«Бір жерде болайық деп қасыңа шақырғаныңа рақмет, ағатай. 
Енді ғана колхозға ұйымдасып, мектеп ашқан елден қалай 
кетемін, сөйтуге дәтім жетпейді, комсомолдық арыма дақ түспей 
ме? Суық жүрістілер қайда жоқ дейсің, Шыңғыста, бәлкім, 
басқа өңірлерге қарағанда көбірек шығар. Таласпаймын. Бірақ 
«Қасқырдан қорыққан қой бақпайды» деген нақылды білесің. 
Менің баққаным – мектеп, осы елдің көкөрім жастарына білім 
сәулесін құю, өзің сияқты ұстаздық ету. Ал мектеп мұғалімінде 
ұрықарының шаруасы бола қоймас, ірілеу шортанды іздер. 
Жаның ашыса, қара атыңды маған жібер. Ол маған тап қазір 
нағыз қолғанат болар еді...» – деп. 

Қара жорға Қалба бөктерінің байырғы тұрғыны Шәкір мыр
заның меншік аты екен, Алтай төріндегі Риддер зауытының 
алғашқы қорғасын қорытқан тойында аламан бәйгеге қосылып, 
үш жүз аттың алдыңғы легінде, жетінші болып келіпті. Байлар
ды тәркілеу науқанында хас жүйрікті иемдене алмайтынын сез
ген иесі өз ауылындағы мұғалім жігітке азынаулақ пұлға сатуға 
мәжбүр болған. Жазда кездескенде Көшпай ағасы ұтымды сауда
сын інісіне бір кеш әңгімелеген. Енді, міне, сол сәйгүлік мектеп 
үйінің алдында таң асып тұр. Колхоздың аяқ артары емес, өз аты. 
Басқарма Әмір колхоз атын қинайсың деп көз алартпайтын бол

* Бұл хаттың жорамал мәтіні Көшмұханбет Әбішұлы Абаевтың әңгімесі бойынша 
келтіріліп отыр.
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ды, өзі де күнде біреуге кіріптар болып көлік сұраудан құтылды. 
Жарайсың, Көшекем! Байлығы тасып бермегенін іші сезеді. 
Жалғыз атын ғана емес, үлкен үйдің жас отауға жоралғысы деп 
қоржынның екі басы толған бірқанша сыйлық та жіберіпті...

Соншама жерден ат терлетіп келген інісі бірақ көп жата алма
ды, темір жолға жұмысқа тұрмақ екен, асығыс қайтты. Рамазан 
басқармадан ат алып, Әбдіқазды Шұбартау ауданының орталығы 
Баршатасқа дейін шығарып салды, одан әрі лаушымен кетпек. 
Қоштасарда інісі етігінің ұшымен жер шұқылап тұрып:

– Көшекем көрмесе де көргендей болжапты жағдайыңды. 
Бақанастағы көп шуылдақтың көзін ашам дейсің, түптің түбінде 
басыңның қайда қалғанын білмей жүрмейік... – дегенді.

Аз күн жатса да талай жайтты аңғарған тәрізді, қарадай шо
шығанын жасырмай бетіне айтты.

Рамазан тез тұтанған шырпыдай шырт ете қалды.
– Мынауың – қара бастың қамын күйттеген кеудемсоқтың 

сөзі. Тағы не дейсің?
Әбдіқаз да ыға қойған жоқ.
– Жалаңаш беліне қылыш байлаған белсендінің қызыл сөзі 

айтып тұрғаның. Солардың желбуаз желігі жер жаннаты ат
танған Баянауланы да тыптипыл жұтатып, алқакөл сұлама 
кезіндегідей біздің елді жанжаққа тентіретіп жатыр. Қатты 
айтқаныма ренжіме. Анау сақалды шәкірттеріңнің «қос кірме» 
деп жеңешем екеуіңді шетке шығарып күңкілдесіп отырғанын 
естідім, күймей қайтейін? Есіл еңбегің сексеуілге су құйғандай 
еш бола ма деген қауіп менікі. Сыртыңнан пышпыштаған ерсі 
қылықтарынан қатты түңіліп барамын... – деп өзі мініп келген 
атты өздері тұрған кеңсенің алдына байлады да, Аягөз жолына 
жаяу түсіп кете барды.

Рамазан қара жорғаны мініп, колхоз атын жетегіне алып, 
ауылға қайтты. Жол алыс, қар түскен мезгілді. Үшқызылды 
бетке ұстап, Бақанас өзенін өрлеп келе жатып, жол бойы ауыр 
ойдан арыла алмай азап шекті.

Бақанаста аяғын шалған ескілікпен алысса, жол үстінде де 
сол туралы қамыға ой тербеп, өзімен өзі тайталасқа түсіп келеді. 
Бір сәт осы төңіректегі ісәрекетін жөн көріп мақұлдаса, енді 
бір сәт соның бәрін теріске шығарады. Бәрінен де ең жақын ту
ыстары – жанашыр аға мен інісі бірігіп естірткен өктем сөз жа
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нын қинап, «Ей, Рамазан, есің барда еліңді тап!..» дегендей бо
лады. Ағасы дәптердің қос көтермесін толтырып, жан сырын 
шертіп хат жолдады: «Қытымыр ел, қаһысы көп жерде ұзақ 
жүріп, қартайған әкеңді қажытпа, артыңдағы шиеттей жас 
бауырларыңды да ойла...» – депті. Ежелден сарыуайымшыл 
жан жоқшылықты көп көріп, жалшылықта да жастай жүріп 
көңіліне тоқыған, ауыр еңбекпен жеткен осы күнгі қоңыртөбел 
тұрмысына тәубе дейтін сияқты. Тісқақты ағасының қауіп
қатерді ескертуін ежелгі момындығы десін, ал ана сарала қанат 
жас балапан Әбдіқаздың өзін сөккеніне не дейді? «Сексеуілге 
су құйғандай» деді. Неткен ащы теңеу, үмітсіз шайтанмен сал
ғастырғандай. Құдды өмір бойы қырсыққа белшесінен батып 
жүргендей суырылғаны не себептен? Көшпай ағасы әлеумет 
ісіне тегінде бел шешіп араласқан жоқ. 1921 жылы Баянда 
ашылған мектепке екеуі қатар барды. Төте оқумен төрт жыл 
оқыды. 1925 жылы Семейдің кеме жөндеу зауытында жұмысшы 
болды. Келесі жылы Ертісті өрлеп, Өскемен мен Риддерде екеуі 
қатар жүріп, небір ауыр жұмыстарды атқарған. Ақыры Көшпай 
ағасы төзе алмай, ұрымтал жердегі Қалба тауының бөктерінде 
ашылған бір мектепке жылыстаған. Сөйтіп жүріп ұстаздық етуге 
төселіп алды. Тегінде ол Баянауладағы Сабындыкөлдің жайдақ 
суына да жалтаңдап түсетіндер тобынан. Ал үміт артқан кішкене 
інісінің көлеңке сағалауы көңілін күйзелтті. Бұған да ойланған 
жөн. Жаз шықсын, жер аяғы кеңісін. Сенімен де, қимас інім, 
шындап шұғылданамын...

Жарым көңіл ой сүреңі ауылға келген соң да тарқамады. 
Әмір басқарма бұра тартудан жаңылар емес. Кеңес ағасында 
пәтуа жоқ. Мұсылманқұл басқарма да Байқошқардан сирек 
қатынайтын болды. Осы маңдағы атқа мінгеннің естісі сол кісі, 
сөйте тұра «Саужой» сабағын бірнеше мәрте босатты. Әлде оның 
да түп ойын шырмауықтай шырмаған бір пәле бар ма? Олай бол
са Әбдіқазға күні кеше үзілдікесілді жоқ дегені бекер болған. 
«Жожоқ, бұлай емес, – дегендей бір үн. – Өзің... өзіңде бар кінә. 
Бастай алмай жүрсің. Көп жігерін жаңа тұрмысқа сендіре ал
май, кемшін соққан жайың бар. Үрлеу керек жаққан отыңды, 
қыздыра жағу қажет оны да!»
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VIIІ

 Сан алуан ой қамауынан шыға алмай жүрген ойқылтойқыл 
кезі еді. Бір күні, ойда жоқта көктен тілегені жерден табылып, 
Керейбаев Асылбек сап ете қалды.

Қаудырлақ сары тоны тізесін әрең жапқан, жырық құлақ 
құлақшыны едірейіп, кертөбел бестінің үстінде ербиіп келе 
жатқан аужаском хатшысын Рамазан анадайдан таныды. Таны
ған сәттеақ құшағын жая ұмтылған. Асылбек те аттан домалай 
түсіп:

– Өй, бауырым, сағынып қалыпсың ғой. Өзің шақырған соң, 
міне, келдім. Кәне, көрсет мектебіңді. Комсомолға мүше бол
мақ жастарың қайда?.. – деп бірденақ бастырмалата сөйлеп, 
жұмысқа кірісті.

Рамазан әуелі мектепке арналған бөлмені көрсетті. Киіз боқ
шаға салып қойған ұйым қағаздарымен таныстырды, дайындап 
жүрген шәкірттерінің ересектері мен кішілерін түгел тізіп, бәрі
бәріне мінездеме берді. Ал кеште, мал жайлаған соң ауыл жаста
рын жиналысқа шақырды.

Жұрт көп жиналды. Өкіл келсе құлақтары түрік отыратын 
үлкендер де қалмаған. Кейбіреуі қызын қорғаштап, енді бірі 
қызық көрмекке келген. Қолтығына ұршық, шүйкесін қысқан 
кемпірлер де бар, әңгіме тыңдауға құлағы түріктер де қалмаған.

Төргіге сыймай, біртіндеп жылжып ауызғы бөлменің босаға
сына дейін сығылыса отырған көпті шола қараған Асылбек Ке
рейбаев орнынан көтеріліп, ортада тұрған кішкене сандықтың 
қасына келіп:

– Ұлықсат етсеңіздер, мен баяндамаға кірісейін. Рәпіш Әбіш
келіні пүртекел жазсын, ал Рамазан Әбішұлын бүгінгі жиынның 
төрағасына сайлайық. Қалай көресіздер? – деп сөздің төтесіне 
түсті.

Жапжас өкілге үрпие қараған көпшілік қозғалақтап, әр жер
ден қостау білдірді.

– Бастауы сыпайы.
– Әкіреңдемей, өзімізден сұрап тұр.
– Қане, аумин деп қол жаялық... Пәлі, шатастым, қол кө

терелік.
– Екеуі де болсын.
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– Кезеккезек басқарсын.
Рамазан орнынан тұрып:
– Тынышталыңыздар, баяндамашы Асылбек жолдасқа сөз 

беріледі, – деді.
Хатшы одан әрі бөгелген жоқ. Бірденақ алдында тымты

рыс отырған қарабайыр жұртты ұйытып әкетті. Осы ауыл
ды өзі ұйықтатып, өзі тұрғызып жүргендейақ, көпшілік кө
ңілінде жүрген түйткілдерді дөп басып, шымшымдап суыра 
бастады: колхоз құрылысы – әзірше сәби іспетті игі іс, қазір ол 
Қазақстанның барлық түпкірінде қанат жайып, өркендеп келеді; 
колхоз күшейген сайын өмір де өзгере бермек; Бақанас ауылы 
күні ертең өзіне кеңсе тұрғызу керек; жұрт жиналатын құлып са
лып алмай, қашанғы осындай тар үйде, біріменбірі тізе түйістіріп 
сығылысып отырады; мына мектеп те айтуға тұрмайды, оған да 
терезесі үлкен, еңсесі биік, бөлмелері кең жаңа жай керек; оның 
әр бөлмесі класс деп аталады, әр класта бесоннан таған тұратын 
болсын, оны орыс тілінде парта дейді... Мынау не, жарандар, 
жер еденде тізерлеп отырған балаға оқу қона ма? Тақыр жерде 
бүкшиіп отырған бала тегінде жасына жетпей бүкірейіп қалуы 
да мүмкін. Жоқ, мұндай кедей амалды әліақ түбірімен жоя
мыз, мынау – уақытша күнкөріс. Ауыл мектебінде үштөрт жыл 
оқыған бала білімге жетілдім деп ойламасын. Аудан орталығы 
Қарауылда қаладағыдай үлкен мектеп салынғалы жатыр. Оған 
түскен бала аттай жеті жыл оқиды...

– Жеті жыл дей ме?
– Аз екен...
– Жеті жыл да аз, жолдастар. Кеңес үкіметі қазірдің өзінде он 

жылдық оқу енгізуге әзірлік жасап жатыр.
– Мәссаған, жеті жылды көпсініп отырсақ...
– Он жыл оқысаң – қу тақтайға қажаумен бір жамбасыңды 

емес, екеуін де беріп шығарсың, сірә...
– Оған дейін миғұла боп кетпесең...
– Уай, алдыңғылар, жамырамай, сөз естіртіңдерші!
– Осы біздің ауыл өкілмен қоса жарысатын әдетін қашан қояр 

екен?
Көпшілікті біршама желпінткен Асылбек тамағын кенеп, тоқ

татып алды. Келесі сөзін бірден тақ еткізбей, созыңқырап біраз 
тұрды да, ақыры:
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– Комсомол туралы араларыңызда теріс үгіт таратып жүр
гендер бар деп есітем. Ондайлар болса ортаға шықсын, мәселенің 
дұрысбұрысын бұлталақсыз ашып алсақ – екі жаққа да бірдей 
әділ болады... – деп жұртқа түйіле қарады.

Жұрт әлгіндегідей лепілдемей, тымтырыс отыр. Асылбек 
жымиып:

– Комсомолдың кім екенін білетін шығарсыздар? – деді де, өз 
сұрағына өзі жауап берді. – Бәлшебектердің рухы жақын жедел
дес інілері екенін естіген шығарсыздар?..

– Е, оны білеміз, естігенбіз, – деп сөз қосты есік жақтан біреу.
Беті саздау жердің тобарсыған қыртысындай ұйпалаң тарт

қан, селдір сақал, селдір мұрт кексе екен. Екіүш жерден қойылса 
да қараңғылықты түре алмаған майшамның әлсіз жарығы сөз 
қосқан кексенің кім екенін анық байқатпады.

– Ал, айтыңызшы, ақсақал, нені білесіз? – деп сұрады хатшы 
селдір сақалдыдан.

– Ерекең қайтпайды, турасын айтады.
– Айтса жетістірер.
– Түнеугүнгі өкілге айтқанындай, көменезімнің не екенін мен 

білемін – жер бетіндегі жұмақ дейтін шығар.
– Ал, Ереке, не дейсіз?
Ерекең танауын тартып, мұртын сылапсипап, сақалын және 

тарамдап, әрліберлі қозғалды. Сонсоң ыңырана сөйлеп:
– Айтайын, шырақ, – деді, әуелі тамағын кенеп, жорта жө

телді, – кәмсамал, менің білуімше, кішкентай көменес...
Жұрт ду күлген. Рәпіш сол сөзді өзі айтқандай қымсынып, 

төмен қарады. Рамазан мен Асылбек жұртпен бірге кеңкілдеп, 
бой жазғандай болды. Былқ етпеген Әмір ғана, жұрт шуылы ба
сыла бергенде:

– Төрағасы жолдас, көп алдында жыртақтамай, жиналысты 
дұрыс басқарыңыз. Ойын көрсетіп отырған жоқсыз, – деген жеку 
естіртті.

Рамазан қыбыжықтап, аужаском хатшысына жаутаңдай қа
рады. Сол сәтте ауыз үйден біреудің қолын шошайтып:

– Бір ауыз түсіндірме сұрайын деп едім, өкіл жолдас... – деп 
көлденең сөз қыстырғаны сеп болды.

– Сұраңыз, отағасы.
– Менің білуімше, сіз осы бәрімізді кәмсамал бол деп үгіттегелі 

келгенсізау деймін. Солай ма, жолдас?
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– Межеңіз дұрыс.
– Олай болса, мәселенің басын ашып алсақ деймін. Бұл өзі 

ықтиярлы шаруа ма, әлде колхозға тізгендей басында ықтиярлы 
делініп, аяғында зорлықпен біте ме?

Асылбектің күткені осы еді. Егер сөз туса егеске түсіп, 
жиналған жұрттың пейілін бұру қиын емес. Сүреңсіз біткен, қол 
көтеріп, бас изеумен ғана тынатын талай жиынның баяны аз бо
латынын жақсы білетінді. Сол себепті өзі қатысатын жиынды 
мейілінше қыздырып, сөз жарыстырып, пікір таластырып, кей
де үлкен дауға жеткізіп таратуды ұнататын. Бүгін де қыздырма 
сөзге жетелеп баққан. Міне, күткен лебізді естіді. Енді жетелеуді 
біл...

– Сізді колхозға мүше бол деп әлдекім зорлап па еді?
– Зорламағанмен, бұл жерде отырмайсың деді ғой.
– Кім айтып еді?
– Оны айта алмаймын. Бұл күнде саусақпен нұсқау қалған, – 

деді әлгі үн кекеткендей мырс етіп. – Сұрауымнан адасып қал
дымау, өкіл бала...

– Адасқан жоқсыз, қорықпаңыз! – Асылбек үнін қатайта сөй
леді, сірә, өзін бала деп әдейі кемсітіп отырғанын шам көріп 
қалған тәрізді. – Лениншіл жастар одағы – еріктілердің ұйымы. 
Оған зорлап жазу болмайды. Және біз комсомолға арыз бергеннің 
бәрін бірдей қабылдамаймыз, шыққан табын ескеріп, қабілетін 
тексерген соң мүшелікке тартамыз.

– Бәрекелді, Алла разы болсын. Ықтиярлы екені рас бол
са, менің сұрағым түгенделді, – деді әлгі тымырсық үннің иесі, 
даусы да сәлпәл ашыла түсіп саңқылдай естілді. – Кәмсамал 
болғанның әкешешесіне де рақымы болмайды дейді. Алдажал
да байғұс бала опат болса, денесін табытқа салып, өртеп жібереді 
екен. Әйелін сонсоң ортаға салса керек. Алланың ақ жолына 
солар тіпті қарсы дейді. Қайтейік, жазмыштың жазуы солай 
шығар, біздің үй кәмсамалға жазылмайтын болды. Үйге қайтуға 
ұлықсат болса... – деп тымағын киіп, шығуға айналды.

Асылбек қымсынған жоқ, биязы жымиды да:
– Отағасы, өз басыңызға рұқсат, ал балаларыңыз қала тұрсын, – 

деді.
– Жоқ, кетсек, біз түгел кететін шығармыз. Қарақан, шық 

бері! Жұмақан, қайда отырсың?

4246
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– Отағасы, егер сөзді қойыңыз!..
– Қыдыш Бұланбайұлы, – деп жөн сілтеді Рамазан.
– Иә, Қыдыш отағасы, тәртіп бұзбай, жөн кетіңіз. Сізді біз бұл 

жиынға шақырған жоқпыз. Ал балаңыз қалады.
– Күтіп не қылады? Ықтиярлы деген өзіңіз.
– Жоқ, сол сөзді балаңыздың өзі айтсын. Әкесінің билігі бала

сына жүрмейді.
– Бәсе, кәмсамалға өткен найсап әкешешесіне рақымсыз бо

лады дегенді мен бейшара біліп айтқамды...
– Әлгінде ескерткенмін, міне, тұптура алдыңнан шықты, – 

деді Әмір басқарма орнынан атып тұрып. – Төраға жолдас, сен 
де, Асылбек жолдас, мына Қыдыш төбеттің әлгіндей былшылы
на жол беруге болмайды, түптүгел жиналыстан аластау керек! 
Кедейдің жиналысы өзінде қалсын...

– Дұрыс айтады.
– Жөн сөз!
– Өстіп алалағанын біздің ауыл қашан қояр екен?
– Бай деп баяғыда қалған баянсыз байлықты қоңырсытпаса 

Әмір бола ма?
– Шықсын дереу!
– Бағана сөйту керек еді.
– Меніңше, басқарма жолдастың ұсынысы дұрыс, – деді Рама

зан да.
Асылбекке бұл ұсыныс ұнады. Ауылаймағымен тік көтеріле 

келген колхозшыларды бірденақ сыртқа тепсе, өкілдік құқын 
пайдаланып өктемдік жүргізді дер еді. Енді, міне, қулыққа жоқ 
даланың аңғал қазағы апалақтап отырып, бірбірінің артына ши 
жүгірткенін аңғармай қалды. Сәл демесеңақ айғайлап отырып 
аластап береді. Және әділ аластайды. Мұндайда обал ойлау, бұра 
тарту болмайды. Ағынан жарылады.

– Қане, атап жіберіңіздер.
– Қасымбек ағай ақшам намазым қаза болды деп бағана шығып 

кетіп еді, қайта келіпті ғой. Енді біржола кетсін!
– Байы кеткенде, қатыны неге қалады?
– Ағыбайды да қара тақтаға жазу керек!
– Қарабаланың келінін неге айтпайсыңдар?
– Өзің айтсаң аузың жоқ па?
Екшей келе он шақты кісі жиыннан қуылды. Сол сәтте Рама

зан:
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– Жетер енді, негізгі мәселеге көшелік, – деген.
– Төраға жолдас, кішкене сабыр етіңіз, менің бір ауыз сұрауым 

қалып барады, – деп манадан бері босаға жақта қалғып отырған 
Аңсаған есімді кексе жігіт қолын шошайтты.

– Сұраңыз, Аңсаған.
– Оқымаған адамды кәмсамалға ала ма, Аңсағанау, соны да 

сұрай салшы.
– Өзің сұрасаң аузың жетпей отыр ма?
– Әне, бұл сөйтеді.
– Әйел мен еркектің құқығы теңелгеніне кәмсамал қалай 

қарайды?
– Әкесі молда кісінің кәмсамалға мүше болуға құқы бар ма?
– Уай, сөйлетсеңдерші Аңсағанды.
– Тынышталыңыздар! – Рамазан тағы да қолын сартсұрт соғып 

жұртты тыныштандырды. – Қане, Сәке, сөйлеңіз, қысылмаңыз...
Аңсаған жұрттың дабыры басылғанын тосып тұрды да:
– Айталық, кәмсамалға мүше болдық дейік. Сонда мен осы

дан қандай пайда көремін? Мәселен, кәператіпке жазылу – қып
қызыл пайда, шайқантты шіретсіз алып жүрміз, құдайға шүкір, 
соған енді үйрендік. Ал енді мына кәмсамалың не береді бізге? 
Мәселен, ай сайын беретін жалаунасы бола ма?

– Өйдейт деген, дәмесін қара!
– Тегін жатқан банкіні тапқанын!
Керейбаев орнынан тұрды. Жұрт сілтідей тынып, жас өкілге 

ожырая қарасты. Сірә, айналасына түйіле қарауынанақ сес
кенген тәрізді. Аңсаған да қалың шидің арасына жалт еткен 
қояндай бұғып сылқ отыра кетті. Аужаском хатшысы әңгімені 
әріден бастап, пәтуасыз жиындардан әбден зәтте болған ауыл 
адамдарының назарын өзіне опоңай баурап алды.

– Комсомол міндетін сіздер әлі де жете түсінбеген екенсіздер. 
Ерекең әлгінде айтқандай, кішкентай кәменес екені рас: өйткені 
комсомолды бәлшебек партиясы қайда жұмсаса, ол сонда бола
ды; екі сөйлеу ғұрпында жоқ, «лап десе – тап» – оның ұраны. 
Әлеумет ісі – комсомолдың төл ісі. Ол қатыспайтын ауылда бірде
бір науқан, жұмыс болмайды. «Жеңіл жәрдем» деген жедел топ 
құрып, бар істің басына өз бақылаушысын қояды. Кеңсешілдік, 
төрешілдік те оған жат. Мектепте ол әрдайым бірінші қатарда 
отыруға тиіс, өз сауатын ашқан соң әкесіне, шешесіне, іні
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қарындасына әріп үйретуге міндетті. Ол қалыңмалға да қарсы, 
бір адамның бір адамды қанап отырғанын көрсе және төзбейді. 
Жұмыстың небір ауырына да арланбай, бел шеше кіріседі. Ком
сомолдар молдалыққа, сопылыққа қандай өш болса, дүние
мүлікке де сондай қас: өйткені дүниеқұмарлық жастарды адал 
жолға түсірмейтінін біледі; байлыққа әуей жан төңкерісшіл бол
майтыны да түсінікті...

Рамазан аужаском хатшысын тыңдаған сайын риза болып, 
әлсінәлсін қолын соғып, кей сәт «Дұрыс!», «Шыны сол!» деп сөз 
жарыстырып, мейілінше қостап бақты. Рәпіш те қуанып отыр. 
Кей сәт жазып отырған қағазын ұмытып, ұйып тыңдаған. Сөйтіп 
отырып екеуі де хатшының сөзін аяқтағанын сезбей қалды.

Асылбек даусын көтере:
– Ал, қане, жолдастар, комсомол болам, жас өмірімді ленин

шіл жастар ұйымының өсіпөркендеуіне арнаймын дегендеріңіз 
ор таға шығыңыздар, – дегенде ғана әлгі ойдан арылып, жанжа
ғына еміне қарады.

– Исатай Бозаев жолдас ортаға шақырылады.
Шашын тықырлап алған, бауырсақ мұрын, маңдайы жоталы, 

орта бойлы, тығыршық денелі жігіт ортаға шығып, үстіне қызыл 
мата жабылған тағанға жақындай түсіп, селтиіп тұра қалды.

– Өмірбаяныңды айт, – деп жетеледі Рамазан, жігіт қипақтап 
басын сипады.

– Шыңғыс бауырында туыпөстім. Әкем өмір бойы жалшы 
болған. Кәмпескеге дейін өзім қозы бақтым. Кәзір колхозбыз... – 
деп әр сөзін қарызға бергендей үзіпжұлып тұрды да, – бөкенші 
руынанбыз, бұл өзі өскен ата... – деп төтесінен бірақ түсті.

Рәпіш ернін тістеді. Керейбаев басын шайқады. Рамазан ғана 
сабыр сақтап, жігітті жөнге салар сөзге жетеледі.

– Руыңды, Исатай, бекер айттың. Енді оны ұмыт, біржола есің
нен шығар, – деді жайбарақат үнмен. – Сенің ендігі руың, табы
нар рухың да – Ленин комсомолы. Ұқтың ба? Комсомол мүшесі 
руға бөлінбейді, орыс, қазаққа жіктелмейді, барлық ұлттың ком
сомол мүшесі бір кісінің баласындай болып, қызыл жалаудың 
астында, бәлшебек партиясының басшылығымен дүниежүзілік 
төңкеріс үшін күрес жүргізетін болады...

– Ұқтым. – Исатай да жедел түзеліп, мұғалімі жетектеген оң 
сөзге көшті. – Менің де сол күрескерлердің қатарында болғым 
келеді.
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– Комсомолға алынсын деген ұсыныс бар.
– Алынсын!
– Қозыны бірге жайғаймыз, жақсы бала, алынсын!
– Қане, осыған құп дегендеріңіз қол көтеріңіздер.
Жұрт жапатармағай қол көтерді.
Келесі үміткер Шамел Қаржауұлы болатын, оған да ешкім 

қарсы болған жоқ. Қылжақбас қылығын бетіне басып ұялтқа
нымен Төлеген Естемесұлы да ұйым қатарына алынды.

Шатақ төртінші үміткерге жеткенде өрбіді. Сол дауды өзге 
емес, Әмір басқарма бастады. Өзі де бірдеңеден ши шығатынын 
сезген тәрізді, Монтан Хасенұлы қыбыжықтап ортаға тақағанда
ақ:

– Қыдыш төбеттің құйыршығы да кәмсамал болмақ па? – деп 
Әмір Жәнекеұлы оған тап берді.

Көп ішінен де басқарманы қостаған наразылық естілді.
– Дұрыс сөз, балтасын жасырған ұрының бөлтірігі.
– Жемтіктес сілекейі десейші.
– Дәмесін қара.
Монтан ештеңе айта алмай, қалт тұрып қалды. Бас киімін 

қолына жұмарлап ұстап, не істерін білмей дағдарып, алдыарты
на жаутаңдап қарады.

Көпшіліктің аужайын аңғарған Рамазан оған да:
– Кәне, өмірбаяныңды айт, – деп демеу білдірді.
Монтан сорлы аузын ашып та үлгерген жоқ, орнынан жұлқына 

тұрған басқарма:
– Рамазан жолдас, сен өйтіп аңқаусыма, қолыңа тізгін тиген 

соң төрешілдікке салынба, артында қарауыл бар екенін ұмытпа, 
мынауың – саяси соқырлық, – деп жиналыс төрағасының өзін бі
раз жерге жеткізіп тастады да, Монтанға шүйілді. – Мына шіркін 
жуан тұқымның жиені, оны сен түк білмегенсіп кәмсамалға 
тықпалауың ешқандай жөнге келмейді, жолдас. Мен өзім «Жиен 
ел болмайды, желке ас болмайды» дегенді өмір бойы естіп өскен 
қазақпын, дәл осы қызталақ біздің ортаға адал ниетпен, қимасы 
қышып келді дегенге мен сенбеймін. Әлгіндегі аластаудан бұл 
неменің қақас қалғанына таңмын, бірақ әлі де кеш емес. Рамазан 
жолдас, осы шонжардың жаманжәутік сілекейінсіз де кәмсамал 
ұйымы ештеңеден ақсамайды, жиналыстан айдап шығайық деп 
дауысқа сал, жарқыным...
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– Жөн сөз!
– Бәсе, басекем неғып шыдады десем!
– Аласталсын Хасенұлы!
– Тауықсыз да таң атқан, шықсын!
Рамазан ойланып қалды. Осы бір ақсары жүзді жас жігітті 

өзі іштей ұнататын еді, басқарма бірақ ойға қонымды сөз айт
ты. Сөйтсе де... Оқуға біржосын қабілетті, бір айтқанын екі 
қайталатқан емес – естіген сәтінде мүлтіксіз орындап жүр, қа
зірдің өзінде оқу озаты, бар оқушының алдына шықты. Мінезі де 
қағілез. Қайда жұмса – бір сөз айтпай орындайды. Әрі комсомолға 
мүше болуға ынта білдірген өзі. Өзі де бүгін арыз бер, қолдаймын 
деп уәде еткен. Енді, міне, сол үшін қол көтеру қалғанда...

– Әкең туралы не айтасың? – деді сөзге жетелеп.
Монтан ұстазының қол ұшын беріп тұрғанын ұққан жоқ. Сірә, 

адуын Әмірдің әлгі сілікпесінен соң мәңгіріп қалған тәрізді. 
Жерге қарап, үнсіз тұр.

– Өлітірісін білесің бе?
Монтан жыламсырап тұрып:
– Білмеймін, ауылдан кеткелі көрген емеспін... – деді.
Жиналыс төрағасы шәкіртін одан әрі қинамай, қолдау сөзге 

көшті.
– Жолдастар, Әмір жолдастың сөзіне мен келіспеймін. Табы 

таза еместің бәрі жау дегенге өз басым сенбеймін. Мына тұрған 
Монтанның әкесі елден безіп, әлдекімнің айтағына еріп қашқын 
болды екен деп, артында қалған үй ішінен беземіз бе? Қысқасы, 
бұл жігітке мен өзімдей сенемін. Бай тұқымның жиені демесек, 
өзі тақыр кедей, оны менен де гөрі өздеріңіз жақсы білесіздер. 
Қысқасы, мен Монтанның белсенді комсомол болатынына кепіл 
боламын.

– Олай десең, дауысқа сал. Аламыз ба Хасенұлын жастар 
ұйымына? – деп Асылбек те кенет демеу көрсетті.

– Алынсын, – деп Рәпіш те қостады.
Жұрт тағы да дабырлап:
– Алынсын.
– Жас бала ғой, түзеледі...
– Ұнатпасақ, шығарып жібереміз, – десіп кеукілдесе бастап 

еді, Әмір басқарма әлгі райынан қайтпаған екен:
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– Қасқырдың бөлтірігі асырауға көніп, күшік болады дегенге 
мен сенбеймін. Өз пікірімде қаламын, – деп жығылған жағынан 
тұрмайтынын кесіп айтты.

Басқадай сөз туған жоқ. Жұрт жаппай қостап қол көтерді. Осы 
сәтте әлдекім бұрышта ұйықтап қалған кеңес ағасын түрткілеп:

– Молдеке, сіз кімді қолдайсыз? – дегенді, сірә, күлкі үшін 
арандатқан сияқты.

Ұйқысын аша алмай, көзін уқалаған Молдаш ойланған да жоқ:
– Мен бе? Мен қате айтса да кеңес жағындамын, – деп ағынан 

жарылды.
Түннің бір уағына дейін созылған жиыннан сілесі қатқан жұрт 

бір мәрте желпініп қалғысы келгендей ду күліп, құшырлана қол 
соқты.

* * *

 «Бақанас» пен «Байқошқар» колхоздарында қона жатып, 
ағымдағы саясат туралы бірнеше баяндама жасап, ұжымға 
қабылданған комсомол мүшелерімен жекежеке әңгімелесіп, 
біраз жұмыс тындырған Асылбек үшінші күні ғана Қарауылға 
қайтты. Қайтарында: «Екеуіңе де дән ризамын, бауырлар. Бір
біріңе тең екенсің. Бұл жақтағы жұмысқа мен енді алаң болмай
мын. Бастауларың жаман емес, осылайша қыздыра беріңдер!» – 
деп ерлізайыптыларды құшырлана құшып аттанып кетті.

Аужаском хатшысы небәрі үшақ күн болса да қайда келдік, 
не істейміз деген күпті сұраулардан арыла алмай жүрген ерлі
зайыптылардың алаң көңілін біржола адақтап, төр жайлауға 
қондырғандай қуанышқа бөлегенін сезген жоқты. Көк жүзі 
бұлттан арылып, көкейдегі көк шымшық күні ертеңгі жаңа заман 
әнін шырқап, Шыңғыс жонынан самал ескендей әсерге бөледі. 
Содан ба, көңіл шіркін шартарапқа құйқылжып, биікке көтеріле 
түсті. Әуелеген сайын нақты әрекет іздеп, батыл қимылдарға 
көшуді тілегендей. Жүрек те соған күпті.

IX

Қыс кешігіп түскенмен, аяғы созбалаң суыққа ұрынды. Қар 
қалың. Әсіресе Шыңғыс сыртына біржосын мол жауды. Өзен 



56

Медеу СӘРСЕКЕ

бойы жаяу түгілі аттыны қарға адым жүргізбейді, жоталар 
жоны, егінжайдың үстіндегі қыстайғы жамылғышы сөгілмей 
жатыр. Сайсала ғана емес, күнгей беттер де қар астында.

Күздегі қарбалас басылған, екі колхоздың да шаруасы 
ықшам. Бағудағы мал көп емес. Бұл маңаттағы ел қолындағы 
малды өріске шығармай, қорада күтуге ертеден машықтанған. 
Соны жақсы білетін Әмір басқарма өткен жазда жұртқа қамшы 
үйіріп жүріп, Бақанастың көктемгі айранасыр мол суы жайы
латын өзекке он бес жігітті алып барып, бір ай бойы шалғы 
тартқызған. Соншама бейнетпен шабылған шөп түптүгел 
қотанда. Іші өсіңкіреген ұсақ мал соны шетінен кертіп жеп жа
тыр. Мал күтуге қойылған ересектер болмаса, басқа жұрттың 
дені қазір бос. Бел шешіп апырыпжапырып істер жұмыс жоқ. 
Баяғыдай ел қыдырып бауырға түсуге, өзгедей де ермек іздеуге 
колхоз бастығы рұқсат етпейді, рұқсатсыз жөнеп беруге аяқ ар
тар көлік те жоқ. Колхоздың шағын жылқысы Шақпақтағы 
тепсеңде. Ауылда қалған бесалты аттың билігі басқарманың 
өзінде. Ал Әмірден соған рұқсат алам дегенше, Алладан рақым 
сұраған абзал. Сонсоң да жұрт басқармаға бармайды, үйде ты
ныш отырғанды артық көреді. Үйүйді қыдырып әңгіме шертеді. 
Жер аяғы кең жазда болмаса, алты айға созылатын ұзақ қыста 
бұл атырапқа өкіл атаулы жоламайды. Өкіл келмесе жиналыс 
та болмайды. Демек, бас қосатын жер – мектеп қана. Бір мезгіл 
сонда тоқайласып, жамырай шуласып оқу оқиды. Соған да тәубе 
десіп, үлкенкіші ынтыға барады.

Әйелдер де жиі жиналатын болды. Рамазан комсомолдың 
бәденді, биязы келіншегі бұл күнде бәріне жағып алған: біріне 
абысындай, біріне қайын сіңлідей болып жымия қарсы алатын 
жас әйелге жұрттың бәрі үйір. Мектепке қуана келеді, есік
төріне дейін сығылыса отырып гугу әңгімеге кіріседі. Кейінірек 
келгеніне тізе бүгер тәйтері жетпей, үлкендері жасырақтарын 
жұмсап, үйлерінен тулақ, таған алдырып, емінеркін жайғасады.

– Ал, Рәш қалқам, баста, – дейді қайқы ернін сылп еткізіп 
басқарманың Қайшасы.

Қызыл отау ашылғалы Рәпіш мектеп жұмысын күйеуіне 
беріп, өзі үлкендермен, әсіресе әйелдер арасындағы жұмысқа 
құлшына кірісті. «Саужой» сабағын жүргізеді.
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Қызыл отау жұмысынан бұрынсоңды хабары шамалы Рәпіш 
жаңа міндетін өзінше атқарады. Сөйткенім жөнау деген дол
бармен ғана жүргізеді. Күйеуімен ақылдасқанда Рамазан да 
пәлендей ештеңе алыпқоспай, соның дұрыс сияқты дегендей 
құптау білдірді.

Төргі бөлмеде толып отырған әйелдердің басын алғаш қос
қандаақ әріптерді ақ балшықпен есікке жазып, соларды үйре
туден бастаған. Бір күні бір әріп, екінші күні үш әріп, үшінші 
күні және үшеуін жаттатып бірталай әуреге түскен. Өз білгенінше 
оқытып бақты. Келер күндері кеше жаттатқан әріптерінің ба
сын құрап, мәнге ие сөз шығармақ болып әуреге түсті. Жазған 
сөзі қиын еместі: «Апа», «Ата», «Арба», «Шана», «Қайнаға», 
«Колхоз», «Қала»... Бірақ сол еңбегінен нәтиже шықпады. Бір 
ай әуре болғанда бесалты әйел ғана өз атын, ең озғаны күйеуінің 
атын жазатын сауатқа әрең жетті. Ал қайнағасын атап жазуға 
ешқайсысы құлықты болмады.

Соған да шүкір. Әрең жиналып жүрген әйелдер қарамы 
ақырында сирей бастады. Әр түрлі сылтау айтып, бұл үйге 
жоламауға, келе қалса жылыстап шығып кетуге дайын тұрады. 
Таудай талабының мәлімсіз кедергіге тап болғанын Рәпіш сезген
ді: өзінің мұғалім болып жарытпасын да ұққан; қайбір оқуы та
сып оқытып жүр дейсің? Бар оқуы – Ысқақ ауылындағы Ақай 
молдадан екіүш қыс сабақ алды, одан соң Мұқай Көкейұлы төте 
оқуды оқытты. Сонсоң Рамазан келді. Бәріне де тиіпқашып 
қатынады. Сөйтіп жүріп жадында ұстағаны тым аз, шындығын 
айтқанда, өзінің де сауат деңгейі Бақанас әйелдерінің азақ ал
дында. Әйтсе де ері де, Асылбек те әйелдерге ұстаздық ете беруін 
құп көрді.

Күнітүні өзін мазалаған бір күдік, бір үмітін күйеуіне айтып 
еді, Рамазан жүре тыңдады. Қасақана сөйтіпті. Сол күні кеште, 
төсекте, қолын желкесіне қойып, сырғауыл төбеге ұзақ қараған 
ері:

– Шіркін, осы әуремізді жайына қалдырып, Алматыға тартып 
кетсек! Мұғалімдер институтына түсіп бірге оқысақ – ертеңгі 
сабақта не айтамыз деп бас қатырмас едік, әттең!.. – деп қиял 
соққанды.

Рәпіш күйеуіне таңдана қарады. Терезеден құйылған ай нұ
ры ашық маңдайын, қоңқиған танауын, доғаша иілген қалың 
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қабағын апанық көрсетіп тұр. Бұйра шашы қобырап, жастық 
бетін түгел жапқан. Дүрдиген түрік ерні, бетінің шығыңқы ұшы 
бұлтиып көрінеді. Өткір көз жанарын ғана алакөлеңке үй ішінде 
айқын аңғара алмады. Рәпіш одан да арман ұшқынын, ертеңге 
деген үміт сәулесін ойша болжады.

– Қырға барайық деген өзің емес пе?..
– Оның рас, бармауға болмады. Мына даланы делсал қылған 

енжарлықтың түңлігін түрмей, қыр елін ұйқыға бөлеген са
марқаулықты біржола құртпай, біздің жұрт ұйқысынан ояна ма? 
Жоқ, жаным, оқытпай болмайды. Мен келме, сен келме – кім 
келеді сонда бұл далаға? Жоқ, өзің де білгеніңді бере алмасаң, 
несіне өттің комсомолға? Өттің екен, шыда енді. Бірер жыл 
осы ауылда ұстаздық етеміз, Төлегендерді, Монтандай талапты 
жастардың сауатын ашып бірақ кетеміз. Қайғырма, қол ұстасып 
жүріп өзіміз де оқимыз, бұларды да оқытамыз...

Рәпіш сылқсылқ күліп, күйеуінің жоталы танауын сауса
ғымен қысып, әрліберлі созды да ұйқы құшағына енді.

Әйелдер тағы бір жиналғанда Рәпіш әріп үйретуді доғара 
тұрып, қисса оқып берді. Келесі жолы тағы біреуін оқыды. Со
дан кейінақ «қисса оқығыш келін» атағы күллі ауылға тара
ды. Әйелдер шақырусыз жиналатын болды. Жасы ғана емес, 
кәрісі де немерешөбересін жетелеп келіп, зейін қоя тыңдайды. 
Соңынан хабаршы келіп, күйеуі шақыртқанын естігенде кейбірі 
кәдімгідей ренжіп әрең кетеді.

Бақанастың қатынқалашы бүгін де қисса тыңдауға жиналған. 
Әлгінде баста деп емеуірін білдірген Қайшаның да күткені – мезі 
сабақ емес, «Еңлік – Кебектің» жалғасы. Басын соның кеше 
естіген. Кебектің қызды алып қашқан жеріне келіп, жалғасын 
ертең оқимыз деп доғара салған...

Қисса көшірілген дәптерді қолына ұстаған Рәпіш табалдырық 
алдына келді.

– Бүгін сол екі жастың есімін жазуды үйренеміз. Қане, ма
ған қараңдар. – Терезе түбінде отырған Ғалияға иек қақты. 
Өзі нен бірер жас кіші, тәмпіш танау сары қызды Рәпіш өзіне 
көмекшілікке баулып жүргенді.

Алдын ала әзірлеп қойған бесалты қарындаш тұқылы мен 
жарты бет ақ қағазды Ғалия қыз тарата бастағанда шатақ шық
ты. Бастаушы – тағы басқарманың керауыз қатыны.
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– Қисса тыңдайық десек, мынасы не пәле? Әкет әрі қолыңды 
сүйреңдетпей! – деп Ғалияны беттен алды.

– Ала берсейші, тұтатқы болады.
– Үйбай, соған беріп жатыр ма еді?
– Әйелдер, қысыр сөзді тоқтатыңдар. – Рәпіш түсін суы

тып алдындағы тақтайды тықылдатты. – Есіктегі жазуды қол
дарыңдағы қағазға көшіріңдер.

Жуасып қалған әйелдер танаулары пысылдап, алдындағы 
қағазға жаза бастады. Сусыған жұқа қағаз тізелеріне тұрмай, 
қайда қоярын білмей, әрліберлі сүйреп, ақыры бірініңбірі ар
қаларына төсеп, әуреге түскендер қаншама. Ежіктей оқып шула
сып жатыр. Үй іші азанқазан болды.

– Әне біреусі немене, бұты талтайған әріпті айтам.
– Белбеу буынғаны ше?
– Түлкі құйрығы тағы келдіау. Пәлекетті көшіру де азап...
Қарындаш жетпегендері өкпе айтып жатыр.
– Оқытатыны бар түгел бермей ме? Осындай алалаудан қашан 

тыйыламыз?
– Қарағым, сұрауға бола ма? – деді бір қартаң әйел саусағын 

шошайтып.
– Сұраңыз, апа.
– Оқымай қойсақ сотқа береді дейді. Рас па?
– Оқысаңыз да, оқымасаңыз да – еркіңізде, апа. Зорлық бол

майды.
– Е, соныңды басынан айтсаң еді, – деп, сұрау берген қартаң 

әйел етегін қағып орнынан тұрды. Әзер отыр екен, бесалты әйел 
жаулығын жөндеп кетуге әзірленді.

– Қиссаның аяғын тыңдамайсыздар ма? – деп сасқалақтаған 
Рәпіш қоңыр тысты дәптерін қолына алды.

Кетуге кеңшілік алған әйелдер қарайлайтын емес. Әмірдің 
қаһарына ілігіп кетеміз бе деп текке жүргендеріне өкінішті екен, 
қисса түгілі, ет асам десең де аялдайтын емес, наразылықтарын 
жамырай айтып тарай бастады.

Рәпіш қыстыққаннан тымтырыс отырып қалды. Ызадан жы
лап жіберуге шақ тұр. «Кім үшін, кімдер үшін осы бейнет, осы 
азап?» деп іші қайнап, күйінген. Одан гөрі шарасыздығына өкін
ген. Соңы аңғарған бір әйел:
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– Қарағым, жасымашы, – деді жақындап келіп. – Сал да
қылардың қашаннан бергі әдеті. Ана жылы да өзіңнің байың дай 
жапжас өшетелдің басын шырмап, алпыс кісі бір қыста сауатын 
ашты деп өтірік қағаз жасап, ауданға мәлімет бергізген. Әрине, 
артында айтағы бар, зымиян байларының үйретуі, қай тесің, 
қарағым. Соларға ереміз деп ана жылы сауатымызды аша алмай 
қалдық. Тағы да алданар жайымыз жоқ. Қиссаны жиып қой да, 
оқуыңды баста, – деді.

Үйде қалған екіүш әйел қозғала қоймап еді, әлгі қатын олар
ға да бүйідей тиісті. 

– Неменеге безере қалдыңдар, менің сөзімді ұнатпағандарың 
Қыдыштың қара тоқалының соңынан кетіңдер. Әлі ұзаған жоқ, 
қуып жетіңдер тез! Мен өзім жападанжалғыз отырып сауатым
ды ашамын. Әй, Ғалия қыз, күйе таяғыңның біреуін маған бер! – 
деді өктем үнмен.

Үйдегі әйел атаулы қағаздарын жайып, тымтырыс отырып 
сабаққа кірісті.

Содан қасқа сиыр бұзаулап қалды деп Күлімбалаға хабар 
келгенше Рәпіш алдында тоңқаңдаған әйелдерді жат жазуға 
жаттықтырумен құлшына шұғылданды.

Біраздан соң қартаң әйелдер кетіп, бөлмеде жастар ғана қал
ды. Дені мұғалімнің өз замандастары – үштөрт бойжеткен қыз 
бен өңкей жас келіншектер.

– Енді ән айтайық, қыздар. Қашанғы әріп жаттаймыз? – де
ген Рәпіштің ұсынысы ойлаған жерінен шығып, бәрібәрі жамы
рай қуаныш білдірді.

– Еңліктің әнін айтайықшы, мұғалім, – деп Ғалия да өзімсіп 
ынта көрсетті.

Рәпіштің Баянауыл әндерін нақышын келтіре айтаты нын 
бұлар бұрын да естіген. Қазір де соған бағып отыр. Мұғалима
ның өзі де сөйтуге аса қарсы еместі. Себебі, бір жолы сабақ соңы
нан өзімен тетелес екіүш қызкеліншекті алып қалып, үшеуі ән 
шырқап масайрап отырғанда, Рамазан үстінен түсіп, аңтаң күйде 
тұрып қалған. Сәлден соң оның да бүйірі қызып қосылып кеткен
ді. Барын сала, нақышын түзей, беріле айтқанды. Шәкірттер 
кеткен соң әйеліне қарап:

– Мынауың жақсы үлгі, Рәш. Ойыма бір нәрсе келіп тұр. Сен 
тегінде әлгіндей әнге әуей әйелдерді еліктіре бер, түбінде біз 
ойын қойып жүрмейік, – деген.
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Қазір де Ғалия ән айтыңызшы дегенде Рәпіш бөгелген жоқ.

«Ата-анам, ақ батаңды аттап кеттім,
 Тентек ел талқысына тастап кеттім...» –

деп баяулата бастап еді, Ғалия қолмақол іліп әкетті. Екеуіне 
ілесе үйдегі әйелдер де түгел қосылды.

Содан бір уақ «Еңліктің қоштасу әнінің» әуені мектеп бөлмесін 
кернеп, сыңсыған әйелдер үніне толып, үйге сыймай, ауыл 
үстінде қалықтады. Саршұнақ аяз кеулеген төңірек соған ұйып 
қалғандай. Тынық ауада шөп басы қылп етер жел жоқ. Шыңғыс 
жоны бозарып, қар басқан ақ дала делсал күйде сұлық мүлгуде. 
Ауыл адамдарының малын жайлап, азкем тыныстаған шағы. 
Рамазан аужаском шақыруымен ауданға кеткен, ол оқытатын 
ересектер бүгін бос, үйдіүйінде өз шаруасын күйттеу қамында. 
Еркіндік тиген оқушы балалар да өзен жарындағы сырғанақ 
қызығында болатын.

Мектеп үйінен естілген ән ыңшыңсыз, тымырсық қамауда тұр
ған ауылды бағзы тірліктен оятқандай әсерлі болды. Кейбірі есік 
алдына шығып, мектеп жаққа құлақ түріп, бастарын шайқасады. 
Ал әнші әйелдер ешкімнің таңданысына, бас шайқағанына 
қарар емес, өздерімен өздері болып, ән әуеніне беріле шырқап 
отыр. Сөйтуіне себеп те аз еместі: бәрібәрі Еңліктей мұңлықпен 
мұңдас іспетті; туған жұртынан, атаана құшағынан ажырап, 
жат босағаға ауысқан мұңы; өз теңін таппай, еркінсіз телінген 
жайы немесе ықтиярсыз өңгеріліп кетіп, басына жаулық салған 
дәрменсіз ахуалы – осы үйде ән салып отырған мұңлықтардың 
қайқайсысынан болсын басынан кешкен жайт. Кейбірі көптен 
қатынаса алмаған туған үйін сағынады, өз ұясында бұлаң өскен 
жас шағын аңсайды. Ал «Еңліктің әнінде» соның бәрі де бар, 
мұңшерін қозғап, бойын ұйытып отырғаны да содан... Заман 
өзімдікі, әйел теңдігі туды деп ұрандағанмен осы отырған әйел 
қауымы соның игі шапағатын әзірше көргені аз. Естісе де, аңсай 
күтсе де, сол теңдікке қолы жетіп, көпшілігі көріпбілген емес...

Рәпіш те бұл әнді алғаш естігендеақ бірден ұнатып: «Менің 
әнім, менің сырым!» – деп күмәнсіз қабылдаған. Ғалияға қайта
қайта айтқызып, сол күніақ жаттап алғанды. Әбден үйренген 
кезде әнге өзінше нақыш беріп, беріле шырқаған. Ақыры, міне, 



62

Медеу СӘРСЕКЕ

осы ауылдан тапқан қызкеліншек құрбыларының мақұлдауымен 
тек қана өзі шырқайтын болғанды.

Еңлік әні үзілген соңақ бөлме іші құлаққа ұрған тана
дай тыныштыққа бөленді. Еңлік зары еңселерін жаныштап, 
тұншықтырып тастағандай құдды. Соны сезген Рәпіш кенет да
уыстап:

– Ау, қыздар, неге қамықтыңдар? Қазір жаңа ән үйренеміз. 
Бұл енді өзіміздей жастарға арналған ән. Қане, құлақтарыңды 
түріңдер, – деп дереу бастай жөнелді:

 «Оян, қарғыс таңба басылған,
 Жалаңаш, аш құл, қайрат қыл,
 Қайнап бастан ақыл ашынған
 Майданға қанды айдап тұр».

Көтеріңкі бастаған екен, әуені екпінді әннің алғашқы шума
ғындаақ ентігіп қалды. Сәл демалып, қайта шырқады. Бұл жо
лы ән әлгіден гөрі анық та жатық естіліп, мәтіннің әр жолын 
салмақпен нығарлай айтты.

Бір мәрте екпіндете айтып өтіп қайыра бастағанда, үйдегі 
қызкеліншектер де үнсіз отыра алмай қостай жөнелді. Сәлден 
соң жатаған мектеп іші осы әннің күреске шақырған екпінді 
үніне тарлық қылғандай күмбіркүмбір дүңкілдеп, толқын атқан 
теңіздей тулаған гүрілге ұласты.

 
X

Бұрын да қабағы сирек ашылатын Санияқастың бетжүзі 
күз ден бері мүлдем түнеріп, жауатын бұлттай түйілуден жа
ңылмады. Сөзді сараң сөйлейді. Кіргеншыққан балаға да, үй 
ішіне де зілмен, қабақ астынан қарайды. Ағасы Қасымбекпен 
де дүрдараз, тілдеспейді. Мектепке үйін босатып, ағасының 
босағасына келгелі тауып алған мінезі сол. Көбіне пеш түбінде 
бүк түсіп жатады.

Үйді босату жайында алғаш естігенде Молдашқа түйіле қа
рап, бір ауыз сөз айтқан. Кеңес ағасының оған беті бүлк етпеді. 
Үлкен ұлы Бөрібекті жұмсап, бөкенші ұранын шақырып аттан 
салды. Бірақ естияр ұлы жаушы болып барған бір бөкенші былқ 
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етпеді. Құмға сіңген судай жымжылас жоқ болды сәлемі. Ең 
құрығанда таутас құсап қаңқ еткен жаңғырығын да естіртпеді. 
Өзге тұрсын, бір анадан туған Қасымбек те, кезінде «Солтабайдың 
үш көкжалы» атанған үшеудің ең үлкені (кенже інісі ертерек 
басын жойғанды), күні кеше ауылнай болған, партия құруға 
жүйрік әккі ағасы да «Сен баста, еремін соңыңнан» деп қолдау 
көрсеткен жоқ.

Меселі қайтқан Санияқас ақыры сөзден де, істен де тыйыл
ды. Шөккен тастай жерге кіре еңкейіп, үйкүшік болып біржола 
отырып қалды. Не ойы бар, ішінде қандай шемен жатыр? Бір 
адаммен соны бөліскен емес. «Мықты болсаң өзің тап» дегендей 
безеріп, пеш түбінде тымтырыс отырады.

Дүйім жұрт: «Ешкімнен беті қайтпайтын Санияқас көкжал
дың сағы сынды, бағы тайғанын мойындады...» – десті. Бағзы 
біреулер: «Құдай білсін не пәле ойлап жүргенін...» – деп те күбір
күбір сөз етті. Жатқан жыланның құйрығын баспай, аулағырақ 
жүруді жөн көргендер де бар. Сөйтсе де мектеп ашылардағы 
шолақ жиынға елдің алды болып Сәкеңнің келгеніне таңғалды. 
Бір шатақ бастайды деп күткенді.

Бірақ орақ ауызды аужаском хатшысы Санияқастың шым
шылаған қиқар сөзін шыбын шаққан ғұрлы көрген жоқ, бірден
ақ тарпа бас салып, бетін қайтарып тастады. Ал кейіннен «Сау
жой» тізіміне үлкендерді тіркегенде Сәкең байғұстың жазылмай
мын деуге де шамасы келмей қалды. Сөйтіп, сабақ алуға жұртпен 
бірге келетін болды. Соны да былайғы жұрт адуын заманның 
тегеуріні қатты тепкісіне балағанды.

Өзгермеген, ішімдегіні тап деген, әрине, тақысқой мінезі 
ғана...

Рамазан аужаском бюросына мүше болып сайланып келген 
соң үлкендерді мектепке жинап, жиналыс өткізді. Естіпбілген 
жаңалығын айтқан, Санияқас сол жиынға қатысқан жоқ. Келесі 
күнгі ересектер сабағына да келмеді. Сонда ғана Солтабайұлын 
шақырып кел деп Төлегенді жұмсаған. Ұйым мүшелері ара
сында «жеңіл ақпаршы» атанған қағілез Төлеген бөгелсін бе, 
құйындай құйғытып барып, ізінше тез оралды. Қасымбектің 
есігінің алдынан қайтыпты, ауырып қалғанмыс... Соны айтып 
тұрған Төлегеннің ішінде бір құпия жасырынып қалғанын Рама
зан бірден сезді. Әйтсе де қайта қазбалаған жоқ. Сабақ соңында, 
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оңаша қалғанда Төлеген соны қайыра сұратқан жоқ, өзі естіртті.
– Мұғалім жолдастың тыңдағысы келсе бір өлең бар. Айтайын 

ба? – деп бетін құбылтып, көзін ойнақтата бастағанды.
– Комсомол мүшесі шыншыл болады, бетаузыңды құбылтпай 

естірт!
– Өйтпесем болмайды, мұғалім. Бір көзім шыным осы деп 

тұрғанда, бір көзім азкем өтірік қосқанымды білдірмей, жабық 
тұруы қажет. Әйтпесе сөздің дәмі кірмейді. Нанбасаңыз, Қыдыш 
атадан сұраңыз, өтірікті шындай етіп соққанда ол кісінің бір 
құлағы жыбырлап тұрады.

Рамазан рақаттана күлді. Қыдыш Бұланбайұлының сол жақ 
құлағының әрдайым жыбырлап тұратынын өзі де байқаған. 
Қушыкеш Төлеген соны аңғартып тұр. 

– Жарайды, өлеңіңді баста! – деді Рамазан езуін жиып.
– Мұғалім Санияқасты біле ме екен, Санияқас Бақанасты ме

кен еткен... – деп зуылдай жөнелген Төлеген кенет бір көзін тағы 
да қысып қалды. Сонсоң сирек тісін ақсита күлді. – Санияқас 
ағайдың ауырғаны бекер. Кеше кеште ол кісі атқа мініп, 
Үшқызылдан асып кеткен. Жай емес, Ғалияжанды саудалай кет
кен... Мұны мен мұғалімге айтқам жоқ, мұғалім де менен ештеңе 
естіген жоқ, – деп сыртқа жөнелді.

Рамазан аңтаң. Ештеңе ұққан жоқ. Бірақ шатақ бір істің тө
бесі көрініп тұрғанын анық сезді.

Екіүш күндей бақылау жасап, ойда жүрді. Көзге шұқыр, қол
мен ұстар дәлелі жоқ. Сол себепті оқиғаның соңын тосуға бел бай
лады.

Ал Санияқас көкесі үшінші күннің кешінде, қараңғы түсе 
Шұбартау керейінің беделді атқамінері Мырзаш* ауылынан 
бұрынғыдан да бетер түнеріп оралды. Боран әкеле жатқандай 
қабағы қатыңқы, бетіжүзі де тау құлатқандай ызбарлы бола
тын: барған шаруасын тындырыпты, өзара келісімге келген; 
қол жайып бата қылысты; баталы құл арымас десіп, екі жағы 
да кісілерін атасыпты. Енді не керек? Санияқастың өз көңілі 
соның біріне тояттамаған тәрізді. Ара ағайынның алдамшы 

* Шұбартау ауданында 1931 жылдың күзінде Кеңес өкіметіне қарсы көтеріліс ба
стаушы шонжар. «Бұл ауданда Құрмаш емес, Мырзаш билейді...» деген сөз сол кезде 
тараған. Құрмашы – аупарткомның бірінші секретары.
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күйбеңі, тіршіліктің болмашы күйлеуі, күнкөріс илеуі ғана деп 
олқысынған жайын ағасынан жасырған жоқ.

Ауылына келген бетіндеақ:
– Жә, бопты, бекерге түнерме. Мырзаш – сөзіне ие кісі, – деді 

ағасы. – Ал ана белсенді өшетел сені екі мәрте іздетті. Бірінде 
тазшаны жұмсап еді, екіншісінде өзі келді. Сірә, сені сол неме 
сағынып қалған сияқты. Ауырып қалды деп үйге кіргізбей 
қайтардық. Бірер күн төсек тартып жатқаның жөн болар...

Санияқас естілерестілмес үнмен мыңқ етіп:
– Қолынан келсе өшетел тұтқынға алсын мені. Сау жаныма 

ауру тілемеймін, – деп қыңырая қалсын.
Адуын ағасы қату отыр екен, жақындай түсіп:
– Боқты ауырмассың! Жат, қане! – деді.
Қатты да айтқан жоқты. Сөйтсе де әсері зор болды. Санияқас 

сырт киімін шешіп, ағаш кереуеттің үстіне құлай кетті. 

XI

Аудандық жұмысшышаруа инспекциясының бастығы Олжа
бай Шалабаев Бақанастан аттанарында қолын құшырлана қысып 
тұрып:

– Жігітім, ризамын! Жұмысты жапжақсы бастапсың. Шә
кірттерің ширап қалыпты. Үнемі оқуға сала бермей, бір мезгіл 
оларды сергітіп те қою керек... – дегенді.

Рамазан соған да мәз болды. Қыс бойы елпілдеп жүріп бірталай 
жұртқа қара танытқаны рас. Басында жұрт ықтиярсыз келіп еді. 
Мектептен бертінде қусаң да шықпайтын болды. Табыс емес пе?! 
Соны өкіл де көріп арқасынан қақты. Атөтті мақтағаны емес, 
сабағына қатысып, мәнжайға қанған соң айтып отыр.

Ал сауықсайран жөнінде... Рәпішпен кеңескенде, әйелі де 
соны құп көріп, ұйым жиналысына сал деген. Бірақ күнделікті 
күйбеңнен қолы тимеді.

– Жолдастар, ойынсауық ұйымдастыруға ой туды. Жұмыс 
сыпыра сөзге айналып барады екен. Әнші де, домбыра да таба
мыз, тек бас қосуға ынтамыз жетсе... – дегенді Рамазан комсо
мол ұясының кезекті жиналысында.

Жастар пікірі екіге жарылды.

5246
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– Ол үшін бізге себеп керек. Біреуміреу үйленсе – құбақұп. 
Ең құрығанда шілдеханаға жиналсақ...

– Шынында да жетім қыздың тойындай дегізіп, кәмсамал 
атымызға жараспайды.

– Иә, жиналатын себеп болса...
– Себеп бар, – деді Рамазан тізгінді қолына қайта алып, – 

жиырма екінші сәуір – Лениннің туған күні. Сол оқиғаға арнап 
сауық кешін шақырамыз.

– Туған күн деген той бола ма, естісем бұйырмасын...
– Болады, орыстар ондай тойды жыл сайын өткізеді.
– Ал Ленин марқұм – әлемге әйгілі көсем. Кедейкепшіктің 

қамқоры!..
– Олай десеңдер, дайындыққа кіріселік.
– Пәлі, биылғы сәуір жұмаға дөп келеді. Жұма күні есі бар 

мұсылман баласы, сауық түгілі, кір жумайды. Ешкім келмейді 
ондай сауыққа...

– Келеді, – деді Рамазан сенімді үнмен. – Ленин жолдастың 
туған күніне арналған кеш деп хабарлаймыз.

– Соған сенімді болсаңыз, қаулы қабылдайық.
– Әрине, тура солай ету керек!
Рәпіш те бұл ойды дереу құптап: «Оны енді жұрт таңғалған

дай етіп қызықтаған жөн!» – дегенді. Екеуі соны ертелікеш 
талқылап, ақыры сауық кеші құсатып өткізуге келіскенді. Соны 
да ойдағыдай етіп орындау оңай емес сияқты. Құр қол. Ең аяғы, 
үлгі етер кітап жоқ. Сондай бір кітап қолына түссе, іске татыр 
өлеңін шәкірттеріне жаттатып, сайратып қояр еді. Сайратып 
дейді, көсемнің өмір жолы айтыла бастағандаақ, тақпақ айтушы
ларды ортаға шығарып, өзара жарыс жасар еді, шіркін! Сондай 
бір тамаша кешті Баянауылда өзі қызыға тыңдағанды. Қызыл 
отау жанындағы әнхор үйірмесіне қатысатын бір топ жастар 
қазқатар тұрып, неше түрлі ұран сөзді, жеңіл тақпақты жары
са айтқанда жаны қалмай қол соққаны есінде. Апырай десеңші, 
сондай бір әсерлі кешті өздері де өткізсе! Күнітүні жұмысбасты 
болып жүргендер қалай сергір еді. Жоқ, құр қолмын деп қарап 
отыруға болмайды. «Комсомол мүшесі ешқандай қиыншылықтан 
қорықпайды. Қайта қиын істі өзі іздеп тауып, жеңіп отырады!» 
Қайдан оқып еді осы сөзді? Ә, «Лениншіл жас» газетінен оқыған. 
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Газет демекші, кеңес үйіндегі тікпені қарау керек. Көсем туралы 
өлең кездеспес деймісің...

Көсемнің өміртарихы туралы баяндама жасау міндетін Рама
зан өзіне алғанды. Басында жұмыстың ең ауыры сол сияқтан
ған. Рәпішті тыңдаса ең жеңілі тәрізді: «Мезі етер ұзынды
қысқалы сөз басқа жиындарда да аз айтылып жүрген жоқ, ал 
мына кеште ондай сөз нөпірі болмасын. Өйткені бұл – кедей 
таптың көсеміне арналған кеш!» Ойға қонымды ақыл. Құптамай 
көр!..

– Олай десең, сауық кешіне қатынасатын жастармен сөйлес. 
Сол кеште бір домбыра күмбірлесе – аз, осы ауылда ең кемі он 
домбыра бар, солардың бәрін қазқатар отырғызып күй тартқыз. 
Бесалты комсомол мүшесі ортаға шығып хор айтсын. Жігіттер 
ғана емес, қыздар да, жас келіншектер де қатыссын. Бұл үшін 
Ғалияның әжесімен сөйлес. Айжан кемпірге өзің бармасаң бол
майды. Мені ол кісі елепескермейді. Ал сені ол кісі сыйлайды...

Әзірліктің қиыны кейін шықты. Түу бастан ескермепті.
Кешкі уақыт еді. Үлкендермен күнделікті сабақты бітіріп, 

шай ішіп отырған.
– Бір нәрсе ойыма түсіп отыр, айтайын ба? – деді Рәпіш 

күйеуіне еркелеген наз үнмен шайкесені ұсына беріп.
Рамазан келіншегінің жайдары жүзіне аңтарыла қарады.
– О не нәрсе? 
– Баянауыл мектебі өткізген сауық кеші есіңде ме? Бір топ 

жас тар Лениннің үлкен сүгіретін көтеріп, көшеге шыққан 
мерекені айтамын.

– Иә, иә. Жұрт көп жиналып, екіүш көшеге дейін еріп отыр
ғанды.

– Бізге де көсемнің сүгіреті керек. Соны төргі бөлмеге іліп 
қоямыз, сен соның алдында тұрып баяндама жасайсың. Ал біз 
сол жерде тұрып ән шырқаймыз. Тақпақ айтушылар да.

– Тоқта, жаным. Мұның тіпті жөн, – деп Рамазан шай ішіп 
отырған кесесін төңкере салды. Өкінгені сонша, сөйлей де ал
май тұтығып та қалды. – Ойбайау, Рәш, әнеугүннен бері неге 
айтпадың? Менің ойыма келмепті. Қап!

– Кеңес ағаның үйіндегі сүгіретті алармыз дегемін.
– Немене, жоқ па, қайда жіберіпті?
– Айша жеңгей соны жыртып алған білем. Өкіл қайнаға сұрап 

әкетті деп кеше сұрасам бет бақтырмады. Өкіл қайтеді оны?
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– Айша жеңгеңді қойшы, сен өзің де жетістіріп отырсың, – деп 
Рамазан шалқасынан түсті.

Рәпіш еріне түйіле қарап, басын шайқады. Күйеуі кәдімгідей 
ренжіп, ұнжырғасы түсіп, шатшәлекейі шықты. Мұндай кезде 
үндемеген жақсы. Рәпіш қайыра тіл қатқан жоқ, шыныаяқты 
сылдырлатпай жия бастады.

Содан екеуі жатарда ғана тілдескен.
– Сен ренжіп қалдың ба маған? Ренжіме, көсемге арналған 

кеш сүгіретінсіз өтпейді. Табамыз! – деді.
Нық сеніммен даусын көтере айтты. Сірә, іштей бір шешімге 

келсе керек.

* * *

Сол күннің ертеңінде Рамазан Төлегенді жұмсап, қара жорғаны 
жылқыдан алдырды. Келген кезіндей емес, қара ат едәуір дегдіп 
қалыпты. Ер салып, үстіне шыққан сәтте жануар ойнақтап кетті. 
Аттандыра шыққан Рәпішке ат үстінде тұрып:

– Кешке әзірлікті қыздыр, мен сүгіретке кеттім, – деп Рама
зан жөнеп берді.

Рәпіш аңтаң. Көсемнің бейнесі керек десе де, сол үшін жетпіс 
шақырым жердегі Қарауылға баратынын ойлаған жоқты. «Ой
ламай сөйлеген опық жейді» деген осы. Бақанастың әр жері ойы
лып, жұқара бастаған мұзын кіршкірш басып, дүңкілдете жор
тып бара жатқан ерінің соңынан көз алмай біраз тұрды да:

– Әлеуметшіл сабазымай! – деп басын шайқады.
Аудан орталығында Рамазан көп бөгелген жоқ. Бөгелмегені – 

асығыс еді, ал іздеген жоғын көзеп келіп бірден тапты. Аужаском 
кеңсесі орныққан кішкене шошалаға кіреақ төрге жалт қараған. 
Бұрын келгенінде де ол тыстығы қара түсті күнқағарды баса ки
ген, көзі қысыңқылау, оң қолын көтеріп, әлденеге күлімсіреп 
тұрған Ленин бейнесін Керейбаев отыратын төрдің тұсынан сан 
мәрте көргенді. Келген сайын сол бейне өзіне «Қош келдің, қане, 
нендей шаруамен жүрсің?» деп сұрап тұрғандай сезілетін. Бүгін 
де сол қалпында, қабырғадағы кішкене рамадан күлімсірей 
қарап тұр екен.

Асылбек орнынан атып тұрды.
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– Ау, қайдан жүрсің? Бақанастан қалай өттің, апырай?! – деп 
өзіне апалақтап қарсы ұмтылды.

Рамазанның асыққаны да осы. Қарауылдан өтерде сондай бір 
күдік ойына оралып, қатты қамыққанды. Бірақ кері қайтқысы 
келмеді. Ойына алған ісін орындамай неге қайтсын? Сонсоң да 
аужаском хатшысына:

– Ауылдан келемін, тиыштық. Өзен де түскен жоқ. Ол түс
кенше мен де соның арғы бетіне шығып алармын. Тез кетсін 
десең – шаруамды тындыр. Қолқам – көсем сүгіреті, – деп қадала 
сөйледі.

Кеңсесіндегі жалғыз суреттен айырылғысы келмей Асылбек 
те бұлтаққа салып еді: 

– Аудандық ұйымсың, әшейкаға көмегің қайсы? – деп досы да 
міз бақпай тұрып алды. Ақыры сұрағанын беріп құтылды.

Рамазан көсем суретін қойнына тығып алып, аудан орта
лығынан жедеғабыл аттанды. Келе жатқандаақ сай, өзектердегі 
қалың қардың көбесі сөгіліп, етекжеңін түре бастағанын 
аңғарған, енді сол тіпті де ұлғая түскен. Сайсала қысқы жүгінен 
босап, ылдиға қарай ағылтегіл жөңкіліп жатыр.

Қызыл су жүре бастаған Қарауыл өзенінің мұзы жұқарып, 
біржола сөгілуге шақ тұр. Мана өткендеақ жұқара бастағанын 
аңдаған, ал қазір шетшеті опырылып, қыс бойы жиылған 
қоқыстан екі жағасы да тазарып қалыпты. Қызыл су бұлақ құсап 
жылға қумай, жалпақ жөңкілген. Қара жорға да өзен мұзына 
жолағысы келмей, осқырынып, шегіншектеп бақты. Тек сауыры
на қамшы тиген соң ғана кібіртіктеп әрең түсті. Әйтеуір өзеннің 
мұзы қалың тұсынан әрең өтті.

Арғы жағаға «А, құдайлап!» шыққан соңақ Рамазан атына 
қамшы басты. Келгендегі қояншорқағы жүрісін мандытпайты
нын, асықпаса ақыры қиынға соғатынын сезіп келеді. Күн де 
батып барады. Бүгін түнде өтіп алмаса, адуын Бақанастың бергі 
бетінде қалып қоюы да кәдік. Суы мол, ағынды өзеннің шама
шарқын бұрын көрмесе де сезіп келеді. Ендеше арналы өзеннің 
мұзы сыпыра көшпей тұрғанда арғы жағаға шығып алуы қажет. 
Әрі ертең – жиырма екінші сәуір, екі апта бойы әбігер болып 
жүрген аңсаулы күн. Сол мезет туғанда көзі жаутаңдап бергі 
жағада тұрса – жұртқа күлкі болғаны бірсәрі, ауылдағы жаты
патар пысықтардың мазағына ұшырауы сөзсіз. Олай болса... Тек 
соған аты шыдасын!..
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Шыңғыс іші келген кездегідей емес, біршама таныс. Күзден 
бері Қарауылға екіүш мәрте келіп қайтты. Жолшыбайғы 
бұрылыс, бұқпаны әбден танып болған. Ұры жатады десетін 
қалтарыстарға да көзі қаныққан. Оң жағында, әне, Шымылдық 
тауы қалып барады. Күнбатыста одырайып Жаманқойтас тұр. 
Енді сәлден соң Ақбайтал кезеңіне шығады. Одан әрі менмұнда
лап Тасқойнау тұрады. Соның табиғи бұқпасы талай ұрыға 
мекен болғанмыс. Болса болғандай, жықпылы көп жер. Тап 
үстіне жақындап келгеніңше кім тосып отырғанын көрмейсің, 
қалтарыстан атойлап шыға келгенде бірақ білесің деседі жұрт. 
Бұл енді келмеске кеткен кешегі күннің жымысқы қарекеті. 
Ұрықары тыйылғалы қашан. Бейнетқор бұқара қазір жаппай 
еңбекке ауысты. Сол еңбек сауын малындай несібе бермек болып 
тұрғанда арам жолға түсіп, оңай олжаға кім қызығады? Қызығар 
еді, үкімет соған тізгін бере ме? Әлдекім бас қылтитып көрсінші, 
бірденақ қағып түссін. Кеңес өкіметі қазір нағыз күшінде. Жау
лар құрыды, байлардың үрімбұтағына түптүгел балта шабыл
ды. Үлкенкіші түгелдей оқуға ден қойып, ғылымға бас ұрса?! 
Шыңғыстың да ішісырты бірдей жаңа тірлікпен жаңғырып, 
азанқазан болып, трактор үні мен машиналар гүріліне толып, 
тау мен дала, анау қияшоқылар мен әнебір биік адырлар өзара 
үндесіп жатар күн де таяу деседі!..

Қара аттың жол жорғасымен шайқақтаған Рамазанның кө
кейіндегі көк шымшық аспанға шығандап, қиял қанатына 
мінгелі қашан: ат үстінде емес, тас төбесінде қалықтаған қы
ранға ұқсап, ту биікке шарықтай түссін; қайқайдағы елес
көріністер көз алдында көлбеңдеп, арман жетегіне еліктіріп 
ойын толқытады.

Жігіт заманына риза. Түн қатып келе жатқан сапарына да 
ерекше қуанышты. Мазалы күндер оқтай зулап өтіп жатыр. 
Таң атты дегенше, батып бара жатқанын көресің. Көбіне соны 
шамалауға да шамасы келмей қалады. Өйткені жұмыс көп. Өзі 
ғана емес, барша жұрт қарбалас тірлікте. Түптүгел асығып 
жүреді. Заман ауқымы солай. Неткен айбынды заман десеңші. 
Осыны алдын ала болжаған Ленин қандай данышпан еді!..

Төңірек қараңғылана түсті. Тау ішінде кеш тегінде үрдіс 
енеді. Ә дегенше алдыартын қараңғылық көрпесі қымтап алды. 
Тас төбеден жамыраған жұлдыздар нөпірі әпсәтте көбейіп, бәрі 
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бірдей төменге құлап келе жатқандай әсерге бөленсін. Шоқтығы 
көтеріңкі биік таулар да солармен бірге жылжып, тұптура 
үстіне төнгендей. Түн жылы, ыстық жел бетке есіп тұр. Бұл да 
жақсылықтың белгісі. Кешігіп келсе де бүгінертең басталар игі 
жұмыстың хабаршысы ол.

Рамазан кенет атының жалын сипады. Ұзақты күнгі ты
нымсыз жүрістен қара жорға босаңси бастаған сияқты, сүрінуі 
жиіледі. Қайтақайта пысқырып та келеді.

Сөйтсе де аялдаған жоқ. Бір уақ тебініп, бір уақ қамшымен 
жасқап, қос өкпеге төпеуден босатпады. Асыққан көңілі тек қана 
алға деп алыпұшып келеді.

Амал не, көзеген жеріне жете алмады. Таң алдында қара ат 
сау желістен де, жорғадан да жаңылып аяңға көшті. Біраздан 
соң қамшыны да елемеуге айналды. Рамазан мұны жүріске 
мықты атынан күтпеген еді. Бақанасқа түнгі салқында емес, 
күндізгі аласапыранда ілігетін болды. Амал қанша, жазмыштың 
жазғанын көреді...

Атының ауыздығын алып, алдыңғы екі аяғына тұсамыс салды 
да, өзі де қисайды. Шаршағанын сонда білді. Іле қалғи бастады. 
Содан аты әлденеге елеңдеп бірер мәрте пысқырғанда бірақ оян
ды. Мәссаған! Күн шығып, арқан бойы көтерілген. Қара жорға 
күнгей бетте жайылып жүр. Өзі тастақтау жерге қисайған еді, 
астынан сыз өткен, тоны суланып, денесі де мұздаған сияқты. 
Аяққолы ұйысып қалыпты. Атып тұрып, тонын шешіп тас
тап, әрліберлі секеңдеп жүгіре бастады. Қойнындағы раманы 
тас үстіне қойғанды, оның да бетіне шық түсіпті, әйнектің ар 
жағындағы бейне көмескіленіп, беті буалдыр тартыпты. Қолына 
алып, жеңімен сүртіп еді, жарқырап шыға келді. Биязы жымиған 
көсем бейнесі тап кешегідей, қол бұлғап, көз қиығымен өзіне 
күлімдей қарап тұр. «Ештеңе етпейді, жігітім. Аздап тоңыпсың. 
Әлі де талай тоңасың. Халық үшін жаурау айып емес...» деп 
жұбатып тұрғандай.

Рамазан іле атына қарай жүгірді.
Бақанасқа ол ұлы сәскеде ілікті. Ауыл түгел оянған. Мал 

күтуден босы өзен жағасында жүр. Өзі ауылда болмаған соң 
оқудан босаған балалар да биік жардың үстінде анталап тұр. Шет
шеті опырылып, ортасын су басқан өзеннің күрт түсуге айналған 
сәтін тамашалаған жұрт.
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Өзі күдіктенген қауіпке тап болғанын Рамазан Жәнібек 
сайынан түсіп келе жатқандаақ аңдағанды. Біршама дегдіп 
қалған қара жорғаны қос өкпеге тепкілеп, өзен жағасына жет
кенде соны анық білді: Бақанас жарықтық опасыздық жасап ты; 
бір күн бұрын да, кеш те емес, өзінің осы сапарға аттануын кү
тіп жатып, қыстайғы құрсауынан тап бүгін сөгілген. Бір тәуірі, 
тұтас емес, әр жерден тесіліп, жоғарыдан жөңкілген мол суға 
еркіндік беріпті. 

Өзен жағасына асыға жеткен соң қалт тұрып қалды. Барма
ғын тістеп, өкініп тұр. Арғы жағадағы ауыл адамдары да өзіне 
қол бұлғап, жаппай улапшулап айқай салуда. «Түспе! Мұз жұқа! 
Қой, ойбай, опат боласың!» – деседі, содан өзге сөз ауыздарына 
түссейші. Тым болмаса біреуі «Тәуекел, амалдап көр!» демейді.

Рамазан өзенді жағалай әрліберлі жүрді. Өткел іздеген тала
бынан ештеңе өнбеді. Тәуекелге бел буып, өзенге қойып кетуден 
өзге амал қалмаған тәрізді...

Сөйтуге де бірақ батылы жете қоймады. Аты да үркектеп жо
лар емес. Жер тарпып, осқырынып, шегіне береді.

Шай қайнатымдай уақыт өтті. Өзен мұзының түсуін тама
шалағандар өзіне енді мүсіркей қарасты. Қызық таушы лардың 
қарамы әлгіден де көбейе түсті. Жанында екіүш қаба сақалды 
бар Қасымбек те келіпті. Жар үстінде самбырлап сөйлеп тұр. 
Өзін мысқылдап күліп тұрғандай. Рәпішке де біреу хабар берген 
сияқты, шапанын желбегей жамылған қалпы үкідей ұшып ол да 
жетті.

Рамазан жіңішкелеу, тоғайы азаң тұсты таңдап, атын үстіүс
тіне қамшылап, жағаға ентеледі. Астындағы жануар тек икеміне 
көнер емес, шегіншектей береді.

Сол сәтте Қасымбек даусын соза:
– Уа, қорықпа, өшетел! Әкеле жатқан көсемнің әруағына сы

йын да, қойып кет! Құдай біледі, жарып өтесің! – деп айғайлайды.
Қасындағылар да оны қостап:
– Әрине, күштінің әруағы жебеп, опоңай желіп өтесің! – десіп 

қарқылдай күлді.
– Е, өткізбей, сонау ит арқасы қияннан атын ақ сорпа ғып 

арқалап әкелген соң...
Қызыл сиырын жетектеп Төлеген де осы сәтте жағаға жеткен

ді. Қарққарқ күлген ересектерге әлдене деп тоқтау айтты:



73

ШЫҒАРМАЛАРЫ

– Түспеңіз, мұғалім! Мен қасқа өгізді әкелгенше орныңнан 
тапжылма! Атыңмен қоса кетесің! – деп айғайлады да, сиырдың 
бас жібін шеше бастады.

Рамазан оны тыңдаған жоқ, бәлкім, анық естімеді, әлгіндегі 
қыңыр сөз шамына тиді ме, кенет атын баскөзге төпеп, шегін
шектегеніне жібермей, өзен арнасына түсуге қыстады. Жа
нуар қауіпті сезіп, аяғын кібіртіктеп алып, беті жалаңаштанып 
қалған жалтыр мұзды ептеп басып, шашасымен су сызып, алға 
қарай қозғала бастады. Төрт бұты төрт жаққа кетіп ілбумен бес
алты құлаш жер жүрді.

Ауыл жақтағы жұрт тымтырыс тұр. Тұстұстан гуілдеген 
айқайшудың бірі естілмейді, түптүгел жым болған. Мұртын 
ширатып, мысқылдай қараған Қасымбек те мына шіркінде ес бар 
ма дегендей үнсіз тосулы.

Рамадағы суретті Рамазан қолына алғанды. Әлденеден қа
уіптенді ме, әлде қолына ұстауды ыңғайлы көрді ме, кім білсін? 
Қара ат шатқаяқтаған қалпы тағы да бесалты қадам жүрді. Енді 
бесон қадам алға аттаса жағаға ілігері сөзсіз, бірақ сөйтуге ша
масы жетпеді. Өзеннің ортаңғы тұсына жиналған су тіпті мола
йып кетіпті. Мұзды да көбірек шайып, әбден жұқартқан сияқты. 
Аты да соны сезіп, жалтаңдап, сыңарезулеп төменге қарай жы
лыстай бастады. Рамазан бірақ еркіне жібермей, жағаға туралай 
салды. Сөйткені, сірә, бекер болды.

Жұқарған мұз ақыры аттылы жолаушыны көтере алмай, 
шартшұрт сына бастады. Қара жорға тұяғын тірерге таяныш 
тап пай ышқына жұлқынды. Аттың алды ғана емес, ту сыртынан 
да мұз кесектері опырылып, ағынға ілесе көшіп жатыр.

Ә деп суға сүңгігендеақ Рамазан қолындағы раманы жағаға 
қарай құлаштай лақтырған. Бірақ құрғақ жерге жеткізе алмады. 
Шынысынан ештеңе қалған жоқ, күлталқан болып саудырап 
түсті. 

Төлеген де сол сәтте жағаға қайыра жеткенді. Өзен үстіндегі 
жанталасты көрген соңақ әйшайға қараған жоқ, өздеріне қарай 
допша атылды. Оның да аяғы тиген жер опырылып, суға белуар
дан жалп етті

– Өй, мың жасағырлар, жетістіңдер! – деп айғайлады Қа
сымбек. – Шешінген судан тайынбас деген осы!..
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Жағадағы жұрт ұлардай шулап, ондамұнда жүгіріп, әбігерге 
түсті. Бірақ қол ұшын беруге бірдебірі жарамады, шынтуайтын 
айтқанда, дәрменсіз де еді. Суға күмп еткендеақ Рамазан аты
нан қайран болмасын сезіп, аяғын жалмажан үзеңгіден суы
рып, бір жағына қарай аунап кеткенді. Бар үміті атында болып, 
құйрығына жабысып, жан дәрмен әрекетке көшкен. Ал қара 
жорға суды кешіп, алға қарай лықсыған қалпы, өзін де қоса 
сүйреп, ұрымтал жағаға ұмтылды. Екпіні әлей ағыс бірақ қол 
созым жердегі жағаға жеткізер емес, ылдиға қарай сүйрей бас
тады. Ал ат тұяғымен, одан да гөрі жалбаңдаған қимылымен де 
ойық ауданы кеңейіп, қатерлі сәтті тіпті жақындата түсті. Түнде 
денесін жылытқан шолақ тоны Рамазанға енді сор болды, денесін 
ауырлатып, емінеркін қимылдауға мұрша бермей, мұз астына 
қарай сүйреп бақсын.

Сөйтіп, бір батып, бір көтеріліп арпалыста жүргенде ол Тө
легеннің өзіне қарай ұмтыла түсіп, қолындағы жіпті құлаштай 
лақтырғанын көзі шалып қалды. Жібі бар болғыр тым шолақ 
екен, өзіне жетпеді. Жеткен де сияқты еді, қапелімде ұстай алмай 
қапыда қалды. Дес бергенде шәкірті сасқан жоқ, сірә, табанымен 
жерде тұрған сияқты, сәлпәл жақындай түсіп, шиыршықтап 
үлгерген ала жіпті өзіне қайыра лақтыруға қам жасады.

Рамазан да сол сәтте су бетінде қалқып жүрген суреттің ағысқа 
ілесіп, кесек мұздың астына сүңгіп бара жатқанын көріп:

– Төлеген, суретке ұмтыл, жіберме! – деп айқай салды.
Қасымбектің қарқылдаған күлкісін де сол сәтте анық естіді.
– Түу, мына шіркінде ес жоқ екен, сөзіңе болайын! – деп жерге 

түкірді.
Жағада зар еңіреп тұрған Рәпіш те күйгелектеп:
– Лақтыр жіпті! Бол, Төлеш, болсайшы! – деп ышқына ай

қайлады.
Естияр жігіт естілік аңғартты. От орнындай кесек мұздың 

шетіне ілініп, ағысқа ілесуге шақ тұрған раманы жұлып алып, 
жағаға жөнелтті де, сол жерден қолындағы жіпті Рамазанға 
лақтырды. Бұл жолы Рамазан да қапы қалмай, бірден шап беріп, 
Төлегенге қарай жылжи бастады. Ақыры екеуі бірінбірі демеп, 
әрине, Төлегеннің суды кешіп жанталаса сүйреуімен құрғақ жер
ге жетті.
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Қара жорға да біраз жер төмендеп барып, жағаға өзі шықты.

* * *

Сол күннің кешінде қырық үйлі үлкен ауылдың жастары мек
тепке жиналып, несін айтасың, есте қалғандай сауық кешін та
машалады.

Комсомол ұйымының мүшелері үстіне қызыл мата жабылған 
үстелді жағалай отырып, кезекпекезек орнынан тұрып тақпақ 
айтты. Рамазан көсем өмірінен сөз сөйлеп, кеш соңында бәрі 
қосылып ән шырқап, күй тартты. Ал қатырма қағазға бекітіліп, 
қызыл орамалмен көмкерілген Ленин бейнесі төргі бөлменің 
төрінен сауық кешін қызықтаған жастарға жымия қарап тұрған
ды.

ХІІ

Басында қауырт кіріп, етекжеңді жиғызбай үрдіс енген 
көктемнің аяғы ұзаққа созылды. Өзендер түссе де, былжыраған 
жер кеппей, бірде жаңбыр, бірде қар жауып, қатқақ қара суық 
қайтақайта оралып, күн ызғары сынбай қойды. Жалғыз Ба
қанас өңірі ғана емес, Байқошқар өзенінің кең саласы, Шақпақ, 
Ақшатау сияқты ежелгі қоныстар, тіпті Шыңғыстың ішісыр
тына дейін лайсаң күйде жатыр және жуық маңда содан айығатын 
емес.

– Көктемгі егіске шығыңдар! – деп сірі тоны жалпылдап ау
даннан талай өкіл келген, қырыпжойып аттандап қайыра жет
кен.

Бірақ, басы Әмір басқарма болып, Бақанастың байырғы егін
шілері қозғала қоймады. Қозғалмағанда күшкөлігі әзір бол
мағандықтан емес, жегілетін өгіз бен сиырға дейін, соқа тү
ренін ұстайтын еркек кіндікті атаулы міндет бөлісіп, кімнің не 
істейтіндігі түсіндіріліп, көктемгі егіске кірісуге сақадай сай 
отырғанды. Соқасайман да жөндеуден өткен, сап түзеп қотанда 
тұр. Жерге себетін тұқым да іріктеулі, құрғақ қоймада, құлып 
астында сақтаулы.

Ауа райы қолайсыз. Соны шыдамсыздана баққан «Бақанас» 
колхозының егіншілері қандай өкіл келсін, қандай бұйрық ай
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тылсын тырп еткен жоқ, жылт етер күн көзін тосып үйінде жа
тып алды. Тегінде бұлар неше жылдан бері егін салып, жер еміп 
келе жатқан диқангер жұртты. Бақанас суынан жырып алған 
тоғаны да болатын. Ақбиік алдындағы құйқалы жерді ерсілі
қарсылы тілгілеп жыртып, бітік егін өсірген тәжірибесі де бар 
еді. Әмірдің өзі де бұл кәсіптен қара жаяу еместі, сол себепті 
қисынсыз бұйрыққа баспай, әліптің артын баққан.

Ақыры мамыр айының үшінші аптасында, құралай өткен соң, 
күн көзі бұлттан арылды. Екіүш күн ұдайы қызуын аямай төгіп, 
тас төбеде шақырайып тұрып алды. Қуанған бақанастықтар егіс 
даласына жапатармағай шықты: мектептің сабағы, жиналыс, 
әлеумет жұмыстары жайына қалды; балашаға, үлкенкіші тік 
көтеріле кірісіп, қолда бар көліктің бәрін соқаға жегіп, жер 
жыртуға жұмылды. Бір апта үрдіс қимылдаса жобаланған жер 
түгел айдалып, бар тұқымды топырақ астына жасырып үлгерері 
сөзсіз еді...

Амал не, соның да сәті келмеді. Қырсық бұл жолы аспан
нан емес, жар астынан кезікті. Тұқым себу басталған күннің 
ертеңінде, таң сәріде ерлізайыптылар аттандаған дауыстан шо
шып оянды: шырт ұйқыдан атыпатып тұрғанымен қапелімде 
ештеңе аңғара алмай абыржыған Рамазан күпәйкесін желбегей 
жамылып, үйден жүгіре шықты; келіншегі де қолына іліккен 
киімін иығына іле ұмтылған.

Сөйтсе тұқым қоймасы қызыл отқа ораныпты. Жанталасып 
өзен арнасынан су тасыған жұрт жабыла сөндірсе де қызып алған 
өрт ие бермеді. Кебу тұқым қоймасымен қоса май құйғандай тез 
жанып, әпсәтте тыптипыл болды.

Қапелімде тап болған төтенше оқиғаға ауыл адамдары шын
ақ күйзелді. Сол күніақ ауыл белсенділері арқасына қап салып, 
үйдіүйді қыдырған. Үрейге бой алдырған Бақанас тұрғындары 
бір ауыз сөзге келген жоқ, астық салған қамбаның түбін қағып, 
соңғы дәніне дейін салып берді. Бірақ жарыта алған жоқ, небәрі 
екіүш қап тұқым жиналды.

Әмір басқарма екіүш пар көлікпен ауданға аттанды.
Ауыл үсті гугу әңгіме, күбірлеген сөз бір шошаладан қылт 

етсе, шеткісіне барғанша сан мәрте өзгеріп, құбылып жетеді: 
«Пәленшекең үйінде астық бар... Пәленшекең буыныптүйініп 
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кеткелі жатыр, бірер аптада жетіп барар Қытай еліне аспақ... Ау
даннан милиция шығады екен, қойманы өртегенді таппаса – үй 
басы бір адамнан кепіл аладымыс...»

Екіүш күн бойы қол қусырып бос отырды да, белсенділер 
өзара кеңесіп, ақыр аяғы оқыс тірлікке кірісті, комсомол 
мүшелері де соған түгел қатысты. Екі топқа бөлініп, ауылдың 
екі шетінен жарыса түсіп, бір қора, бір ауланы қалдырмай, жап
пай тінту жүргізді. Бекерақ сенбепті: ешкім ештеңесін аямап
ты, қолындағы астығын түгел беріпті; қырық үйді сыпыра тінтіп 
шыққанда жиғаны – орта қап бидай; оның өзі тас араласқан, қап 
түбінде, кебеже астында қалған қалдық.

Рамазан соған да қатты өкінді. Бармағын шайнап, кірерге 
тесік таппай қапа болды. Ауылды жаппай тінтуді ұсынған өзі еді. 
Енді сөйткеніне ұялып, егіс даласына кетіп қалып, күні бойы сол 
жақта жүріп алды.

Жәнібек сайынан іркестіркес түсіп келе жатқан арбалыат
тыларды көргенде ғана ауылға қайтты. Ауданнан оралған Әмір 
басқарма екен. Құр қол қайтпаса да мандытпапты. Әкелген ас
тығынан гөрі арбасына аяқ артқан милициясы көп пе деп қалды. 
Өзі әбден жүдеген, қоңырқай жүзі қапқара болып түнеріп 
кетіпті. Сірә, аудандағы дөкейлерден сөгіс естіп оралса керек.

Басқарма жеткізген тұқымды егінші жұрт бірақ күнде жер
ге сіңірді. Келген милиция мектеп үйін иемденіп алып тергеу 
бастады. Ол болса тіпті ұзақ жүрді. Бірнеше адамды қатқабат 
шақырып қысыпақ жатыр. Алайда, түу баста нысанаға алғаны 
көп болғанмен, ұстағаны шамалы болды: Әзімбайдың Сіләмі 
ғана. Ақыры содан өзгесін босатты да, Сіләмды тұтқындап, ау
данға аттанды.

Күнітүні жүрген тергеуді үнсіз бақылап отырып, ерлізайып
тылар өзара: «Жау кеткен соң қылышыңды қайда сілтерсің? – 
деcкенді. – Жасырынған жау дегенін істеді, айдалған жердің 
жармысына да тұқым түскен жоқ. Әрі кеш себілді. Енді одан нен
дей опа күтесің?..»

Содан бір күні Рәпіш күйеуіне еркелеген наз үнмен:
– Біржосын қорқамын. Жатсамтұрсам осы жақтан кеткім 

ке леді де тұрады. Кеше түнде үлкен апам бетіме түйіле қарап, 
«Аманесеніңде, күнім, үйге қайт!» деп жеку айтты. Ояна кел
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сем – түсім. Соған да қуандым. Басқа бір ауданға ауысып кетсек 
қайтеді? – деп ұйықтар алдында жайсыз әңгіме бастады.

Рамазан бірақ бұрынғы райынан қайта қоймапты.
– Сен өзі қайдағыны міңгірлеп жатырсың, кеткенің не? – деп 

ыршып түсті.
Рәпіш басын шайқады. Құлағына жақындай түсіп:
– Өзіміз ғана болсақ бір сәрі, – деді ақырын ғана.
– Неменені жағалатып келесің? – деп ері жастықтан басын 

көтеріп алды.
Рәпіш сылқсылқ күлді. Сонсоң тағы да құлағына ернін тақап, 

көкейіндегі сөзді бірден айтуға қымсынатын тәрізді, сыбырлай 
сөйлеп:

– Сірә, нәрестеміз болатын шығар, – деді.
– Қойшы, шын айтасың ба? 
– Айдан асып кетті.
– Содан бері неге айтпай жүрсің?
– Қайдан білейін...
– Енді күдігің жоқ па?
– Жоқ.
– Қой, бізге бала сүю әлі ертерек, – деп күмілжіді ері.
Рәпіш біршама уақыт үн қатпай, тымтырыс жатып алды. Тек 

әлден уақытта ыпыстық бетін күйеуінің бетіне төсеп:
– Әнеугүні сен өзенге түсіп кеткенде зәрем жаман ұшты. Сірә, 

сенсіз мен бір күн тұра алмаймын, сенесің бе, бір күн де... – деді.
– Сөзіңе болайын, қайдағыны айтады екенсің.
– Рас. Шыным сол. Сенсіз бір күн тұра алмаймын. Құдай 

біледі, бір күн. Бір жаққа кетсең, екі көзім төрт болып, есікке 
жаутаңдап қарап мазам кетеді, – деп құшырлана аймалап, көз 
жасын көлдетіп ал жыласын. Құшағын да жуық маңда боса
та қоймады, оң қолын мойнына орап алған, тілімен тілін іздеп, 
еміне сүйіп біржолата егілді.

Отау үй болғалы жылға таяса да Рамазанның да жаны елжіреп, 
келіншегін бүгін ғана көргендей қапсыра құшты.

 
* * *

Айналып соққан қара суықтың соңы бір тамшы жаңбыр 
тамбаған құрғақ жазға ұласты. Қаулап шыққан шамалы егін 
бой көтеріп келе жатқанда Үшқызылдың үстінен соққан аңызақ 
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желге тап болды. Тоған суы болмаса көктеген егіннің бой көтер
мей жатып жанып кетуі кәдік еді.

Қырық үйдің кетпен ұстауға жараған жаны күнтүн өзеннен 
су тартып, жанталасып бақты. Бірақ табадай шыжғырған күн 
қызуы мен үдеп соққан аңызақ егіндікке су жеткізгенше дән 
түскен топырақты құрғатып жіберді. Құдай адастырғанда тұқым 
себуді биыл Ақбиіктің арғы түбінен бастаған. Басқарма тың 
жерді көбірек жыртып, астықты молырақ алуды ойлап, қиғаш
тау әмір берген. Қырсыққа ұрынарын қайдан білсін, тоған әлі 
жете қоймаған біраз жерге тұқым себіліп еді. Алдымен күйген 
сол болды.

Сонымен бұл ауыл биылғы егіннен үмітін үзді. Тұқымды 
құярмызақ, ал балашаға қорек етер астықты қайдан аламыз 
десіп уһілеген дәрменсіз жағдаят туды.

Көктемгі қатқақта қолдан күтілген малдың да біразы ше
тінегенді. Бірақ төл қосылған соң орны толып, жұрт көңілі 
біршама жайланғандай болған. Соған енді ойда жоқта төтенше 
науқан килікті. Мемлекетке көмек, тұқым өтеуі делініп, қоң 
жимаған арықтұрақ малдың бірқаншасы темір жол бойындағы 
Аягөзге жөнелтілді. Бұл да бірсәрі еді, бір түнде жылқыдан он 
екі құр ат қолды болып кетті. Біреуі – Рамазанның қара жорғасы.

Жылқышы атын ақ көбік қылып, ұлы сәскеде ойбай салып 
ауылға келгенде Әмір басқарма мектепте болатын, күнделікті 
сабағын алып отырған. Жылқышының басы таңулы, қақ маң
дайынан сойылмен ұрып, аттан аударып тастап кете барған. Кім 
екенін қараңғыда аңғармаған, тымақтарын теріс киіп, бетаузын 
таңып келіп тұтқиылдан тиіпті. Соны неше қайтара айтып, тек 
ойбайлай береді.

Жәнекеұлы аттан салып өре түрегелді. Жылқының ұрыдан 
қалғанын ауылға айдатып алғызып, он бес азаматты сойыл, 
мылтықпен жасақтап атқа қондырды, таяқ жеген жылқышыны 
да қосып алды. Бақанастың аяқ тұсынан қолды болған жылқының 
ізін кесті. Сірә, суыт жүрсе керек, көпке дейін жылқының жас 
тезегінен өзге ештеңе көре алмады. Қуғынды бірақ үзбей, күні 
бойы өкшеледі. Бірақ қаскөй топ қарасын көрсетпеді. Қас қарая 
топ жылқының ізі елсіз өңірдегі Ақбастауға қарай ойысты.

Түнгі жайылымнан тоқ күйі мінілген аттардың алды болды
рып, қуғыншылар қатары сирей бастады. Ал түн қараңғылы
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ғында із кесе алмайсың, жөнжосықсыз жосыла біреудің реті 
және жоқ. Әмір де не істерін білмей дағдарып қалғанды. Кеңес 
ағасы: «Қайтпаймыз ба ауылға, қу медиен далада ұшып өлеміз 
бе?» – деп бағанаақ қақылдаған. Рамазан да сөйткенді құп 
көрді. Ұрыларға жете алмайтынын анық сезген. Алыстан кел
ген жау. Бірақ жер жағдайын біліп келіп, қапияда тиісуіне 
қарағанда, Бақанас ауылынан да ниеттестер тапқан сықылды. 
Алған аттары – өңкей жүргіш, белді жылқы.

Ақыры бәрі де кейін қайтуға жә десті. Еңселері түсіп, жай да 
емес, соққы жегендей болып, ауылға түңіліп оралды.

Ауыл үсті тыптыныш, қалың ұйқы құшағында. Күдікті 
үйлер де үнсіз мүлгуде. Қыбыр еткен бір жан жоқ. Үреді дейтін 
иттер де үнсіз. Үнсіз болатын себебі – жуырда ғана түтін басы 
бірбірден мысық пен ит терісі салық түсіп, қырық үйлі Бақанас 
әбден сасқан. Соңында өз ауылының ғана емес, маңайдағы 
жалғызжарым қыстаулардың да итмысығын жабыла ұстап, 
қызыл қырғын жасаған. Кейбір үй соны әлі де өтей алмай, ит 
терісін қарызға сұрап, қысылып жүрген жайы барды...

Ерлізайыпты мұғалімдер жаңа салықты тарата келген өкіл
ден оңашада сыр тартқанда, тіпті сол шіркін не ойлайды деп 
жасқанбай:

– Бұл не өрескелдік? Кімнің нұсқауы? – деп қадала сұраған.
Өкіл жігіт жарытып ештеңе айта алмады.
– Маған қайт дейсіңдер, сондай нұсқау облыстан түсті. Орын

датсын деп мені әдейі жіберді. Өзіме берілген норманы орында
май қайтпаймын!.. – деп қыңырая қалсын. Сөйтіп жүріп дегеніне 
жетті. Жұртты қысқа күнде қырық жиғызып, дікілдеп отырып, 
әкелген салығын түгелге жақын орындатқан соң аттанды.

Кешегі сүргіннен сүлдерін сүйретіп, таң алдында үйіне келсе, 
мектепте тағы да екі өкіл қонып жатыр. Олардың сонша жерден 
ат арытып келген шаруасы таңертең белгілі болды: Шыңғыстау 
ауданына қосымша салық келген; соны үй басына тарату керек, 
үш күнде жиып, үш күнде облысқа жөнелту шарт!..

Кеңес ағасы мен басқарманы ортаға алып, өкілдер колхоз 
мүшелерінің тізімін көшіруге кіріскенде Рамазан өзен бойына 
тайып берді. Дені сау адам түсінбейтін бір сойқанның болғаны 
анық: түтін басы екі пұт ет, екі қадақ ескі темір, екі қадақ 
жүнжұрқа, тағы бірбірден ит терісі мен мысық терісін тапсы
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ру шарт; он мүйіз бен он тұяқ, бірбір жылқы құйрығы да тағы 
бар...

– Соның бәрін үш күнде ауданға жеткізесіңдер. Ал алдажалда 
жеткізе алмасаң – көнтірсің, итжеккенге дайындала бер, – деп 
дікілдеп қос өкіл отыр.

– Осы нұсқау қай білгіштің әмірі?
Жауабы жоқ көп сауал жүрегін сыздатып, жанын ауыртады. 

Осыншама шексіз қысас не үшін? Келеңсіз тоқпақ екеніне дау 
жоқ! Қыс бойы жұртты дүрліктіріп, оңдысолды жосыған қызыл 
үгіті осы ма, кедейкепшікті кешегі орташаға теңейміз, заман 
аужайына көзіңді ашып көкірекпен қара, күні ертең бақытқа 
шаш етектен кенелтемін дегенде Кеңес өкіметінің жеткен жері, 
жарылқаймын дегені мынау болса, дау айтарға шарасы жоқ. 
Мына үстеме салықтардан кейін сенің үгітіңе кім сенеді, кімді 
иландырады?! Жожоқ, бұл тегін емес. Үкіметінің алға ұстаған 
саясаты мынадай тежеусіз көп салық еместігі өзіне аян. Басқа, 
мүлдем басқа гәп болатын. Сірә, соны да нақтылап сұрау керек. 
Тек кімнен сұрайды? Кеңес ағасы Молдаштан ба? Әлде Әмір 
басқармадан? Жоқ, олардың бұған жетесі жетпейді. Аудандағы 
дөкейлерден білу керек мұның жайжапсарын.

Басқармадан ат сұрап мініп, дереу жүріп кетуді құп көрген. 
Үйіне жақындай бергенде қалт тұрып қалды: пішен қораның 
есігіне жалын үйкелеп тұрған қара атын көрді; кеше ғана қолды 
болған жануар, өзінің меншік аты; тұла бойы ақ көбік, жоны са
уыстанып қатып қалған; басында қайыс ноқта, оның шылбыры 
шұбатылып табан астында жатыр.

Рамазан сезе қойды. Байлаудан босанысыменақ қара жорға 
ат қыстай су ішіп, жем жеген ауыл қайдасың деп тартып берген.

Иесін көргенде қара ат та тұяғымен жер тартып, бірер мәрте 
кісінеп қоя берді. Рамазанның көңілі босап, көзінен бірер тамшы 
жас ытқып кетті. Қара жорғаның жалынан сипап тұрып қайыра 
жүгендеді, құлағының түбін қасып, бір қолымен аймалап та 
қояды. Кісінеген дыбысқа үйден жүгіріп шыққан Рәпіш те ай
ранасыр қуанып, сыпырғыш әкеп, аттың сауыры мен шашасына 
қатқан топырақты түсіре бастады.

Сол сәтте аулаға жүгіре басып Монтан келе қалды. Әлденеге 
абыржулы.

6246
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– Ғалия үйінде жоқ. Шешесі суға кеткен, өзен бойында жүрген 
шығар деп к... ке... кекірейеді. Сірә, өтірік айтады, сосын сізге 
к... келдім, – деген сөзді шәкірті ентігіп тұрып әрең айтты.

Монтан басқа бір шаруамен келсе, кешегідей аттандап, жыл
қы қолды болды десе – Рамазанның лып етіп қозғалуы неғайбыл 
еді. Енжарлық еңсесін билеп, үмітсенімінен түңілгендей, өзін
өзі жек көргендей бір ауыр сезімнің шырмауында тұрғанды. 
Алайда Ғалияның үштікүйлі жоғалған жайын естігенде шыда
мады, бейжай күйін әпсәтте ұмытты. 

Ғалия – болашағынан үміт күтіп жүрген шәкірті, комсомол 
мүшесі. Жуырда ғана ұйымға қабылданған. Байқауынша, сол 
қыздың тағдырына мына Монтан да енжар емес сияқты.

– Не дейсің? Таңертеңнен бері оралмап па?
– Оралмағанын білген соң келдім ғой сізге.
– Неге іздедің?
– Жәй, әншейін.
– Айтқың келмей ме? – Рамазан мырс етіп күлгенмен ұнжыр

ғасы түсіп тұрған босбелбеу шәкіртін одан әрі қинамады. – Жа
райды, айтпасаң да білдім, сол қызға бүйрегім бұрады десеңші. 
Жә, мына шылбырды танисың ба? – деді кенет ноқтаны нұсқап.

Монтан абдырап қалды. Сірә, шылбырды таныды, тек соны 
мойындағысы келмей қыбыжықтап төмен қарады.

– Сенің кер тайыңның ноқтасына ұқсайды, рас па? Жә, Ға
лияға не болды екен?

– Мұғалім, осы жай емес пе деп қорқамын.
– Неге қорқасың?
– Қолды болғанға ұқсайды. Қасымбек аға сол байғұсты бір 

жаққа жөнелтіп жібердіау деймін.
– Неге жөнелтеді? Қыз балаға зорлық қылуға қазір кімнің дәті 

барады?
Солай десе де Рамазан күдіктен арыла алмады. Төлегеннің 

қыстыкүнгі сыбыры да сол сәтте есіне сап ете қалсын. Қарап оты
ра ма, жедел әрекетке көшті. Монтанды басқармаға жұмсады да, 
өзі қара жорғаны ерттей бастады. Рәпіш комсомол мүшелерін 
жинауға кетті. Монтан тез оралды. Бірақ қуантқан жоқ. «Байға 
кеткен қызды іздемеймін, жоғалған жылқыны тауып алсақ та жа
рар», – депті Әмір басқарма. Сол сөзді Рамазан ұйым мүшелеріне 
естіртті. Әдейі айтқан еді, жауаптары өзі күткендей бір деңгейде 
болды.
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– Жәнекеұлына адамнан мал қымбат.
– Қымбатың не, малмен бірдей көреді десеңші.
– Іздеу керек.
– Ортамыздағы жалғыз қызды шырылдатып жетім тоқтыша 

біреуге өңгертіп жібере алмаймыз. Құтқару керек!
– Аттандық ендеше.
– Атқа мініңдер, басқарманың сөзі – бос былшыл! Аяқ артуға 

жарар көлікті ұстаңдар да мініңдер! – деп Рамазан жедел бұйрық 
етті.

Төлеген ғана жедел жиынға келген жоқ. Содан да күдіктеніп 
үйіне іздеп барды. Күдігі расқа айналды.

– Ғалия маған шәкірт болғанда, саған жақын туыс. Бірге 
іздейміз, тез киін! – деп бірденақ бүре сөйлегенді.

Төлеген сасып қалды. Бұл жолы көзін жыпылықтатуға да ша
масы келмей, абыржыған қалпы:

– Мұғалім ұрыспаса, Төлеген тазша бармас еді бұл сапарға. 
Төлегеннің басы Қасымбек ауылнайдың таяғынан жара болған, 
ағасы. Соған енді жаңа жара қоспаса, Қасекең тап бүгін де 
Төлеген тазды басынан сипай қоймас... – деп сұңқылдап келе жа
тыр еді, мұғалім қолын сермеп ашу шақырды.

– Сен бұлталақ сөзді доғарып, жөніңді айт. Барғың келмесе – 
қинамаймын, тек жөн сілте бізге, – деді.

– Мен мұғалімге ештеңе айтқам жоқ, мұғалім менен ештеңе 
естіген жоқ, уәде ме? Ғалияның су басынан атқа өңгеріліп, Мыр
заш ауылына ертеңгілікте аттанып кеткені – сізге өтірік, маған 
шын...

Рамазан одан әрі шәкіртін қинаған жоқ, түнде мектепке 
қонған екі өкілге ере келген милициядан көмек сұрауға бел бай
лады.

ХIII

 Жаз бойы жаңбыр бір тамбады. Етекжеңі түрік алашабыр 
бұлт төніп келеді де, тоқтаусыз көшіп, Шыңғысқа қарай өте 
шығады. Бірнеше мәрте сөйтті. Бірақ бір рет те жаңбырға айна
лып, ең құрығанда сіркіреген жоқ. Азынаулақ егінге үміт үркер 
жер астына құлаған қырық күнде біржола үзілді. Сөйтіп, Бақанас 
бойындағы еңбекқор жұрттың ендігі қарекеті колхозға берген 
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қарақұрасын көзеумен шектелді. Амал не, сол тірліктің де көп 
ұзамай кетеуі кете бастады. Жоғары жақтың әмірін орындауға 
келген әкірең өкілдерден мұндағы ел жаз бойы арылмады. Бәрі 
де соның қызыл сөзді қарша боратып, апырыпжапырып келеді. 
Бірдеңе беруге емес, әрдайым алуға бейім. Әкіреңдеумен ала 
алмасын білген соң, милиция жасақтап, қарукісенін сайлап 
та келеді. Нәтижесінде қанша азамат түрмеге түсіп, қалаға ай
далды. Бағымындағы мал да күрт азая бастады. Не керек, жан 
күйзеліске мал ашуы қосылып, ел ішін ашуыза кернегені анық...

Рамазан соның бәрін жаны күйзеле ойлайды. Біліп қана емес, 
діңкесі құрып, ақылойы қоса азады. Бірде халжайын білмекке 
Құтпа кемпірдің үйіне барған. Баласы жоқ, шалы өлген жалғыз 
басты жан. Ауыз бөлмесінің босағасында төрт бұты төрт жаққа 
талтайған таған тұратын. Соны Құтпа кемпір балтамен әрліберлі 
қидалап отыр. 

– Неге? – десе:
– Дүние қыламын ба мұны, аласартам, – дейді. 
– Аласартып қайтесіз?.. 
– Биік үстелге салық келеді дейді, қу ағашқа салық төлегенше, 

аяғын кесіп алып, отқа жағамын... 
Бұл бекер сөз екенін айтып қанша үгіттесе де кемпірді илан

дыра алмады. 
– Қыста көң салығын түсіртпеймін деп өтірік айтқансың, 

ақырында отқа жағып, бой жылытып отырған мал қиын беріп, 
әрең құтылдым. Сенбеймін сөзіңе, – деп қыңырая қалды.

Сондай бір келеңсіздіктің болғаны расты. Жазғытұрым түтін 
басы екі арбадан көң салығы түсіп, көң таппаған үйлер қыстан 
қалған қиды ұнтақтап, егістікке тасығанын көзі көрген. Сол 
жолы да жөнсіз әкіреңдеп, ежелгі айғайына басқан басқармаға 
шамашарқы жетпеді. Құтпа шешей соны айтып отыр. Не деп 
ақталмақ? Күліп келіп, түнеріп кетуге мәжбүр болды. Бұл не? 
Жыл бойы тыным көрмей жүріп, күнітүні жұмыс істегенде, ел 
көзін аштым дегенде терген жемісі осы ма?

Жожоқ. Жіпке тізіп санайтын болсаң, бұл ауылға сіңірген 
еңбегі аз емес. Ересектерден отыз адам сабақ алады. Бұған жиыр
ма шақты баланы қосыңыз. Рәпіштің алдында, әне, он әйел отыр. 
Комсомол әшейкасы дүрілдеп тұр. Биыл күзге бесалты шәкіртін 
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ауданға жөнелтеді. Олар жеті жылдық мектепке барады, бұл бол са – 
жүйелі білім жолына түсудің бастамасы.

Қапырық ыстықтан әбден күнсіген соң қырман басындағы 
киіз үйлерді жағалап келіп, өзенге беттеді. Суға шомылып, сәл
пәл дамылдауды жөн көрген.

Самарқау кірген сары күздің басы еді. Шағармақ күн тас төбеге 
шығып алып, бар қызуын аямайақ төгіп тұрған берекелі шақ. 
Шегіртке шырылдап, неше түрлі құстар тұстұстан сұңқылдап, 
өзен атырабы тойға жиналғандай мәресәре ушуға толған. Әр 
жерден сыңғырлаған күміс бұлақ, тоғай сыбдыры. Сары жон 
дала қуаң тартқан, ал Бақанастың арғы жағасындағы алқап гүлін 
түсірмей жайқалып тұр. Соған да іңкәр көңілмен тояттай қараған 
Рамазан ішкиімнен өзгесін сыпырып тастап, күнге қыздыры
нып шай қайнатымдай уақыт отырды да суға қойып кетті. 
Ағыны екпінді өзеннің суы едәуір салқын екен. Жазғытұрғыдай 
екпіндеп, арнасынан асып жатпаса да тартылмаған. Тереңдеу 
тұсы белуардан келеді.

Мұғалім жігіт ұзақ шомылды. Содан бір сәтте жағаға шығып, 
құм қайраңға құлай кетті. Бұлтыңдаған бұлшық еттерін қолы
мен мытылап, шалқасынан жатыр. Дені сау, бойы ортадан әнтек 
жоғары, кеуделі, толымды қара саны да ет жинап, былтырдан 
бері едәуір ширап қалыпты. Осы көктемде жасы жиырма үшке 
толды. Демек, жер басып жүргелі жиырма үш жыл болған!.. Он 
жылы соның асық ойнап, қозылақ қуумен өтті, бесалты жылы 
ғана оқуға арналған. Қалғаны – сыпыра еңбек. Ұстаздық етуге 
шыққанына – биыл екінші жыл. Оңайға түскен жоқ, тартқан аза
бы зейнетрақатынан молырақ болған сияқты.

Алдында қандай өмір күтіп тұрғанын болжай алса, шіркін! 
Ғайыптан көріпкелдік қасиет дарып, білсе соны. Иә, иә... Бір 
уақ келешек күндерге саяхат жасап, өзі жүріп өтер алдағы өмір 
белестерін бір мезгіл шолып қайтса. Ең болмағанда жарым көңіл 
жадау ауылдың ұланасыр шаттыққа кенеліп, қазаношағы 
асқа толған тоқшылыққа жеткенін көрсем деп те қиялға шом
ды. Жұрт жапатармағай сабан басқан қырман маңында трак
торлар гүрілдеп жүрсе. Электр шамы жарқырап, жапырайған 
тоқал үйлер тыптипыл құлатылып, күйген кірпіштен бой 
түзеп, қаңылтырдан шатыр жамылып жайнап тұрса. Коопера
тив дүкені шайқантқа қана емес, неше түрлі пұл мен заттарға 
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толып, өзі баспана етіп әрі мектепке айналдырған мына үй де 
жаңа жобамен қайтадан тұрғызылса. Бәрібәрі соның құлып пен 
кеңсемен қатарлас салынып, оқтай түзу көше түзесе... Шіркін
ай десеңші, сондай жұмаққа жақын молшылық заманы біздің 
халыққа қашан туады? Сірә, соны бес жыл, әрі дегенде он жылда 
көретін шығармыз? Оған сөз жоқ! Өздері қайда болады сол кез
де? Тек соған дейін Рәпіш екеуі Семейдің педтехникумын, әлде 
Алматыдағы мұғалімдер институтын тамамдап алса... Әрине, 
сол кезде қалаға жақын үлкен бір мектепте ұстаздық етері сөзсіз. 
Әлде осы ауылға қайтып келе ме? Бәлкім, басқа бір шалғай 
ауданға тап болар? Несі бар, қайда барса да – өз елі, өз жері...

Кенет тоғай арасынан сыбдыр естілді. Рамазан басын көтеріп, 
ту сыртына сескене қарады. Жанжағына алаңдап келе жатқан 
Монтан екен.

– Сізге келдім, мұғалім... – Жанына жайғаса беріп, алдыар
тына алақтап қарады. – Маған осыны айту оңай да болып тұрған 
жоқ. Бірақ айтпасқа болмады...

Рамазан жағадағы құм қайраңға мұңая қарады. «Баяғыда 
келуің керек еді, сенімен өстіп ашық сөйлесуді мен күткелі 
қашан...» дегісі келді, бірақ ләммим демей, шәкіртінің абыр
жыған жүзіне аңтарыла қарады.

– Комсомол қатарына мен адал ниетпен түскем жоқ, мұғалім, 
сізді қыстыгүні оңдырмай алдадым. Ауылнай аға солай ет де
ген соң, амалым болмады. Солтекемнің Қасымбегін айтамын, 
осындағы қаскөй топтың басшысы. Ол кісі маған сіздің се
німге кіріп, айтқаныңызды істе дегенді. Сол үшін мені жек 
көріңіз, қарғыс айтыңыз, бетіме түкіріңіз. Мейлі. Сізге мен 
тап қазір имандай шынымды айтып тұрмын. Өйткені сізге енді 
әбден сендім. Әнеукүнгі жақсылығыңыздан кейін, Ғалияны 
арашалаған соң қалайша өтірік айтамын?! Ғалия екеуміз келіс
кен едік, қол ұстасып Семейге кетпекші болғанбыз. Содан да 
енді ештеңе шықпайтын болды. Иә, иә, солай, мұғалім... – Мон
тан қалшқалш етіп, Рамазанның қолынан ұстай алды. – Сізге, 
мұғалім, зор қатер төніп тұр. Сақтанбасаңыз, мерт боласыз. Мен 
шатасқан жанмын, әкемнен асып қайда барамын, тым болма
са сіз құтылыңыз. Кетпесеңіз болмайды, мұғалім, бұл ауылдан 
тезірек кетіңіз!
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Монтан ілешала тайып бермек болып сырғақтай бастағанда, 
Рамазан да қоса түрегеліп:

– Ұрланған аттарды қайдан іздейміз? – деді.
– Алыстап кетті ғой, мұғалім. Іздеп қайтесіз? Шұбартау 

жақтан, керейлер ауылынан қарау керек. Бәлкім, одан да әрі 
асырады, Бақты деген алыс жерге жөнелтеді білем. Ал одан әрі 
Қытай шекарасы дейді. Айтпақшы, ана жолы да мен сізге өтірік 
айттым. Қара атыңыз сүйретіп келген ноқта... есіңізде ме, сол – 
біздің үйдікі...

– Тағы бір сауал, – деді Рамазан жедеғабыл киініп жатып. – 
Әкеңнің үйге келіп жүретіні рас па?

– ...
– Жарайды, жүре бер. Тек аузыңа ие бол, ал оқуға барасың, 

түңілме.
Монтан қипақтап тұрып:
– Мұғалім, мені қайтесіз... Сізді, басқарманы өлтіріп, бұлар 

Қытайға кетпекке пәтуаласқан сияқты... – деп тоғай арасына 
сүңгіп кетті.

Рамазан ауылға қарай жүгірді. Естігені аз емес.
«Қандай соқыр едім! Жұрттың бәріне өзімдей сеніппін. Та

лай күн босқа өткен, қаншама жұмыс зая кеткен!.. Қасымбек 
адал адам болады деп қаншама уақытымды зая еттім?! Не
ткен бейғамдық! Жожоқ, ондай жуан тұқымы, анау Санияқас, 
Қыдыш, Қарабаланың түп ниеті бұзық екенін ішім сездіақ. 
Бәріне де үмітпен қарадым. Ұрлық та, өрт те – солардың қарекеті. 
Ғалияны байлап берген де солар. Астық қоймасын да солар өртеді. 
Енді, міне, құрмалдыққа өзімді атапты...»

* * *

 Осы жерде хикаят желісін үзіп, кітап авторына бертінде мәлім 
болған екі деректен үзінді келтіреміз...

Оның алғашқысы – Абай ауданының орталығы Қарауыл 
елді мекенінің тұрғыны Абзалхан Тоқаевтың естелігі. 1958 
жылдың 22 қазаны күні Семей облыстық радио хабарларын та
рату комитетіне жолдаған «Жалынды жас азамат» деп аталған, 
көлемі төрт парақ хатында ол былай депті: 
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«Аудандық партия комитетінің шағын клубында аужас-
комның пленумы шақырылған, 1931 жылдың тамыз айының 
аяқ шені. 

Мінбеге аққұба өңді жас жігіт шығып, «Бақанас» 
колхозындағы комсомол ұйымының жұмысы туралы есеп беріп 
тұрып, бір мезетте: «Аудан орталығынан шалғайда ұйым-
дасқан колхоз мүшелерімен мен шама-шарқым жеткенше үгіт-
насихат жұмысын жүргізіп келемін. Алайда тап сол маңатта 
колхоз құрылысына пиғылы жат адамдар әрекет жасап жүргені 
күмәнсіз. Солардың зиянкестік қарекеті соңғы кезде күшейіп, 
жиілей бастады. Ал аудан басшылары, милиция мен ГПУ орга-
ны қаскөйлердің жасырын ұясын түбірімен жоюға дәрменсіздік 
аңғартып отыр. 

Қысқасы, қарапайым бастауыш мектептің мұғалімі, ком-
сомол әшейкасының хатшысы, яки менің сол ауылда бұдан әрі 
жұмыс істеуім қауіпті жағдайға айналды. Сіздерден мен осы 
қатерді ескеріп, басқа мектепке ауыстыру жөнінде өтінішімді 
қанағаттандыруды сұраймын», – дегенде, залдың әр жерінен 
жас жігітті сөгіп: «Әй, шырағым, кімнен қорқасың? Комсомол 
мүшесі табанды болу керек. Жаңа оқу жылы басталуға бірнеше 
күн қалғанда басқа мектепке сұрануға болмайды», – деген 
тәрізді жеку айтып, сөзін бөлді. Ал жиын төрінде отырған рай-
ком хатшысы: «Жігітім, бекерге қорықпа, органның адамда-
ры бәрін де біліп отыр. Таяу күндерде тап жауларының жолын 
кесетін шара қолданамыз. Мынауың паникердің қылығы, ком-
сомол мүшесі тап жауларынан сескенбеуге тиіс!..» – деп, әлгі 
жігіттің уытты сөзін жұмсарта сөйледі. Бірақ мұғалім жігіт 
те қайсар екен, залға қасқая қарап: «Жолдастар, қорқақтық 
көрсетіп тұрғам жоқ, өз басыма төнген қатерді ескертіп 
тұрмын. Халық игілігі үшін мен қай жерде, қандай жағдайда 
болсын жұмыс істеуге әзірмін!» – деп мінбеден түсті. Мұғалім 
жігіттің үрейленген кейпі бізді ерекше толқытты. Апыр-ай, 
мына сорлы шынында қиналып жүр екен дестік. Ақыры, не 
керек, айтқаны келді. Осыдан кейін біз, аужаском мүшелері, 
жас азаматты қайыра көргеміз жоқ. Менің сөз етіп отырған 
кі сім – Рамазан Әбішұлы, Бақанастағы бастауыш мектептің 
жас мұғалімі...»
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 Академик Е.А. Бөкетовтің 1978 жылдың 2021 сәуір күндері 
Қарағанды қаласындағы өз пәтерінде Шыңғыстау ауданындағы 
ОГПУдің өкілетті өкілі болып 1931 жылы қызмет атқарған Аб
зал Қарасартовпен екі тәулік бойы жүргізген сұхбатында маг
нитофон таспасына түскен әңгімесінен шағын үзінді келтіреміз 
(Бұл әңгіме Ебіней Арыстанұлы опат болған соң, яки тас-
паға түскен уақыттан 11 жылдан кейін «Қазақ әдебиеті» 
га зетінің 1989 жылғы 10, 17, және 24 ақпан күндеріндегі сан-
дарында «Білмеймін Шәкәрімді кім атқанын?..» деген атпен 
жарияланған. Сұхбатты тұңғыш жариялаушы – ғалым-жазушы 
Бейбіт Сапа ралы): 

«БӨКЕТОВ: Үшінші сентябрьде алғашқы отрядты жібердіңіз 
бе?

ҚАРАСАРТОВ: Одан бұрын жібердім... Райкомға, солардан 
банды ұйымдасып жүр деп арыз жазған, Шұбартаудан келіп 
жатыр деген лақаппен мен райкомның... бюросын шақыртып, 
құрама отряд құрғызып, басында райкомның бірінші секретары 
Ағылантов бар, Серікбаев Түгелбай деген прокурор бар, бас-аяғы 
30-40 шақты адамды жібердім. Сондағы берген тапсырмам: сол 
бандымен атысу емес, тек қана пәлен адамды ұстап әкелу. (...) 

БӨКЕТОВ: Сіздің жаныңызда жүрген кісі де бар ғой?
ҚАРАСАРТОВ: Шарабаев Әбдірайым (өзі үнемі жолға ертіп 

жүретін милиционер қосшысын айтып отыр – М.С.) дедім ғой. 
Әбдірайымда айласынан басқа қару жоқ, оны енді түлкі дейік 
те қоялық. (...) Оның бізге көмегі қалай тиетіні белгілі ғой. 
Сол шіркін отрядтың бетін теріске бұрып әкеткен. Содан 
Шұбартауға кеткен. Бақанасқа да бармаған, Байқошқарға 
да бармаған. Олардың ұйымдасып жатқан жерінің ортасына 
соқпастан, Шұбартау өтіп кеткен ғой. Бұл хабарды алғаннан 
кейін мен екінші отрядты жібердім. Екінші отрядтың басты-
ғы – Іргебаев Иманғали дейтұғын коммунист, райотделдің бас-
тығы, начальник милиция. Екінші отряд құрып, жиырма шақты 
адамды тағы жібердім. (...) Екінші отряд та жоқ. Сол екі ортада 
оларға шабуыл жасады ғой...

БӨКЕТОВ: Сонда екінші отрядтың бастаушысы онша бол-
маған ғой, жобасы?
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ҚАРАСАРТОВ: О да онша емес. (...) Егер де мен шара қол-
данбасам, менің өзімді де қайда жіберетінін білесіз ғой. Не 
қарап отырдың дейді ғой. Менің жіберген, істеген еңбегім, ұйым-
дастырған мәселем – бәрі де дұрыс болып отыр ғой...»*

ХIV

 Жұлдыздар жарығы өлеусіреп, таң бозара бастаған елеңалаң 
шақ еді. 

Шыңғыс сыртындағы жотатөбелер үсті апанық біліне 
бастаған. Тек тоғай бойы, дала жақ әлі де түн түңлігін түре ал
май, түнерген қалпында маужырап жатқанды.

Пішен қорада таң асып тұрған басқарманың жирентөбел аты 
кенет шұрқырап қоя берді. 

Жануар құлын кезінен етене табынның үйреншікті дыбысын 
құлағы шалғандаақ жер тарпып тыпырши бастады. Мектепке 
ұрымтал өзекте арқандаулы тұрған мұғалімнің қара жорғасы 
да қоса елегізіп, әлденеге еліккендей тау жаққа қарап құлағын 
қайшылап, оттауды қойып, арқанды сүйретіп, әрліберлі тыпыр
шыды.

*  Әлбетте, содан 47 жыл бұрын болған шерлі оқиға жайында сыр тартып отырған ака
демикжазушы «Өзім ұйымдастырған әрекетімнің бәрі де дұрыс» деп ақталып отырған 
зейнеткерге «Ақсақал, дұрыс болса, тап жаулары бекінген ауылдарға атандырған екі 
бірдей отрядыңыз не бітірген? Неге теріс жаққа лағып кеткен? Шұбартау асып кетіп, ол 
жақтан кімді іздеген?» деген күмәнді сұрау қоймаған. Өйткені сұхбатты жүргізушінің 
мақсаты – Шәкәрім Құдайбердіұлы ақынның қайғылы тағдырын анықтау... Біздіңше, 
қалай деп ақталса да, алдын ала хабар алған ОГПУ бастығы Абзал Қарасартов нақ 
сол күндерде пәрменді қимыл көрсетудің орнына, бір емес, екі отряд жасақта дым де
ген иланымсыз бопсаны көлденең тартады. Нәтижесінде Байқошқар мен Бақанас ау
ылдары іштен жасанған қаскөй топтың ойранына ұшыраған. Сол қатерді күн ілгері 
алқалы жиында ескерткен Рамазан Әбішевтің дабылы мүлдем ескерілмеген. Біздіңше, 
А. Қарасартовтың содан кейінгі айлашарғысы – өзін қайткен күнде ақтау. Тұманды 
таңда атын жетектеп таудан жаяу түсіп келе жатқан қарт ақынды банды екен деп 
қапылыста оққа жыққанда да ол өзін емес, марқұмды жазалы ету үшін әуелі сотсыз 
атып өлтіріп, ілешала дүрбелең басшысы етіп жариялаған. Қауіпсіздік комитетінде 
сақталған құжаттардың бәрі де, зер сала қарасаңыз, ОГПУ басшысының осы айласын 
бекіту мақсатында жазылған. Сол «құжаттарды» жаздырған да өзі. Амал қанша, сол 
қастандық 1989 жылға дейін жолды болып, Шәкәрім сынды ұлы ойшыл һәм сыршыл 
ақынды нақақ жаладан ақтап, рухани мұрасын халыққа қайтаруға кеселін тигізгені – 
зиялы қауымға мәлім шындық. 
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Рамазан соның бірін білген жоқ. Рәпіш қана құрсағы өскелі 
сергек ұйықтайтын болған. Қотан күзетіп, түні бойы дамыл 
көрмей үріп шығатын иттерден айырылғалы түні бойы өліктей 
сұлық қалыпта, тыптыныш жататын ауылдан екі бірдей жылқы 
шұрқырап қоя бергенде ол селк етіп, жастықтан басын көтеріп, 
жанжағына қарағанды. Рамазан рақатқа батып, күлімсіреген 
шыраймен ұйықтап жатыр екен. Күні бойы тыным алмай жүгі
румен болатыны есіне түсіп, оятқан жоқ.

Сол мезетте басқарманың Қайшасы да жастықтан басын кө
терген. Қатты ұйықтап жатса да бөгде дыбысқа құстай қағілез 
әдеті әйелді бүгін де жаңылдырған жоқ. Бәлкім, ауыл ішінен 
шұрқыраған жылқы үніне ту алыстан талықсып жеткен көп 
тұяқтың дүрсілі алаңдатты... Әйтеуір әлденеден секем алғаны 
анық. Көзін тырналап ашып терезе алдына барды да, кенет үні 
шықпай, тымтырыс тұрып қалды.

Әйнектен ол Жәнібек сайынан бері қарай құлап келе жатқан 
аттыларды көргенді. Жүрістері суыт, екіүштен шоғырланып, 
тік кезеңнен ентелей түсіп келеді. Қайша маужыраған қалыптан 
тез сергіді.

– Ойбай, аттан! Қаптап келеді! Жау! Жау! – деп жан ұшыра 
айқай салды.

Шошып оянған күйеуі демде атып тұрғанымен ештеңеге 
түсінбей, жанжағына алақтап қарай берген. Әйелі жалмажан 
көйлекшалбарын қолын ұстатып:

– Ойбайау, жаның бар ма?! Қосақ арасында өлесің, сорлы!.. 
Тез кет, қаш мына пәледен! – деп дереу далаға ұмтылды.

Көкпезер әйел со бетінде пішен қораға ұмтылған. Түнде ғана 
жоқ қарап келіп, таң асырып қойған жирен төбелді жетелеп 
қақпа алдына әкелді. Шыңғыс қойнынан сар желіспен шұбап 
келе жатқан салт аттыларды көрген соңақ Әмір де бешпетінің 
бір жеңін киіп, бір жеңін таба алмай сасқалақтаған қалпы есік 
алдына шыққан. Таң асып, іші оқтаудай боп ширығып тұрған 
жирентөбел иесін көрген соң жер тарпып, бірер мәрте пысқырып 
қалды. Сол сәтте Әмір де аттың үстіне допша атылды.

– Жөнел тез! Әненкоптың салдатынан да аман қалғамын, 
қатынқалашқа тиіспес, маған қарайлама!

Кемсеңдеген Қайша атты сауырға шыбықпен сабап қуа баста
ды. Әмір жөнеле беріп:
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– Қатын, өшетелге жүгір! Тек сорлы бала атына жете алса!.. – 
деп дауыстады.

Аттылардың алды өзен арнасына құлаған тәрізді, артын
дағылардың қарамы сұйылып қалыпты. Күйеуінің дер кезінде 
аттанып кеткеніне қуанған әйел үкідей ұшып мектепке қарай 
жүгірді.

Бірақ кеш қалған еді, оны өзі де сезгенді.
Салт аттылардың алды сау желіспен ауыл шетіне ілінгенін 

көріп келеді. Қайша шу дегенде есікке жүгірді. Есікті бірер жұл
қып, терезеге ұмтылды. Келеақ әйнектің күлпаршасын шығара 
теуіптеуіп қалды. «Ойбай, қашыңдар!..» – деп жан дәрмен 
айқайға басты. Одан әріге мұршасы жетпеді. Желке тұсынан сарт 
еткен сойылдан жасқанып: «Ой, Алла, өлдім!» – деп байбалам са
лып, жер сүзе құлады.

Ерлізайыпты мұғалімдер киініп те үлгермеді: тегеурінді 
теп кіге шыдамай, ауызғы бөлменің есігі ішке қарай жалп ете 
түсті; терезенің де үңірейген қуысынан сұғылған сойылдың ұшы 
көрінді... Рамазан «Бұл кім?» дегенше табалдырықтан ішке ат
тап келе жатқан екіүш қаба сақалды ауылдасын таныды. 

– Апырау, не үшін? Бұларың не?
– Белсенді немені аяма, белсендірек соқ!
– Бұл неме бізді ұстатпақ болды ғой, көрсет көкесін!
– Тепкіле, жанын шығар!
Әмір беріп тұрған Санияқас екенін Рамазан жазбай таны

ды. Сірә, аяушылық болмайтынын ұққан болар, араша сұрап 
жалбарынған жоқ. Тек кереуеттің алдын бермей, келіншегін жұ
тынған аш көздерден тасалап, әлде дүреден қорғауды ойлады ма, 
қолын екі жаққа жайып мықшия отырып қалды. 

Тегеурінді қолдар бірақ қоймады. Рамазанды кереует ал ды
нан жұлып алды. Рәпіш те жан ұшыра қимылдап қоса ұмтылған 
еді, әлдекімнің талмауыр бүйірінен тиген ауыр жұдырығы жер 
еденге мұрттай ұшырды. Одан әрі қаншама тепкі, дүре көргенін 
екеуі де білген жоқ...

Күн арқан бойы көтеріліп, Маян биігінің иығынан көрін ген. 
Ауылаймақ түгел оянған. Өріске шыққан бір тұяқ жоқ. Қой
қозы жамырай шулап, сиыр мөңіреп, қотан үсті азанқазан. 
Жылқы атаулы бұрынырақ қолды болған тәрізді, саяқ аттар 
түгілі, тайдөнендерге дейін ерттелген. Ат үстіндегілердің 
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біразы ұсталған малды иіріп, енді бір тобы үйдіүйден кісі жиып 
жүр.

Қотанға жиналған жұрт «Байқошқар» колхозының қара ата
нын мектеп алдына жетелеп келіп шөгергенге шекті Қасымбектің 
не ойлап тұрғанын білген жоқты. Қара атанның үстіне киіз жа
былған соңақ әйелдер жағы қыбыжықтай бастады.

– Ойпырай түйеге артып кісі өлтіруді кім шығарды екен?
– Сөйтуден бұлар тайынбайды, балашаға шошиды. Қой, ке

телік! – десіп жылыстай бастағанды.
Балаларын жетектеген әйелдер ығыса бастағанда Қыдыш шал:
– Тәйт әрі, тоқта! Таратпа бірін! – деп айқай салып, қаша 

бастаған әйелдерді ат бауырына алып, мектеп алдына қайыра 
қуып тықты.

Сол сәтте екіүш жігіт тұтқындалғандарды мектеп үйінен шы
ғарды. Алдымен Шәмел мен Исатайды сүйреп әкелді. Екеуі де 
дүреленген: бетаузы көкпеңбек, киімдері жыртылған; сөйтсе де 
ширақ, өз аяқтарымен шықты; екеуінің де қолдарын артына бай
лап, салт аттылардың артына жайдақ мінгізді.

Рамазанды қолтығынан демеп келеді. Шөгерулі түйенің жа
нына сүйретіп әкеліп, жерге отырғызды. Басын көтеріп, Маян
ның биік жотасы үстінен жарқырап тұрған күн табағын жаңа 
көргендей сығырая қарады. Төбесінен төнген көкпеңбек аспанға 
да көз қиығын тосырқай төңкерді. Есеңгіреген қалпынан айы ға 
алмай әрең отыр, жалаңаш денесі ертеңгілік салқыннан тітір
кенгендей жиырыла түсіп, тұстұстан өзіне анталап қараған 
көпке сүлесоқ қана көз тастады. Торығу ма, қапылыста ұсталып 
қалғанына қамығу ма, басын шайқап, тісін шықырлатып, 
саусағының ұшымен жер тырнады. «Не үшін, нендей қылығым 
үшін бұл жаза? – дегендей. – Азкем білгенімді халқадерімше 
бөліскенім үшін бе, ол болса келешектің қамы еді ғой... Ада
сып тұрсыңдар, ағайын. Кімдердің айтағына еріп, кімге сеніп 
бүліншілік әрекетке бас ұрдыңдар? Осының артын ойласаңдар 
етті?!.»

Ілешала Рәпішті алып шықты. Оның да бетаузы көкпеңбек, 
жаңа аршылған жұмыртқадай аппақ денесінің әр тұсына қамшы 
табы түскен, қобыраған шашы арқасына сыймай, алдыартына 
жайылып кеткен. Тәлтіректеген қалпы екіүш қадам жүре түсті 
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де, қолтығынан демегендерді қолымен ысырып, қара атанның 
мінер жағында бүк түсіп отырған ерінің қасына келді.

– Ойпырмай, мыналарда ес бар ма? Екіқабат әйелде несі бар?
– Әйелінің кінәсі қанша?! – деген тағы бір әйелдің ащы үні топ 

ішінен саңқ етті. – Әй, сойқанды содырлар, обалсауапты неге 
ойламайсыңдар?!.

– Апырай, тым болмаса ауылдан тасаға әкетіп дүрелесе қай
тер еді?

– Бол, артыңдар түйеге!
Ерлізайыпты қос мұңлықты түйенің үстіне қатар отырғызып 

алып, бір әулекі қара атанды жонға сабалап орнынан тұрғызды.
Мектеп алдында ошарылған көпшілік ат үстіндегілерге ожы

рая қарап, тымтырыс тұр.
Рамазан сол тобырға түйе үстінен сазара қарады. «Қолаяғым 

байлаулы қалпымда да сендерден жоғарымын, жалынбай мын, 
сауға сұрамаймын, менің сұрауым алда...» дегендей қайсар жі
гіттің адуын көзқарасы.

Рәпіш қана затына тартып босаңдық аңғартты. Сірә, бір жылға 
жетержетпес уақыт араласқұралас болған Бақанас жұртына ай
тары бар сияқты, бадана көзі жасқа толып:

– Не дейін сіздерге, артықауыс сөз айтып, ренжіткендей қы
лығымыз болса, кешіріңдер, бізді кінәлап еске алмаңдар, ағайын!

Ағыбай Жаңабайұлы жақындап келді де, түйенің тізгінін 
қамшылар жақ қарына ілді. Әйелдер жаппай сыңсып беттерін 
басты. Даусын қатты шығара алмай, жең ұшымен бетаузын 
басып, кейбірі теріс айналып тұншыға жыласты. Еркек атаулы 
үнсіз, дені ат үстінде. Ағыбай қара атанды жетегіне алып жөнеле 
бергенде солардың кейбірі ерерермесін білмей, алдыартына 
жалтаңдап қарай бастағанды. Манадан бергі ат үстінде үнсіз 
бедірейіп тұрған Қасымбек кенет саңқылдаған ащы үнмен:

– Жалтаңдама, қарайлама артыңа! Түгел барасың! – деп қо
лындағы қамшысын жоғарыға шолтаңдатты. – Қалып көр, 
шаңырағыңды ортаңа түсіремін!..

Салт атты тобыр ұзап кетсе де мектеп алдындағы балашаға 
мен кәріжас әйелдер көпке дейін тараған жоқ. Шыңғыс ішіне 
кіреақ бір сойқанның боларын іштей сезіп тұр. Бәрібәрі ауыр 
күрсінеді, уһілеу де басым. Бәрібәрінің тұншыға жылап, аһ 
ұрған күрсінісі: «Бұл кесепаттың арты кімді, қашан және қалай 



95

ШЫҒАРМАЛАРЫ

шалады? Еркек атаулы ереуіл атқа ер салды. Ал біздің күніміз не 
болады?..» деген түйткілді сауалдың шырмауынан шыға алмай, 
мәңгіп тұрғаны анық.

XV

 Жол ұзақ та ауыр болды. Ереуіл топ Шыңғыстың иіршиыр 
жоташатқалдарын бөктерлеп көп жүрді. Тау жолының өр
қиясына қара атанның мезі шайқағы қосылды. Түйенің әр 
адымы екеуінің де ішібауырына ине сұққандай болып, ты
ным тілеген жарақатты денелерін тұтас шаншып азапқа салып 
келеді. Кей уақ осы сапар тез бітсе екен, не көрсек те осы бейнет 
тезірек таусылса екен деп те тілегенді. Әсіресе Рәпішке ауыр 
тиді. Тепкіні еріне қарағанда азырақ көрсе де, азабы ауырлау 
соққан сияқты. Тісін шықырлатып, түйе тайпаңдаған сайын 
қинала дыбыс шығарып, шыңғыра жаздап әрең шыдаулы. Рама
зан қиналса да сыр берген жоқ. Төзіп бақты, тістеніп алған. Кей 
уақ жанжағына шола қарайды. Көделі шоқылар сұстиып, құзды 
шатқалдар түнеріп, табан асты бұлдырап көрінеді. Кеше ғана, ау
дан орталығынан қайтып келе жатқанда, талшыбығына дейін ән 
салып тұрған дырдулы өлке, думанды тау іші бүгін аса суық, тасба
уыр райға көшкен. Әнші бұлақтар, гүл толған сайлар алыс жаққа 
көшіп кеткендей, бәрібәрі үштікүйлі жоғалып, көз алдынан 
біржола өшкен сияқты. Құс атаулы қырылып қалғандай, айна
ласынан ұшқан бір торғай көрінсейші. Ең аяғы мазасыз шегіртке 
де шырылдамай үнсіз жатыр. Қамшылар жақ көкжиектен жал
қаяқтана көтерілген күн де бүгін жуылмаған әйнектен сыға
лағандай нұры бұлдырап, ақ сәулесі кірқожалақтанып көрінеді. 
Шөп басын быртбырт үзген түйе табанының жайсыз тырпылы, 
алдыартынан естілген ат тұяғының дүрсілі, әйелінің ауықауық 
ыңырсуы – естігісі келмесе де ойын бөліп, ақылесін тұқыртып 
келеді. Не деген құбылмалы, тұрақсыз дүние деп те қамығады 
жас жаны. Кеше ғана ән салып тұрған өлке бүгін жымжырт 
бедірейіп жатыр, өлі денедей қатып қалған...

Ауылдан аттанғандаақ «Апырау, бұлар бізге не істемек?» 
деген күмәнкүдік Рамазанның ойсанасын шырмағанды. Қан 
тілеген содырлардың құрмалдыққа ең алдымен өзін тартарын 
да бірден сезген. Бәзбаяғы «еркек тоқты – құрмалдықтың» 
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жорасы етері сөзсіз. Ереуілдеген мына тобыр, әрине, солардың 
дені қосақ арасында босқа жүргендер, күні ертең сол үшін опық 
жейтіні сөзсіз. Сол пенделерге сес көрсету үшін қан төгу ке
рек. Өйтпейінше бірдебірін соңыңа ерте алмайсың, әмірің де 
жүре қоймайды. Олай болса... Алайда аяғы ауыр, құрсағы өсіп, 
жүктілік белгісі айқын білінген келіншегін де қалдырмай алып 
шыққан соң басқадай бір желеуге көңілі ауды: «Е, бұлар бізді 
аманат үшін ерткен болды. Қытай шекарасына жеткенше бай
лапматап ұстап, қиынқыстау күн туса – қуғыншы жасаққа 
бізді атап, сірә, өздеріне қорғаныш жасамақ...» деп те ойла
ды. Ал қуғын боларына титтей де шүбәланған жоқ. Молдаш 
ағайдың, одан да гөрі Әмір Жәнекеұлының тыныш жатпасына, 
қазірдің өзінде Қарауылға, бәлкім Аягөздегі өкімет адамдары
на хабар беріп, «Аттандап!» айқай салып жүргені анық. Бірақ 
мына топ түстікке емес, күншығысқа бет алып келеді. «Ау, сонда 
бұлар қаружарағы сайлаулы, қарсы тұрар адамы да мол аудан 
орталығында не бітірмек?..»

Өзіне аяушылық болмайтынын ол бағана, ертеңгілік дүрелеу 
кезіндеақ сезген. Олай болса, жас жанына сауға тілеп, өзіңді
өзің бекерге малдандыру қажет емес. Нендей құқай көрсе де 
шыдайды. Әкесі Әбіш Құсайын болыстың пәуескесін тілгілеген 
сойқанын есіне алып отырып: «Ұсталған күні болыстың жан
дайшаптары аяусыз дүреледі. Мен бірақ ыңқ демедім. Дегізбе
ген – намысым. Кегім қайтқанын сезіп, сендерден мен күштімін, 
неғылсаң да көтеремін деп шыдап бақтым...» – деп ішінде 
жатқан көкірек сырын бірде балаларына шерткенді. Шалыс 
ойдың шалығы ма, сол әңгімені әкесінен кеше ғана естігендей
ақ есіне сап етті. «Шыда, балам, мейірімсіз жауға осалдығыңды 
көрсетпе!» деп қасында тақылдап тұрғандай құдды. Бағана, 
есін алғаш жиған кезде де қарт әкесі көз алдына елестеп, өзіне 
жұдырығын түйгендей болған. Содан кейінақ өшіккен топтың 
көрсеткен қиянатына қыңқ демей, үнсіз көтерді...

Рамазанның ұшқыр көңілі әр саққа ауып, қайдағыжайда
ғыны ойлап, кеше ғана басынан өткен қызықшыжықтарды 
көз алдынан өткізіп, енді бір уақ ойдажоқта тап болған мына 
сойқаннан құтыларқұтылмасын қинала ойлап, одан да гөрі 
өзімен бірге тұтылған жан жарының мүшкіл халіне алаң болып 
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келе жатқанда, қара атанның әлдебір сайдың етегінде тоқтап 
тұрғанын аңдады.

Мезгіл шаңқай түс. Шақырайған күн тас төбеде тұр. Бұлтсыз 
аспан жаңа ғана жуылған әйнектей мөлдіреп, төңкерілген қал
пында қимылсыз бедірейеді. Айнала қоршаған тау сілемі, жота
лар, қарсы беттегі шоқ қайыңға дейін тымтырыс.

Қасымбек салт атты топтың алдына шықты да, даусын кенеп:
– Уа, жамағат! Берекелі ел болудан айырылып, ата жолынан 

біржола айнып, таусылдық па деп қамығуда едім, қателескен 
екемін. Қателескенімді бүгін білдім. Ат суытып, ат жалын тартып 
мінген сәтте қолдағаныңа Алла разы, мен емес, мына Қарабала, 
Санияқас, Қыдыш емес, баршамыздың жебеушіміз – ұлы бабалар 
аруағы разы. Аумин!.. – деді қолын жайып.

– Аумин! Өзің жебе, бабалар әруағы!
Жамыраған қозыдай үннен тау жаңғырықты. Аттар да 

елеңдеп, құлағын қайшылап, жер тарпып қозғалақтап қалды. 
Сойылдар сартсұрт соғылып, бірбіріне серт айтысқандай, шақ
шұқ үндесті.

Рамазан басын шайқады. Рәпіштің әлденеден сескенгені анық, 
есі қалмай шулаған әңгүдік тобырға шошына қарады.

– Басымыз қосылды, баяғымыз қолымызға қайта оралды. Осы 
бірлігіңнен айырылма, бас жарылса – бөрік ішінде. Ал, қане, 
жігіттер, түйені шөгеріңдер...

* * *

 – Өзіңіз ежіктеп отырған кісімен кездескіңіз келе ме? – деді 
кенет Семей қаласының заңгері.

Сенейін бе, сенбейін бе? Мосқал жастағы заң бақылаушыға аңы
ра қарағаным есімде.

– Иә, Солтабаевты айтамын. Кездесем десеңіз, шақырып бе
ремін...

– Солтабаев тірі ме?! Қайсысы? Әлде сіз қалжыңдап отыр
сыз? Сол дүрбелеңге қатысқандардың бәрі дерлік опат болған. 
Ал ағайынды Солтабаевтар – 1931 жылғы бүлікті ұйым дас ты
рушылар...

– Кездескіңіз келе ме? Солтабаев Қасымбек тірі... – деді заңгер.
– Келгенде қандай!

7246
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Кабинет иесі алдындағы күнтізбекке әлдене жазды да, маған 
жымия қарап:

– Ертең, жоқ, бүрсігүні, түс ауа келіңіз. Қасымбек Солта
баев қалада болса кездестіремін. Не сұрайсыз, әбден ойланып 
келіңіз...

...Қасымбек отағасы кабинетке еркін кірді. Тосын шақыруға 
үйренген тәрізді. Жүзі суық, қарасұр өңді кексе. Мұрты қоғалы 
жердің түгіндей қаулап өскен, сақалы да бірнеше көсеге қарыз
ға бергендей мол, қалың қабағы салбыраңқы. Жасы жетпісті 
еңсергені бетін шимайлаған әжім іздерінен көрініп тұр. Денесі 
тік, еңкеймеген. Жүрісі нық, қимылқозғалысы да ширақ. Тек 
көз жанары солғын, бұлыңғыр көре ме, әлде бұқпантайы бар ма, 
адамға тура қарамайды.

Сол күнде жиырманың шебінен жаңа асқан кезім, бойым
ды кенет беймәлім діріл биледі. Рамазан – Рәпіш хикаятының 
ізін шалғалы қарсымда отырған кексенің әккі мінезқұлқы, 
бұқпантай қарекеті жайында азмаз мағлұматым барды. Кім
кім, Қасымбек отағасының тап өзін ойдажоқта кездестіремін деп 
сірә да ойлаппын ба? Мысы басты білем, ә дегенде көкейімде сай
рап тұрған сауалдардың бірдебірін сұрай алмай, қыбыжықтап 
отырып, денсаулығы мен тұрмыс күйтін ежіктедім. Қасқабағы 
қату кексе ақырын ғана:

– Қарағым, менің тұрмыс күйтімнің саған керегі қанша? 
Біреуден ілгері, біреуден кейін тіршілігім бар. Өзіңе керекті, – 
деді.

...Он бес жыл ұдайы жалған құжатпен өмір кешіпті. Бастапқы 
кезде бір жерде толық бір жыл байыздап тұра алмай, Қазақстаннан 
жырақта, Сібірдің кеңбайтақ түкпірін паналапты. Содан 1946 
жылы Алтай өлкесінде ұсталыпты. Семейге әкелініп, ақыр 
аяғында дүйім елді зор науатқа ұрындырған қылмысы үшін сот 
алдында жауап беріп, со күнде ең ауыр деп есептелетін 25 жылды 
арқалаған. Он жыл отырыпты. Егде жасына байланысты қалған 
жылдарына кешірім алып, сол сапардан жуықта Ертіс жағасына 
аманесен оралған.

Енді, міне, 27 жыл бұрынғы (Қасымбек Солтабаевпен мен 1958 
жылдың ақпан айында кездестім) шерлі оқиғаны есіне түсіріп, 
деректі хикаят авторына күңгірт болып жүрген кейбір жайттарға 
түсінік беруге тиіс. Әрине, айтқысы келсе...
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Күдігім шындыққа айналды. Күмәнді оқиғаларды ежіктеп 
есіне салсам да кәрі қырқылжың елікпеді. «Иә, солай, өзің де 
біліп отырсың...» – деп ұзақ әңгімеге түспей, жетелеген сұрағыма 
қысқа ғана жауап беруден жаңылмады. Дүрбелең күндердің 
оқиғасын есіне алуға құлқы жоғы бірденақ мәлім болды. Мен де 
бірақ райымнан қайтпадым.

Міне, сол кездесуде қойын дәптеріме түскен жазбалардың 
үзігі...

АВТОР: Ерлі-зайыпты Әбішевтер туралы не айтасыз? Сіз 
үшін екеуі де кездейсоқ қыдырма емес.

СОЛТАБАЕВ: Қаншама уақыт өтті, не жайын сұрайсыз?
АВТОР: Жүріс-тұрысы, білім деңгейі, мінез-құлқының көзге 

түрткен ерекшелігі?
СОЛТАБАЕВ: Не деуге болады, екеуі де қылшылдаған жас. 

Әйелі сыпайы, өңі бәденді жан еді. Сіз Рәпіш деп отырсыз. Біздің 
ауыл оны Рәш деп атады. Күйеуіне қарағанда денесі сүйектілеу 
еді, бойшаң. Күйеуі мазасыздау, тиыш отыруды білмейді. Қайда 
барса да зыр жүгіріп жүреді. Сере қарыс дудыраған шашы болды, 
кәмсамал бала атанды...

АВТОР: Рамазанның өзімен жаулығыңыз болды ма?
СОЛТАБАЕВ: Жоқ.
АВТОР: Әйелімен ше?
СОЛТАБАЕВ: Жоқ. Қатын-қалаш оған үйір болды.
АВТОР: Сөйтсе де қантөгіспен аяқталған ерегес неден өрбіді?
СОЛТАБАЕВ: Беу, шырақ, неден дерің бар ма? Ол уақытты 

білмейсің, сен түгілі, тісі шыққан біз де аңдай алмадық... «Мал 
ашуы – жан ашуы!» деп, жан сақтап отырған азын-аулақ малды 
берген соң тәуекелге көз жұмып, атқа міндік. Не шықты содан? 
Текке опат болатынымызды болжаппыз ба? Біздікі қараңғылық 
болсын, сол қырғыннан аман қалған бала-шаға, қырдағы қалың 
елдің кінәсі немене еді, келер жылы не күйге ұшырады? Көбінің 
сүйегі көмусіз қалды.

АВТОР: Сонда қалай, белсенді атаулының бәрінің де көзін 
жоймақ болдыңыздар ма? Мектеп ашып балаларыңызды оқыт-
қан, өздеріңізге «Саужой» сабағын жүргізген жап-жас екі мұға-
лімнің кінәсі бар ма еді?
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СОЛТАБАЕВ: Олар енді оқуын түгендеп тиыш отырған жоқ.
АВТОР: Қолға түскен комсомол мүшелері Әбішевтер ғана 

емес, көбірек болыпты. Ал ауыр жаза тартқан ерлі-зайыпты 
екеуі ғана?

СОЛТАБАЕВ: Көпшіліктің қалауы солай болды. Бәрі де жаз-
мыштан...

АВТОР: Екеуі де сіздің ауылға алыстан келгендер. Былай-
ша айтқанда, құн сұрайтын іздеушілері жоқ. «Кірменің құны 
сұраусыз» деген үкімді сіз айтыпсыз.

СОЛТАБАЕВ: Айтаққа ергендер емес, айтақтап жүргендер 
ғана жазалансын дегенбіз.

АВТОР: Сол себепті ауыл жастары жеңіл дүремен құтылды. 
Солай ма?

СОЛТАБАЕВ: Өз қолыңды өзің кесесің бе?
АВТОР: Коммунистерді ше?
СОЛТАБАЕВ: Бірде-біріне аяушылық болмасын дегенбіз.
АВТОР: Дүрбелеңді «Бақанас» пен «Байқошқар» колхоздары-

нан бастапсыздар. Ол екеуінде қанша адам атқа мінгенін ша-
маладым. Көп болса жүз кісі. Сол күшпен аудан орталығының 
іргесіндегі «Қарауыл» колхозына неге келдіңіздер? Бұл ауылдан 
сіздерге ешкім қосылмаған. Сойыл, айбалта, шоқпармен аудан 
орталығын қалайша алмақ болдыңыздар?..

СОЛТАБАЕВ: Ала алмадық, аудандағылар қамданып үлгерді...
АВТОР: Әлде басқа ауылдарды да көтермек пе едіңіздер? 
СОЛТАБАЕВ: Аудан орталығын алсақ, басқалары өздері-ақ 

көтеріледі дегенбіз. Есептен шатастық. Құдай жөні тұп-тура 
Қытайға тарту еді.

АВТОР: Әбішевтерді құрмалдыққа шалуды ту баста кім 
ұсынды?

СОЛТАБАЕВ: Кім дерің бар ма, тағдырдың жазуы солай бол-
ған соң...

АВТОР: «Қан төкпей жұртты еліктіре алмаймыз, бізге қа-
лайда бірер құрмалдық керек» деген ойды сіз айтыпсыз.

СОЛТАБАЕВ: Есімде жоқ. Ол бір жаппай ереуілдеген күн еді. 
Айтсам да, айтпасам да – олардың қазасын сот ағасы маған 
артты...
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* * *

– Түйені шөгеріңдер!
Қара атан бірер мәрте бақ етіп тізесін бүкті.
Рәпіш көзін ашып, алдыартына қарады. Көз жанарына ең 

алдымен арбиған сом жартас ілікті. Тік шаншылған бұжыр 
беті қапқара болып сұстиып тұр. Одан соң жартас сыртындағы 
оқшау тауды көрді. Екі қанаты көтеріңкі, аспанмен астасқан үсті 
көкпеңбек, қолдың саласындай жиі өскен көкжасыл ағашпен 
әдіптелген. «Апырай, мынау?..» Рәпіш кенет оң жағына қарады. 
Ирелеңдеген тау жолы қағазға түскен қара сызықтай баттиып 
көлденеңдей қалсын, тік шаншылған құлама тұсын да анық көрді. 
Бұл қай жер деп ой түйгенше түйе жерге шөкті. Сонда ғана Рәпіш 
табан астындағы ылдиға көз тастады. Сөйтсе, былтыр өзі жүгіріп 
жүріп гүл теретін алаңды таныды. Сары гүлі, қызыл гүлі, ақ гүлі 
толқыған, былтыр күзде көкжасыл келбеті өзін толқытқан гүлді 
алаң. «Енді не сый тартпақсың? Күні кеше гүліңді теріп, жұпар 
иісіңді жұтып едім, енді бүгін не сый көрсетпексің?..»

Екі жігіт кенет өзін әлдеқайда сүйрей жөнелді. Жайқалып 
тұрған гүлді алаң аттылыжаяудың шұбырынды ізінен әпсәтте 
жүн сабайтын тулақтай болып, додадодасы шықты. Түйеден 
түсірілгенде Рамазаннан көз жазып қалған еді, алаң ортасында 
қайта табысты. Оны да осы жерге әкеліпті. Қолы бос. Тізерлеп 
отыр. Өзінің де тізесін бүктіріп, күйеуімен қатар отырғызды.

– Ау, жамағат! Мына отырған Әбіш баласын неғылсаң да 
бізге келе гөр деп шақырғамыз жоқ. Молда бол деп те бұл немеге 
құзырмәзір жалынған емеспіз. Өздері келді, мұндай кезбелерді 
бұрынғылар кірме дейтін. Демек, екеуінің де құны – сұраусыз... 
Кірме адам жусаннан биік, көдеден аласа болып тірлік етсе керек
ті, айдауға жүріп, айтқанға көніп жан асырар еді. Бұл шіркіндер 
әлін білмей әлек болды. Ата салтымызға қол сұқты. Мектеп деп 
үйімізді алды, бала біткенді діннен бездірді, некелі әйелімізге 
байыңды таста деп азғырды...

Санияқас сәл бөгеліп тамағын кенеді. Ілешала аттылыжаяу 
топқа зәрлене қарап:

– Кәмсамал деген қызыл пәлені шығарып, балашағаны бұ
зық жолға тартқаны үшін, кеңес қызметіне белсене кірісіп, бас 
болғаны үшін... Әбіш баласы Рамазанды лауазымы бойын ша, 
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мұғалім атанған, партиялығы – кәмсамал, кәпірге сатылған 
дінсізді... атылсын деп ақсақалдар соты төрелік қылды. Қане, 
осыған қол жайып, бата жасалық.

– Әумин!
– Дұрыс! Атылсын!
– Аяушылық болмасын!
Ақсақалдар үкімін Рамазан бедірейген қалыпта тыңдады. 

Еңсесін тік ұстауға тырысып, өзіне ұрлана көз сүзген тобырға 
сүлесоқ қарап тымтырыс отыр. Көбін жазбай таныды. Кеше 
ғана алдынан сабақ алған пақырлар. Әріп үйрет деп аузына 
қарап телмірген көп. Ежіктеп кітап оқығанды қызықтап, өзіне 
еліктеген момын жандар. Енді, міне, қыс бойғы еңбегі зая бо
лып, желге ұшқан. «Әттең, не дейін, ертең не күйге түсерін ой
ламайтын аңғал жұрттың кеспірі». Кейбірі жүзіне тура қарауға 
дәті жетпей, көрмегенсіп сырттап жүр. Әрине, қу жанынан 
қорқып ерген. Оспадар топ кімді аяйды? Бір сәтте көзі Мон
танмен ұшырасып қалды. Астында оқтаудай жіңішке құнан. 
Қасында өзіне ұқсаған жирен мұрт, қауға сақал ақсары шал. 
Сірә, әкесі. Танымады. Байқауынша, сырттан қосылғандар – 10
15 жан. Солардың біразы қарулы, мылтық асынған, аттары ішін 
тартқан, сірә, жаратылған тәрізді. Демек, еру болуға күні бұрын 
қамданған. Іштен кезенсе бірі, сырттан да қосылғандар аз емес. 
Соларға қарсылықсыз ерген момын сорлыларды айтсаңшы...

– Қаржауұлы Шәмелді – керей бөлтірігі, бөкенші Исатай 
Бозайұлын... – деп дікілдеді Санияқас, жұрт сілтідей тынып ты
ныш тұр. Байлаулы жатқан жасөспірімдер жерден басын көтеріп 
алды. – Айыптарын бетіне басып, Алла жолынан адасқаны үшін 
елу қамшы дүреге жығылады. Алла жолы мен қасиетті Құранды 
тәрк еткен баршаның ендігі жазасы осы болмақ. Әумин!

– Әумин!
– Е, бәсе, бүйткені жөн болды.
– Не дегенмен өз күшігіміз. Елу қамшы да жапжақсы сабақ!
Алаңдағы атты тобыр тағы да улапшулап, айқайға басты. 

Бірінің бауыры, бірінің балдызы салауат болғанына ризалық 
білдірген сиқы...

Санияқас қамшысын көтерді. Сірә, әлі де айтары бар. Пы
сықтық көрсетіп тұрған кексеге күптене қараған Рамазан ат
қамінер шалдың дырау қамшысы көтеріле беріп, сылқ төмен 
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түскенде жерге түкірді. Жүйежүйесі ине сұққандай шымырлап 
қоя берді. Көзін Ақбайталдың ұшар басынан айырмай, мөлие 
қарап, тік кезеңмен қоштасқандай болып, беймаза күй кешті.

«Мойнына екеуінің арқан тағып,
Қос аттың құйрығына байлап алып...»

  
 Соны айтты ма, жоқ, мәңгіп тұрғанда есіне «Жолсыз жаза

ның» жаттанды шумағы кездейсоқ оралды ма, аңғарған жоқ. 
Әйтеуірі жаны түршігіп, келіншегіне үрейлене қарады. Рәпіш 
ештеңе естімеген, ештеңе естігісі келмеген кісідей ернін жымқыра 
тістеп, төмен қарап тұқиып отыр. Тұнжыраған түрі бәріне де 
көнгендей, не азап болса да көтергендей қату райға ауған.

– Әбіш келіні Рәш кірмеден қалған қыдырма, құны сұраусыз 
деп жарияланады. Кәне, қайсың жіп тағасың?

Мұндай жазаны екеуі де күтпегенді. Күткендері рақымсыз 
қаза болатын. Қапелімде не дерін білмей, бірбіріне жаутаңдап 
қарады. Рамазан «Көрешегің әлі алда, жан жарым. Көн дегеніне, 
бір апта азапқа шыдасаң, арғы өмірге көндігесің. Елдегі туыстар
ды табасың...» дегендей жалбарынумен үздіге мөлиді. Рәпіш те 
«Не дейсің? Сенсіз көрген өмірде нендей мән болмақ? Қалмаймын, 
бірге көрем. Қол ұстасып туған елден бірге шыққандаақ не 
көрсек те бірге кешеміз деген уәде қайда, біз соны жүрек ділімен 
айтқанбыз...» деп қатулана қарады, сөзбен емес, көз нұрымен 
жалбарына білдірді.

Дүрліккен тобыр бірбіріне шошына қарап, мына кесікке 
таңданыс білдірісті.

– Бұнысы несі?
– Сонда бізге өшетелдің сұлуын қатын қыл дей ме?
– Өй, алып қал, қатынның кәмсамал болса дүние түгел. Өзі ай

дай сұлу. Ішіндегі шаранадан бүгінақ құтыласың, сен емес, өзі... – 
Бір әулекі қарғаша қарқылдады.

– Кәне, жіп тағарың бар ма? Бол, тез! – деп тақылдады 
Санияқас. Ешкім үндеген жоқ. Бүлікші тағы да даусын кенеді. – 
Таңдау жоқ қой, шынымен жоқ па?.. Ал, онда өкінбеңдер, – 
деді, – тап осы сәттен бастап Әбіш келіні Рәш – менің иелігімде, 
қаласам – қатыным, қаламасам – құтаным. Алып шық былай!

– Бәсе, Сәкең босатпаса керек еді.
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– Жарайсың, кәрі қырқылжың!
– Іліп түсті, әй, қырғи өзі!
Рамазан түрегеле беріп, әйеліне қинала қарап: «Қош, жа

ным!» – деді ақырын ғана. Одан арғы сөзін ішінде тұншықтырды. 
«Сенің Санияқасқа тоқал болмасыңды білемін. Оның сені тоқал 
қыла алмайтыны және айқын. Мынасы – бізге жасаған қоқан
лоқысы. Қайтесің, көнесің енді. Құрсағыңдағы нәрестені аман
есен тууды ойла. Бір емес, екі жанның тағдыры мойныңда 
сенің...» демек еді. Бірақ соны тілімен емес, көз сұсымен шеге
леп, қатулы кейпімен де сездіре айтты.

Рәпіштің қалауы бірақ өзгеше болды. Қату қалпында сазарып 
тұрып:

– Арызым бар, ағайын, қу жаныма сауға сұрамаймын, бір 
ауыз арыз айтуға рұқсат етіңдер! – деді алдындағы көпке түнере 
қарап.

– Әй, мынаның тілі шығайын деді. Кесер ме еді!
– Айтсын!
– Айтсын, тыңдалық!
– Мына қатын қасқыр екен.
– Айт шапшаң! – деп дүрсе қоя берді Қасымбек.
– Сендер сыйлаған қорлық өмірдің маған керегі жоқ! Мен 

саған әйел болмаймын, Санияқас мырза, сен де мені қатын ете 
алмайсың. Еркек болсаң, мені құдай қосқан қосағымнан айыр
ма. Өлтіреді екенсің, бірге жайрат!.. – деп мөлдіреген қарақаттай 
көзін Санияқастың тұздай тұнжыр суық көзіне тура қадап тай
салмай сөйледі. 

– Өй, ақымақ қатын. Ақымақ қой мынау.
– Ажалыңа ара тұрмақ болған Сәкеңе мені өлтір дейді.
– Сорлыау, қайта қуанбай ма!
– Ештеңе етпейді. Тоқалдың бәрі жылап келіп, үйрене келе 

күлетін болады. Ана жақта да керегі болады, арызмарыз деп от
татпай, әкету керек.

– Әкету керек байлапматап!..
Рамазан шарасыздығына налып, санын соқты. Нәзік деп 

жүрген қосағының әлгі сөзіне жанжүйесі елжіреп: «Риза
мын, Рәш! Ризамын!..» – деп, әйелінің білегінен ұстап, әрлі
берлі сипады. Сол мезетте көк желкеден бүрген әлуетті бір қол 
өзін әлдеқайда сүйрей жөнелді. Қош деуге де мұршасын кел
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тірмеді. Аспан төңкеріліп, жер аунап бара жатқандай. Ақбай
талдың шалқақ жотасы кенет көз алдында жан біткендей би
леді. Шымылдық тауының іргесіндегі қара жартас жақындай 
түскендей зорая берді.

Анығында оны бірнеше жігіт жабыла сүйреп келе жатқан
ды. Ақыры жүзін жартасқа бұрып, бірнеше қадам кейін шегініп 
кетті.

Рамазан мұғалім өмірмен қоштасар сәт жеткенін сезді.
«Әйтеуір аяушылық жоқ екен, мен де аянбайын. Арымды 

ту ғып ұстап, комсомол атымды ақтап өлейін. Тым болмаса жа
уымның жүрегі шайлықсын! Толқуда жүргендер болса, бәл кім, 
тәлім алар. Тура төнген ажалдан қашқанда жаным қала ма, 
қайда қашамын? Одан да қасқайып тұрып жан бергенім жөн бо
лар. Табымның намысын сатқанша, табымның арын қорлағанша, 
жер жастанайын!» деп ойлады қыршын жас. Бәлкім, басқа бір 
ойда болған шығар... Қалайда теріс қарап тұрып өлгісі келмегені 
анық. Бетін көпшілікке бұрып, сұстия қарады. Бойын түзеп 
тұрды да:

– Мен жалғыз емеспін, жауыздар! Мен сияқты комсомол 
мүшесі мыңдаған! Мені атып жыққанмен, миллионды құрта 
алмайсың! Ал ат! Аянба! – деді даусы жеткенше айқай салып.

Санияқас бір тізерлей отыра қалып мылтығын көздеді. Сол 
сәтте ту сыртынан шыңғырған әйел даусы естілді.

– Әй, Сәке, мына жас тоқалыңа қой десеңші.
Қаскөй қарақшы артына бұрылып:
– Әй, біреуің ана қатынды бері таман әкеліңдерші, – деді.
Сақалды екеу шашы қобырап, додадода болған Рәпішті дір

дектете сүйреп келді.
– Ал, кәне, белсенді кәмсамал қаншық, екінің бірін таңда: иә 

мен, иә өлім. Мен десең – атың дайын, мін де ауылға қайт; өлуді 
тілесең – байыңның қасына бар!..

– Еріммен бірге өлемін! – Қолтығынан демеп тұрған екі жігітті 
итеріп тастап, жіті адымдап күйеуінің қасына барды. Барды да, 
Рамазанды қапсыра құшып тұрып:

– Мұрсат болса, бір тілегім бар, ағайын, – деді.
Санияқас мылтығын кезініп, қарауылға ілінген сәтте шүріп

пені тартып қалуға ыңғайланған.
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– Әй, Санияқас, айтқыз тілегін! – деп әлдекім топ ішінен же
кіре үн қатты.

– Еңлік – Кебекке де үш тілек айтқызған.
– Айтсын сорлы мұңлық!
– Жә, шуылдама! – деп жекірді Қасымбек.
– Менің сөзім, Төлеген, сенде, бері жақында, – деді, – адасып 

қосылдың ба, қу жаның үшін ердің бе мына топқа, сөйтсе де ақтық 
сөзімді саған айтамын. Ұқтың ба, күні ертең біздің құн сұралып, 
жауап ұстар күн туғанда Асылбек жолдасқа жеткіз менің ақтық 
тілегімді: екеумізді айырмасын, бір қабірге жерлесін!..

– Жағың қарысқырдың үмітін.
– Жаңа заманның Еңлігі мен Кебегі туды деңдер...
– Ал, өшетел, сенің де айтарың бар ма? – деді Санияқас.
Рамазан басын шайқады. Кебектің еліне сәлемі деп жария 

болған, осы жақта кең таралған, «тобықты қаталдығынан танба
сын» деген қату сөз көкейінде сайрап тұрғанды. Бірақ айтпа  ды. 
Бұл шуылдаққа уытты сөз әсер етпейтінін, қаперіне дәл қазір 
ештеңе кірмейтінін, суда ойнаған иірімдей ізтүзсіз жоғалып 
кететінін білген соң да үндемеді. Ақбайталдың ұшар биігінен бас
тап, төменгі етегіне дейін назарын тіге бір қарады да, мелшиген 
қалыпта тұрып қалды. Ажал емес, опат емес, аяулы бір арман 
жетегіне түсіп, соны ғана қиялдап тұрғандай. Келіншегі болса 
тарқатулы шашын жия алмай, өзіне жұтына қараған еркектер
ден қымсынып, күйеуіне жабысқан қалпында құлап түсуге шақ 
тұр.

– Әй, болсаңшы! – деді Қасымбек зілмен.
Санияқас шиті мылтығының шүріппесін тартты. Тау іші 

қосарлана дүңк етті. Таутас жаңғырығып, дөң мен дөң бір
бірімен тілдескендей маңқ десіп жауап қатты да жым болды. 
Ақбайтал ұйықтап кеткендей сұлық жатыр. Шымылдық зәресі 
ұшып қорыққан жандай сұстиып тұр. Құс атаулы қанат қақпай 
бір орнында сілейіп, жүгірген аңдар қалт тоқтап қалған сияқты. 
Аттар құлағын жымқырып алған. Шағын алаңдағы адамдар 
ғана, сірә, әлі де ештеңе ұқпаған сияқты, даңдұң үнмен жарыса 
дабырласты. Қорқаулық, әлде даңғазалық нышаны?..

– Тірі әлі.
– Өшетел өлген жоқ.
– Әне, қараңдар, аяққолы қозғалып жатыр.
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Рамазанның тірі екені рас болды. Шитіден екпіндеп шыққан 
жалғыз оқ ерлізайыпты екеуін екі жаққа сұлатып салғанмен, 
талмауыр жерден тимеген сияқты. Рәпішті бірден сұлатып, Ра
мазанды жаралап кеткен. Сәлден соң ол көзін ашты. Жер бауыр
лап, оқ тиген кеудесін бір қолымен қатты қыса жылжып келіп, 
әйелін құша құлап, ақырын ғана ыңырсыды. Жарының қабірде 
де бірге боламыз дегенін жадында сақтаған. Әлде аз уақыт бол
са да құшағы айқасып, мауқын басуды қажетсінді. Әйтеуір сол 
сәтте жан жарының қасынан пана іздеп, мойнын құша құлағаны 
анық.

Дабырлаған үндер қайыра естілді.
– Қап, обал болды сорлыға.
– Көздеп несі бар, кеудесіне тіреп атпай...
Қаңқу сөздің көбейгені Санияқастың зығырданын қайнатты. 

Енді не істерін білмей, артына жаутаңдап қарады. 
Қасымбек те соған ақыл тауысып тұрғанды: былтыр күзде осы 

екеуіне лаушы боп делбеде отырғаны есіне кенет сап ете қалды; 
екеуінің жол бойғы ашықжарқын күлкісі, осы арада гүл теріп, 
иәиә, ылдиға түсерде, анау ыңырсып жатқан Рамазанның өзін 
кекеткені, өктем үнмен басабаса сөйлегені... 

Бәрібәрі қаз қалпында, кеше ғана естігендей есін алып, көзіне 
қан ұялатты. Екеуі сол сапарда өзіне не істемеді? Бейсен қыртты 
еліктіріп, өздері де айдалада ән салып, төбесінде ойнақтағандай 
басынғанын қалай ұмытады? 

Иә, төрдегі шарадай басын аяқасты еткенін сірә да ұмытпас. 
Жожоқ. Сонда тұтанған кек шемен болып көкейінде ұялап қал
ғанды. Енді несіне аянсын...

Жарақатын ауырсынып ыңыранған мұғалімге қарағандаақ 
ол бұл екеуіне санаулы оқты шығындағанымыз қате болды деп 
өкінгенді. Іле өктем үнмен:

– Әй, Ағыбай! Байла мыналарды қара жорғаның құйрығына! 
Тірісінде қызығын көрген өз аты, жан берерде де көрсін. Жаңа 
арман еткендей болып еді, жетсін арманына! 

Еңлік – Кебектен сорлы ма, тарт екеуін де!* – деді.

* Тағылық пен мейірімсіздіктің асқан түрі дерлік осы жазаны автордың ойдан 
қиыстырмағанын ескерту парыз, архив деректерінде солай жазылған, шерлі оқиғаны 
жадында сақтаған көнекөздер де солай дейді. 
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Ағыбайға бұйрық етсең болды. Басқаны ол тілемейді, ал бұй
рықсыз қия баспайтын әңгүдіктің өзі. Қазір де ол екі айтқызған 
жоқ, не істеп тұрмын деп ойланған да жоқ. Қара жорғаны қос 
өкпеге тебініп қос мұңлықтың қасына жетіп барды да, қыл шыл
бырын жүгеннен ағытып жердегілерге лақтырды. Топ ішінен 
біреу екі жастың айқасқан құшағын шылбырмен бекітіп мойын
дарына ілді де, жіптің екінші ұшын қара жорғаның құйрығына 
мықтап байлады.

Сауырына дырау қамшы тиген жануар бүкеңбүкең желіп 
кете барды...

Шыңғыстау ауданының ОГПУ бастығы Абзал Қарасартов осы 
оқиға жайында академик Е.А. Бөкетовке 1978 жылы мынадай 
естелік айтқан:

«БӨКЕТОВ: Қай күні бұл сонда, сентябрь айы ғой?
ҚАРАСАРТОВ: Сентябрьдің 3-інде ауданға шапқаны...
БӨКЕТОВ: Анау отрядты август айында жіберген бе?
ҚАРАСАРТОВ: Августің аяқ кезі. Мен тура шынын айтып 

отырмын. Бұл әңгіме қалай туғанын, қалай болғанын. Өйткені 
КГБ-ның архивінде осының бәрі бар ғой. (...) Шыңғыстың 
ішінен Қарауыл өзенінің бойымен шыға келген бетінде... өзен-
нің бергі алқымында... бір колхоз бар, «Қарауыл» колхозы. 
Сол колхоздың ішінде председатель Какарти (сірә, РКИдің 
бұрма ланған атауы – М.С.), Семейдің атақты ұстасы, төменнен 
жоғарылатылған жұмысшы. Мен отрядтар ұйымдастырып 
жатқанда үйінде жоқ еді. Арқат, Орда жақтағы колхоздар-
да шөп дайындатып жүр ген. Астында өзінің 10-15 бәйге ат-
тың алдынан келген бозжорға (сұхбаттың бір жерінде осы 
атты А. Қарасартов торжорға деп атайды – М.С.) аты бар. Және 
жетегінде қаратөбел бәйге аты бар. Сол екі атымен келіп, таң 
алдында үйінің белдеуіне байлап... жата қалған ғой. Сонан соң 
«Абзал, Абзал!» деп таң ата, мен кабинетте отыр едім, шауып 
келді. Менің енді өз адамдарым бар ғой жан-жаққа қойған.

БӨКЕТОВ: Бірақ енді сезіп ұйықтамай жүрсіз ғой?
ҚАРАСАРТОВ: Дүйсетай деген шауып келді. «Ойбай, тобарыш 

начальник, Шыңғыстың ішінен қарақұртша қаптап, айқай-
шу, ауданды алайын деп жатыр!..» Сонда олар ауданға кірмей... 
Шалабаевты үйінен алған ғой. Олжабайдың аттары кісінеп, 
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тұрмаған. Қарғиды ғой, үйін құлататын болып. Сол кезде жан 
ұшырып түрегелгенде қаптап келе жатқан дауысты естіп, жел 
сол жақтан, қолында маузер мылтығы бар, бізден алған. Соны 
ұстап, есігінің алдындағы өзен жарына түсіп, тығылып, көз ал-
май қарап отырған. Сол жерде аналар келіп ұстаған. Ұстаған 
кісі – ...Қарабала деген біреу балтамен... шапқылап өлтіреді.

БӨКЕТОВ: Маузермен қайрат жасай алмады ғой, шамасы?
ҚАРАСАРТОВ: Тек қолына ұстап отырыпты, қарақұртша 

қаптаған көпке не істейді? Бір атар, екі атар, одан басқа... Сол 
кезде балтамен шапқылап өлтірген...

БӨКЕТОВ: Ауданнан екі-үш шақырым жерде ме?
ҚАРАСАРТОВ: «Қарауыл» колхозы 2-3 шақырым жерде. 

Кірпіш зауыты бар-ды. Кәдімгі кірпіш күйдіретін, соны басып 
алады, бер жағындағы потребсоюзды алып, тонап жатты. Со-
сын мен қасыма... адамдар ерттім де, ортада бір жалғыз бейіт 
бар еді, соған жеттім. Біраз атыстық, бір гранат лақтырдым...

БӨКЕТОВ: Екі отряд лағып кетті, шамасы, адамдарыңыз 
жоқ қой. 

ҚАРАСАРТОВ: Семейден келген военкоматтың комиссиясы 
бар-ды, бір жағына солар ие болды. Олар 5-6 кісі... бір жағына өзім 
шықтым. (...)

БӨКЕТОВ: Гранаттан қорықты ғой?
ҚАРАСАРТОВ: Иә, бутылкообразный ручной гранат, оның 

даусы жаман болды. Сонымен олар тойтарылды...»

Аудан орталығын ала алмаған соң бастапқы өрепкуі әпсәтте 
басылған тобыр тау ішіне шегінуге мәжбүр болады. Шұбартау 
ауданында бір мезгілде бас көтерген Мырзаш тобы да мардымды 
ештеңе бітіре алмай, темір жол бойындағы Аягөз қалашығынан 
жедел аттанған әскери отрядтан ығысып, сірә, Шыңғыстың қалың 
жыңғылын сенімді көрген бе, олар да Бақанас пен Байқошқар 
өзендерінің бойын сағалапты. Сол қарсаңда Семейден көмекке 
келген әскерилермен күшейген Қарауыл тобы да ереуіл топты 
өкшелеп соңына түседі. Бірнеше дүркін қоямақолтық атысқан 
да (Сол қақтығыстарда қанша адамның науат болғаны жайында 
нақты дерек жоқ. Үкімет адамдары, әскерилер де бұл жайында 
артықауыс ештеңе айтпаған. Ал тау ішінде оққа ұшқандардың 
өренжарандары да өз жағдайларын ойлап ешқандай сұрау сал
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маған. Сірә, жазалаушы отрядтан қорыққан). Қысқасы, екі жақ
тан құрылған тосқауылдан құтылуға жол қалмаған соң, өз елі, 
өз жерінде қашыппысқан ереуілшілер кешірім тілеп, тізе бүгуге 
мәжбүр болады...

Қасымбек Солтабаевпен 1958 жылдың ақпан айында болған 
сұхбаттың жалғасы:

АВТОР: Енді бір сұрақ, отағасы.
СОЛТАБАЕВ: Сұра, не жайында?
АВТОР: Алды-артыңыздан қуған әскерилерден қалайша құ-

тылдыңыз?
СОЛТАБАЕВ: Шыңғысты көрген боларсың, үш-төрт күн жүр-

сең таусылмайтын кеңқолтық тау. Туған жерім, тау-тасы 
пана болды.

АВТОР: Оныңыз әншейін сөз, Қасеке.
СОЛТАБАЕВ: Иландыра алмадым ба?
АВТОР: Санияқас та, Қыдыш та, Қарабала да, Ағыбай да, 

өзіңіз айтқандай, Шыңғыста туып, Шыңғыста өскен. Солардың 
бірде-біріне ақар-шақар Шыңғыс пана болмаған. Ақыры сонда 
ұсталып, бәрі де жер жастанды. Сірә, жүз шамалы адам. Бұл 
істе, сірә, басқадай бір гәп болған. Айтқыңыз келмесе, не деймін, 
ішіңізде қалсын...

СОЛТАБАЕВ: Жарайды, шырағым, айтайын. Бұл үшін мені 
енді қайыра соттамас. Семей мен Аягөзден әскер келгенін білген 
соң-ақ Қытай жолы сағым сияқты әншейінге айналды. Сонсоң 
топтанып жүруді қойып, әркім өзінше құтылсын деген пәтуаға 
келдік. Мен біраз кісілермен әуелі Шыңғысты өрлеп, Шұбартауға 
қарай ойыстым, бірақ түнге қарай бағытты шұғыл өзгерттім.

АВТОР: Жалған із тастау үшін бе?
СОЛТАБАЕВ: Иә, соған ұқсаған амал. Абыралы жақтағы Ма-

шан тауын бетке ұстап, сыпыра елсіз тау ішімен Семейге бет 
түзеп, айналыс жасай жүрдік.

АВТОР: Не себепті?
СОЛТАБАЕВ: Кісісі мол және бірін-бірі біле бермейтін қала іші 

болмаса, иесіз дала қашқынға пана бола ма? Ана сорлылардың 
қателігі де сол, Шыңғыстың қалың жыңғылын қорған көргені. 
Әскер қоя ма, ұзаса бір апта тығылады, тышқан ініне кірсе де 
тауып алады. Тасада отырып бір-бірлеп құртпай ма...

АВТОР: Тура айтқаныңыздай болыпты. Санияқас пен Қы-
дышты Саркөлден ұстапты. Ауданға дейін жаяу айдағанда 
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екеуі де атша желіп отырыпты деседі. Қарабаланы ауылдан 
алыпты, серіктеріне ере алмай жатып қалса керек.

СОЛТАБАЕВ: Бәрі де жазмыштан, шырағым. Татар дәмі 
таусылған соң не істейді? Біз Абыралы жеріне бойлай ендік 
те, Дегелең тауын теріскей жағынан айналып өтіп, тек қана 
түнде жүріп отырып, қалаға елеусіздеп кірдік.

АВТОР: Осы ақылды өзге серіктеріңізге неге айтпағансыз?
СОЛТАБАЕВ: Менің орнымда өзің болсаң қайтер едің?
АВТОР: Сонымен қалаға кірдіңіздер...
СОЛТАБАЕВ: Бірден тарап кеттік. Мен өзім Семейде аял-

дамай, Алтай өлкесіне өтіп кеттім. Содан Сепкрайдың ту-у 
шетінен бір-ақ шықтым. Содан қырық алтыншы жылға дейін, 
он бес жыл ұдайы тірі жан маған Қасымбек деген жоқ.

АВТОР: 1946 жылы қалай ұсталдыңыз?
СОЛТАБАЕВ: Соны осы күнге дейін білмеймін.
АВТОР: Білмесеңіз, мен айтайын: өзіңіздің бір қандасыңыз, 

сірә, әйеліңізбен керісіп қалған ба, көршіңіздің қосағы Аманжо-
лов емес, Солтабаев екеніңізді тиісті мекемеге хабарлапты.

СОЛТАБАЕВ: Өзім де солай ойлап едім. Соғыс кезінде Бий 
қаласында тұрақтадым, аздаған сауда-саттығым болатын. 
Тұрмысым да оңды еді. Сірә, әлгі пақыр соған қызғаныш жасаған. 
Шу дегенде базардан ұстады, каталашкаға жауып қойып, 
бірнеше күннен соң бейтаныс бір қазақ жігіті, Семейден арнайы 
келген тергеуші екен, бетіме ожырая қарап, «Ал сөйле, Солта-
баев мырза!..» дегенде құдайдың оңдырмай ұрғанын бір-ақ білдім. 
Семейге әкеліп, сот құрды...

* * *

Қазан айының алғашқы аптасына дейін Шыңғысты ереуіл
ші тобырдан сүзу тоқтамаған. Ерлізайыпты Әбішевтердің мүр
десін Қызылшілік деген жерден тауыпты (шіліктің ішіне бе
тін жаппай қалдырған, іздеуге қатысқан адамдардың айтуына 
қарағанда, мүрделері бүліне бастаған).

Шыңғыстау аужаскомы қайғылы хабарды Аягөздегі ағасы 
Көшмұханбет Әбішевке жеделхатпен хабарлапты. Бұл кезде ол 
Баянауылдағы әкесін, інілерін де көшіріп алып, бір шаңырақ 
астында тұрған. Шыңғыстауға жетуге қамданған баласына Әбіш 
ақсақал: «Әй, балам, бас көтерер сенен адасып қалсақ, мына топ
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ты балашағаның күні не болады? Ол жаққа сен барма, не көрсем 
де өлмелі шал мен барайын...» – деп әкесінің өзі аттаныпты. Сірә, 
дер кезінде жеткен. Қайта келген соң көргенбілгенін балалары
на өзі айтып беріпті: «Рамазан мен Рәпіштің қанын жумай, жа
назасын мұсылманша шығарып, бір қабірге жерледік. Жерлеу
ге алпыс адам қатысты, «қыршынынан қиылған жас өрендер, 
сендерді аудан халқы ұмытпайды...» деген сияқты жұбату сөз 
сөйлеп, сол дүрбелеңде мерт болған жұмысшыбәлшебек Олжа
бай Шалабаевтың қасына, бір қабірге жерледі...»

ХVІ

1978 жылдың қазан айында күллі Кеңес Одағы Ленин ком
сомолының құрылғанына 60 жыл толуын мерекеледі. Ерлі
зайыпты Әбішевтер туралы «Шыңғыс хикаясы» атты деректі 
хикаят пен трагедияның авторы ретінде Абай ауданының жастар 
комитеті Қарауылдағы халық театрының кезекті қойылымын 
көруге мені де шақырды. Сөйтсем, ауданның бастауыш ұйымда
рынан комсомол жетекшілері, 30жылдардағы аужаском мүше
лері, бұл кезде кексе жасқа келген еңбек ардагерлері де келіпті. 
1930 оқу жылында Рамазан мен Рәпіштен сауатын ашқан 
Бақанас пен Байқошқар ауылдарының («Бірлік» атанған үлкен 
кеңшардың тұрғындары) көнекөз тұрғындары да бар. Кейбі
рін мен жазбай таныдым, кезінде іздеп барып, естелік жазып 
алғамды. Кейбірінің есімін сәл өзгертіп хикаят пен драмаға да 
енгізгенмін.

...Содан бір сәтте шымылдық ашылды. Бұдан 4050 жыл бұ
рынғы Бақанас ауылының жұпыны қоражайлары бейнеле ніпті, 
маңдайшасында латынша «Mekteh» деген жазуы бар тақтайша 
ілінген тоқал үйдің ішінде тәйтері, тулақтар үстінде тоңқаңдап 
жатып, кейбірі бірбірінің арқасына кітапқағазын төсеп, «Сау
жой» сабағында отырған жадаужүдеу колхозшыларды көрдік. 
Залдағы көпшілік бірбіріне қарайды. Көріп отырмын, жастар 
жағы «Осындай да жүдеу өмір кештіңіздер ме? Неткен кедей
лік, неткен қораш тірлік?..» десе, кексе көрермендер «Бұдан да 
қиын, бұдан да ауыр тұрмыс кештік, балалар. Қараңғылықта, 
таршылықта бейнет тарта жүріп, бүгінгі шатшадыман тұрмысқа, 
молшылыққа жеттік. Сендерді де білім бұлағынан сусында ған 
кең жайлауға жеткіздік…» дегендей толқуды сеземін. Әлбетте, 
ерлізайыпты Әбішевтердің қалқадерінше әскездеп жүргізген 
«Саужой» сабағы, соған қатысушы ауыл адамдарының аңғал са
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уалдары залда күлкі туғызып, сахнада жүріп жатқан ескі мен 
жаңаның қақтығысы жұртты баурай бастады...

Менің назарым сахнадағы ойыннан гөрі залдағы кекселер
ге ауды. Дені сахнадан өздерін танып, айранасыр болды. Кей
бірі: «Оу, бәрі рас, шыны солай!» – десіп, қол соғып, ойын көр
сетушілерді қолдап бақты.

Шындығында сол кеште сахнада ғана емес, зал ішінде де дар
қан өмірдің бітіспес тартысы, ескі мен жаңаның күресі қайта 
өрбігендей бір дүрбелең сәт туып еді. Соны өрбіткен мерекелік 
ойынды ұйымдастырушы – Абай аудандық комсомол комитеті. 
Аужаскомның хатшы қызы Бақыт Ағыбаева сахна алдына 
шығып:

– Қымбатты жолдастар, күні кеше, тап жауларымен қиян
кескі күрес жолында «Табымның намысын сатып, табымның 
арын қорлағанша жер жастанғаным артық!» деген асыл уәжбен 
өмір сүріп, сол сертінен айнымай жүріп шейіт болған кешегі 
Шыңғыстау аужаскомының байырғы мүшелері Рамазан Әбішұ
лы мен Рәпіш Әбіш келінін орындарыңыздан тұрып, еске алу
ды өтінемін!.. – дегенде, залда отырған үлкенкіші бір минут, 
бәлкім, одан да ұзағырақ тұрып, жас өрен мұғалімдер рухына 
тағзым етті.

Соның артынша «Біз – әрқашан да жаспыз!» деген тақырыпта 
айтыс басталды. Оған үлкенкіші түгел қатысты. Қарт комсо
молдар естелік шертсе, жастар жағы қазіргі игі істерін көлденең 
тартты. Екі ұрпақтың тарих шерткен сұхбатына айналған мәнді 
кешті хатшы қарындасымыз қорытты: 

– Ерлізайыпты Әбішевтердің есімі аудан жастарының қа
тарына оралып, бізбен бірге өмір сүріп, еңбек үрдісінде де же
ңіске жетуімізге қызмет етіп келеді. «Бірлік» кеңшарының ком
сомол ұйымы оларға есеп карточкасын қайтадан ашты. Ерліза
йыптылардың аудан орталығындағы моласы да назарымызда, 
олардың есімімен Қарауылдан көше атадық. Бақанас ауылына 
да 1931 жылы берілген атын қайта жаңғыртып, Рамазан ауы
лы атанды. Қыршын кезінде қапылыста мерт болған Рамазан 
мен Рәпіш есімдерін біз, аудан жастары, әрқашан да қастерлеп, 
олардың өшпес ерлігін әр уақытта жадымызда ұстаймыз! Бүгін 
де, Ленин комсомолының 60 жылдық үлкен тойы қарсаңында 
олар біздің ортамызда дейміз!..

Семей.
1968-1981 және 2014 жылдар

8246
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АЙШЫҚТЫ МЕЗЕТТЕ

(Деректі баллада)

 – Армысың, Төлеубек Аралбайұлы, мен саған келіп тұр мын. 
Армысың, есімің ел аузында сақталған асыл азамат! Қабі  ріңе 
келіп тағзым еткен ұрпағыңның сәлемін қабылда. Естимісің, 
мен саған келіп тұрмын?!.

Төрт құлақты жатаған зираттың алдында тұрмын. Дала дел
сал. Өлі тымық. Үп еткен жел жоқ. Күнітүні тынбай соғып, енді 
ғана тыным алған өлара сәт. Айнала жымжырт. Жақпар таста
ры қарауылға шыққан құлжадай одырайып ту желкемде биік тау 
тұр. Тау түбінен, жақпар тас іргесінен жарып шыққан бұлақтың 
да әншейінгі сыбдыры естілмейді. Етегін жусан көмкерген ескі 
мола да үнсіз. «Не дейсің маған, не десең де тыңдауға әзірмін» 
деп күтіп жатқандай.

Болмаған істі болды деп, соның бәрін, Төлеубек, саған бай
лап, есіміңді ғажайып ерліктермен өрнектеп немесе қисынсыз 
аңыздармен көркемдеп, мейлінше әсірелеп жазу ниетім де жоқ. 
Сенің қысқа өміріңнің бір ғана күні туралы, ең соңғы, ақтық сәті 
жайлы сөз етпекпін. Шынымды айтайын, сен туралы білетінімнің 
өзі де – осы ғана, бір тәуліктің оқиғасы! Аққан жұлдыздай жарқ 
етіп, қас қағымда қайта сөнген сәт.

Шынтуайтын айтқанда, сен туралы сұрау салып, Төлеубек, 
біраз жерді шарладым. Семейдегі мұрағаттардан ізіңді шалдым. 
Тапқаным – шамалы дерек. «Пәленше жылы туған, шыққан 
тегі – кедей, саяси сауатты, өз міндетіне адал қарайды, Кеңес 
өкіметінің беделін көтеруге ынталы...» деген сипатты жадағай 
мінездемеден шынайы тұлғаңды көре алмағанымды несіне жа
сырайын. Суретіңді де таба алмадым. Сөйтсе де біраз сырыңа 
қанып, соған да тәубе дедім.
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Маған сен туралы бірнеше адам әңгіме шертті. Солардың 
бәріне мен бір ғана сұрақ қойдым. Рас, солардың бәрі де сол күні 
қасыңда болмаған. Сен көрген сұмдықты олар көрмеген. Бірақ 
бәрі де өзіңмен араласқұралас болған замандастарың. Жаңа 
өмір үшін күрес жолында бір ниет, бір үмітпен тізе қосып қатар 
жүрген әріптестерің – Абыралы ауданын құрушылар...

* * *

Есіңде ме, Төлеубек, 1931 жылдың ақпан айының соңғы күн
дері. Дәлірек атайын, 25і күнгі ертеңгілік мезет. Аудандық 
партия комитетінің хатшысы Қаражан Тойбеков өзіңді каби
нетіне шақырыпты. Қыс қаһарына мініп, қар астындағы дала
ның өлі денедей аппақ болып, туһ деген түкірігің жерге түспей, 
Абыралының ішісырты түгел аяз құшағында шаңытып тұр
ған аязды күнді есіңе алшы. Есіңе ал да, хатшымен болған 
сұхбаттың мәніне ой жүгірт. Жаңажаңа қаз тұрып келе жатқан 
колхоздардағы жұртты еңбекке жұмылдыру жайында ма еді? 
Әлде сондағы қарабайыр жандардың көзін ашып, тезірек са
уаттандыру туралы сөз болды ма?.. Хатшының кабинетінен сен 
қандай тапсырма алдың? Оның да жайжапсары маған беймәлім. 
Менің анық білетінім – сол күні өз үйіңе қонбауың.

Сот кеңсесінен асыға шығып, дереу атқораға келіп, Есім
жанқараға ер салдың. Атқора қашықта еместі, үйіңнің іргесінде 
болатын. Ой, дүниеай, өзің су тасып, от жаққан ең алғашқы 
ошақтан ыстық, содан жақын қандай орын бар?! Қандай болса 
да соның жұпыны сиқын елемей, жер бетінде биік сарайлар мен 
сәулетті үйлер барын ұмытып, өзіңменөзің болып, бірбіріңнің 
бетіне мейірлене қарап, жайраң қағып отырғанға не жетсін! 
Гүлжан* да мәз, сен де мәз. Мәз болмасқа шараң тіпті жоқ. Қо
сылғандарыңа алтыақ ай болған. Ләззат айының ұмытылмас бал 
шырыны еріндеріңнен әлі кеппеген, жас өмірдің ыстық қызығы 
суымаған шақ. Гүлжан да жас қызметкер, аудандық аурухана

* Қарағанды облысы Шет ауданының тұрғыны Қапияш Аралбаеваның бізге 
жолдаған естелігінде Төлеубектің зайыбының есімі Күлзира делінген. Бірақ біз 
сол кісіні көрген адамдардың куәлігіне сүйеніп, Гүлжан есімімен атауды қаладық. 
Шындығында Қапияш Аралбаева жеңгесін көрмеген, естуі бойынша және көп жылдан 
соң жазып отыр.
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да медбике. Оның да жұмысы көп, үйден гөрі дәрігердің кішкене 
кабинетінде көбірек болады. Өйтпеске амалы жоқ. Аурухана да 
ауданмен бірге жақында ғана ашылған. Кісі жетпейді. Аурулар 
болсаболмаса да аз емес. Уақыт талабы солай.

 «Уақыт солай...»
Осы тақылеттес сөзді сол күндері жиіжиі айтыпсыңдар, 

Төлеубек. «Бәріне үлгеріп, бәріне жетсем, бәрінен де қалыс қал
маймын...» Осы үрдіс пе сені сол күні асықтырған? Апырай де
сеңші, сол күні әйеліңмен де қоштастырмай, қол созым жерде 
тұрған ауруханаға мойын бұрғызбай, жас отау, жылы босағаңнан 
асығыс аттандырған сені ненің күші, нендей әмірдің құдіреті?

Оның да жөнжосығын айта алмаймын. Менің білетінім – сү
ліктей қара жорға атты сипай қамшылап, Қалмақтастың қайқаң 
белінен әрі асқаның. Қара аттың төрт аяғы тағаланған, мұзға 
салсаң да таймайды, жер танабын қуыра, омбы қарды кіріш
кіріп басып жортып келеді. Тектентекке ұры аты атанып, 
Есімжандай баукеспе қырқылжыңның астына түсті дейсіз бе?! 
Былтыр өзің: «Сәйгүлік атың қазынаға түседі, суық жүрістен 
өзің де тыйыл!» – деп билік айтқанда, Есімжан шіркін көз ал
дына үйіріле қалған таңғы шықтай мөлдір тамшыларды тежей 
алмай ағылтегіл егілгені кенет есіңе түсті. Жоқ, тегін емес. Бұл 
жануар – алыс жолдың, ұзақ жортуылдың аты. Үстіңде шолақ 
ақ тон. Аяғыңда – саптама етік, басыңда – түлкі тымақ, маңдайы 
орталанған айдай, қанқызыл реңін ашқан ақ қылшықтары 
жылтжылт етіп, қарға шашқан күмістей жарқылдап келеді. Оң 
қолыңда – алты өрім, тобылғы сап білеу қамшы, беліңде – алтыа
тар тапанша, Қызыл отау сотының сол кезде жанынан тастамай
тын сенімді қаруы.

Төлеубек, мен жуықта сенің сол ізіңмен жүріп қайттым. 
Жүй  рік «Газик» үш сағатқа жетержетпес мерзімде мені 
бұрын ғы «Оян, кедей» колхозының жұртына алып келді. 
Жұр ты дегеніме таңданба. Өзің көрген колхоз орталығы 
бүгінде зымзия жо ғалған. Сол кездегі тоқал үйлердің бірі де 
қалмапты. Сол жерді қазір «Қайнар» кеңшарының бір бөлім
шесі қоныс етіп отыр. Бұл өңірге қар өтемөте қалың түсетінін 
білетін шығарсың? Кеңшар басшылары бүгінде сол гәпті 
мықтап ескерген. Өйткені бұрынғы 6ауылға қарайтын «Оян, 
кедей», «Көкшетау», «Ұшқын» колхоздары мен «Еңбек» ком



117

ШЫҒАРМАЛАРЫ

мунасының жері – сыпыра егіндік. Мол егіннің қайнаған база
ры осы жерде. Үлкен қырман. Ұзындығы ат шаптырым астық 
қоймасы. Қатарқатар салынған шатырлы үйлер. Жарық та 
кең мектеп. Ерсіліқарсылы ағылған машиналар, күнітүні 
гүжілдеген трактор үні. Құдды бір жәрмеңке орнындай, абыр
сабыр қарбалас та осы жерде. Байқаймысың, мұны мен саған 
зор мақтанышпен айтып отырмын.

Сол күні өзің қонған Сөрелі ауылында да болдым. Есіңде ме 
осы ауылда қыликөз бір адаммен ойда жоқта кез болғаның?..

Сен табалдырықтан ішке аттағанда сол қасқа төрде, дастар
қан басында шай ішіп отырғанды. Екеуің бетпебет келіп 
қалдыңдар. Ол сені айнытпай таныды, сен де жаңылған жоқ
сың. Жаңсақ басар жөнің де жоқты. Бірбіріңді жапжақсы 
білесіңдер. Ол бірақ орнынан қозғалмады. Бәлкім, сескенбегенін 
көрсеткісі келген шығар... Әйтеуір ескі танысыңның төрде та
стай қатып отырып қалғаны шын. Құрметқадірді сұрап алар кісі 
сен бе? Босағада кідірмей төрге өрледің. Қас қағым сәт дағдарып 
қалған үй иесі кенет орнынан атып тұрып:

– Жоғары шығыңыз. Хош келіпсіз!.. – деп қалбалақтаған шы
рай аңғартты.

– Міне, тағы да кез болдық, – дедің қыли көз танысыңа.
Ал ол үнтүнсіз бедірейген қалпы қырын қарады. Құдды бір 

ін аузында тышқан аңдыған мысық сияқты. Күллі денесі қал
шылдап, быртиған доғал саусақтарына дейін жыбырлап, жерге 
төселген киіз бетін тырнағанын байқадың. Қитар көзінің қа
рашығы жоғалып кеткен. Әлдебір бұзық ниетке ынтасы ауғаны 
айқын.

– Өткен жылы сен маған бұл кәсібімнен жерідім дедің. Бүгін 
сен ұры ғана емес, қандықол қарақшы атанып отырсың. Үкімет 
құрығы ұзын, жазасыз құтылам деп жүрсің бе? Сорың қайнайды 
бір күні, Есеке...

Есімжан сойқан тіл қатқан жоқ. Сол көзімен босаға жаққа қа
рады. Оң көзі – өзіңде, сөдия жігіттің өне бойын тіміскілеп отыр.

– Есікке қарама. Қашпақ болсаң, үлгересің. Мен бүгін жал
ғызбын, қорықпа, – дедің жақындай түсіп. – Сені ұстауға мили
ция шыққан. Бір топ адам. Бүгінертең осы ауылға да соғады. 
Құтылмайсың, өз еркіңмен берілсең – жазаң жеңілдейді. Мен соған 
кепілмін...
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– Не үшін, сөдия Аралбаев жымиып отырып ату жазасына 
бұйырсын деп пе?

– Жазаны қылмысыңа қарай тартасың...
Күш қолданбай, мылтық кезеп қорқытпай, әңгімелесіп оты

рып, жайдары сөзбен иландырмақ болдың. Сол себепті қыли көз
бен тең адамша сөйлестің.

Есімжан содыр жаратылысында түсі суық, ірі қимылға 
бейім, айбаты ересен дегенді естіген. Үнемі жалғыз жорта
тын әккі, қолы да әлуетті, ал қимылы көз ілеспес жылдам деп 
әңгімелейтінді жұрт. Әрине, қазір де ол қарусыз емес. Әсіресе 
мергендігінде қапы жоқ және қолмергеннің жампозы болса ке
рек. Бүгінге дейін ұстатпай, қуғыншыға алдырмай жүргені де 
соданмыс. «Бұл жолы да аман кететін болды, – деп тілін тістеді 
сөдия жігіт. – Қауіпті сапарға жалғыз аттанғаным бекер бол
ды, бірекі милиционер ерткенім жөн еді. Жә, бұл қырқылжың 
қашанға дейін дегенін істейді? Есімжан ұрыдан қорықпайтын 
ауыл жоқ. Әбден еркінсіп алған. Ойда жоқта сап ете түседі де 
білгенін істейдіміс. Жалғыз үйлі қыстау иелері оған сұрағанын 
береді, ізін де жасырып, қуғыншыларды адастырады. Солардың 
бірі – Сөрелі қыстауының иесі. Мен тұтқиылдан кіріп келгенде 
ол неден састы, неге абыржыды?..

 Иә, күш бүгін тең емес. Жалғыз өзің оны ала алмайсың. Әл
бетте, үй иесі қолғабыс етпесе... Ал оған сенім жоқ. Алдажалда 
мына содырдың қолына түссең оңдырмайды...» 

Амалы болмаған соң онымен де ұзақ сөзге түсті. Былтырғы
дай сенім көрсетіп, кешірімнен біржола кеткен бейбақ демей, өз 
еркімен берілуге иліктіргісі келеді. Бұл да адам баласы. Сіңірі 
шыққан кедей. Әлдебір шолақ белсендінің таяғы тиген, әлдебір 
көкірегі соқыр саясатшылдың тізесі батқан, нақақтан жапа шек
кен. Намысқой неме соны кек тұтып, өзінше майдан ашқан. Өмір 
соқпақтарының бұрылысқалтарысы аз ба? Жолдан адасқан 
Есімжандар біздің далада әлі де көп...

Дастарқан жиыла Есімжан аттанып кетті. Әлде сескенді, бәл
кім, ойға түсті? Саған тиген жоқ. Сенің тақымыңдағы қимас сәй
гүлігі қарагерге де көз алартпады.

Сол кеште өзіңмен дастарқандас болғандар айтады: «Ертең
ақ ауданға өзі келіп, қаруын тапсырады», – деп сәуегейлік жа
сапсың. «Беті қайтты, сөзіме иланды», – деп те қуаныпсың.
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Бірақ қателестің. Ізгі жүректі, елдің бәрін өзіңдей көретін ақ
көңіл, ойыңда тырнақтай арамдық жоқ, есіл азамат! Сол қателі
гің саған қымбатқа түсті, амал не?

Аудан орталығы Қайнарға ізіңше қайтқаның жөн еді. Осы 
ауданды ұлардай шулатқан қарақшымен ойда жоқта ашық кез
десуің, сол баукеспенің түн ішінде аттанып кетуі басыңа төнген 
қатерді аңғартса керекті. Алайда сен ештеңе сезбедің.

Ертеңгіліктегі елеңалаңда, ауылдан ұзаған бетіңде оны айда
лада тағы да кезіктірдің. Жолыңды әдейі тосқан тәрізді, бұқпа 
бұйраттың қалтарысынан шыға келді де, дауыс жетер жерге 
жақындай түсіп, көлденеңдеп тұра қалды. Шалма тастар таяу 
жерде, бәлкім, одан да жақын. Оң қолы қалтасында, қамшысын 
тақымына басқан. Сол қолымен тізгінін тежеп, үзеңгіге аяғын 
шірене тіреп тосып тұр. Көзқарасы суық: «Кездестің бе оңаша, 
куәгер жоқ қу медиен далада түстің бе қолыма...» деп ызғар ша
шып тұрғандай. Сен де қарагер аттың басын тежедің. Жалт бер
ген жоқсың. Бәлкім, сенен ол сондай осалдықты күткен шығар? 
Жалт берсең, шап беруге әзірленген кісінің әлпеті. Бәлкім, 
алтыатар тапаншаңды қойныңнан суырар сәтті тосты? Сенен 
бұрын шүріппені басуға оң қалтасынан қолын алмай тұрғаны 
да, сірә, содан. Алайда сен саспадың. Сөйткенің жөн болды. 
Қан дықол қарақшы тұтыға сөйлеп:

– Аал, ссөдия Аралбаев, ммаған қанша жыл жаза кесесің? – 
деді.

– Есеке, кешегі сөзіңді қайталап тұрсың.
– Әгерәки кісі өлтірсем ше?
– Қолыңды қалтаңнан суыр. Екеуімізге қоқанлоқы жәрдем

деспейді, Есеке.
...Айдаладағы болмашы тәжіке, Төлеубек, саған оңайға түс

кен жоқ. Бірақ не істейсің, жол тосқан сен емес. Бір нәрсені 
көзеп келгені анық. Тек неге бөгелді? Ойланған сияқтыау... Тол
қығандай өңжүзі... Толқысын, саған тегінде қарсыласыңның 
ойланғаны оңды. Әжетіңе жарат соны. Сөзбен төпе, тек жалынба! 
Сескенгеніңді сездірме!..

Ақыры жеңдің оны. 6ауылға дейін бірге баратын болдың
дар. Сол ауылда ол қаруын тапсырады. Өз еркімен берілгендігі 
туралы сен қолхат жазасың. Сол жерден Есімжанды кісі қосып, 
ауданға аттандырасың.
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Осы уәжге «жә» десіп, алға жүрдіңдер. Жау болып кездесіп, 
дос болып аттандыңдар. Жөнақ! Жол енді тезірек қысқарды. Кө
ңілің көтеріңкі. Ыңылдап ән салып келесің. Жаймақоңыр сазды 
үн. 

Қызыл отау соты – о күнде үкім шығарар жазалаушы ғана 
емес, оқу мен мәдениеттің де ошағы. Жұртты жаңа өмірге құл
шындыратын ойынсауықтың да отауы. Сондықтан да саған 
дүйім елді өзіңе еліктірер сегіз қырлы өнер керек. Қаншама 
зор дауыспен ән шырқасаң да, жалғыздың үні шықпас деген, 
бір өзің сұңқылдап ән салу жапан дүзде жараспайды. Ал жа
ңа серігің үнсіз келеді. Біржосын бүкірейіп, ерге отыра алмай 
қозғалақтауында жұмбақ гәп бар. Жанжағына қарайды. Әл
декімді іздейтін сияқты.

Сөреліден ұзап кеттіңдер. Жол ұзақ. Күн шыңылтыр аяз. Ат
тар басын шұлғып тастап, танауларынан құшаққұшақ бу атып, 
сар желіп келеді. Үнсіз отыра алмадың. Сөйлеп кеттің тағы да: 
қар астында жатқан иен дала мәңгі бақи ұйықтап жатқандай; 
тұла бойын жаза алмай, қойнықонышы мұзға сірескен тоң 
дерсің; әр сайдың етегінде бірбір қыстау; бәрі соның ауыл атана
ды. Ауыл атанып, түтін түтетіп отырып айтатыны баяғы уәж – қу 
өңештің сұрауы, соғатын сойылы да – жұтқын қамы, ру намы
сы, өзі қарауыл қарайтын төбенің биіктігі. Әркім өз төбесін биік 
көреді, өзін де биікте тұрғандай сезінеді. Сол тірлікке былтырдан 
бері жаңалық енді. Қорақопсыға, қораңдағы төрт түлікке иелік 
түбірімен жойылмақ, мал да, жан да ортақ меншікке айналмақ. 
Әр сайдың, әр төбенің етегіне қыстау салып, жеке ауыл болған 
бәзбаяғы күнкөріс енді болмайдымыс. Иен далада тарыдай 
бытыраған жан иелері ортақ шаруашылыққа жегілмек. Оның 
аты – колхоз, яғни ұжымдық шаруашылық. Басында сол шара 
ерікті делініп еді, күзден бері «Колхозға кірмесең – «контрсың» 
деген зорлыққа ауысты. Қысқасы, бай атаулы қиыр шетке 
жөнелтілді. Орта шаруа, тақыр кедей бір ауылда бас қосып еңбек 
қазанын қайнатпақ. Соңғы екі жылда Кеңес үкіметі жариялаған 
қаулықарар бойынша, байырғы қазақ даласы байкедей болып 
жіктелуден ада болып, феодализм қамытынан құтылып, ортақ 
меншік салтанат құратын социализм қоғамына еделжедел ен
бек. Тек алғашқы қиыншылықтарға төзсең болды. Одан арғы 
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оңай, сыпыра рақат! Демек, дала келбеті қайта жаңғырады. 
Жұрттың бәрі адал еңбекке жұмылады. Ол болса шатшадыман 
бақыт шыңына шығарады. Жержерде жедел құрылған Қызыл 
отау сотына да артылған міндет осы – халыққа жаңа саясатты 
түсіндіру...

Шешендіктен құралақан емес сот жігіт дала тағысы атанған 
ескі танысына осы жайттарды тарқата айтып, өзі имандай сенген 
жаңа қоғамның алғышарттарына күмәнсіз иліктірді. Қыраулы 
ақпанда аупартком хатшысынан төтенше тапсырма алып жолға 
шыққан себебі де осы еді – қиыр шеттегі Көкшетау қолатындағы 
қалың елдің ортақ шаруашылыққа наразылығын үгітнасихатпен 
тарқату болатын.

Сол үгіті әлдеқандай түйткілді себеппен жолын тосқан тосқан 
әйгілі содыр Есімжанға да әсерлі болған сияқты, кенет ол қарагер 
аттың шаужайына шап беріп:

– Сөдия шырақ, Сөреліге кері қайтсақ қайтеді?.. – десін.
Әлденеге күмілжігені анық. Амал не, сен оны ұқпадың. Әккі 

ұрының ішінде қызқыз қайнап жатқан арпалысты сезбедің.
– Неге? «Еңбек» коммунасына бірге барып, шаруа бітірген соң 

Қайнарға да бірге қайтамыз... – деп қарагерге қамшы сілтедің.
Ақсайдың атжал биігіне көтерілгенің сол еді, төбе басында 

иіріліп тұрған аттылар көзіңе шалынды. Біреу емес – бірнешеу, 
бесеу, иә алтау емес – әлде жиырма, әлде отыз. Қолдарына аша, 
сойыл ұстаған. Иін тіресіп жиын тұр. Сұсты топ, суық топ. Бір 
пәленің болғанын ішің сезді.

– Жолықтың ақыры, сөдия шырақ. Енді құтылып көр!
Жолсерігінің бетаузы жыбырлап, әлденеге қуаныш білдір

ген дей. Әлде қатерді сезіну? Әттең, не керек, соның не деуге де 
мұрша болмады.

Атына қамшы басты. Тұлпар едіау қарагер ат! Жонына ти
ген қамшыға дір етті де, жалт беріп аға жөнелді. Серігің де қал
ған жоқ. Әлде қуып келеді, әлде қашып келеді... Соңыңнан 
қалар емес. Дөң басындағылар да қалыс қалған жоқ. Тас төбеңде 
зуылдаған оқ. Екі жағыңнан бірдей жанаса шапқан көп тұяқ.

– Атын атпаңдар! Атына тимеңдер!..
– Атпа, сойылмен түсіреміз!
Алдыңды лезде орап алды. Сол жақта ғана болмашы саңылау 

бар, ол болса – ауданға қарамақарсы бет. Амалың қанша, Есім
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жанқараны жонға төпеп, сол тұсқа ұмтылдың. Қарагер ат та 
жөнеп берді.

Сол қуғынды тәптіштей сипаттаудың жөні бар ма, Төлеубек? 
Ол да қарагер аттың желмен жарысқан жүйріктігіне мадақ 
болмақ. Алып шықты жануар. Рас, 6ауыл ұрымтал жерде еді. 
Әйтеуір шай қайнатым уақытта атыңды қансорпа ғып «Оян, ке
дей» колхозына аманесен жеттің. Қуғыншылар айдалада қалды.

6ауылдың кеңсесі осы жерде. Кеңсе деймінау, өзің білесің, о 
кездегі бірдебір колхоз басқармасының, бірдебір ауылкеңестің 
тізе бүгер белгілі орны жоқты. Бұл ауылда да кеңестің қызыл 
жалауы Малбосын Кескенбайұлының қақпасына ілінгенді.

6ауылдың әйгілі кеңесін саған таныстырудың қажеті жоқ. 
Малбосынның ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болып дүрілдеп 
тұрған кезі. Осы кеңеске қарайтын он шақты ауылдың үлкен
кішісі соның қасқабағына қарап от жағып, соның рұқсатымен 
ғана ат ерттейді. Өзі де өрт едіау, шіркін! Тек сауаты кемшін, 
қолын ескіше қоятынды. Сол да әжетіне асты, Кеңес өкіметі 
билікке келгенде ол атқа мінді. Белсенді атанып жүріп, Ком
партия қатарына мүшелікке өтті. Ал тумысында ешқандай 
мін жоқ, жеті атасынан бері жалға жүрген, сіңірі шыққан ке
дей. Жоқшылықтың дәмтұзын жас күнінен татқан. Қолына 
билік тиген соңақ қамшыны оңдысолды аямай сілтеді. Саяси 
белсенділігіне жұмысқа деген ынтасы қосылып, күллі ауданға 
танылды. Оның қармағындағы ауылдар салықты бұрын ғана 
емес, әрдайым асыра төлейді. Аудан басшылары да оған иек арт
ты. Сенгені ғой, жиналыс сайын басқа ауылкеңестерге оны үлгі 
ғып айтатын болды.

Сонымен, ауылкеңес төрағасының үйіне жетіп, ат басын 
тіредің. «Еңбек» коммунасының бастығы Жанай Жайтуғанұлы 
да осында екен. Кеңеске іштартатындар тез жиналды. Бірақ 
қарамы аз! Үш коммунист, екіүш комсомол жас. Қарулары да 
мәз емес. Бақан, екіүш сойыл, құс мылтық пен екі алтыатар. Иә, 
адам аз. Ауылда сойыл ұстар азамат қалмаған. Дені бүлікшілер 
тобына қосылған.

Әйтсе де жан дәрмен қимылдап, қарсы тұруға кірістіңдер. 
Басшылыққа Жанай Жайтуғанұлы тағайындалды. Жүректі жі
гіт, қаталдығы мен қаһарлылығы бірдей деген дабыра атағы бар. 
Кәмпеске науқаны кезінде шонжар тұқымды ғана емес, орта 



123

ШЫҒАРМАЛАРЫ

шаруаны да бір шыбықпен айдаған өрлігіне бүкіл аудан халқы 
таңғалған. Белсенді азамат қазір де тыным таппай, ауылды ай
нала шауып жүр. Ауданға да кісі аттандырды. Ұсталып қалмаса, 
ертеңақ көмек келеріне сенімді. Басқа ауылдардан да жаушы
лар келді. Айтуларынша, ағайынды Кемпірбаевтар исі олжашқа* 
қарасты елді түгел көтерген. Иісі олжаш руы атқа мінсе аз күш 
емес. Кем дегенде бірнеше жүз адам (Қауіпсіздік комитетінің 
деректері бойынша, 800 адам атқа мінген).

Бүліншілікті бастаушы ағайындылардың соңына ерген то
быр көп күттірген жоқ. Құйынша жөңкіле тиісті. Олжаш ұра
ны жазылған төртбес туы бар көп аттарын баскөзге төпеп, 
алдыартты қаумалай жөңкілді. Қорғаныстағылар да тайсал
май қарсылық көрсетті. Алдыңғы топтың бастаушысы Кемпір
баевтардың кенжесі Бөкеш екен (кейбір деректерде есімі Бөкен 
делінген). Әлдекімнің көздеп атқан оғы оны жалп еткізді. Тағы 
да аттыңдар, тағы да кезедіңдер алтыатарды. Тағы біреу аттан 
құлады**. Амал не, көпке топырақ шаша алмадыңдар, қарамы ба
сым топ ауылға басакөктей кірді.

Ілешала талантараж басталған: кооперативтің дүкені, мек
теп үйі, ауылкеңестің есігін түріп қойып, қолына ілінгенді 
әкетіп жатыр; айнала түгел сойыс; коммуна малын шетінен ұстап 
қырып жатыр. Жылқыны да таңдапталғамай, жаппай ерттеген. 
Шұрқыраған құлын, кісінеген жылқы үні. Гугу сөз, күжілдеген 
көп айғай, кеңкілдеген күлкі. Айдалаға шапқылаған, ерсілі
қарсылы жөңкілген ессіз тобыр...

Сендерді де тыныш қойған жоқ. «Оян, кедейдің» өздеріне ер
меген бас көтерер азаматын түгел қосақтап, ортаға шығарды. 
Бәрінің алдында – үшеуің, үш белсенді, үш коммунист. Кемпір
баевтардың үлкені Ыбырай шал жағалай тепкілеп, бастарыңа 

* Арғын тайпасынан тарайтын Қаракесек қауымдастығының қамбар тар мағына жа
татын үлкен ру. Батырлығымен, өжеттігімен атаққа ілінген.

** Қауіпсіздік жүйесінің мұрағатында сақталған деректерде оққа ұш қан екінші 
жанкештінің есімі Базарбай делінген. Ол болса – Жанай Жай туғанұлының туған 
ағасы. Осы жайттанақ баррикаданың екі жағында бір әкенің екі баласы болғандығын 
айғақтайды. Қосымша айтар жайт: «Еңбек» коммунасының бастығы мен 6ауылкеңес 
төрағасының есімдерін біз бүгінгі ұрпақтарына көзтүрткі жасамас үшін өзгертіп 
атағанымызды ескертеміз; оның себебі ілгеріде баяндалатын оқиғалардан түсінікті бо
лады...
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қамшы үйіріп сабап жүр. Іске татыр киімдеріңді сыпырып алып, 
бөліске салған. Баскесер шал қайратына шын мінген, қамшы 
сілтеген сайын: «Қанға – қан, мерт болған інім Бөкеш үшін!» – 
деп өршелене ұрады, жығылғанды қайта тұрғызып қойып тағы 
ұрады. Әлден уақытта үш коммунисті сүйреп, ауыл шетіне алып 
шықты. Үшінші Кемпірбаев – ереуілші тобырдың басшысы Ыс
қақ осы арада екен. Екі иығына екі кісі мінгендей денелі, көзі 
жанжал іздегендей қанталап кеткен, атқа отырысының өзінде 
ірілік әлпет сезіледі. Үзеңгіге шіреніп, ат үстінде қырын отыр. 
Белінде алтыатар, мойнына қылыш асынған. Оның оң жағында, 
қарагер аттың үстінде тағы бір зор денелі адам тұр. Қарамады 
саған. Сірә, тура қарауға дәті шыдамаған сияқты. Өзіңнің бүгінгі 
жолсерігің. Адал еңбекке шақырған, адамдық жолға түсірем деп 
сенген Есімжан содыр...

– Қайсың алдың етігін? Қайтарыңдар түгел! Киімдерін де 
әкел! – деп бұйырды Ысқақ, даусы әлей зор екен, күллі ауылды 
жаңғыртқандай. Үшеуіңе де біржосын зілмен зәрлене қарайды. – 
Жалаң аяқ, тыр жалаңаш жау теңім бе менің?!.

Саптама етігің өзіңе қайта тиді. Жолдастарың да киінді. Күн 
жылынды ма, жоқ, жылы киім жылытты ма, мұздаған аяқ
қолыңа жан кіріп, қан жүгіре бастады.

– Тінтіңдер түгел!
Бұған дейін де талай тіміскі қойнықонышыңа қол жүгірткен

ді. Іске татырды олжалаған. Енді не іздемек? Жалындаған жү
регіңнен басқа тұла бойыңда не қалып еді, Төлеубек? Ақша іздей 
ме, асыл зат қарай ма? Жоқ еді ғой ондай құнды зат сендерде. 
Болған да емес. Жоқ, бар екен, жүрегіңдегі ең қымбатыңды, 
өміріңдегі ең асылды тапты.

– Қане, бері әкелші! Қандай екен өзі?..
Бұл сендердің партиялық билеттерің еді. Ең үстінде қарға 

тамған қандай болып алқызыл түсті сенің билетің жатыр. 
Тінткен жігіттің ұры қолы жыланша ирелеңдеп барып төсіңе 
жеткенде, әріде, бешпенттің ішкі қалтасында жатқан мүшелік 
кінешкеңе тигенде тұла бойың дір еткен боларау, Төлеубек. 
Ал әлгі бейбақ сенің партиялық билетіңді, кіпкішкене картон 
мұқабалы кінешкеңді кірқожалақ алақанына салып, қарққарқ 
күліп тұр. Жирен мұртын қайтақайта сипап, ішіндегі жазуды 
ежіктеп оқып, әлденеге мәзмейрам болды.
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– Қарашы, тинәмдай кінешке. Бұрын қолға ұстап көрмеген 
соң қайдан білейін, мұны мен ерекше бір қымбат былғарыдан 
жасайды екен деп ойлағанмын. Кәдуілгі қатты қағаз. Жазуы 
да мәз емес. Тұқымы жарымаған немелер, құдайау, шетелдің 
қымбат қағазына алтын әріптермен әшкейлеп жазбай ма, алтын
мен! Әй, сөдия, сауатты қаратаяқсың, шыныңды айтшы, осының 
не қасиетіне қызықтың? Не үшін осынау жөндем кінешкеге 
басыңды тіктің?

Үндемедің. Әлдебір оспадар жауырын тұсыңнан қамшымен 
тағы да осты. Сонда да тіл қатпадың. Төмен қарап, үнсіз тұрсың.

– Тоқтат, тимеңдер! – Ысқақ Кемпірбаев тағы ара түсті. – 
Бұларға біз басқадай бір ерекше жаза ойлап табамыз. Қане, не 
ойларың бар?..

– Атып тастайық!
– Ат құйрығына тағу керек!
– Киімдерін сыпырып алып, ауданға қоя берелік! Орта жолда 

үсіп өледі.
– Жә, текке даурықпаңдар!
Ысқақ даусын соза сөйлеп, ағасына қарады. Ыбырай шал 

адуын інісінің ақылдасқанына мәз болып, қоразданып қалды. 
Көтеріліс басшысы атын жетектеп, таудай болып теңкиіп жатқан 
күл үстіне шықты. Тобыр да солай ойысты. Тұтқындарды да сол 
жерге жеткізді.

– Уай, жігіттер, алдымызда кәменестің үш адамы тұр. Алланың 
қолдауымен қолға түсірдік, жон терісін тірідей сыпырсақ та 
еркімізде. Жә, исі олжаш баласы, қалың қамбар жұрағаты, 
ақылға салып, ойлап көріңдерші. Бұлар да пенде емес пе? 

Ешкім ләммим деген жоқ. Пысқырған аттар үні мен көп тұяқ 
тиген сайын шықырлаған қардың сықыры ғана естіледі.

– Иә, бұлар да адам баласы. Өзіміздің исі қазақтар. Осы 
шіркіндер қайбір емешесі үзіліп, жантәнімен беріліп бәлшебек 
болды дейсің? Солай ма, қызыл сұңқарлар? Кәне, өздерің айтың
даршы, кім сендерді осы жолға күштеп жеккен? Кім?..

Кемпірбай баласы үшеуіңе алмакезек жақындап, тобылғы 
сапты сары ала қамшысымен үшеуінің кеуделеріне тіреп тұрып, 
тілін безеді. Кеңес ағасы Малбосын сол жағыңда, ұнжырғасы 
түсіп, біржосын шыдамсызданып тұр еді. Соның қасына кел
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генде Ысқақ содыр дырау қамшысын кеңірдегіне тіреп, бірер 
мәрте батыра нұқыды. Ілешала естілерестілмес үнмен: «Қой, 
батырекесі, басыңды көтер. Кеңес ағасы мықты болу керек!» – 
деп жанына тие және мысқылдады.

Ешқайсың да үн қатпадыңдар. Топ басшысына бұл ойын ұна
ған сияқты.

– Неге үндемейсіңдер? Жарайды, бекерге қиналмаңдар, сен
дер үшін мен айтайын: қызыл кінешке күнкөріс үшін, мына 
қуыс кеуде Малбосындай атқа мініп, қамшы сілтеп қалу үшін 
керек болды. Көменес болмаса бұл шіркінді Кеңес үкіметі соқаға 
салып, жер айдататын еді. Иә, сендерге кәменес деген атақ керек 
болды, билік пен дәреже – бәріңнің құлқыныңды тескен гәп. Жә, 
сендер емес менің түпкілікті жауым! Ол – мына қызыл кінешке!..

Күлтөбені қаумалап тұрғандар бірбіріне қарады. Бүлік 
басшысының нені меңзеп тұрғанын әлі де ұқпаған сияқты.

– Осы кінешкенің құдіреті кіндік кескен жерімді тартып 
алған, малымды да түгел сыпырып ортаға салған. Осы менің ай
даушым, әмсе қорлаушым! «Апырау, мұның күшқуаты неде, 
нендей қасиетқадірі бар?» деп ойлаушы едім. Құдауанда, бүгін 
сәті түсіп, соны байқауды ойлап тұрмын. Кәне, кеңес ағасы, се
нен бастаймыз бұл сынақты. Өйткені сенен үлкен жоқ, дәрежең 
де көпкөрім. Қазір көреміз қандай кәменес екеніңді!

Ысқақтың саңқылдаған үні аязды қотанда шаңқылдаған 
күшігендей әсерлі. Әлденеге риза. Тымағын бір шекесіне қисайта 
киген. Бір құлағын ішіне қарай жымқыра басып қойыпты. 
Шапанының екі етігін беліне қыстырған, екі аяғын бірбірінен 
алшақтау ұстап, талтайған күйі күл үстінде шіреніп тұр.

Малбосын Кескенбайұлы бірер адым алға жүре түсті де, ар
тына жаутаңдай қарады. Жұртта үн жоқ. Көшбасшы Ысқақтың 
нендей жаза ойлап тапқанын біле алмай таңданып тұр. Сенің де 
жүзіңде, Төлеубек, сондай таңданыс. Атар деп едің, атқысы жоқ. 
Қамшы астына алып, жабыла сабар деп те ойладың. Дарға аса 
ма, ат құйрығына таға ма? Оған да баспады. Апырай, өлімді де 
дегбірсізденіп күтетін болды. Шыда! Шыда, Төлеубек! Сендерді 
тұтқындағандар өзің ойлағаннан да қатыгез сияқты.

– Уай, жарандар, кәменеске жазылған барша дәндүріске 
сабақ болсын деп атаймын мұны. Бір сен емес, бар кәменес, 
барлық кәмсәмал келешекте айтып жүрсін, айтқан сайын тұла 
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бойы қалтырап жаны түршіксін және өзіңе лағынет айтып, 
итше жиренсін деп жасаймын! Айтылған сөз – атылған оқ. Екі 
айту ғадетімде жоқ. Көнсең – көменестен бездім деп көп алдында 
жария қыласың. Безгеніңнің белгісі – қар үстіне тастап, қызыл 
кінешкеңе дәрет сындырасың! Көнбесең – иманыңды айт. Табанда 
атамын! Сидиған жағыңа тапаншамды тіреп тұрып, өз қолыммен 
атамын. Жарайсың, қызыл кінешке, қызара түс деп қанға бояй
мын. Үкім осы! Ал, кәне, кеңес ағасы, таңдауыңды жаса!

Ұқтың ба, Төлеубек? Жаза сипатын білдің де жаның түршікті. 
Шуылдаған тобырдың өз басшысын қошеметтеп кеңкілдеген күл
кісіне таңырқап, әзер тұрғаныңды сеземін. Қыл арқан қолыңда, 
әттең!

Кең аспанның асты да кейкейде тарлық етеді екенау? Кең 
дала – атамекенім деп малданып жүрсе, осындай да айуандығың 
бар ма еді?! Уа, жасы үлкен жақсы аға! Берілме, бір болыс елге 
жеткендей өрлігің бар еді. Сүйекке таңба болар, кейінгі толқын 
ініңнің бетіне шіркеу салар осалдыққа баспа! Керегі жоқ ондай 
өмірдің. Күйкі тірлікті арзанға сатпа! Біздің өмір қымбатқа 
түссін! Уа, неге қарамайсың маған? Апырай, жасып қалғаннан 
саумысың?..

Бұл сөздерді, Төлеубек, ішіңнен айттың. Сөйтпеске амалың 
да болмады. Болмады емес, сөйте гөр деп үгіт айтуға қақың да 
жоқты. Дарқан өмір қыдырып қайтар саяхат емес. Адамға ол 
бірақ рет беріледі. Ендеше дар алдында тұрғанда, арың алдын
да тұрғандай сезін өзіңді, ақырғы таңдауды біреудің ақылымен 
емес, өз ожданыңмен шеш! Ертең өкінбес үшін де сөйту керек. 
Әркім өз тағдырына өзі қожа. Сол себепті тіл қатпадың қасыңда 
ұнжырғасы түсіп, сөлбірейіп тұрған партиялық серігіңе.

Ал ол, 6ауылдық кеңестің айтулы ағасы, Абыралы ауданын
дағы атақты белсенді Малбосын Кескенбайұлы өмір сүруді таң
дады.

Қас қағымдай уақыт өтті. Уай, соны санап керегі не? Сол бір 
масқара істі көрдім деймісің? Жожоқ, сен оны көрген жоқсың. 
Көруге дәтің шыдамай, екі көзіңді тарс жұмғаның анық. Сөйтіп 
тұрып бір сәтте дұшпан тобының дүрліккен айғайын естідің.

– Мінеки, кеңес ағасы, жарадың!
– Өй, өзі нағыз белсенді, бұл жолы да көзге түсті!
– Қалайқалай шарылдатты, ей!
– Сен енді біздің адамсың. Кешірдік өжеттігіңді. Азатсың!
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– Атын да өзіне беріңдер. – Миығынан күлген Ысқақ Кем
пірбаев қолын сартылдата соғып қуаныш білдірді. – Жә, сөдия 
жігіт, кезек сенікі...

Сол бір қас қағым сәтте, дар тұзағы мойныңа түсіп, өлім мен 
өмір арасындағы тар көпір үстінде тұрған шақта не ойладың, 
Төлеубек? Нендей түйткілді жайттар көз алдыңнан өтті? Бәл
кім, Қарқаралыдағы уездком хатшысының кабинеті көз алдыңа 
елестеді ме? Партиялық билетіңді тапсырып тұрып:

– Ал, Аралбаев, сен енді осы сәттен былай менің партия
лық жолдасымсың. Билетіңді көзіңнің қарашығындай сақта. 
Бұл саған үлкен жауапкершілік жүктейді, сен енді бұрынғы 
Аралбаев емессің, коммуниссің!.. – дегенді хатшы.

Иә, уезд хатшысы солай деді. 1928 жылы сол шәрдегі интер
натта жатып оқуыңды тәмамдап, Ақшатау болысына салық 
жинаушы өкіл болып аттанып бара жатқаныңда айтқан сөз еді 
бұл. Содан бері үш жыл өтті. Үш жылда қайда болмадың, пар
тия жұмсауымен қайда жүрмедің? Өмір қызығын тәрк еткен 
безбүйрек жан десем – жаңсақ сөз болмақ. Жоқ, өмірге сен 
ғашық едің. Сонау АқшатауШет өңіріндегі қараша үйде шыр 
етіп дүниеге келген күннен бастап өмір сүруге құмар болдың. 
Рас, рақат дерлік ештеңе көрген жоқсың. Қарның тоя ас іштің 
бе? Білімді сен жоқшылықтың жалбыр тонын жамылып жүріп 
қиынқыстау кезеңде алдың. Абыралыға, «Қосшы» ұйымына 
хатшы болып келгеніңде үстіңде бүтін бешпент те жоқ еді. Бір 
жылдан соң Қызыл отау соты болып тағайындалдың. Үй болып, 
түтін түтеткенің де кеше ғана...

– Жапжас, ашаң өңді, бойы сәл сорайғандау, шегір көзді, жі
ңішке жігіт еді...

Ел жадында сақталған бейнең осы ғана, Төлеубек. Көрмесем 
де, көз алдымда сен осындай бір жадаужүдеу кейіпте елес
тейсің. Иә, иә, уыздай елжіреген, ана сүті жұпжұқа ерніңнен 
кеппеген бейкүнә жастай көрінесің маған. Бәлкім, сол сәтте сен 
есіміңді сақтар артыңда ұрпақ қалмағанын да өкіне ойлаған 
шығарсың? Бәлкім, ерте үйленіп, Гүлжандай жас жарыңның 
өмірін өксітіп кеткеніңе қиналдың ба? Білмеймін. Менің біле
тінім – басқа гәп.

Әр адамның арожданы сынға түсер айшықты мезеттер бо
лады: «Жақсылар сондай сәтте жұлдыздай жарқырап аспан
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ға шығады, жамандардың сағы сынып өшіп жатады...» деген 
уәжді бұрынғылар айтқан. Міне, сол мезет сенің де басыңа туды, 
Төлеубек. Саған да таңдау тиді. Қаласаң – ана Малбосынның 
қасына бар. Бәлкім, ұзақ өмір сүресің. Тегінде қартайып өлу де 
бақыт! Партиялық серігің сені тастап кетті. Масқара етті. Енді 
сен өз мойныңа түскен ауыр сынды, партиялық билетіңе түскен 
сыни тауқыметті қылша мойныңмен көтеруге тиіссің. Өзің үшін 
де, жолдасың үшін де! Қу жаныңмен, адал арыңмен өзің мүше 
болған партияның намысын қорғайтын айшықты сәт осы. Сен 
оны қайыспай көтеруге тиіссің!..

Сол бір қысылтаяң шақта, Төлеубек, сені шырмаған ойлар 
осы ма? Білмеймін. Білемін деп сәуегейлік жасаудың жөні жоқ. 
Менің білетінім – дұшпаның күл үстіне лақтырып тастаған пар
тиялық алқызыл билетіңді қолыңа алып, жүрегің түбіне қысып 
тұрып:

– Мен партияма адалмын. Сен сыйлаған масқара өмір маған 
керек емес! Ал, ат! – дедің.

– Өй, мынау қайтеді?!
– Жігітім, бар қызығың алда емес пе, ойлан!
– Бүлдіршіндей әйеліңе жаның ашыса етті, бейшара!..
Қауқылдаған тобырдың қыздырма сөзі саған шыбын шаққан 

ғұрлы әсер еткен жоқ. Ысқақ отағасы, осы жазаны соншама 
аярлықпен ойлап тапқан топ басшысы сағыңды сындырмақ 
бо лып қаншама әрекеттенді. Желкеңе келіп, тапанша ұшын 
қарақұ сыңа тіреп қойып біршама тосты. Сірә, райынан қайтар 
деп күткен болар. Сенің ажал құшқаныңнан гөрі билетіңді 
ластағаның тиімдірек еді ол үшін. Сендей рухтылар көзсіз 
ерлікпен өлім құшқан сайын өз тобының сирей түсетінін ол жақсы 
білетінді. Сірә, сонсоң да тосып тұр. Бір уақ басын шайқап, 
сол жағыңа шықты. «Бол, ақырғы сөзіңді айт!» – деп дікілдеді. 
Үндемедің. Тайсалмай, қасқая қарап тұра бердің. Ақыры ол шы
дамады. Алтыатарын сол жақ иегіңе тіреп тұрып, үздіксоздық 
үшке дейін санады. Бірақ сен айнымадың. Сауға сұрау есіңе кел
ген жоқ.

Дүңк етті кенет дала үсті. Оқ иектің сол жақ астынан кіріп, 
оң жақ шекеден шықты. Тіл тартпай табанда кеттің. Арманда 
кеттің!

9246
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Жиырма бесті толтырып, жиырма алты жасқа шығарда кеңес 
құрылысына қарсы шыққан тобырдың, одан да гөрі «Қу жа
ным – ортаға түскен малымның садағасы!» деген көптің қолынан 
қаза таптың, Төлеубек. Қорқау жандар сенің бетіңді жауып әуре 
болған жоқ. Басқа ауылдар үстінде ат ойнатпаққа аттанды. Күл 
үстінде сен ұзақ жаттың. Бетаузыңа қан ұйыған. Көзің жұмық. 
Кіпкішкене, картон мұқабалы алқызыл книжка – партиялық 
билетіңді кеудеңе қысып, қолаяғың бүрісіп ұйықтап кеткен
дей қалыпта жатыпсың. Төсегің – қарға бөккен күлтөбе, көр
пең – бұлт бүркеген кең аспан. Ал қар жамылған кең дала суық 
ыз ғарын аяусыз түтеткеніне қымсынғандай, жымжырт сұлық 
күйде. Қас қарая маң дала ұйқысынан оянып уілдей бастады. Бо
ран көтеріліп, қар көшкіні жөңкілді.

Үшінші жолдасың туралы саған ештеңе айтқым келмеп еді. 
Бірақ күйкі шындықты бүркеуге дәтім жетпеді. Жанай сорлы 
да партиялық ожданын арзанға айырбастады. Рас, әлдебіреулер 
ара түсіп масқара шартты орындатпаған (Ескі сүйек Сағындық 
құдасы Жанайдың үстіне құлап, мені де қоса жазалаңдар деген 
соң, кешірім алыпты деседі).

...Көтерілісшілер сол өңірді толық бір ай қолында ұстапты. 
Боран басылып, жол түсе Қарқаралы мен Семейден келген қы
зыл әскерилердің екі тобы Көкшетау алқабын ауданға қай
тарған. Сол жайында Қауіпсіздік комитетінің мұрағатында сақ
талған деректер жан шошырлық: кем дегенде үштөрт жүз адам 
әскерилер тоспаға құрған оқшашар пулеметтің тосқауылына 
тап болып, балашаға мен әйелдеріне дейін сот үкімінсіз науат 
болған*. 

* Тау үңгіріндегі бекінісінен он кісі штабымен тұтқындалған Ысқақ Кемпірбаев 
ОГПУ тергеушісінің: «Аралбаевты не себепті өлтірдің?» – деген сауалына: «Сөдия 
Төлеубек – біздің қолымызға түскен Кеңес үкіметінің жалғыз өкілі. Оның қасындағы 
лар – бәлшебектің қызыл үгітіне ерген қараңғы ауылдастарымыз. Аралбайұлы аты
лардан бұрын Көкшетауға келіп, біз туралы (штаб мүшелері деп Уәйда Тұрғамбаев, 
Әшімхан Көбеевті және мені) көтеріліс басшылары деп ауданға ақпар жөнелтіпті. 
Мыңбасы Зәрубай Қасқабасовтың айтуынша, үшеумізді қолға түсірсе, бүліншілік 
тоқтайдымыс депті. Бұл деректі оның кімнен естігенін білмеймін, сұрағам жоқ», – 
деп жауап бер ген. Қаншалықты шындықты айтты? «Қан ға – қан» жорасымен құр
малдыққа шалғанын да ашпаған. Тек өз қолымен атқанын мойындаған... 

 Әлбетте, бұл деректің де иланымсыз тұстары аз емес. Бізге мәлім ақиқат біреу – 
жиырма алты жасар коммунист жігіт өзі шексіз сенген коммунистік идея жолында 
шейіт болған... 
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* * *

Төрт құлақты жатаған ескі зираттың алдында үнсіз тұрмын. 
Дала делсал. Ұйықтап жатқандай. Үп дерлік жел жоқ. Төңірек 
жымжырт. Етегін жусан бөккен ескі мола да бедірейіп сұлық жа
тыр. Маған сол тыныштық «Тағы не айтасың, шерлі хикаяттың 
баржоғы осы ма?» дегендей сезіледі...

– Екеуіміз қоштасатын уақыт болды, жазушы інім. Жолыңнан 
қалма, жас өрен. Жер үстінде адамның жұмысы сірә да бітпейді...

– Жоқ, аз ғана сабыр ет, Төлеубек. Мен саған сол күні өзіңді 
өлімге душар еткен коммунист замандасыңның бертінгі тағдыры 
жайында ештеңе айтқам жоқ...

– Оларды сен көрдің бе? Апырай, ұзақ жасаған екенау?
– Иә, мен оларды көрдім. Болжауың дұрыс: екеуі де ұзақ өмір 

сүрді. Құлағыңды сал, солармен қандай жағдайда кездескенім 
турасында азкем әңгіме шертейін...

Бұл енді 50жылдардың орта кезі. Семейден шыққан авто
мобиль керуенінің қалың қарды бұзып жолда келе жатқанына 
екінші тәулік. Сол күні де біз үдемелі боранға кезігіп, әбден 
сілеміз қата титықтаған мезгілде Тасбасқан бекетіне іліктік. 
Жатаған бұйраттардың ту ортасында, керуен жолындағы жөнең 
қыстауға ілбіп әрең жеткенбіз. Жолаушы атаулы улапшулап 
қақпаға ентеледік. Екі бөлмелі жөнең бекет екен. Пеш түбінде 
селдір сақал, күрең көз, кеуде сүйегі ашық омырауынан арса
арса болып одырайған шал жатыр. Есік ашқан еңкіш кемпір 
амандасқан да жоқ, мылқау адамдай төргі бөлмеге үнтүнсіз 
сүңгіді. Шал ғана бізге еміне қарап:

– Қонатын болсаңдар, жан басына бес сомнан пәтерақы, – деп 
күңк етті.

– Қонбасқа лажымыз жоқ!
– Он сомнан неге алмайсың?!
Қонақжай даладан мұндай «сауданы» кездестіреміз деп кім 

ойлаған? Айтқан бағасына қуана келістік.
– Бізге ыстық шай керек. Тамақ өзімізден. Тек пешке қойғыз... – 

деп жүргізушілердің бірі басу айтты. – Пәтерақыңды береміз...
Шай қоюға шалдың өзі тұрды. Бойы серейген ұзын кісі. Аласа 

үйіне құдды тіреу болғандай. Қораға шығып отын әкелді. Сары 
қиды плита астына қалаған соң, бізге еміне қарап:

– Шай үшін – бір сомнан. Ақшаны қазір төлеңдер, – деді.
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Сол түнді біз осы үйде өткіздік. Таңертең қосымша төлеп, шай 
ішіп, аттанып кеттік. Былай шыға қасымдағылардан бекетшінің 
атыжөнін сұрадым.

Малбосын Кескенбайұлы екен.
О кезде сен туралы ештеңе білмейтін едім, Төлеубек. Білген 

болсам, сол түндеақ бекетші шалдан біраз жайтты қазбалап 
сұрайтын едім. Амал қанша, тым кеш іздедім. 1960 жылдары ол 
дүниеден қайтыпты.

Ал екінші замандасыңмен кездесуім 1970 жылдардың бас кезі.
Қарағанды облысының Қу ауданына қарасты Н. кеңшарына 

сол байғұсты іздеп барып, ескі танысымның үйінде қонып отыр
ғанымда үстібасы жүдеу, сақалмұрты көптен алынбаған, бет
аузы ісік қартаң кісі есіктен тәлтіректей кіріп, босағаға жай
ғасты.

– Мына кісі кім? – деген сауалымды үй иесі елеусіз қалдыр ды.
Байғұс қыдырмашыны ауыз үйге ілешала жылжытпақ бол

ғанын сезіп отырмын. Айтқан уәжі – ертеңгілікте келіңіз, қо
нақ шаршап отырмыс. Бірақ келімсек шал маған түйіле қарап, 
бірдеме айтқысы келгендей қайтақайта ұмсынды. Күрмелген 
тілі тек не айтқанын ұқтырмайды, өзінше өршеленіп, бірдемені 
былдырлаған болады.

– Сс... сені іздеп келдім, шырағым, сені жазушы дейді. Мен 
туралы жа... жазғың келе ме? Иә, иә... Бай атаулыға кезінде 
мен бүйідей тигенмін. Кәнпеске жүргіздім, коммуна да құрдым. 
Барлық істе алда жүрдім, естимісің, алда жүруге тырыстым! 
Маған неге ақшиып қарайсыңдар, түге? Өтірік пе бір кезде ай
бары адуын көменес болғаным. Абыралыдағы бірінші белсенді, 
бірінші көменес мен едім. Енді күлесіңдер, ә?! Білемін, жек 
көресіңдер мені. Маскүнем дейсіңдер. Иә, мен қазір де маспын. 
Мен мас болғалы қашан! Ау, сендер неге ұмытпайсыңдар соны? 
Күнәмді мен тап сол жылы жуғамын. Шекмаревтен сұраңдар, 
өтірік десеңдер. Қарқаралыдан келген көменес командір. Се
мейден келген қызыл әпесер Шөпин де біледі. Қызыл әскерге 
шиыры шытырман тауда жол көрсеткен мен емей, кім? Неге 
ұмытпайсыңдар соны? Бүлік шығарған найсаптарды қынадай 
қырған мен бе? Өзім де ұмыта алмай жүрмін, қайтейін...

Үй иесі бейшараны одан әрі мылжыңдатқан жоқ. Алдапсулап 
шығарып жіберді. Есіктен шыға беріп те: «Мені ішкіш дейсіңдер. 



133

ШЫҒАРМАЛАРЫ

Өмірдің қызығы тоя ішуде емес пе», – деп сөйлеп бара жатқанын 
құлағым шалды. 

Жолығуды тілеп жүрген Жанай шал екенін бірден білдім. 
Келген бетте сұрағанымдаақ үй иесі: «Өзіақ іздеп келеді. Қай 
үйде қонаққа дастарқан жайылғанын байғұс сұратпай біледі...» – 
деп сүлесоқ жауап берген. Байғұстың қазіргі жайы осы екен. 
Қонақжай ауыл үнемі масайып жүретін егдені маған көрсетуге 
ұялып отыр екен...

Топшысы қиылған қыран құс жартас түбінде ыңыранып жа
тып аспанға қарайды дейді. Бәлкім, кең аспанның көгіне тағы бір 
рет қанат қағып, тасқа соғылып өлгісі келетін шығар? Бұл енді 
сайыпқыранға тән өжеттік! Сондай күшқайрат өлексе үстінде 
отырған күшіген құстың бойынан табылар ма? Қайдан табыл
сын?!

Билеуші партияға кезінде жантәнімен мүше болған заман
дастарыңмен кездесуім менің ойыма әр түрлі ой салды, Төлеубек. 
Төрелігін өзің айт, басқан ізің аңыз бен жыр, партияның қатар
дағы сарбазы!..

* * *

Осы хикаят «Деректі баллада» деген қосымша анықтамамен 
жария болып, жұрт назарына түскен бір жылдан кейін Қайнар 
кентіндегі ескі зираттың ортасында соған дейін елеусіз жатқан 
төрт құлақты жатаған моланың ішіне бір топ адамдар келді. 
Келді де жалғыз қабірдің топырағын көтере бастады. Сәлден 
соң қабірден суырылған ер адамның сүйегін ақ матаға орап 
алып, бетіне қызыл мата жабылған зембілді төбесіне тік көтеріп, 
бұрынғы Абыралы ауданының орталық көшесін қақ жара жүріп, 
Сұлушоқы түбіндегі көкжасыл алаңқайға бет түзеді. Зембіл 
көтергендер алға жүрген сайын соңына ергендердің қарамы мо
лая түсті. Ал жасыл алаң ортасында, болашақ бақтың орталық 
тұсында осы топты орта мектептің оқушылары тосып тұрғанды. 
Бір сәтте дауылпаз үні естілді, барабандар да даңғырлай соғылып 
жатты. Қызыл мата жабылған зембіл алаңға жеткізілді.

Сонау 1931 жылдың дүбірлі көктеміндегідей қызыл тулар тұс
тұстан желбіреп тұрды. Күн де тап сол сәтте тау желкесінен асы
ла қарап қалғанды.

Дала тымық, айнала қоршаған биік те сұсты тау жымжырт. 
Тек Сұлушоқы етегіндегі қарамды топ қана гугу сөз нөпірін гу
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лете бастады. Бәрінің де жиі қайталай айтатыны – бірақ сөз, бір 
ғана есім.

– Қапыда кеткен қайран ерім, сені Абыралы халқы ұмытқан 
жоқ. Бүгінгі ұрпақ саған қарыздар, Төлеубек Аралбайұлы!

– Қатардағы коммунист едің. Өз қатарыңнан озып, міне, енді 
алпысыншы жылдардағы коммунистермен үндесіп тұрсың!..

– Аралбаев атындағы пионер дружинасының мүшелері ант 
етеді: коммунист Аралбаев биікке көтерген қызыл туды түсір
мейміз, қолданқолға, ұрпақтанұрпаққа жеткіземіз!..

Бір уыс топырақ қолданқолға өтті. Алаңдағы көпті жағалай 
аралап шығып, жаңа қабірдің түбіне төгілді. Ілешала сол 
жерде шағын төмпешік пайда болды. Ал бірнеше күннен соң 
төмпешіктің үстіне ұшар басы сүйірленіп біткен, етегі кең де 
әдемі нақышталған биік құлпытас орнықты. Оюөрнектермен 
нақышталған аласа қоршау да пайда болды. Ескерткіштің күн
шығыс жақ бетіне мәрмар тақта бекітілді. Одақтық «Комсомоль
с кая правда» газеті осы жолдар иесінің қаламынан өрілген жас 
коммунист Төлеубек Аралбаевтың ерлігін «Дала хикаясы» 
(«Степная баллада») деген атпен жария етерде өз оқушыларына 
арнаған сөзі тақтада ірі әріптермен қайталанған:

«МӘҢГІЛІК ҒҰМЫР ДЕЙМІЗ ТАҒЗЫМ ЕТІП РУХЫҢА, 
ПАРТИЯНЫҢ ҚАТАРДАҒЫ ҚАРАПАЙЫМ ҰЛЫНА»

 
 Содан сәл төменіректе: «ТӨЛЕУБЕК АРАЛБАЕВ. 19061931» 

деген анықтама үлкен әріптермен дараланған. 

 1967-1968 жылдар.
 Семей

 
Көкейкесті түйін: Осы хикаятты жазғанымда мен өзім де 

даңқты КПСС-тің мүшесі едім, партия қатарына Семей цемент 
зауытында еңбек етіп жүргенімде түскенмін. Маған кепілдеме 
берушілер де сол өндірістің озаттары санатындағы орыс пен 
қазақ жұмыскерлері еді. Коммунист атануым қауымның ал-
дыңғы легінде болу ғана емес-ті. Компартия тарихын жоғары 
білімді инженер һәм зиялы ретінде білетінмін. К. Маркстың 
қаламы өрген манифест «Коммунизм елесі» атанып, Еуропаны 
жағалай кезіп, ақырында Ресей пролетариатын мықтап ша-
лып, 1917 жылғы төңкеріске әкелгенін, КСРО-ны құрып, алып 
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елге рухани тірек, игі мұрат болғаны да қауымға мәлім ақиқат. 
В. Ленин құрып, И. Сталин бекем сомдады деген БКП(б) неме-
се бертінде КПСС атанған миллиондардың саяси одағы жаппай 
«кемеңгер» атанған қуыршақ, қуыс кеуде көсемдердің шалағай 
әрекетімен 1990 жылдарда тарих күресініне тасталған күйкі 
шындық та менің көз алдымда өтті (Менің үстел суырмасын-
да жатқан 12409889-санды партиялық билетімде мүшелік 
жарна төлеу сол жылдың сәуірінде біржола тоқтапты). Жә, 
адамзаттың асыл арманы деген сол коммунизм қайда? КСРО-
да салтанат құрды деген социализм де сайып келгенде тарих 
иелігіне көшті. Бұл сауалдардың жауабын мен білмеймін, өз ба-
сымнан кешкен трагедиялық ахуалды ғана жадымнан суырып 
отырмын...

Жә, сонымен күллі кеңес халқы арман еткен, шексіз сен-
ген коммунистік елестен ақыр аяғында не шықты? Кім соны 
жар астына құлатқан? Әулие көсемге айналған Ленин, әлде 
қанқұмар диктатор Сталин бе? Өзімбілемі көп шала сауат-
ты Хрущев пе, өне бойы орденге толған әлжуаз Брежнев, әлде 
көкетантық Горбачев пе? Сол гәпті зерттеуге, иә айқара ашуға 
қабілетім сірә да жетпейді. Мені таңғалдырған жайт – қазақ 
даласынан да жүздеген, мыңдаған әбішев, аралбаевтардың «ком-
мунизм елесіне» имандай сеніп, сол жолда екі жастың біріне 
жетпей мерт болғаны. Иә, бұл да кешегі аласапыран уақыттың 
ащы шындығы. Апыр-ай, сол жайсаңдарды да оңбай қателесті, 
партия ұранына шексіз сеніп әбден адасты дейміз бе? Ең ғажабы, 
олар бірлі-жарым емес, жүз мыңдаған жанкештілер! Жә, сонда 
қаһарлы күрес пен қантөгіске толы, күллі Қазақ елі де жаппай 
басынан кешкен шерлі тарихымызды ұмытып, жадымыздан 
қалай сызамыз?

Жоқ, осы кітаптағы деректі хикаяттардың шығармалар 
жинағыма өзгеріссіз енуі де сондықтан, қадірменді оқырман. 
Өкініші мол болғанымен кешегі аласапыран оқиғалы күндердің 
шынайы келбетін әсірелеусіз айшықтап, өнегелі тарих ретінде 
қайыра жаңғыртуды қажет деп білуден. Сенсеңіз, сол тарих-
ты мен өзім де кешіп, сексен жастың өрінде рухани жаңарған 
қаламгермін... 

Семей.
 2014 жыл, 8 шілде
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АҒАЙЫНДЫ ҮШЕУГЕ – БІР ЖАЗА

(Тарихи эссе)

 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінде 
өткен «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» эпосына арналған ғылыми 
конференцияның мінберінен белгілі абайтанушы ғалым Қайым 
Мұхамедханов: «Бұл жырдың орысша басылымының алғашқы 
нұсқасын мен 1934 жылы семейлік дәрігер Асылбек Сейітовтің 
үйінен көрген едім», – дегенде, залдағы жұрт «Мына кісі ел 
жадынан ұмыт болған тағы бір ескі зиялының есімін жаңғыр-
тып тұр...» деген сүйсініспен дүркірей қол соқты. Алайда кек-
се профессор конференцияның тақырыбынан ауытқыған жоқ. 
Шындығында семейлік тыңдармандарға Сейітовтің есімі бұ-
рын да, сол жылы да жұмбақ жан емес-ті. Бір топ семейлік 
зиялылардың және менің жазбаша түрде сан мәрте сұрауымыз 
бойынша Семей мәслихаты 1999 жылғы 28 қыркүйекте қала-
ның Затон аталатын бөлігіндегі Заводская көшесін Асылбек 
Сейітовтің есімімен атаған-ды.

Ал мен бұл кісі туралы алғашқы ақпарға Қ.И. Сәтбаев жа-
йында жер-жерден дерек іздеген кезімде жолыққам-ды. Соның 
алғашқысы – Том технология институтының профессоры 
М.А. Усовтың 1921 жылғы мамыр-қараша айларындағы күн-
делік дәптері. Өкпесіндегі ауыр кінәратты қазақтың дәру 
қымызымен емдемек болып әрі Сібір қалаларын дендеген аш-
тықтан жылыстап, Семей губерниясына отбасымен келген са-
парында Михаил Антонович Қаныш Имантайұлының немере 
ағасы Ә.З. Сәтбаевтың шақыруымен Баянауылға барып, үш 
жарым ай бойы Сәтбай қажының екі ауылында қонақ болған. 
18 тамызда дәптеріне түсірген жазуда геология профессоры: 
«Күн бұлыңғыр. Сәтбай ауылына Садвакас Чорманов пен оның 
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күйеу баласы, Том университетін тәмамдаған дәрігер Сейітов 
келіп, қонақ болып қайтты...» – деген лебізін мен 1981 жылы 
оқыған едім (Асылбек Сейітовтің есімін М.А. Усов күнделік жаз-
баларында қыркүйектің орта шенінде тағы да қайталайды, 
Қарқаралы станицасында Семейге апаратын көлік тосып 
жатқан күндерінде қызы Ираның денсаулығын тексерткенін 
баяндап: «Білікті дәрігердің «қауіпті ештеңе жоқ, жолға 
шығуыңызға болады» дегені күдікті көңілін сергіткеніне сүйсініс 
білдірген).

Осы сықылды әр түрлі жағдайда кез болған там-тұм куә-
ліктерден Асылбек Жұманұлы Сейітовтің XX ғасырдың ал-
ғаш қы ширегінде қазақ ортасынан шыққан, жоғары білімді 
санаулы білімпаздардың бірі болғанын білгем-ді. Содан кейін-
ақ дәрігер қазақтың өмір жолы мен туып-өскен ортасы ту-
ралы мағлұматтар жинап, деректі хикаятқа негіз боларлық 
айғақтар иелендім. Амал қанша, сол жылдарда Асылбек Жұ-
манұлының шерлі тағдырын жаза алмадым. «Сәтбаев» ғұмыр-
намасының 1989 жылдарға дейінгі басылымына есімін жана-
малап енгізуге мүмкіндік болмады. Тек қана ғасыр аяғында, Қ. Сәт-
баевтың 100 жылдық мерекесі тойланғанда жарық көрген 
ғұмырнама кітаптарымда, Павлодар облыстық әкімиятының 
қаржысымен Чехия баспасынан шыққан «Қаныш елі» (орыс-
ша нұсқасында «Родина Сатпаева») альбом-кітабымда ғана 
баянауылдық дәрігердің өмір жолын тұңғыш рет толығырақ 
ашып, суретін де жарияладым.

Десем де, өз ортасынан қара үзіп шыққан білікті маман-
ның Баянауыл емханасында 1918-1922 жылдары дәрігерлік 
міндетін тыңғылықты атқарып, 1922-1937 жылдарда Ертіс 
атырабындағы денсаулық сақтау жүйесін ұйымдастыруда 
жанкештілікпен жұмыс істеп, қайраткерлік көрсеткен ұлт-
жанды азаматтың қамшы сабындай қысқа өмірінің қалтарыс-
бұлтарыстарын түгел ашып көрсете алмағаным өзіме аян. 
Соған да басты себеп, сірә, Сейітовтермен аралас-құралас бол-
ған замандастарының сиректігі және көпшілігінің өмірден ерте 
озуы – сол уақыттың ащы шындығы. 

Міне, енді үш ағайындының өмір жолына қайыра оралып 
отырмын... 
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I

«Асылбектің атасы Сейіт бұрынғы Баянауыл болысының 
ауқатты адамы Бекжан байдың жалшысы болып, көптеген 
жылдар түйелерін баққан, – депті Баянауыл станицасындағы 
ауруханада фельдшер болып еңбек еткен Шайбай Айманов 
семейлік өлкетанушы, дәрігер Л.М. Власовқа 1964 жылдың 
7 мамырында Қырымнан жолдаған хатында (Н.С. Хрущев 
жариялаған «Саяси жылымық» кезінде Сібірден оралған Шай-
бай ақсақал денсаулық күйтіне байланысты соңғы тұра ғын 
Қара теңіз жағасынан таңдаған – М.С.). – ...Орыс миссио
нерлері о күндерде қазақ даласының қиыр түкпірлерін ара
лап жүріп, атаанасы жоқ панасыз жетімдерді жинап немесе 
күнкөрісі төмен кедейкепшіктің балаларын сатып алатын. Сол 
бүлдіршіндер діни пансионаттарға тап болады, тілін сынды
рып, орыс тағамдарын жеуге дағдыланып, оқу оқып, ақырында 
шіркеуде шоқындырылады. Бұдан әрі ол байғұстар Иван, Але
ша, Костя атанады... Сейіт байғұс та күнітүні мал соңында 
салпақтаған ауыр жұмыс пен сіңірі шыққан кедейшілік 
тұрмыстан еңсесін көтере алмай титықтап жүріп, Жұман есімді 
перзентін орыс миссионерлеріне сатқан. Павлодар қаласындағы 
приходской мектепті тәмамдаған қазақ балалары әдетте әр түрлі 
өнерге үйреніп, көбіне жер өңдейтін кәсіпке бейімделеді. Содан 
кейін ғана олар Ертістің оң жағалауындағы Жәміш (орыстар 
Ямышевка, қазақтар Тұзқала атандырған – М.С.) елді мекеніне 
ауыстырылады. Сонда тұрып үйленеді, жеке шаруашық түзейді. 
XIX ғасырдың аяғында осы қалашықта 2 мыңдай тұрғын болған, 
солардың 90 пайызы – байырғы қазақтар, бәрі де бірақ правосла
вие дінін қабылдаған (менің әкем Аббас Айманов та бала күнінде 
Тұзқалада тәрбиеленіп, Омбы шәріндегі фельдшерлер мектебін 
тәмамдаған соң Баянаулаға қайтып оралып, қайтадан мұсылман 
болған)...»

Уезд орталығындағы пансионатқа тап болған Жұман бала
қан ә дегеннен оқуға зеректігін аңғартқан. Жазуы да ерекше 
әдемі. Әрбір әріпті каллиграфикалық өрнекпен қағаз бетіне әде
мілеп түсіруге жаттыққан. Одан соң Омбы шәріндегі шіркеу 
училищесіне қабылданады. Жасөспірім мұнда да үздік оқып, 
бірінші шәкірт атанады. Табиғи зеректігіне бойындағы ыждағат
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жігері сеп болған бозбала жігіт училищені үздік тәмамдаған 
жылы Омбыда ашылған тілмаштар дайындайтын мектепке 
жол дама алады. Оны да үздік бағалармен бітіргенде губернатор 
кең сесіне қызметке шақырылады. Яғни, жазмыштың жазуы
на не шара, қазақтың қарадомалақ баласынан діни қызметкер 
даярламақ болған қаскүнем әрекет жайына қалып, орысшаны 
да ана тілі қазақшамен бірдей меңгерген жігіт қазақ даласын от
арлау саясатын жеделдетіп жүргізуші бас кеңсенің ділгір ғана 
емес, ерекше білгір әрі ең қажет шенеунігіне айналады. Генерал
губернатор кеңсесіне дала түкпірінен келетін байшонжарлар, 
солардың арызтілегін тыңдаушы билік иесі де екі тілге бірдей 
жүйрік тілмашсыз өздерін тілі жоқ мылқау, иә таскерең саңырау 
сезінетіні айқын. Ең ғажабы, ақылойы зерек, өз пайдасын да 
білетін шенеунікаудармашы заман тауқыметі туғызған қандай 
да күрделі істің орайын келтіре жеткізсе – арызданушы бай
шыкеш еліне мерейі үстем болып, олжалы оралуы сөзсіз. Ал 
егер тіл маш оның арызына немқұрайды қарап, теріс пиғыл 
көрсет  се – арыз иесі қиын жағдайға ұрынуы кәдік. Тоқетерін 
айтқанда, Жұман Сейітов күрделі қандай істі болсын оңды 
шешудің қыры мен қыбын меңгеріп, генералгубернатордың да 
көңілінен шығып, дала шонжарларының да «Жұман інім, мені 
ағаңдай сыйла, мен де сені туған інімдей, тіпті одан да артық 
көремін. Жақсылығыңды сірә да ұмытпаймын...» деген сипатты 
тілекпен келетін ең сүйікті әрі өтемөте керек адамына айналады. 
Сөйтіп жүріп, бір кезде орыс миссионері болмашы тиынсебенге 
сатып алған балақан небәрі он жылда еуропаша сәнді киініп, шаш 
қойған, галстук тағынып бой түзеген, сырбаз қылықты бойшаң 
жігіт болып есеюмен қоса ұлттық намысы мен ділі де мығым, 
сегіз қырлы, бір сырлы азамат атанады.

Ол туралы сирек естелікдеректерге қарағанда, Жұман Сейіт
ұлы генералгубернатор кеңсесіне аудармашытілмаш міндетін 
атқаруға 1890 жылдары шақырылған. Демек, сол кезденақ бақ
беделі биікке көтеріліп, Омбы әкімшілігіне қашаннан жақын
жуық жүретін қазақ қауымы үшін ол аса пайдалы кісіге айна
лып, Уәлиханов, Шорманов, Әйтпенов сияқты шонжарлар мен 
қалталы көпестер ұрпағымен жанасып, кейбірімен туыстық, 
жерлестік қарымқатынасқа көшеді. Айғақпен сөйлесек, жаңа 
қызметке шыққан кезіндеақ Жұман Сейітов Омбының ауқатты 
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қазағы Әйтпен тұқымының көрікті қызы, өзінен едәуір кіші 
Хадиша Керімбайқызына үйленеді. Жұман одан Сұлтанбек, 
Мұсылманбек, Асылбек, Омарбек, Мұратбек есімді бес ұл мен 
екі қыз бала сүйген. Біреуінің есімі – Жамал. Кенжесі Мұратбек 
жарық дүниеге келген 1901 жылы Жұман Сейітұлы науқастан 
қайтыс болады. Хадиша жеті баламен жесір қалады.

Шайбай Айманов марқұмның соншама ыждағатпен Жұман 
жерлесінің өмір жолын семейлік өлкетанушы Л.М. Власовқа 
тәптіштей баяндауы себепсіз емес (екеуі де Баянауыл болысының 
тумалары). Шайбай ақсақалдың әкесі Аббас – Баянауыл дуа
нының алғашқы аға сұлтаны Шоң би Едігеұлының немересі, 
Айман бидің перзенті (шежіре деректерінде Айман ауылының 
бір жұтта бар малынан айырылып, тақыр кедей болып қалғаны 
жазылған). Шамалауымызша, Асылбек Сейітовпен 19181922 
жылдарда Баянауыл ауруханасында бірге істеген азамат білікті 
дәрігердің туған халқын жұқпалы дерттерден сауықтыру 
жолындағы жанкешті еңбегін ел тарихына қайтаруға ерекше 
ынталанған. Сондықтан да ол Қырымнан жолдаған ұзақ хатын 
Жұман Сейітовтің балалық шағын егжейтегжей баяндаудан бас
тап, Омбы шәріндегі қызметін де тәптіштеп сөз еткен. Зейнеткер 
зиялы одан әрі Асылбек дәрігердің емшілік қызметін де барынша 
әскездеп сипаттаған (бұл оқиғаларды біз ілгеріде сөз етеміз).

Осы ретте Шайбай Аймановты 1964 жылы, яки арада 46 жыл 
өткен соң қиырдағы Қырымнан іздеп тауып, мәні ерекше де
ректерді қолына түсірген Л.М. Власов туралы да бірер сөз айтуға 
тура келеді. 

 Лев Михайлович Власов – Ұлы Отан соғысы аяқталған кезде КСРО 
Денсаулық сақтау министрлігінің жолдамасымен Семейге тап болған 
дәрігер. Өзі ғана емес, әйелі де білікті маман. Лев Власовпен мен 
Қазақстан Жазушылар одағының бөлімшесіне жауапты секретарь бо
лып тағайындалып, Семейге екінші мәрте оралғанымда, 1965 жылы 
таныстым. Лев Власов та өзім сияқты әуесқой әдебиетші еді, көбіне 
өлең жазатынды. Дәрігерлік міндетін ыждағатпен атқарумен қоса 
ол өлкетанушылық ізденіспен де белсене шұғылданды. Азаматтық 
міндетін күнбекүнгі жұмыспен шектемей, тәуліктің әрбір сағатын 
әр алуан еңбекке арнап, содан да рақат сезімге бөленетін тынымсыз 
адамдар болады өмірде. Лев Михайлович нақ сондай адам еді: соғыс 
жылдарында ол Украинада әрекет еткен партизан отрядында қолбала 
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болған, сол кездегі майдангер достарын іздеп, хат жазысып, кешегі 
алапат соғыс хроникасын қайыра екшеуге құлшынды; Ертіс өңіріндегі 
денсаулық сақтау ісінің алуан оқиғаға, неше түрлі тағдырға бай тари
хын да ерінбей қазып, зейнетке шыққан дәрігерлерден естелік жинап, 
сол жазбаларын да мерзімді баспасөз бетінде жариялауға құштар болды 
(Л. Власовтың осы салада ашқан жаңалықтары, жиғантерген жазбала
ры, ескі дәрігерлер естеліктерінің бірқаншасы қазірде Алматыдағы ме
дицина мұражайында сақтаулы). Жоғарыда біз үзігін келтірген естелік 
те – тынымсыз қарекет иесі Лев Михайловичтің ұзақ сонар ізденісімен, 
екі мәрте қиыла сұрауымен жазылған (бұл турасында Шайбай ақсақал 
естелік хатының басында ескерткен). Зер салып қарасаңыз, 19181920 
жылдарда Баянауылда болған тарихи оқиғалар турасында біз көзі 
көрген, өзі де қатысқан фельдшер маманның аса мәнді естелігіне ие бо
лып отырмыз. 

Алайда Ш. Айманов естелігін Л. Власов Ертіс өңіріндегі 
дәрігерлік қызметтің ұйымдасуы туралы өзі әзірлеген көлемді 
жұмысына пайдалана алмады. Өйткені сол кездегі қатаң цен
зура, одан да гөрі қытымыр кеңестік билік бұл деректердің жа
рия болуын қаламады. Себебі түсінікті: Асылбек Сейітовтің өмір 
жолы – бір ғана дәрігерлік қызметпен шектелмей, ол да кезінде 
өз замандастары белсене қатысқан ұлттық қозғалыстың жуан ор
тасында болған...

1968 жылы Л.М. Власовтың өзі де, жоғары категориялы 
дәрігер атағына ие әйелі де жабық конкурс бойынша жеңімпаз 
болып, Мәскеу іргесіндегі Зеленоград қаласындағы арнайы ем
ханадан шақыру алды (бұл қалашықта құпия режімде жұмыс 
істейтін электроншы мамандар тұратынды). Семейден аттанар
да Асылбек Сейітов туралы жиғантерген барлық материалдарын 
Лев Михайлович маған тастап кетті. Әділін айтқанда, мен соны 
«Керек тастың ауырлығы жоқ» деген далбаса оймен қабылдадым.

Алайда, тәубе деймін, дарқан өмір бұл ойымның жаңсақ еке
ніне иландырды.

Жә, эссе кейіпкерінің өмір жолына оралайық...
Шайбай Айманов естелікхатында Жұман Сейітұлының 

жасаң жесірінің өзін ерекше сүйсіндірген ісәрекетін де бүкпесіз 
баяндаған: «Хадиша ханымның сирек те сұңғыла ақылына 
қажырқайраты демеуші болып, жасөспірім төрт ұлын ол орыс 
мектебінде оқытып, қысқасы, олардың өз қатарынан кейіндеп 
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қалмай, тыңғылықты білім алуына қажет жағдайдың бәрін де 
жасады. Сол үшін ерекше қажырқайрат жұмсады...» – дейді. 
Айтуынша, бақбеделі шарықтап тұрғанда Омбы губернаторы 
Жұман Сейітовке қаланың орталық тұсынан даңғарадай кең 
үй сыйлаған. Күйеуі опат болған соң Хадиша Керімбайқызы 
Әйтпенова осы үйдің қосымша салынған қоржын бөлегіне (фли
гель аталған) балаларымен өзі тұрып, алты бөлмелі кең үйді 
меншік пансионатқа айналдырып, соған қыр қазақтарының 
ұрпақтарын тұрғызған, өзі солардың тамағын істеп, кірқоңын 
жуған; содан түскен қаржыны балалаларын оқытуға жұмсаған. 
Төрт ұлын оқытуға қаржысы кемшін болғанда 13 жастағы 
бәденді қызы Жамалды (екінші қызы жастай шетінеген тә-
різді, естелікте ол туралы ештеңе айтылмайды – М.С.) та
тардың бай саудагерінің еркетотай баласына ұзатып, сол үшін 
де үстемелеп қалыңмал алған; нәтижесінде үлкені Сұлтанбек 
топограф болып, Мұсылманбегі – мұғалім, Асылбек пен Мұрат
бек – дәрігер мамандықтарын игерген. Омарбегі ғана жас күнінен 
аурушаң болып, құрт ауруынан ерте шетінеген.

Асылбек Жұманұлы 1894 жылдың 22 қаңтарында Омбы 
қа ласында дүниеге келген. Осы қаладағы үш басқышты при
ход мектебінде орысша оқып тілін сындырған соң күллі Ба
тыс Сібір атырабында мәртебелі оқу орны саналатын Омбының 
классикалық гимназиясына емтихан ұстайды. Талабы сәтті бо
лып, 1905 жылы мәртебелі гимназияға қабылданады. «Әкемнің 
биік рухына ерекше адал орыс достарының шарапаты арқасында 
облыстық земство берген 225 сомды гимназияға төлеп, оны 1913 
жылы үздік тәмамдадым, – депті Асылбек Сейітов 1924 жылғы 
27 желтоқсанда өз қолымен жазған өмірбаяндық құжатында. – 
Сол жылы Том университетінің дәрігерлік факультетіне түстім. 
Онда төрт жыл оқыдым. Студенттік өмірімнің соңғы екі жы
лында губерниялық земствоның қаржысын пайдаланғандықтан 
дәрігерлік қызметті тек қана Ақмола уезінде атқаруға міндетті 
болдым. Алғашқыда Алексеевка селосындағы учаскелік ауру
ханада істедім, одан кейін губерниялық үкімет мені облыстық 
санитардәрігердің көмекшісі етіп тағайындады. Сол қарсаңда 
Ақмола облыстық қазақ комитетінің мүшесі ретінде әлеуметтік 
жұмысқа да араластым...»



143

ШЫҒАРМАЛАРЫ

Асылбек Жұманұлының «әлеуметтік жұмысқа араластым» 
деген қысқа ақпарын қосымша түсіндіруге мәжбүрміз: өмірбаян 
иесі айы мен жылын нақты атамай, атөтті сөз еткен уақыт – 1917 
жылғы Ақпан төңкерісінен кейінгі, кешегі ұланбайтақ Ресей им
периясын Уақытша үкімет басқарған, орыс қана емес, бұратана 
атанған қарамы азаң халықтарға да бостандық жарияланған 
дүрбелең кезең... 

 
«Сейітов Асылбекпен мен шәкірт кезімде, Том шәрінде та-

ныстым, екеуміз бір-бірімізге ерекше үйір болдық, – деп сыр 
шертіпті Әлімхан Әбеуұлы Ермеков семейлік өлкетанушы 
Л.М. Власовқа жолдаған хатында (қолмен жазылған хаттың 
көлемі – 6 бет). – Асылбек – жаратылысынан қарапайым жігіт 
еді, оның жан дүниесі кіршіксіз таза, мінезі тек тіктеу, өз 
ойын кімге болсын тура айтатын бірбеткей болатын. Туған 
халқына жан-тәнімен қызмет етуге берілгені сонша – сол жолға 
қуат-күшін сарқа сарп етті. Шынында да көшпелі тұрмыс 
кешіп, сайын далада, ауыр жағдайда өмір сүрген халқына ол 
дәрігер ретінде қол ұшын беріп, әсіресе жасөспірім балаларды 
көктей жусататын жұқпалы індеттер мен әр түрлі дерттер-
ден құтқаруды өзіне басты парыз санады және сол қияметке 
ол шәкірт атанған жылдарда әзірленді. Төңкерістің алғашқы 
жылдарында Асылбек Жұманұлы ұлттық қозғалысқа қатысып, 
бірден-ақ құлашын кең жайған біздің саяси күресімізге хал-
қадерінше қолғабыс етті... Бұл істе ол кейбіреулер құсап биік 
мансап көксеген жоқ, дала халқына қалайда пайдасын тигізіп, 
адал қызмет ету ниетімен беріле жұмыс істеді. Ол мейлінше 
еңбекқор болатын, өзіне даңқ пен құрмет тілеген жоқ, бұқара 
халыққа қызмет етушіге мұндай оңғақ мадақтар керек емес деп 
санады. Асылбектің жарқын бейнесі менің жадымда осындай ізгі 
қасиеттерімен сақталған, оны өзгеше тұрғыдан білмеймін...»

Бұл сөздерді Алаш қозғалысының көш басында болған, сол 
жолда 17 жыл айдау көріп, неше түрлі азап тартып, 1955 жылы 
ғана бостандыққа шыққан, ұлттық қозғалыстың ардагері, мате
матика профессоры Ә.Ә. Ермеков жазып отыр. Сол ойын оның 
XX ғасырдың аяғында емес, 1964 жылы білдіргеніне мән бере 
қараңыз, құрметті оқырман! Иә, соны Н.С. Хрущев жариялаған 
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«саяси жылымықтың» әсері десек те, коммунистік идеология
ның ықпалы мен ызбары титтей де мызғымаған, «Коммунизм 
қоға мы – адамзаттың асыл арманы, сол дәуірге қазіргі кеңес 
адамы сөзсіз жетеді!..» деген насихат мейілінше дәуірлеп 
тұрған даңғаза мезгіл. Біздіңше, саяси көзқарасының «теріс
қағыстығы» үшін, оған қоса өзі қызу қостаған ұлттық бостандық 
идеясын өміршең ету жолында жәбіржапа шеккен қайраткер 
зиялы, байқайсыз ба, қанша жыл өтсе де, жас кезінде құшағы 
айқасқан студент досының нақақтан жазаланғанын біле тұра, 
оның өмір жолына көлеңке түсірер қиянат сөзге баспай, Асылбек 
замандасының биік рухына адалдығын көрсетіп отыр. Мұны да 
біз Әлімхан Әбеуұлының азаматтық ұстанымының биіктігі мен 
тазалығына саямыз!.. 

II

 Сейітов Асылбек пен оның туған ағасы Мұсылманбек және 
тетелес інісі Мұратбектің өткен ғасыр басындағы әлеуметтік 
күреске белсене қатысып, ұлт жанашырларының алдыңғы 
легін де болғаны – бертінде жарияланған сирек құжаттарда там
тұм сақталған тарихи шындық. Олардың мазмұны, астарлы 
жайттарға толы пайымдауы да әр түрлі. Сол деректерге біз дүр
белең уақыттың жалпы сүреңін беретін жазбалар ретінде қарап, 
бәрібәрін сыпыра келтірмей, эссе кейіпкерлеріне байланысты 
оқиғаларды ғана пайдаланғанымызды ескертеміз...

Солардың бірегейі және ең қарамдысы – есімі мен еңбегі қа зақтың 
білімпаз қауымына жақсы мәлім жазушы һәм төң керісшіл күрескер 
Сәкен Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешу» кітабы (Мемуарлық 
шығарманың ҚМКӘ баспасынан шыққан 1960 жылғы 3басылы
мын әжетімізге жараттық). Кітаптың алғашқы тараулары больше
виктер партиясының саяси органы «Қызыл Қазақстан» журналында 
1922 жылғы сандарында жа рияланған, Қызылорда қаласында жеке 
кітап болып 1927 жылы, одан кейінгі басылымы 1936 жылы Алма
тыдан жарық көрген. Өкінішті гәп: 1937 жылғы «Қызыл қырғында» 
кітап авторының өзі де жазалаушы органның құрығына ілініп, басы 
жойылғаны жұртшылыққа мәлім. Ақыр аяғында ақиқат жеңді. 
Көрнекті жазушы, дүлдүл ақынның тәркіге түскен еңбектері халыққа 
қайтарылды. Қайраткер жазушының нақ осы туындысы 1960 жылдан 
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бастап ондаған мың таралыммен бірнеше мәрте жарияланды. Демек, 
кітап иесінің тікелей қатысуымен, өзінше пайымдауымен тәптіштей 
баяндалған іріліұсақты оқиғаларды әлеумет пен уақыт сынынан өткен, 
өткен ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген қазақ қауымы шүбәсіз 
қабылдаған өмір шындығы деуге болады. Десек те, осы кітаптың кейбір 
үзіктерін оқып кө релік...

«Революцияның алдыңғы жылы» тарауы, 11бет: «Ақмола 
уезінің барлық қазақ елін оңүстікке және солтүстікке бөліп, 
екі жағына екі санақ комиссиясы шықты. Оңтүстікке шыққан 
комиссиясының бастығы – Том университетін сол жылы бітірген 
Асылбек Сейітұлы. Солтүстікке баратын санақ комиссиясының 
бастығы мен болдым...» – деп, кітап авторы өз еңбегінің алғашқы 
тарауында әлеуметтік шараға өзімен бірге бір мезгілде жегілген, 
өзімен түйдей құрдас дәрігер замандасының 1916 жылғы жаз 
айындағы ісқарекетін тәптіштей баяндайды.

Жоғары дәрежелі білім беретін институттары болмағаны 
мен, Омбы шәрі – сол кезде үлкен облыстың әкімшілік ор
талығы, соған орай бірнеше кәсіптік, техникалық, ауылшаруа
шылық және өзгедей мамандықтарға үйрететін училищелерге 
ие. Сондықтан да Ертіс жағасындағы білімдар қалаға ұлан
ғайыр қазақ даласының терістігі мен орталық тұсында, ұлы 
өзеннің жоғарғы саласына орналасқан Павлодар мен Семейден, 
Сарыарқа жонындағы Нұра мен Есіл атырабынан, Қарқара
лы, Баянаула тауларынан, Көкшетау, Ақмола және Қызылжар 
өңірінен пойызбен, ол жоқ жерде ат арытып, түйе қомымен 
ілдебайлап жеткен қазақ жастары ғасыр басында, әсіресе соның 
тыныштық жайлаған 1910 жылдарында топтобымен келген. 
Омбы шәріне ынтық болатын себебі де түсінікті: орыс тілінде 
білім алу, өздері үшін үлгіөнегесі озық саналған орыс жұртының 
мәдениеті һәм ілімін меңгеру. Әлбетте, қазақ жастары қаншама 
алыс қияндардан Омбыға ондап, жүздеп тоғысқан соң олардың 
ішінен ойы озық, ұлттық сезімі күшті, санасы да ұшқыр боз
бала жігіттер дараланып шыққан. Мән бере қарасаңыз, бұл 
да 19041905 жылдарда империяның іргесін дүр сілкінтіп, 
демократиялық мемлекет болуға бет бұрғызатын жаңа заңдар 
қабылдауға мәжбүр еткен бүкілресейлік төңкерістің игі салда
ры. Екінші жайт: Орынбор қаласында тұратын ағартушы, игі 
жақсымыз Ахмет Байтұрсынов бастап, Міржақып Дулатов және 

10246



146

Медеу СӘРСЕКЕ

басқа азаматтардың қызу қостауымен 1912 жылдан «Қазақ» 
газеті жүйелі түрде шығарылып, ең ғажабы, осы басылым ә деген
нен ұлттық бостандық идеясын көтеріп, тіл мен дін, оған қоса діл 
бірлігін ту етіп, рухани жаңару қажеттігін үгіттеп, әлі де бұйығы 
қалыптағы қазақ қауымын ғасырлық ұйқыдан оятуға тырыс қан. 
Құнарлы топыраққа түскен дән сияқты сол іс те келешек өміріне, 
атұстар ұрпағының алдағы тірлігіне оймен қарайтын естияр 
қазақ баласына ой салып, дала төскейінен де қостаушылар тап
қан. Омбыда оқитын көкөрім жастар да бұл ойды «ұшқыннан 
лаулаған жалын» санап, қуана қабылдап, «Бірлік» атты ұлттық 
қауымдастық құрған.

«Тар жол, тайғақ кешудің» авторы «Ақмола түрмесінде» тара
уында: «Ережеп Итбайұлы – бұрынғы окружной сот переводчигі, 
Ысмағұл (Смағұл – М.С.) Сәдуақасұлы, Асхат Сайдалыұлы, 
Қош ке Кемеңгерұлы, Мағжан Жұмабаев, Мұратбек Сейітұлы 
(Асылбек Жұманұлының кенже інісі – М.С.) – Омбыда оқитын 
жас жігіттер. Соңғы бесеуі – Омбыдағы белгілі «Бірлік» жастар 
ұйымының сол уақыттағы бастықтары...» – деген куәлік айтып 
(кітап авторының өзі де осы ұйымның белсенді мүшесі – М.С.), 
сол бетте және ілгергі тарауда осы шәрде білім алған, қызмет 
істейтін орысшаға жетік қазақтарды топтобымен санап, өзінің 
де облыс орталығында өрістеген саяси күреске атсалысқанын 
рухтана баяндайды. 

Хош делік! Әрине, ұйымның бағдарламасы, алдына қойған 
биік мақсаты болған. «Бірлік» деген аты да атойлап тұрғандай, 
сол ұйымға мүше оқушы жастар елге, жерге, руға бөлінбей, 
мынау кедей, анау бай деспей, «бір жеңнен қол, бір өңірден 
бас шығарып», биік мақсат үшін бірігіп, шартараптағы қазақ 
жұртының басын қосып, біртұтас ел болуға, Ресей империясын
да басталған жаңа реформаларды, демократиялық өзгерістерді 
әжетіне жаратып, сол арқылы ұлы төңкерістен өз үлесін қамтып 
қалуға, федеративті республика атанған жағдайда тарихи үлес
сыбағасын қомақты алуға шақырған ұранға бас иіп, Қазақ елі
нің іргесін ұйымшылдықпен бекемдеуге ойысқан. Саяси мәні, бір 
тұтас ел болып бірігу турасындағы басты идеясы жөнінен бұл – сол 
уақыт қана емес, қазір де таңғаларлық ізгі ой мен кеуде керер 
мақтаныш туғызар, кімді болсын шексіз қуанышқа бөлер тамаша 
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қарекет екендігі сөзсіз ақиқат! Лайым, тек сол бірлік іс жүзінде 
жүзеге ассын делік!..

Асылбек Жұманұлының түп тегі – тақыр кедей, әкесі бірақ жа
ратылыс дарытқан зор талабымен, жүгендеусіз ынтажігерімен 
қазақ зиялыларының оқу жолына түскен алғашқы білімпаздар 
тобында болғанын ескерткенбіз. Демек, ол осы шәрдің байырғы 
тұрғыны әрі сол кезде жиырма жастың өріне енді ғана көтеріл
ген жас азамат болғандықтан Омбыда туған, «Бірлік» ұйымы 
бастаған демократиялық һәм ұлттық бостандық туралы ізгі идея
дан шетқақпай қалмаған. 

Сәкен Сейфуллаұлы да – бай емес, дәулеті шағын қара ша
руаның баласы. Ол да 1894 жылдың төлі, Асылбекпен түйдей 
құрдас. Құдай өнер үшін жаратқандай жанжақты дарынға ие 
әрі ынтажігерімен Нілді өндірісіндегі орыс пен қазақ балала
рын оқытатын бастауыш приход мектебін тәмамдап, Омбы 
қаласындағы оқытушылар семинариясында (19131916) оқыған. 
Яғни, курстас құрбылары ұйымдастырған «Бірлік» ұйымын ол да 
ақындық, әншілік қабілетімен, ұлттық сана, өр кеуделі жігітке 
тән намысымен қолдаған.

Сонымен, құрдас екі жігіт те осы ұйымның әлеумет арасында
ғы жұмысына барынша атсалысып (ағайынды Сейітовтердің 
үлкені Мұсылманбек пен кішісі Мұратбек те «Бірлікке» мүше, 
ал Асылбек оған Томнан оралған кезінде қосылған), сөйте жүріп 
саяси сауатын көтеріп, күрес үстінде ысылып, Омбыдағы қазақ 
қауымы арасында өрістеген әлеумет жұмысына жантәнімен 
жегілген.

Осы шәрдегі мұғалімдер семинариясының 19131917 жыл
дардағы үздік шәкірті, талапкер жас ақын Мағжан Жұмабаев 
қатар көбейтер көптің бірі болғысы келмей, «Бірлік» атауын 
қайталап, әдеби үйірме құрып, «Балапан» атты қолжазба жур
нал шығарған. «Сынықтан басқаның бәрі жұғады» деген жора
мен болашақ жазушы Қошке Кемеңгеров те ауылшаруашылық 
училищесінде оқып жүріп «Бірлік» ұйымына мүше болған, 
«Балапанға» редакторлық еткен. Ол да өзі оқыған ұяда «Жас 
қазақ» ұйымын құрып, «Жас азамат» газетінің редакция 
алқасын басқарады. Смағұл Сәдуақасов та осы қаладағы ауыл
шаруашылық мектебінде оқыған жылдарында, әдебиет үйірме
сіне қатыса жүріп, әдеби танымын ілкі көтереді...
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Шынтуайтын айтқанда, соның бәрі ақыр аяғында жеміс 
тергізді, білім алумен қоса, «Біз де басты көтерсек, Қала бер
мей таптауда»* деп жүріп, «Мен балаң жарық күнде сәуле қуған, 
Алуға Күнді барып белді қуған»** деумен білім жолындағы кө
көрім жастардың тез ширап, күрес бастар сәт туғанда соған бел 
шешіп кірісуіне жол ашты. 

Мезгіл де алдыартыңа қаратпағандай адуын еді. 1916 жыл
дың жаз айы, көшпелі тіршілікпен өмір сүрген байырғы қазақ 
ауылдарын бейғам тыныштық пен аңқаулық жайлаған мамы
ражай уақыт десек те, билеуші үкімет қолданған кейбір қауырт 
шаралар момын халықты ұйқыдан оятқандай болып, отарлаушы 
елдің әкірең шенеуніктері күтпеген оқиғаларға ұрындырған. 
Мысалы, сол жазда өздерінің арасына санақ жүргізе келген 
комиссияға кейбір болыстарда есепқисап жасатпаған. Өйткені 
соғыс жүріп жатқан батыс шепке қазақтарды да зорлап жібереді
міс деген сыбысқа елеңдеп, өздерінше қауіпқатердің алдын 
алуға тырысқан. 

Елге төнген сол қатерді «Тар жол, тайғақ кешу» кітабында жа
зушы да сезеді.

Алғашқы тараудың 36беті:
«Доктыр Асылбек Сейітұлы бас болып кеткен санақшылар 

да келді. Оларды Тінәлі-Темеш деген біздің елдер ұстап, ұрып, 
неше күн көгендеп байлап, шаштарын алғызып, намаз оқытып, 
қамап отырған жерінде, Ақмоладан барған бір палуан Жұман де-
ген саудагер босатып алыпты».

«...Ақмолаға, қазақтар ортасына губернатор келеді. Управаға 
дала мен қала маңындағы беделді ақсақалдарды, старшындар 
мен билерді жинатып, дүйім жұрт алдында сөз сөйлейді. Гу-
бернатордың түсі жазғытұрғы күйттеніп шабынған бураға 
ұқсайды. Түсі суық. Өте қаһарлы. Жұрт бөріктерін қолына 
ұстап, иін тіресіп жиналып тұрды. Байлары, билері алдын-
да, тілмаш арқылы, губернатордың бөріксіз бастарға айтқан 
сөзі мынау: «Ақмола қазақтары патшаның әскери қызметіне 

* Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Оқуда мақсат не?» деген 1912 жылғы өле
ңінен.

** Бұл да сол ақынның «Шығамын тірі болсам адам болып» атты туындысынан.
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бармауға... көтеріліс жасамақ болып жатыр» деген хабарды 
естіп келдім. Қазақтың мұнысы – құтырғандық, ақымақтық. 
Орыстың әскеріне, орыстың қару-жарағына қазақ қарсы тұра 
ала ма? Қазақ бұл ақымақтығын тастасын».

Ішінде қызқыз қайнаған ызакекті тежемеген дала халқын 
губернатордың әкіреңі тоқтата алмайды. Жүздеген, мыңдаған 
адам ат жалын тартып мініп, 19 бен 31 арасындағы жігіттерін 
көгендей тізіп, солдатқа бермеске бел буады. «Қазақ қозғалысы» 
тарауын автор осы бүліншілікті, қазақ ортасын жайлаған жаңа 
кесепатты нақты айғақпен суреттеуге арнаған. Ел бұлқынысы 
бірақ тез тыйылады. «Бір күні қуаныш хабар сарт ете түсті: «Пат
ша үкіметі құлады!» – деген сүйсініспен аяқталады алғашқы та
рау.

«Революцияның алғашқы жылдары» тарауында жазушы 
Ресейдің бас қалаларында 1917 жылы бұрқ еткен Ақпан төң
керісінен кейін Ақмолада өршіген саяси күрестің белбелесін 
тәптіштей сипаттап, орыс, қазақ және татар тұрғындары жан
таласа, жарыса құрған әлеуметтіксаяси ұйымдар мен коми
теттердің уезд билігіне тайталасын сөз етеді. Өзі де қазақ 
оқығандарын жаппай қамтыған айқастың жуан ортасында бо
лыпты. «Сөз көп, пәтуа жоқ. Жиылыс көп, тиянақ жоқ. Үкімет 
әлсіз. Үкімет комитеттің қолында болмай, ақырында Керенский 
үкіметінің уездік комиссары келіп, уездің әмірі соның қолына 
көшті... Жұрттың бәрі өзі бек, өзі төре болып алды. Керенский 
комиссарына жөнді бағынбайтын болдық. Сот дағдарып, ми
лиция (?) әлсіреді...» – деген дәрменсіз жағдаятты кітаптың 
59бетінен оқимыз.

Қазақстанның әр жерінде уездік, облыстық съездер шақы
рылып, сәуір айында Омбы қаласында, яғни Ақмола облысын
да тұратын қазақтардың көрнекті өкілдері бас қосып, облыс
тық қазақ комитетін сайлаған. Сол жиынға Орынбордағы «Қа
зақ» газетінен Міржақып Дулатов келіпті (Дала халқын би
лептөстейтін әкімшілік ірге тепкен орталығы, «Қазақты» шы
ғарушылар – бұқара халықты саяси күреске, ұлттық бос тандыққа 
басты ұйықтырушы болғандар). Қазақ комитетінен оған екі қазақ 
қайраткері қатысыпты: Дінмұхамед Әділұлы мен Көшмұхамед 
(Қошке) Кемеңгерұлы. Жазушы екеуіне де құрмет білдіре сипат
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тап комиссарлар дейді. «Олар келген соң уездік қазақ коми теті 
құрылды. Қазақ комитеті қазақ істерін басқаратын болды. Бірақ 
күш, үкімет, дегенмен, әлі де уездік комиссардың қолында», – де
ген ескертпе соған орай жазылған. Сәкен Сейфуллиннің өзі осы 
жиында уездік комитеттің төрағасы болып сайланыпты. Алайда 
шағын қаладағы қос үкімет өзара сыйыспай, уездік комиссар
дың үстемдігі басымырақ болады. Сыйыспаушылықтың се
бепсалдарын мемуарлық кітапты жазушы нақты айғақтармен, 
сайқымазақ әуенмен суреттейді. Айтыстартыс шиеленісіп, 
тығырыққа тірелгенде даулы мәселеге төрелік жасау үшін Ом
быдан екі комиссар келеді. «Бір орыс, бір қазақ – Хомутов пен 
А. Сейітұлы. Олар біздің комитеттің мәжілісіне келді. Мәжіліс 
«жанжал бітті» деген соң, олар қайтты... Қолда күш жоқ. Тіпті 
үкіметте күш жоқ. Закон жоқ. Біздің істеп жатқан үлкен бір 
ісіміз: қалыңмалды құртып, әйелдерді сүйгеніне жіберіп жатыр
мыз...» (63бет). 

* * *

Деректі эссе авторының инженерлік мамандығын ауыр өн
дірісте істеп, кәсіби меңгеруге құлшына кіріскен шағы. Бірақ 
көркем әдебиетке де әуейлігім бар. Әсіресе өткен тарихымыздың 
ұңғылшұңғыл қатпарларын білуге. Сірә, сол ынтызарлық та 
жетелеген болар, 1961 жылдың жазында мен Бурабай көлінің 
жағасындағы сауықтыру орнында жатқанымда Оқжетпестің 
іргесіндегі Көкшетау облыстық кәсіподағының демалыс үйінде 
Алаш қозғалысының атақты қайраткері Әлімхан Ермеков дема
лып жатыр деген хабарды естіп, ақсақалға сәлем бере бардым. 
Ол кісінің Сібір сапарынан аманесен оралған соң Қарағанды 
политехника институтында профессор болып ұстаздық ететінін 
білетінмін. Жас кезінде көшесін шарлаған, қызмет те істеген 
Семейдің тұрғыны екенімді білген соң, әлде жабық жатқан тари
хи оқиғалардың бүгешігесін білуге ынтызарлығым әсер етті ме, 
кім білсін, сол күнде жетпіс жастың межесінен асқан Әлімхан 
ағай мені жатсынған жоқ.

Біздің әңгімеміз үш тәулікке созылды (Сол күндерде Әле
кеңнен естіген деректерді «Қазақ жерінің біртұтастығы үшін» 
(«Егемен Қазақстан», 2003) және Павлодар облыстық «Звез
да прииртышья» газетінің 2007 жылғы 69 қазандағы санда
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рында жарияланған «За единение казахских земель» деп 
аталған тарихи эссемде егжейтегжей баяндағанмын). Бурабай 
көлінің жағасында қойын дәптеріме түскен әңгіменің осы эссе 
кейіпкерлеріне байланысты тұсын ықшамдап келтіремін...

«Ақпан төңкерісі бұрқ еткенде мен Том шәріндегі Техноло-
гия институтының кен факультетінің соңғы курсының сту-
денті едім. Сол қарсаңда Томда қырық шамалы қазақ жастары 
оқитын-ды. Көпшілігі Ертіс бойы мен Арқадағы Қарқаралы, 
Кереку, Көкшетау, Қызылжар, Ақмола және Омбы уездерінің 
тумалары. Көпшілігі университетте, колледж бен училище-
де оқиды. Өзара ұйымшылмыз, жерлестік ұйым құрып, сауық 
кештерін, туған күнімізді өткіземіз. Студент болсам да 
саясатқа жүйрікпін, ұлттық санам да сергек. Жас жөнінен де 
ересекпін. Содан, не керек, бойында қазақ қаны бар жігіттерді 
жинап: 

– Дереу елге қайтуымыз керек, – дедім. – Таяу күндерде 
елде үлкен өзгеріс басталады. Санкт-Петербургте бұрқ еткен 
Ақпан төңкерісін жасаушы орыстың білімпаз қайраткерлері 
Ресейде демократиялық жаңару процесі басталады деген ма-
нифест жариялады. Міне, оқыңдар, газетте солай делінген, 
ар-ождан бостандығына жетеміз. Ресей патшасына бодан 
болған барлық халықтар өзін-өзі билеуге, өз тілінде жазып-
сызуға, сөйлеуге еркіндік алмақ. Бұрынғы шексіз қанау мен 
өктем тонау түбірімен жойылмақ... – Әлімхан ағай өзін-өзі 
мінеп, аяусыз сынағандай мысқылды шыраймен 1917 жылдың 
ақпан айында болған оқиғаны күні кеше басынан өткендей қаз-
қалпында төндіре баяндап, әңгімені қыздырсын. Менде үн жоқ, 
ынтыға тыңдап отырмын. Анығында, сол күні естіге нім – 
сол күнде мен үшін мүлдем тың оқиғалар... – Осындай дүбірлі 
шақта таңдаған оқуымызды түбегейлеп оқимыз деген өзімшіл 
қылықты доғарып, кімде-кім өзін қазақпын десе, тұл бойым-
да қазақтық намысқа суғарылған қызу қаны болса, дереу елге 
барып, қараңғылық тұман көз алдын тұмшалап, аузы буулы 
болған сорлы халқымызға заман талабын, ойда жоқта аспан-
нан топ еткен мына жақсылықты түсіндіріп, демократия за-
маны бермек игіліктерден өз үлесімізді молдап қамту қажет! 
Ел тағдырына, жігіттер, таңдауды бүгін жасаңдар. Ертең 
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жасасаңдар кеш болады» деп те жол-жоба айтып, білгендікке 
басайын... 

– Апыр-ай, сол үгітіңіз оқыған азаматтарға дарыды ма?
– Дарығанда қандай! Бірде-бір өрен бас тартқан жоқ. Нау-

рыздың орта шенінде Семейге жетіп, губерния орталығында 
басталған әлеумет ісіне араластық. Одан кейінгі аумалы-
төкпелі оқиғалар, қарғаш, сізге мәлім болар?

– Жалпылама ғана. Ұлттық партия құрдыңыздар, жер-жерде 
Алаш комитеттері пайда болды. Саяси күрес Ертіс жағасында, 
күллі қазақ даласында қыза бастады...

– Иә, солай, сайып келгенде, соның бәрі Уақытша үкіметтің 
ойдан шығарған ертегісіне айналды, оның аяғы Қазан төң-
керісінде үкімет басына келген большевиктер партиясының 
қитұрқы саясатына кезігіп, пролетариат диктатурасымен 
ауысты. Ресейлік буржуазия партиялары жариялаған «демо-
кратияны» біз шындыққа балаппыз, ақырында опық жедік. Мен 
өзім, қарғаш, сенесіз бе, өзіме өмір бойы кешпейтін ауыр күнәға 
баттым: 1917 жылдың көктемінде Том шәрінен ертіп келген 
40 шақты жастардың бірде-бірі қазірде тірілер санатында 
жоқ, бәрі де бертінде жазалаушы органның тас дөңбегіне түсіп, 
қырық жасқа жетер-жетпесте қыршынынан қиылды.. Солардың 
қанын арқалағанымды ойға алсам мазам кетіп, ұйқым қашып, 
неге сонша ел қамын жеген қаншыл болдым деп те өкінемін, 
қарғаш!..

– Заман аужайын алдын ала болжау қашанда қиын ғой, 
аға. Өкінішіңіз, сірә, сол іске мұрындық болғаныңызда. 1930-37 
жылдардың қызыл қырғынын 1917 жылы қалайша болжайсыз? 
Мұндайда қазақ жазмыштан, татар дәмнің таусылғандығы 
деген тоқтам айтады». 

* * *

 Шындығында Уақытша үкімет әсіре көлгірлікпен әрі өңе
шін жыртқан даурықпамен жариялаған «бостандықтар» Ресей 
империясының байтақ территориясының барлық түкпірінде 
жаппай қолдау тауып, ерекше өрекпулер туғызған. Қазақ елі 
де содан қалыс қалмаған. Жұртқа мәлім оқиғалар тасқыны мы
надай: Орынборда «Қазақ» газетін шығарушылар және Әли
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хан Бөкейханов, Батыс Қазақстанда Халел мен Жаһанша Дос
мұхамедовтер, Түркістан атырабында Мұхамеджан Тынышпа
ев пен Мұстафа Шоқаев, Семей облысында Әлімхан Ермеков, 
Ғалел Ғаббасов және басқалар ұйытқы болып, байырғы қазақ 
даласында өсіпөнген, көшпелі тіршілікке үйренген, өріс
қонысы бар, қарамы да сол қарсаңда алты миллионға тақаған 
жұрт біртұтас ел атану қамына жедел кірісіп, сол істің ба
сына қояр көшбасшыларын атап, саяси жиындар өткізген. 
Соның алғашқысы және қарамдысы – 1917 жылғы 2126 шілде 
күндерінде қазақтардың Орынборда өткен бірінші құрылтайы.

Тұңғыш ұлттық жиында сол күннің аса мәнді, көкейкесті мә
селелері талқыға түскен: Ресейдің мемлекеттік жаңа құрылы
мына таңдау жасау (ол болса азкем айтысудан соң федеративтік 
республика жолын таңдаумен аяқталған, яғни Ресейден 
бөлінбей, қол астында өмір сүреміз деген пайымдау); қазақтар 
жиын тұратын облыстарды қосып, автономияға бірігу; жер мә
селесі, қазақ милициясын құру, земство, оқу, сот, дін және 
әйелдер бостандығы, жалпыресейлік құрылтайға дайындық, 
мұсылмандар кеңесіне қосылу, дербес ұлттық партия құру; 
Жетісудағы казакорыстар мен жергілікті халықтың жерге тала
сын шешу...

Тұңғыш құрылтайға көпшілік дауыс беру жолымен сайлан
ған екі қайраткер басшылық жасаған, олар: Жымпиты қалашы
ғын өзіне орда еткен батысқазақстандық қазақтардың делега
ты, бұрынғы әскери дәрігер Халел Досмұхамедов (төраға), оған 
орынбасарлық еткен Ахмет Байтұрсынов (орысша құжатта 
«товарищ», бұл енді сол кездегі ұғым бойынша орынбасар де
ген ұғымды білдіреді) және қазақтардың Ақмола облыстық 
комитетінің өкілдері – Міржақып Дулатов пен дәрігер Асыл
бек Сейітов (екеуі тең құқықты жауапты хатшы міндетін бірге 
атқарған). Ескертер гәп: Ақмола уездік комитетінің төрағасы 
Сәкен Сейфуллин тұңғыш құрылтайға шақырылмаған, оның 
орнына мұғалім Мағжан Жұмабайұлы барғанын өзі де естелік 
кітабында ескертіпті.

Сол жылғы тамызда Ақмолада уезд қазақтарының құрыл
тайы бас қосады. Асылбек Сейітов оған облыстық өкіл ретінде 
қатысады. Осы жиында Алаш партиясының уездік бөлімшесі 
құрылған, Асылбек дәрігер ұлттық партияға мүшелікке қа
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былданады. Әлеумет ісіндегі белсенді қызметіне жоғары білімді 
дәрігерлік кәсібі сүйеуші болып, саяси беделі өскен жігіт Ақмола 
жиынында бүкілресейлік құрылтайға Алаш партиясының де
легаты мандатын иеленеді. Н. Мартыненконың «АлашОрда» 
тарихы құжаттар бойынша» кітабында* келтірілген делегаттар 
тізбесінде А. Сейітовтің фамилиясы Ә. Бөкейханов пен Ә. Ерме
ковтен кейін, үшінші кезекте, Мағжан Жұмабаевтың алдында 
аталған. Біздіңше, бұл да Асылбек Жұманұлының ұлттық пар
тия ісін өрістетуде белсенді көшбасшылар қатарында болғанын 
аңғартады.

Алаш қозғалысы – бүгінде күллі қауым мойындаған та
рихи шындық, қазақтың зиялы тобының көксеген көңілінен 
шығып, көзі ашық, азкем сауатты қазақтар көбірек қоныстаған 
қалалар мен елді мекендердің бәрінде қолдау тауып, небәрі екі
үш айда өз қатарын көбейтіп (нақты қарамы туралы деректі 
біз кездестірмедік, сірә, мүшелер тізімі жасырын ұсталған), ел 
мүддесін қорғайтын саяси үлкен күшке айналады. Ең ғажабы, 
Семейде, Ақмолада, Торғайда, Көкшетауда, Қызылжарда, Жым
питы мен Текеде (қазіргі Орал қаласы), Түркістан, Әулиеатада 
(қазіргі Тараз), Шымкентте, Ақмешітте (Қызылорда), тағы 
қаншама уездер орталығы мен болыстарда ұлттық партияның 
бөлімшелері мен комитеттері ұйымдасады. Әрине, бәрі бірдей 
ұлттық идеяның шынайы жанкүйері емес. Топтан қалмай, бас 
пайдасын көздеп ілескендер де аз болмаған. Сөйтсе де алғашқы 
айлардаақ өзінің қарамын едәуір молайтқаны анық. Сол жолда 
партия көсемдері жүзеге асырған істері де мол: өздеріне тікелей 
бағынатын әскер бөлімдерін құрған (Мысалы, Семейде Алаштың 
екі полк атты әскері ұйымдасып, әскери жаттығулар жасағаны 
мәлім. Сондай пәрменді күш Орынборда да ұйымдасқан), жер
жерде ауылаймақты барымташылар мен тонаушылардан қор
ғайтын милиция да пайда болған. Өздерінің сот жүйесі жұмыс 
істеген. Алаш партиясы халық көбірек шоғырланған қалаларда 

* Осы жинақтың алғашқы басылымы 1929 жылы жарияланған, сірә, сол іс жа
залаушы органның тапсырмасымен жүзеге асқан тәрізді. Өйткені сол кітап пен С. 
Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешуі» 1930 жылдарда ұлттық партияға мүше, әсіресе 
соның басшылық құрамында болған шерменделерді жаппай ұстап, саяси бап тағуға 
негіз болған. Мартыненко кітабы 1992 жылы қайыра жарық көрді.
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газет те шығарған (С. Сейфуллин деректі кітабында сондай 
газеттердің кейбірін атап, жария еткен материалдарын барынша 
мысқылдап жазған).

Саяси бетбағдарын қазақы шаруаға бұлталақсыз бұрып, 
ұлттық қозғалыстың шынайы жанкүйерлерінің өзара топтасқан 
күшті тобы, шамалауымызша, Ақмола қаласында да болған.

«Тар жол, тайғақ кешудің» авторының айтуынша, Орынбор
дағы ұлттық жиыннан оралған доктор жігіт Ақмоланың уездік 
комитетінде жасаған баяндамасында тұңғыш құрылтайдың тасқа 
басылған қаулыларымен таныстырып, жиынның қалай өткені 
туралы түсінік береді. Баяндамасының соңында ол: «Тұңғыш 
рет қазақтың саяси партиясы құрылды. Сені де Ақмола облысы
нан қатыспақ кандидаттар тізіміне кіргіздік», – деген хабарына 
Сәкен Сейфуллаұлы: «Олжабай болыс, паң Нұрмағанбет тәрізді 
жуандардың батасын алған тізімде біз болмайтын шығармыз!..» 
дедім. Сөйтіп, Сейітұлымен қағысып, айтысып қалдым. Ақы
ры тізімнен өзімді өшіртіп тастадым... – деген наразылығын 
кітаптың 78бетінен оқимыз. – ...Комитет сайлауы болды. Коми
тетке «Жас қазақтың» бастықтарынан ешкімді кіргізбеді. Сөйтіп, 
біз комитеттен шығып қалдық. Омбыдан Орынбор съезіне барып 
келген А. Сейітұлы енді бізді қуды... «Жаңарған» қазақ комитеті 
өзінің кім екенін тезіненақ көрсете бастады. Бостандық, теңдік, 
әділдік іздеген адамдарға Қазақ комитетінің енді ешбір пәтуасы 
болмады. Ондай адамдар «Жас қазақ» ұйымына келетін болды. 
Біз «Тіршілік» газеті мен «Жас қазақ» ұйымын күшейте бердік».

Ақырында іс насырға шабады. Алаш қозғалысынан іргесін 
айырған, бірақ әлеуметтік күрестен бас тартпаған жас азамат 
Сәкен өз бетінше тірлік жасап, өзін жақтаушыларды мүшелікке 
тартып, «Жас қазақ» атты жаңа ұйым құрады. «Ұйымның 
мақсаты – халық арасында заң білімін тарату, жаңа саясат 
істеріне қатысу. Қауымның қысқаша жобасы болды. Қауымның 
басқармасы болды. Төрағасы – Сәкен Сейфуллин, мүшелері – 
Әділұлы, Айбасұлы, Асылбекұлы, Серікбайұлы, Нұркеұлы... – де
ген ақпарды өмірбаяндық туындының 64бетінен оқимыз. – «Жас 
қазақ» Россияның ең дұрыс жобалы төңкерісшіл партиясымен 
бірге майданға шығады» (сірә, солшыл большевиктер партия-
сын нұсқап отыр – М.С.).
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Осыданақ Сәкен Сейфуллаұлының саяси бағытын шұғыл 
өзгертіп, Алаш қозғалысының біртұтас ұлт болып бірігу идея
сынан да бас тартып, өзінің алдағы міндетін дала халқының ба
сым көпшілігі саналатын кедейкепшіктің мүддесін қорғау ісіне 
арнамақ, яки «кешегі заманда қазақ жұртына үстемдік жасап, 
ойына келгенін істеген бұрынғы болыстар, шонжарлар мен бай
лар тобымен ауыз жаласып, тіпті басқарма құрамына енгізген 
қазақ комитетіне сенімін» біржола жоғалтқан. Сондықтан да ол 
облыстық қазақ комитетінің нұсқауларын елепескермей, Омбы
дан келген өкілдерді де тәрк еткен. Нәтижесінде өзі басқаратын 
уездік қазақ комитеті, оған қоса өз жетегіндегі «Жас қазақ» 
ұйымы мен «Тіршілік» газеті Алаш ұранын көтерушілермен еш
қандай ымыраға келмейтінін жария еткен, тегінде соны кереғар 
әрекетімен де көрсеткен.

Әлбетте, мұндай дербес қылық облыстық қазақ комитетінің 
басшыларына ұнамаған.

Бұл – енді жалпықазақтық ділге де ашық қарсылық...
Желтоқсан айында Орынборда бас қосқан бүкілқазақтық 

екінші құрылтай АлашОрда үкіметінің құрамын бекітеді. 
«Қазақ» газеті 254санында, 1917 жылғы 18 желтоқсанда Алаш
Орданың Омбыда ұйымдасқан комитетінің құрамына енген ұлт 
жанкүйерлерінің тізімін жариялаған: Асылбек Сейітов, Мағжан 
Жұмабаев, Айдархан Тұрлыбаев, Баймұхамет Серкебаев (КСРО 
халық әртісі, дүлдүл әншіміз Ермектің әкесі), Мұсылманбек 
Жұманұлы Сейітов және басқалары. Келесі жылдың жазында 
осы қалада бұрынғы «Бірлік» ұйымы жұмысын қайыра жан
дандырады. Бағдарламасына қосымша тармақ қосылып, сая
си бағыты жөнінен Алаш партиясының жарғысын өздеріне 
басшылыққа алатынын жариялаған. «Бірліктің» басшылығына 
ағайынды Сейітовтер – Асылбек те, Мұсылманбек те сайланады. 
Осы бағдарламаны бетке ұстап, Семейде «Жас азамат» ұйымы 
ұйымдасады. Оның басшысы болып ағайынды Сейітовтердің 
кішісі Мұратбек Жұманұлы тағайындалады.

Осыданақ басаяғы бір жылдың ішінде Омбы жастарының 
күні кешегі «Бірлік» ұйымының бағдарламасы түрленіп, өздері 
ұстанған басты мұрат – біртұтас қазақ елін құру идеясын жүзеге 
асыратын комитеттер құрып, билік тізгінін бөліскен қарсаңда 
астыртын да, ашық та қарсылыққа кездескен. Ең қиыны – жер
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жерде көктемгі жауқазындай қаптаған комитет, дербес партия, 
қоғамдық ұйымдар сап түзеп, өздерін «ұлт жанашырлары», 
«кедейкепшіктің қамқоршылары» деген «көсемдер» пайда 
болған.

«Тар жол, тайғақ кешуде» жазылған оқиғалардың аныққа
ны ғына төрелік айту – бүгінде қиын мәселе. Оның басты себе
бі – кітаптың үш басылымында да Сәкен Сейфуллаұлының 
өзіне тән бірбеткейлікпен және жазғаным өмір шындығы де
ген сенімін өзгертпеуінде. Өйткені ол әуелденақ большевиктік 
партияның бағыты мен өмірлік ұстанымдарына имандай сеніп, 
содан өрбіген біржақты топшылауларынан айнымаған, әсіресе 
саяси қарсыластарын аяусыз тұқыртып, әсіре өшпенділікпен 
жазғырған уытты сөздерін кейін де түзетпеген. Бұған оның 
еңбегіне сын айтқан әдебиетші замандасы Нәзір Төреқұловқа 
жазған ашық хаты дәлел (Амал қанша, табанды больше
вик, өміріне мұрат еткен ісін Алаш қозғалысының «ұлтшыл» 
тобының «зиянды» ықпалынан жантәнімен қорғаған қайраткер 
жазалаушы органның қолдан ұйымдастырған қаскөй жаласы
нан бертінде мерт болды). Сол себептен де біз «Тар жол, тайғақ 
кешу» авторының құрдасы А. Сейітовті көпшілікке кеңінен 
тараған ғұмырнама кітабында сүмірейте сипаттаған, оған 
қоса туған халқына жаулық жасағандар деп қаралаған ұлт 
қайраткерлерінің қарамды һәм күшті тобы – Әлихан Бөкейханов, 
Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Халел Досмұхамедов, 
Мұхамеджан Тынышпаев, Мұстафа Шоқай, Мағжан Жұмабаев, 
Қошке Кемеңгеров, Смағұл Сәдуақасов және өзгедей де білімпаз 
саңлақтар қазірде өздеріне сол кезде тағылған ауыр кінәдан 
ақталып, қазақ халқының көшбастар тұлғалары ретінде ба
ғаланып, еңбектері де құрметке бөленіп, Қазақстанның басты 
қалаларында тастан қашалған мүсіндері пайда болды, көп жер
де көше аттарын иеленіп, кейбірінің есімдері университеттер
ге берілгенін бүгінде көріп, біліп отырмыз. Тәубе делік! Сезімі 
ояу, санасы дегдар оқырман осы жайттанақ ақиқат жолының 
ауырлығын, өмір шындығына қиянат жасау қашан болсын 
түзелетініне ойланар деген үміттеміз...

Сәкен Сейфуллин кітабының кейбір беттеріне үңілейік.
«Кешікпей «Петроградта Керенский үкіметі құлап, үкіметті 

большевиктер алды» деген телеграмма сап ете түсті. Октябрь 
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төңкерісінен кейін әлеумет, саясат майданындағы күрестеріміз 
бұрынығыдан да екпінді болды. Мыс қазандай қайнады. Жиы
лысмитинг, таластартыстар жиіленді...» – деген қуанышты 
ақпармен ашылады «Тар жол, тайғақ кешу» кітабының «Совет 
үшін күресте» тарауы (кітаптың 85беті). Шынында да уездік 
шағын қалада кедей тапты, жұмысшылар мұңын жақтаушылар 
үстемдікке жетіп, уақытша Совдеп құрып, билік тізгінін қолына 
алады. Сәкен күрескер де сол топтың алдыңғы легінде, оның іс
әрекеті де байшыл, әсіре ұлтшыл қандастарын мінепсынап, сая
си майданнан ығыстыруға бағытталған.

«Алашордаға ақша жинамаққа келген Абылайханұлы, Се
йіт ұлы әлі де үмітін үзбей Ақмолада жатып алды. Бұларды 
«тұтқынға алып, жауып тасталық!..» деп біздің уақытша Совдеп 
мүшелерінің кейбірі сөз шығарды. Мұны естіп, Абылайханұлы, 
Сейітұлы, Т. Нұралин, М. Саматұлы бір түнде Ақмоладан қашып 
кетті. Оларды ұстап әуре болатын да кісі жоқ еді, біз тек арты
нан күліп қана қалдық, – делінген кітаптың 121бетіндегі атөтті 
ақпарда. – Кешікпей, Ақмола уезінің 1918 жыл февраль айын
да, біз шақырған өкілдер жиналысы ашылды. Жиналысқа кел
ген өкілдердің көбі майданнан қайтқан мұжық солдаттар, ке
дей мұжықтар, кедей бұқара қазақтар және Спас заводының 
жұмыскер өкілдері. Уақытша совдеп жиылысты ашты: жиылыс 
екпінді, көтеріңкі болды. Жиылыс өкілдері бірауыздан Совет 
үкіметін «өз үкіметіміз» деп жариялады...»

Алайда Алаш қозғалысының басшылары қазақ ұлтын бірік
тіру бағдарламасынан бас тартпаған, демек АлашОрда үкіметі де 
күрес майданынан әзірше шықпаған. Сондықтан да олар Орын
бор қаласында, желтоқсан айының 513і күндері аралығында 
жалпықазақтық екінші құрылтай өткізіп, оған Қазақстан
ның сол кездегі сегіз облысынан өкілдер қатысады. «Съезді 
шақырушылар – Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсын
ұлы, Елдес Омарұлы, Сағындық Досжанұлы және Міржақып 
Дулат ұлы... – дей келіп, Сәкен Сейфуллаұлы кітабының 
9093беттерінде екінші құрылтайдың басқарушы құрамын, 
қандай мәселелер қаралғанын, қай облыстан кімдердің делегат 
боп қатысқанын, АлашОрда үкіметіне мүше болып кімдердің 
сайланғанын тәптіштеп жазады. Ағайынды Сейітовтердің есім
дері бұл беттегі тізімдерде аталмаған. Тек Ақмола облысы бо
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йынша Омбыда шақырылған сайлауда басқарушы құрамға екі 
бірдей Сейітовтің – Асылбек пен Мұсылманбектің кіргенін өзге 
мүшелерімен бірге атап, жаппай тізеді. – Мағжан Жұмабаев, 
Мұхтар Саматұлы, Айдархан Тұрлыбайұлы, Бекмұхамбет Сер
кебайұлы, Ерқосай Мұқышұлы, Ережеп Итбайұлы, Дінмұхамбет 
Әділұлы, Көшмұхамбет Кемеңгерұлы, Жұмағали Тілеуліұлы, 
Ахметұлы, Құсайын Қожамбердіұлы, Қожақмет Кәкенұлы және 
басқалар...

Алаш партиясының қатарынан да осы қарсаңда бүйректен 
сирақ шығарған, өздерінше топ жарған «мықтылар» шығады. 
Мысалы, Мұқан Әйтпенұлы бас болып, Көлбай Төгісұлы және бір 
топ пысықтар Омбыда ұлттық екінші партия құрып, «Үш жүз» 
атайды. «Үш жүз» партиясы құрылғаннан Алаш партиясының 
басындағыларды боқтай, сөге түрегелді. Қызылжар қаласында 
«Үш жүз» деген газет шыға бастады. Газеттің бетін Алаштың 
«көсемдерін» сөгумен толтырды. Әрине, Алаш партиясының 
көсемдері де «Үш жүздің» басындағыларды сөгуден кенде 
қал ған жоқ. Бұлар да боқтады. Қайта бұлар сөгуді, жаман
дауды «Үш жүзден» де асырып жіберді. Өйткені бұлар сөзге 
шеберірек. Бұлардың саны көп, бұлардың бастықтарының бәрі 
де зор оқығандар...» – дей келіп, Сәкен Сейфуллаұлы «Үш жүздің 
қулары» деген мақаладан көлемді үзінді келтіреді (мақаланың 
авторы – «Мадияр», яки Міржақып Дулатұлы): «...Омбыда 
ы лай судан балық аулайтын Мұқан деген жігіт бар. Бұл жігіт 
бостандық болғаннан бері жүгенсіз кетіп, ойына келгенін істеп, 
халыққа зиянын күшейтіп бара жатқан соң Ақмола облысының 
қазақ комитеті құрқұрлап тоқтау салады...»

Келеңсіздігі бүгін де атойлап тұрған күйкі таласты, әрине, өз 
ойын көркемдеп беруге шебер кітап авторы да көрсетіп баққан: 
«Үш жүз» партиясына жазылғандардың дені Омбы қаласының 
жатақтары, жәмшіктері, кедейлері. Мәселен, іштерінде атақты 
палуан Қажымұқан да бар. Ал Алаш партиясына кіргендер – 
Қазақстанның барлық байшылдары, мырзалық қуғандары, «сы
палары», төрелері, төре болайын деп жүрген жастары. Ылғи 
гимназиядан тәрбие алған Алаштың бөбектері... Надан жатақтар 
мен надан оқымаған жәмшіктер неге болса да олақ, неге болса да 
дөрекілеу келеді. Қажымұқанның жуан білегі болмаса, даула
сып, юрист Жаншаны жеңе алар ма еді?.. «Үш жүздің» шығарған 
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газеті де дөрекі болды. «Сабасына қарай піспегі» деген тәрізді...» 
(«Тар жол, тайғақ кешудің» 100101беттері).

Деректі кітаптың 101108беттерінде үшжүзшілердің ашынған 
тобы Ақмола облыстық қазақ комитетінің басшылығындағы 
ресми мүшелері М. Сейітұлы мен М. Жұмабайұлын тұтқындап, 
комитет төрағасы Айдархан Тұрлыбайұлын алғашқы кезекте 
жазаламақ болып, 5060 жігітпен пәтеріне қаһарлана келгені 
де тәптіштеп жазылған. Сойқанды топты бастаушы – Омбы 
уезі қазақ комитетінің төрағасы Мұқан Әйтпенұлы. Келген 
беттеақ ол облыстық қазақ комитетінің хатшысы Сейітұлын 
нұсқап: «Ең алдымен мынаны тұтқынға алу керек!» – дейді. 
«Не үшін?» – деген сұрауға айтқан желеуі: «Бұлар қазақтың 
қалың бұқарасын тәрк етіп, ылғи байшонжарларды жақтайды. 
Сондықтан бұ  лар патшашыл комитеттің басында отыра алмай
ды...» Ереуіл ші топқа Мұсылманбек Сейітұлы жауап беріпті: 
«Мен Әйт пенұлының жақын туысы едім. Мұны өзгеден гөрі 
артығырақ білемін, нақұрыстау мінезі бар адам еді. Қазір 
сіздерді ол қара күш жұмсауға азғырып тұр. Соның арты қате 
екенін білмей, Әйтпенұлы үшін жауап беретініңізді сіздер де 
сезбей тұрсыздар...» – деп мәселені ушықтырмауға шақырады. 
Алайда ереуілдеген топ қолына түскен екі комитет мүшесін 
«тұтқындап», екінші кезекте комитет төрағасын ұстамақ бо
лып А. Тұрлыбайұлының пәтеріне келгенде, алдарынан мили
ция бастығының орынбасары шығып, Әйтпенұлын бас қылып, 
бірнеше бүлікшіні тұтқындап, қала комиссарына жеткізеді...

Күтпеген сәтте туып, сол күніақ оңай тұншыққан осы оқиға 
аумалытөкпелі күндердің, сірә, шынайы аужайын айқын көр
сетеді: ауызбірліктен айырылған, алдағы жолын аңдамаған 
бейғам, саяси сауатсыз дала халқының бірегей билейтін көш
басшысы болмай, неше топқа бөлініп, өзі би, өзі қожа болып 
билікке таласып, бірі байшыл, екіншілері кедейшіл топ құрып, 
өзара тіл табыса алмай, әр қалада, әр уезде сансыз көп комитеттер 
құрылып, өзінше билептөстемек болғаны – сол күндердің ащы 
шындығы; күлесің бе, жылайсың ба, шынында да қызық ахуал: 
өйткені «Үш жүз» партиясының сойылын соғушы, жоғарыдағы 
басбұзар Мұқан Әйтпенұлы – Сейітовтердің туған нағашысы, Ха
диша анасының Әйтпен атасының немересі. Жә, сол дәндүрістің 
сойқанды топ құрып, туған жиенін тұтқындамақ болғандағы бас
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ты дәлелі – оның «байшыл» болғандығы. Жә, сонда өзі кім, ту
мысы жөнінен аса сорлы емес – Омбы шәрінің қалталы көпесінің 
тұқымы. Ойда жоқта бұрқ етіп, ілешала тұншыққан осы жан
жалданақ «Үш жүз» партиясын құрушылардың ісқарекеті, 
мақсаты қандай екенін шамалау қиын емес. Сондықтан ол да 
басқа топтар сияқты тумай жатып сөнген, тарих күресінінде 
тек қана аты қалған. Сол себептен де Сәкен Сейфуллаұлы кіта
бында: «Үш жүз» партиясынан бойымызды аулақ қылғанда бұл 
партияның бастықтары Алаш партиясының бастықтарынан 
кем адамдар деп және теріс адамдар деп бой тартқамыз жоқ... 
Революцияға «Үш жүзден» Алаш зияндырақ еді. Жақсы болсын, 
жаман болсын, «Үш жүздің» бастықтары 1718 жылы ердің ерін 
сынайтын тарихи күндерде қызылдар жағында болды...» – деген 
тұжырым айтқан.

«Саясат майданы қазандай қайнады. Ескілік пен жаңалық 
май данға шықты. Қартайған дәуір мен жас дәуір белдесті. Та
ластартыс, қайнаған күрес майданы қызды. Алғашқы күндерде 
Ақмолада Совет ұранын көтерген біздің «Жас қазақ» ұйымының 
бастықтары мен үркердей ғана он шақты орыс еді. Күн сайын 
күшейіп шығатын болдық...» – деген тұжырым кітаптың «Совет 
үшін күресте» тарауының 112бетінде жазылыпты.

Бұл да – тарихи шындық. Орталық Ресейде бел алған больше
виктер үкіметі қыр елінде де күшейген шақ. «Ақмолада бірнеше 
«үкімет» бар: Уақытша комиссар бар; Ояздық қазақ комиеті 
әлі бар; біз уақытша Совдеп жасадық; қазақорыс басқармасы 
бар; Земство шақырушы комитет бар... Міні, осының бәрі – 
«үкімет». Ә дегенде әкімшілікті жарыса жүргіздік.. Біраздан 
соң біздің уақытша Совдеп үстем бола берді... – деген тұжырым 
кітаптың 115бетінде айтылып, өздерінің жұмысы тәптіштей 
баяндалыпты... – Сол қарсаңда Омбыдан, қазақтың облыстық 
комитетінен доктор Асылбек Сейітұлы мен капитан Миғаш 
Абылайханұлы келді. Бұлардың келген мақсаты – Ақмола уездік 
«ұлт советін» жасамақ. Екінші түрмен айтқанда, уездік Алашор
да кеңесі. Және қазақтан ұлт милициясын жасамақ. Тағы және 
Алашорданың Орынборда болған 2съезінің қаулысы бойынша... 
ақша жинамақ... Біз салғаннан қарсы болдық. Біздің жақтан 
сөйлейтін Абдолла екеуміз және Көшербай Шамайұлы – жатақ 
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бастығы... Жұрт бізді қостады. Алашордаға ештеңе бермейтін 
болдық. Сүйтіп, жауды жүнжүн қылып тапап тарқадық».

1918 жылдың қаңтарында Қызыл гвардия бөлімдерінің Орын
борға кіруіне байланысты үкімет билігі большевиктердің қолына 
көшкен. Атаман Дутовтың әскері қаланы тастап шыққан. Осыған 
орай Ақмола қаласындағы билік уездік Совдептің иелігіне өтеді. 
Амал не, қазақтың саясат жолындағы қауымы арасындағы ай
тыстартыс бітпеген. Алашорда үкіметінің басшылары да қыр 
елі мойындаған билігінен опоңай айырыла қоймаған. «Тар жол, 
тайғақ кешудің» авторы да сол гәпті мойындайды. 

 
«...Құдай берді, Алаш! Ақ түйенің қарны жарылды, Алаш! 

Шаттан, Алаш! Қуан, Алаш!» – деген сөздер Семейде шығатын 
«Сарыарқа» газеті мен «Абай» журналының беттерінде ба-
сылды... Мәскеуге қазақ автономиясы туралы сөйлесуге Халел 
Досмұхамедұлы мен Жанша Досмұхамедұлы барған еді. Жақын 
арада олардан Әлихан телеграмма алды. Автономия туралы 
сөйлесіп, автономияны алып шыққан сол екі сабаз екен...» – дей 
келіп, Сәкен Сейфуллаұлы осы хабарға өзінің қатты қамыққанын 
жасырмайды. Ойланып болған соң «Жас қазақ» ұйымының жи
налысын шақырып, мынадай қаулы қабылдатады. – «Қазақ 
халқы – оқымаған надан. Кедейлері, еңбекшілері әлі байларының, 
төрелерінің ықпалында. Кедейден шыққан, кедейді жақтайтын 
оқығандар аз. Қазақ оқығандарының көбі байларды, төрелерді 
бастап, Алашорда болды. Алашшыларды аластамай қазаққа 
қазір автономия берсе, оны алашордашылар иеленіп кетеді. Ала-
шорда алған автономияның қазақ еңбекшілеріне керегі жоқ!» 
(Кітаптың 170бетінен).

Ақырында большевик атануға жантәнімен аңсары ауған 
«Жас қазақ» ұйымының басшысы: «Алашорданың алған авто
номиясының қазақ еңбекшілеріне керегі жоқ. Автономияны 
өзімізден оқығандар көбейгенде аламыз...» деп съезге қаулы 
шығарттық. Осыны айтып съездің атынан Сталинге телеграмма 
соқтық...» – дейді.

Осы сөзге зер сала қарасаңыз, Омбының көкөрім оқушы 
жастары бас қосып, «Бірлік» ұйымын құрып, рухани бірлігі 
мен ділін, тілін, дінін сақтап, туған халқының ру мен жүзге 
бөлінбеген біртұтас ҚАЗАҚ ЕЛІ болуы үшін күреспек болған 
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жандар небәрі үш жылда бірбірімен бітіспес жауға айналып, 
бір тобы сұрап алған автономия керек емес, бізге тек қана кедей
кепшікті жақтайтын құрылым керек дейді. Оны аз десеңіз, көп 
кешікпей неше топқа бөлінген қазақтар арасында бірінбірі ая
усыз күйреткен қантөгіс басталады. Сол арпалыстан «Тар жол, 
тайғақ кешудің» де авторы тысқары қалмаған. Ақмола мен 
Қызылжардың қараңғы да лас түрмесінің дәмін татып, «Азап 
вагонымен» Сібірді аралап, ақырында 1919 жылдың көктемін де 
түрмеден қашып шығып, Баянаула арқылы жаяулапжалпылап 
Түркістанға жетіп, аман қалғаны оқырманға мәлім. 

* * *

Ойда жоқта, 1917 жылы бұрқ еткен екі бүліншілік – Ақпан 
және Қазан төңкерістері шалғайдағы қазақ даласын да шарпып, 
мал бағып, жан күйттеген, бай мен кедей атанса да іргесі бекем, 
бірлігі бүтін көшпелі һәм бейғам халқын да шарпып, айнала
сы екіүш жылда бұрынғы бірлігінің астанкестенін шығарған. 
Бірлігі ғана емес, тірлігін де бұзып, бұрынғы бейжай қалпын 
көз ұшында бұлдыраған алыс заманға айналдырған. Соны біз 
екі бірдей оқыған, жастары түйдей құрдас екі білімпаз – Асыл
бек Сейітов пен Сәкен Сейфуллин сол жылдарда басынан кешкен 
алмағайып оқиғалардан айқын көреміз. 

Жә, бұл айтылғанның бәрі біздің топшылауымыз, дүбірлі, 
атышулы XX ғасырдың аяғында, Алаш қозғалысын бастау
шылар түгел ақталып, олардың ұлт бірлігі жолындағы 
қаһармандық күресі дер кезінде туған ерлікке, кемеңгерлікке, 
батылдыққа баланып, әр түрлі қамқарекеттері де тарихи 
бағасын алып, барынша мадақталған уақытта сол оқиғаларды 
түре жазып отырғанымыз да содан, шындыққа табынудан. Де
мек, «Тар жол, тайғақ кешу» кітабының 1960 жылғы басылы
мын оқудан ту ған пікіріміз бүгінде түбірімен өзгерді демекпіз. 
Сөйте тұра әділдіктен аумадық, оқиға сүренін, екі құрдастың 
«баррикаданың екі жағына» шыққан тайталасын да қаз
қалпында көрсетуге тырысып, соған баға беруді оқырманның 
өзіне қалдырамыз...

Тарихи әділдік үшін осы мәселе хақында тағы бір куәгердің 
лебізін келтіреміз:
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«Сейітов Асылбектің әлеуметтік күреске қатысуын сипат-
тауда Сейфуллин жолдас өмірбаяндық романында шындықтан 
едәуір ауытқып, жеке басының шерлі сәттері туғызған сезімге 
жеңсік берген» деген Сіздің пікіріңізбен келісемін, қымбатты 
Власов жолдас... – депті Алаш қайраткері, профессор Ә.Ә. Ерме
ков семейлік өлкетанушыға Қарағандыдан жолдаған хатында. – 
Меніңше, алмағайып уақытта өрбіген шым-шытырық оқиғалар 
туралы тап қазірде егжей-тегжей сөз қозғау қажет пе, сірә, 
басы артық қазымырлық. Бұл жайында біздің әдебиетте бая-
ғыдан қалыптасқан қасаң пікір бар, сіз екеуміз оны енді өзгерте 
алмаймыз. «Сейфуллиннің өзін де құрбандыққа шалған істі 
екінші қырынан қайыра әшкерелеп, баспасөзге бірдеме жария-
лау оңай емес» деген ойыңызбен мен әбден келісемін. Бірақ 
Сіздің «Сейітовтің және көптеген қазақ зиялыларының шерлі 
тағдырына Сейфуллиннің осы кітабы көпе-көрінеу айғақ бо-
лып, зиянын мейілінше тигізгені – ащы шындық!» деген қатаң 
тұжырымыңызбен мен сірә да келіспеймін. Бұл жөнінен, қым-
баттым, жеке тұлғаға табыну уақыты кінәлірек, өйткені Се-
фуллиннің өзі де содан мерт болды...»

 
III

1918 жылдың бас кезінде Асылбек Жұманұлы ұлттық Алаш 
қозғалысын жақтаушылар тобындағы әлеуметтік міндетінен 
үзілдікесілді бас тартып, дәрігерлік мамандығы бойынша 
еңбекке ойысқан. Бұл турасында ол өмірбаянында: «Облыстық 
санитарлық бюродағы қызметім қысқарған соң Баянауылдағы 
ауруханаға дәрігер болып ауысып, сол жерде үш жарым жыл та
бан аудармай еңбек еттім...» – дейді.

Шайбай Аймановтың Л.М. Власовқа жолдаған хатында 
Асыл бек дәрігердің осы ауруханадағы 19181921 жылдардағы 
қызметі егжейтегжей баяндалған.

«...Баянауылдағы аурухана үйін дәрігер Александр Василье-
вич Желнороч салғызған, ту бастағы емдеу жабдығы көп-көрім 
жақсы болатын, дәрі-дәрмегі, төсек-орны да жеткілікті еді. Ол 
болса айналасы ат шаптырым, 200х200 шақырым кең алқапты 
мекендеген он болыс елдің кіндік ортасындағы жалғыз емхана, 
онда небәрі 10-15 төсек болды. Тағы бір жерде дәрігерлік қосын 
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болды, онда менің әкем Аббас Айманов жұмыс істеді, кезінде ол 
да осы кәсіпті меңгерген, күллі Семей облысындағы бірінші қазақ 
фельдшері атанған тақуа адам еді.

Азамат соғысы жүріп жатқан кез, дүниенің астан-кестені 
шыққан қиын уақыт. Дәрі-дәрмек қоры тақа түгесілген, оны 
қайдан және қалай алуды білмейміз, аурухананың жабдықтары 
түгелдей ескі, сырқаттарға тамақ берілмейді, аңбекақы ал-
маймыз. Сөйтсе де қол қусырып қарап отырмадық, қолда барды 
әжетке жаратып, жұмыс істедік... Ақыр аяғында Асылбек, мен 
және әскери фельдшер атағына ие Бельденинов үшеуіміз ғана 
қалдық. Азық-түлік алуға қаражат жоқ, сырқаттанғандар 
тамақтарын өздері ала келеді. Төтенше шақырулармен әредік 
болыстарға шығып тұрамыз.

1918 жылдың аяғы мен келер жылдың басында өз жолын-
да кезіккендерді сыпыра тонап Баянаула арқылы атаман Ду-
тов әскерінің қалдықтары өте бастады. Ауруханадағы дәрі-
дәрмектің қалған-құтқанын тауға тығып тастағанымыз 
пайдаға шықты. Ақ әскері бізден спирт, дәке, дәрі-дәрмек сұ-
рады, тінткенімен де ештеңе ала алмады. Дутовтардың ізін-
ше Қызыл әскер келді, солармен ілесе жеткен большевиктер 
жергілікті басқару комитеттерін, партиялық ұйымдар құрды. 
Сол қарсаңда елде сүзек басталды. Жұқпалы дерт болыстарды 
жаппай шарпып, ауруханаға жер-жерден аурулар топ-тобымен 
түсе бастады. Сүзекке ұшырамаған ауылдар кемде-кем. Асыл-
бектің дәрігерлік қажыр-қайраты мен іскерлік қабілеті сонда 
анық танылды.

Кеңес өкіметінің жергілікті мекемелері мен партия ұйымда-
рының көмегімен сүзекке қарсы күрес ұйымдастырдық. Асылбек 
сол әрекетке білегін сыбана кірісіп, 5-6 жерде уақытша емхана 
ашқызды. Солардың қасынан ең алдымен наубайхана мен мон-
ша салғызып, битті өртейтін күйдіргі пештер де жасатты. 
Ауылдарға індеттен сақтану және сауықтыру шараларын 
түсіндіретін үгітшілер аттандырылды. Ауруханадағы үркер-
дей шағын топ сол кезде күні-түні істедік. Ауырғандар саны 
бірақ кемімеді, ақырында орталық емханада соларды жат-
қызатын орын қалмады. Сырқаттардың денін үйінде ем дейтін 
болдық. Бәрі-бәріне Асылбек пен төрт фельдшер қолғабыс етуге 
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тиіс, сол іске өзіміз баулыған медбикелер мен санитарлар болма-
са не істер едік?..

Жұмыстың қарбалас кезінде бөртпе сүзектен мен де мұрт-
тай ұштым. Асылбек пәтеріме күн құрғатпай келеді. «Жағдай 
қалай, мына пәленің беті қайтқан жоқ па?» – деп, қатерлі күнде 
сырқаттанып қалғаныма қамыға бастасам, ол: «Әзірше аху-
ал бұрынғыдай көнтерлі қалыпта, әйтеуір өлім жоқ, індеттің 
өрекпіген бастапқы қарқыны саябырлаған тәрізді. Сен ештеңеге 
алаңдама, жуықта басыңды көтересің, сол кезде жағдайды 
өзің де көресің. Кешке тағы келемін, тыныш жат!..» – дейді де 
жұмысына кетеді. Оның көңілімді аулаған сөзі, байыпты қалпы 
маған дем салғандай әсер етеді...

Ауыр-ақ жығылған екенмін, 18 тәулік бойы есімді білмей 
жатыппын. Ақыры бір күні көзімді ашқанымда үстіме төне 
түсіп, діңкелеген халдегі Асылбекті көрдім: үстінде ақ халат, 
маңдайы тершіген, қолында шприц, еденде шашылған ампула-
лар... Маған су ішкізіп: «Ой, сен ана дүниеге неше мәрте атта-
на жаздап, зәремді әбден алдың. Енді қауіп жоқ, демал, ертең 
келемін», – деп ауруханаға жөнелді. Бірте-бірте әл жиып, 
жүре бастағанымда Асылбек маған күллі ауруханада өзінің со-
пиып жалғыз қалғанын, Бельденинов, Размазин (ол да фель-
дшер) және төрт медбике қайтыс болғанын айтты. Ешқайдан 
жәрдем ала алмапты, айтуынша, Павлодар мен Ақмолада індет 
ерекше өршіп, дәрігер атаулы мұрнынан шаншылып жұмыс 
істеген. Сөйтсе де, оларға қарағанда, біздегі өлім шығыны уездік 
қалалардан аздау болыпты...»

Баянауыл дуанына он бес жылдан астам уақыт аға сұлтан болған 
полковник Мұса Шормановтың үш жұрттың тілін мең герген оқымысты 
ұрпағы Сәдуақас ұзақ ғұмырында үш мәрте үйленген. Алғашқы қосағы 
Нұрида – Шыңғыс Уәлихановтың қызы, одан көрген екі перзенті жа
стай шетінеген (Нұриданың анасы – Шорман бидің тұңғышы Зейнеп, 
одан туған жиеніне нағашысы Сәдуақас Мұсалы үйленген. Одан да гөрі 
Орта жүздің соңғы ханы болған төре тұқымымен туыстық байланысын 
бұрынғыдан да бекемдеу мақсатымен сүйек жаңғыртады. Демек, жеті 
ұрпағына дейін қан қоспайтын қазақ рәсімі өрескел бұзылған. Өзара не
мерелес ерлізайыптылардан аурушаң, әлсіз сәбилер туып, Нұриданың 
өзі де 1893 жылы опат болған). Бәй бішесі қайтыс болған соң Сәдуақас 
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мырза сүйіндік елінің ірі байы Дұрман Айтбақыұлының Зейнеп есімді 
қызымен отбасын құрайды, одан бірақ перзент көрмеген.

Жасы егде тартқан кезінде Сәдуақас Мұсаұлы құртақан дай екі ба
ламен жесір қалған келіні БәдиғұлЖамал Қозыке қызына (Шыңғыс 
Уәлиханұлының немересі, өзіне жиеншар) әмеңгер ретінде қолқа са
лып, ұрпақсыз отырғанын ескертіп әрі жетім қалған қос бүлдіршініне 
қамқоршы болғысы келеті нін білдіреді. БәдиғұлЖамалдың ері сол 
заманда Арқа елін сұлу көркімен, білімімен тамсантқан бекзат жан 
екен. Ақан Қорамсаұлы оның асыл қосағына ғашық болып, «Ләйлім», 
«Ақтоқты», «Жамал қыз» және «Майдақоңыр» әндерін шы ғарғанмыс. 
Соңғы әннің бастапқы екі жолындағы: «Жігіттің падишасы – Әмір
Темір, Бозбала, әнге салсаң, қайғың кемір», – деген сөздер осы лақаптың 
шындығына дәлел. 

ӘмірТемір – Шорман бидің кенжесі Әужанның ұрпағы. Өз уақы
тында ол да орыс оқуын тауыса оқыған, түрсымбаты ерекше сұлу, 
ақылды, жанжақты өнерлі, сері жігіт атанған. Қос сұлудың шаңырақ 
бақыты бірақ шолақ болған. Бір қыз, бір ұл сүйіпті. Аспандияр есімді 
кішкене бөбегі алты айға толғанда, 1895 жылы ӘмірТемір жүрек тал
масынан, әлде соқырішектен өз ауылында кенеттен қайтыс болады. Со
нымен, Шорман әулетінің дегдар үлкенінің тілегі қабыл болып, 1901 
жылы Нафиға атанған қыз туады. 

Асылбек Сейітов дәрігерлік қызметке кіріскенде Нафиға 
сұлу 17 жаста, яғни толған айдай болып кемеліне жеткен 
бойжет кен қыз. Әрі ол Омбы шәрінде орысша оқыған. Ел жады 
сақтаған қауесетке қарағанда (бұл гәпті дәрігердің өз перзенттері 
де растайды), Асылбек пен Нафиға сұлудың бір шаңырақтың 
астында өмір сүруіне Сәдуақас мырзаның өзі дәнекер болғанмыс: 
Омбыға барған сапарларының бірінде ол Хадиша Керімбайқызы 
ұстап отырған шаңыраққа тоқтап, бірер апта қонақ болғанда, 
Том университетін тәмамдаған Асылбек дәрігердің біртоға мінез
құлқын ұнатады, байыпты жаратылысын ғана емес, парасатты 
қалпын танып, жігіттің анасына құдалық жайында ой салған 
дейді ел; сірә, аумалытөкпелі заман аужайын аңдаған ақылды 
кексе жалғыз перзентінің келешегі – астатөк жасау, асыл мұрада 
емес, баянды оқуда, халыққа керегірек дәрігерлік қызметте 
екенін оймен шамалаған. Ақырында дегені болыпты: Хадиша
мен мәмілеге келіп, құйрықбауыр жесіп, екеуі Нафиға мен 
Асылбекті қосуға уәделеседі; бұл одақтан екі қыз бала өрбіген; 
үлкенінің есімі – Роза, 1923 жылы туған; кенжесі – Клара, 1938 
жылы өмірге келген...
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Осы одақтың жайжапсарын нақты білетін, яки Асыл
бек Сейітовпен саяси майданға бірге шығып, талай істі бірге 
тындырған замандасы Мағжан Жұмабаевтың 1918 жылы жазған 
бір ауыз әзіл өлеңі мынадай (М. Жұмабаев. – А., «Жазушы», 1989. 
– 211-б.): 

 
«Бір, екі, үш ай
 Шапты да тай,
басылды...
Шорман биге
 Тарттық сыйға 
Асылды...»

Тарих еншісіне өткеніне бір ғасырға жуық мерзім болған 
жылдардың тыныстірлігін қазқалпында көрсету үшін тағы да 
Шайбай Аймановтың естелігіне жүгінеміз...

«Сүзек тоқтап, аурухананың тіршілігі қалыпты жағдайға 
ауысқан кезде, жазға салым тырысқақ деген індет бұрқ ете 
қалды. Екі адам мерт болды, біз енді өзгелерді ажал тырнағына 
бермеу шарасына дереу кірістік. Өлік шыққан үйлер мен 
мәйіттерді өртеп, су көздерін тексердік, жер-жерде түсінік 
әңгіме өткізіп, індетке қарсы егу шарасын жүргіздік. Асылбек 
бірден-ақ эпиотряд ұйымдастыруға қам жасады: Павлодарға 
барып, 500 адамға төсек-орын, палаталар әкелген соң, 1919 
жылдың 1 сәуірі күні болыстарға аттандық. Мақсат – ты-
рысқақ білінген ауылдарды басқаларға қатыстырмай, оңаша 
емдейтін далалық госпиталь ашу.

Шұғыл әрекетіміз ақырында нәтиже берді...
Қыркүйектің алғашқы жаңасына дейін тынымсыз жұ мыс 

істеген біздің топ (Асылбек, мен және екі мейірбике) 10 болыс 
елді түгел адақтап, әр ауылда, елді мекендерде егу жүргізумен 
қоса әңгіме өткізіп, халі мүшкіл науқастарға жәрдем бердік. 
Үш жерде тырысқаққа ұшырағандарды көпшіліктен аластап, 
тиісті шаралар жасадық.

Сол жылдың қысына қарай губерниялық атқару комитеті же-
делхат жолдап, Асылбекті қызметке шақырды, бірақ ол қалың 
ел қоныстанған бүтін бір аймақты дәрігерсіз қалдыруды ұят 
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санап, Семейге жазға салым аттанды (Шайбай ақсақал бір 
жылға қателесіп отыр, бұл турасында сәл кейінірек тоқтала
мыз – М.С.).

Асылбек дәрігер қазақ халқы сол кезде аса ділгір мамандықты 
жете меңгерген әрі соны жан-тәнімен адал атқарған шынайы 
азамат еді, қайырымды, ерекше ізетті, өте көп оқитын-ды. 
Эсперанто тілін өз бетінше үйреніп, шетелдіктермен сол 
тілде хат жазысып тұратын. Онымен бірге жұмыс істеу оңай 
еді, кей шаруаны бүлдірсең де дауыс көтермейді, қарауындағы 
қызметкерлерге досжар пейілмен, жылы шырайлы мейірмен 
қарайтын. Кіммен, не туралы сөйлессе де дәрігерлік ілімнің 
әрбір адам үшін міндетті қағидаларын тәптіштеп түсіндіріп, 
соларды бұлжытпай сақтауға үгіттеп бағатын. Сырқатты 
қарағанда ол аурудың алдын алатын рәсімдерді сақтауды 
ежіктеп ескертуді ұмытпайтын. Тегінде ол өзінің сіңірі шыққан 
кедей отбасынан шыққанын әрдайым жадында ұстайтын. 
Жағдайы ауыр, жүдеп-жадап жүрген шәкірттерге үнемі жәрдем 
көрсетіп, ақыл-кеңесін айтып, білімге құштарлығын ұштаумен 
болатын.

Асылбекпен аралас-құралас болған адамдардың бәрі де оны 
ерекше сыйлайтын-ды. Шынтуайтын айтқанда, Сәтбаев 
Қаныш пен Барлыбаев Хабиб (кейіннен дәрігер болып шықты), 
сол сияқты Әбдіхалықов Жафар (мал дәрігері) Асылбектің 
азаматтық намысына тие айтқан ақыл-кеңесіне құлақ асып, 
жоғары дәрежелі білім алуға құлшынды. Бұлай дейтінім, кіші 
Сәтбаев мұғалімдер семинариясын тәмамдаған соң Баянауыл-
да сот болып, ал Барлыбав көп-көрім оқуымен шаруашылық 
жұмысына айналсоқтап, Баянауыл станицасында тұрып 
қалған-ды...

Асылбектің қайын жұрты жөніндегі Сіздің жорамалыңыз, 
Лев Михайлович, шындықтан қашығырақ, мен жете білетін 
жағдай мүлдем басқаша... Асылбек марқұмның атақты шон-
жардың жалғыз қызына үйленгендігі оның өмірін ерте үзуге 
себепші болды деп мен сол кезде де, қазір де ойлаған емеспін. 
Рас, Шормановтар – ірі феодал, Асылбек бірақ олардың сойылын 
соққан жоқ, қайын жұртынан қашығырақ жүруге тырысқаны 
маған мәлім. Сәдуақас Шорманов та өз өмірін ұрпағымен 
жалғастырушы жастардың отбасылық тірлігіне титтей де 
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ықпал еткен жоқ – өйткені ол «Қызыл репрессия» басталардан 
бұрын, жаңылмасам, 1927 жылы опат болған...»

Баянауылдағы учаскелік ауруханада үш жарым жыл тыным
сыз еңбек етуден соң Асылбек Жұманұлы Семей губерниялық 
атқару комитетінің денсаулық сақтау бөлімінің жарлығымен 
1922 жылдың маусым айында Қарқаралы станицасындағы уез
дік ауруханаға дәрігер болып қоныс аударған. Бірақ онда ұзақ 
істемеген, келесі жылғы тамызда Семей губерниялық денсаулық 
сақтау бөліміне меңгеруші болып тағайындалған, бұл турасында 
ол өзі жазған өмірбаянында нақты көрсеткен.

1924 жылы 27 желтоқсанда сарғыш түсті жұқа қағазға жа
зылған өмірбаянында ол: «Мерзімді баспасөзді күнбекүн қарап 
отырамын, Семейде шығатын «Қазақ тілі» газетіне денсаулық 
шаралары туралы түсініктеме мақалалар жазып тұрамын. 
1924 жылы Қазақстан КСРның денсаулық сақтаушыларының 
құрылтайына губерниялық атқару комитетінің өкілі ретінде 
қатыстым. Әсілі, өз басым дәрігерлік міндетімді санитарлық
ағарту саласында атқарсам, халыққа пайдам тиімдірек болар де
ген түйсіктемін...» – деген ескертуді қоса жазыпты. Сірә, сонысы 
мансұқ іс болса керек. Алайда дарқан өмір, Семей губерниясының 
басшылары білікті дәрігерді Ертіс атырабының ең өзекті, сол 
кезде мәнді саналған саласында пайдалануды жөн көрген... 

IV

 Асылбек Сейітов губерниялық (кейіннен облыстық) атқару 
комитетінің денсаулық сақтау бөлімінің меңгерушісі міндетін 
табандатқан 14 жыл бойы үздіксіз атқарған. Осы жерде ескер
тер бір гәп: 1938 жылға дейінгі Шығыс Қазақстан облы
сы – бүгінгі Шығыс Қазақстан мен Павлодар облыстарының 
қазіргі территориясы түгелдей, оған қоса 22 болыс ел қараған 
бұрын ғы Қарқаралы уезі, яғни Қара Ертістен шекара шебін 
тартқан Кенді Алтай мен Зайсан алқабы, сол өңірдің түстігінде 
жатқан Тарбағатай мен Қалба, соның арғыбергі бөктерінде 
ертеден қоныстанған Аягөз, Үржар, МақаншыНауалы, тіпті 
Алакөл мен Балқаш көліне дейінгі қалың елді бір әкімшілікке 
ұйыстырып, Ақ Ертістің кеңқолтық атырабындағы жүздеген 
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елді мекендерді, Омбы қаласына дейінгі мың шақырымға 
сөз айтпайтын шалқар жазықты, Шыңғыстау, Шұбартау, 
Абыралы, Балқантау мен Баянаула тауларының бөктерін де 
түгел қамтитын шалқарлығы телегей теңіздей кең алқап. Де
мек, осыншама кең аймақта, мақтаулы Еуропаның бірнеше 
мемлекеті сыятын территорияда медицина жүйесін тыңнан 
құрып, елді мекендердің бәрінде сырқаттанған жандарға көмек 
көрсетер дәрігер қосындарын ұстап, соларды тұрақтандыру, 
халық жиірек қоныстанған елді мекендерде ауруханалар ашуға 
басшылық еткен қайраткер азамат – тағы да Асылбек Жұманұлы 
Сейітов. Рас, дәрігерлік көмектің алғашқы қосындары жер
жерде бұрын да ұйымдасқан. Мысалы, 1917 жылғы төңкеріске 
дейін Бұқтырма уезінде, бұл болса осы күнгі ҚатынҚарағай, 
Үлкен Нарын, Марқакөл, Күршім және Зайсан аймағында 
небәрі бірақ қосын болған, сол қосында түбі баянауылдық Әміре 
Айтбақин (Сәдуақас Шормановтың екінші әйелі Зейнептің әкесі) 
жалғыз өзі бірнеше жыл дәрігер болып еңбек еткен. Абзалы, 
сондай ділгер жағдаят күллі облыс аймағында болған. Демек, 
Асылбек Сейітов мәні мен көлемі көкейіндегі мансұқ шаруаға, ол 
болса дәрігерлік кәсібімен туған халқын жұқпалы індеттерден 
құтқару, халқадерінше денсаулығын ілкі көтеру туралы жас 
күнінен арман еткен арман істі құлшына атқарған (Әлбетте, 
бұл – бірінбірі қудалап, қалайда сүріндіруді тілейтін саяси май
дан емес, нақты іс!). Әсілі, біртуар азаматтың атқарған сан ал уан 
ісі мен еңбегін нақты баяндау үшін Семей губерниясының сол 
жылдардағы томтом мұрағатын ақтару қажет. Соны ақтарған 
іздеуші кісілігі ұқыптылығымен бірдей әкімнің сан алуан игі 
ісіне жолығары сөзсіз. Амал не, біз сол ізденісті атқара алмадық. 
Сол себепті Асылбек Жұманұлының дәрігер әріптестері, онымен 
көп жыл араласқұралас болған замандастары қалдырған бірді
екілі естеліктерге жүгінеміз...

Семейдің күншығыс жағында, жетпіс шақырымдай жерде, 
темір жолға ұрымтал орналасқан қарағай жынысының қақ ор
тасында өкпе дертіне шалдыққан науқастарды емдейтін «Ауыл» 
және «Қайыңды» сауықтыру орындары бар. Соғыстан бергі жыл
дарда бұл емдеу орындары республиканың Денсаулық сақтау 
министрлінің қарамағына көшіп, өткен ғасырдың 90жылда
рына дейін екеуі де қалыпты жағдайда жұмыс істеді. Солар
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дың орнын белгілеп, шипалық қасиетін анықтап, емдеу және 
қосалқы шаруашылық қызметін ұйымдастырған адам – Асылбек 
Жұманұлы.

Ұлы Отан соғысынан бергі жылдарда Семейдің «Физинсти
тут» атанған облыстық ауруханасында Попов, Елизарьев (бұл 
кісі 1940 жылдарда Омбыға қоныс аударған) және Нигматуллин 
есімді білгір дәрігерлер еңбек еткен. Олардың ерекше емшілік 
дақпырты бүкіл Ертіс өңіріне мәлім болған. Сырқатына дауа 
іздеген мұңлықтар осы үшеуіне көріну үшін Өскемен, Павло
дар, тіпті Алматыдан да іздеп келіп, талай күндер сарыла күтіп, 
қабылдауында болған. Бақсақ, осы білгірлерді де Сейітов марқұм 
Том мен Новосібірден 1930 жылдары Семейге қоныс аударуға 
көндіріп, алаңсыз жұмыс істеуіне қолайлы жағдай туғызған.

А.Ж. Сейітовтің шипалы қолын Семей жұрты ерекше қадір
леп, ол тағайындаған емді бұлжытпай орындаған. Алматылық 
ғалымұстаз, тарихшы С.Қ. Бақшилов Қазақстанның медицина 
мұражайына тапсырған естелігінде: «Менің осы күнге дейін тірі 
жүргенім – Асылбектің арқасы. 1929 жылы өкпе ауруының ауыр 
түріне шалдығып, қараушы фтизаторларым адам болмайды деп 
«үкім» шығарып қойғанда, Асылбек Жұманұлына тап болып, 
ол кісі мені ыждағатпен ұзақ емдеп, өкпе дертінен құлан таза 
жазып, қатарға қайтадан қосты», – деп ағынан жарылады (ұзақ 
ғұмыр сүрген Сәдуақас Құрманғалиұлы 1994 жылы қайтыс бол
ды).

«Менің әкем Асылбек ағамен сыйлас дос болып, бірін-бірі 
құр меттеумен өмірден өтті. Мейрам күндерін ғана емес, әр-
бір жексенбіні екі үйдің отбасы бірге өткізетін-ді. Кездескен-
де екеуі күнделікті жағдайды, ескі тарих пен қазіргі әдебиет 
жаңалықтары туралы пікір алысып, кейде қызу таласып та 
қалатын, – делінген саналы өмірін Семейде, «Қазақ тілі» газе
тінің редакциясында өткізген белгілі ақын, көрнекті қаламгер 
Сәбит Дөнентайұлының жалғыз перзенті Сәулет апай А. Сейітов 
туралы ұзақ естелігінде. – Досының үйіне барарда әкем үстіне ақ 
көйлек киіп, галстук тағушы еді. Әсілі, ол галстукпен қылғынып 
жүруді ұнатпайтын. Соны білетін достары: «Мұның қалай? 
Асылбек білімпазбен тең кісі құсап сөйлескің келе ме?» – деп 
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ежіктегенде, әкем: «Тән саулығын үгіттеуші дәрігердің үйіне 
таза киініп, сақиып бармау – сыйламағандыққа жатады», – деп 
таңғаларлық жауап бергені есімде.

Асылбек аға ұзын бойлы, бет әлпетінен парасат нышаны 
әрдайым сезіліп тұратын маңғаз жан еді, оның тұлғалы тұр-
паты кімді болсын сүйсіндіретін. Ол кісінің әйелі Нафиға тә-
тей – менің түйсігімдегі хас сұлулардың үздігі, қасы қап-қара, 
қаламмен сызғандай қиғаш қиылған, тоқ бұрымы тірсегіне 
түсіп, ақ жүзі айдай боп көшеде ырғала басып келе жатқанда, 
алды-артынан тамсана қарамайтын жан болмайтын. Ерлі
зайыптылардың о күндегі жалғыз перзенті Роза – менімен бір 
жылғы төл, екеуміз Семейдің құм басқан көшесінде қол ұстасып 
жүріп, бірге есейдік.

...Бірде екеуміз көшеде келе жатып екі қолын алдына жа-
йып, қайыр сұрап тұрған егде кісіні кездестірдік. Бейшараның 
жүдеген кейпі адам шошырлық. Роза екеуміз үйге жүгіріп ба-
рып, нан мен ет алып шығып қолына ұстаттық. Байғұс біз 
ұсынған асты әп-сәтте қомағайлана жұтты, кенет жерге 
жалп етіп құлады. Сөйтсек, сол бетінде жантәсілім болыпты. 
Жанымыз шошыған істі айтқанымызда Розаның көкесі басын 
шайқап, асты бірден көп жегізгендерің қате болған деді. Сол 
жылғы қыста, әсіресе қар ери бастағанда Семейдің көшесінде 
қайыр сұраған, аштықтан әлі құрыған қыр қазақтары қаптап 
жүретін еді. Сонау ит арқасы қияндағы Баянауылдан жаяу-
жалпылап жеткен бейбақтардың бірталайы Сейітовтердің 
Солдатская көшесіндегі (қазірде Әсет Найманбаев – М.С.) дер-
бес үйіне баратын-ды. Нафиға тәтей өзінің жасауына берілген 
алтын сырға, жүзік, неше түрлі қымбат ыдыстарын, асыл 
бұйымдарын «Торгсин» деген дүкенге өткізіп, жәрдем тілеп 
келген, шындығында аштықтан өлуге айналған жерлестерін 
құтқаруға жұмсағаны маған мәлім...

Әкем Сәбит Дөнентаев 1933 жылы, 39 жасында құрт 
ауруы нан қайтыс болды, анам да сырқат болатын. Асылбек 
аға оны «Ауыл» курортына орналастырып, неше ай емдетті. 
Жаз бойы мен Сейітовтердің үйінде тұрдым. Шешемнен де 1934 жыл-
дың көктемінде айырылып, панасыз жетімге айналдым. 
Сейітовтердің отбасы мені қамқорлыққа бөледі. Розамен бірге 
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жатқызып, өз перзентінен кем күткен жоқ. Мұндай кісілікті 
қалай ұмытасың?!.»*

Губерниялық комитеттің қаржысымен 1925 жылдан бастап 
Семейде әлеуметтіксаяси, экономиялық және ғылымиәдеби 
әрі педагогика мәселелерін көпшілік талқысына салатын құрал 
ретінде «Таң» журналы шығарылып, небәрі төрт саны жарық 
көрген. Сол басылымның соңғы санында Асылбек Сейітовтің 
«Ел ішіндегі науқастар және денсаулық қорғау жұмысы» атты 
еңбегі 5362беттерге жарияланыпты. Бұл да білімдар дәрігердің 
негізгі міндетінен өзге жайттарға да жиі араласып, зиялы лық 
көрсеткеніне айғақ. Кейбір естеліктерде оның үйінде әдеби 
қауым өкілдері жиі жиналып, бас қосқаны жазылған. Солардың 
қатарында баянауылдық азаматтар Қаныш Сәтбаев, Шәкен Ай
манов, Әбікей Сәтбаев және Жұмат Шанин есімдері аталады.

«Губерниялық денсаулық сақтау бөлімі қазірде Семей обко-
мы мен атқару комитеті пайдаланып отырған ескі үйде бол-
ды (Невзоровтар мұражайына берілген екі қабат, ескі стильде 
салынған әсем ғимарат – М.С.). Асылбек Жұманұлы кең иықты, 
еңсегей бойлы, тығыршық денесі толықша келген, адамға нұрлы 
көзімен толғана қарайтын, жүзі шырайлы, өңі аса келісті жан 
еді. Шашын тек үнемі тықырлап алғызатын-ды. Мен ол кісіні 
өте жақсы білемін. Қазақстанның теріскей шетіндегі бір қалада 
жұмыс істеген аса дарынды оташы, мінезі сергек те зерделі 
інісін де біршама білуші едім... – депті есімі Семей жұртшылы
ғына мәлім дәрігер Анна Семеновна Портнягина естелігінде (бұл 
естелік те 1960 жылдарда жазылған). – Асылбек Сейітов – көрген 
жан сүйсінгендей ізгілігі мол парасатты тұлға! Мені ол кісі эпи-

* Сәулет Сәбитқызы Дөнентаева соғыстан бергі жылдарда Алматыда қыз мет 
істеді. 1960 жылдары ол кісі астананың Совет ауданының атқару комитетіне төраға 
болды. Ол кісінің ері Айтқазы Дайырбеков – ұзақ жылдар республикалық банктің 
директоры болып, зейнетке шығып, 90 жасты еңсеріп, 2012 жылы дүниеден қайтты. 
Ол кісілердің балалары мен немере, неменелері Алматыда тұрады. Роза Сейітованың 
туған сіңлісі Клара Асылбекқызының айтуынша, Сәулет Сәбитқызымен үйішілік 
қарымқатынасы көп жылдар бойы үзілмеген, бірбіріне үлкен сүйінішпен қарап, 
сыйласудан жаңылмаған.



175

ШЫҒАРМАЛАРЫ

демия білінген алыс ауылдарға жиі жіберді. Бір жылы, кезекті 
бір ауыр сапардан соң Мәскеуге, арнайы семинарға аттандыр-
ды. Қарауындағы дәрігерлерден ол өз ісіне адал болуды талап 
ететін... Бергі жылдарда Семейдегі дәрігерлер институтын-
да дәріс оқыған кезімде мен ол кісінің емшілік, кісілік сипаты 
жа йында шәкірттеріме әрдайым әңгімелейтін болдым. Оның 
ізеттілігі, зиялылық қасиеті әрқашан да көзге ұрып тұрғандай 
айқын еді...» 

Уақытынан ерте сөнген әріптесі туралы А.С. Портнягина
ның жазбалары қазірде С. Асфендияров атындағы Қазақ медици
на университетінің мұражайында өзі тапсырған фотосуреттерімен 
көрнекті орында тұр.

Нақ сондай жан тебірентер әсерлі әңгімелерді Асылбек Жұ
ман ұлының тапсырмасымен «Ауыл» емдеу орнында қызмет 
ат қарған: «Ол кісі құдай жаратқан дәрігер ғана емес, клини
ка жұмысын түбегейлі білетін жанжақты білімді, әрі салиқа 
мінезіне асқан кісілігі жарасқан үлкен тұлға еді...» – деген 
жүрекжарды лебізді ғалымтерапевт Мария Федоровна Пшени
цина да айтады екен.

Асылбек Сейітов небәрі 43 жыл өмір сүрген. Соның жиыр
ма жылын ол дәрігерлік парызын зор ыждағатпен атқарумен 
өткізген. Жоғарыда ескерткеніміздей, емшілік қызметінің дені, 
яки 14 жылдан астамы Семейде өтіпті. Сірә, бұл – білікті дәрі
гердің қысқа ғұмырындағы ең сүбелі де айшықты ісі, яки туған 
халқы алдындағы перзенттік парызын атқару жолындағы ең 
бақытты жылдар.

Амал қанша, қатал тағдыр оны да «Қызыл қырғын» атанған 
1937 жылғы зауалдан құтқармаған. Ең шатағы, соған төрт 
ағайынды Сейітовтердің үшеуі бірдей іліккен. 

* * *

 Сейітов Мұсылманбек мұғалімдікпен қоса кезінде есепшілік 
ма мандығын да игерген, тұтқындалғанға дейін республиканың 
жоспарлау мекемелерінде жауапты қызмет атқарыпты. Аны
ғында ол туралы біздің білетініміз – тамтұм естеліктер... 

Мағжан Жұмабаев оған да мынадай әзіл өлең арнаған: «Мұ
сылманбек. Мұрты тіптік. Судья. Очень лестно, Ну, конечно. 
Ну, ну... я» (Жоғарыда аталған жинақ, 210-б.). Әзіл эпиграф
тар кім көрінгенге жазылмайтынын ескерсек, Асылбектің аға сы 
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да – Мағжан ақын Омбыда танысып, дос болған ұлтсүйер азамат
тардың бірі.

Ағайындылардың кішісі Мұратбек Жұманұлы (18991937) 
Омбының 8 басқыш коммерция училищесін 1918 жылы, осы 
қаладағы дәрігерлік институтты 1925 жылы тәмамдаған. 1930 
жылдардан былай ол Көкшетау облысындағы Степняк қаласында 
оташы болып істеген. Аса күрделі операцияларды батыл жасауы
мен атаққа ілінген, сол үшін де бір мәрте медальмен, 1936 жы
лы Қазақстанның 15 жылдық тойында орденмен марапаталған. 
Қолы шипалы дәрігерді Мәскеу институты жұмысқа шақырыпты. 
Қаншыл азамат, амал қанша, туған елінде жұмыс істеуді парызы 
санаған. Әрине, қаныпезер бір қандасының көздеп атқан оғынан 
мерт боларын болжай алмаған...

Гүлнар Міржақыпқызы Дулатова «Шындық шырағы» атты 
деректі кітабында (А., 1995, ОПО «Полиграфия») Мұратбекті 
қапылыста жер жастандырған қастандық туралы егжейтег
жей сөз еткен: «...Омбының 9линия бойында ұзынынанұзақ 
қатарласа салынған үйлерінде Шонаевтар тұрды, ұзындығы бір 
орамға тақау дүкендері болатын, саудамен айналысып байы
ған көпестер еді... Шонаевтар балаларын мұғалім жалдап өз 
үйінде оқытқан, мен де екі жыл бойы солармен бірге жас кү
німде орысшаға жаттыққамын, – депті Ғазиза Омарқызы 
«Шындық шырағын» жазушыға бертінде сыр ғып шерткен шерлі 
әңгімесінде (Естелік кітаптың 189-беті, бұл кісі – Гүлнар 
Міржақыпқызының нағашы апасы – М.С.). – Оған қоса бізге 
сабақты қазақ тілінде жүргізіп, араб әрпімен жазуға үйреткен 
ұстазым – дәрігер Мұратбек Сейітов...» – дей келіп, кездейсоқ 
оқиғалар тоғысуымен Ғазиза Омарқызы НКВД қызметкеріне 
тұрмысқа шығып, 1937 жылы Степняк қаласында тұрыпты. – 
Жапжас әрі айдай сұлу келіншегін еркек атаулыдан қызғанған 
ері үйінде қамап ұстайды. Сол гәпті сезіп қалған Мұратбек 
байғұс бұрынғы шәкіртін аяп, Ғазизаның қапастағы кіріптар 
жағдайына ара түседі...»

Алаш қозғалысын қызу қуаттап, дүбірлі жылдарда Омбы 
мен Семейдегі ұйымдарына атсалысқан «қылмысынан» гөрі 
нақ осы жайт, Мұратбек Сейітовтің НКВД офицерінің үйіндегі 
келеңсіз қысасты білуі және соған ара түсуі оны зор қасіретке 
душар еткен: «Заманның аумалытөкпелі кезінде «шаш ал десе, 
бас алатын» жандайшап соғынды ел ішінде беделі күшті, да
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рынды оташы Мұратбек сорлыны «халық жаулары» тобына өз 
қолымен қосып, өмірден аластауға мұрындық болған адам бізге 
мәлім. Өйткені ол үлкен ағасы, алашордашыл Мұсылманбекті 
(Мүсиді) өзінің қарауындағы емханаға жатқызып емдеген, оған 
қоса Мұратбектің әлгі сойқанға: «Ты Ғазизаны не обижай!» – 
деуі де текке өтпеген, жапжас келіншегінің өзінен безінген 
себебін де содан көрген. Осындай түкке тұрмайтын айыптарды 
сорлының бетіне басып, асыл ағамызды өз қолымен атыпты де
ген зұлымдығы құлағымызға жетті... – дейді Ғазиза Омарқызы 
кітаптың 197бетінде – ...Енді сол қанішердің кім екенін 
ашық айтуға болады, оның аты – Хафиз, фамилиясы – Сапаев, 
отставкадағы генералчекист, Алматыда тұрады».

«1937 жылдың маусымында біз үй ішімізбен Мәскеуге 
бардық. Басты шаруамыз – көкемнің көзін қарату, шәкірт 
кезінде Том дәрігерлері оған зағип болып қалуың кәдік деген 
жорамал айтыпты. Білгір профессорлар әкемнің көзін ұзақ 
тексеріп, қауіпті ештеңе жоқ деп сендірді. Сонымен Мәскеуде 
бір айдай болып, елге қайттық, – деген естелік айтыпты Роза 
Асылбекқызы Л.М. Власовқа 1965 жылдың 22 наурызында Ал
матыдан жолдаған ұзақ хатында. Әрине, атақты Мәскеу қаласы 
жасөспірім қыз балаға ерекше әсер еткен. Естелік иесі сол кезде 
он төрт жаста. – ...Біз мінген пойыз Семейге жақындағанда, Ауыл 
стансасында әкемнің дәрігер жолдасы, заты орыс адамы қарсы 
алды (фамилиясын ұмыттым), екеуі тамбурда ұзақ сөйлесті. 
Сонда құлағыма шалынған күңкіл сөз осы күнге дейін жадым-
да: біз кеткен соң-ақ аурухана ұжымының жиналыстарында 
әкемді сыпыра жамандаған қатқыл сөздер туыпты, әсіресе сол 
талқыда дәрі-дәрмек техникумының директоры С.С. (естелікте 
есімі толық аталған – М.С.) ерекше белсенділік жасаған-мыс... 
Ол жігітті біздің отбасы жақсы білетін-ді, үйге жиі келетін 
баянауылдық пысық жас азамат. Әкемнің орыс досы (оның 
нағыз жанашыр адам екенін кейіннен білдік қой, әттең!) көкеме 
жалынғандай болып, Семейде пойыздан түспеуді, тіпті осы 
стансада қалып, Мәскеуге, иә Сібірдің түкпіріне уақытша кету 
қажеттігін қатты ескертті. Амал не, әке-шешем оның күдігіне 
мән бермей, үйреншікті Семейге келдік. Шынайы жанашырдың 
күдігі ақырында рас болды. Екі тәуліктен соң қажет-ау де-

12246
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ген бір қабат киім мен әр түрлі дүниемізді буып-түйіп алып, 
екі жаққа сапарға шықтық. Анам екеуміз – Омбыдағы менің 
нағашы туыстарымызға, ал әкем – Алматыға, Компартияның 
Орталық Комитетіне арызданбақ болып...»

Роза Асылбекқызы араға 27 жыл салып Семейге 1965 жылғы 
11 сәуірде жолдаған хатында шоқантанушылар бертінде әуре
сарсаңға түсіп, нәтижесіз аяқталған сәтсіз ізденістерінің де сы
рын ашады. Бұл жерде сөз Шорман бидің оқымысты перзенті 
Сәдуақас Мұсаұлының қолында сақталған Шыңғыс әулетінің 
өзіне жолдаған хаттары, фотосуреттер, оның ішінде Шоқан 
Уәлихановтың өмірбаяндық құжаттары жайында болып отыр. 
Роза Сейітова Л.М. Власовқа жолдаған хатында солардың 
қалайша жойылғаны турасында: «Семейден шұғыл аттанар
да әкешешем үйдегі барлық ескі қағаздарды отқа жақты. 
Солардың ішінде әкесінің студент кезінен эсперанто тілінде 
дүние жүзі әріптестерімен жазысқан ашық хаттары, фотосурет
тер желімделген үлкен альбом, ал онда 1927 жылы Баянауыл
да қайтыс болған Сәдуақас Шормановтан ауысқан неше түрлі 
фотосуреттер де болған», – дейді (академик Ә.Х. Марғұлан 
бертінде жариялаған мақалаларының бірінде Шоқанның кейбір 
суреттерін, нағашысы Мұсаға жазған хаттарын Сәдуақас 
Мұсаұлының өзіне көрсеткенін, соларды кейіннен іздеп таба 
алмағанын қынжыла жазады – М.С.). Біздіңше, сол хаттар да 
Р.А. Сейітова зор өкінішпен есіне алып отырған 1937 жылғы 
жазда Семейде отқа жағылған (Нафиғаның туған анасы Бәдиғұл
Жамал жаппай тәркілеу кезінде, 1928 жылы «Шорман әулетінің 
асыл заттары мен алтын құймаларын қайда жасырғанын 
айтқанша жатасың!» деген қысаспен Баянауыл түрмесінде ұзақ 
ұсталып, ақырында кезекті дүре кезінде жер жастанған)...

«Шешем екеуміз Омбыдағы туыстарымызға жадапжүдеп 
жеткен соң екі айға дейін көкемнен хабарошар болмай, әбден 
зарықтық. Ойлағанбыз: Алматыға барған бетінде түрмеге 
алынған шығар деп. Ал іздеуге тағы да шама жоқ... Содан бір күні 
ойда жоқта Омбыға көкемнің өзі келді. 1937 жылдың қыркүйек 
айында үй ішімізбен Алматыға көштік. Орталық Комитеттің 
хатшыларының бірі әкеме: «Ештеңеге алаңдамаңыз, сізге сен
бесек – соншама жауапты жұмысқа тағайындамас едік...» – деп, 
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тек Семейге қайтармай, Алматының өзінен мәртебелі қызмет 
ұсыныпты...» – дейді отбасылық трагедияның сол кезде тірі 
әрі естияр куәгері Роза Асылбекқызы Семейдегі өлкетанушыға 
жолдаған хатында.

Емдеу ісінің кәнігі білгірі ретінде Асылбек Сейітов енді 
Денсаулық халық комиссариатына бөлім меңгерушісі болып 
тағайындалады әрі Алматыдағы темекі фабрикасына қарасты 
№5 емхананың бас дәрігері міндетін қоса атқарады. 

Алайда бір айдан соң жағдай күрт өзгереді...
«1937 жылғы бірінші желтоқсан күні кешке таман мектептен 

қайтқанымда өзім куә болған жан түршігер оқиға күні бүгінге 
дейін жадымда, – депті Роза Асылбекқызы мұң мен шерге толы 
естелік хатының соңғы бетінде. – Мұздай киінген көкем бөлменің 
ортасында үнсіз сілейіп тұр, есінен танған шешем төсекте сұлқ 
жатыр... Бейтаныс екі кісі, маған олар сол күні біржосын сы
пайы жандарға ұқсады, әкеммен қоштасуға рұқсат етті. Не деу
ге болады, сол сәтте көкемді соңғы рет құшып, соңғы рет көріп 
тұрғанымды білгем жоқ...»

V

 1996 жылғы 22 қазан күні Асылбек Жұманұлының кен
же перзенті Клара Сейітованың (әкесі ұсталғанда анасының 
құрсағында қалып, жарық дүниеге алты айдан соң келген) та
лап етуі бойынша, Алматы облысының мемлекеттік мұрағаты 
мен құжаттар басқармасы қолына берген С39 санды ресми 
анықтамада жарым ғасырдан астам уақыт НКВД органдары жеті 
құлыптың астында ұстап келген құпия істің бетпердесі біршама 
ашылған: 1937 жылдың 3 желтоқсаны күні Айтбақин Аспандияр 
мен қаржы мекемесінің қызметкері Әлин (есімі көрсетілмеген) 
Асылбек Жұманұлымен тергеушінің кабинетінде кездесіп, екеуі  
Сейітовтің 1933 жылы, үйінде отырғанда: «Қазақты жер бетінен 
жойып, ұланбайтақ жерін иемдену үшін өткен жылғы сұрапыл 
аштықты Кеңес өкіметі әдейі ұйымдастырды, өзінің қандастарын 
бұдан құтқарудың бірденбір амалы – Қытайға қоныс аудару, 
басқадай амал жоқ, сендер де соған мұрындық болыңдар...» – деп 
өздерін де үгіттегеніне көзбекөз куәлік жасапты; тәубе делік, 
Алматы облыстық прокуратурасы 1957 жылы осы екі куәгерді 



180

Медеу СӘРСЕКЕ

қайыра шақырғанда, олар жиырма жыл бұрынғы сөздерінен 
жата танып: «Асылбек дәрігер бізге бөтен адам емес, отбасында 
саясат мәселесін ол ешқашанда сөз етпейтін, жалған куәлікті біз 
тергеушінің үйретуімен жасадық...» – деген. Ғажап жөткірлік! 
Асылбек Жұманұлының Кеңес өкіметіне қарсы «қылмысы» 
небәрі үш тәулікте «тексеріліп» және «анықталып», 4 желтоқсан 
күні ату жазасына кесіліп, үкім сол күні орындалған. 

Мұсылманбек ағасы мен Мұратбек інісі де 1937 жылы Асыл
бек Сейітовтің шерлі жолын құшқан. Сейітовтердің үлкені, Се
мей орман шауашылығында істеген маман Сұлтанбек қана Кеңес 
өкіметінің қас «жауы» болып шыққан інілерінен, олардың ар
тында қалған ұрпақтарынан да біржола безіп, қарақан басын ара
шалап алыпты. Содан былай өзі де, балалары да үш Сейітовтің 
ұрпақтарымен қатысуды біржола доғарған...

Әр нәрсенің себебі мен салдары болмағы – өмір заңы. Бірден
бір қорегі, яғни күнкөріс малы ортаққа түсіп, мемлекет қорына 
жаппай тәркілеудің соңында қыр елінің алапат аштыққа 
ұрынғанын қазірде ашық жазатын болдық. Сол зауалда 33,5 
миллион қазақтың опат болғаны – тарихи шындық! Қазақтың 
ат төбеліндей зиялы қауымының батыл тобы бұл ойранға 
жайбарақат бақылаушы болып қалмағаны, кейбірінің Мәскеуге 
хат жолдап, екіншілерінің жанжаққа босқан аш жұртты ажал 
құрығынан құтқармақ болғаны жұртшылыққа мәлім. Туған 
елі үшін ет жүрегі елжіреген Асылбек дәрігердің де ержүрек 
замандастарының қатарында көрінгені туралы бірдіекілі есте
ліктерде айтылған: мысалы, Семей облыстық денсаулық сақтау 
бөлімінің басшысы ретінде ол қыр төсінен сүлдерін сүйретіп жет
кен аш босқындарды ауруханаларға қабылдап, байғұстардың аш 
өзегіне нәр құюға тырысқан; қосағы Нафиға да әкешешесінен 
жасауға алған асыл заттарын азықтүлікке айырбастап, со
нау Баянаула сыртынан үйіне іздеп келген жерлестерін ажал 
тырнағынан айыруға жұмсаған. Аңдауымызша, ауыр жағдаятты 
күн сайып көріпбіліп отырған дәрігердің соның бәріне бейжай 
қарамай, туған жұртын топалаң тиген қойша жусатқан зобалаңға 
қынжылыс білдіруі де – қисынды жорамал.

Бізді таңғалдырып әрі зығырданымызды қайнатар өкініш те 
осы жайттан өрбиді: отбасында сөз болған қынжылысты жау
лыққа жатқызып, жазалаушы мекемеге жеткізушінің бірі – 
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дәрігердің балдызы Аспандияр, сонау қиян шеттегі Баянауыл
дан Семейге алдырып, білім алуына баскөз болған жас азамат 
(өгей енесі Зейнеп Айтбақинаның туған бауыры); ал Семейден 
шұғыл безуіне себеп болушы – баянауылдық жерлесі, дәрі
дәрмек мамандығын игеруіне 1930 жылдардың басында өзі қол 
ұшын берген, одан соң фармацев техникумына жетекші еткен зе
рек шәкірті С.С.; үшінші ақпаршының кім екенін есімі құжатта 
көрсетілмегендіктен нақты айыра алмадық, Ақпаршы Әлиннің 
де Ертіс бойындағы кеңес жұмысына белсене қатысқан адам екені 
анық. Не десек те, жазалаушы орган алдын ала дайындық жасап, 
үш куәні де Семейден тапқан. Сонсоң да Асылбек Сейітовті айып
тау мен соттау жедел жүріп, небәрі үш тәулікте көздеген жеріне 
жеткізген. Тек не үшін? Бұл сауалдың жауабы жоқ. Бір ғана ила
нымды ой: «халық жауларын» іздеп тауып, көзін жою жоспа
рын тезірек және асыра орындау! Сол үшін де бір емес, үш бірдей 
Сейітовтердің көздері жойылған. Амал қанша, сол «жоспарды» 
асыра орындауда табанының бүрі жоқ, одан да гөрі аринабаттан 
безген, қиянат жасауға құлшынып тұратын белсенділердің 
«тыңшылық» қызметін рухани ақтап, «Заман солай еді» деп, 
жасаған қылмыстарын жуыпшаю қазірде жолды болуда. Біздің 
кәміл сенген ойымызша, ондай пысықтарды мейілінше қаралап, 
ең құрығанда, кейінгі ұрпақ сондай қиянатқа ешқашанда бас
пайтын етіп, ауыр күнәларын жұртқа ашып, масқаралау қажет! 
Сонда ғана біз алдыарты ашық, өркені биік зайырлы ел атана
мыз! Мәңгілік ел ұстанымының да алғышарты осы!..

Ағайынды үш Сейітовтің артында қалған балашағасының 
тағдыры қайғышерге толы: Мұсылманбектің әйелі Қарағанды 
іргесіндегі АЛЖИР лагеріне тап болған кезде опат болыпты, 
әкесі тұтқындалған кезде балалар үйіне жөнелтілген естияр 
жастағы екі ұлы бірдей мәңгу сырқатқа ұшырап, дүниеден қайт
қан; Мұратбектің қосағы да НКВД лагерінде жер жастанған, 
жетімдер үйіне алынған екі баласы да үштікүйлі жоғалып кет
кен; Асылбектің орысша сауатты, көпкөрім оқуы бар жары 
Нафиға Сәдуақасқызы әділдікке жетпек болып, бір жылдай 
уақыт Алматы түрмесінің алдын тоздырумен сенделіп жүргенде 
сырқатқа ұшырап, кенеттен қайтыс болған. Іште қалған соңғы 
нәрестесі Клара күйеуі тұтқындалған соң алтыншы айда жарық 
дүниеге келген; 1938 жылы анасы опат болғанда оның артында 
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15 жасар Роза мен сегіз айлық Клара баспанасыз, қаражатсыз, 
жәрдем етер қамқоршысыз көшеде қаңғып қалады...

Дарқан өмір қанышер, опасыз, сатқын, безбүйректермен қа
тар мейірімді жандарға да жомарт. Панасыз жетімдерге алғашқы 
айларда ерлізайыпты Мария Николаевна (қыз күнінен Нафиға
мен бірге өскен, Омбы гимназиясында бірге оқыған құрбысы) мен 
Валерий Николаевич Елизарьев (Асылбектің дәрігер әріптесі) 
қамқорлық жасап, тәрбиесіне алған (А. Сейітовтің жұмысын 
осы отбасы бір жыл қуып, жарытымды жауап ала алмаған). 
Одан соң, 1939 жылы қос мұңлықтың мүшкіл халін кешігіп 
естіген нағашы шешесі, Сәдуақас Шормановтың екінші қосағы 
Зейнеп Әміреқызы Айтбақина сонау Омбы қаласының іргесінен 
жанұшыра Алматыға жетіп, күндесі БәдиғұлЖамалдың екі 
жиенін қолына алып, күйеу баласының күйреген шаңырағын 
Омбы облысының Калагин қалашығында қайтадан көтереді. 
Байғұс кемпір Ұлы Отан соғысы жылдарында дүниеден озған 
соң қос жетімге нағашысы Нұрмұхамет (Нұркеш) Шорманов ие 
болады. Сөйтіп, қос мұңлық қайырымды жандардың демеуімен, 
өздерінің де ет тірлігі арқасында түтіндерін түзеп, жұрт қатарына 
қосылған. Бүгінде олардың екеуінен де нағашы атасы мен Асыл
бек әкесінің рухын өздеріне ес тұтатын екінші, үшінші ұрпақ 
өсуде. Мұндайда біздің қазақ «Орнында бар оңалар» деген.

Алматы облыстық сот төралқасының 1957 жылғы 20 мау
сым күнгі үкімімен Асылбек Сейітов біржола ақталса да, білікті 
дәрігердің ел шаңырағын түзеу жолындағы тамаша еңбегі 
1997 жылға дейін беймәлім қалпында қалған. Рас, содан беріде 
марқұм жөніндегі көп жылдық «тоң» жібіп, біраз игі шаруа
лар жүзеге асты. Өкінішті жайт: сол қуанышты үлкен перзенті 
Роза Асылбекқызы көре алмай, дүниеден ерте аттанды. Тәубе 
дерлік жайт: артында қалған жалғыз ұлынан немерелер өсуде... 
Туған әпкесі бастаған істі, яғни Алаш қозғалысының жетекші 
тобында болған қайраткер әкесі мен ағаларының жанқиярлық 
еңбегін, табанды күресін ақтау ісін сіңлісі Клара Асылбекқызы 
жалғастырып және соны ондаған жылдар бойы қажымай
талмай жүргізіп, тәуелсіз Қазақстанның өзгерген тарихына 
үш Сейітовтің де есімдерін қайтарғанын мойындауға тиіспіз. 
Ағайындылардың есімі қазірде республикалық «Аза» кітабының 
бірінші томына енді, Алаш қозғалысына байланысты жарық 
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көрген кітаптарда, газетжурналдарда жазылатын болды. 
Асылбек Сейітов ұйымдастырған Алматыдағы №5 емхана ның 
қабырғасына мемориалтақта қойылып, сол маңаттағы көше 
де білікті дәрігердің есімімен аталды. Әлбетте, бұл шаралар аз, 
ағайын дылардың есімі ең алдымен олар туыпөскен, қиын жыл
дарда еңбегі сіңген Баянауыл ауданы мен Павлодар, Шығыс Қа
з ақ стан облыстарының тарихына еніп, лайықты түрде аталуға 
тиіс.

Бүгінгі шатшадыман тұрмыстың қызығы да, бағасы да тегінде 
өткен өмірдегі алуан тарихымызды оймен таразылап, сол бір аду
ын күндердегі қиыншылықтарды жеңе білген арыстарымыздың 
ерлігін әділ бағалаумен танылатыны – әлмисақтан мәлім. Осы 
уәжге жә десек, ағайынды Сейітовтер де – бүгінгі ұрпақ мақтан 
етер, өмір жолын үлгіге ұстар елеулі тұлғалар...

 
 Семей.

2001-2012 жылдар
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ЖЫЛҚЫШЫ

(Деректі хикаят)

I

 Жылқышылар қосын біз ұзақ іздедік. Ондаған шақырым 
артта қалды. Он сан бұйрат қол бұлғап, алыстан мұнартып, 
қасына келсең қолтығынан шығармай, қатарласа жарысып, көп 
сенделтті. Қар жамылған дала бойлаған сайын ұзара түскендей, 
доңғалақ астына төселіп таусылар емес. Ал көз ұшынан көшкен 
бұлтша іркестіркес созыла, бірбіріне жантая құлаған таулар 
тізбегінің сұсы мүлдем бөлек. Көк торғын ұшпа мұнарға оранып, 
жұлымжұлым жотасын күдірейте маңқиып қалған.

Жол танабы кезікпеді. Сұлбасы алыстан атойлаған биіктің 
зорын маңдайға тіреп, туралай тартып келеміз. Күн ашық. Үп 
дерлік жел жоқ, қайда қарасаң да тымырсыған өлі дүние. Көп то
быр, мың сан тұяқ ізі қос жөнін нұсқағандай күртік қар бетінде 
сайрап жатыр. Бейберекет көп шимай, ерсіліқарсылы жосылған 
із, ошақошақ тебіндік, жүнше түтілген көде түбі ғана кешелі
бүгінде осы өңірде тірлік болғанына куәлік еткендей...

Жолбасшым Кеңес ширақ жігіт еді, бұл жақты талай мәрте 
шиырлап, жер жөнін жете білген әккі жүргізуші сияқты. Тап
тауырын жол танабын іздеп әуреленген жоқ, өзі білетін белгі, 
әлде көкірек сезігімен алаңсыз жосылтып келеді. Машинасы да 
бабында. Өңкей жолсызбен, тыңнан қар тіле жүрсе де, еш жер
де кідірген жоқ. Кабинасы үйдей жылы. Құдды бір күйлі пеш 
түбінде отырғандаймын. Елгезек жүргізуші әлсінәлсін маған 
кү лімсірей бұрылып: «Тоңған жоқсыз ба, қонақ?» – деп сұрайды 
да, әлдебір әнді ыңылдай бастайды. Әні әр түрлі. Көңілді саз да, 
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мұңлы ескі сарын да кезекпекезек көмейінен құйылып жа
тыр. Әлде арманы, әлде құйқылжыған көңіл сыры? Айтарда соны 
талғамайтын сияқты. Әншейін уақыт өткізер ермек. Ыңылдап, 
ернінің ұшымен баяу ғана сызылтып әндетеді. Тарғыл даусын 
тартымды деуге болмас, бірақ мынадай иесіз медиенде құлақ 
құрышын қандыруға жарап жатыр. Кәдімгідей көңіл ашар жап
жақсы әуен.

Содан да жалыға ма, жоқ, доңғалақ табанына оралған шексіз 
даланың сүреңсіз суреті жалықтыра ма, кім білген, маған әредік 
қарап қойып, әр алуан әңгіме шертеді. Рульге отырғанына жеті
сегіз жыл болыпты. Содан бері бірдебір машина ауыстырмапты.

– Бұған да, замандас, астыңдағы атыңдай ынтамен қарау 
керек. Бабы болмаса, бағып күтпесең атың жүре ме? Көздеген 
жеріңе болдырмай жеткізе ме? Темірдің де тілі бар. Ойбай
ау, білмесең оны әуре болып, рульге жолама. Баптап, күйлеп 
алмасаң, шофер болмайақ қой, делбе ұстауға кет!

Көріп те, сезіп те отырмын. Нендей жұмысты болсын ұқыпты 
атқарар іскер жанды танытқандай. Байсалды қалыбына байқа
ғыштық қабілеті жарасқан. Сөз саптауында да сондай бір мәнді
мағыналы гәп бар...

Жылқы ізі жатағандау бұйратты қуалай, солға қарай жалт 
бергенді. Кеңес ойланған да жоқ, оңға бұрды. Із түспеген тыңға 
салды.

– Турасын айтайын сізге, осынша бейнетпен іздеп келе жат
қан жігітіңіз маған ұнамайды, – деп Кеңес тың сөз бастады. – 
Маған ғана емесау, Ақтастағы жұрттан сұраңызшы, осылай деуі 
сөзсіз...

Айтып отырғаны – Аманкелді Төлеуов. Қаладан іздеп шық
қан кісім. Ерен еңбегімен есімі ел аузына ілінген айтулы жылқы
шы. Жә, мына уәжге жол болсын?..

Шынтуайтын айтқанда, ол хақында қымқиғаш сөз естуім бір 
бұл емес. Мақтау айтқан жұрт оның кейбір қылықтарын даттап 
та әңгімелейтін. Өз дегені болмаса кісі айтқанына көнбейтін қи
қар деп те, небір келеңсіз қылықтарға жаны үйір дөрекі етіп те 
сөз қылатын. Осы жолға шығардың алдында ғана елден келген 
бір танысым:

– Жылқыға келгеннің бәріне сойыл ала жүгіреді дейді. Қи
қарлық па, әумесерлік пе, өзің айтшы төрелігін? – деп әжуалай 
күлгенді.



186

Медеу СӘРСЕКЕ

Сондаақ, әлде түйсігі өзгеше, әлде мінезі оғаш тұрпайы бір бей
не көз алдыма кескестей қалған. Жұмбақ жан боп тұрып алған. 
Енді, міне, сол жұмбақтың сыры қалыңдап та, түйткілі көбейіп 
те барады. Сөзуар жолсерігім әлгі айтқанымен тоқтамады, аға 
жылқышы туралы тағы бір тың әңгіменің шет жағасын естіртті.

– Өткен жылы өкімет Аманкелдіні Ленин орденімен мара
паттады. Бастықтардың оны қандай оймен орденге ұсынғанын 
қайдан білейін, соны білудің маған керегі не? Солай істеуді жөн 
көрген соң, оллаһи, менің онда шаруам қанша? Аяймын ба, ала 
берсін, орден жетеді. Иә, содан, аудан орталығына жоғары жақтан 
кісілер келсе керек. Сол жолы біраз малшы указға ілінген. Гараж
да жүр едім, директор шақыртыпты. «Төлеуовті тездетіп жеткіз!» 
десін. Маған не керек, машина доңғалағы айналса болды. Әмбе ол 
маған бөтен кісі емес. «Газигімді» жүйткітіп отырып, шеткергі 
жайлауда жатқан жылқыға келдім де, Аманкелдіге «Ал, күйеу 
шырақ, жібі түзу киміңді ки де, кабинаға отыр» деймін. – 
Кеңес кеңкілдеп күлді. Әлдебір күлкілі жайт ойына түскендей 
рақаттана һәм дарақылана жайраң қақсын. Сонсоң даусын қа
сақана көтере, әжуалап отырғанын жасырмай, сөзін жалғады. – 
Тегінде, Аманкелдіден тәңір жарылқасын күткенше, құдайдан 
күйдіргі аптапта жаңбыр сұраған артық. Оны айтасыз, сол 
сәттегі түрін көрсеңіз... Тура мені атып жіберердей боп, ішіпжеп 
тасырая қарағанын айтамау. «Бармаймын сенімен. Бұдан былай 
көзіме және көрінбе. Көрінсең де қолыңды берме, алмаймын!» деп 
қарап тұр. Өзі менің немере қарындасымды алып отыр. Күйеулік 
жіңішке жолы тағы бар. Қайтейін, жердің үстімен келіп, астымен 
қайтқандай боп, үнтүнсіз қайтып кеттім. Ақымаққа не істейсің, 
жөнжоба білмейтін кеще болған соң оған сөз өте ме? Директорға 
келіп, теріс қарап тұрып, болған әңгімені бастанаяқ баян еттім, 
теріс қарамасқа лаж жоқ, бетпебет айтуға ұялады екенсің тіпті. 
Біздің Кәкең де қызық адам, ләммим демеді, түн ішінде тағы бір 
машина айдатты. Ақыры облыс орталығына сонымен апарды. 
Төрелігін өзіңіз айтыңызшы, замандас, осыдан соң сол қиқарды 
қалай ғана тағы демейсің? Шын айтам, иен далада шет жайлап 
жүріп, кісіліктен айырылған нағылет...

Жолсерігімнің мәнерлеп айтқан ұзақ әңгімесі ертеңгілікте 
кеңшар кеңсесінде естіген тағы бір сөзді есіме салып еді.

– Жылқымыздың дені қазір Дуана тауының сыртында. Те
бінге ауырлау жер. Соны уайымдап, қауіп көріп отырған біз де 
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жоқ. Қос ағасы Аманкелді болған соң ойламаймыз... – дегенді 
шаруашылық директоры.

Естуімше, бұл қоста тоғыз жүзден аса жылқы бар. Кеңшар бас
шысы болса, сонша жылқыны көзіне ілгісі келмегендей, атүсті 
әңгімелейді. Әмбе әлгі сөзін нығарлап айтты. Әсіресе жылқышы 
есімін. Не себепті? Неліктен бір Аманкелді туралы осынша қым
қиғаш пікірлер естідім?

Сол түйткілді білмек үшін де жылқышылар қосын іздеп 
келемін. Қарға бөккен даланы шарлап, шыңылтыр аязды күнде 
бір ізден бір із қуып келе жатқан себебім осы.

Жатаған бұйрат артта қалды. Артта қалған жоқау, өзінен 
әлдеқайда ауқымды, әлдеқайда биік, жақпарлыжартасты үлкен 
таумен ұласты. 

Оқшау одырайған биіктердің біріне жеткенімізде, қарсы ал
дымыздан жұмыртқадай ақ отау жарқ етті. Әуелі қар басқан шө
меле сияқтанған. Жақын келе, сорайған мұржасын көрген соң, 
баспанаға ұқсады. Аппақ болған себебін де түсіндім. Кірпішше 
дестелеп қалаған кесеккесек қар екен сырты... 

II

 Дала келбеті бұрын да осындай еді: қар сіреген, аяз сорған, 
боран ұлып, төскейінде жел қыдырған, неше мың тұяқ құйқа сын 
мыжғылап аяусыз жаншыған. Қазір де сондай. Қос кейпі де сол 
қалпы. Сол мекен, сол адамдар.

Рас, о кезде бұл қостың ағасы Әрібай Доғалов болатын. Кей
біреулер қатыгез атандырса да, көп жұртқа абзал қылығымен 
жаққан бәйкүнә қарт еді. Көргенбілгені де аз еместі: ширек 
ғасыр жылқы соңынан ерген; талай мехнатты басынан өткізген, 
талай қуанышты көзі көрген; бірақ кейінгі жылдары желкесінен 
мықтап шалған бір пәле аттан түсер мерзімі жеткенін сездіре 
де бастаған... Әсіресе соның әсері биыл өтемөте жиірек таны
лып жүрген. Қостан гөрі қыстауда көбірек түнейтін болғанды. 
Әрекең соны да қатты уайымдайтын. Бұл да бірсәрі екен. Бәрінен 
де оған қостан қайтарда үйіне емес, ауруханаға кететіні ауыр 
тиетін.

Сондай сәтте сол аяғын үзеңгіге іліп тұрып, аттандырып тұр
ған Аманкелдіге:
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– Ал, кәмсамал жылқышы, тағы да кетіп барам. Қосқа өзің 
ие бол. Жоқтатпа әкеңді, – дейтін. Жылқышылар аңтаң. Қай
сының болсын құрық сүйреткеніне біраз жыл. Осы шалмен 
үзеңгілес атқа мінгендері де бар. Шаруашылық басшылары да 
бұлардың сөзін жерге тастамайды. Қарт жылқышы да өздерімен 
ақылдаспай, жайылым ауыстырған емес. Сөйтсе де іштей айыра
тын сияқты...

Әлгі сөз – соның салдары. Қос жөнін ежелгі серіктері – сақа 
жылқышыларға емес, бала бақташы Аманкелдіге тапсырады. 
Неге сөйтеді? Сенбей ме, өзіндей қатты бола алмайды деп кеміте 
ме әлде? Неге? Ал Аманкелдінің бақыршы бала боп қосқа келгені 
кеше ғана емес пе еді?

Бұрнағы жылы Аманкелдіге ес те, сүйеніш те боп отырған 
аурушаң анасы дүние салды. Соны естігенде Әрібай жедел атта
нып, өмірдің қызықшыжығын бірге өткізген дос шаңырағының 
тауқыметін атқарудың соңында, иесіз үйде не істерін білмей 
аңырап отырған он алты жасар жасөспірімді қосқа алып келген
ді. Серіктеріне де сол күні: «Төлеуден қалған мына тұяқтың 
ендігі әкесі менмін!..» – дегенді. Содан бері екіүш жыл өтті. 
Бақыршы бала есейіп, қабырғалы жылқышы атанды. Әрекең 
әрекетіне қарағанда, жас жігіт енді бірер жылда қосқа ие аға 
жылқышы болмақ. Әрине, қай заманда болсын, күшқайратына 
сенген мықтылар ғана қарына құрық ілген. Ондай әлуеттілер бұл 
қоста да болатын. Тіпті қос иесі атануға үміттілер де барды. Сірә, 
сол себептен де Әрекеңнің үзеңгілес серігі Басар Қырықбаев та, 
өзге жылқышылар да қос ағасының ниетпиғылын аса жаратпай, 
талай мәрте өзара күңкілдесіп наразылық білдіретін. Бәрінен де 
жасы егделеу Қыдырекең бір жолы: «Е, әліптің артын бағайық. 
Бұған төрелікті біз емес, әлей долы боран айтады. Сонда көрерміз 
кімнің кім екенін!» – деп кеңкілдей күлгенді.

* * *

 Сол жылы қыс ерте түсті. Әуелі жапалақтап қар жауды. Және 
бір күн емес, неше күн, неше түн толассыз жауып, мал өрісін 
ақ көрпемен мейлінше қалыңдатып қымтап бақты. Аманкелді 
түнгі күзетке жиі шығатын болды. Көп ретте өз кезегін тоспай
ақ шығып жүрді. Сөйтуді дұрыс көрген. Жан күйттейтін шағы 
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емес. Қажыдым деу ұят. Жаны жас, дені сау. Қыдырекең жасы
на келгенде көре жатар. Белім деп қақсап, отқа арқасын қақтап 
отыра ма, жалпақ белбеуді тарта буынып, ат үстінде жүре ме – 
бұйырғанын көрер. Ал қазір оған алдындағы қазына малының 
аман дығы керек. Сонсоң да ол түндей тілсіз дүлейдің құшағына 
қайраты қайтқан Қыдырекеңді жалғыз жібере алмайды. Бас 
жылқышының аманаты және есінде. Серіктестерінің де өзіне сы
най қарап жүргенін сезбейді емес. Сезеді, әлде ерегес, әлде намыс 
билеп, атқа жиі мінеді.

...Сол жолы ол қостан күндегісінен де ерте аттанды. Мінер 
атын күн барда қамдап, жылы киініп жүріп кеткен.

Жылқы қостан бесалты шақырым төменде, Аққұдық 
жазығында жатыр екен. Бұл бір тұяқ қағар тасы жоқ жалпақ 
дала еді. Ана шеті адырлы Матайға тірелгенде, мына шеті ат шап
тырым Келдібай қорығына барып тұтасатын ұшықиырсыз ен 
жазықты. Бірліжарым ойпаңы болмаса, қарауыл қарар төбесі 
жоқ бұлдырсыз медиеннің өзі. Жаз бойы мұнда мал болмайды. 
Сусыз өңір. Сонсоң оның көгал құрағындай қалың шығатын 
көдесі мұрты сынбай тік тұрады. Жазықтың қар ұстар құты – 
осы. Биыл да алғашқы жауған қар биік өскен шөп ығында жа
тып қалған. Аяз сормаған соң күпсек қалпында жатқан. Жылқы 
тұяғына керегі де сол. Тебуге жеңіл, су іздейтін жаз емес.

Жылқышылар қосының Аққұдық бойынан ұзамай, айнала 
қонып жүрген себебі де содан. Неше айғыр үйір жылқы шашыра
май, ұзақты күн ауыл қонғандай жерден қозғалмайтын. Әйсе де 
бұл тымық күннің ғана жұбанышы еді.

Жел көтерілсінші, бұл жазық ит байласа тұрғысыз ызғын 
күйге түседі.

Осы гәп жылқышылардың көңілін алаңдатып жүрген. Сөйт
се де жер оты қызықтырды. Аға жылқышы орнына қалған 
Аман келді де көшелік деп кесіп айтар сөзін ертеңге салып ке
шеуілдетіп, солқылдақтық аңғартты.

Аманкелді жылқыны бір айналып шықты. Айғыр үйірлерін 
санады. Түгел екен. Өңкей тобылғы торы, шабдар мен көгі бір 
бөлек, мақпал қара, ақ маңдай ала жоны бір бөлек топтасып, 
үйірүйір боп, айналасы қозы өрісіндей ғана қарлы тепсеңнің 
додасын шығарып, жабыла түтіп жатыр. Айдамасаң қозғалар 
емес. Күн шыңылтыр аяз. Жел жоқ. Ай сүттей жарық, тас төбеде 
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тұр. Жұлдыз жаңажаңа жамырай бастады. Бірақ астындағы 
кәрі торы бірдеңе сезетін сияқты, әредік пысқырынып, жер тар
пып, сыртын терістікке бұра береді. Жылқышы оны елеген жоқ, 
жылқы ішіне бойлай кірді де көзін тарс жұмды.

Таң алдында шөп басы желкілдеп, көде түбін қуалаған жы
лан құйрық сумаңдай бастады. Ат үстінде қалғыпшұлғып, 
таңды тосқан Аманкелді оянып кетті, мұздаған денесін жазбақ 
боп, қозғалақтап алдыартына қарады. Дірілдеген ай нұрын да 
сонда көрді, бұрынғы келбеті жоқ, беті сұпсұр, тарғыл тұсы 
бұрынғыдан да қарауыта түскендей, сәулесі қалтылдап тұр. Табан 
астындағы қар көшкінін де ол сол сәтте аңғарды. Терістік жел. 
Солдан соғатын өтімді, бір басталса өкіріп, мүлдем құтыратын 
дүлейдің өзі болмағай... Тезақ қатайды. Қар көшкіні суылдап, 
сыпсып етіп оңнан да, солдан да жүре бастады. Әзірше жаяу бо
расын. Одан әрі басталды дей бер ақ түнек.

Жылқышы қамдануға бекініп, табынның оң қанатына шық
ты. Дер кезінде келіпті. Жылқы оттауды қойып, топтоп болып 
шоғырланып, жосуға әзірленгендей, құлақтарын жымқыра ұс
тап, елеңдей бастаған екен. Құрығын көлденең ұстап, үлкен бір 
шоғырға айғайлай тиісті. Ойы – Матайдың көп бұйраты. Ой
лағаны жүзеге асса – ықтасынға жеткені. Ықтасынға жетке
ні – бораннан құтылғаны. Атын да аяған жоқ. Орай шауып, оң 
қанатты лезде жиып алды.

Жел тез күшейді. Қас қағымдаақ ұйтқи соғып, жеркөкті ас
танкестен буырқанған ақ теңіз ғып жіберді. Жаңадан жауып 
тұр ма, әлде жердегі қар қайта көтеріліп, аспанға шығып кетті 
ме? Бейне бір теңіз түбінде жүргендей, табан астынан да соқты; 
қарсы алдынан да үдей ұйтқып, аспаннан да құйылып жатыр. 
Біресе гуілдеп, біресе өкіріп, шатшәлекей жылағандай дамыл
сыз азынаған бір үн. Толастау қайда, қайта зорайып барады. Тау 
басынан төмен төңкерілген көшкін үні ме? Биік жартастан са
рылдай құлаған су тасқыны ма? Әлде тасыртұсыр шапқылап, 
қар сапырған мың сан тұяқ дүрсілі ме? Сірә, соның бәрі бірдей, 
бір мезгілде тоқайласып қалып, үн қоса азынап жатыр ма? Білу 
қайда?! Көз аштырмаған мылқау бір дүние. Толассыз сарнап, уілі 
де, гуілі де қатқабат араласқан ғажап бір дыбыстар. Етекжеңін 
қуалап, ішін кеулеп, қиыршық қарды көзіне тықпалап, тұла бо
йын еңсеріп барады...
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Әлгінде ғана сәулесі қалтылдап тұрған табақтай ай да ұшты
күйлі жоғалып кетті. Ақ түнек бірақ қылғып жұтып қойған дай, 
лезде ғайып болды. Апырау, бар тірлікті осылай жұтпақ па? 
Жымқырып алып астына баспақ па?

Аманкелді енді шын сасайын деді. Сасқаны шығар, жалма
жан Асау торының үйіріне қарай шапты.

Телқұланы ол бірден көрді. Көрді деу – жаңсақ сөз. Құла атты 
ол аяқ тастасынанақ айнытпай таныды. Тұлғасы бөлек, бітімі 
өзге бәйге құланы ол қандай қараңғы түн болмасын, қандай 
түтеген боран соқпасын, мойнын ішіне алып, тұяғынан қар бо
ратып, жер танабын қуыра шапқан дүбіріненақ танушы еді. Бұл 
жолы да қателескен жоқ, көре сала құрық салды.

Жануар қашпады, шылбыр тұзағы мойнына тиертиместен 
тұра қалды. 

III
 
Телқұла биыл алтыға шығады. Әбден толысып, кемеліне кел

ген шағы. Тай, құнан кезіндегі ұшқалақ мінездері қалған. Қазір 
ол қылыш құйрық, құлан жалды, қоян жон, қаз мойынды, кеу
десі жинақы, шоқтығы нар өркешіндей шығыңқы, етті сауыры 
төңкерілген тегенедей толымды, бар бітімі кісі қызыққандай 
сымбатқа ие қазақы ат болған.

Осы келбетке ол Аманкелдінің көз алдында жетті. Жылдан
жылға өсуі, жақсы атағы шығып, ел аузына ілінуі, ең аяғы өткен 
жазда ауданаралық бәйгеде көп аттан оқ бойы озық келгені де 
жас жылқышының есінде. Сол бәйгеге де өз баптауымен жетті.

Анығында, сол бәйге өзінің ең алғаш ат қосқан, бағын сынаған 
жарыс еді. Несін айтасың, құла ат сонда ойлаған жерінен шықты, 
алда келді. Кейін тері кепкенде құланың жонын алақанымен 
уқалап, жалқұйрығын тарамдап тарап тұрып, Аманкелді аттың 
шақшадай ғана қалқиған сұңғыла басын құшырлана қысып:

– Бір бұл емес. Алда екеуміздің шабар бәйгеміз! – дегенді. 
Сол сөзді естіген жұрт басын шайқаған. Атқұмар жастың 

қылығына қызығып та, ернін жымыра қымсынып та таңданыс 
білдіргенді. 

Аманкелдінің бәйге құлаға іш тартып, соншама ынтық болуы, 
әсілі, құлын күнінен өрбігенін тамсанған жұрт қайдан білсін?!.
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...Сырқат шешесі ақ ішіп, бойын көтеруді ойлады ма, кім біл
сін, қойшы бауырының қасына көшіп келген жылдың жазы еді. 
Иә, өзі орта мектептің жетінші басқышын тәмамдаған кез.

Бір күні нағашысы жылқыға барып, қайтарында құла 
биені жетелеп қайтты. Көздің жауын алғандай сүйкімді, басы 
қаздиған, ұзын мойын, қамыс құлақ, жалы күлтеленіп жылт
жылт ет кен, қайқы құйрығының ұшы тірсегін соққан, сірә, 
туғанына онон бес күн өтсе керек, едәуір шираған қоңыр құлыны 
бар екен. Енесінің жетекке түскеніне қыстыққандай, жас құлын 
біресе оң жағына, біресе сол жағына шауып шығып, кей сәт 
жақындай түсіп, тұмсығымен енесін шапқа түрткілеп, кейде өз 
бетімен айдалаға қаша жөнеліп, ойнақтап келе жатқанды.

Қоңыр құлынды көргенде Аманкелді үстіне түсе жаздады. 
Нағашысының түйіле қарағанын елеген жоқ, алақайлап алды
нан шыққан. Санын шапалақтап, қуанышы қойнына сыймай, 
қоңыр құлынды әлей қызықтағаны анық. Соған дейін ноқта 
көрмеген жас құлын ә дегенде маңайлатқан жоқ. Жақындасаақ, 
құйрығын көкке шанша көтеріп, далаға қашып, әріберіден соң 
қайта келіп, қайта ойнақтап өзімен де ойнаған. Күн ұзын ойнай 
берер ме еді, кім білсін, нағашысы тыйым салмаса?

Сол күніақ қара құлақ қоңыр құлын қапылыста қолға түсіп, 
басына ноқта киді. Сондаақ Аманкелді жас құлынға жаны аши 
қарап, көзіне мөлтілдеп келіп қалған жасты көрсетуге ұялып, 
айдалаға безіп кеткенді.

Құла биені нағашысы ферма бастығынан сұрап алыпты. Сүт
ті биені жаз бойы сауып, қымыз ішпек болған. Бірақ екіақ 
күн сауды. Үшінші күні түнде өрелі бие өзен жарынан құлап, 
қапылыста мерт болды. Соны ести сала жан ұшырып жүгіріп кел
ген Аманкелді жұлыны үзіліп, өліп жатқан биені көрген. Қоңыр 
құлын енесінің шабына тұмсығын тығып, алдыңғы екі аяғын 
бүккен қалпында, етпеттей жатыр екен. Жансыз емшекті түннен 
бері кергілеп әбден тауысқан сықылды. Сөйтсе де жетім құлын 
енесінен айырылар емес. Мөлдіреген көзінде кешегі от шашқан 
жанар жоқ, бар қызуы сөніп қалғандай мөлиіп, жанжағына 
біртүрлі жалбарына қарайды. Аманкелді өзін тежей алмай қатты 
қамықты. Көз алдындағы аянышты көрініске сенгісі келмеген
дей, алғашқы сәтте қозғалмай қалт тұрып қалды да, кенет еңіреп 
жіберіп, құлынды құшақтай алды. Құлын да бұл жолы қашқан 
жоқ. Баланың құшағына тығыла түскен.
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Сол күннен бастап Аманкелді мен қоңыр құлын жұбын жаз
байтын болды. Жылқышылар жетім құлынды қайта алудан бас 
тартыпты. Нағашысы тағы бір құлынды бие әкелді. Сірә, жетім 
құлын жетілгенше теліп ұстауға берілсе керек.

Соның сүті құла құлыннан гөрі, шопанның үрпешүрпе ба
лаларына көбірек тиетін. Күні бойы желіде байлаулы жата
тын жас құлынға қорек тауып беру үшін Аманкелді не қарекет 
қылмады дейсің. Сауылған сүттен ұрлап, құлынға апаратын. 
Нан қалдығын, қант сынығына дейін қоңыр құлынның аузына 
тығындап, әйтеуір аш қойған жоқ.

Ағайын қолына кіріптар болған, шарасыз күндерінде Аман
келді тіршілік қызығын жетім құлын қасынан тапқандай күй 
кешті. Анасы қанша мейірленіп бауырына басса да, алабұртқан 
бала көңілі әлденеге құлазып, далаға қарай беретін. Мүсіркеп 
емес, шынайы жақсы көретін ыстық құшақты аңсағандай еді. 
Соны көксеп далаға шықтыақ, ешкімнен жылы пейіл көрмей, 
іші пысып, ауылды шыр айналып жүретін де, ақыры ермек тап
пай, желі басына келетін: құлынның құйрықжалын тарайды; 
тұлымдай шоқ кекілін өріп, алақанымен сипалап отырғаны; 
үстіне шаң жуытпай жуып, сағат сайын аузына су тосып, өзен 
жағасынан жас құрақ шауып әкеп, алдына төсеп, айналсоқтап 
маңында болады. Әйтеуір құлынға жетімдік көрсетпеуге ты
рысқаны рас. 

Текті затына тартқан болар, құлын да тез жетілді. Жетілген 
сайын түгі түсіп, қоңырқай түсі өзгере берді. Күнненкүнге өңі 
оңып, құлан иектеніп атқан таң түсіндей боп бозара бастады. Күз 
түсеақ осы күнгі құла түсіне енді. 

Аманкелді оқуға кеткенде құла құлын нағашысының қолын
да қалғанды. Енді оны тірі жан жетім деп кемсіте алмайтындай 
боп әбден жетілген. Бауыр жүні түсіп, арқажоны жылтылдаған, 
өзі таудай биік, алдыарты есік пен төрдей алшақ, құлағы тік 
шаншылған, күлте жал, құлан құйрық жабағы боп, көрген жан 
түркелбетіне қызыққандай көрікке еніп келе жатқанды.

Сол жаздаақ Телқұла атанған құла құлынды Аманкелді екін
ші рет үш жылдан кейін, саяқ ат болғанда көрді. Жылқы ішінен 
құйрығын тік көтеріп аспанға шапшып, әрліберлі шауып жүрген 
құла атты көргенде, ол аузын ашып тұрып қалған. Әуелгіде та
нымай, таныса да сол екеніне сенбей, аға жылқышыдан сұраған.

13246
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– Е, ол өзің мәпелеген Телқұла. Құлынында жетім қалған соң, 
жетілсін деп тайында үйретпедік. Құнанында піштірдік те, тағы 
ұстамадық. Биыл бесті шығады. Әлі құрық тиген жоқ. Екі жыл 
болды, ер салғызбай келеді... – дегенді Әрекең.

Құла бесті сол сәтте Асау торының үйірін бір айналып шығып, 
ойнақтаған қалпы айдалаға безіп бара жатқан еді. Кең даланы 
дүбірлете шапқан саяқ атқа Аманкелді сүйсіне қараған. Әлде 
сағыныш, әлде қуаныш бойын кернеп, жүрегі лүплүп соғып, ор
нында тұра алмай, тыпыршып та қалып еді.

– Биыл үйретілмесе, етке жібертем. Былтыр екі ерімді сын
дырды, асаулығы әлей!..

Аманкелдінің жылқыға алғаш келген кезі. Адуын шағы. 
Беті әлі еш нәрседен қайтпаған. Сонсоң шығар, аға жылқышы 
әлгіндей деп күдікті істің басын қылтитып қойғанда, ерегеске 
түскендей: «Үйретем, қайтсем де үйретем оны!..» – деп өзінеөзі 
серт бергендей болған.

Содан бір күні ол жылқы иіріп жүріп, құла бестіге бұғалақ 
тастаған. Әлде қайраты жетпеді, әлде қарымы кем соқты... 
Қыл арқан сып етіп мойнына түскенде, құла ат өзге жылқыдай 
арқанды керіп қаша жөнелмей, тік шаншыла аспанға қарғып, 
бірер мәрте мөңкіпмөңкіп алып, өзіне қарай тура шапқан
ды. Жас жылқышы арқанның керілгенін тосып, табан тіреп 
тұра қалуға әзірленген. Құла бесті тапап кетердей боп қарсы 
ұмтылғанда сасып қалды. Бір бүйірге жалт берген. Асау ат осы 
арада тағы бір қияңқылық көрсетті. Екіүш мәрте аспанға шан
шыла атылып, орғыпорғып түсті. Ұзын арқан мойнына оралып 
қалды. Екі ара тым жақын еді. Кәнігі жылқышы арқанды тез 
саумалап, қылғындыра ұстап, аттың құлағына жармасар еді. 
Аманкелді қапелімде мұның бірін жасай алмады. Қияңқы ат тағы 
мөңкіп, мойнын ішіне ала жұлқына тартты. Сол сәтте арқан ұшы 
жылқышының қолынан шығып кетті. Босатпасқа лажы болма
ды. Тегеуірінді күш қояр емес, тура қолын жұлып түсірердей боп 
ышқына сүйрегенді.

Айдалаға безген құла ат қашқан құланша зыта берген. Маңы
на ешкімді жуытпай, қара көрінсе бірденақ ата жөнеліп, құла 
дүзге безген. Мұндай тағы болар ма?! Тіпті қайыру бермей зы
тып еді. Қуған атқа шалдырмас жүйріктігі де сол күндерде анық 
білінген. Қашаған қуарда жылқышылар ер салатын Асау торы 
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айғырға да шалдырмай, тіпті маңайлатпай, ту шығанға шығып 
кеткенді.

Сондаақ, құланы қуып келе жатып, Аманкелді шын сүйсінген. 
«Жылқы құты деген жүйрік осындайақ болар?! Желмен жа
рысатын тұлпардан кем бе? Пахпах, шіркіннің аяқ тастасын
ай! Шабысын қарашы! Қанаты бардай ағады! Мынаның кеудесі 
ме? Кеудесінде, құдай біледі, көрік жатқан шығар. Тынысы да 
мол жануардың. Зыт солай! Шабармын әлі талай сенімен!..» деп 
іштей масаттанған.

Телқұла ұстатқан жоқ.
Келесі күні жылқы ішінде жүргенде екі жылқышы баспа 

ғып барып, бірі арқан ұшын табанымен басып тұра қалғанда, 
екіншісі ұшын беліне орап, тастай қатып, жатып алған. Қыл 
кеңірдектен қарпыған бұғалақ атты тез буындырып, тынысын 
бітеп, кешегідей емінеркін тулауға жол қалдырмады. Содан қос 
жылқышы арқанды саумалап келіп, қалшқалш етіп дірілдеген 
құланы құлақтан басып тұрып, әрең дегенде жүгендеді. Бір 
күн таған астына байлап қойып, су бермей, аш қатырған. Ішін 
тартқызып, ертеңгі әлей шабысқа даярлады.

Бір тәуліктен кейін Аманкелді құланы ерттеді. Қыстыққан жа
нуар өз үстіне жабысқан пәлені жұлып тастамақ боп қиғылықтың 
небірін көрсеткен. Жата қалып аунаған жоқты, одан өзгенің 
бәрін істеді. Бірақ бақыршы бала да тақымын босатпай, аттың 
жалын құша жатып алған қалпынан аумады. Телқұла үстіндегі 
адамды құлата алмасын сезген болар, айдалаға зыта жөнелген.

Аманкелдіге де керегі сол. Көзінен жас парлап, желмен жары
сып кете барған. Сол сәтте бойын кернеген шаттық дәл бүгін кеш
кендей көз алдында: табан астындағы жер шыркөбелек айналып, 
өзімен қоса жарысып келе жатқандай; алыстан бұлдыраған тауға 
да көзін ашыпжұмғанша жетіп барады; қараған, бұта, шилеуіт, 
жар бөгет емес; оны бөгет санап, айналып өтер құла жоқ; бірақ 
орғиды. Алдындағы жыра ма, соқпа ма – қарамайды, қоянша 
ырғып, қу медиен құла дүзге бет түзеп, құсша ағып, құланша жо
сыла бергенді.

Аманкелді о күндерде жер жағдайын онша білмейтін. Сон соң 
да, қыстыққан құланың жүйткіп келе жатып, Есікқараның те
рең жырасының тап үстіне әкелгенін сезген жоқты. Қатерлі оп
паны ол астындағы ат мойнын ішіне алып орғыған сәтте ғана білді. 
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Неткен ессіз еді! Ерлік те, адуын жүрек те сол қарғуға байланып 
кеткендей болды. Жыра терең ғана емес, кең екен. Телқұланың 
алдыңғы екі аяғы кемерге ілінгенде, артқы аяғы орға түсті. Өзі 
де мұрттай ұшты. Ат астында қалмауды ойлап, Аманкелді сол 
жағына лықси берген. Бір аяғы үзеңгіден шықпай қалды. Тұла 
бойын дір еткізген жойқын бір күштің тепкісін жас жылқышы 
сол сәтте сезді. Көз алдынан жай отындай бір жарқыл жарқ етті. 
Тыпырлаған ат тұяғы кеудесіне тиді ме, жоқ, маңдайдан ұрды 
ма... анығын білген жоқ, әйтеуір қапелімде есінен танып қалғаны 
анық.

Есін ол тас төбесінен дабырлаған дауыстар шыққан сәтте ғана 
жиды. Соңынан қуа келген ересек жылқышылар екен. Сол аяғы 
күмпиіп ісіп кетіпті. Құла ат көрінбейді. Жылқышылардың ай
туынша, ерін бауырына алып жылқыға келген. Бұлар да өзін 
іздеуге сонда шыққан. Жаманатқа жорып қатты қауіптенген, ба
стан құлақ садаға деп енді қуаныш білдірісті.

...Шатынаған жіліншіктің гипсін алғанша Аманкелді ауруха
нада екі ай жатты. Әрине, қираған сүйегі бітіп, әбден жазылғанша 
дәрігерлер босатқан жоқ. Өзі де сұрана қоймады. Қашан құлан
таза сауыққанша әлсіздігіне құса болып, іштен тынып жата бер
ген.

Содан қосқа ол қар бірер жауған соң ғана оралып еді. Келе
ақ құла атты сұраған. Бұған Әрекең де, басқа жылқышылар да 
таңғалып, жымия күліп:

– Жамандатқырды қимағанмен... үйрете алмадық, қашанғы 
алы сайық, бұ жолы тіпті маңайлатар болмады. Сонсоң етке бө
лінген бойдақ жылқыға қосып жібердік, – деген.

Аманкелді жұлып алғандай:
– Қашан кетті? Қай күні бөлдіңіздер? – деп қалғанды.
Сірә, мән бермесе керек, Әрібай өзі атөтті ғана:
– Орталықтан кеше айдады деген. Бүгіндер Байсынға құлаған 

шығар,– деген.
Аманкелді одан әрі қазбалап ештеңе сұраған жоқ. Аяғым ауы

рып отыр деп, күпіге оранып, жатып қалған. Содан қостағы жыл
қышылар түнгі күзетке кеткенше қозғалмаған, тамаққа да тұр
маған.

Кеш батты. Жұлдыз жамырап, ай туды. Қос төбесіндегі бол
машы саңылаудан соның бәрін бақылап, іштен тынып, үнсіз 
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жатқан ол дөңбекшіп, өзөзінен тыпыршып қозғала бергенді. 
Ақыры шыдамады. Жылы киініп, бір аяқ құрт езілген сорпаны 
дем алмастан тастап алды да, сыртқа шықты.

Таған астында екі ат байлаулы тұр екен. Бірі ерттеулі, бірі 
бос. Ежелгі қос дәстүрі осы. Күзет атынсыз қос болмайды. Дала
да тұрлау жоқ. Дала желіне сенім жоқ. Күзет атын байлапма  тап 
және біреу емес, қостап ұстамасаң – қысылтаяң сәт туғанда қапы 
қалғаның. Жаяу қалған жылқышыдан сорлы жан жоқ. Сонсоң да 
қос басында осындай күзет аттары байлаулы тұрады. Әмбе олар 
анаумынау мініскер емес, жүріске мықты, шабандоз аттардан 
сайланады.

Аманкелді таңдаған жоқ, ерттеулі тұрған боз аттың тізгінін 
шешіп, үстіне қарғып мінді. Беті – Байсын жоталары. Желе жор
тып кете барды.

...Сол сапардан ол үш күннен соң оралды. Қандай қарекет 
қылғанын, қалай ұстап, қалай үйреткенін әңгімелеген жоқ, 
қосқа құла бестіні мініп келгені анық. Болған жайды жылқышы
лар сұрамайақ білді. Боз атты айырбастап келген. Телқұла енді 
жылқыға қосылады, жуас боз болса етке кетті... Болған іске не 
десін, Әрекең де үндеген жоқ. Тек бала бақташының қыңыр ісіне 
иә риза болғанын, иә ашуланғанын байқатпай, басын шайқап, 
отырып:

– Иә бағыңа, иә сорыңа мінерсің, – деген.
Боранды түні Аманкелді құрық салған Телқұла ат табындағы 

жылқыға осылай қосылып еді.

IV

 Табын төзе алмады. Таң ата кезікті ме, әлде тал түсте ұшыра
ды ма, әйтеуір боранның жеркөктен үдемелеп түтеп, көз аштыр
май дамылсыз соғып, жеңгені анық.

Жылқышы табынның алдын тосып, шашау шыққанын кейін 
қайырып жүргенді. Мың тұяқтың дүрсілін, мың қараның жөң
кілуін бұрын сезді ме, астындағы құла кенет бір бүйірге жалт 
берді. Аққан сеңше жөңкілген жылқы нөпірі зузу етіп, қасынан 
өте шықты. Әлденеден үріккендей, сірә. Әлдебір жойқын күш ал
дына салып айдап келе жатқан сияқты. Зәреқұты қалмай ағып 
барады, бірінбірі баса, алдыңғы лекті өкшелей жөңкілген тобыр. 
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Тізгінді қос қолдап шірене тартса да, Телқұла бой бермеді, бейбе
рекет жосыған толқын жолынан едәуір жыраққа бұрып әкетті.

Сонда ғана Аманкелді бір қауіптен аман қалғанын сезген: 
қа лың жылқының таптап кетуінен есті жануардың сақтап қал
ғанын білсе де, атын жонға аяусыз осып, ақыры әрең дегенде 
ыққан жылқының алдына шықты. Сол бетінде жан ұшыра да
уыстап: «Қайт кейін! Қайт, қайт!» – деп айғайлап, қиқу сала 
табынға шүйілді. Айқасқан сәттеақ алдыңғы шоғырдың тоз
тозын шығарды, тіпті жөңкілген екпінін тежеп, желге қарсы 
қақпайлап, дегеніне біршама иліктіргендей болды. Анығында 
бұл – жылқышы үшін де, астындағы атына да үлкен сын болған 
қатерлі сәт еді.

Омырауын қар көміп, тұла бойын көбік жауып, тебінгі асты
нан көтерілген тер құшаққұшақ бу атып қыстығып жүрсе де, 
Телқұла сыр берген жоқ. Әлгіден соң қамшы салдырмай ағудан 
жаңылмады. Жылқының алдын сан қайтара орай шауып, сан 
қайтара аққан селді күшпен тоқтатып, аянбай арпалысты. Ға
жапты қараңыз: ақ айран түтек ішінен күндізгідей көретін сияқ
ты, жырақ кеткенді тез тауып, ұзатпай қайырып алады; мына 
қалпы бірдебір тұяқты шашау шығарар емес.

Нақ осы қарекетті айғырлар да жасап жүр. Әсіресе жантала
са қимылдаған құтпан айғырлардың қайраты ерен. Кәнігі тар
ландар қатерлі сәтті шынақ сезгендей: тым сергек, тым адуын; 
мезгілмезгіл шұрқырай кісінеп, дыбыс қатып, айнала шауып, 
үйірін тас түйін жиып алады да, желге маңдайын тіреп тұра 
қалады; сонсоң аяқ астын тарпыптарпып жіберіп, мойнын ішіне 
ала, тағы да ығып бара жатқан тайқұнанға ауыз сала ұмтылады. 
Неткен қайрат, неткен естілік!.. 

Жан ұшырған айқас созыла берді. Бейне бір ежелден аңдысқан 
екі жау бетпебет келіп, жағадан алып тұрғандай. Әзірше жеңгені 
жоқ. Екі жағы да орасан зор қажырқайрат көрсетіп, өзара тайта
ласып жатқандай. Боран «Алам, қайтсем де астыма салам!» деп 
долданса, сауырына мұз қатқан, өне бойын қырау шалған қалың 
жылқы «Ала алмайсың, беріспеймін!» дескендей, табиғаттың 
долы күшіне маңдайын тірей қарсы шауып келеді.

Тілсіз дүлей бұл жолы бірақ күштірек еді. Әредік еңсеріп ке
теді. Айғырлар сәл ғана босаңсыдыақ, Телқұла үстіндегі жыл
қышы үні сәлпәл тыншыдыақ, тентек боран бел алып, бейбере
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кет ұйлыққан табынды алдына салып қуа жөнеледі. Атын бор
байлап Аманкелді тағы да алға түседі...

Уақыт мөлшерін ол білген жоқ. Ал білгісі келіп төс қалта
сына қол салғанда, қалта сағатының қос тілінің төртке ілігіп тоқ
тап тұрғанын аңғарған. Сірә, кешеден бергі арпалыста бұрауды 
ұмытып кеткен.

Уақытты мөлшерлеудің соңғы мүмкіндігінен ол осылай айы
рылған еді.

Матай бұйратына, сірә, жете алмады. Долы боран бұрып 
әкетті. Ал қазір қай жерде? Қалай қарай ығып барады? Оның 
жөнін білмейді. Иен жазықтың түпсіз тұңғиығына түсіп кеткені 
анық. Шегіне соның қашан жетеді? Бүгін түнде, әлде ертең? 
Оны да білмейді. Қостың шеткеріде қалғанын іші сезеді. Ондағы 
үлкендер, әрине, қарап отырған жоқ. Күзет аттарын жетекке 
алып, жылқы тоқтарау деген ықтасын пананы сыпыра сүзіп, са
была іздеп жүргені сөзсіз. Бірақ мына аласапыранда із кесе ме, 
жылқы тезегіне қарап, бағыт бағдарлар ма? Жоқ, кездейсоқ кез
десу болмаса...

Аманкелді өзін іздеушілермен кезігуге сенген жоқ.
Басқа ат ұстап мінді. Сенімді атын тың ұстағысы келді ме, 

қысталаң сәт туарға дейін ерттемеуді ойлады ма, кім білсін?..
Әлден уақытта төңірегі тұнжырап, қараңғылық қоюлана ба

стады. Сірә, келесі түннің кезегі жеткен. Соған да күдіктеніп, 
әлде үміт оты мазалап, төбесіне телміре қараған. Жоқ, әншейінде 
есепсіз жамырап, ұйқы бермей жымыңдап, жанын қытықтап 
тұратын аспан шырақтарын таба алмады. Бірдебірі көрінбеді. 
Бір ғана сәтке жалт етсейші. Көрінсейші, ең әлсіз, сәулесі бұлдыр 
бір жұлдыз! Табар еді ыққа бастар бағытты. Жетер еді пана болар 
бір қойнауға. Амал қанша, түн сақшылары да көз көрмес қиянға 
қашып кеткен сияқтыау.

Өзегі талды. Одан гөрі ұйқының азабы өтіп барады. Манағы бір 
сәтте азмаз мызғып алғысы келіп, көзін жұмған. Ер қасына ет
петтей жатқан. Ұйықтай алмады бірақ. Бір жасырын күш, жөн
жосығы белгісіз тылсым дүние, әлде үрей, әлде сақтық уысынан 
босатпай қойды, сергітіп те жібермеді. Мас қылғандай бейжай 
күйден шығармай, жанын жеп, мазалай берді. Кей сәт кірпігі 
жұмылып қалғып кетсе де, әлдекім иығынан түрткендей, селк 
ете түседі. Сонсоң қайта қалғиды. Тағы оятады әлгі күш. Әйтеуір 
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ширек сағат дамылдап, ұйықтай алмады. Түкірігі таусылған ба, 
таңдайы тобарсып, жұтына бергені де содан. Екіүш рет тамағын 
кенеп, әріден түкірік тартқан еді, таңдайы құрғап қалған ба, 
ештеңе келмеді.

Сонда ғана оның есіне қос туралы ескі жыр түсті. Жаугерші
лік заманның машық азығы құрт хақында айтылатын сөздері 
құлағына емісеміс шалынғандай болды. Әрібай ағасы да айтар 
еді:

– Пайпай, ашықсаң – аш өзегіңді жалғар, шөлдесең – мейі
ріңді қандырар қасиетті асымыз қой құртына не жетер! Бес сық
паның ауырлығы жоқ, қашан болмасын қалтаңды содан бос 
қойма! Баршаңа айтар өсиетімнің бірі осы, ұмытпаңдар соны. 
Ұмытпа, бақыршы балақан...

Үміт жетелеп қойнына қол салды жалмажан. Тері кәзекейдің 
сырт қалтасын ақтарып, быртиған саусақтары тінте іздеп ішкіге 
қыдырды. Иә, сәт, жолы болғай! Қайтарма меселін!.. Іліктіау 
бір сәтте. Біреу емес, бірнешеу. Мұндай қуанбас! Уысына қатты 
қысып, біреуін суырып алды қойнынан. Құрт емес, алақанына 
алтын салып тұрғандайақ, аса бір сақтықпен аузына сүңгітіп, 
таңдайына басты.

Бұрын жегенде ащы дәмін сезетінді. Қой сүтінен қорытылған 
майлы құрттың тіл үйіргендей тәтті екенін осы жолы аңғарды. 
Таңдайына ұзақ ұстап құшырлана сорды. Кәдімгідей тояттады. 
Сорған сайын қышқылтым дәмі аш өзектен әрі өткен сайын, 
бойы жылынып, әлденіп те қалды. Аяққолы жылып, едәуір 
сергігендей болды.

«Білгенақ екенсің, қайран баба, қандай асты құрмет тұтып, 
жырға қосуды! – деп мейірлене ойлады кенет. – «Жарты малта ас 
болмай, Темір қазық жастанбай... Ерлердің ісі бітер ме» деуші ме 
еді, сірә, бұдан да ұзағырақ, мәні де ауқымдырақ сияқты еді...» 
Қапелімде есіне түссейші. «Иә, иә, қатесі жоқ. Құрт қасиетін ба
баларымыз нақ солай жыр еткен. Нелер қиян алысқа шеру бол
ғанда, айқаспен аяқталар жорықта қоржын түбіне түсер ас та – осы 
сықпа құрт. Тіпті айран жиып, содан нәрлі құрт қайната білген 
өнерің үшін, мал сүтінің нәршырынын, әлқуат құяр асыл 
қасиетін күндер мен түндерге, айлар мен жылдарға сақтап, қаз
қалпында жеткізе білген ғажап шеберлігің үшін айналдым сен
дерден, асыл аналар! Осы құртты неше сағат қайнатып, суын әбден 
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сығып, қоймалжың қалдығын жұпжұмсақ алақанына салып, 
баладай әлпештеп отырып, өреге тізген әйел саусақтарын бетіме 
басып тұрып, мейірлене сүйсемші, шіркін! «Бір сықпа – бір аяқ 
сүтпен тең. Қадірлей біл, балам, халқыңның жорық асын» деуші 
едіау марқұм анасы. Рас айтыпсың, ғазиз анам. Асықтай сықпа 
өзегім астан талған шақта, бір аяқ айран ішкендейақ, мейірімді 
қандырып, шөлімді басты. Шынақ тояттап қалдым». 

Көз аштырмаған түтекке өшіге қараған Аманкелді ернін 
жымқыра тістеп алған. Өзін қоршаған қараңғылық шымылдығын 
далдал ғып айырып тастаудан мына қалпында тайынар емес. 
Астындағы атын аямай қамшылап, түнек ішіне сүңгіпсүңгіп 
кетеді. Қиқулаған даусы бір семген жоқ. Үні жылқының алды
нан, біресе артынан естіледі.

Кеш түскеннен бері мініс атын екі мәрте ауыстырды. Әлі де та
лай саяққа ер салатын түрі бар. Көзін әлі ілген жоқ, дамылсыз 
жортуда.

Әйтсе де әлсіреген екен. Боран азмаз саябырлап, үдемелі жел 
сәл бәсеңдеген сәт еді, жылқы ішіне бойлай кіріп қалт тұра қал
ды. Содан бір сәтте құрысқан аяққолын жазғысы келіп, атынан 
түсіп, қорбаңқорбаң жүгіре бастады. Әредік жерге еңкейіп, уыс
тап қар алады да, алақанына салып, қолыбасын ысқылайды. 
Аздап деміккендей ме? Әлде өзегі талғанның әсері? Әлде қалың 
киіммен жаяу жүрген соң сөйтті? Тағы да шөл қыса бастады. Қап, 
болмас. Шыдағысы келіп еді, таң атқанша төзбекке бекінгенді. 
Қоймады шөл!

Қойнына тағы да қол салды. Бұл жолы саусағына құрттың 
кішірегі ілінді. Алғашқы сорғаны құлжа асығындай зор еді, 
мы нау соның кентайы сияқты. Аманкелді қолын әрірек сүңгіте 
түсіп, сықпаны уысына алды. Алақанында тіс батпас қатты 
сықпа емес, шоқ жатқандай жылу сезілді. Қаттырақ қысып біраз 
ұстады, әлі ұстап тұр. Бір ойық, екі ойық, үш...

– Менің саусақтарым кіпкішкентай! Міне, қарашы өзің. Нан
басаң мына қолымнан шыққан сықпаны көр! 

Әлдекім сыңғырлай күлді. Апырау, мынау таныс күлкі ғой. 
Тіпті сыңғырлай естілетін ашық үні де – Рымгүлдің үні. Аман
келді оны апанық естіді. «Апырай, қайқайдағы еске түседі 
екенау...»
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V
 

 ...Жадыраған жаз еді о кез. Жылқының дені жайлауда қал
ған. Үлкен қостан іріктеліп бөлінген мама биелер мен мініс ат
тар ғана осы арада. Келдібай қорығындағы ескі қыстауды қо
ныстайтын жылқышылардың үй іші жаз шыға Қарауылтас 
сыртындағы кішкене өзеннің бойына көшіп қонған. Аманкелді 
де бірге келген. Күндіз бие сауғызады, түнде жылқыға шығады. 
Әредік құрық тимеген тайқұнанды үйретеді. Шаршадым деп 
айтқан емес. Айтпайтын да сияқты. Әсіресе түнгі күзетке қуана 
аттанады.

Ал күзеттің бәрі жаздағыдай болсайшы! Қайда барсаң – көк
орай шалғын, аяғыңа оралып жүргізбейді. Малға жұ ғымдылығы 
қандай! Мұрныңды жарған көк иісі адамды тура ішпейжемей мас 
қылғандай. Көрінген сай – бір бұлақ, көрінген жыра – бір өзен. 
Қайсысынан суарғың келеді? Жылысын іздесең – өзекке құлат, 
суығы керек пе – бұлаққа айда. Мұздай ызғары тас төбеңнен бір
ақ шықсын. Жата қалып, қолыңды сәл ұсташы – тісің тісіңе ти
мей сақылдасынай кеп. Қыстағыдай бөріқары жоқ. Олар қазір 
аяқ жетпес қиянда, елсіз алыста күшіктерін өргізуде. Әбден 
аяқтандырмай қайтпайды. Сонсоң да қаперіңе ештеңе алмай, 
еркін жүресің...

Аманкелдінің түнгі күзетке қуана шығатын себебінің бірі – 
осы, жыл мезгілінің бірінде болмайтын жаз қызығы. Жылқы  ны 
ауылдан ұзатыңқырап, оты мол жайылымға айдап салады да, 
бір мәрте айналып шығады. Сонсоң мініс атын әлдебір тобылғы, 
иә қарағанға арқандап, бұйырған жерге қисаяды. Рас, жазғы 
түн тым қысқа. Көп ұйықтай алмайсың. Бірақ ет асым мезгіл 
мызғып алуыңа болады. О да аз ұйқы емес.

Таза ауа. Түн самалы. Дала түнінің танауыңды қытықта ған 
шөп иісі. Түн жәндіктерінің әр алуан дауысты хоры, әлдеқалай 
шырылдаған құстар үні. Сол әуенге үн қосқан өзен сыңқылы, 
бұлақ суының жайдары сылдыры. Бұған енді кеңсірік жарған 
қымыздың қышқылтым дәмін қосыңыз. Күзетке аттанарда тоя 
ішкен уыз қымыздың таңдайыңнан кекірте қайтқан ашқылтым 
иісі ше?.. Тұла бойың рақат күйге бөленіп еріксіз шалқиды. 
Қисайған бетте қор етпеске шараң жоқ. Төсегің – көк шалғын, 
көрпең – көк аспан. Қалың шөпті жапыра жатасың шалқаңнан...
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Алайда сол жазда Аманкелді бұрынғыдай емінеркін ұйық
таған жоқ. Күзетке шықтыақ, жылқыны тықсыра айдап, Ақтас 
жаққа құлата бастайды.

Ақтас – кеңшар орталығына сұғына еніп тұрған жатаған бұй
рат. Шаруашылық аты да содан алынған. Бұйраттың ең шеткі, 
қыл мойын жотасына іліне жылқыны тоқтатады да, құлақшы
нын қолына алып құлағын түреді.

Сол жазда ол пысқырған жылқы атаулымен өш боп алды. 
Әсіресе жас құлындардың асыр салып, айнала шапқылаған 
ойы нынына кекті. Күні бойы желіде байлаулы тұрып зеріккен 
құлындар қайтсін оны? Бірінбірі қуалап, құйрықтарын көтеріп 
алып, әрліберлі шапқылағанда жота үстін ауыл көшкендей 
қылады. Осқырынған, тебіскен тайжабағылар қандай! Олар 
да тасырлап жөңкілуден кенде болмайды. Ал жас жылқышыға 
тыныштық керек. Ол биыл құлаққа ұрған танадай жымжырт 
мүлгіген тыныш түнді ғана ұнататын болған. Сонсоң да шұр
қыраған даңдұңы көп табыннан ұзап, кеңшар орталығына 
ұрымтал жерге жетеді. Кейде жолы болып іздегеніне кездеседі. 
Өзін шақырғандай боп, алыстан асқақтай шыққан ән сазын естіп, 
қыбыр етпей тұра қалады. Кейде шыдай алмай, сірә, қуанғаны 
шығар, атына қамшы басып, даланы тасырлата Ақтасқа қарай 
құйғыта шабады.

Ақтас ауылы алтыбақан құруды ұмыта қоймаған. Кешке қа
рай ауыл жастары сар даланың ауылмен шектесетін шетіне 
жиналып, ойынсауық ұйымдастырады: алтыбақан теуіп, ән 
шырқайды; ақ сүйек іздейді; ұры болып та ойнайды; әйтеуір таң 
атқанша ермек етер ойындар аз емес...

Аманкелдінің де тынышы кете аңсап, орталық жаққа жау
таңдай қарап, тың тыңдайтын себебі де осы. Алтыбақанға жи
налған жастардың дабысын құлағы шалдыақ, сол маңатқа жету
ге аңсары ауып тұрады.

Өткен қыста ол Рымгүлмен жақынырақ танысқан. Ет жа
қын ағасы үшінші фермада қой бағады. Рымгүл де өзіндей әке
шешесін ерте берген жан, қазірде жеңге тәрбиесінде. Әлдекімге 
кіріптарлық жайт өзара жақындасуға дәнекер болды ма, әйтеуір 
алғаш тілдескен күнненақ екеуі бірінбірі үнсіз ұғысатын бол
ған. Қаңтар туа жылқышылар қосы Егінжай қыстағына жа
қын қонды. Көршілік хақысын арқаланды ма, кім білсін, қолы 



204

Медеу СӘРСЕКЕ

босасаақ, Аманкелді құлаға ер салып, қыстаққа жетіп келетін. 
Алғашқыда сыйлы қонақ боп, үй иелерінен жылы шырай 
көріп аттанып жүрді. Бірақ, амал не, келекеле шопан үйінің 
ашық қолы жұмылып, жылы көзқарас суық шырайға ауысты. 
Қыздың ағасы өзіне алакөздене қарайтын болды. Тіпті басқан 
ізін пысық әйеліне аңдытып қоятынды шығарды. Нендей егер 
сөздің араға жүргенін Аманкелді білген жоқ. Ұнатпайдыақ. 
Қо лын кессін бе, бармағын шайнап, өкініпақ жүр. Оның не 
деу ге жолы жіңішке әрі батылы жетпейді. Ал соның бәрін елең 
қылмай, қолын сілтеп жүре берер еді (Шынында да ескі ғұрыпта 
шаруасы қанша?). Қызы бар болғырдың өзі де бұл жайында ләм
мим деп үндемей, мысын құртты: біржола келме демеді; қуып та 
жібермеді; ағасының тыйымына да ара тұрмады. Әлде ұяң, әлде 
сүймейді? Өзі де оны сүйе ме, осы әуресі жастық желең жетелеген 
әншейін бір жауып өтер нөсердей өткінші сезім желігі ме? Соның 
аныққанығын Аманкелді білген емес. Әйтеуір сол бір қарақат 
көз, қараторы, талдырмаш қызды жиі көруге аңсары ауып, құ
мартқаны анық.

Даусы да оның келісті еді. Неше түрлі әнді шырқата жөнел
генде деміңді жұтып, тына қал. Ал қоңыраулы үн күмбіркүмбір 
дыбыспен төгіле береді. Тазалығын кәусар бұлақ дерсің. Сыңғыр
сыңғыр үнмен құйылып жатады, енді үзіледіау, біттіау деп 
қыпылдап тұрғаныңда тағы бір, бұрынғыдан да әсем, әуезді ды
быс шыға келеді күмбірлеп. Құдды бір таусылмас мол қайнар 
көзден шығып жатқандай. 

Рымгүлдің ашық даусын Аманкелді, қандай көп ішінде айтпа
сын, сол жазда жаңылмай айыратын болды.

Жаз шыға Рымгүл тігіншілер шеберханасына жұмысқа түсті 
де, орталықта тұратын немере ағасы Кеңестің қолына келді. 
Аманкелді оны Қарауылтас сыртына қонған кезде естіген. Со
дан бері жас жігіттен тыныштық кетті. Жастар дуын естідіақ, 
жылқыны жайылымға тастап, алтыбақан басына асыға жететін
ді. Әрине, атын алысқа тұсап тастап, ылғи жаяу келетін. Кейде 
жолы болып, Рымгүлге кезігетін. Кейде ұнжырғасы салбырап, 
тілдесе алмай, көңілсіз қайтатын.

Алтыбақанға шыққандар түн ортасы ауа ақсүйек ойнауға 
кіріседі. Қараңғы түкпірге лақтырылған ақ сүйекті іздеу, тегін
де, жапжақсы ермек. Сол ойынның жастарға ерекше ұнайтын 
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тағы бір себебі: ойын үстінде қыздарға «қасқыр» шүйлігеді; кө
ңілің қалаған жанмен оңаша кездесуге бұдан артық сылтау бола 
ма?.. Ынтыққан жүректер оңаша тілдесер сәт те осы. Сонсоң да 
«қасқыр» болатын жігіттерге тапсырма көп. Түнгі серуеннің 
еркесі де, серкесі де – солар. «Қасқырмен» дос болсаң – қалаған 
қызыңды шығартып аласың. Қыз қаласынқаламасын, қолын 
бұрап жетектеп алады, кейде қойша өңгеріп, өзің күткен таса 
жерге әкеп береді. Ойын шарты солай.

Нартай деген оспадарлау жігітпен Аманкелді сол жазда дос 
боп алған. Нартайдың аздаған серілігі бар әрі әлей атқұмар. 
Жылқышылар ауылына ол жиі келеді. Шаруасы әрдайым біреу
ақ: Телқұла атты тақымына басу. Қашан бәйге құла тақымына 
тигенше кетпейді, бие сауғызып, көбіне әңгіме кітаптарды 
жылқышыларға дауыстап оқып беріп, неше күн жатады. Әсілі, 
мұндай қыдырмашыларды Аманкелді ұнатпайтын. Бірақ Нар
тайдың жөні басқа. Алтыбақан ұйымдастыратын да, ақсүйек 
ойнауға жастарды еліктіріп, үнемі «қасқыр» болатын да сол.

...Нартай уәдесінде тұрды. Бір жолы тасада жатқан Аман
келдіге Рымгүлді «ұрлап» әкелді. Шу дегенде жылқышы жігіт 
абыржып қалды. Шылбырын ұзарта ұстап, атын жетектеген бойы 
алтыбақан басынан қашығырақ жерге ұзады. Шылбырдан бос бір 
қолын қоярға жер таппай, біресе қалтасына тығады, біресе арты
на ұстайды. Жүрегі лүплүп соғып келеді. Бірер рет сүрініп кетті. 
Сірә, көделі сайға түссе керек.

Қызы құрғыр да сынағысы келгендей, ләммим демеді. Қалып 
та қоймады, Аманкелдімен қатарласып, жайбарақат ілесіп ке
леді. Қайда барамыз деп те сұрамады. Көделі сай таусылып, қара 
жолдың табанына түскенде құла аттың кекілін сипап тұрып:

– Мені жетім қозы көремісің? Неге ұрлатасың? – деді.
– Қозыны жейтін қасқыр мен бе? Қорықпа, тиіспеймін...
Екеуі де қабаттаса күлді. Қыстағы жолығысудан кейінгі 

оңаша тілдесу еді. Арадағы болмашы салқындық осы күлкімен 
ұмыт болды. Кикілжің тарқады. Көңіл қайта жарасты. Жүректер 
қайта лүпілдеді. Ен далада екеуі ғана. Сыбдыр қағып селеу тұр. 
Көде біткен бастарын желпіп, «соларың дұрыс, сөйткенің жөн» 
деп сыбырлап тұрғандай құдды, екеуінің табаны үстінен жа
пыра басқанда, сондай ызыңмен саудырсаудыр етеді. Салқын 
самал да маңдай алдынан желпіді. Жанға жайлы таң самалы. 
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Беттерін сипап желпінтіп келеді. Жүріп келеді, таусылар ма 
сірә да «құлпырған жасыл жер жүзі?..» Жүре берсең құмарың 
қана ма, тоярмысың осынау самалы жұпар жайлы түннің ләзза
тына? Төбеде жымыңдап шытыра жұлдыздар тұр. Санап та 
көрді. Жаңылып қалып, қайта санады. Тағы да жаңылды. Сонан 
соң тоқтап, көп шырақтың ішінен өз жұлдыздарын іздей баста
ды. Бәрекелді, оңынан туған екен. Оңай тапты. Тіпті жаңылған 
жоқ. Екеуінің де қосаметкей тапқаны – бір жұлдыз. Таң шолпа
ны. Маңдайда жымыңдап тұрған қалпында тапты. Басқалардан 
жырақта, жарығы да өзгеше сықылды. Әлде сәулесі күшті, әлде 
көңілге жақын? Қараған сайын ынтық етіп, жарығы да күшейе 
түскендей. Ал анау астыүстіндегі басқа жұлдыздардың жарығы 
әлсіреп бара жатқандай...

Аманкелді сол күні жылқыға кеш оралды. Таң атқанын сез
беген. Атын ақ көбік қып өріске шауып келсе, жылқы бытырап 
кеткен. Алдыартын жинағанша, одан үдере айдап, ауылға жет
кенше түс болды. Ол күні бие байланған жоқ. Шөпшілер де, орта
лықтағылар да қымызсыз қалды.

Неге сөйткенін кім білсін, Әрібай ағасы сол жолы үндеген жоқ. 
Қайда болдың деп те сұрамады. Аманкелді екінші рет кешігіп, 
тағы да түс ауа келгенде, жас жылқышыға көзінің астымен қа
рап, сылқсылқ күліп:

– Біз де ғашық болғанбыз, бала. Бірақ шаруамызды ұмытқан 
жоқ едік, – деді.

Үшінші жолы ол өмірінде көрмеген, ойламаған одағай оқиға
ға тап болды.

Рымгүлмен уәделі жерде жолығып, көңілі тасып, атын қал
дырған тасаға өкпесін қолына ұстағандай боп жүгіріп келген. 
Байлаған жерде оттап тұратын Телқұла бұл жолы таптырмады. 
Мықтап байлаған еді. Шылбырды ораған қарағаны да ошақтай 
үлкен болатын, бір талы жұлынбапты, мұрты сынбаған қалпында 
тұр. Қаншама таңданып, таңдай қақсаң да шара қайсы? Ат боса
нып кеткен. Тек ұзамасын!

Аманкелді зыр жүгіріп, төбе басына шықты. Сайсайды қуа
лап, қарамаған қуысы жоқ. Таптырмады құла ат. Ең құрығанда 
із шалдырмады. Жер жұтқандай тура, зымзия жоқ. Әлде 
жылқыға тартып кетті? Қырсыққанда бүгін жылқыны қашыққа 
тастаған еді, жүйрік құланың ұшқырлығына сенгенді. Енді 
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соған жаяу кету керек. Түске дейін жете алса тек... Жә, сонда ер
тоқым, жүгенсіз әрі атынан айырылып қалай барады? Не айта
ды ауылдағыларға? Масқара емес пе? Жожоқ. Ер жігітке, сірә, 
бұдан асқан жаза болмас!..

Күн шықты. Аманкелді әлі де жападанжалғыз сенделіп, тау
тасты кезіп жүр.

Түс әлетінде кезіккен біреу жөн сілтемесе әлі де іздегендей еді. 
Сонда ғана ол мазақ жазаға тартылғанын біліп, сылқ отыра кетті. 
Манадан бергі шаршапшалдыққаны, мынамен салыстырғанда, 
әншейін нәрсе болып шықты.

«Апырай, мұндай да тағылық болады екен? Жолын әдейі 
тосқан. Аңдып жүріп, ізін басқан. О, кер заманның Қарабайы, әлі 
де тірі ме едің? Жетілдім десем, көзім ашылды, көсегем көгерді 
деп жүрсем – сендей мерездер жолымда кескестеп тұр ма едің? 
Пайпай, біздің даланың кеңдігіай! Бір пұшпағында игі істі 
қуаныштап тойтойлап жатсаң, бір пұшпағында айтып болмас 
қырсықтар қозыша өріп жататыны несі осы? Амал жоқ, Кеңеске 
бармай болмайды. Тақымыма жазған құла атымды тастап қалай 
қайтамын?..»

Кеңес тосып отыр екен. Телқұланы есік алдына байлаған. 
Жұрт көрсін деп әдейі істеген. Онысын Аманкелді бірден түсінді. 
Атын көрген сәттеақ көзін тарс жұмды.

Көз алдындағы одағай көріністі көргісі келмегені анық. Өңі 
түгіл түсінде ойламаған, көптен бері бұл ел көрмеген, естімеген 
сұмдық! Біржола ұмытыла бастаған, көнекөз қарттар есінде ғана 
сақталған жат көрініс, жайсыз ғұрып!

Құла ат төгілген құйрығынан ада болған. Күдірейген жалын 
да беріпті. Кекілі де шұнтиып шорт кесілген. Не жал жоқ, не 
құйрық жоқ, не кекіл жоқ, қауқиған сом дене ғана қалған. Бәрі
бәрі соның тыптипыл күзелген. Бәйге құланың көздің жауын 
алар сымбатмүсіні жұрдай болған, арда емген құнанша құнтиып 
тұр. Жонына қонған шыбынды бұрынғыдай жасқай алмай, 
құдайына жазып қапты. Бишаралық та бес тұтам қылшыққа бай
ланысты деп кім ойлаған? Үстіндегі ер де теріс ерттеліпті. Биік 
қасы артына қарап, ебедейсіз состиып тұр. Теріс ерттелгенде, көз 
үйренбеген соң ба, тіпті сөлекет көрінеді екен.

Осының бәрі – Кеңестің өзіне кескен жазасы. Кеше ғана 
жай лау төсінде қозылақ қуып жүріп бірге өскен, бір аяқтан 
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ай ран ішкен замандас жігіттің өзіне білдірген наразылық жа
засы. Күйеуді менсінбегенде, сүйек болғысы келмегенде ғана 
қолданатын ескі ғұрып. Күйеу жақты кеміткісі келгенде әдейі 
жасайтын, иә құданың, иә күйеудің астындағы атты шұнтита 
күзеп тастап масқаралау шарты осы. 

Өзімен жақынжуық жүргеніне ағаларының разы емесін Рым
гүл ана жолы ескерткен. Кеңестің ара ағайын арқылы жеткіз
ген сәлемін де естігенді. Бірақ мән беріп, елемеген еді. Рымгүл
дің ақжарқын жаратылысына құлай беріліп, өзге дүниені тәрк 
етуінің нәтижесі... Дәп қазір Ақтастағы үлкенкішінің өзі ту
ралы неше алуан сөз қоздырып, бірденбірге жеткізіп жатқаны 
сөзсіз. Кеңестің тілегені де сол. Әйтпесе күзелген атты есік ал
дына, көрнекті жерге байлар ма еді? Соны да ол есеппен істеген.

Аманкелді айқай көтерген жоқ. Ернін жымқыра тістеніп 
алды да, үнсіз жүріп, ерін қайта ерттеді. Сонсоң атына қарғып 
мінді.

– Жетімек неме! Қара мұның меселін, аспандағы аққуды ілмек. 
Ілесің, ілдіремін саған! Оқу тауысқан қаратаяқтар тұрғанда қара 
мұның дәмесін! Күйеу болмақ маған! Хаха!.. Күйеу аты күл 
астында. Тағы келгейсің, сүмелек бақташы...

Соңынан қарқылдай күліп, көпіре күжілдеген Кеңестің 
сөзіне де ләммим деген жоқ, желе жортып кете барды. Ернін 
қатты тістеген екен, былай шыға жылымшы қан дәмі тіліне 
үйірілгенде ғана білді, қанталап кетіпті. Құланы сауырға ая
май осып, тартып келеді. Беті – ауыл емес, өрістегі саяқ жылқы. 
Жылқыға келген соң да атын ауыстырмады. Сол бетінде күні 
бойы жүрді. Әдейі сөйтті ме, жоқ, ұмытып кетті ме, кім біл
сін? Құлағынан бағанағы ызың кетпей қойды. Таутас, айна
ласындағы мүлгіген сары жон дала «Ей, сорлы жетімек, көре
шегің қашанда осы...» деп күңіреніп тұрғандай. Жел ызыңы 
да «Әкең тірі болса сөйтер ме еді? Ең құрығанда ет бауыр тумаң 
жоқ, қу жалғыз...» деп құлағына күмбіркүмбір сыбырлайтын 
сияқты. Көрінген бұта аяғынан қағып, «Енді қайт дейсің, оқуды 
ілгерілеп оқып, қандайда бір дипломың болса, сені бүйтіп Кеңес 
замандасың кемітер ме еді?» деп те бетіне нұқығандай. Кей сәт 
соның бәрі күлегеш Кеңес болып, көз алдына кескестеп тұра 
қалады. Құрығын оңтайлап, талмауыр бүйірден ұрып жіберуге 
ыңғайланып, атын тебіне түседі, бірақ одан әріге батылы жет пей, 
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кенет қолы сылқ түсіп, құланың шұнтиған жалын құшып жата 
кетеді. Сірә, Кеңеспен мана аяусыз төбелес бастап, шаңырағын 
ортасына түсіргенше жанжал жасап, айқайшу көтермегеніне 
өкінеді, қазір де соны жасай алмайтын жігерсіздігіне ренжи ме 
әлде?.. Әйтеуір өмірі ұмытылмас өксікке тап болғаны анық. Жы
ламады тек. Тілін тістеп, іштен тынып жүре берді. Бір ащы запы
ран тамағына келіп қинап тұр. Әлде ыза, әлде шер?

Әрібай ағасы кешке таман іздеп келді. Зерделі қарт жанын жа
ралап ештеңе сұрамады. Үйге қайт деп те қинамады. Іле ауылға 
қайтып кетті де, ассу алып келді.

Түнгі күзетте бірге болды. Жеті қараңғы түнде не десін, көп 
уақыт үнсіз жүрді. Тек жылқыны қосарлана жүріп айналған бір 
сәтте Әрекең:

– Қызы бар болғыр ұната ма сені? – дегенді.
– Әрине, – деді Аманкелді үні шықпай, соның өзін әрең айт

ты. Сірә, сөйлеуге де зауқы болмаған сияқты. Қарт та одан әрі 
қинаған жоқ. Жылқы ішіне кіріп, аттарын тұсап отқа жіберді де, 
дамылдауға жатты.

Әрекеңнің ұзақ сонар әңгімесі келесі күні басталды. Ауылға 
келген соңақ, құлын байлап жүріп, шай үстінде де қайдағы
жайдағыдан сөз қозғап, болмысында жоқ тиышсыздық аңғарт
сын. Ұмыт бола бастаған қайдағыжайдағы оқиғаларды есіне 
түсіріп, сөзді тіпті әріден суырды: қабіріне шөп шығып, сүйегі 
баяғыда қураған қайын атасын да есіне түсіріп, өзі басынан кеш
кен бір гәпті тәптіштей баяндаған; әлде өтірік, әлде шын, айту
ынша, қайын жұрты көп мал сұрап, бәйбішесі Айжекенді бере 
қоймапты. Өзі тақыр кедей, қыруар малды қайдан тапсын? Атын 
сайлап барып, алып қашса керек...

Аманкелді бас жылқышының әңгімесін үнсіз тыңдады. Әредік 
көзінің астымен Әрекеңе қарап қояды. Сірә, сенерсенбесін біл
меген тәрізді. Сөйтсе де кешеден бергі бұйығы қалпынан айыға 
алмады.

Келесі күндері де ол аса серги қоймады. Тұнжыраған қал
пында асқа отырып, үнтүнсіз тамағын ішіп, со күйінде жылқыға 
аттанып жүрді. Ал түн болдыақ, жылқыны өзен бойына айдап 
тастап, қыратқа шығады да, атынан түсіп, көде үстіне жайға
сады. Жай отырмайды, құлағын Ақтас жаққа тігіп, «әу» деген 
дыбыс шықсаақ, қалт жібермеуге тырысқандай, құлақшынын 
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қолына алып, зейін сала құлақ түреді. Ұзақ тыңдайды. Содан 
тіпті сағаттар бойы жалығар емес.

Ақыры бір түні іздегеніне жолықты. Жұлдыз жамыраған, айлы 
тымық кеште, Рымгүлдің алыстан талықси шыққан әсем үнін 
құлағы шалғаны анық.

Бөгелген жоқ. Жылқыға шауып келіп, құла атты ұстап алып, 
жалмажан ер салды. Астындағы күреңді жетегіне және алды. Со 
бетінде суыт жүріп отырып, ойын боп жатқан жерге жетіп келді 
де:

– Рымгүл! – деді қатты дауыстап. Жүрегі алқынып, жөпшеңде 
сөйлей алмай, тұтыға, үні дірілдей шықты. – Сс... сенің ағаң... 
мені қорлап, ел естімеген масқараға душар етті. Ғұрпыма тарт
сам, қазақ жолын ұстасам, менің қайта оралуым – жөнсіз әре
кет... Бірақ, міне, көріп тұрсың, мен... мен қайтып келдім! Саған 
келдім. Рымгүл, естимісің, тағы келдім және Кеңес ағаң құйрық
жалын күзеген Телқұламен келіп тұрмын. Мендік болсаң – міне, 
төл атым! Алдағы өмірді бірге өткіземіз!

Аманкелдіні қоршаған жастар тұстұстан жамырай сөйлеп, 
біреулері жөн деп, екіншілері құптамай, ізіңше кері қайт десті. 
Рымгүл болса бақанға сүйеніп, үнсіз тұр. Сірә, күтпеген сәтте, 
қараңғылық қоршауынан атой салып шыға келген жылқышы 
жігітке не айтарын білмей, дағдарып тұрған сияқты. Анадағы 
кездесуден соң көргені осы. Сонан бері Аманкелді көп нәрсеге 
ойланған тәрізді. Тіпті есейіп кеткендей. Даусы қатқыл, сөзі 
өктем бе, қалай? «Апырай, әлгі жұлдызың жанатын, иә сөнетін 
айшықты сәт дейтін осы ма? Осылай шұғылдан, ескертусіз 
келуші ме еді? Не істеймін? Құдайау, не істеймін? Ағаларыма 
не айтам?!»

Ақыры шыдамады. Аяғын нық басып, Аманкелдіге қарсы 
жүріп, қолын созды.

Сәлден соң екеуі түн қараңғылына сүңгіп көрінбей кетті. Ал
тыбақан басындағылар ілешала қос сәйгүліктің даланы дүр
сілдете шапқан дыбысын ғана естіді. Аздан соң ол да зымзия 
жоқ болды. Түн астында шырқалған ән ғана қалды...

Ақтас жастары олардың үйлену салтанатын «Комсомол тойы» 
деп жариялады. Несін айтамыз, ұланасыр, есте қаларлықтай 
той болды. Дастарқанның төрінде өкіл әке боп Әрібай Доғалов 
отырыпты.
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VI

...Асықтай сықпаны Аманкелді уысында ұзақ ұстады. Ойы
ғын санап, алақанына басып және тұрды. Көз алдына көлбеңдеп 
келе қалған әралуан суретке құмарта қарап, есіне оралған әлгі 
оқиғаларды құмарта ойлап, қапер елегінен өткізді. Құлағын
да – Рымгүл үні, сыңғырлаған ашық күлкісіне дейін апанық 
есті гендей. Көңілі соған елітіп, шартарапқа құйқылжып, шат
шадыман бір күйге ауысты. Бойы едәуір жылынып, сергіп те 
қалды. Күндіз жүрегі қобалжып, әр түрлі күдік ойлап, әлденеден 
сескенген, үрейге бой алдырған сияқты еді. Енді солар бір жаққа 
ығысып кеткендей. Мына түтектен ықтасынға жеткізер саңылау 
тапқандай. Ештеңе көрмесе де, ештеңе білмесе де жақсылық ны
шаны жақын деп сенгенді.

Уысындағы құртты жеген жоқ. Қалтасына қайта сүңгітті. 
Сірә, қысылтаяң сәтке сақтағысы келді. Қолғабын киіп, тізгінді 
қолына жиып алды да, атына қамшы басты.

Сол түні ол үш мәрте ат ауыстырды. Нендей бір құр атты 
таңдап ұстаса да шыдатпайды. Жүрісі қатты. Сөйтпеске амалы 
да жоқ. Қолынан келер ендігі қарекет – осы, жылқы соңынан 
қалмай ере беру, шашау жібермей, жиып ұстау, қатерлі сәтте 
өзінің даусын естіртіп, ортасында жүргендігін сездіру екенін ол 
жете аңғарған. Сонсоң да ат аямап еді. Бірақ өзі де діңкеледі.

Мана бір әзірде ат үстінде отырып, біраз мызғып алған. Сол да 
әжептеуір демеу болып, ат үстінен құлатпай келеді. Әйтпесе халі 
мүшкілді.

Ауа райы баяғы қалпы, алдыартын байқатпаған ақ ай
ран әлі де айыққан жоқ. Айықпайтын да сияқты. Он қадам 
жердегіні анық аңғартпайды, жеркөк аппақ, кебегі мол ақ ұн 
жауып тұрғандай, астанкестен сапырылысқан дүние. Ұйтқып 
соққан жел басылар емес, азмаз саябырлап, тыныстап алады да, 
қайтадан күшейіп, уілдей жөнеледі.

Екінші түнді де жылқышы дамылсыз арпалыспен, табынды 
бейберекет жібермеуге әрекеттенген жанталаспен өткізді.

Күткені – Дегелең тауы еді. Кешегі үздіксіз жүріс, жел ба
ғыты, ыққан табын беті солай көрінген, таң ата тау алқымына 
іліндірер деп үміттенген. Таң атқалы қашан! Көргені – әзірше, 
бұлдырсыз жазық. Әншейінде жақсы атпен жарым күн жүретін 
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жерге үдере ыққан жылқының екі тәулікте жетпеуі мүмкін 
емес. Сірә, бір орнында шыр айналып жүр ме? Қисынсыз гәп. Ен
деше Дегелең алда. Әлде бір бүйірде қалды?..

Жанжағына елегізе қарады. Белгіге алар жалғыз тал көр
меді бірақ. Қарауыл етер жалғыз төбе көрсейші тым болмаса. Екі 
күннен бері көргені – шексіз дала, таусылмаған ен жазық, жел 
қыдырған қу медиен, иен сахара. Шынтуайтын айтқанда, өзін 
туған атабаба мекені де – осы. Бар қазақтың кең үйі. Қан төгіп 
жаудан қорғаған, қапылыста айырылып қалса, аттандап шауып 
қайыра алған. Қуса да кетпеген. Сулы өлкеге, небір нулы өлкеге 
бермеген. Ен тоғай, шалқар көлдерге қимаған. Сондағы нәрі – ақ 
бетеге, бетке ұстар қалқаны – майқараған, тікенекті бұта. Осы 
даланың несіне қызықты екен бабалар? Бет қарыған аязына ма, 
мынадай ақ түтек боранына ма? Жаздағы қуаң шөліне ме? Кім 
білсін? Баба дейді, өзі неге қызықты? Қалаға кетсе – дені сау, 
мына әлуетті, темір үзгендей екі қолына жұмыс табылмас па еді? 
Неге табылмасын?! Әлде жұрт құсап, кеңседе шот қағып, қағаз 
жазып отыруға жарамас па еді? Неге жарамасын?! Кім сені осы 
далаға байлап қойған? Кім сені қысыжазы жылқы соңына са
лып, жас жарыңнан жырақта, суық қосқа түнетіп жүрген? Кім?..

Кім білген соны? Соны ойлауға, мұным қалай деп саралауға 
уақыты болды ма?

Орта мектепті бітірген жылы осы бейнетке өз еркімен тап 
болды. Содан бері ат үстінен түскен жоқ. Бала күнінде арман 
еткені бұл еместі. Бұдан гөрі биігірек те ауқымдылау сияқты 
еді. Қай күні содан адасып қалды, өмір жолының қай кезеңінде 
қадамын шалыс басты? Білмейді. Әлде тағдыр жазуы осы шығар? 
Атақонысы – даладан безіп, бабалар кәсібі – мал бағудан жеріп 
қайда барады?

Келесі тәуліктен де мейірім күтпеді. Ертеңгілікте азмаз сая
быр тапқан жел түс ауа қайта күшейді, боран да бұрынғы қай
ратына қайта мінді. Құдды көк күмбезінің бір жері сөгіліп кет
кен сияқты. Жер де боран, көк те боран. Қар сапырған шым
шытырық дүние, ұлыған, неше түрлі дауыспен ызыңдап, гугулеп 
ән салған толассыз көшкін. Ән болғанда, қу жаныңды ұңғитын 
зарлы сарын, тұла бойыңды түршіктірген қара саздың өзі. Кей 
сәт зырылдауықша гуілдеп кетеді, сонсоң зар қағып жылай ма, 
сарнай ма? Адам ұқпас бір күйді еңсеңді езіп, ұзақ тартады. Кей 
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сәт долданып, ышқына соғады. Ат үстінен аударып алғысы кел
гендей бет қаратпай борайды, астыүстінен қар төпейді.

Бұл күні ол екі құрт жеді. Жұлдызды түні туса керек. Түпсіз 
түтекке кездесерін білгендейақ, жас қосағы қалтасын бос 
қоймаған. Пайдасы тиді. Жүрек жалғар қуат көзін сонан тауып, 
тілқажар жасап, сора берген. Тісіне тигізбей, таңдайына сап, 
ұзақұзақ сорған. Қиынқыстау сәтке сақтаған екі сықпа түкпіргі 
қалтада жатыр. Оған әзір тиіспек емес. Қашан өзегі талып, аттан 
құлағанша аузына алмауға бекінген.

Неге сөйтті? Өзін ат сабылтып іздеушілермен кездесуге се
німін біржола жоғалтты ма? Кім білсін? Мана таң алдында сол 
жағынан айғайлаған кісі даусын естігендей боп, атының басын 
тежеп, қалт тұра қалған. Жылқыдан жырағырақ шығып, өзі де 
айғайлап үн қатқан. Көзіне алыстан, ақ түнек арасынан бұлдырап 
екіүш қара көрінген. Әмбе солар өзіне қарай дүрсілдете шауып, 
жақындап келе жатқан сияқты еді. Бірақ күткені болмады. Алы
стан андыздағандар біраз уақыт көзкөрімде бұлдырап, көлбеңдеп 
шапты да, жымжылас жоғалып кетті. Әлде шын, әлде елес 
екенін айыра алмай, өкініш жұтып қапыда қалды, амал қанша?..

Екінші тәулікте ол кешегідей жылқы бетін бұрам деп әуре
ленбеді. Алдыартын нақты аңғара алмаған соң қалай бұрсын? 
Табынның да, өзінің де күшқайратын сарықпай, қолынан кел
генше сақтау қажеттігін ұққанды. Сонсоң да жылқының алдын 
орап, бос жөңкілуден тыйып, жөнсіз шабыстан тежеп баққан. 
Мініс атын да қосқостан ұстады, бірін ерттесе, бірін жетегіне 
алып, алдағы қатерге қам жасаған.

Ол бірақ қауіптен қатты сескенген. Аманкелді соны алғаш
қы түннен бері ойынан шығармай, жылқы үріккен сайын дүр 
көтеріліп, жөңкілген сайын ойлап, тұла бойы тітіркене сақтанып 
жүргенді. «Жеткізбе бұған табынды. Жеткіздіңақ – иіруден 
айырыласың. Айғайыңа ол тоқтамайды, сойылыңды шыбық 
құрлы көрмейді, есі шығып, алдында жар тұрмақ, тау тұрса да, 
омырауымен соғып, құлап тынады», – деуші еді Әрекең ұстазы.

Сол сәт жылқышыға дамылсыз арпалыстың үшінші түнін
де жақындай түсіп, желкесінен төніп тұрған сияқтанды. Табын 
шашырай бастады. Жиі тоқтайды. Жайылудан кеше қалған. 
Көбінің құйрықжалына қар қатып, сауырын мұз шалыпты. Жаз
да мінілген арық аттар, әсіресе жас жылқылар мәңгіп қалғандай, 
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аяқтарын шалыс алып, сенделе бастаған. Кейбірі жонына құ
рық тигенше селт етпей, мелшиіп тұра береді. Сөйтіп жүріп 
табын нан жырылып, қағыс қалып қоюы да ғажап емес. Өйтсе 
қар астында біржола қалады. Қыста оны таппайсың, жаз шыға 
сүйегі ағарғанда бірақ көресің. Жожоқ! Бұл емес жылқышыға 
тапсырылған аманат. Оны Аманкелді түсінбейді емес, жақсы 
біледі. Білгені емес пе, бел жазбай, ат үстінде жүргені. Даусы 
қарлығып, шөл қысқан соң кесектей асаған қар да соған «сеп
тігін» тигізсе керек, тақымы талса да шыдап бақты. Шашау 
қалған бірліжарым тұяқты ішке қуып, айнала шауып, әлі жет
кенше айқасып баққанды.

Әйтсе де бұл қиын ахуал еді. Ұстазы сақтандырған қатерлі 
шек барған сайын жақындап келе жатқанды. Табын болдыру
дың азақ алдында. Бұдан әрі арпалысқа өзінің де төзертөзбесі 
беймәлім. Енді ол жылқыға да, өзіне де сенбей, алдағы тағдырын 
үрейлі күдікпен ойлағанды.

Әлде таң алды, әлде түн ортасы ма, айналасы алагеуім тарт
қан аласапыран сәтте ол бәйге құлаға тағы да құрық салды.

Атымақ қой, шіркін құла! Өзге жылқы дірдек қағып, басы 
ауған жаққа аяғы кетіп, сүлдерін әрең сүйреп келе жатқанда, 
құла ат түк көрмегендей қунап тұр. Қайта осы үш тәулікте ішін 
тартып, жарау күйге еніпті. Шу десең ала жөнелгендей. Ер 
салсаңақ қамшы сілтетпей шаба жөнелгендей.

Жақсы аттың дүлдүлі Телқұладайақ болар. Шапқан сайын 
қыза түсетін, ауыздықпен алысып, жер танабын қуыра жорта
тын тұлпарлар тегінен ол...

Аманкелді ұстаса да, Телқұлаға ер салмады.
Жылқы иірімде тұр еді. Әбден сілесі қатып, тұяқ серпуге әлі 

қалмай, болдырып тоқтаған шағы. Аманкелді де қатты қажып, 
тұла бойы тыным тілеп, көзіне ұйқы тығылып, аяққолы жазуға 
келмей, ағаштай сірескен жансыз қалыпқа түсіп, аса мәңгірген 
сәтті. Әлдекім құлағына «жерге түс, қар астына кір де жат» 
деп сыбырлап кеткендей, еңсесі соған ауып, тоқтаған сайын ер 
қасынан қапсыра ұстап, ендіенді жерге домалай түсуге шақшақ 
қалып, әрең жүрген.

Кенет ол алыстан талықси шыққан оқыс үнді шалды. Аты
ның басын солай бұрып, зейін сала тыңдап еді, тағы естіді. Анық 
сол. Солақ екен, денесіне біреу ине шаншып алғандай дір етіп, 
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тұла бойы мұздап сала берді. Анық солар. Естуден қорыққан, 
есіне түссеақ тітіркене ойлаған қиқулы үн. Біреу емес, бірнешеу. 
Әлде бір, әлде екі ұя. Әлей боранды бетке ұстап, қанды жорыққа 
аттанған жырындылардың тап өзі. Бірінбірі шақырып, талмай 
ұлып, ұласа шулап, топтаса жортып келе жатқан аш бөрілер. 
Жақындап келеді. Жақындаған сайын дауыстары күшейіп ба
рады. Астындағы қарагер ат құлағын қайшылап тұрды да, ке
нет қалшылдап қоя берді. Бір ол емес, бар жылқының үрейге 
түсіп, дірдір қағып, құлағын жымқырып, елеңдеп тұрғаны хақ. 
Шешуші сәт таяп келеді. Болдырған жылқы айқастан таймай, 
қарсы тұра ала ма? Үйірі десе үстіне түсе жаздап, от пен судан 
да тайынбай, тұяқтыға шалдырмайтын қызғаншақ ата айғырлар 
мына үш тәулік арпалыстан соң кездескен жаңа сынға, қауіпті 
айқасқа шыдар ма, қарсы тұра ала ма? Әлде үріккен жылқыға 
ілесе бас сауғалап, дүр сілкініп, жөңкіле жөнеле ме? Өйтсе – 
мерт болғаны табынның. Бастығырылып бірі қалса, қылтасынан 
қиылып екіншісі жатар. Бірлеп емес, топтап жатар. Жоқ, апат
тың алдын алмаса болмайды!..

Жылқышы тез сергіді. Қаншама қалжырап, құлауға шақ 
тұрса да, бәлкім, жастығы болар, қатерлі сәтке қарсы тұрар 
қайрат бойында сақталған екен. Жалмажан атынан қарғып 
түсіп, жетегіндегі құлаға ер салды. Іле айылын тартып, қайта 
мінгені сол еді, сәл кешігіпті. Үріккен жылқы таптап кете жаз
дады. Күткеніндейақ, естұсынан айырылған қалың нөпір алды
артынан зузу өтіп жатыр, өтіп жатыр. Осқырынып, қар бората, 
жер тарпып кетіп барады.

Аманкелді бүйірлей шауып, жылқы үріккен тұсқа ұмтылды. 
Қасқырлар үні де сол жақтан естілген. Жылқы соңында болып 
жатқан бір айқасты жүрегі сезген еді, алданбапты, тура қан май
дан үстіне келді. 

Бес пе, алты ма?.. Тайыншадай бір топ бөрі Асау торыны ор
таға алған. Қандай үрейлі, қандай жан сүйсіндірер айқас! Қай
да қауіп болса, сол жерден табылатын торы айғыр бұл жолы да 
ежелгі қалпынан жаңылмаған, қас қағым уақыт кешікпеген. 
Үйірі үркіп дүр сілкінгенде қарсы шапқан. Жалғыз өзі ұрыс 
салып жүр. Бір өзі қалың қолға төтеп бергендей, нағыз қан 
майдан ашқан. Неткен жүректілік! Бірде аузын салады, бірде 
тұя ғын сермейді. Алдына келсе – тарпып, артына келсе – қос 
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аяқтап теуіп, жырыла шыққанын және қуып, аузы тиген 
жерінен шайнап, жойқын арпалыс жасап жүр. Қимылында 
таңғалғандай есеп бар, құжынаған күш жатыр. Болдырып 
құламаса, төрт аяғы түгел тұрғанда ұялас бөріге алдырар емес, 
жалғыз тал түгін қанішер ауызға шалдырар емес. Неткен 
жүрек, неткен ерлік!

Көз алдында өтіп жатқан жойқын шайқас жылқышыға да ес 
болды. Құтпан айғырдың жан түршігерлік арпалысы қайратын 
жанып, күшіне күш қосқандай түлетсін. Көзі қанталап, сірескен 
қолаяғына жан бітіп, денесі де қызқыз қайнап, лезде шира
ды. Қалжырағанын ұмытып кетті. Күшқайраты жиылып кеп 
қолына түсіп, уысына құйылғандай. Тізгінді жалмажан ер қа
сына іле салып, құрығын оңтайына ала қос қолдай ұстап, сәл 
еңкейе түсіп, Аманкелді тақымын екіүш мәрте қағып қалды.

Қайран құла! Иесінің ниетін тақым қағысынанақ танып, алға 
қарай оқша атылды. Сескенсейші бір! Тайсалып қырын кетсей
ші! Жоқ. Туралай тартты. Айғырдың артын торыған екеудің 
бірімен қатарласа беріп, сілтеп қалды жылқышы. Бар ашуын, 
бар қайратын құрық басына түсіре ұрғанды. Үш тәуліктен бергі 
бар өксігі сол сілтеуге кеткен сияқты еді... Алданбағанын, маң
дайдан сылқита ұрғанын құланың арынын тежеп, қайта орал
ғанда көрді. Өшіккен жауы қар үстінде тыпырлап жатыр. Орны
нан тұра алмай, басын жерге соғып, қыңсылап, құдайына жазып 
қапты...

Құрығын тағы да оңтайлап ыңғайына алды. Тағы да тақымын 
қақты. Телқұла ат оқша зулап, тағы да алға ұмтылды. Бір рет, 
екі рет өтіп еді солай. Тегі, күштің дені алғашқы сілтеуге кеткен 
болар. Бірінде тигізе алмады, екіншіде кемдеу соқты. Іле қайыра 
шүйлігіп, аянбай ұрғанды. Ерсіліқарсылы өтіп, Асау торы
мен қатарласа ұмтылып, енді бірде айғырдың артын ала құрық 
сілтеп, екеуі де тізе қоса жойқын соғыс салғанды. Беті қайтқан 
бөрілер бас сауғалауды жөн көрді. Әлде жылқышының демеуінен 
соң ашуызасы мүлдем қозған айғыр бұрынғыдан да өршелене 
тиісті? Әйтеуір дала тағыларының улапшулап, өлігін баса, 
құйрығымен қар сабап, өз жөніне кеткені анық.

Әбден қызынса керек, Асау торы бөрілерді өкшелей қуа жө
нелді.

Аманкелді атының басын жылқыға бұрды.
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Айғыр ұзамайды. Қорқаулар ұясын қозы көш жерге ұзатып 
салып, үйіріне оралады. Бұ да жануардың ежелгі әдеті. Жылқы, 
әрине, ұзап кетті. Демек, тезірек жету шарт. Тоқтатпаса бол
майды. Манағы жөңкілу тегін емес. Телқұланың қайраты енді 
керек. Жануар соны сезгендей, қамшы салдырмады. Былтырғы, 
Қазан тойындағы әлей жарыстағыдай, көп аттың ішінен суыры
ла шығып, жарым шеңбер алда келген жойқын шабысындайақ 
жосыла, күпсек қарды аямай тілгілеп, ағып берді. Шіркіннің аяқ 
тастасыай! Шауып емес, қар бетін сыза ағып келе жатқандай. 
Жер танабын қуыра, көзден жас парлатып ағызып келеді. Ат 
біткен сендейақ болсын да! Көз аштырмас мына түтекте, жон 
арқаны сірестірген аязды түнде сенімен жігіттің жігітіақ жорт
сын да!..

Алайда тізгін тежеуіне көнбей, Телқұла ат бүйірге бұра шап
қаны несі? Түтін иісін сезді ме әлде? Пана болар мекенжай іздеп 
келе ме?

Аманкелді де оған көнген жоқ. Жылқы кеткен жаққа езуін 
жырта бұрып бақты. Осылайша ол көп жүрді. Табынға кезіге ал
мады бірақ. Сонда ғана жылқышы адасқанын біліп, тізгінді бо
сатып, құланың еркіне жіберді. Жарықтық жосылтып отырып 
жылқыға әкелді. 

Табын өзі тоқтапты. Қораға қамалғандайақ, бірбіріне тығы
лып, иіріле қалған.

Жылқышы ортаны қақ жара алға өтті. Сонда ғана ол табын
ның терең бір шатқалға кіріп тоқтағанын аңғарды. Әмбе бұл 
арада боран жоғын білді. Қуанғаны шығар, тымағын шешіп, 
бетін желге тосты. Рас сияқты. Жел басылыпты. Әлде шатқалды 
қорша ған биік жартастың ығы ма? Тек қар ұшқындап тұр. Сірә, 
таң жақын. Жұлдыз көрінбесе де, мұны ол анық сезді. Айналасы 
бозғыл тартып, теңкиген тас порымдары әр тұстан айқын көріне 
бастады. Іштері омсырайған биелер айдасаң да қозғалар емес. 
Әншейінде басы бірікпес үйірлер, бөтен үйірдің бір тайы кіріп кет
се тепкілеп, тістелеп айнала қуатын асаулар жуасып қалғандай, 
мимырт араласып кетіпті. Қысылтаяң сәтте «араздықтарын» 
ұмытып, жараса қалыпты. Бұ да, сірә, жаратылыстың тылсым 
сыры...

Аманкелді Телқұланы жетегіне алып, жуастау бір ат ұстап 
мінді де, жылқыны жарып, ортаға кірді.
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* * *

 ...Оны осқырынған жылқы үні де, тасқа шақшақ тиген 
тұяқ дүрсілі де оятқан жоқ. Рақат ұйқы құшағына енген шағы 
еді. Ат жалын құша, ер қасына етпеттей жатқан. Соның өзін 
құстөсекте жатқандай көріп, қанненқаперсіз мол ұйқыға бас 
қойғанды.

Бір мезетте әлдене бүйірінен түртті. Не екенін ә дегенде аңғара 
алмай, селк етіп, жалмажан құрығына шап берді. Нақ сол сәтте 
ол желке тұсынан самбырлай сөйлеген адам үнін естіді.

– Уай, батырекесіау, мынауың қай ұйқы? Қойымды өргізе 
келсем, желден пана шатқалымды алып қойыпсың. Сен өзі аспан
нан түстің бе?..

Орта бойлы жас жігіт екен. Басындағы түлкі тымағының қос 
құлағын тарта байлап алыпты, екі көзі ғана сығырайып әрең 
көрінеді. Өзі жаяу, атын жетектеп алған. Қолында қайың құ
рықша.

Аманкелді үзеңгіге аяғын тірей көтеріле түсіп, жанжағына 
қарады. Күн шайдай ашылған. Желкесінде биік жартас, түу 
төбеден шаншыла төніп тұр. Шатқалдың екі жағы да қолдан 
қалағандай сыпыра заңғар тас. Ал ауыз жақ – жатаған бұйрат. 
Жылқы солай қарай ойысып кетіпті. Қоймен мимырт араласып, 
қар теуіп жатыр. 

– Бұл қай жер, жігітім?
Қойшы жігіт жауап берерден бұрын рақаттана күлді. Сонсоң 

ірі тістерін ақсита ыржиып тұрып қыстауын атады. Аманкелді 
жалт қарады қойшыға. Сенбеген сияқты. Бұйрат пен желкесіндегі 
құзар шыңға алмакезек қарап, таңдана басын шайқады.

– Мыржық?.. Ғажап, атақты Мыржық тауы осы ма? 
Бұл қостан да, Дегелеңнен де жырақ жатқан, мойны қашық 

алыс мекен еді. Көршілес облыстың иелігіндегі ығыжығы үлкен 
тау болатын.

VII

 Сол күні Аманкелді екеуіміз оңаша сұхбат құрып қанша отыр
дық? Кім санапты соны? Сірә, уақыт межесін ескергіміз кел месе 
керек...
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Қар суымен ас іштік. Қар суымен қол жудық. Қара шөңке жер
ге түсті. Қара шәугім соның орнына барды. Жас бақташы Адас 
сыртқа үш шығып, етегін қарға толтыра үш кіріп, шәугімді тол
тырды. Темір пеш дағдылы «әніне» басты. Әндететін жөні бар. 
Мұржасы сырықтай ұзын, сорайған бойы шаңырақтан қамшы 
сабы әрі шыққан. Плитасы да үлкенақ. Көрген жан ұмытпа де
гендей, өзін дүниеге келтірген ғасыр атағына сай арбиып, ту ор
тада гуілдеп тұр.

Жылқышылар тұрағында бұрын да болғам. Көрген сайын бә
ріне де таңғалғам. Жапан дүзде, ел жұртында жайлауға көше 
алмай қалған жалғыз үйдей жетімсіреп тұрады. Кіре қалсаң 
жылынуды ойға алып: даладағыдан бетер тоңасың; от тұтатып, 
жан шақырғанша, қолыңды уқалап, тон үстіне тон жамылып 
отырғаның бүрісіп...

Мына қос та солардан айнымапты. Нақ солардай құрым киіз
ден жамылғы киген. Іргесінен шаңыраққа дейін қалың қармен 
бекітілген. Қайтақайта тапталып, үстіүстіне үйіле берген. Есігі 
сырма киіз, етегі жерге тиіп, сүйретіліп жатыр. Молақ пішілген. 
Сонда да қытымыр аяз саңылау тапқанға ұқсайды. Біз келгелі 
пештен от кетпей, алдымызда ас тұрса да, сырт киімін шешкен 
бір жан жоқ.

Шынтақтай жатып есікке үміттене қараймын. Құрым есік 
баяу түріледі де, кеңшар директоры «Жылқышы бауырлар, 
сендерге су жаңа баспана – вагонүй әкелдім...» деп жайраңдай 
күліп кіріп келе жатады.

Бекерге қуанбаңыз, оқушы. Менің ұшқыр қиялым өрген кө
рініс бұл. Жылқышы достарым мұң ғып шерткен жайтқа өзімше 
қайтарған ойша жұбаныш жауабым. Шындығында есік жабық 
қалпында қала бергенді. Сірә, оны түбегейлі өзгерту қолымнан 
келмейді. Жылқышы атаулының пешенесіне жазылған ауыр 
бейнетті түзету де. Сонсоң да әңгіме сүреңін аға бақташының 
ғұмыр хикаятына бұрамын...

Жүргізуші серігім турасын айтыпты: Аманкелдіні сөзшең 
деу – шындықтан алшақ жатқан мадақ болмақ; әсілі, ол – әрнені 
түртпектеп сұрасаң ғана тіл қатар бұйығының бірі; сұрау салып 
жетелеп отырмасаң – мелшиіп отыра беруден жалықпайтын 
үн деместің өзі. Жаратылыс оған жылдар бойы жусанға бөгіп, 
өлеңкөдесін бұрқыратып тыныш жатар қуаң даланың бейғам 
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қалпын дарытқан. Жүрістұрысының бәрі бап. Көріп те, сезіп те 
отырмын. Ендеше жолшыбай Кеңес айтқан, өзге жұрт та келе
ке қылған оғаш қылығына жол болсын? Жүгенқұрық көрмеген 
асау атануы не себептен?..

Жылқышының монтиған жүзіне қараймын, қос іші алакө
леңке, оның өзі Адас күзеткен пеш аузынан тарап тұр. Беті том
пақ, әсіресе құлақтан төменгі тұсы жұмырланып, дөңес біткен. 
Маңдайы шығыңқы. Көзі де маңдайымен ағайындас пішінде, 
томпақ беттен көп орын алмай, қысықтау жаралған. Қалың қа
бағы ғана адамға түксие қарайды, морт мінезін танытқандай. 
Бойы ұзын, иықты екенін мана қосқа кіргенде байқағам. Есіктен 
еңкейіп кіріп, содан төрге жеткенше белін жазбап еді. Соның 
өзінде тымағының төбесі шаңыраққа тиюге азақ қалған. Әрі ой
лап, бері ойлап, бір шешімге келдім ақыры. Ыңғайсыздау болса 
да өзім сұрауды құп көрдім.

– Көңіліңе ауыр алма, інім. Бір жолы сен қосқа келген тілем
сектерді қолыңа сойыл алып, тымтырақай қуыпсың. Өсекшіл 
жұрт солай дейді. Сол оқиғаның мәнжайын өз аузыңнан естісем 
деп едім.

Жылқышы бетіме ожырая қарады да, төрде қисайып жат қан 
жүргізушімді түртіп: 

– Сен де тыңдайсың ба? Әлде жылқы жаққа қыдырып ке лесің 
бе? – деді.

Оң тіземді ала шынтақтай жатқан Кеңес тырп еткен жоқ. 
Жылқышының түйіле сөйлегенін шыбын шаққан құрлы көрмеді. 
Сол қалпында қос иесіне басын бұрып: 

– Мына сақылдаған сары аязда далаға қыдыр дейсің, ә? Тілеп 
тұрсаң, өзің қыдыр. Мына кісіні де қалдырма, сенің қырсырыңа 
құштар боп отырғанын көрмеймісің, құдай олла, ала кет, тарих
та қалуыңа мен кепіл. Таза ауа, ашық аспан... Хаха!.. Сөздеріңе 
бөгет болар бір жан жоқ. Хаха! – деп, өзөзінен кеңкілдеп күл
сін...

Ашуланар, дүрсе қоя беріп, зеку сөз айтар, бәлкім, қостан 
қуып шығар деп күткемді. Бірақ жылқышы селт етпеді. Мырс 
етіп басын шайқады да, теріс қарап кетті.

Қымсынған мен ғана. Егер сөзге әдейі шақырғандай, екеуі
не де аса қолайсыз оқиғаны естеріне салғаным шүбәсіз. Бірі 
айт қысы келмесе, екіншісі тыңдауға құлықсыз. Бәлкім, сұ
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рамағаным жөн еді? Әрқайсымыздың өзіңнен өзгеге естірткің 
келмейтін, қанша жыл өтсе де өмір бойы іште сақтайтын сы
рымыз болады. Олай болса, мен сұрамайын, сендер айтпаңдар. 
Маған бола дүрдараз болмаңдар, ағайын!..

Алайда естелікке де тосқауыл жүрмейтін сәті болады білем. 
Менің түртпегім жауапсыз қалмады. Іште жатқан бүкпе сырдың 
тұсауы алынды...

VIII

 Келесі жылы Әрібай Доғалов зейнетке шықты. Кеңшар дирек
циясы Аманкелдіні аға жылқышы етіп тағайындады.

Қос қарамы едәуір өскен. Жаңа үйірлер қосылған. Қостанай 
жылқы зауатынан әкелінген жас айғырлар тыңнан үйір салған. 
Сөйтіп «Ақтас» кеңшарының жылқы қарамы екі мыңнан асқан
ды. Жылқышылар да көбейді. Бесеу болды.

Ал уақыт болса ауыл шаруашылығының түбірлі өзгерістерге 
ұшырап жатқан адуын шағы еді. Газеттер күн сайын тың жа
ңалықты, соны өзгерісті түбегейлей жазып, жариялап тұрған ме
зет. Өндіріс басқармасы атанған мекеменің құқығы күшейіп, ау
дан тізгінін қолына алған. Соған орай, әр кеңшарда мал тұқымын 
асылдандырып, тауар өндіретін фермалар атанған жаңа құрылым 
дүниеге келгенді.

Ақтас шаруашылығының жылқы фермасына меңгеруші 
аудан нан жіберілді. Бұған дейін де әралуан жауапты қыз мет
тер атқарған кісі екен. Келеақ Мырзағали Айдаболов жыл
қышылардың шағын шаруасын дөңгелетіп әкетті. Әуелі орта
лықтан кеңсе ашты. Кеңсеге ескілеу бір бөлме тигенді. Екі
үш күнде сол бөлме көрген кісі таңғалғандай құлпырып, іші
сырты жұнттай боп шыға келді: етегі еденге дейін сүйретілген, 
қан қызыл түсті плюш жабылған үлкен үстел ортаға қойылды; 
есік жақ бұрышқа есепшінің үстелі мен шкафы орналасты; 
көмекшісіне екінші бұрыш тиген еді, бірақ қара дермантинмен 
тысталған жалпақ диван енгізілген соң, бөлме іші оған тарлық 
етті. Оқтатекте келген кісі босағада тұрып сөйлесетін болды. 
Бұл жайт келуші түгілі меңгерушіге де ұнаған жоқ. Сонсоң ол 
есепші жігітке: «Сенің орның – ат үсті. Саған кеңседе отыруға 
болмайды», – деп турасын айтты. Шынында да, оның барлық 
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қағазы мойнынан түспейтін қайыс баулы көнетоз қара боқша
дан аспайтын: екі қос жылқы, өзге ферманың малшыларының 
мініс аттарының есебі соның ішінде хаттаулы болатын. Ай бойы 
неше қайтара санаса да бұған оның алыпқосары жоқ, әйтеуір 
күн ұзын ауыл аралап, ат үстінде жүруіне жетерлік ермек.

Кеңшар орталығында енді Мырзакең аялдайтын шаруа жоқ
ты. Соны өзі де сезген болар, бір күні қасына қос есепшіні ертіп, 
жылқыға аттанды.

– Жағдайларың қиын екен, – дегенді меңгеруші алғашқы са
пардаақ Аманкелді қосындағы жылқышыларға. – Мыналарың 
өмір емес, пойтыкі шорту. Жайкүйлеріңмен ешкім санаспаған. 
Жанашыр басшыларың болмаған соң ешкім елемеген, сірә... Жо
жоқ, бұған енді не за что төзуге болмайды. Мен де енді тыныш 
отыра алмаймын. Тек жаз шықсын деңдер. Тура бар ғой, шор
ту, дирекцияның алдына мәселені бүйірінен қоямын. Қойғаның 
не, орындатпай тынбаймын. Қазір заман өзгерді, жеке бастың 
үстемдігі жүрген дәуір емес, ол келмеске кетті. Жағдай қазір 
өзгерді, бақташы қауым, сендер үшін, білдіңдер ме, шорту, 
бұқара халық – мал соңындағы еңбек иелеріне жасалмақ...

Меңгеруші желпіне түсіп, әредік іргеге шыртшырт түкіріп 
қойып, көлкөсір сөйлеп берген. Сол жақ бетіндегі тыртығына 
дейін жыбырлап, қызына сөйлегенде, бетаузы бырысып, қушық 
жағы ет шайнап отырғандай сылпсылп етіп қозғалып тұрады 
екен. Қызыл көзі жанжағына барлай қарайды. Бірдеңе іздеп 
отырғандай.

– Үлкен адамның сөзін естідіңдер ме? Космосқа шыққан заман
да қос деген сөзді де түбірімен жоямыз, шорту. Сонау аты өшкір 
феодализмнен қалған сілімтік итарқаны үй деп, баспана етіп 
жүрген сендер де қызықсыңдар! – деп бір сәт жылқышылардың 
өзін біраз сілікпелеп, әлгі ойын одан әрі үдетті. – Ойбайау, мұны 
қашанғы жүк қып көшке артып жүрмекпіз?! Жожоқ, қосты 
біржолата құртатын мезгіл жетті. Алса – мұны Семейдегі музей
ге береміз, алмаса – үстіне кәресін құямыз да, тура бар ғой, осы 
тұрған жерінде өртейміз. Ал сендерге арнап келесі жылы бес
алты жерден жер үй салғызамын. Так и знайте, өріс ауыстырдың 
екен – жылдағыдай қосты жығып, қайта тігіп, әуре болмайсың. 
Жайылымның иен ортасында тұрған жаңа үйдің есігін аш та 
төріне шық. Отыны ауызда қалаулы тұрады. Пеш те дайын. 
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Тек жаға біл. Жер үй болса – әрі кең, әрі жылы. Қандай рақат, 
ә! Сол рақатты білмеген сорлы бабамыз көрсе ішінен шықпай 
қояр еді, ә? Солай, жігіттер, мұны жасауымыз хақ! Жалғыз бұл 
емес, ерте құлындайтын биелерге арнап шөп те шабамыз. Арық
тұрық күтімде тұратын қора да саламыз. Сендердің жағдайларың 
мықтап өзгереді, знайте, мүлдем өзгереді. Газеттер жазып жатқан 
мәселені білесіңдер ме? Оқу керек! Оқымай болмайды, жігіттер!..

Жаңа құрылған ферманың, әсіресе ауданнан келген жаңа 
меңгерушінің міндетқадірін жылқышылар шу дегенде жете 
ұқпай, дағдарып жүр еді. Мырзекеңнің әлгі сөзі сол жұмбақтың 
бетпердесін біраз ашқандай болды.

Бірақ, неге өйткенін кім білсін, бірдебірі бастықты құптап, 
иә жақтырмай дау айтып, ләммим деген жоқ. Үнсіз тыңдады. 
Аманкелді де тіл қатпады. Іштей тек қуанатын сияқты. Жүгі 
жеңілдеп, өз қосы үшін ғана жауапты боп қалғанына, есеп
қисаптан құтылғанына риза.

Меңгеруші жылқыны иіртіп алып, бірбірлеп санап шықты. 
Сонсоң құжат жасап, өзі бас болып, жылқышыларды және қосып, 
қол қойды. Жайылым жайын, көшқон туралы Аманкелді айтты. 
«Аралап көріңіз, екіүш күнде көріп шығасыз», – деп еді, асығыс 
екен, бас тартты.

Асығыс екені расты: мезгіл – айдың аяғы; дирекцияға есеп 
беру керек; ал дирекцияны өндіріс басқармасы күтіп отыр. 
Сонсоң да ол қостағылармен асығыс қоштасып, дәмтұздарына 
рақмет айтып, жедел аттанып кетті.

Көп ұзамай жүргіншілердің бірі қосқа қоржын толы газет 
жеткізді. Мойны қашық қиянда жатқаны, әлде қысы қатал Ар
қаның аязы тұсау ма, пошташы бұларға ат басын сирек бұратын. 
Хатхабарды көбіне өткенкеткеннен беріп жіберетін. Әрдайым 
осылайша топтана келетін бумабума газетті жылқышылар да 
асықпай, жатажастана оқитын. Бұл жолы өйткен жоқ. Алматы
дан шыққан үлкен газетті ашқандаақ, ішкі екі бетті түгел ала 
кеңірек көсілген, Мәскеудің төрінде отырған Үлкен кісінің етек
тей баяндамасына қостағылардың көңілі бірден ауды. Көрнекті 
әріптермен бадырайта терілген тақырыбының өзіақ назар ау
дарғандай екен. Тура көздің жауын алып, еріксіз оқытқандай.

Өздері күнітүні бел шешпей жүріп күзеткен жылқы түлі гінің 
қадірқасиетіне баяндамашы бірталай жылы лебіз арнапты. Шы
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нын айту керек, жылқы жарықтыққа бұрынсоңды айтылмаған, 
көптен бері естілмеген тамаша сөздер! Әсіресе етінің дәмдік 
қасиетін, шипалық қадірін асыра мақтапты. Тіпті бір тұсында: 
«Елімізде ет молшылығын жасаудың сарқылмас қо ры – осы 
түлік, жылқы малы. Оның еті арзан әрі адамға жұғымды. Оны 
дайындаудың өзіндік құны да төмен. Себебі жылқы басқа 
түліктей күтім тілемейді, оны ашық далада үйірлеп бағуға бола
ды, басқа түліктей оған жемшөп әзірлемейсің, күрделі қаржы 
жұмсап, жылы қора салып тағы әуре болмайсың. Жылқы еті – 
таптырмайтын дәмді ас! Мен өзім оны сүйсіне жедім», – деген.

Сол ойды бір емес, бірнеше мәрте қайталапты. Сірә, айтушы 
көсемнің өзі жылқы етін араны ашыла тоя жеп, ерекше ұнатып 
қалса керек.

Газет әкелген игі жаңалықты қостағылар сағат жарымдай уа
қыт тырп етпей ынтамен тыңдап, қатты әсерленді. Аманкелді де 
баяндаманы бітіргенше бас алмай оқыған. Аяғына жеткенде тек 
уһ деп кеудесін кере дем алды.

Жылқышы қауымның көкейінде жүрген түйткілді жайттар
ды дөп басып, барынша дәл айтқан. Өмір шындығы осы. Аяқ 
артар көлік көбейіп және соның жүрдек те күштілері шыққан 
сайын қадірі құлдилап, бағы тая бастаған жылқы жарықтыққа 
көзқарас түбірімен өзгеретін болды. Тек соған көз тимесін деңіз! 
Қуан, жылқышы қауымы! Бұрын сен көп бақташының бірі едің, 
қайдағы бірі, ең соңғысы, санатта жүрген сорлысы едің. Енді 
теңгерілді еңбегің, қадірің де басқаша болмақ...

Жылқышылар гуілдесіп, бірбіріне есе бермей, жарыса сөйлеп, 
қуаныш білдірісті. «Ақ түйенің қарны жарылды. Меңгеруші 
байғұс бірдеме сезіп жүр екен ғой, бәсе...» – десті.

Бұрынғы газеттер оқылған соң көбіне қол сүртуге кететін, 
пешке тұтатқы орнына жүретін. Мынаған ешкім тиіскен жоқ. 
Қайта қастерлеп сақтауды жөн көріп, төрт бүктеп, қостың уығы 
астына, жоғары жерге қыстырып қойды.

* * *

Көп ұзамай жылқышылар қосына «Дайындау кеңсесінің» 
агенті келді. Жалғыз емес, бірнеше мал айдаушы жігіттерін сай
лап келіпті. Жылқыны иіртіп, небір шу асауларды шыңғырта 
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ұстап, көгендеген қойдай байлапматап алды да, үрдіс аттанып 
кетті.

Бұл қостан сол жолы жүзге тарта жылқы етке айдалды.
Араға ай салып, олар тағы келді. Тағы да бір жүзді, бұл жолы 

айғыр үйірімен даралап алып, ет комбинатына әкетті. Жыл
қышылар мекеніне ат басын бұрушылар бұрын да аз еместі. 
Әсіресе қар бекіп, қыс қаһары қатая бастаған желтоқсанның 
ортасында қосты төңіректеушілер молая түсетін. Әрине, ерігіп 
емес, бәрі де шаруамен келетін. Келушілер әдетте қолына тілдей 
қағаз ұстай кіретін. «Мына пәленшекең жолдасқа, дирекцияның 
ұлықсаты бойынша, шығысқа бөлінген бойдақ жылқыдан бір бас 
босатыңыз» делінген жарлыққа шараң қанша?!. Меңгерушінің 
тасқа басқандай ірі жазуы көздің жауын алып, мен мұндалап 
бадырайып тұратын. Әсіресе ирегін өзінен өзге адам сала ал
мас қолы қандай! Бұған қоса жарлықтың сол жақ бұрышына 
ферманың үш бұрышты штампы басылатын.

Соңғы кезде бұлар да Аманкелдінің иелігіндегі қосты өз үйін
дей билептөстеп алды. Қос босағасында бұрын болмаған, жаңа 
ғұрыпты етене еткен де солар. Сараңы бір жартылықпен, мырза
сы екі жартылықпен келеді; бірі әңгіме бастауға мұрындық болса, 
екіншісі атқа мінгізуге тиіс. Көңілденген жылқышы қонақтың 
нұсқаған тұяғын ұстайды. Қонақ, әрине, көзге қарамды, ірілеу 
жылқыны таңдайды. Ал жылқышы үшін бәрібір, жалпы есебі 
дұрыс болса – шаруасы түгел, тайы не, биесі не?..

Аманкелді әуелгі кезде осының бәріне түсінбей, таңғалып, 
тосырқай қарап жүрді. Көз алдындағы талапай өңінде емес, 
түсінде болып жатқандай. Бірақ көзіне түртіп тұрған ақиқаттан 
қайда қашсын? Алдындағы табынның жыл санап күрт кеми 
бастағаны анық. Бүйте берсе, енді бірер жылдан соң біржола 
жұтап қалары сөзсіз. Сонда мұны тоқтатар шара не? Жаппай та
лапай құба дүзден емес, үкіметтің өзінен шықты. Сырттан емес, 
ішіңнен келді. Індет емес, індеттен кем де емес. Апаттан бетер 
қауіпті...

Жылқышы жүрегіне мысқалдап кірсе де, жуық маңда өш
пейтін қара дақ түскені шүбәсіз. Көңілінде бітіспес күреске 
дайынақ. Белін бекем буып, кіммен болса да тайталасқа тай
салмай түсуге құштар, іштей соған әзірақ. Бірақ... кіммен? 
Қалай күреседі? Жылқы ұрлаған бір жан жоқ. Бәрі де «лимит» 

15246
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бойынша деген желеумен келеді. Қол қойылған, мөр басылған 
жар лық – соның кепілі. Ақшасы төленгені туралы түбіртегі 
қолдарында және жүреді. Оларды қалай ұры дерсің? Немесе 
жүзжүздеп қосақтап, мал әкетіп жатқан ет дайындаушылардың 
кінәсі не?..

Осы сауал келекеле Аманкелдіні ғана емес, барлық жыл
қы шыны қамықтырады. Аға жылқышыдай іштен тынып қа
мықпайды, кейбірі қосқа келгенде пысық меңгерушіден осы 
ның жайжапсарын талай мәрте қадала сұраған. Кеңшар 
коммунисте рі бас қосқан партия жиналысында да сөз еткенді. 
Алай да билеуші партияның шаруашылық саясаты жайлы сая
си сабақ тыңдап, бір емес, бірнеше рет қағажу естіп, өздерінің ет 
қо рын шұғыл молайту жолындағы белсенді күрескерлер екенін 
ұғынып, қосқа қайтқанды.

Бірақ солар бір гәпке түсінбейақ қойғанды: жылқы етінің 
неліктен күрт арзандап кеткенін ұғына алмай, делсал болған
ды. Әрине, қоста зерігіп отырып, басы жұмыр пенде болған соң 
әралуан сөз қозғар еді. Қысыр сөзден өзге қоста ермек те жоқ. 
Күн ұзақ, таң қысқа. Қыстауға қатынағанда қойынға тыға 
келетін газетжурналды екіүш күннен асырмайды, бір жолын 
қалдырмай сыпыра оқып шығып, зерігіп отырады. «Батырлар 
жырын» баяғыда тауысқан. Қайтақайта оқып, жатқа айтатын
дай болған. Өздеріне берілген радиоқабылдағышты, үнсіз тұрған 
соң, жөндетпек боп, меңгеруші бір келгенде алдына өңгеріп 
кетіп еді, кері қайтпады. Кеңсенің терезе жақ бұрышында тұрып 
қалғанды. Жылқышылар соны да сөз қылады. Екіүш жыл бойы 
бастықтың «ауызша» салып келе жатқан жер үйі мен ат қорасы 
да ауызға ілінетін. Көбіне келекелеген сайқымазақпен.

Задында сөзге сараң, әзілге мүлдем шорқақ, мінезі томырық 
Аманкелді қостағы әңгімеге араласпайды, көбіне үнсіз тыңдайды. 
Жылқышылар өзара кеукеулесіп дауласып жатқанда, ол өзімен
өзі болып, тымтырыс отыра беретін. Бірақ бертінде ол да өзгерді. 
Сөзі емес, мінезі. Сонысы тіпті кісі қызыққандай жақсы қылық 
емес...

Қисықтық демеске шараң қанша, соғым айы тудыақ, қосқа 
тыныштық бермейді. Үдере көшіріп, бір жерге анық бес күн 
отырғызбайды. Әмбе тебінгіні ел ортасынан мойны қашық қиянға 
салады. Үй іші отырған қыстауға да жібермейді, алыс түкпірге 
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шығып кетіп, іздеушілерді сенделтіп қояды. Сонда алысқа кет ті 
екен деп ат сабылтпайтын келімсектер ме? Жоқ. Олар да қыңыр. 
Ат арытып, машина жалдап, қоймай іздеп, қосқа жетеді. Кейбірі 
сөйтіп шаршапшалдығып келгенде, аға жылқышыны таппай, 
жер қауып қалады. Аманкелді бұл кезде не жылқыда жүреді, не 
жер шолам деп, тағы бір алыс қиянға шығып кетеді. Шақырусыз 
«қонақ» діңкесі құрып еріксіз тосады, тоспасқа амалы жоқ. 
Соғымды аға жылқышы ғана босатады. Аға жылқышының өзі 
енгізген, өзге жылқышылар түгел қостап, құп дескен келісім 
осы. «Келімсек» жатқанын сезсе, Аманкелді жуық маңда қосқа 
қайтпай, зарыға тостырады. Қияпас қылығы үшін талай рет сөз 
де естіген, сөгіс те алған, иілмес қисық та атанған. Бірақ сол 
әдетінен жаңылмаған. Оның келушіге жасайтын қырсығы бұл 
ғана еместі: қайтақайта келіп, ақыры оны қоста кезіктірген 
келуші сұрағанын опоңай ала да қоймайды; қолына тиген 
жарлықты Аманкелді ұзақ оқыр еді; бір оқып шығып, жарыққа 
ұстап, тағы да сығалай қарайды. Ақыры адам ойына келмейтін 
себептер айта бастайды: меңгерушінің қолы дұрыс емес; штам
пы жөнді көрінбейді; күні неге қойылмаған, түбіртекті көрсет... 
Әйтеуір қадалмайтын әрпі жоқ. Ілгешек тапса болды, соғым 
бермейді, құр қол қайтарады. Жазған құлда шаршау жоқ. 
Бейнетқор байғұс қағазын түзетіп қайта келеді. Қос ағасын ор
нынан таба алмай, тағы да сарыла іздейді...

Олар да қайтпайды. Аманкелді де құдай деген жан емес, 
қайсарлықты ешкімнен қарызға алмайтын қияпаты бір басына 
жетіп артылады. Осылайша өрбіген текетірес жылданжылға 
өрши түскен. Қосқа келушілер Аманкелдіге өш. Хош келдің 
дейтін кісі – қос иесі емес. Аға жылқышы қаншама қуланып, 
қаншама қыңырланып еңкеймедім десе де, соғым алушылар
ды тыя алмады. Жылқы саны құлдырап кетті. Ет комбинатына 
жөнелту кеміген жоқ, келекеле мама биелерге де құрық түсе 
бастағанды. Жасы жетпесе де жарамсызға шығарылып, жүз
жүзден жөнелтіліп жатыр.

Ыққан жылқыны терең жарға айдағанмен бірдей қатерлі 
кезең де таяу. Сірә, құзар биікке айдап келіп топырлата құлатқан 
да осындайақ болар. Құлатқаның не, төбеден мұз боратып, 
төменнен тас жаудырып, ақ қар үстіне қатарқатар тізіп қойып, 
ақсүйек жасаған артық болар еді, әлдеқайда оңай тиер еді. 
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Жылқыға да, оны баққан жылқышыға да. Өйткені бұл қырғынды 
табиғи апатқа жатқызар едің...

Қоста түнейтін бар жылқышы өзара әңгімеде осындай жан 
ауыртар шерлі әңгімені жиіжиі айтатын болды. Аманкелдіге 
де тіл біте бастады. Бір нәрсе кеудесіне түйіліп, шемен боп бай
ланып жатқандай. Әмбе сол бітпес жарадай үлкейіп, күн сайын 
аузы күлтеленіп келе жатқан сықылды.

ІХ

 Жылқышылардың үй іші қыстайтын Келдібай мекені үлкен 
жолдан жырақта. Ертеректе онда колхоз орталығы болған. 
Әуелденақ шағын шаруашылық болса керек, жұртында қалған 
бесалты үйдің қазіргі сиқы соны анық аңғартқандай: төбелері 
тоқал, бұрышбұрышының кетеуі кеткен, өзге де ашықтесігі 
көп ескі үйлер, қатты бір дауылдан қалмайтындай мүшкіл хал
де. Соны бүтіндеп, иә жаңартып қайта салатын мезгіл баяғыда 
болғанды. Мырзекең меңгеруші боп келген жылы Келдібайды 
қайтадан салмақ боп, іргесіндегі дөң етегінен жер таңдап, жоба 
жасатқан. Ал жылқышылар жаңа қыстаудың тың жерден бой 
көтеруін тіпті де ұнатқан жоқты. Олар кеңшар орталығынан үй 
сұраған. Өйткені көбінің балашағасы есейген, дені мектепке ба
рады. Орта мектеп жанындағы интернатта тұрып оқиды. Бұл бол
са – ақылесі жетілмеген ұрпағыңды өз шаңырағына жат қылып, 
жас күнінен тасбауыр ететін амалсыздың шарасы. Сонсоң да ша
масы келгендері орталықтан меншік үй салып алғанды.

Аманкелдінің басына балашағаның мұндай тауқыметі түсе 
қойған жоқ. Баласының үлкені үште, кішісі емшектен ендіенді 
шыққалы жүр. Сонсоң да өзге жылқышылар Ақтастан үй іздеп 
сабылып жүргенде ол қыбыр етпеген. Қазақтың бұйырғанын 
көрермізіне салып, үйжай сұрамаған. Сонау айлы түнде, алты
бақан басынан аттанып кеткен сәттенақ Рымгүл екеуінің ара
сында жалғасқан татулық жібі үзілген еместі. Қайта балалы 
боп, беті ашылып үйреніскен сайын бірбіріне ынтызарлығы 
арта түскен қалыпта еді. Өзара мейірімықыласын да ләззат айы 
кезіндегі ынтық күйінде сақтап, есейіп келе жатқанды. Бәлкім, 
соған Аманкелдінің үйден гөрі түзде көбірек болатыны, кейде ай 
бойы қоста жатып, өз ошағына сирек соғатыны себеп? Бәлкім, 
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Рымгүлдің қарсылығы жоқ ұяң мінезі де жарастықтың дәнекері 
бола білді? Қалайда, екеуі қосылғанына бесалты жыл өтсе де, әлі 
күнге дейін бірбіріне «әйшай» дескен емес.

Аманкелді далада ат үстінде жүріп, өзіменөзі қалған ша ғын
да, Рымгүлдің осынау жалғызілікті жағдайын, жас өмірі ескі 
қыстаудың жатаған тамын күзетумен өтіп жатқанын күйзеле 
ойлайтын. Іштей күйінетін. Өзін соған кінәлі санайтын. Көп 
құрбыларының аудан орталығында, елді мекендерде жүргенін, 
ойынтойдан қалмай, қызыққа батып, уақытын көңілді өткізе
тінін қамыға ойлайтын.

Рымгүл өзі соны бетіне басып, бірдебір рет айтқан жоқты. 
Күзеттен кешігіп келсе де, «зарықтым, көп тосқыздың» деген 
емес. Сонысы үшін де Аманкелді оны жанындай жақсы көретін. 
Нендей тілек білдірсе, екі айтқызбай орындауға әзір тұратын.

Он күндей қоста болып, үйіне оралған сәт еді. Шайын ішіп 
жайланған кезде келіншегі:

– Кеңес аға келіп кетті. Қалаға барған екен. Маған жемпір, То
рыбекке көйлек әкепті, – дегенді сөз арасында.

Аманкелді ұйқы қысып отырып, естігеніне мән берген жоқ. 
Алайда сол сөз келесі күні, ертеңгілікте тағы да алдынан шықты.

Жаңа көйлегін әкесіне көрсетуге асыққан Торыбек ұйқыдан 
тұра салаақ сандықтағы базарлықты алғызған. Шынында да 
көйлек әдемі екен. Тор көзді, шұбар ала, алды ашық, төсі мен 
жанына әдемілеп қалта салған. Еті тығыз, томпиған бала шұбар 
ала көйлекті киген соң, оқудан келген шәкірттей тымпиып, 
кәдімгідей ересейіп шыға келді, «Адам көркі – шүберек» дегеннің 
растығына Аманкелді тағы да тәнті болған.

Сол сәтте Рымгүл де ағасы сыйлаған ақ жемпірді сандықтан 
шығарғанды. Аманкелді келіншегін танымай қалды: ақ жемпір 
қараторы өңіне керемет жарасады екен; аш беліне жабыса қалған, 
тұрқы ұзын да емес, қысқа да емес, бойына өлшеп тоқылғандай 
құдды; жеңі сәл қысқалау, шынтағынан азақ түсіп тұр. «Әй, 
шіркін, біздің ауылай! Кең етек пен ұзын жеңге үйреніп кеткен 
соң, басаяғы тылтиған киімге мұрын шүйіре қараудан арылған 
жоқпыз. Өнегесі озық қаладан үйренеріміз әлі көпау...» деп 
ойлаған еді ол су жаңа жемпірмен алдында шыркөбелек айналған 
келіншегіне сүйсіне қарап. Немере ағасының сыйлығына Рымгүл 
разы сияқты. Көзі күлімдеп, жүзі жайнаң қағып тұр.
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– Құтты болсын, әдемі екен, – деді күйеуі жымиып.
– Бағасы да аз болмау керек.
Бағасы туралы Аманкелді ойлаған жоқ еді. Сонда ғана 

келіншегінің түннен бері осы жайында екіүш мәрте ежіктегеніне 
таңданып:

– Қанша екен? Ақысын беріп жібермедің бе? Артығымен бер
сең етті, – дегенді.

Рымгүл күйеуіне еркелеп, ернін бұлтита қарады. Сонсоң наз
данған қалпы:

– Сұрадым, бірақ Кеңес аға айтпады. Саған айтам дейді. Оны
сы несі?..

Неге сөйткенін күйеуі де түсінген жоқ. Үйде түнеген екіүш 
тәулікте соның кілтипанын қанша ойланса да таба алмай қойды.

Жас шамасы бірдей дерлік замандасын ол көбіне түсінбейтін. 
Ана жылғы одағай оқиғадан соң іш тартып, қайнаға деп 
құрмет тұтып қараған да еместі. Кеңес те алғашқы жылдары 
қарындасына өкпелеп, қатынаспай қойған. Тек бертінде, То
рыбек туған соң, Аманкелді оны үй ішімен қонаққа шақырған. 
Қазақ жолы деп астына ат мінгізіп, иығына жағалы киім жапқан.

Балалышағалы болған соң біржола безіп кете алмаған шығар, 
содан бері Кеңеспен қарымқатынас көнтөрімді жағдайға ауған. 
Екі үйдің арасына сәлемсауқат жүре бастағанды...

 
Х

 
 Сол күні қос Қызылсор қолатында еді, бұйратты жердің орта 

тұсына қонғанына біраз күн болған.
Аманкелдінің үйінен оралғанын күткендейақ, әлдеқайдан 

сап ете қалған Кеңес пен Малдан қосқа онымен ілесе кірді. Жылы 
кабинадан шықса да мұздап қалыпты. Малдан тіпті дірдір етеді. 
Ерні сөйлеуге келмей, қалшылдап отыр. Сірә, қос ішіндегі темір 
пештің бойын жылытпасын сезді ме, қойнынан бір шөлмек спирт 
суырып алды.

Бірбір тұлыпқа оранып, кескен томардай боп теңкиіп жат қан 
жылқышы жігіттер үндеген жоқ. Аманкелді де ләммим демеді. 
Жүзін сырт бере етпетінен жатыр. Көзі – қос іргесінде, екі киіздің 
түйіскен жабығынан сыналай кірген қар кесегін жаңа көргендей, 
тесіле қарап қалған.
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Кеңес қойнынан жуандығы білектей шұжық суырды. Сон
соң пышақ іздеп, айналасына тіміски қарады. Ешкім лып етіп 
қозғалмады, бірдебірі беліндегі қынына қол салмады. Қос ие
лерінің тымырайған әлпетін, өзіне одырая қарауын қолайсыз 
басталған қыстамаға жорыған, әлде қасақана елемеуді жөн көрді 
ме, кім білсін, Кеңес тонының бауын ағытып, ішкі қалтасынан 
төрт бүктеулі газет пен қылдырықтай кішкене бәкісін шығарды. 
Газеттің бүктеуін жазып ортаға қойды да, шұжықты жапырақтап 
турай бастады.

– Шөлмекті де, колбасаңды да жиып қойып, шаруаларыңды 
айт, ағайын, – деді Аманкелді басын көтеріп.

Малдан қос ағасының ескертуін әншейінгі сыпайлыққа жо
рыды ма, алақанын бірбіріне ысқылап, сәл көтеріле түсіп, 
шөлмекті қолына алды. Кеңес те сол сәтте:

– Жақындаңдар, жігіттер, – деді, – мынау – «Дружба» деген 
колбаса. Қаладан әкелдім. Құдай олла, тамаша ас! Ағына қара
маңдар, Никита ағайдың жерік асы, қызылы – өзіміздің жылқы 
еті. Бәлкім, өздерің етке тапсырған ақ адал малдың... Спирттің 
бір жүз грамын тартып жіберіп, мынаның жылыжұмсағын 
асадың бар ғой, оллаһи, түк етпейді, әрі қарай өзі қылқ ете түседі. 
Құдай біледі, сірә да тоқтамайды! 

– Шаруаңды айтсаң қайтеді, Кеңес?
– Асықпасайшы. Жылынып алмасақ, ауыз сөйлеуге келетін 

емес.
– Шаруаңды айт деймін!
– Өй, сөзді қойыңдар. Астан үлкенбісіңдер?.. Ыдыстарың 

қайда өзі? – деп Малдан қойнынан тілдей қағаз шығарды. Дәл бір 
қымбат сыйлық тартқандайақ, қолындағы қағазды төрге қарай 
сырғытты. Қос ағасы оны оқыған жоқ, арбиған әріптеріне бір 
қарады да, қайтарып тастады.

– Мөрі жоқ. Есепші де қол қоймапты.
– Сөзіңнен танба. Ұсталдың. Шарттарың түгел! – деп сұқ 

қолын шошайта дүрсе қоя берді Малдан, іле екінші қалтасынан 
тағы бір тілдей қағазды суырып, масаттана ұсынды. – Кімге, не 
үшін келе жатқанымды білем ғой мен пақыр...

Малдан Есенов Аманкелдіге бұрын да ұнамайтын. Жас жі
гіттердің ең бір тасы өрге домалап жүргені болса да, кейбір 
қылығын жаратқан емес. Әуелде бригадир еді, былтырдан бері 
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кеңшар құрылысына жауапкер прораб болып тағайындалды. 
Сонан бері жас маманға бірталай жаңа мінез қосылды... Соның 
бірі – өз тірлігін көбірек ойлайтындығы. Былтыр ол қосқа екі 
мәрте келіп, олжалы қайтқан. Әсіресе соңғы сапарында қоста 
қалған жылқышыны араққа жығып тастап, тай орнына бесті 
ат әкетіп, жер соқтырып кеткен. Бұл жолы алдыартын қамдап 
келіпті. Сірә, қайнағасы Кеңесті де есеппен ерткен.

Сөйтсе де бас жылқышы оның еркіне көнгісі келмеді. Құр қол 
қайтаруға бекінді. Тек нендей сылтау айтады?

Малдан прораб іш қалтасынан тағы бір қағаз алып шықты. 
Меңгерушінің хаты екен: «Құрметті Аманкелді інім! Қадірлі 
азаматымыз Мәкеңе ықыласыңды салғайсың. Бізге ол өте
мөте керек адам. Қосты ауыстырар жер үйлердің жабдығын 
жаз шыға қамдап, күзге дейін салып берем деп уәде етіп отыр. 
Бұйым тайы – құла ат... Ел үстіндегі азамат қой, бір тілегі шығар, 
меселін қайтарма!..»

Кеңес жұмыртқадай кішкене шыныаяқтарды алдына тізіп қо
йып, тосып отырғанды. Газет үстінде тау боп туралған шұжық 
жатыр. Малдан кесенің бірін қолына алды.

– Есенов, сізге құла атты сірә да бермеймін! Сіз түгілі, ол – өзіме 
де қимасым. Бекер үміттенгенсіз, – деді Аманкелді меңгерушінің 
хатын оқыған соң.

– Қой, шырақ, жарлықтан күштімісің? Аяқ артар бір тұяққа 
бола бет жыртысып қайтеміз? Әкеңнен қалған мал жоқ. Бәрі де 
қазынаның малы. Бір тайлық еңбегім бар осы кеңшарға. Күні
түні сабылып жүргенде, соғымға бір ат соймайтын не бопты 
маған?.. Құланы сұрағаным – қоңы тәуір дейді. Еңбегіңді же
меймін. Құдай біледі, риза боласың...

Аманкелді міз бақпады. Теріс қарап, бүк түскен қалпында 
үнсіз жатыр. Прораб та айылын жиған жоқ. Сөйлеп отыр, таусы
лып та сөйледі, жалынып та сөйледі.

Оның қиыла сұрағаны – баяғы бәйге құла. Мінуге емес, пы
шаққа жығуға. Иә, иә... Телқұланың тағдыры бұл күнде осыған 
іліккенді. Бір қос жылқының бетке ұстары болған әлей қайраты, 
кезінде жарқырап шыққан бақыты қазір қайтқан. Қартайып 
емес, қапылыста айырылған.

Жылқышы көзін тарс жұмды. Ана екеуін көргісі келмеді 
ме? Әлде ту алыста қалған шерлі елестер көз алдына кескестеп, 
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көңілі құлазыды ма? Соны өзі де білмейді, түрік ерні жыбыр
лап: «Шіркін Телқұла, топтан озған жүйрігім! Сорлы болған 
Телқұла!» – деп жанжүйесі сөгіліп, өксігені анық....

* * *

 ...Бұдан екі жыл бұрын Телқұланы қайтақайта қоймай сұ
рап, меңгеруші табыннан алдырған. Обалы не, бабында ұстады. 
Құла да, шіркін, атымақ қой, бапкер бастығының көңілінен 
дөп шығып, бір қыста үштөрт қасқыр соққызды. Дәніккен мең
геруші содан бері далаға шықса, құланы ғана ерттейтін болды.

Бірақ, нендей сор түртіп үріккенін кім білсін, бір жолы 
оқыста жалт берген құла ат үстіндегі масаң Мырзекеңді айдалаға 
жалғыз тастап, ауылға келіпті. Шылбырын сүйретіп жүрген 
Телқұланы көре сала орталықтағылар атқа мінеді.

Меңгерушіні іздеушілер иен далада, қолыбасы домбығып әрі 
мертігіп жатқан жерінен табады.

Оңалған соң құлаға қатаң жаза кесілген: діңгекке байлап 
қойып, баскөзге сабаған; қан сорпа ғып, ауылды айнала шауып, 
қайыра байлап, тағы да сабаған...

Келесі күні тізгінін сүйретіп, сормаңдай құла ат жылқыға 
келген. Қостағы жылқышылар жабыла қуып, ұстай алмап
ты. Телқұла айдалаға қашып, маңайлатпай қойған. Жақын 
келтірмей, адам көрсе аңша шоршып, айдалаға безген деседі.

Аманкелді о күндері қыстауда болатын. Қайта оралғанда, 
құла аттың жүдеу сықпытын көріп жағасын ұстаған: денесінде 
сау жер жоқ; әлде ісік, әлде жара; айыл қажаған, ер сынығы ти
ген бауыры түгел аппақ боп, бір қабат терісі түсіп қалған; аяғына 
қан ұйыған сияқты, сылти басады...

Жануар да адам талғайды білем, танымал жылқышының дау
сын естіген сәттеақ қашпайды, қайта көлденеңдеп, басын төмен 
салып, қалт тұра қалады. Аманкелді құрқұрлап келіп, жалынан 
құша шап береді...

Құла ат басын қайтақайта шұлғып, шелектей кең танауын 
жылқышының қолтығына үйкелеп, әлде еркелегендей, әлде 
мұңын шаққандай боп адамша еміренеді. Жылқышы да сүйікті 
сәйгүлігінің құлақ түбін қасып, кекілін тарап, жалынан си
пап, көпке дейін жүгендемей бос ұстап, сүлесоқ бір күйде тұрып 
қалады.
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Жылқышы құла аттың жалынан қолын алмай, ұзақ тарады. 
Әлдекімді іздеп, алдыартына көз тоқтата қараған. Әлсінәлсін 
әлдекімді жоқтап, жұдырығын түйіп, кіжінгені анық. Далада 
болған оқиғаны естісе де, құла ұшыраған жазаны нақты білген 
жоқты. Білмегені, көп күн өткізіп естігені – ақырында оны абы
ройын төгетін төтенше оқиғадан құтқарды. Ал сол сәтте білсе?..

Құланы жетектеп Келдібайдағы ауылға қайтты. Мал дәрі
герін шақыртып, әр түрлі ем жасап, әуреге түсіп, ақыры Тел
құланы санатқа қайта қосқан. Иә, санатқа ғана. Құла ат содан 
бері бұрынғы қайратынан жаңылып, жабы жылқыға айнал
ды. Ұзаққа шабудан біржола қалды. Бесон шақырым шапты
ақ, алдыңғы екі аяғын баса алмай ақсап қалады. Оған енді 
жылқышылар ер салмайтын болған, бұрынғыдай боранды түні 
ұзақ жортуға жарар ат деп сенбейтінді. Әрине, бұрынғыдай 
мінілмеген соң жоны жұмырланып, ерекше семірген. Дәл қазір 
жықса, үштөрт елі қазы түсері хақ. Сонсоң да оған қызығушы 
көп. Малданға дейін де талай кісі қолқалаған. Мырзекең өзі де 
соғымға алмақ боп бір жолы ниет білдіргенде, қос ағасынан қату 
сөз естіп, құр қол қайтқанды. Енді, міне, құланы қолқалап Мал
дан келіпті. Жалғыз емес, қасына Кеңесті ерте келген. «Бет көрсе 
жүз ұялады» дейтін қыр қазағының ежелгі есебі. Қайнағасының 
үй ішіне әкелген базарлығын Аманкелді енді түсінді...

Аманкелді теріс қараған қалпынан ауған жоқ. Көз алдынан 
қаздай тізіліп, әпсәтте өте шыққан оқиғалар керуені көңілін 
бұрынғыдан да ортайтып, ішін жымжылас жалап кеткендей. 
Суықтан бозарған ерні боларболмас жыбырлап: «Есіл құлам, 
демек, саған да кезек келді десеңші. Кәріқұртаң, тіске жұмсақ 
тайқұнан таусылып, саған да бұғалақ түскені ме?.. Жожоқ, бол
майды ол! Бермеймін сені...» – деп күбірлеп қояды.

Қос ішін жайлаған үнсіздік, одан да гөрі бас жылқышының 
тымтырыс сазарған түрі жалықтырды білем, бір сәтте Кеңес шы
дамсызданып:

– Келдібайға барып қайтқам. Еркежан ештеңе айтты ма? – деді 
ақырын ғана. Аманкелді үндеген жоқ. Қолындағы спирт толы 
кесені алақанына қондырып алып, Кеңес бір тізерлей жылжып, 
күйеу жігітке жақындай түсті де, сыбырға көшті:

– Келесі жылы үй жаңартайын деп жүрмін. Жаңа қыстауға 
қосарың болсын, қазанатыңды мен үшін қи! – деді.
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Аманкелді тұлыптың үстіңгі өңірін өзіне қарай қаусырына 
тартып, басын тұмшалап жауып алды. Онысы – «Қоямысың, сені 
тіпті де естігім келмейді» дегеннің сыңайы.

Келімсектер де бас жылқышының бермейтін пиғылын ұқ қан 
сияқты. Қайыра қолқалаған жоқ. Пеш алдына жақындап отыр
ды. Малдан кесені қолына алып:

– Өй, аты құрсын, мынаны ішелікші. Тоңып қалдық қой, мына 
жаппаларың үй емес, мола болар, сірә. Келіңдер! – деп жұртты 
тоспай, өзі ішіп салды. Кеңес те ішті. Екеуіне сәлден соң төрде 
жатқан басқа жылқышылар да қосылды.

...Малдан ағылтегіл сөйлеп отыр. Құла атты ұмытып кеткен 
сияқты. Басқа әңгіме, келесі жылдың құрылыс жайы, қаладағы 
жаңалықтар... Содан бір кезде шөлмекті тауысып, шұжықты 
тақырлап жеп болған соң, қолын сүртіп, кейін шегінді. Сірә, 
бұйырғанын алып, аттануға ойысқандай. Кеңес тісін шұқып, 
әрліберлі қозғалақтап отырды да, кенет Аманкелдіні иығынан 
түртіп:

– Әй, күйеу, ұйықтап жатырмысың, қарындасымды қайта 
алып кеткелі келгем жоқ, қорықпа. Баяғыда қойша өңгеріп, 
алып қашқаныңда да шыдағам. Тұр, басыңды көтер. Қазақта 
болмаған, дәмнен қашу ғұрпында жоқ кәпірлік мынауың... – деп 
түйіле сөйлеп, кенет даусын сәл бәсеңдетіп, – ұстап бермесең де 
ұлықсат ет! Өзіміз ұстап аламыз, – десін.

Аманкелді басын көтеріп, мысқылдай қарады. Манадан бері 
үнсіз отырған екі жылқышы да елең етіп, қозғалақтап қалды. 
Кеңестің өктем сөзіне таңданған тәрізді.

– Рас па?
– Рас болмағанда, сенімен құдалақ ойнағалы келгем жоқ.
– Рас өзің ұстап аласың ғой?
– Ұстаймын.
– Бірдебір жылқышы көмектеспейді.
– Керегі жоқ көмектің, сендерсізақ ұстаймыз, – деп қарқылдай 

күлді Кеңес, екі беті алаулап, қызына сөйлесін. – Тіпті біреуің де 
жылқыға бармаңдар...

– Уәде осы ғой?
– Уәде.
Малдан сөзге араласпай, төмен қарап, жер шұқылап жай 

отыр ған. Кеңес «уәде» деп алақанын сарт еткізгенде шыдамады, 
басын көтеріп:
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– Қойсаңшы, Кеңес, бұйырғанын алайық та кетелік, – деді.
– Жоқ, Малдеке, құланы алмай кетпейміз, – деп Кеңес ерегісе 

түсті.
– Соңғы рет ескертем, – деді Аманкелді от басына жақындай 

беріп, манағыдай емес, оның да тілі шыға бастапты, даусын 
көтере сөйледі. – Ұстай алмасаң, бірдебір жылқының түгін тарт
қызбаймын. Құр қол қайтасың.

– Келістім.
Аманкелді қалтасынан сия қарындаштың кішкене тұқылын 

шығарып:
– Қане қағазың? Алдым деп қол қойыңдар, бітті шаруа! – деді. – 

Таңдаған атқа мін, құрықтың да ең ұзынын беремін. Қаласаң 
бұғалық салар арқан да ал. Бірдебір жылқышы бірақ атқа 
мінбейді...

Сөз осымен бітіп, соғым сұрағандар аттанып кетті.
Олар кеткен соңақ жылқышылар жамырай күлді. Даурыға 

сөйлеп, келекелеп жатқандар да бар. Кейбірі жылқыға барып, 
екеуінің құланы қуғанын қызықталық десіп еді, Аманкелді 
көнген жоқ. Ол да көңілді. Беймаза қонақтан опоңай құтыл
ғанына дән риза сияқты. Өзінен басқа жанға құла ұстата қой
майтын. Ұстату қайда?! Көш жерден құлағын қайшылап, құла 
дүзге тарта жөнелетін машыққа ауысқан. Әлі де ерен шабады, 
рас, бәйгеге түсер бұрынғы қауқары қалған, бірақ біразға дейін 
алдына ат салмайтын қызбалығы жоқ емес. Жылқышылар 
күлкісінің де түп себебі осы еді.

 
* * *

Әлден уақытта сырттан ат дүбірі естілді. Әлдекім жеркөкті 
дүңкілдетіп шауып келеді. Бар даусымен аттан сап, айқайлап 
та қояды. Жан ұшырған ащы үні жер жарғандай, тым үрейлі.

– Шығыңдаршы далаға! – деп қалды бас жылқышы. 
Әлденеге жүрегі дір етіп, тұла бойы шымырлап кетті. Да

уыс жақындаған сайын жүрегі өрекпіп, аузына тығылғандай 
қобалжыды. Желбегей отырған. Бешпентін киіп, белін буа баста
ды. Осы кезде шапқыншы да қосқа жетті.

– Еей, қоста омалып неғып отырсыңдар?! Бар ма тірі жан? 
Уай, бармысыңдар?! Кім еді анау машинамен келген?! Кім болса 
да адам емес, айуан! – деген ащы үні де естілді.
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Аманкелді қостың құрым есігін жұлқи серпіп, сыртқа жүгіре 
шықты. Бұрынырақ ұмтылған жігіттер Басарды қоршап апты. 
Егде жылқышы екі иінінен дем алып, сөйлей алмай аптығып тұр.

– Айуан деймін, айуан! Есіл құла мерт болды! Ойбайау, 
Телқұла атты аналар оқпен сұлатты! Ойпырмай, мұндайды кім 
көрген?! Құдайа, неткен доңыз десеңдерші!..

– Өй, не дейсің?!
– Денің сау ма өзіңнің?!
– Ойбайай, мылтықпен атып жықты! Қуған жоқ, бір оқпен 

сұлатты, сірә, басынан аттыау деймін...
– Апырай, мұндай сұмдықты да көрдікау! Енді қайттік?
Аманкелді алғашқыда не істерін білмей, аңырып тұрып қалған. 

Басар болған оқиғаны қайталап айта бастағанда ғана, жылқышы 
серігі шошына әңгімелеген жаманат хабар қаперіне жаңа жет
кендей, кенет жұлқынып алға ұмтылды. Сол бетінде жалғыз
ақ аттап, ат үстіндегі егде жылқышының қасына жетіп барды. 
Түс деп сұраған да жоқ, бірден тізгінге жармасты. Басардың өзі 
түсті ме, әлде жұлқып түсірді ме, білген жоқ. Әйтеуір қамшысын 
қолынан тартып алғаны анық. Тебініп қалды шабдарды. Бұрыла 
беріп, қарға шаншылған құрықтардың бірін қарына іле кетті.

– Өй, тымағыңды ки!
– Уа, неге тұрсыңдар, біреуін жазым етеді анау!
– Жіберме жалғыз!
Аманкелдінің есілдерті жылқыға жету болып, жосылтып 

келеді. Қамшыны да аяусыз сілтеп келеді. Екі аяғына да дамыл 
жоқ, қайшы құлақ шабдарды қос өкпеге тепкілеп келеді.

Сол бетінде атойлап, қарауыл төбенің басына шауып шықты. 
Төбе асты мидай жазықты. Бергі алды – Ащысу өзені. Жылқы 
өзен бойына шашырап кетіпті. Қарлы өзекте таудай боп қарайған 
машинаны ол жылқының арғы шетінен көрді. Тоқтап тұр. Сірә, 
оппаға түскен. Жанында екі жаяу жүр. Қорбаңқорбаң етеді, 
қауырт жанталаста екені әрліберлі жүгірісінен көрініп тұр. 
«Иә, сәт! Бөгеле тұр азырақ. Мен жеткенше қозғалма орныңнан!» 
дегенді ішінен айтып, шабдарға тағы да қамшы сілтеді.

Жылқышы төтелей тартты. Еті қызды ма, жоқ, ылдиды 
сеп көрді ме, шабдар ат та аяғын дестелей тастап, зулап берді. 
Аман келді де аянған жоқ. Өзін де, атты да қысып бақты. Ердің 
алдыңғы қасына етпеттей жатып алған. Тақымын шабдардың 
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тақыр қолтығына қысып алып, ана жылы, бөрілер тобына өшіге 
ұмтылғандай тас түйін ызамен жүйткіп келеді.

Біраздан соң шилеуітті ойпаңға тап болды. Қары қалың екен. 
Шабдар жаңағы шабысынан жаңылып қалды. Әуелі қоян бүлкек 
шоқыраққа түсті, одан соң қалың оппадан аяғын суыра алмай, 
жиіжиі сүріне бастады.

Жылқышы бәрібір қайтқан жоқ. Екі ара жақындай түсті. 
Енді бір ұмтылса жетіп баратын жер. Опоңай өтіп кетем деп ой
лады. Асылында, соны ойлауға мұршасы болған жоқ. Көз алды 
бұлдырап, қол созым жерде ербеңсербең жүгірген екі дүлейден 
өзгені мүлдем көрер емес. Соған ғана есі ауған, тезірек жетуді ғана 
білгенді. Атын сауырға сабап, үстіүстіне тебінді. Қайтсін жану
ар! Ышқына ұмтылды. Бірақ, амал не, оппа қарға кеудесінен кеп
телген шабдар ат кенет қыбыр ете алмай, біржола тұрып қалды.

Сонда ғана Аманкелді есін жиды. Бойын ашуға алдырып, 
тақымындағы атына да келеңсіз қысас жасағанын білді. Жалма
жан жерге қарғып түсіп, омбы қарға малтыға жүріп, тізгінінен 
әрліберлі тартып, шығардыау бір сәтте. Шығарғаны құрысын, 
өзі де діңкелеп, моншаға түскендей болды. Күртеше жеңімен 
маңдайын сүйкей тамшылаған терін сыпырып тастап, атына 
қайта мінді.

Енді ол кейін қарай, шилеуітті орай шапты. Ол болса едәуір 
айналыс жер. Уақыттан ұтылар, аяғына өзі салған тұсамыс 
болып шықты. Әрі әлгі жерде едәуір бөгеліп қалды. Әйтсе де 
үлгеретін сияқты. Машина әлі қозғалған жоқ, манағы орнында 
тапжылмай тұр.

Көз көрімде көлбеңдеген екеуге өшіге қараған Аманкелді 
ер нін жымқыра тістеп алған. Көзінен жас парлата, табан асты
нан қар үйіре ағызып келеді. Ағызып емесау, бір өзі алдыар
тынан қар боратып, дауылдатып келеді. Тұяққа оралған қар 
кенет жұқара бастады. Омбы мүлдем таусылды, әлде айналып 
өтті? Жұқалтаң қырбық. Тіпті аттың шашасынан келер емес. 
Аманкелді шабдарға тағы да қамшы сілтеді. Сол сәтте маши
на ізіне кезікті. Қазқатар жарысқан қос сүрлеу. Бұдан артық 
жоралғы болмас! Енді сүрінсе, енді кешіксе – өкініші кетпес! 
Жоқ, сүріне қоймас. Бұған да тәубе!.. 

Жылқышы атын машина ізіне салды.
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Шабдардың күлтеленген жұмсақ жалына еңкейе түсіп, қа
рындағы құрықты оңтайлады. Назары ат тұяғымен жарысқан 
қос сүрлеуде. Зулата ағып келеді. Машина әрліберлі айналыс жа
сап, қары жұқа жерді таңдай жүріпті. Су жаңа доңғалақтардың 
бүрі қағазға басқан таңбадай қар үстінде сайрап жатыр. Бірін
бірі дөп басқан екі із домбыра ішегіндей қазқатар тартылған. 
Апырау, мынау не? Доңғалақ ізінің арасындағы көбік қардың 
додадодасы шыққан. Сүйреткімен қар бұзғандай шатшәлекей 
айғыздалған. Қомақты бір нәрсенің жалпақ ізі. Тұяқ ізіне 
ұқсамайды. Тым жалпақ, тым үлкен. Апырай? Жылқышы жі
гіт бұлдыраған көзін уқалап, төменге қадала қарады. Сонда ғана 
мәнжайға түсінді.

Додаланған жалпақ іздің нақ ортасында тағы бір күрең жо 
лақ қарауытады. Із емес. Түсі де бөлек. Ақ қардың үстіне жа
йыл ған қызыл матадай алаулаған ашық қанық түс. Қараған 
көзді қарып түскендей қан қызыл...

Қан еді бұл!
Сірә, қызылшыл екеуі құланы атып жығып, бауыздай сала 

сүйрей жөнелген. Өзен жарына дейін сүйретіп, сол жерде 
кузовқа салуды құп көрген. Бәрін ойластырып, бәрін де алдын 
ала есептеген. Тіпті мойнына құрық тигізбей, жануарды оқпен 
жайратуға дейін... Неткен аярлық! Әлде айуандық?

Аманкелді көзін сүртті. Жылап келе ме, жоқ, қатты шабыс
тан туындаған қарсы желге шыдамай, көзі суланып келе ме?.. 
Әйтеуір көз алды бұлдырап, жөнді көрмей, қарауыта бергені 
анық. Табан астындағы жер қар емес, қан жамылып жатқандай 
құдды. Өзі қан теңізін кешіп келеді. Қолында ескегі де жоқ, 
жыртық қайыққа мініп, екі қолымен қан сапырып, ербең
ербең есіп келе ме, әлде өзін дауыл қуып, жан сауғалап келе ме? 
Әйтеуір зәреқұты қалмай, қашып келе жатқаны рас. Қашса 
да жаналғыш апаттан құтыла алмай, қоймалжың қою қанды 
кіршкірш басып, тітіркене жаншып та келеді. Алдыарты – 
шұрқыраған жылқы даусы. Кісінеген айғыр үні. Шыңғырған 
құлын зары. Тебіскен көп жылқы, сеңдей соғылысып, бірінің 
үстіне бірі шығып, жаппай бастығырылған тобыр. Айналасы 
түгел мөңкіген ту асаулар. Бәрібәрі тымтырақай қашып жүр. 
Соларды торыған адам жылқыдан да көп. Бәрінің қолында 
бірбір арқан. Сірә, бұғалақ тастамақ. Жағалай байлапматап 
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алып, алдына сап, қан теңізіне қарай жөңкілте айдамақ. Топ
тап айдағаны бір бөлек, қосқостап жетектегені бір бөлек. Қу
ғындалған жылқы нөпірі өзіне қарай жырыла шығып, шат
шәлекей тулағандай, сірә. Пана іздей ме, өзін қорған көре ме? 
Ал өзі?.. Соңында жылқышы серіктерін ертіп, қашып келеді, көз 
көрмеске безгідей...

Шабдардың сауырына алты өрім таспа тағы тиді. Мейлі, зо
рықсын аты! Мейлі, омақаса құлап, жұлыны үзілсін! Аманкелді 
енді аянбайды. Аянааяна болған. Құрығын сүйретіп күні ертең 
жаяу қалғанда есіз даланы күзетпек пе? Жоқ, тағы да жоқ! Үл
герсе екен. Қолы іліксе тек! Құрықтың да қысқасы тиіпті қолына. 
Тіпті жақсы. Қысқа құрық – сойылмен бірдей. Қысқа сойыл 
ұруға оңтайлы. Қайың құрықты сол жақ қырына оңтайлап алды. 
Бірер рет салмақтап та қойды.

Екі ара қысқара түсті. Екі жүз қадам, жиырма, он... Әне, 
құрық сілтер жерге тақады. 

Жылқышы кенет көзін тарс жұмды.
Оның көргені – бәйге құланың кесулі басы еді. Қыл өңештен, 

жүген ілінер желкеден шорт кесілген бас, керексіз болған 
ба, қар үстінде теңкиіп жатыр. Шарадай көзі мөлдіреп ашық 
қалған, үстіңгі ерні түріліп, тістері ырсиып, көкпеңбек аспанға 
мөлие қарап, «Менің жазығым не, айтсаңшы, ей, адам, желмен 
жарысқан жүйріктігім бе?..» деп жалбарына сұрап жатқандай 
құдды.

«Нән семіздігің!» дей алмады жылқышы. Дәті жетпеді. Езіл
ген еңсесін жия алмай, есеңгіреген қалпы, құлап қалмауды ой
лап, ер қасына еңкейе берді тек. Әлденеден қатты лықып қал
ғанда ғана көзін ашты. Еңкейіп отырғаны сеп болған. Әйтпесе 
жерге ұшып түсуі хақ екен. Ерге түзеліп отыра беріп артына 
қарады. Сонда ғана лықсыған себебін білді. Ат биік жардан се
кіріпті. Өзен жары. Машина тұрған жар. Айнала қыпқызыл 
қан, шашылған жын. Апырау, аналарға жете алмай қойғаны 
несі? Неге жақындамайды екі ара? Жаңа ғана құрық тастам жер 
қалған еді. Сөйтсе зытып беріпті. Кузовы ашық. Соны көтеруге де 
соны мұршасы келмеген...

«Жоқ, бәрібір жібермеймін. Бәрібір қуа беремін! Үйлеріңе 
дейін қуамын!»

Екі ара енді қашықтай берді. Он қадам... жиырма... елу қадам. 
Тіпті одан да ұзады. Бірақ соны елеген Аманкелді жоқ. Сезсе де 
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тоқтар емес. Тежемеді тізгінін. Қайта шабдарды бұрынғыдан да 
борбайлап, онан сайын қыстай түсті.

Бір мезетте аты кілт тоқтады. Ат жалына етпеттей жатқан 
жылқышы сонда ғана басын көтерген. Көлденең кескестеп 
жылқышы серігі тұр. Шабдардың шылбырын қолына шаужай
лай ұстаған. Бір қолында қара барқытпен тысталған сеңсең 
тымақ. Өз тымағы. Қостан жалаңбас кеткенін сонда ғана білді. 
Құлағы қалай тоңбаған?..

– Қой енді, қосқа қайталық. Телқұла енді бізге жоқ!
Аманкелді жылап жіберді. Жыламағанына көп болып еді. Өз 

бетімен атқа мінгелі көзіне жас алды ма екен, сірә? Ана жылы 
аты күзелгенде де егілген жоқты, іштен тынған. Иә, әкесі Төлеу 
өткенде нақ осылай қатты өксігені есінде. Оған да көп жыл өтті. 
Көкесі соғыстан жаралы оралды. Жарасы басында еді. Шықшыт 
тұсы бүлкілдеп тұратын. Елге келген қуанышы көпке бармады 
бірақ. Ауыр жарақат тезақ алып жеді. Бүкіл ауыл егіле жүріп 
жерлегенде, Аманкелді даусы сенбей көп жылаған. Мауқын 
баса алмай, етпетінен жатып ап көп егілген, көп жанды қоса 
егілткен. Әкесіне деген сезімі тым өзгеше еді. Өзінің бар іс
әрекетін соған бағыштап, өнеге тұтып жүретін. Әр шаруасын 
әке сімен ақылдасып, әр қадамын көңілінде ұялап қалған сол бір 
сұр гимнастеркалы, саржағал, мосқал солдатпен іштей кеңесіп 
барып шешуге тырысатын. Жылқы бағуға шығарда да әкесінен 
ақыл сұраған. Соғысқа дейінгі ғұмырын құрық сүйретумен 
өткізген жылқышы әкесінің бұл қадамына қарсы болмайтынын, 
қайта қуана құптайтынын біліп келеді. Қазір де қату өңді солдат 
бейнесі көз алдына кескестеп тұра қалды. «Балам, ақылыңнан 
адаспа. Сабаңа түс» деп тұрғандай.

– Қайта бер, Қасым. Қосқа бүгін қайтпаймын!..
Шабдарды өкпеге тебініп кете барды. Артына қайырылған 

жоқ. Беті – жылқы жатқан өзен баурайынан мүлдем қиғаш, бұрыс 
өңір. Баяғыда адасып, Телқұламен ерсіліқарсылы шапқылап, 
ыққан табынды қайыратын сары жон дала.

– Апырау, елсіз даладан не іздемек? Есі дұрыс па?
Қасым өзінен ұзап бара жатқан жылқышының соңынан қа

рап, біраз тұрды. Он шақты жылдан бері ыстықсуықты бірдей 
бөліскен жолдасы еді. Жан сырына қанықпын деп ойлайтын. 
Мынасын түсіне алмады. Қайыра тоқтатып, жолын бөгеуге баты

16246
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лы тағы жетпеді. Сөйтсе де қуып жетіп, үстіндегі тұлыбын шешіп 
берді.

Сол түнді Аманкелді Аққұдық жазығында өткізіп, жылқыға 
таң алдында ғана келді. Көзін ілген жоқ. Бір жанмен тілге де 
келмеді. Өзімен өзі. Қымқуыт шексіз бір ой теңізіне түсіп 
кеткен сияқты. Кей сәт табыннан жырағырақ шығып, далаға 
қарап қалт тұрып қалады. Әлдебір елестер өтеді көз алдынан. 
Жылқы иірген құла аттың шабысын естіп, тыңдап тұрғандай. 
Дүркіреген көп жылқы үні, сатырсұтыр сойыл дыбысы жет
кендей құлағына. Күні ертең орталыққа жүретінін, парткомға 
арыз апаратынын ойлай ма? Әйтеуір қалың ой үстінде сон
дай бір тәуекелге бекінгені анық. Суайт меңгерушіні сыйлап 
та, тыңдап та болды. Есеновтің есіргені де соның мырзалығы. 
Кеңес сықылдыларға қасиетті қосты тәлкек еткізген де соның 
жарлығы. Екеуін де аямақ емес. Енді аянарлық жағдайы қалған 
жоқ. Орталық құлақ аспаса да тоқтамайды. Одан да әріге бара
ды. Өндіріс басқармасына барады, облысқа дейін жетуге әзір. 
Жетпесе болмайды. Ендігіге төзім жоқ.

Қосқа ол өзгеріп оралды. Өңі қату, жүзі сұсты. Қарсы келгенді 
алып ұрғандай ашулы. Қанжығасына құла аттың далада қалған 
басын байлап алыпты. Оны қайтпек? Бір жанға жөнін айтып, 
түсіндірмеді де. Әскездеп терісін сойып, әбден тазалап, етінен 
арылтып, қанжығасына қайта байлап қойды.

Сонсоң ас ішіп жылынып алды да, атына мінді.

ХІ

 ...Аманкелді әңгіме тиегін ағытқалы біршама уақыт өтті. 
Көптен бері көкейін тескен жан сыры, сірә, соны қанша жыл өтсе 
де ұмыта алмаған, жүрегінің түкпіргі бір қалтарысында қалып 
қойған сықылды. Ағынан жарыла бастанаяқ ақтарып отыр.

Темір пештің аузынан жылтжылт еткен шоқ сәулесіне телміре 
қарап, соның алаулаған алқызыл нұрына бетімді бере үнсіз отыр
мын. Бір сәтте жылқышы маған жақындап:

– Осы даудың аяғы немен тынды деп ойлайсыз? – деп бетіме 
ожырая қарады.

Үндегем жоқ. Түсінікті жайт екенін, сірә, мойындағым келме
ген болар...
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– Өзімақ айтайын, – деді Аманкелді сәлден соң. – Есенов
ке шаң жұққан жоқ. Меңгерушіміз – қашаннан сыйлы адам. 
Сайқымазақ күлкіге өзім қалдым. Мына Кеңестер осы күнге 
дейін сол күнгі есуастықпен парапар әрекетімді өздерінше күлкі 
етеді. «Машинаны атпен қуған жынды Аманкелді» атандырған 
да осылар. Сіз естіген одағай оқиға сол, сондай бір енші атағым 
бар. Иә, иә... Дүйім жұртқа күлкі боларымды қайдан білейін, ашу 
үстінде соны ойлаппын ба, қу жанымды қидалап шаба беріппін. 
Мыналардың құлқынтілеуімен санасуым керек екен, сөйтсем. 
Әрине, қазірде кей нәрсеге көзім ашылды. Жылқыға келген әлей 
жұт бұлар да емес, басқа екен. Басқа болып жүйкені құртты ғой. 
Ет жоспарын екі еселеп, үш еселеп, өтірікшыны аралас «асыра» 
орындап жатқан дүрбелең жылдар есіңізде болар? Сол дүрмекке 
бірінші боп біз түсіппіз. Жылқы жарықтық құрбандыққа шалы
ныпты. Басшыларым сол жолыақ бажайлап айтып, көп жайтты 
кешеңдеу ұғатын миыма құйып берді. Құйғаны құрсын, содан 
былай көңіл құлазып, өзгеріп кеттім...

Сөйлеп отыр Аманкелді. Әредік сырлы аяқтағы майлы құртты 
аузын толтыра ұрттап алып, дәмін байқағандай, толғаптолғап 
асықпай жұтады да, әңгімесіне қайта кіріседі.

Жолсерігім Кеңес қорылға бағана кіріскен, тұяқ серпер емес, 
рақат ұйқы құшағында. 

 1965 жыл

Қырық жылдан соң

 Ертеректе малшы болған сыйлы бір ағайынды ақырғы са-
парға шығарып салмақ болып, Семейдегі мұсылман бейітіне 
барғам-ды. Кенет мені шеткі машинаға шақырды.

Алқам-салқамы шыққан ескі «Жигулидің» алдыңғы кресло-
сында отырған мосқал адам маған қолын төсіне қойып, ізетпен 
сәлем берді де:

– Ағай, таныдыңыз ба? Орнымнан тұрмағаныма, шақырт-
қаныма ғапу етіңіз. Екі тізеден жүре алмаймын. Машинаға 
көтеріп мінгізіп, көтеріп шығаратын мүшкіл жағдайдамын... – 
деп мұңая жымиды.

Томпақ бетіне, нұры тайған қой көзіне қадала қарап тұрып, 
іле-шала:
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– Ой, сен Аманкелдімісің? – деп қолын алып, құшақтау үшін 
өзім еңкейдім. – Ал, сөйле, қайдан жүрсің, қашаннан бері мына 
күй ге түскенсің?.. – дедім.

– Ол, аға, ұзақ әңгіме. Жас күнде батырсынып, далада көп 
түнегеннің зардабын тартқаныма он жыл болды. Қазір қала-
дамын, үлкенім Қозыбектің қолындамын, күтімім жақсы, шай-
лық тірлігім бар...

– Бәрекелді, қайырлы болсын, оған да тәубе де!.. – деймін. – 
Сені мен бір байшыкештің сәйгүліктерін баптайды, тірлігі 
жақсы деп естіп едім. Мына жайыңды білгем жоқ, айналайын.

– Аяқтан айырылған соң байшыкешке керегім болмады, аға... – 
Аманкелді күрсінгенін көрсеткісі келмей, теріс қарады. Көзінен 
мөлт-мөлт төгілген жасты да байқап қалдым. Жасыт пайын 
деп, көрмегенсідім. – Менің қандай жылқышы болғанымды, 
ата кәсібімнен айнымай талай жыл қарыма құрық ілгенімді 
сіз білесіз, жаздыңыз ғой, аға. О да бір түске енгендей айшықты 
уақыт екен. Қоғам малы, халық несібесі деп жан аямай, жылқы 
бақтық. Төрт аяқты жыртқыш түгілі, екі аяқты айуандарға 
алғызбай, алдымдағы малды қызғыштай қорғаған есіл еңбегім 
бүгінде не болды? Мен қостан кеткенде мың қаралы жылқыны 
санап өткіздім. Ал содан қазір бір тұяқ та қалмағанын білетін 
шығарсыз?..

– Білемін, бауырым, сен жайлаған өріс қазірде қаңырап бос 
жатыр, – дедім. – Оны неге сұрадың? 

– Сұрағаным, ағасы, ұйқым қашқан күні соны да ойлаймын. 
Не үшін алыстым, не үшін қоғам малы деп, қу жанды шүберекке 
түйіп, ондаған жыл жылқы күзетіп түн қаттым? Сол жолда 
жүріп, міне, денсаулықты да құрттым. Жә, оның жауабын сіз 
де, сірә, білмейсіз. Мен де білмеймін. Ал мен сізге басқа гәпті ай-
тайын: жүз мың шамасы аса қой өргізіп, бес мың сиыр бағып, 
екі мың жылқыны екі қосқа шығарған «Ақтас» кеңшарының 
қазіргі қожасы кім екенін білесіз бе? Таңданбаңыз, өзіңізді 
қосқа әкелетін менің Кеңес қайнағам. Үлеске түскен кеңшарды 
тоналған кезінде сутегін сатып алды да, сонша малға кең өріс, 
жайлы қоныс болған ұлан-байтақ жерді бір өзі билеп-төстеп 
отыр. Менің Адас деген немере інім соның екі жүз қаралы меншік 
жылқысын бағады. Өзге малын да бағып-қағушылар кешегі мен 
сияқты орденді, еңбекқор малшылардың балалары...
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– Заман сондай әуенге ауған соң не дейміз, Аманкелді? Бас 
амандығын тілейік, сен де, міне, алпысты еңсеріп, немере сүйіп, 
ел ағасы атанып отырсың. Демек, еңбегің жанды деп біл... Соған 
да тәубе... – дегеннен өзге ештеңе айта алмай, жайсыз әңгімені 
тезірек аяқтауды тілеп, үнсіз тұрып қалдым.

Сол кезде аят оқыған молданың үні естілді. Шерлі әңгімені 
одан әрі өксікпен жалғаудан мені сол құтқарды... 

  Семей.
2005 жылдың шілдесі
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«АЛАСАРМАС АСҚАР ТАУДАЙ АРДАГЕР»*

(Тарихи эссе) 

 Қазақтың біртуар тарихшысы Ермұхан Бекмаханов-
тың ғұмыр жолын зерттеуге кіріскен кезімде «Қазақ КСР 
тарихының» Ұлы Отан соғысының ауыр жылдарында жазылу 
мехнатын иығымен көтеріп әрі 1943 жылы жарық көрген тұңғыш 
басылымына редакторлық еткен Қазақстан КП(б) Орталық 
Комитетінің секретары Мұхамеджан Әбдіқалықовпен кезде-
суге құштарлық туды. Зейнеткер қайраткердің өмір жолы-
на үңіліп дайындық жасаудан соң, 2001 жылдың көктемінде 
Алматыға аттандым. Өзім білетін бірнеше кексе тарихшы 
ол кісіге жолықтырудан бас тартты. Айтуларынша, Мұ хаң 
журналистер мен жазушыларға сұхбат бермейді, ойын өзде-
рінше бұрмалап жазып әбден түңілдірген-міс. Сол шаруаны 
ақырында Ерекеңнің ғалым жары Халима Адамбекқызына ай-
тып: «Өзіңізге сыйлаған «Қазақтың Қанышы» кітабымды 
көрсетіп, Қаныш Имантайұлымен қарым-қатынасы тура-
лы баяндалған беттерді нұсқаңыз. Сізден ол жігіт Ерекеңмен 
қарым-қатынасыңыз және тұңғыш «Тарих» жайында сұрамақ» 
десеңіз, бәлкім, бас тартпайды», −  дедім. Ері туралы ізденіске 
өзімді душар еткен апай: «Ойыңды ұқтым, Медеужан», − деді. 
Келесі күні кеште ол кісі телефон шалып: «Мұхамеджан 
ағаймен келістім, сағат 10-да біздің үйге кел», −  десін.

Сәуірдің 13-і күні ертеңгілікте кездестік. Әңгімеміз үй иесі 
жайған дастарқан басында өтті. Сол жылы 94 жастың өріне 
көтерілген Мұхамеджан Әбдіқалықұлы кейбір кекселердей бұ-
рынғы қайраткерлік іс-қарекетін ежіктеген мезі әңгімеге түс-
кен жоқ, «Қазақ КСР тарихының» жазылу тарихындағы көп-

* І. Жарылғаповтың М. Әбдіқалықұлына арнауынан



247

ШЫҒАРМАЛАРЫ

шілікке беймәлім жайттарды тарқата сөйледі. Ақсақалдың 
жауабын тыңдап алып: «Ағай, осы айтқаныңызды түйіндей 
қайталайық», – деп диктофонды қосамын... Сөйтіп отырып 
кіші бесінге дейін жүрген сұхбатта Семейден дайындап кел-
ген 52 сауалымның бірқаншасына нақты жауап алдым. Бірақ: 
«Кейбір сұрауларыңа үйдегі қағаздарымнан қарауым керек», – 
деді. Қысқасы, бір тәулік демалыстан кейін, 15 сәуірде қайыра 
кездестік. Екі күнге созылған ұзақ сұхбатта Мұхамеджан 
Әбдіқалықұлынан мен 8 таспа әңгіме жазып алдым. Оңаша 
қалған кеште дәптерге түсірген тосын деректер қаншама!..

Екінші кездесудің соңында баламды машинасымен шақырып, 
ақсақалды Қонаев көшесіндегі 135-үйдегі пәтеріне апарып сал-
дым. Мұхаң үйіне бас сұғуға шақырды.

– Қаламыңа шабыт тілеймін, Медеу шырағым, шындықтан 
тек ауытқымай жаз. Құбылмалы заман әлі де өзгереді. Қаз-
қалпында қатып қалмайды... −  деді ақсақал қоштасарда. −  Диа-
лектиканың заңы солай. Карл Маркс хакім де бұл жайында 
«Тарих әрқашанда қайталанады, тек сайқымазақ түрінде...» 
деген... Ермұхан марқұм қазақ тарихшыларының сұлтаны еді, 
білім-танымы ұшан-теңіз, дарыны ерекше күшті, ел тарихын 
түгендеймін деп жүріп қиянатқа ұшырап, елу жасында өмірден 
кетті. Шындықтың жолы әрқашан да ауыр, қай уақытта бол-
сын ақиқатты ашық айтқан батылды жер жастандырудан, иә 
соңына ит қосып әуреге салудан билік иелері тайсалған емес. Бұл 
гәпті мен саған, қарғаш, білсін, ойлансын деп айтып отырмын. 
Менен не естідің, әңгімем көңіліңнен шықты ма – сұрамаймын, 
қалай пайдалансаң да еркің... Бір ғана талап қоямын: ойымды 
бұрмалама, уақыт аужайына келмейді деп өңін де айналдырма, 
менен естіген қалпында келтір, ал ұнатпасаң – мүлдем жазба!..

Ақсақалға ақиқаттан айнымауға уәде еттім.
Сол сәтте тағы бір іс ойыма түсіп, жарық дүниеге келуіне 

өзі мұрындық болған «Қазақ КСР тарихының» алғашқы ба-
сылымы кітапханаларда жоқтығын, сирек қорда сақтаулы 
кітапты пайдаланудың машақатын ескертіп, үйіндегі кіта-
бын уақытша пайдалануға сұрадым. Мұхаң шкаф сөресінен 
1943 жылғы «Тарихты» алып: «Қашан қайтарасың? Мен үшін 
бұл – өткен өмірімнің ескерткіші, өте қымбат дүние!» −  деді. 
«Семейге апарып, ксерокөшірме жасатамын, әрі дегенде екі 
айда әкеп беремін, ағасы!» – деген уәдемен қиыла сұраған кіта-
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бымды алып, шілдеде қайыра әкелгенімде, Мұхамед жан ағай: 
«Ермұхан туралы ғұмырнама кітабыңды қашан оқи мыз?» −  деп
қызығушылық аңғартты. «Біраз жыл тосасыз. Жауабын Мәс-
кеуден іздейтін түйткілді сауалдар көп. Өзіңіз де асықпай, 
ойланып-толғанып жаз дегенсіз...» −  деп, кезінде жұрт көңілін 
алаңдатқан, әуреге салған оқиғаларды баяндаудың қиынды  ғын ес-
керттім. «Оның рас, шындықты айқара ашудан айныма!» −   де ді  
қайран Мұхаң. Арада өткен екі айда туған күмәнді са уалдардың 
біразына тағы да жауап алып, ақсақалға есендік тіледім.

Сол күнгі кездесу соңғы болды. Мұхамеджан Әбдіқалықұлы 
2006 жылдың 13 шілдесінде, жасы жүзге іліккен шағында дү-
ниеден қайтты.

«Ноқталанғған тарихшы» ғұмырнамасын мен 12 жыл тол-
ғап, ақырында соның қазақша және орысша нұсқаларын 2010 жы-
лы ғана жарияладым (тұңғыш шығарушы – Астанадағы «Фо-
лиант» баспасы). Сәттілік деуге болады: нақ сол жылы осы 
баспаның және өзімнің қаржыма осы кітаптың үшінші басылы-
мы «Бекмаханов» деген атаумен Мәскеудің «Молодая гвардия» 
баспасының «ЖЗЛ» сериясынан да жарық көрді. Деректі жанр 
әдебиетінің классигі, есімі әлемге мәлім француз қаламгері Ан-
дре Моруаның айтуынша, ғұмырнама кітаптың қаһарманы 
өмірден озған соң елу жылдан кейін ғана шындықты толық 
және нақты ашқан шығарма туады-мыс, өйткені оның өміріне 
қастандық жасағандарды, көңіл күйін бұзған оқиғаларды да 
ешкімнен қымсынбай емін-еркін айтуға болады екен; сол уәжге 
жүгінсек, Ермұхан тарихшының опат болғанына 2010 жылы 
44 жыл болды; демек, менің де қаламды кібіртіктемей еркін 
сілтеуіме жол ашылған... Осы ретте мен қазақтың «Аруаққа 
топырақ шашуға болмайды!» деген, өмірден өткендердің кү-
пірлігін айтқызбайтын пәлсапасын белінен басып, әйгілі Еуро-
па ойшылы, неміс ғалымы Шопенгауэрдің «Өліп қалды ғой деп 
замандасына жасаған ауыр қиянатын бүгу де −  қылмыстың 
зоры» деген уәжіне ден қойдым.

Төменде сөз болатын алуан оқиғалар кәнігі тарихшы, зер-
десі мықты білімпаз, ұлт жанкүйері Мұхамеджан ағаймен ұзақ 
сұхбатта естіген, көпшілігі жұртшылыққа беймәлім деректер-
ді жаңғыртып, одан да гөрі кейбір жазымпаз әріптестерім мен 
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әсіре тарихшылар қазірде ойжотамен долбарлап баяндап жүр-
ген күңгірт жайттарды ашу мақсатынан туды. Сол деректер-
дің денін мен «Бекмаханов» ғұмырнамасында қажетіме жарат-
тым. Алайда деректі жанр ерекшелігіне орай оған кірмеген кейбір 
оқиғаларды академик А.М. Панкратованың «Қазақ КСР тари-
хын» жанталаса қорғап, БКП(б) Орталық Комитетінің хат-
шыларына 1944 жылы жолдаған хаттары туралы «Ел тарихы 
тартқан тауқымет» деп атаған эссемде пайдаландым («Еге-
мен Қазақстан», 2012 жылғы 15-19 мамыр күндері, әрқайсысы 
бір беттен бес санында жариялан-ды). Сөйтсе де маған бертінде 
мәлім болған деректердің қайсыбірі мұрағатымда қалды. Ең 
өкініштісі, түрліше себептермен М. Әбдіқалықовтың ел та-
рихын түгендеу жолындағы таңғажайып іс-қарекеті мен ерен 
еңбегі оқта-текте ғана айтылып, таңғажйып ерлігінің бүгінгі 
қауымға толық жетпегенін ескеріп, қайраткер тұлғаның 
жарқын ісі мен дара бейнесін осы эссе арқылы жұртшылыққа 
қайыра әйгілеуді жөн көрдім. Әлбетте, жоғарыда аталған екі 
еңбегіме енгендерін қайталамауға тырыстым, кейбірі қай-
таланса да оқиға сүреңін түсіндіру үшін ғана келтіргенімді 
ескертемін... 

* * *

 Мұхамеджан Әбдіқалықұлы орыс патшасы билеген заман
да Ақмола оязына қарайтын Қарағанды іргесіндегі Ақбұйрат 
мыс зауыты (орыс көпесі Никон Ушаков ашқан, соңынан 
ағылшындар иемденген Спасс мыс өндірісі) жұмыскерінің 
көп балалы отбасында 1907 жылы дүниеге келген (ал әкесі 
Әбдіқалық – Баянауланың тумасы, сүйіндік руының бір тармағы 
қаржас бұтағынан тарайды). Мұхаңның өзі Кеңес өкіметі 
Сарыарқа жонында түпкілікті орнаған кезде, яки жасөспірім 
кезінде үлкендерге ілесе жұмыс істеп, «нан тапқыш қарабала» 
атанған. Спасс кәсіпшілігіндегі жұмысшы жастар мектебінде 
сауатын ашқан. Одан соң Қызылжар қаласындағы фабрикза
уыт мектебін (ФЗУ) мектебін үздік бітіріп, Қызылордадағы 
ағар ту институтына (КИНОға) түседі. 1928 жылы Алматыда 
педагогика институты ашылып, сол оқу орнына тұңғыш ректо
ры болып Санжар Асфендияров тағайындалғаны жұртшылыққа 
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мәлім. Қазақстанның жаңа астанасындағы тұңғыш оқу орнының 
беделін, білім деңгейін көтеруді ойлаған қайраткер азамат 
ҚазПИде ұстаздық етуге Ташкенттен, Орынбор, Омбыдан, тағы 
қаншама жерден білікті қазақ азаматтарын көптеп шақырған. Со
нымен бірге Семей, Қызылорда, Шымкент қалаларынан шәкірт 
жастарды да топтап алдырған. Мысалы, КИНОның бастапқы 
курсындағы барлық студенттерді Алматыға ауыстырған. Сол 
топқа жаратылыстану факультетінде білім алып жүрген 21 жа
сар Мұхамеджан Әбдіқалықов та ілігеді. «Тарихэкономика 
факультетінде дәріс оқитын оқымыстылар − өңкей ығай мен 
сығайлар. Ахмет Байтұрсынов, Халел Досмұхамедов, Әлімхан 
Ермеков және медикпрофессор Санжар Жағыпарұлы Асфендия
ров, – деп еске алғанды студент шағын Мұхамеджан ағай әңгіме 
үстінде. −  О кезде сабаққа қатысу, дәріс тың дау −  ерікті іс, өз 
факультетімнің сабағынан босаған сәтте әлгі жай саңдардың 
дәрісіне барамын, қазақ тарихын жатқа соғатын керемет әң
гімелерін қақас жібермей тыңдаймын. Сөйтіп жүріп ғажап ше
шен әрі тарихтан дәріс оқитын ректордың көзіне шалындым, 
сірә, ол кісі оқыс сауалдарымнан аңдаған. Санжар Жағыпарұлы 
мені әлеумет жұмысына тартып, бірер айдан соң институт тағы 
комсомол ұйымына секретарь міндетін атқаруды жүктеді. Нақ 
сол қарсаңда жаратылыстану ілімінен жеріп, тарихэкономи
ка факультетіне ауыстым. Бұл болса, қарғаш, тарихпен қоса 
экономиканың не екенін біліп, бұрынғы жалпылама саяси көз
қарасыма, қоғамға деген қарадүрсін танымыма ілкі өзгеріс 
ту ғызды. Қарапайымдап айтқанда, айналамда жүріп жатқан 
үлкендікішілі өзгерістерді түсінуіме жағдай туғызды...» 

Осы оқу орнында жүргенде М. Әбдіқалықов Компартия қа
тарына кандидат болып, соңынан мүшелікке қабылданған. Ай
туынша, өзіне кепілдік берушілердің бірі −  профессор Асфен дия
ров. Институттың соңғы курсына ауысқан кезде студент жігіт 
республикалық кітапхананың ғылыми қызметкері болып та еңбек 
еткен. Оқу орнын 1932 жылы тәмамдаған соң ҚазПИдің саяси 
экономика кафедрасында оқытушылық жұмысқа қал дырылған. 
Бұл жайт та жас жігіттің алдына қойған басты мақсатымен дөп 
келіп, ғылыми ізденіс бастап, туған елінің тарихы н түгендеу 
ісіне кірісуге түрткі болған... 

Алайда сол кездегі ықпалекпіні ересен күшті әлеуметтік 
нау қандар жас білімпаздың ғылымға құштарлығымен санас
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пай, 1933 жылы оны комсомол жұмысына қайтадан тартқан. 
Өлкелік комсомол жастар комитетінде нұсқаушы, одан соң 
бөлім бастығы болып, төрт жылдан кейін Қарағанды облыстық 
партия комитетінің үгітнасихат бөлімінің меңгерушісі мінде
тін атқаруға кіріседі. Сол жұмыстан 1938 жылы Алматыға же
деғабыл шақырылып, Қазақ КСР Халық ағарту комиссары бо
лып тағайындалған.

Сонымен 31 жасар білімпазға «халық жаулары» көптеп «әш
кереленген» саяси науқанның күшейген шағында Қазақстан 
хал қының сауатын ашып, білімін ілкі көтеруге жұмылдыру мін
деті жүктеліп, Ағарту наркоматының бірінші басшысы атанады. 
Сол жұмысты Әбдіқалықов төрт жыл бойы, яки 1941 жылдың 
аяғына дейін атқарған. Тарих ғылымының докторы, профес
сор Ә.С. Тәкенов «Егемен Қазақстан» газетінің 1997 жылғы 
21 маусымдағы санында, Мұхаңның тоқсан жасқа толуына 
орай жариялаған «Ізгілікте белгі мол» атты мақаласында жас 
наркомның 19371938 жылдарда нақты жұмыс істеген 291 қазақ 
орта мектебін төрт жылдан кейін 641ге жеткізгенін ескертіпті. 
Ағарту наркоматы мектептерді пәндер бойынша маманданған 
мұғалімдермен қамтамасыз етуге де ұйытқы болған: сол үшін 
педагогикалық училищелер мен екі жылдық мұғалімдер инс
титутттарын облыс орталықтарында жаппай ашып, оқушы 
жастарды соған жержерден тартқан; 19371938 жж. оқу жы
лында республика мектептерінде 38254 мұғалім ұстаздық 
етсе, олардың саны төрт жылдан кейін 61647 адамға жетіпті 
(қазақша сабақ беретін мұғалімдер 17483 адамға көбейген). 
Мақала авторы адуын ғана емес, ерекше іскер наркомның осы 
іске жетекшілік еткенін даралап көрсетіп, бір сөзді екі мәрте 
қайталамайтын қытымырлығын, партия жолын бекем ұстап, 
ешкімге бұрмаламайтын тазалығын баса айтыпты.

Мұхамеджан Әбдіқалықұлы қазақ мектептерінің ділгір 
қа жеті −  қазақша оқулықтар дайындаумен де жүйелі түрде 
шұғылдан ған. Мысалы, «Қазақстан тарихы» оқулығын жаза
тын білгір тарихшылар іздепті. «Амал не, сол іске жантәнімен 
құлшынған тарихшы таба алмадым. Өткен заман оқиғаларын 
саралап та, даралап та жазған білімпаздардың бәрі ұсталып 
кетті, ізбасар шәкірттері де қалмаған... − деп қабақ шыта 
сөйлегенді Мұхаң нарком дық қызметі туралы сұрауыма. − 



252

Медеу СӘРСЕКЕ

Сөйтсе де осы мәселені бір жағына шығару үшін Марксизмле
нинизм инс титутының Алматыдағы филиалында оқытушы бо
лып жүрген бір топ тарихшы жастарды шақырып, солардың 
бірі −   бертінде тарихшы әріптесте рін сыпыра сынап, жаппай 
күйретумен белсене шұғылданған Мұсатай Ақынжанов*, бәріне 
«Оқулық жазыңдар, қолдарыңа келісімшарт беремін, мол
дап қаламақы төлеймін» дедім. Бәрібәрі «Өйтеміз, бүйтеміз» 
деп қуаныш білдірді. Бірақ бірдебірі шарт сұрап қайыра 
келмеді. Сірә, жаза алмайтынын білген, әлде тарихты қаузаған 
білімпаздардың шерлі жолын құшамыз деп қауіптенген, кім 
білсін?.. «Қазақ әдебиеті» оқулығының да жағдайы мүшкіл еді. 
Бұл мәселені де қаузадым. Әділін айту керек, менің ұсынысыма 
Есмағанбет Ысмайылов пен Қажым Жұмалиев бірден келісіп, 
наркоматтан шарт та, несие қаламақы да алды. Екеуі де жас, 
отызға ілікпеген кездері. Мысалы, көпкөрім ақын атанып 
жүрген Есмағанбет біздің тапсырманы ризалықпен қабылдап, 
ең әуелі «XX ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті», одан соң 
«Қазақ әдебиеті» оқулығын қысқа мерзімде жазып берді. Екі 
оқулықты да соғыс басталған кезде жарыққа шығарып, мектеп
терге тараттық. Сірә, сол оқулықтар түрткі болған тәрізді, ол 
поэзияны біржола тастап, ҒАның Қазақ филиалына ауысып, 
әдеби зерттеумен түпкілікті шұғылданды. Қажым да белсене 
жұмыс істеді. Бірақ тереңірек қазбақ болып созып алды. Ал 
басқа пәндер бойынша бас ауыртып аса қиналғамыз жоқ, орыс
ша оқулықтардан аударма жасадық». 

* «Қазахстанская правда» газетінің 1937 жылғы 29 қыркүйектегі санында 
Марксизмленинизм институтының Қазақ филиалының студенттері М. Ақын
жанов, Қ. Әбдірахманов, С. Әбішев, И. Сариев, З. Бұлғақбаев және М. Мұ хамеджанов 
қол қойған, «Тарихшы рөліндегі жапон тыңшысы» деп аталған мақалада олар 
өздерінің ұстазы, «Қазақстан тарихынан» дәріс оқитын, соның бірінші кітабын 1935 
жылы жариялаған профессормедик Санжар Асфендияров дәріс үстінде «дінбұзар 
Ы. Алтынсаринді, патша тыңшысы Ш. Уәлихановты шексіз дәріптеп, бұқара халықты 
сүлікше сорған хандар мен сұлтандарды, рушыл билерді әсіретүрікшіл рухпен асыра 
мақтайты нын» әшкерелеген. Сол мақала сормаңдай профессорды тұтқындауға негіз 
болып, С.Ж. Асфендияров 1938 жылы атылған. Тарих қойнауына сүңгіп, туған елінің 
тарихын түгендеуге тырысқан әуесқой білгірді құртуға атсалысқан тарихшы жастар 
неліктен наркомат ұсынысынан бас тартқан? Сірә, шамашарқы жетпейтінін білген. 
Жә, сонда сол шіркіндердің білгір тарихшының басын жойған қарекеттерін не деуге 
болады? Бұл сауалдардың нақты жауабы жоқ.
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Мұхамеджан Әбдіқалықұлымен араласқұралас болған таныс
тарым маған ақсақалдың жады мықты екенін, кездесе қал сам 
әңгімесін бөлмей, ықыласпен тыңдауды ескерткенді. 

Ермұхан Бекмахановтың соңғы баспанасы, Жамбыл көше
сін дегі үйдің 3қабаттағы пәтерінде отырмыз. Бәйбішесі ерте
рек қайтыс болып, қызынан туған немересі Ерұлан Ықсановпен 
бірге тұратынын Халима апай ескерткенді. Немересі өрімдей 
жас жігіт, нағашы атасын үйге кіргізген соң маған: «Аға, қа
шанға дейін ұстайсыз?» −  деді. «Қам жеме, атаңды пәтеріне өзім 
апарып саламын», −  дедім. Тоқсан жасты орталаған жасында 
Мұхаң еңкеймеген, тік жүреді, бойына ет жимаған, аққұба өңі 
де егделіктің болбыраған әлжуаз кейпіне түспеген, орта бойлы, 
жүзі суықтау кісі екен.

Әңгімені неден бастауды ойланып келгемін. «Денсаулығы
ңыз қалай, үй ішіңіз аман ба?» деген сияқты, қазақтың ауыл
аймағын түгендейтін сұрауларды аттап өтіп, көкейімдегі мәсе
леге бірден түсуді жөн көріп:

− Ерекеңді қай жылдан бері білесіз? Қазақта алғашқы әсер 
дейтін жора сөз бар, ол кісімен қандай жағдайда танысып, өзі
ңізге жақын тарттыңыз? – дедім.

−  О, мен оны студент кезінен білемін. Воронежде оқып жүр ген
де өлкелік комсомол комитетіне келіп, сірә, 1935 жылдың жазы 
болса керек, Алматы облысының аудандарын аралауға бізден 
жолдама алды. Студент жігітті жолақыға қинамас үшін біз оған 
ат тауып бердік, сонымен ол бір ай қалаға ұрымтал ауылдарды 
аралап, табыс тапты. Содан кейін 1938 жылы көрдім. Ағарту 
комиссариатында мектептердің оқу бағдарламасын әзірлей тін 
мекеме болды, бертінде ол мұғалімдердің білімін жетілдіру ин
ституты атанды. Ермұхан соған кіші ғылыми қызметкер бо лып 
1937 жылдың жазында, Воронеждегі педагогика институтын 
тәмамдап келген бетінде орналасыпты. Қазақ мектептерінде 
о кезде «КСРО тарихы» оқытылады, «Қазақстан тарихына» 
910кластарда ғана он шақты сағат бөлінген, бірақ оқулық 
болмағандықтан жүрдімбардым жүретінді. Осы жағдайды 
түзетуді ойлап, әдіскерді шақырдым. Тығыршық денелі, орта 
бойлы, жапжас Ермұхан Бекмаханов кабинетіме еркін кіріп 
сәлем берді, бірден таныдым, бір бума жазбаларын ала келіпті. 
«Тарих пәнін оқуға көмекші» деп атаған әдістеме, қаперімдегі 
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жайтты ойлап келгенін ұнатып, бірнеше кеш бірге отырып, қол
жазбасының саяси бағытын күшейтуге ескертулер жасадым. 
Ермұханның сол еңбегі, тұңғышы десек те болады, «Халық мұ
ғалімі» журналының 19381939 жылдардағы сандарында нар
комат алқасының мақұлдауымен ел тарихын оқытуға көмекші 
құрал ретінде жарияланды. Білім деңгейінің жоғарылығын ес
керіп, жыл аяғында оны өзі істейтін институтқа директор етіп 
тағайындадым, сол кезде ол 23 жаста, партияға мүше емес, тек 
қана кандидат...

−  Бәрекелді, мұныңыз енді шексіз батылдық, – деп едім, Мұ
хаң бетіме ожырая қарады. Онысын мен сөзімді бөлме дегенге 
жорыдым.

−  1938 жылғы жағдайды, сірә, сіз, қарғаш, жете білмейсіз. Қа
зақтың оқыған азаматтарын жаппай жусатқан саяси науқан нан 
соң, өзге саланы айтпайақ қояйын, Ағарту наркоматында жо 
ғары білімді қызметкерлер некенсаяқ болатын. Ал Ермұ хан – 
сол ұжымдағы қызметкерлердің озығы. Институт жұмы сын 
ол опоңай меңгеріп, екі жылдан соң Мәскеудегі Жоғары пар
тия мектебіне аттанды. Сонда жүріп те қолы босаған кезде ака
демиялық Тарих институтының семинарына қатысып әрі Мәскеу 
мұрағаттарынан Қазақстан туралы ізденіс жасаған. Осы жайт та 
жас жігіттің алдына биік мақсат қойғанын аңғартпай ма?..

Наркомдық қызметі төртінші жылға ойысқанда, яки 1941 жыл
дың басында Мұхамеджан Әбдіқалықұлы Казсовнарком төра
ғасының мәдениағарту, ғылым мен білім саласын басқаратын 
орынбасары болып тағайындалады (сол жұмысты ол халағарком 
міндетімен қосаметкей атқарған). Ал Ұлы Отан соғысы қауырт 
басталғанда батыс шекарадан жедел көшірілген зауыттар мен 
фабрикаларды қабылдап, солармен ілесе Қазақстанға жүздеп, 
мыңдап көшірілген мамандарға, жұмысшыларға баспана та
уып, тұрмыс күйтін оңдау ісі жүктелген республикалық штабты 
басқарыпты. Қоңыр күзде Алатау баурайына Мәскеу, Ленинград, 
Киев, ИванФранко мен Харьковтан көшірілген театрлар, кино
студиялар мен жоғары оқу орындарын қабылдап, соларға ілесе 
келген жүздеген өнер саңлақтарын, профессорлар мен ғылыми 
қызметкерлерді жұмысқа орналастырумен де шұғылданыпты. 
Қазақстан КП(б) ОКнің бюросы М. Әбдіқалықовқа сол қарсаңда 
Алматы қаласы атқару комитетінің төрағасы міндетін де қо
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саметкей жүктепті. Өз айтуынша, тәулігіне 18 сағат жұмыс 
істеуге тура келген...

1941 жылдың аяқ шенінде жағдай күрт өзгереді: Қазақстан 
КП(б) ОКнің идеология жұмыстарына жауапты секретары, та
рих ғылымының кандидаты Ғабдолла Бұзырбаев ұшақ апатынан 
опат болғанда, бірінші хатшы Н.А. Скворцовтың ұсынысымен ОК 
бюросы Мұхамеджан Әбдіқалықұлын 1942 жылдың қаңтарында 
хатшылыққа бекітіпті.

−  Скворцов бізге 1938 жылдың шілдесінде келген. Сіз ол кісі
мен біраз жыл қызметтес болдыңыз. Қазақ кадрларына көзқара
сы жөнінде не айтасыз? −  дегенімде Мұхаң маған түйіле қарап, 
сұқ саусағымен үстелді тықылдатты.

−  Николай Александрович – мен білетін орыс коммунистері
нің жампозы, нағыз интернационалист. Ат жалын тартып мінген 
жылдарда мен республиканы басқарған үш секретарьмен қояма
қолтық жұмыс істедім. Алғашқысы Левон Исаевич Мирзоян − 
күшті қайраткер, ойындағы сөзді тура айтады, ұшқырлықтан да 
құралақан емес, Голощекин бүлдірген талай шаруаны оңдады, 
халық та оны сол үшін жақсы көріп, Мырзажан атандырды. 
Бірақ ғұмыры қысқа болды. Оны ауыстырған Скворцов Орталық 
Комитеттің аппаратынан келді, туыпөскен жері – Астраханның 
бізге ұрымтал Володар ауданы. Қазақтар психологиясын да сол 
аудандағы қазақ ауылдарынан жапжақсы біледі, жас күнінен 
тілімізге де жаттыққан. Мінезі салмақты, мезі сөзді ұнатпайды, 
о күнде түннің бір уағына дейін кеңседе отырамыз. Николай 
Александрович іскер, ешкімге жекімейді, тек қана ескерту жа
сайды. Қазаққа көзқарасының оңдығына нақты мысал айтайын: 
мен істеген жылдарда Орталық Комитетте небәрі орыс азаматта
рынан екі адам ғана бөлім меңгерушісі болды; барлық бөлімдерге 
негізінен қазақ коммунистерін қойды; наркомдардың қарамы 
едәуір, бірақ екіүш адамды ғана орыстардан қойды; облыстарда 
да осы рәсім қалыптасты. Орыс халқы басым тұратын Қостанай, 
Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарына да бірінші секре
тарьларды қазақ азаматтарынан сайлады. Біздің халық ортасы
нан көтерген азаматтарды атайын: Оңдасынов, Сәтбаев, Қонаев, 
Тәжібаев, Омаров, Жанғозин, Жанбаев, Бутин, Сембаев, сіздің 
Семейден – Рымбек Ильяшов, тағы сондай сайдың тасындай ноян 
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жігіттер... Жұмабай Шаяхметовті КГБның Алматы облыстық 
комитетінің орынбасары болып жүргенде, 1938 жылы Орталық 
Комитетке секретарь еткен де сол кісі. Жұмекең ә дегенде үшінші 
секретарь болды.

−  Өзіңіз нешінші секретарь едіңіз?
−  Менде ондай дәреже болған жоқ, қатардағы хатшы, яки 

идео логсекретарь атандым. Ал Жұмекең соғыс жылдарында Ни
колай Александровичтің ұсынысымен екінші секретарь болып 
жо ғарылады.

Скворцовтың өз басым ерекше қадір тұтқан дара болмысы − 
кішіпейілдігі, қарауындағы адамдардың ұсынысын зейін қоя 
тыңдап, пиғылпікірлерін ескеретіндігі. Мирзоянда, өзіміздің 
Жұмекеңде ондай тоқтам, парасат, тіпті байыпты мінез болған 
жоқ, екеуі де шұғыл қимыл мен әрекеттің адамдары. «Мен не 
айттым − соны орындайсың» деп әрдайым тізеге салады. Мы
салы, мен ғылым, білім, өнер мен әдебиет саласын өз бетімше 
билеп, өз ойымды әрқашан да өткізіп отырдым. Әсіресе кадр 
мәселесінде. «Қазақ КСР тарихын» жазу идеясын Николай 
Алек сандрович бірден қолдады. «Бұл −   тарихи іс, еш нәрсеге 
алаңдамай жазыңдар, әр республиканың өз «Тарихы» болуы − 
рухани қажеттілік, өйтпейінше біздің жұмысымыздың мәні, 
бағасы кем болады. Өткен тарихыңды білу − өз еліңнің патри
оты болуға жетелейді...» деген ойды шегелеп айтып, тарихты 
жазуға қатысқан ресейлік тарихшылардың тұрмысын оңдауға 
үйымдастырған шараларды толық құптады. Ол кісінің бұл іске 
қатысы жайында, қарғаш, әлі де айтуға болады... 

−  Скворцов бізден 1945 жылы кетіпті. Неге?
−  Николай Александровичке Алматының ауа райы жақ па

ды, қан қысымы көтеріліп, жиі ауыратын болды. Соғыс жыл
дарындағы күнітүнгі ауыр жұмыс та, сірә, әбден қажытқан. 
Соғыс ел шекарасынан ұзаған кезде ол кісі бірнеше мәрте 
Мәскеуге арыз жолдап, демалыс беруді өтінді. Содан бір жолы 
Сталинге барып, өтінішін қайталапты. Иосиф Виссарионович 
біраз уақыт үндемей отырып «Орныңа дайындаған кадр бар ма?» 
депті. «Бар, бүгін қойсаңыз да Шаяхметовтің республиканы 
басқаруға қабілеті жетеді. Тек өзіңіз қолдау көрсетіңіз» дегенін 
мен Скворцовтың өзінен естідім.
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−  Қаныш ағай туралы дерек жинаған кезде өзіңіздің қара уы
ңызда қызмет істеген екі ақсақалмен әңгімелестім. Алғашқы 
 сы −   Ісләм ағай Жарылғапов. Семейге іссапармен келгенде Сә кең 
ді мейманханадан үйіме алып келіп, үш тәулік әңгімелестім.

−  Е, ол ағаң сөздің түбін түсіреді. Білгіштігі де әлей! Екінші 
кісі кім?

− Бөлебай Исабеков. Ол кісімен 1981 жылдың жазында, өз 
үйінде әңгімелестім. Бөкең де Скворцов туралы сіздің пікіріңізді 
қайталады. «Николай Александрович билік басында отырса – Қа
зақстандағы соңғы репрессия болмайтын еді» деген ойын бірнеше 
мәрте қайталады.

– Е, онысы әншейін сәуегейлік. Скворцовтың да өзіндік бір
қақпайы аз еместі...

Бұдан әрі әңгімеміз «Қазақ КСРінің ерте заманнан бүгінге 
дейінгі тарихының» Ұлы Отан соғысы жүріп жатқан қиын уа
қытта, 194243 жылдарда жедеғабыл жазылып, ілешала 670 бет 
көлеммен, 10 мың дана таралыммен жарық көргені туралы, сол 
кітап қазақтың зиялы қауымының көңілінен шығып, қуаныш
ты оқиғаға айналғаны жайында өрбіді.

− «Қазақ КСР тарихының» алғашқы басылымын мен Кітап 
палатасындағы қордан көрдім. Алматының ҚазОГИЗ баспасы 
1943 жылы шығарыпты. Қалыңдығы кірпіштей сүбелі кітап, 
бірінші бетіне «Жауапты редакторлары – М. Әбдіқалықов және 
А. Панкратова» деп жазылған. Келесі бетте соны жазуға қатысқан 
33 автордың фамилиялары аталыпты, солардың он бірі −  Ресей 
тарихшылары. Қазақстандық авторлардың алдыңғы легінде Әуе
зов, Мұқанов, Марғұлан, Жұбанов, Ысмайылов, Кенжебаев, Мү
сірепов, Бекмаханов және бір топ қазақстандық орыс тарихшы
лары аталыпты. Осы жерде тағы бір ел аузындағы қауесеттің 
жөнжосығын анықтауға тура келеді, Мұха, ғапу етіңіз... −  деп 
бүгежектеп едім, Мұхамеджан ағай кеңкілдеп күлді.

−   Давай, қарғаш, оны да естірт! −  деді.
−   Ерекеңді сіз ерекше жақсы көріпсіз, оның үстінен «дома

лақ арыздар» түскенде әрдайым қорғапсыз, қандай ұсыныспен 
кел се де әрқашан қолдапсыз...

−  Ермұханды мен туған інімдей жақсы көрдім, ол да мені аға 
деп сыйлады. Қандай қиын сәтте «Әй, тоқтат!» десем, бірден 
жым болатын еді. Жә, неге сөйткенімді түсіндірейін: құдай та

17246
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ғала оған тарихи білімді артығымен дарытқан; Еуропа, ерте 
дүние және орыс тарихын жақсы біледі, соны ол Воронежде 
дәрісін тыңдаған көрнекті орыс білімпаздарынан алған; өзі
нің де білімі жұрттан асып, соны да ғылыми еңбектерінде тайға 
таңба басқандай етіп көрсетіп тұрғанда неліктен оны жақсы 
көрмеске?!. Сондықтан да мен оның білімтанымын, ашықжар
қын болмысын, ойындағысын тура айтатын мінезін де ұнатып, 
қызметін үрдіс өсіріп, қасымда ұстауға тырыстым. Оның тағы 
бір тамаша қылығы – бастықтың аузынан шыққан лебізді 
қағып алып, «Тағы не бұйырасыз?» деп жалпылдамайды, көбіне 
ойда жоқ істі еске салып қозғаушы болады. Соғыс кезінде ол 
Орталық Комитеттің дәріскерлер тобында істеді, 1942 жылы 
Халағаркомның мектептер басқармасына бастық болды. «Та
рихты» жазған кезде мен оны авторлар ұжымына үкімет аты
нан куратор етіп тағайындадым. Сол істі де Ермұхан жанын сала 
атқарды. Пиғылы тар соғындылар соны да көре алмай қызғаныш 
білдірді. Ау, іске ынтасы күшті, ұлт мүддесін қорғауды ар
ожданы санайтын жігітті қалайша жақсы көрмейсің, қалайша 
оған сүйеу көрсетпеске?!.

Менің үйдегі мұрағатымда Мұхамеджан Әбдіқалықұлы ның мәс
кеу лік «Аргументы и факты» апталығының тілшісіне бер ген «Қа
зақстан Ресей ғалымдарына алғыс айтуға тиіс» деп аталған сұх
батында (1997 жылғы ақпан айы, №8): «Тарих институтының ди
ректоры Б.Д. Греков және оның орынбасары А.М. Панкратова екеуі 
Мәскеуге қайтарда маған келіп: «Қазақстан тарихын жазуға біз Бек
махановты тектентекке қатыстырған жоқпыз, байқауымызша, одан 
тегінде қарымды ғылыми қызметкер шы ғады. Сіздер оны бізге жі
беріңіздер...» −   деген өтініш айтты. Мәскеудің көрнекті екі ғалымы со
лай деген соң, алапат соғыс жүріп жатқан қиын уақыт екеніне қарамай, 
Скворцовтың ма құлдауымен Орталық Комитеттің арнайы қарарын 
қабылдап, Ермұханды, сол кезде ол 28 жаста, үш айға ғылыми коман
дировка бергізіп, Мәскеуге аттандырдық. Сол сапардан ол Кенесары 
Қасымов қозғалысы туралы еңбегін қайыра толықтырып, диссертация 
қорғап, тарих ғылымының кандидаты атағын алып қайтты...» −  депті. 

− 1941 жылғы 7 қараша күні Қызыл Армияның салтанат
ты шеруі кезінде Қызыл алаңда сөйлеген сөзінде Бас қолбасшы 
И. Сталин «Ежелгі Ресей жерін зұлым жаудан қорғауда орыс 
жауынгерлерін Александр Невскийдің, Александр Суворовтың, 
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Илларион Кутузовтың айбынды рухы ерлікке жебеп, қаһар
мандыққа бастасын!..» деген ұран көтергенін естіген болар
сыз? Біз де көсемнің сол сөзін үлгі етіп, қазақ жерін жаудан 
қорғаған жанкешті батырлар рухын жаңғыртып, майдандағы 
қазақ сарбаздарына жолдаған үндеухатта: «Қазақ сарбаздары, 
сендерді ел бостандығын қорғауда Ер Едіге мен Абылай ханның 
айбарлы рухы, сырт жаулармен күресте шексіз қаһармандық 
көрсеткен батырларымыз Кенесары, Наурызбай, Сырым Да
тов және Амангелді Имановтың жеңімпаз аруағы жанқиярлық 
ерлікке жебесін!» деген сөздерді әдейі қостық. Сол үндеуге бюро 
мүшелері Скворцов, Шаяхметов, Важник, Оңдасынов және мен 
қол қойдық. Ескертер жайт: Кенесары мен Наурызбайды батыр 
етіп тұңғыш жариялаушы біз, яғни Орталық Комитеттің секре
тарьлары, иә Ермұхан емес − халық. Мәселенің солай екеніне 
илану үшін Әдебиет және тіл институтының қорында сақтаулы 
аңыздастандарды, толғаужырларды оқыңыз. Солардың бәрі 
нұсқау, қаулысыз дүниеге келіп, халық жадында сақталғаны – 
тарихи шындық!..

−  Сіздер солай деп ұран көтердіңіздер. Сол листовканы мен 
Алматыдағы Орталық мұражайдың Отан соғысына арналған бө
лімінен көрген едім...

−  Үндеухаттың мыңмыңдаған данасын майданға жөнелту
мен тоқтаған жоқпыз, халық қаһармандарының ерлігін ре с
пуб лика жұртшылығына кеңінен таратуды көздеп, олар тура
лы жазылған дастандарды көп таралыммен жариялауға нұсқау 
бергенмін. Иә, айтпақшы, Кенесары мен оның інісі Наурызбай, 
қарындасы Бопай ханша туралы тарихи материалдар бір ізге 
түспеген, әркім өзінше толғап, кейбірі жауыз етіп көрсеткені 
біз ге сол мезетте мәлім болды. Мәселені ғылыми, тарихи тұрғы
дан анықтау үшін Омбы қаласындағы мұрағаттарда қозғаусыз 
жатқан деректерді ашып, соларда не жазылғанын білуге ру
хани қажеттілік туды. Бұл ойды да маған Ермұхан ескертті. 
Қысқасы, Н.А. Скворцовтың келісімін алып, Орталық Коми
тетте еңбек ететін Ілияс Есенберлин мен Ермұхан Бекмаханов
ты бір ай мерзімге Омбыға жібердік. Екеуі де ескі архивті оқуға 
құныққан жігіттер. Сол сапардан олар олжалы оралды. Ілияс 
бертінде сол сапарда жиғантергенін пайдаланып «Көшпенділер» 
трилогиясын жазып, абыройға бөленгені жұртшылыққа мәлім... 
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Ал Ермұхан сол жолғы ізденістерін біздің «Тарихтың» тұңғыш 
басылымының 14тарауын тың айғақтармен өрнектеуге пайда
ланды. Тарихтың сайқымазағы да, қарғаш, осында: Ермұхан 
сорлы ақырында содан азап шегіп, өмірін қысқартты; ал Ілияс 
бертінде соны әдеби толғап, көрнекті жазушы атанды. Оның три
логиясы 55 тілге аударылып, жалпы таралымы 5 миллион дана
дан асыпты дегенді естідім...

−  Демек, Ерекең Кенесары тақырыбына Орталық Комитеттің 
тікелей тапсырмасымен кіріскен. Бұл гәпті, ағасы, қазақ қауы
мы білмейді.

−  Жаңсақ сөз! Білетіндер аз емес. Тек айтқылары келмейді. 
Ермұханның басына бұлт үйірілгенде сіз еске алып отырған 
жайтты біраз жұрт, әсіресе билік басындағылар қасақана «ұмыт
ты», амал қанша?! 1951 жылғы көктемдегі ЦКдағы талқылауда 
Ермұхан осы фактіні бюро мүшелерінің есіне салып, партия 
тапсырмасын тыңғылықты орындағаным үшін жазалы болып 
тұрмын дегенде, Жұмабай Шаяхметұлы оған жекіп, бұл жайын
да аузын аштырмапты...

−  Қазақстан «Тарихын» жазуға КСРО ҒАның үш институты
ның таңдаулы мамандары қатысты, бәрі де ғылым докторлары. 
Редакторлары да осал емес, сіздің биік мансабыңыз жұмысшы 
топқа алаңсыз істеуге тірек болған, ал Панкратова −  есімі Одаққа 
әйгілі тарихшы, о кезде КСРО ҒАның корреспондентмүшесі. 
Мен үшін түсініксіз гәп −  Қазақстанда 1947 жылы өрбіген әде
биетші ғалымдарды қудалау...

− Сұрауыңды конкретно айт, жалпылама сөзге жауап беру 
қиын…

 «Сол науқанды ушықтырған сіз дейді. Сол рас па?» деген ой
ымды тура айта алмай, 1999 жылы жарық көрген «Қазақтың 
Қанышы» атты романэссемді портфельден суырып, кітаптың 
«Қиянатта» тарауын нұсқап, Мұхаңның алдына қойдым.

Мұхамеджан Әбдіқалықұлы мен нұсқаған беттерге үңілді...

 «...Орталық Комитеттің бірінші хатшысы Жұмабай Шаях-
метұлымен сұхбат келеңсіз сөгіспен аяқталып, діттеген ойын 
өткізе алмай көңілі құлазыған академия жетекшісі есекдәме 
үмітпен Орталық Комитеттің идеолог-хатшысы Мұхамед-
жан Әбдіқалықовқа соққан-ды. Өмірде көрген-білген оқуы екі 
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басқышты орыс-қазақ училищесі, бағынышты қызметкерлерге 
дөңайбат жасап бұйыра сөйлеп, күш көрсетуді ОГПУ органын-
да істеген жылдарында машық еткен бірінші хатшыдай емес, 
Мұхамеджан Әбдіқалықұлы – жоғары білімді зиялы әрі қолынан 
кітап түспейтін оқымпаз. Онымен саясат қана емес, өзге де 
жайттар турасында емін-еркін пікірлесуге болатын.

Әйдік хатшы Қаныш Имантайұлының қату қалпын аң -
даған соң-ақ өзінен едәуір үлкен әрі ғылыми атағы зор ғалым-
мен дауға түспей, әрқайсының сыртында «Құпия, тек қана 
қызмет бабында пайдалану үшін!» деген ескерту жазылған 
құжаттардың бірнешеуін сейфтен суырып, алдына қойды. Бәрі 
де БКП(б) ОК-нің идеология мәселелері жайында соңғы жыл-
дары қабылдаған қаулылары: 1944 жылғы «Татар обкомының 
идеология лық жұмысы туралы» қарарда «Едіге батыр», «Шора 
батыр» дастандарының со ғыс құ марлықты, ел тонаушылық-
ты дә ріп тей тіні «әшкереленген», демек, түрік тіл ді халықтар-
дың қаһармандық рухын мадақтауымен-ақ ұлтшылдыққа 
ұрын дыратын мәні зиянды дастандар; Компартияның бас иде-
ологы А.А. Жда новтың «Звезда», «Ленинград» журналдарының 
әдеби бағытын сыпыра қаралаған, Анна Ах матова мен Михаил 
Зощенко шығармаларындағы өмірден түңілу, жатты аңсау са-
рындарды бадырайта көр сетіп, кеңестік тұрмыстың жарқын 
сипаттарын қасақана көрмегенін аяусыз сынаған баяндама-
сына екі журналды да жабу жөніндегі қаһарлы қаулысы қоса 
тіркеліпті...

Қаныш Имантайұлы сол құжаттардан «тал  қылансын», 
«басшылыққа алынсын» деген сілтемелерді, «шетелге табы-
ну, ұлт шылдық ниеті айқын немесе ескі өмір ді көксеу пиғылы 
байқалған жат элементтерді аяусыз жазалап, түп тамырымен 
жұлып тастау» туралы тармақтарды жаны түршіге оқыды. 
Идеолог-хатшының күнделікті жұмысында осы қарарларды 
үлгі-нұсқа ететінін академия президенті бірден ұқты. Де-
мек, партияның сара жолынан ауытқушыларды іздеуді жер-
жерде жаппай өрістетуге нұсқау Мәскеуден өрбіген. Жұмабай 
Шаяхметов өзінің қазақ филологтарын қорғаған уәжіне өре 
тұруының түп себебі −  осы нұсқауларды өзгертуге дәрменсіз дігі. 
Ал Мұхамеджан Әбдіқалықұлы сол гәпті түнерген қабақпен 
аңғартып, қатаң қаулы-қараларды алдына жайып салуымен 
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иландырмақ... Сөйтсе де... Сол үшін академия ны жазалы етуге 
бола ма? Ең шатағы – ескіні аңсаушылар деп «ағаш атқа мін-
гізіп», жабыла дүрелейтін адамдары − Тіл және әдебиет инс-
титутының білімі ұшан-теңіз айтулы ғалымдары. Оған қоса 
ақылға сыймайтын гәп − институтты тексеру ой-өрісі таяз, 
күншіл жалақорлардың «домалақ арызына» саяси мән беруден 
туындап отыр...

– Мұха, түйсігім жетер емес, академиялық институтқа 
шүйлігудің мыналармен байланысы қанша? – деді Сәтбаев құпия 
құжаттарды хатшыға қайтарып.

– Қанеке, осы мәселеге бізден жоғарыдағылар бел шешіп кіріссе 
оның аяғы немен аяқталарын ойладыңыз ба?.. – Әбдіқалықов сұқ 
саусағымен төбені көрсетіп, бұлттан асып, түпсіз аспанның 
күнбатыс шебін меңзегендей ишарат жасады. – Тегінде оның 
бетін әрі қаратсын! Қазір сіз талқылауға бермеймін деп жанта-
ласа қор ғап отырған Әуезов, Жұмалиев, Ысмайылов қана емес, 
соларды жақтаушы қаншама білімпаз жайсаңдарымыздан айы-
рыламыз. Оған титтей шүбә келтірмеңіз! Ал біз сол «күнәкарлар-
ды» өзіміз талқылап, саяси бағалауда қателескендерін қауым 
алдында әшкерелеп, институттың ғылыми қызметкерлері мен 
Қазақстан әдебиетшілері арасында тәлім-тәрбие жұмысын 
жүргі зген боламыз. Әлбетте, сын тезіне түскен ғалымдар жаза 
тартады, дағдылы жұмысынан шеттетіліп, бірер жыл жәбір-
жапа шегеді. Бейнелеп айтқанда, олардың сақал-мұр тын ғана 
күзей міз. Басы аман қалған соң мұрт та, шаштары да қайта 
шықпай ма? Сіз мұны, Қанеке, нақақ жаза дейсіз. Мен соны − 
уақытша амал, ғұлама ғалымдарымызды аман сақтаудың ша-
расы деймін...

Академия президенті басын шайқады. Кө  ңіл күйі әлем-та-
пырық болып, өзіне тұнжырай қа раған хатшыға не дерін білмей 
дегбірі қаш ты. Республиканың бас идеологының сойқанды мә-
селенің бүге-шігесін мәністеп түсіндіргені есін тандырып, 
екіұдай ойға жетеледі: естіге ніне сенбеуге қақысы жоқ, Мұ-
хамеджан інісі – ешкімге жалтаңбайы жоқ ақжүрек адам; 
сөйт се де саясатқа жүйрік, қайрат-жігерін де мығым санай-
тын қайраткердің ғылым ордасындағы ең білікті, ең қомақты 
институтында ойда жоқта өрбіген, шындығында ұсақ-түйек 
сөзге үйір соғындылар қоздырған күйкі даудың себебі мен зиянын 
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да біле отырып, сол шіркіндерге тыйым салудың орнына мына-
дай кереғар әрекетке жол бергені мүлдем түсініксіз.

– Академияны едел-жедел құрып, қарабайыр жұрт тың бойы 
да, ойы да жет пей тін Олимп шыңын сіз бен біз қолдан жа-
садық, Қанеке. Сол шыңның басына шығуға енді емен де, семен 
де ұмтылады. Өзіңіз білесіз, ғылыми дәрежені иелену қазірде 
қиын емес, тек ынтаңыз болсын... – Қадірменді академиктің 
өзіне түйіле қарап, қарны ашқан кісідей қыржиып отырғанын 
аңдаған кабинет иесі түп ойын одан әрі тарқата сөйледі. – 
Олимпке жетуді шынайы ғылым иелері мұрат етсе – құба-құп. 
Алайда дарқан өмір ғылымды кәдесіне жаратып, сауын сиырдай 
сауатын пысықтар ға да даңғыл жол ашып отыр. Сол шіркіндер 
өзіңіз, Мұх тар Әуезов , Әлкей Марғұлан, Есмағанбет Ысмайылов 
көтерілген биікке бірге шығып, мен де неге солармен бір қатарда 
тұр май   мын деп күні-түні көксейді, соған қайткен күнде жетудің 
айла-амалын қарастырады. Ұқтыңыз ба сіз әлгін де науқан де-
ген дүрмектің түп себебін?.. Әгәрәки сіздің талабыңызды құп 
алып, жалақорлардың арызын аяқасты еттім бе, ол найсаптар 
сірә да тоқтамайды. Көрдіңіз бе тоғышар ойларын жүзеге асы-
ру үшін қандай уақытты таңдағанын?.. – Секретарь алдын дағы 
құжаттарды нұсқады. – Сізге, Қанеке, солармен күресу әдісін 
үйретпеймін. Ғапу етіңіз, ондай ниеттен аулақпын. Сөйтсе де 
бұқ  па да тұрып, аяқтан ша  латын әрекеттерге келешекте әзір 
болыңыз. Ондай соққылардың әлі талайын көре сіз...

– Бұйырғанын көрерміз, – деді Қаныш Имантайұлы бәсең 
үнмен. – Шынымды айтсам, халқымыз ғасырлар бойы өзіне ру-
хани азық еткен асыл мұраларымызды зерттеген кәнігі ға-
лым дардың ұлан-ға   й ыр еңбектерін саяси қарармен тежеудің 
қажеттігіне мені иландыра алмадыңыз. Сіз ұсынған амалды 
мен қия наттың дөрекісі деп білемін, мүлдем әбес әрекет! Тарих 
соты оны ақтамайды, халқымыз да мұны кешірмейді! Шаяхме-
тов жолдасқа да тура солай дедім, ендігісін өздерің біліңдер...

Әбдіқалықов бүгежектеп төмен қарады. Өңі қарауытып, қа-
рақошқыл дақтар бетіне теуіп, есеңгірегендей хал кешті. Ға-
лымның бетіне тура қарай алмай:

– Көп жайт сізге беймәлім, Қанеке, мені де сол үшін жазалап 
отырсыз... −  деді.
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– Олай десеңіз, айтарым жоқ. Бірің сот, бірің прокурор болып, 
Жұмекең екеуің білгендеріңді істеңдер! Ал мен бұл қиянатқа 
қатыспаймын! – деп Академия президенті қоштасу мезіретін 
де жасамай, томсырайған қалпы шығып кетті...»

Романэсседе одан әрі өңкей ұрдажық, өздерін шынайы 
боль шевик санайтын идеологтар қатысқан комиссияның тек
серу қорытындысы 1947 жыл ғы қаңтардың 21і күні Орталық 
Ко митетте талқыланып, «КСР ҒАның Тіл және әдебиет инс 
титутының саяси өрескел қателіктері туралы» деген, қаһар
лы атынанақ адамды қарадай шошытар жойқын қаулы қа
былдаумен аяқталғаны сипатталғанды. Яғни, «ҒАсы мен 
Тіләдебиет институтының басшылары кадр таңдаудың боль
ше вик тік ұстанымдарын өрескел бұз ғанмыс, сол себепті зерт
теу ұжымы қо ғамға пиғылы жат, ғылыми жұмыстың саяси 
бағытбағдарын аңғармайтын кездейсоқ қызметкерлермен бы
лыққан...» дегендей қату сөздер жазылған қаулы бойынша ин
с титут директоры Есмағанбет Ысмайылов қызметінен босап, 
ұжымдағы әдебиетшілердің білікті тобы зерттеушілік жұмыстан 
аласталған. «Жат пиғылды буржуазиялық элементтер» немесе 
«қазақтың емінеркін өмір сүрген бұла заманын көксеушілер» 
тобына жатқызылғандар бірнеше ай бойы жоғары оқу орында
рында қызу жүрген талқыға ұшырап, үл кен дікішілі газеттер бе
тінде аяусыз «әшкереленгені» −  кешегі өмірдің ащы шындығы. 
Сол науқан кезінде Сақтаған Бәйішев «Социалистік Қазақ
стан» газетінің 1947 жылғы 14 наурыз күнгі санында «Профес
сор Әуезов өткендегі қателіктердің шырмауында» деген мақала 
жариялап, жазушының әдебиет саласындағы еңбектерін жоққа 
шығарып, қоғамға зиянды зерттеуші еткен…

Мұхаң кітаптың мен нұсқаған беттерін ұзақ оқыды. Бай
қауымша, кейбір тұсын екіүш қайтара. Әлден уақытта кітапты 
жауып, бетіме ожырая қарады.

−  Ауыр сипаттама, сірә, сізге дерек бергендер сол уақыт ту
расында талай жайтты көйткен... −  Мен ләммим дегем жоқ, 
тымтырыс отырмын. −  Жә, турасын айтайын, уақытқа тұжыры
мың, шырақ, негізінен дұрыс. Заман аужайы солай болды. Оның 
қатыбастығын Қанекеңнің ауыр сөзімен көрсетіпсің, менің так
тикам туралы ойың да қисынды. Сол кездегі қатаңдығымды 
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кейбір жолдастар бертінде өзіме де айтты, жаппай ғайбаттап, 
ділің қатты, аяуды білмейсің, бізді нақақтан қуғындадың деп 
дөңайбат көрсетіп өкпелегендер болды...

−  Сөйтсе де сізді ақтайтын уәжді маған Ісләм ағай түсіндіріп 
еді. Жарылғаповты айтамын.

−  Оған да рақмет, дұрысын айтқан! Шынында да 37жылдың 
шерлі қырғыны қайталанған жоқ, бастары аман қалған соң 
Әбдіқалықов күзеген шаш қайтадан шығады дегенің абсолютно 
дұрыс. Тек сол науқанның неден өрбігенін нақты білмегенсіз, 
мен сізге соның неден туғанын айтайын: 1946 жылдың аяқ шені, 
әлде 47жылдың басы ма, әйтеуір «Правда» газеті Александр 
Фадеевтің, оның КСРО Жазушылар одағының Бас секретары 
болғанын білетін шығарсыз, кеңес әдебиетінің халкүйі туралы 
мақаласын жариялады. Соның бір жерінде Есмағанбет Ысмайы
ловты күйрете мінеп, «барлық еңбегінде ескі өмірді жырлау
шы қазақ ақындарын айрықша әсірелеп дәріптейді, осы күнгі 
заманның ақындарын сірә да көрмейді...» деген сарында сын 
айтып, бізді қатты түйреді. «Правданың» сынына үндемеу саяси 
қателікке есептеледі. Жұмекең бірінші секретарьдың кабинетіне 
ие болған кезі, әлгі сынды өзіне айтылғандай қабылдап, күн са
йын маған дікілдейтін болды. Академия басшылығын, Әдебиет 
институтын күйреткен қаулы сол кісінің талабымен қабылдан
ды, Есмағанбет сорлының ерекше таяқ жеуінің де түп себебі со
дан. Тумысынан дімкәс, бірақ білімпаздығы айқын әдебиетшіні 
жазалаушы органға сол жолы бергеміз жоқ. Ал кейін, алты 
жылдан соң Есмағанбет алғашқы кезекте, Ермұханнан да бұрын 
қамауға алынғанын білетін шығарсыз? Так что, қарғаш, 1947 
жылы менің ұстанған тактикам дұрыс деген ойдан мені қазір де 
айныта алмайсың. Иә, айтпақшы, үйіміз соңғы кезде ұрымтал бо
лып, көшеге шыққан серуенде Есекеңмен талай кездестік. Бірде 
ол маған «Саған мен әуел баста кәнігі ұлтшыл еткеніңе өкпелеп 
едім, кейіннен сол іс үшін қайтадан қудаланғанда, зор қатерден 
қызғыш құсша қорғағаныңды түсіндім. Өкпем тарқады» деп 
ағынан жарылғанды. Нендей оқиғаны болсын, шырағым, са
лыстырумен бағалау шарт: 1947 жыл мен 1952 жылғы қуғынды 
таразыға тартсаңыз − айырмасы жер мен көктей екеніне дау айта 
алмайсыз...
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−   Осы жерде тағы бір сұраудың төбесі қылтиып тұр, ағасы. Жүз 
жылдық тойы қарсаңында Мұхтар Омарханұлының И.В. Ста
линге 1947 жылы жолдаған арызының қолжазбасы біздің Семей
де шығатын «Абай» журналында 1997 жылы жарияланды. Сол 
хатта жазушы «Орталық Комитеттің хатшысы М. Әбдіқалы қов 
мені ескілікті көксеуші етіп мейілінше ғайбаттайды, қыр соңыма 
түсіп, шығармашылық ісіме үнемі араласады...» деген реніш 
білдірген. Бұған не дейсіз?

−  Ол хатты көргем жоқ, сондай бір әреке іс арамызда болға
нын естідім. Хатты жариялаушы, сірә, үйінде сақталған қолжаз
баны пайдаланған... Ал мен Орталық Комитеттің секретары 
кезімде сол хаттың Мәскеуге жолданған, машинкаға басылған 
орысша нұсқасын оқығанмын, онда менің фамилиям аталмаған, 
тек Орталық Комитеттің өзін қорғамайтынына шағым айтқан 
жалпылама сөздер барды... −  деп ақсақал алдындағы жеміс шы
рынын ішіп, сәл тыныстап, әңгімесін жалғастырды. −  Мен сіз
ге осы арыздың неден өрбігенін айтайын, қортындыны өзіңіз 
жа саңыз: «Абай» романының бірінші кітабы жарық көрген 
соңақ Мұхаңның дұшпаны көбейді, әсіресе өзімен қаламдас 
серіктері, әрине, бәрі емес, іші тар, дарыны кемдері қызғаныш 
отын қыздырып, ол кісі туралы неше түрлі әреке сөзді тара
та бастады. Әлбетте, басты желеуге айтатындары − қазақтың 
ескі салтдәстүрін, байлар ауылының шатшадыман тұрмысын 
суреттегенде қаламы тежеусіз жорғалап, сүйсіне жазады, ал 
Дәркембай сияқты кедейкепшікті сипаттағанда тасырқаған 
атқа ұқсайды деген сынды сыңаржақ сын. Тіпті қазақтың ескі 
тұрмысын коммунизм белгілеріне ұқсатып төндіре суреттейді де
гендер де болды. Ондай сынды, қарғаш, үстел соғып ескертумен 
тоқтата алмайсың. Оған қоса «домалақ арыз» жолдаушылар мені 
де қосады, екеуі де Орта жүздің қазақтары, Әбдіқалықов үнемі 
сүйеп, қолпаштап отырады деген сияқты жолбике сөздер...

−  Түсінікті. Өзім де солай шығар деп ойлаған едім.
−  Мұхаң мені өмірден озғанша зиялы інім деп сыйлаудан жа

ңылған жоқ. Өйтуінің де себебі бар: Мұхтар Омарханұлының 
1932 жылы «Социалистік Қазақстан» газетіне түрмеден жолда
ған хаты туралы естіген шығарсың?

−  Білемін, профессор Әлімхан Ермеков екеуі бірге жазған. 
Бұ  рынғы саяси бағытымыздан айныдық, бұдан былай кеңестік 
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платформаны қабылдап, еңбегімізді сол жолға арнаймыз деген 
сыңайда.

−  Примерно солай, білдің, − деді Мұхамеджан Әбдіқалықұлы 
езу тартып. − Сол хат газетте жарияланған соң Мұхаң бос
тандыққа шықты. Шығармашылық жұмыспен шабыттана шұ
ғылданып, халқымыз сүйсініп оқитын еңбектер жазды. Алайда 
саяси жөнінен біржола ақталмаған... Мен соны хатшы кезімде 
әлдекімнен естіп, Мұхаңды шақырып, «Арыз беріңіз, сізді са
яси қаралаудан құлан таза ақтау мәселесін шешеміз» дедім. 
Мұхаң бірден «Ой, пәліай, Мұхамеджан жолдас, сол істі қайыра 
қозғаудың қажеті қанша, ел жадынан ұмыт болған шаруа» деп 
қарсылық білдірді. Мен айттым: «Мұха, міне, сіз «Абайды» 
жазып, қазақ қаламгерлерінің түу алдына шықтыңыз, сізді 
құрметтейтін, әр түрлі марапатқа ұсынатын жақсы күндер туа
ды. Бюроның қаулысы Сізді саяси ақтап, нағыз совет жазушысы 
екеніңізді айғақтайтын ресми документ болады. Бас тартпаңыз, 
айтқанды істеңіз...» 

Мұхаң сол жерде, менің кабинетімде отырып, арыз жазып бер
ді. Біз соны бюрода талқылап, ресми ақтадық. Солай істемесек, 
Мұхаң Ғылым академиясына толық мүше болып сайланбас еді, 
Сталиндік сыйлықтың иегері атануы да неғайбыл іс. Ол кісіні 
күллі халық жақсы көрді, қадірледі, Мұхаң да күллі қазақтың 
даңқын дүние жүзіне үздік өнерімен әйгіледі...

−  Мына жайтты қазіргі әдеби жұртшылық білмейді, Мұха.
− Бюроның шешімдері жеті құлыптың астында сақталады. 

Іздесең −   табасың. Ал мен сөйтіп едім деп кімге мақтанамын?..
− Мұхтар Омарханұлымен қарымқатынасыңыз осыдан соң 

мүлдем оңалды ма?
− Ол кісіні мен ерекше құрметтедім, әрине, ғажап таланты 

үшін. Соны Мұхаңның өзі де, өзгелер де білді. Жұмабай Шаях
метов бірде маған «Мұхамеджан, сен ылғи Әуезовке шаң жуыт
пай мақтап отырасың, ал оның шыққан тегі −  қожа, ақсүйектер 
тұқымынан, ондай адамдарға сенуге болмайды. Мен одан гөрі 
Сәбит Мұқановқа пейілмін. Өйткені ол −  сіңірі шыққан кедейдің 
баласы, өзі де батырақ болған әрі большевиктік белсенділігін сөзі 
мен ісінде көрсетуден жаңылған емес...» деп әзілдеген болып, 
маған зілі ауыр кінә артты. Мен де жорта күліп, «Жұмеке, сіздің 
туған ауылыңыз Сәбеңнің Жаманшұбарына ұрымтал, сірә, жер
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лес болғандықтан іштартасыз... Ал мен Мұхаңды қайталанбас 
ғаламат дарыны үшін құрметтеймін. Ондай тұлға екінші рет 
қазақтан туа ма, тумай ма −  неғайбыл!..» дедім. Мұхаң да соны 
жүрек ділімен ұғып, маған дос пейілмен қарады. Сізге соны нақ
ты айғақпен дәлелдеймін...

15 сәуірде қайыра кездескенімізде Мұхамеджан ағай «Абай» 
романының 1942 жылғы бірінші басылымын ала келіп, алды
ма қойды. Алғашқы бетіне автор латын әріптерімен «Әдебиет 
досы −   жолдас Мұхаметжанға! Біздің ЦК мен Совнарком 1939 
ж. қаулысында қазақ тілінде проза жанры дамуы қажет деп 
еді. Сол қаулыға жауап есебінде жазылған шығармам осы еді. 
Оқып, сынап, жолдастық пікір айтуыңызды күтемін. М. Әуе
зов, 22.VII.42 ж.» деген лебіз жазылыпты. Әрине, ресмилігі 
көзге түртіп тұрған қолтаңба. Ал хатшылық қызметтен қуылып, 
үйінде жұмыссыз отырған партия қайраткеріне 1947 жылдың 
6 желтоқсанында Мұхтар Омарханұлының «Абай» романының 
2кітабына жазған қолтаңбасындағы «Қымбатты Мұхаметжанға! 
Көп жылдар бір майданда өткен еңбектер ескерткішіне, жазушы
дан» деген сөзін ресми десек, қисынсыз уәж болмақ... 

 * * * 

−  Ерекең докторлығын 1946 жылы қорғағаннан кейінақ ба
сынан бұлт арылмай, келесі жылдары нақақтан ғайбаттаған 
«домалақ арыздарға» жауап берумен ұзақ шұғылданып, тек қана 
1948 жылы Кенесары қозғалысы туралы монографиясын ақтау 
үшін үш мәрте ғылыми талқыға түскені мәлім...

−  Анығында төрт мәрте, қарғаш, −  деді Мұхаң түзету жа
сап. −  Алғашқысы − 1946 жылғы, Тарих институтының ғылыми 
ке ңесіндегі ресми талқылау, докторлық диссертациясын қорғау 
үстінде. Одан абыроймен өтті. Екіншісі −  1948 жылдың басы, та
рих ғылымының кандидаттары Мұсатай Ақынжанов, Тілеуқажы 
Шойынбаев және Хадиша Айдарова үшеуі Мәскеуге, «Правда» 
газетінің редакциясына және ВАКқа үстемелеп жолдаған арыз
дары бойынша, яки хан тұқымын халықтық қаһарман етіп теріс
қағыс түсіндіріп, анығында буржуазиялықбайшылдық сарын
да, марксизмленинизм қағидаларымен қиыспайтын еңбегі үшін 
докторлық атақты иелену қате, оны бекітуге болмайды деген 
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жалалы арыздарын мұқият тексеру мақсатымен Мәскеудің Та
рих институты ғылыми айтыс ұйымдастырды. Әрине, арыз жол
даушылар ғылыми талқыға әзір емес, қарсыласын бұқпада оты
рып жалған ақпармен күйретудің шеберлері. Сондықтан да екі 
қарсыласы бетпебет айтыстан бой тартып, Мәскеуге бармаған, 
Мұсатай мен Тілеуқажыны жақсы білемін, орысшалары өте на
шар, жаза да, сөйлей де білмейді. Мәскеуге Хадиша жалғыз ба
рып, күйрей жеңіліп қайтты. Айтысты қорытқанда институт ди
ректоры, академик Греков: «Қымбатты қазақтар, сендердің ескі 
тарихтарың −  қордаланып жатқан мол қазына, онондап моногра
фия жазсаңдар да олар таусылмайды. Ал сендер дүниеге келген 
алғашқы монографияны құртпақ болып, қымбат уақыттарыңды 
текке зая етіп жүрсіңдер. Ғылыми монографиядан саяси астар 
іздеу тегінде жақсы емес, түбінде өздерің сорлайсыңдар» деген 
ескерту айтыпты. Бұл енді білгір тарихшылардың ақ адал пікірі. 
Алайда соған да біздің көрсоқырлар құлақ қойған жоқ, амал не?!

−  Үшінші айтыс қашан болды?
−  Хадиша Айдаровамен мен Партия тарихы институтында бір 

кабинетте отырып, жиырма жылдай уақыт бірге істедім. Білімді 
адам, орысша да, қазақша да көсілте жазады. Ақылойы да бір 
басына жеткілікті. Хадиша байғұс «өзім білемі» көптігінен, 
анығырақ айтқанда, өз дегенінен қайтпайтын өрлігінен сорла
ды. Мәскеуден таяқ жеп келген соң тағы да топ жинады. Әрине, 
ерсің деп емексіткендер де болған. Бұрынғы екі серігіне Бек 
Сүлейменовті, Аяп Нұрқановты, тағы біреулерді қосып алып, 
дауды қайта өршітті. Қарамы едәуір топ, өңкей қағылғансо
ғылғандар. Айтар уәжі −  Мәскеуде мен ақ қарға болып, өз ойым
ды өткізе алмадым, ал тарихи ақиқатқа жету үшін бізге үлкен 
аудитория керек... 

Он шақты тарихшы қол қойған арызды жауып тастау қиын. 
Менің орныма секретарь болған Ілияс Омаров та оңай жаңғақ 
емес, ҒАның вицепрезиденті Нығмет Сауранбаевты өзіне 
ша қырып, мына дауды қайтадан талқылаңдар, бізге тегінде 
көп талқысынан өткен ғылыми шешім қажет деген. Сөйтіп, 
1948 жылдың көктемінде, Ғылым академиясы төралқасының 
кеңейтілген мәжілісінде үшінші талқы өтті. Естуімше, соған 
шақырылған тарихшылар Грековтің айтқаны жөн, айтысуды 
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доғарып, монографияларды көбейтіп, доктор атануды ойлайық 
деген мәмілеге келген.

−  Жөнақ! Бірақ, ағасы, менің қолымда одан өзгерек деректер 
бар.

−  Оның не екенін, қарғаш, ішім сезіп отыр. Сол қарсаңда біз
дің оқымыстылар арасында даукестер көбейді, соларды тек зия
лы деуге тіпті болмайды. Ермұханға өшіккендер тағы да бас 
қосып, «Соңғы талқылауға көптеген тарихшылар шақырылған 
жоқ, айтыс әділ өтпеді, Бекмахановтың сөзін сөйлеушілер ғана 
қатысты...» деген арызды Мәскеуге, ЦКға жөнелткен. О жақ
тан да осы дауды қашан тоқтатасыңдар деп Ілияс Омаровты 
нығыртқан білем...

−  Сонда оларға «Әй, қойсаңдаршы! Ұят бар ма?» деген жан 
болмаған ба?

−  Болғанда қандай! Мысалы, мен қасымда отырған Хадиша 
Галимқызына неше мәрте «Біріңдібірің жамандаумен ғылым 
өрістемейді. Осы дауда сенің нең бар, жолың жіңішке әйелсің, 
докторлық тақырыбыңды қаузап, тыныш отырғаның саған 
әлдеқайда тиімді. Шоқанның өмірін ерінбей қазып, ғылым кан
дидаты атандың. Саған да, бізге де абырой болды. Ермұханға не 
үшін өшігіп жүргеніңді білем: Тарих институты директорының 
орынбасарлығын менен тартып алды, ең құрығанда бір жыл 
істеткен жоқ деген күйкі өкпе сенікі. Сол қызметке Ермұхан 
сұранып барған жоқ, бұл жұмысты доктор дәрежесіндегі адам 
атқаруға тиіс деген академия төралқасының шешімімен та ға
йындалды. Бір жылдан кейін сол мансаптан өзі мезі болып, әрең 
құтылғанын білесің...» деп қадала айтып, ескерту жасағанымда, 
басқадай уәжі болмаған соң, маған ренжіп, «Әй, Мұха! Ермұхан
ға шаң жуытпай, ылғи қорғап отырасыз. Оның мына кітабы, 
кандидаттық, докторлық диссертациясы да партия саясатына 
қарсы сарында жазылған. Менің ғылыми танымым, партиялық 
ожданым мұндай зиянды еңбекті қабылдамайды. Қысқасы, оны 
қара жерге отырғызбай тоқтамаймын!» деп өлермендік жасап 
отырғанда не істейсің?! Заман солайды, қолында қаламы бар екі 
қазақ бірібіріне жаулық жасағанын көзбен көрдік, соған көңіл 
шіркін қарадай түршіксе де еріксіз көндік...

−  Ерекеңнің соңына шам алып түсушілердің бекем ұстанған 
желеуі сонда Кенесары қозғалысын таптық көзқараспен тал
дап, азаттық ұранын жоққа шығару ма?
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− Иә, сол. Оларды да осал деме, соншама өрекпуі де тегін 
емес: Сталиннің ұлы орыс халқының жетекшілік рөлі туралы 
1945 жылғы сөзін арқаланып, Кенесары бастаған бүліншілік 
патшаның отарлау саясатына ғана емес, күллі орыс халқына 
қарсылық десіп даурықты, әрине, оның артында Ермұханды та
рих ілімінен аластау ниеті тұр.

−  Сонымен, 1948 жылдың жазында төртінші айтыс басталды. 
Алматыда тұратын тарихшылар оған түгел қатысыпты, тарихқа 
бейжай емес тыңдаушыларға да есік ашық болған. Бес күнге 
созылған ұзақ талқының хаттамасының көшірмесі менде бар, 
560 бет шамасы. Тарих институты былтыр арнайы кіріспе жа
зып, 24 сөйлеушінің ғылым өмірбаянын көрсетіп, айтыстың хат
тамасын жинақ етіп жариялады. Өзіңіз сол талқыға қатыстыңыз 
ба?

− Қатыстым, бес күн ұдайы тапжылмай отырып тыңдаушы 
болдым. Барлық мәжіліс түстен кейін, көбіне жұмыс аяғында 
бас талып, түнгі сағат 1011ге дейін созылды...

−   Онда, ағасы, өзіңіздің әсеріңізді айтыңыз. Деректі ғұмырна 
ма жазатын қаламгерге бұл да керек. Әрі сіз жайбарақат тыңдау
шы емессіз, кәсіби тарихшысыз...

−   Содан бері, қарғаш, 53 жыл өтті, көптеген эпизодтардың жа
дымнан өшуі −  табиғи құбылыс. Сөйтсе де өзім қатты түршіккен, 
жүрек түбінде сақталғанын жаңғыртып көрейін... −   Мұхамеджан 
ақсақал саусағымен үстелді тықылдатып, біршама уақыт үнсіз 
отырды. −  Әсілі, сол айтыста тіл безеген шешендерді үштөрт 
топқа бөлуге болады: біріншісі – Ермұханның қас жаулары, олар 
аянған жоқ, аузына келгенді оттады, кімдер екенін стенограмма
дан көресің; екінші топты мен қайда және не айтуды айырмай
тын кәдуілгі имансыз сөзсоқтылар деймін... Олар да өздерінің 
білгіштігін, саяси бағытының дұрыстығын көрсетіп бақты. Мы
салы, ҚазПИдің директоры Серғазы Толымбеков, көпшілік 
жұрт оны білімпаз, нағыз эрудит деп көпшік қоя мақтайтын. 
Қазір де ірі тұлға еді деп естелік жазушылар бар. Сол шіркін 
мінбені алғашқы күні 3,5 сағат ұстады. Залдағы жұрт мезі сөзден 
жалығып, «Әй, қойсаңшы!» деген ескертуін қаперіне алған жоқ. 
Не дегенін, дүрелесең де, қарғаш, айта алмаймын, есімде жоқ...

−  Жинақта ол кісінің сөзі 24 бет, кәдуілгі кітап форматына 
аударсақ, сірә, 48 бетке сөз айтпайды.
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−  Исаак Будовниц деген жебірей ғалымның, Мәскеуден кел
ген тарихшы, «Толымбеков жолдастың кешегі мезі сөзіне мен 
қатты ұялдым. «Орыс патшасының ұланбайтақ жерін отар
лауы қазақ халқы үшін жақсы болды, соның арқасында, біз, 
міне, социализм құрып жатқан бақытты елміз, демек, сол кез
де мойнымызға құлдық қамытын кигеніміз ақырында пайдаға 
шықты» деп сайрағанын естідік. Толыбеков жолдас, осындай 
масқара уәжді қалай айттыңыз?» дегені есіме түсіп отыр. Иә, 
сонсоң залдағы көп бұл сөзге дүркірей қол соқты. Осы сияқты, 
не айтқанын білмейтін екінші топтағыларға өздерін идейный та
рихшы санайтын Сергей Покровский, Виктор Шахматов, Әбді 
Тұрсынбаев пен Мұсатай Ақынжановты қосамын. Бұлардың 
нені айтып тұрғанын ұғу қиын, әр нәрсенің басын шалып, тіл 
безеді. Ермұханға қарсы топтан Бек Сүлейменов пен Сәрсен 
Аманжоловты даралап атаймын: екеуі де айғақпен сөйледі, тек 
ниеттері бұзық. «Бекмаханов қателескенін мойындап, моногра
фиясынан бас тартсын, әйтпесе дүйім жұртты шатастырады...» 
деген екеуінің тұжырымын залдағылар қабылдамады. Ал айтыс 
«күнәкарын» жақтаушы топ өте күшті: Әбіш Жиреншин, Елтоқ 
Ділмұхамедов, Ақай Нүсіпбеков, Исаак Будовниц, тағы бірнеше 
адам даулы кітапты қорғап, өз ұстанымдарынан айнымай сөйлеп, 
тыңдаушы жұрттың ризалығына бөленді.

− Көңіліңізді түршіктірген, иә күлкі туғызған әбес жайт
тар болды ма? Мұндай қақтығыстарда біздің жазушылар қыза 
сөйлеп, кейде не деп тұрғанын білмей қалады...

− Біреуін айтайын, Нұрқанов деген шалағайлау тарихшы 
бол ды, есімі − Аяп. Кандидат атағы бар, орысшасы мүлдем на
шар, мысалы, Ц мен С әріптерін ажырата алмайды, басқадай да 
кемшілігі көп. Естуімше, Ермұхан оны Тарих институтында істей 
алмайсың, білімің жетпейді деп жұмыстан шығарып жіберіпті. 
Сол шіркін үшінші күні мінбеге шығып, «Тауарыш Бекмаханов 
настоящый пиеодальный нассионалыст, он сысшитает гылавным 
казахскым батыром только Кенесары. А других нашых батыров 
сысшитает не ностояшыми. Например, у нас, кыпшаков, был 
исвестный батыр Амангельды Иманов. Он мне савсем близкий 
родиш. Его знает все казахи. Так вот однажды мы поругались с 
таваришем Бекмахановым, так как он сысшитал, ышто Аман
гельды много раз во слабу уступает Кенесары. Он мне сказал, 
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чтто все войско Амангельды по сшиленности равен только одно
му из отрядов Кенесары. Разве можно так унижать кыпчаков?..» 
деп үтір, нүктеден хабары жоқ, әр сөзді белінен басып, өзінің 
қыпшақ екенін, Амангелдіге туыстығын неше мәрте қайталап, 
жұртты қыран күлкіге қарық қылып, жарым сағат былшыл
дады. Мәжілісті басқарып отырған Нығмет Сауранбаев оны 
тоқтатып, «Жолдас Нұрқанов, сіз екі заманның қаһармандарын 
салыстырып тұрсыз. Кенесары Қасымов – XIX ғасырдың ада
мы, ал Амангелдінің көтеріліс бастағаны − 1916 жыл. Менің 
естуімше, Кенесарының шолғыншы жасағын Амангелдінің 
атасы Иман батыр бастаған. Сол батырдың Кенесары әскерінде 
мыңбасы болып қол бастаған қисапсыз ерлігін Бекмаханов моно
графиясында даралап көрсеткен. Нұрқанов жолдас, Аманкелдіге 
қандас туыс болсаңыз, содан артық не керек, қанағат етіңіз...» 
деп ескерту жасағанда, ана сорлы одан әрман долданып, «Міне, 
сіз де қыпшақтардың жауынгерлік рухын төмендетіп тұрсыз» 
деп, Нығметпен де айқаса кетті. Медеу шырақ, не дейсің, біз, 
тыңдаушылар, осындай да шатпақтарды естіп, күлкіге қарық бо
лып, шаршаудан сергігенбіз.

−   Жә, Ерекең қайтті, күткен үмітіңізді ақтады ма?
− Ақтады! Айтыс стенограммасы алдымда болса талай қы

зық жайтты еске түсірер едім, амал қанша, қарайып қалыппын. 
Сондықтан мені бұдан әрі қинама... Келістік пе? Ермұхан 
бесінші күні, жұрттың ең соңында, бір жарым сағаттай сөйледі. 
Жазып келген ештеңесі жоқ, не айтарын алдын ала жоба
лап алған тәрізді. Әредік соған қарап тұрып, мейілінше сы
пайы, ешкімге тиіспей, кейбір қарсыластары сияқты ар
намысына тимей, бірақ әрбірінің неден қателескенін, нендей 
деректі бұрмалап көрсеткенін, енді бірінің ой топшылауының 
әлсіздігін ашты. Бұрын да білетін едім, сөйтсе де сол жолы мен 
Ермұханның шынайы білгір, сұңғыла тарихшы, құдай дара 
жаратқан ғалым екеніне шүбәсіз иландым. Әр сөзін тереңнен 
суырып, тапқырлықпен айтады. Келтірген айғағын даусыз 
қабылдайсың. Бір мысал айтайын: Сергей Николаевич Покров
ский Қазақстанға соғыстың алдында келді. Тарихшы профес
сор деген атағы бар, тек доктор емес, диссертация қорғамаған. 
Келген бетінде ол Алматы облысының прокуроры болып, талай 
жайсаңды сорлатқан тазартуға бақылаушы ретінде қатысты. Сол 
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қызметін ҚСЭдегі өмірбаянында көрсетпеген, әдейі қарадым... 
Сергей Николаевич үнемі ақылгөйсіп сөйлейтінді, сол жолы 
да «Өзінің монографиясында Бекмаханов жолдас Қазақстанды 
отарлауға белсене қатысқан Ресей шенеуніктерін, әсіресе гу
бернаторлар мен әскербасыларын аяусыз мінепсынайды, жөн 
делік. Алайда орыс халқының сол кезде өмір сүрген алдыңғы 
қатарлы перзенттері Герцен, Огарев, Белинский туралы ләм
мим демеуіне өз басым таңғалдым. Бостандық үшін ат жалын 
тартып күреске шыққан қазақ халқына солардың бостандық 
туралы тамаша еңбектерінің игі әсері жайында ештеңе айтпа
уы − кешіруге болмайтын «ұмытшақтық!..» дегенде, біздің жа
ғымпаздар ризалық білдіріп, Покровскийге дүркірей қол соқты. 
Енді Ермұханның сол сынға не дегенін тыңдағын: «Сергей Ни
колаевич, сіз ескерткен демократтардың есімін Дала қазағы 
түгілі, Ресейдің өзінде өткен ғасырдың 50жылдарында санаулы 
адамдар ғана білді. Мен енді, сіз талап етті екен деп, сайын да
лада мал соңында жүрген сауатсыз қазақтың аузына Герцен мен 
Огаревтің орыс патшасын өлтіре сынаған прогрессивті топшыла
уын қалайша саламын, мұныңыз тарихты қисынсыз бұрмалау» 
дегенде, біздің пәтуасыз көп Ермұханға да «Бәрекелді!» десіп, 
тағы да қол соқты...

−  Шамалауымша, сол айтыстан кейін Ерекеңнің жағдайы тү
зеліп, біршама уақыт мазалы тұрмыс кешкен тәрізді. Төрт ай
тыстан кейін докторлық диссертациясы бекіп, ВАКтан куәлік 
алыпты. Профессор атағын да иеленіпті.

−  Менің соған да шүбәм бар, қарғаш. Қазақстан КП(б) Орта
лық Комитеті 1947 жылы «Қазақ КСР тарихының» екінші ба
сылымын шығару туралы қаулы қабылдады. Оның жауапты 
редакторлары болып, қалыптасқан дәстүр бойынша, Орталық 
Комитеттің секретары Ілияс Омаров пен А.М. Панкратова бекіді. 
Ілияс тарихшы емес, мамандығы бойынша −  экономист. Бірақ 
білімтанымы жөнінен сол кездегі қазақ азаматтарының үздігі, 
ең бастысы, кітап оқығыш және өзіндік айтары бар, жалтаңбайы 
жоқ қайраткер. Жұмекең сол жігітті менің орныма қойып, оба
лына қалдыау деген өкініштен мен осы күнге дейін құралақан 
емеспін. Өйткені сол қарсаңда ол Шығыс Қазақстан обкомының 
бірінші секретары болатын, Кенді Алтайдың кен қазынасын мол
дап игеруге қам жасап, өндіріс қазанының құлағын ұстап отырған 
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азаматты. Со бетінде отыра берсе, кім білсін, республиканың 
бірінші басшы сы болуға үміткер кандидаттардың бірі еді. 
Амал қанша, Жұмекең бұл мәселені өзінше шешті. Ең шатағы, 
алғашқы басылымы даудамайға түскен «Тарихты» қайыра 
шығаруды соның мойнына артты. Ілияс та «Тарих» алқасы 
мен соны «түзейтін» авторларды өзгертпей әрі біз ұстанған 
тұжырымдарды бетке ұстап, тек түбегейлі редакция жасатқан. 
Кенесары қозғалысы туралы тарауды қайта қарауды тағы да 
Ермұханға тапсырды, тек көтерілістің түп себебін дала халқының 
тұрмысының қиыншылығын баса көрсету арқылы ашуға нұсқау 
берген. Осы жайт та ескі даудың қайта өршуіне түрткі болды. 
Сөйтіп, «Тарихтың» 2басылымын жазуға үміттілер тағы да 
нәумез қалған. Қысқасы, Ермұханға қарсы топ іштен тынып, 
қолайлы сәтті күтті... 

* * * 
 
 −  «Қазақ КСР тарихының» 2басылымы 1949 жылы жарық 

көрді. Мен сол басылымды кітапханадан таба алмай, ескі зия
лы көршімнен сұрап алып, таяуда оқып шықтым. Сол «Тарих» 
19571963 жылдары үшінші мәрте көлемі ұлғайып, екі том болып 
басылды. Көлемі бес томға көбейіп, қампиған нұсқасы үйімде 
бар...

−   Мұның бәрін не үшін тізіп отырсыз?
−  Маған соның бәрінен де өзіңіз редактор болған алғашқы

сы ұнайды, ағай. Қысылтаяң уақытта жазылса да, 1943 жылғы 
басылымда көп оқиға ұлттық тұрғыдан терең қамтылған, оқи 
бастасамақ еркіндік аңсаған мұңлық елдің қайғышерін, ға
сырлық ұлы арманын сезінемін...

−  Мысалмен сөйлегін. «Тарихтың» кейінгі басылымдарының 
көлемі біз шығарғаннан екіүш есе қалың. Соңғы басылымда
рында Қазақстан тарихының мәнді кезеңдері кеңірек қамтылған 
деген пікірді мен бертінде жиі естідім. Сіз соның бәріне кереғар 
ой айтып отырсыз...

−  Алғашқы нұсқа үш бөлімнен тұрады. Біріншісі 17 тараудың 
басын қосқан, яки «Тәуелсіз кезеңдегі Қазақстан халықтары» 
деп аталып, ерте заманнан XVIII ғасырдың бас кезіне дейін қа
зақ даласын қандай халықтар қоныстап, кімдердің билік еткені 
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баяндалған. Мен осы бөлімнің «Тәуелсіз кезеңдегі...» деген нақ
тылы атауына қайран қалдым. Яғни, XIX ғасырға дейінгі ұзақ 
кезеңді сіздер тәуелсіздік сөзімен өрнектеп, баяғы қазақ өзінөзі 
билеп, сайын далада емінеркін өмір сүрді деген тұжырымды 
оқырман санасына сіңіресіздер. Бір деңіз...

−  Тарихи шындық та солай. Қазақ хандығы дербес мемлекет 
болған кезде бөгде елдердің билептөстеуіне көнген жоқ. Иелігіне 
тиген кең жерді найзаның ұшымен қорғады, ер азаматы үнемі 
ат үстінде өмір сүрді. Сондықтан да алғашқы бөлім «Тәуелсіз 
Қазақстан» атанды. Жалпы, тәуелсіз деген сөз, қарғаш, жүректе 
сүйсініс те, мақтаныш та туғызады. Көп жыл қолданыста болған 
әнұранның «Біз қазақ ежелден еркіндік аңсаған, Бостандық өмір 
мен ар үшін қидық жан» деген сөздерін еске түсіріңіз! Тәуелсіздік 
сөзін қазірде «егемен» деген мәні түсініксіз, жадағай сөзбен 
ауыстырдық. Тәуелсіздік атауынан неге бездік, түсінбеймін, 
ал соның түпкі мәнінде еркіндік ұғымы атойлап тұр. «Егемен» 
деген сөзді мен білмеймін, сірә, егесу, жүз шайысу, белдесу 
тәрізді ұсақ егестің баламасы. Сол сөзді байтақ ел мен жер ата
уына қосақтап, «Егемен Қазақстан» деп дүние жүзіне тараттық, 
түсінбеймін, кімнен, неге қорқамыз? «Егеменді» мен көп томдық 
«Қазақ тілі» сөздігінен іздеп таба алмадым, сөздікте ондай сөз 
жоқ! Ел рухын жасытуға әсте болмайды, намыс қоздырып, рухты 
көтеретін теңеулерді қолданысқа шығару керек!

−  Әлгі ойымды жалғастырсам, ағасы, осы бөлімнің бір тара
уы «Қазақ халқының қалыптасуы және Қазақ мемлекетінің 
құрылуы» деп аталса, тағы бір тарауға «Қазақ халқының жоңғар 
басқыншыларымен күресі және Ресей патшасына бодан болмауға 
XVIII ғасырдың алғашқы жартысындағы қарсы қарекеті» де
ген айдар тағылған. Енді бір тарау «Орта жүздің тәуелсіздік 
жолындағы күресі һәм Абылай хандығы» делінген... 

−  Тағы не көрдіңіз?
−  Екінші бөлімның атауы алғашқыдан да сұмдық, тура төбе

ден қойып қалғандай күшті, жақсы мағынада айтып отырмын: 
«Қазақстан – отар ел», «Қазақстан Россияға өз еркімен қосылды» 
деген, яки бертінде халық санасына жөнжосықсыз тықпаланған 
жасанды уәжді жоққа шығарады. Сол бөлімде қазақ халқының 
жерін отарлаушы елге әлеуметтікэкономикалық тәуелділікке 
тап болғаны нақты деректермен иланымды жазылған. Ал осы 
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бөлімдегі тараулардың атауы: «Қазақстанды отарлау», «Патша 
өкіметінің Қазақстанды орыстандыру саясаты», «Қазақстанды 
тауар алатын және орыс өндірістеріне шикізат беретін аймаққа 
айналдыру», «Столыпин реакциясы кезіндегі Қазақстан» неме
се «Шортанбай ақынның дастандары», яки «Зар заман» ақын
дарының көрнекті өкілдері туралы сипаттама...

− Рақмет, жапжақсы талдадыңыз! Алайда сіз соны қазіргі 
тәуелсіз заманның әсерімен тұжырымдап отырсыз. Шындығын
да біз, редакция алқасы, бұл мәселеге ғылыми тұрғыдан қа
радық. Басты ақылшымыз Анна Михайловна Панкратова ә де
геннен бізге тарихи оқиғаларды ағымдағы саясатқа бұрмаламай, 
тек қана болған қалпында баяндауды талап етті. Соның бірі − 
Қазақстанның Ресейге қосылуы «ең үлкен залал» («наибольшее 
зло») деген тұжырым. Бұл теория 192040 жылдары үстемдік 
етті. «Қазақ КСР тарихының» соңғы екі жарым ғасырдағы оқиға
лары осы позициядан жазылды. Оның үстіне авторлар құрамын
да Марғұлан, Әуезов, Кенжебаев, Мүсірепов, Ысмаилов сияқты 
өзіндік ойпікірі бар, қазақы ділі күшті білімпаздар болға
нын ұмытпаңыз. Әсіресе Әлекең, Марғұланды айтамын, өткен 
заманның оқиғаларына ерекше жетік, соларды әңгімелегенде 
мүдірмейді, жады керемет. Әуезов те әріден толғап сөйлегенде 
Мәскеу ғалымдары аңтаң болып қызыға тыңдайды. Әрине, 
біздің оқымыстылар мәдениет, әдебиет баяндалған тарауларға 
көбірек атсалысты. Жалпылама тарауларды талдағанда ұтымды 
пікірлер айтып, өз ойларын өткізіп отырды. Сайып келгенде, сол 
да сіз байқаған батылдықа жаныған болар. Тағы бір гәпті ескер
ту парыз: Сәбит Мұқановтың белсенділігін білетін шығарсыз, 
обалы не, ол кісі тарғыл даусымен «Әй, жолдастар, партияның 
ақ жолынан аумаңдар, ұлт мерейін көтерем деп ұлтшыл бо
лып шықпайық!..» деп безектеп бағатын. Амал қанша, ақыр 
аяғында ол кісінің байбаламы дұрысқа шықты. Неге? Соғыстан 
кейін бұрынғы үстем тұжырым түбірімен өзгеріп, «ең аз за
лал» («наименшее зло») теориясы қолданысқа енді. «Қазақстан 
тарихының» алғашқы басылымына сол да зиянын тигізді... Бұл 
теория кейіннен тағы да құбылып, бұратана халықтардың «Ре
сейге өз еркімен қосылуы» деген ұстаным жолды болып, жер
жерде сол оқиғаның 200300 жылдығын тойлау басталды. Біздің 
республика бертінде 250 жылдықты дүбірлете тойлады.
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− Менің де қайыра сөз етіп отырғаным осы гәп, ағасы. Әр 
тараудың атауы ұлт мерейін көтергендей күшті сөздермен да
раланған. Тарихтың кейінгі басылымдарында алғашқының сүл
бесі ғана сақталып, ұлттық әуені жасып, жадағай сипатталған.

− Ұлы Отан соғысы жылдарында Кеңестер Одағының бар
лық ұлттарында ортақ Отанды қорғаушымын, мына соғысқа 
үлесім қай халықтан кем дегендей отансүйгіш түйсік күшті бол
ды. Сталиинің радиодан сөйлеген сөзінен кейін халық санасында 
өткен тарихына үңіліп, атақты батыр, айбынды билеушілерінің 
биік рухына табыну, оларды мақтан тұту сияқты ұлттық сезім
дер қайтадан оянғанын ұмытпаңыз! Қысқасы, жұрттың бәрі 
сөз бен рух бостандығын сезініп, емінеркін сайраған мазалы 
кезеңді басынан кешті. Меніңше, осы жайт та «Қазақ КСР тари
хын» көтеріңкі әуенде, ұлттық бояуы қанық түрде толғауымызға 
түрткі болды. Амал қанша, бірер жылдан соң соның бәрі жайына 
қалып, баяғы қайыс ноқтаны басымызға қайыра кигенімізді бір
ақ білдік. 

Мұхаң басын шайқап, аққұба жүзі қарауытып, әлденеге қо
балжығандай болды.

* * *

 Бір тәулік демалып, 2001 жылғы сәуірдің 15і күні сағат 
он шамасында қайта кездесуге уәделестік. «Күйеу баламның 
үйінде отырсақ қайтеді, онда да оңаша бөлмеде боламыз, үй ие
лері – жастар, ешкім бөгет жасамайды...» −   деп едім, Мұхаң ба
сын шайқап: «Ермұханның қара шаңырағы, қарғаш, мен үшін  
қасиетті орын, өзі барда талай рет қонақ болып, шайпай ішкен, 
әңгіме шерткен құтты жер. Бұрнағы күні көңілді отырғанымның 
түп себебі де осы...» −   деген уәж айтқан соң тағы да сол үйде емін
еркін жайғасып, әңгімені жалғастырдық...

−  Әңгіменің ең қиын кезеңіне кірісеміз, аға. Сыпыра шерлі 
оқиғалар. Көңіл күйіңіз қалай? − деп әзіл айтып едім, ақсақал 
кеңкілдеп күлді де:

– Ермұханның есімін халыққа қайтармақ ойыңа сендірдің, 
қар ғаш, нендей сұрау қойсаң да жауап беремін. Менің көңіл 
күйіме қарама, еш нәрседен жасқанба!.. −  деді.
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Менің әдейі ескертіп отырғаным – қазақ зиялыларының ба
сына қаратүнек заман орнатқан 19511953 жылдардың жан
түршігерлік оқиғалары еді...

−  Соңғы репрессияның басталуына «Правда» газетінің 1950 
жыл ғы 26 желтоқсан күнгі санында жарияланған Т. Шойынбаев, 
Х. Айдарова және А. Якуниннің «Қазақстан тарихын маркстік
лениндік тұрғыдан баяндайық» деген сыңарезу тақырыппен 
жарияланған көлемді мақаласы мұрындық болған. Осы мақаланы 
Қазақстан КП(б) Орталық Комитетінің үгітнасихат бөлімінің 
меңгерушісі, мәскеулік келімсек И.П. Храмковтың аранда
ту мақсатымен ұйымдастырғанын, содан өрбіген үш жылдық 
қудалауда кімдердің жәбір көргенін мен өзіңізге сыйлаған «Қа
зақтың Қанышы» кітабымда үш тарау етіп, шамашарқым 
жет кенше ашып жаздым. Алайда сол оқиғалардың кейбіріне 
қосымша түсінік алғым келеді. Өйткені сол «тарихты» енді 
Ерекең өмірімен жанастыру қажет...

−   Давай, баста, қарғаш, ойың дұрыс.
−   Жоғарыда есімдері аталған үш тарихшы туралы мен едәуір 

ізденіс жасап, ҚСЭден де, өзгедей де анықтама кітаптардан 
ешқандай дерек кездестірмедім, құдды бір өткен тарихымызда 
ондай зерттеушілер болмаған, ғылыми еңбектер жазбағандай 
әсер туғызады. Бұл жайында не айтасыз?

−  Бұл енді қауымның соларға суық көзқарасының салдары. 
Соңғы науқанға мұрындық болғанын, демек, кешірмеген. Бұл 
жайында біздің халық «Біреуге көр қазсаң, өзіңе де дайында...» 
деген. Шындығында сол шіркіндердің басты кінәсі − «Правда» 
газетінің тілшілері Чередниченко және Озеровтің Алматыға 
келіп, Храмков дайындатқан мақалаға қол қойғанында.

−  Үшеуінің білімтанымы туралы не айтасыз?
−  Якунин соғыс жылдарында менің қарамағымда істеді. Са

яси сауаты, жазғыштығы көпкөрім, ғылым кандидаты ата
ғын Қазақстан тақырыбында қорғады. Оны біз «Қазақ КСР та
рихының» алғашқы басылымын жазуға тарттық. Соғыстан кейін 
Якунин Мәскеуге ауысып, Жоғары партия мектебінде дәріс 
оқыды. Менің білуімше, өзіндік байламы жоқ, жел бағытын 
аңдағыш тарихшы. Ермұханның кітабы туралы ғылыми айтыста 
пікірін үш мәрте өзгертті. «Правда» жариялаған мақалада ол өзі 
автор болған кітапты сынады. Бұл енді принцип пен кісіліктен 
жұрдай жолбикелік...
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−  Шойынбаев туралы не дейсіз?
−  Тек қана даурықпа айғайдың адамы. Сауаты шамалы. Орыс

шаға мүлдем шорқақ. Соғыс жылдарында оның Балық аулау нар
коматында бөлім бастығы болып істегенін білесіз бе? Сол шіркін 
балық аулаумен шұғылданса қоғамға пайдасы көбірек болар 
еді, амал қанша?! Әлдекім оны тарихшы деп, Тарих институты 
ашылғанда ғылыми хатшы қызметіне шақырыпты. Сол кезде 
жоғары білімі де болмаған, екі жылдық мұғалімдер институтын 
бітірген. ҚазПИде алты жыл сырттай оқып, соғыстан кейін ди
плом алған...

...ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 2008 жылғы 14 сәуір
дегі С/51258 санды рұқсаты бойынша, осы ұжымның Алматы
дағы мұрағатында сақтаулы 699істен (қомақты екі бума, жалпы 
көлемі 600 бет шамасы) мен  Бекмахановқа 14 адамның 19 ай бойы 
тыңшы (халық оларды «салпаңқұлақ деген) болғанын білдім. 
Солардың бірі −  Т. Шойынбаев. Е. Бекмахановтың «қылмысы» 
қаралған 1952 жылғы 24 желтоқсан күнгі Қазақ КСР Жоғары 
сотының мәжілісіне ол куәгер ретінде де қатысқан. «Түзелмейтін 
ұлтшыл, Кеңес өкіметінің қас жауы...» деп қаралаған куәлігін 
мен «Бекмаханов» ғұмырнамасында толық келтірдім.

−  Айдаровамен көп жыл Партия тарихы институтында бір ге 
еңбек еткеніңізді айтқансыз. Хадиша Галимқызының өмір жо
лы мен ғылыми жұмыстарына тоқталсаңыз?..

−  Хадиша менен екі жас кіші, Партия тарихы институтында 
марксизмленинизм классиктерінің еңбектерін қазақшаға ауда
румен шұғылданды.

− Ол кісі докторлық диссертациясының тақырыбын 1945
1970 жылдар аралығында үш мәрте өзгертіпті: «Қазақ халқының 
19051920 жылдардағы ұлтазаттық күресі» тақырыбына ең
бек әзірлеп жүргенін 1948 жылы өз қолымен жазған анкета
да көрсеткен; одан кейін «XX ғасырдың 20жылдарында Қа
зақ стандағы әлеуметтік ойдың қалыптасуы» және 1970 жылы 
«Төңкеріске дейінгі Қазақстанда марксизмленинизм идея
ла рының таралуы» тақырыптарын таңдапты. Демек, Айдаро
ва ғылым докторы атанудан жасы егде тартқанға дейін үмітін 
үзбеген. Алайда қорғамаған. Неге?

−  Хрущев жариялаған жылымық кезінде, одан кейін де Ха
диша біздің зиялы қауым тарапынан дүрдараз көзқарасқа 
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ұшырады. Ешқандай жиынға, талқыға шақырмайды. Көп адам 
онымен амандаспайды...

−   Соған ол қалай төзді? Әйел адам үшін бұл −  ауыр жаза!
−  Хадиша Галимқызы −  ішіндегі сырын ешкімге ашпайтын 

тә каппар адам, кербездігі мен бірбеткейлігі бірдей. Сауаты да, 
жазарман қабілеті де күшті. Соны тек ғылыми ізденіске жұмса
май қор болды. Өз қатарынан даралануға аса құмар еді, сірә, со
дан да зардап шекті...

−  Айдарованың кейбір еңбектерін оқыдым. Саясат аужайы на 
бейімдеп, марскизмленинизм классиктеріне сілтемені көп жа
сап, өз ойын бұлдырлатып жазады...

−  Солай жазу, Медеу шырақ, бәрімізге тән, заман талабы біз
ден сөйтуді талап етті. «Мен» демей, үнемі «біз» деп жазамыз. 
Хадиша Галимқызы өткен жол – комсомол мен партия мектебі. 
Коммунизм идеясына шексіз сеніп, барлық ісқарекетін, ғы
лыми жұмысын сол жолға бағыштаумен өмір сүрді. Мен де 
сталиниспін, сол қалпымнан айнымай өмірден кетемін. Бірде 
мен оған «Докторлық жұмысыңды қорғауға неге ұсынбай сың? 
Көңіліңде қорғатпайды деген күдік бар сияқты. Алматыда қор
ғауға сескенсең −  өзбектер мен қырғыздарға бар. Құдай жөні – 
Мәскеу, орыс ғалымдары біздегідей ұсақ, пасық әрекетке үйір 
емес, тек оңды жұмыс ұсыну керек» дедім. Хадиша Галимқы
зы біршама уақыт тымтырыс отырып, «Ой, Мұха, жанашыр 
пейіліңізге рақмет! Сөйтуге тәуекелім жетпейді. Өйткені қорғау 
үстінде омақаса құласам − қайыра тұруым қиын, мен үшін бұл − 
өліммен бірдей. Мен өз жолымды өзім кескен адаммын. Кейде 
ұйқым шайдай ашылып, қымқуыт ойға түскенде ойлаймын: бет 
жыртысқан дауда нем бар еді, зерттеуімді алға сүйреп, таза еңбек 
қаузасам − осы күнде менен жақсы кісі болмас еді, амал қанша?!.» 
деп көзінен жас мөлтілдеп қамыға күрсінді.

−  Енді Ерекең тап болған қиын жағдайға келейік. 1951 жыл
дың сәуірінде ол кісі үш түрлі жаза тартқан: Мәскеудің Тарих 
институты төтенше шақырылған кеңесте ғылыми атақтарын сы
пырып алған; оны ВАК жедеғабыл бекітіпті; ҚазМУдің пар тия 
ұйымы партия қатарынан аластаған, баяндама жасаушы −  та
рих факультетінің деканы, доцент Ақынжанов, 16 адамның әзі
рейілше түйіле сөйлеген сөздерін оқыдым; сол айда ол басқарған 
қазақ тарихы кафедрасы жабылып, жұмыстан шы ғарылған... 
Ал мен естіген қауесетте, «Правданың» мақаласы жарияланған 
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соң, Ерекеңді Шаяхметов шақырып, «Сен енді бұрынғы ұс
танымыңнан бас тарт, қияңқы қылықты доғарып, уақытша 
ше гініс жаса. Сөйтсең ғана мен сені қорғаймын, Ком партияға 
мүшелігіңді сақтаймын...» деген уәдесінен айнып, не себепті 
қатаң жазалады?

−  Қауесет емес, айтып отырғаның −   абсолютный шындық! Бұл 
масқараға менің де қатысым болды, қарғаш. Ермұхан шу дегенде 
мойнын ішіне алып, «Не істесе де пікірімнен бас тартпаймын...» 
деп, «Правда» редакциясына, Орталық Комитетке хат жазбақ 
болған. Соны естіген соң пәтеріне келіп, бұл үй емес, Панфи
лов көшесіндегі Академияның үйі, бір секцияда екіүш отбасы 
тұратынды. Халимаш куә, екіүш сағат ұрсып та, жалынып та 
сөйлеп, «Үрпешүрпе бес балаңды тірі жетім етіп, темір тордың ар 
жағына түсесің, партия қатарында қалсаң −   білімің бар, жұрттан 
қалмайсың, саяси ахуал түзелген кезде ғылыми атақтарыңды 
да қайтарып аласың» деп, райынан қайтуға көндірдім. Кінәсін 
мойындаған арыз жазып, Шаяхметовтің көмекшісіне берді. 
Бірінші секретарь соны газеттерге жариялауға нұсқау етіпті 
дегенді естідім. Алайда... мәселе өзгеше шешілді. Газет ма
қаласын бюрода қарағанда Ермұханға жазаның ең ауыры артыл
ды. Талқылаудың қалай болғанын мен Ермұханның өз аузынан 
естідім. Жұмекең ақталуға мүмкіндік бермей, үнемі жекіріп, 
аузын аштырмапты. Ермұхан сорлы ақыр аяғында қаймығуды 
қойып, «Неге сіз мені жау элементі етуге құлшынып тұрсыз? 
Мен жастайымнан жетім қалып, тек қана Совет өкіметінің қам
қорлығымен жоғары білім алып, ғалым атандым. Сол өкіметке 
қалайша мен жаулық жасаймын?!» дегенде, Қауіпсіздік ми
нистрі А.П. Бызов ақырып, сөзден біржола тыйыпты. Тек қана 
екінші хатшы С.И. Круглов, сірә, жар түбіне құлауға шақ 
тұрған тарихшыға жаны ашыған білем, «Жолдас Бекмаханов, 
сіз эгоистік жасап тұрсыз, дереу райыңыздан қайтыңыз...» деп 
ара түскенде, Қауіпсіздік министрі «Сергей Иванович, сіз кімді 
қорғап отырсыз? Бекмаханов түзелмейтін ұлтшыл екенін қазір 
де көрсетіп тұр...» дүрсе қоя беріпті... 

«Бызов мені дөрекі сөздермен сықпыртып жатқанда, қа зақ 
азаматтарының бірдебірі бұл жігітті біз жас кезінен білеміз, әлі 
де сенейік демеді, әділдік сөйтіп аяққа тапталды, Мұха...» деп 
Ермұхан маған жаутаңдай қарап, көз жасын көлдетті.

−  Жұмабай Шаяхметұлының Ерекеңді қорғамағаны түсі нік
ті. Партияның бас газетінің айбынынан сескенген. Алайда Сәт
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баевты, Әуезовті, Жұбановты, қазақ әдебиеті мен тарихының 
көрнекті тұлғаларын Тәкежанов, Нұрышов сияқты шалағай 
кандидаттар баспасөз бетінде, жиындарда аяусыз сынауына 
жол беруін түсініп, кешіру қиын, ағасы. Жұмекең сонда Шо
йынбаевтың ойдан бопсалаған жаласына сенген бе? Әлде Храм
ковтан сескенген?..

−  Жұмекең – сақ адам, жазалаушы органда істеген кәнігі че
кист. Меніңше, осы науқанның қайдан қозғалып, кімнің нұс
қауымен әзірленгенін ол кісі білген. Оған қоса Жұмекеңнің 
білімі таяз, ел тарихын, оның рухани қажеттігін де түсінбейді. 
Әдеби де, тарихи да кітаптарды оқымайды. Бір жолы салон
вагонмен Жамбыл қаласына бара жатқанда мені преферанс 
ойнауға шақырды. Мен «Жұмеке, ертеңгі сөзіңізді қараңыз, не 
кітап оқыңыз, картасы құрғырдан сіз екеумізге пайда шамалы» 
дегеніме қатты шамданып, «Жарайды, сенақ білгіш бол!» деп 
ренжіп, қолын сермеді. Әлгінде сіз даралап атаған үш тұлғаның 
тағдырына немқұрайды қарағаны да содан. Сол алыптардың 
халыққа қажет, ел тарихының басты тұлғалары екеніне түйсігі 
жетпеді...

−  Әлгінде сіз науқанға қауіпсіздік жүйесі ерекше шүйілге нін 
ескерттіңіз...

−  Бұл да, қарғаш, сол заманның ащы шындығы. 1951 жыл
дың күзінде А.П. Бызовтың орнына Павел Михайлович Фитин 
деген Мәскеуден келді. Естуімше, ерекше қатыбас генерал*. 
Бәлкім, біздегі науқанды жеделдетуге әдейі жіберген. Әрбір 
жаңа бастықтың бастапқы екпіні қатты болатынын білетін 
шығарсыз? Ол келген соң газет бетіндегі сөзсойыл бұрынғыдан 
да күшейіп және бас еркі өзінде жүргендерге қылмыс байлау 
басталды. Соларды қорғап жүрген Омаров қызметінен аласта
лып, үйқамаққа отырды. Төлеген Тәжібаев та ректорлықтан 

* «Совершенно секретно» (Вл. Абаринов, «Выманить и уничтожить», № 03 (262) 
2011 ж.) атты тәуелсіз, беделді ресейлік альманах жариялаған мақаладан мен генерал
майор П.М. Фитиннің Қазақстанға келгенге дейін КСРО Қауіпсіздік министрлігінің 
«Шетелдік барлау» басқармасына жетекші болған 7 жылда 263 агенттен айырылған 
(бәрі де шетелде біржола қалып, саяси баспана сұраған) ауыр күнәсі үшін 1951 
жылы қызметінен қуылып, қиырдағы Қазақстандағы шағын министрлікті басқаруға 
«төмендетілгенін» оқып, жағамды ұстадым. Сондықтан да ол бейбақ қазақ зиялы
ларынан арасынан ұлтшылдарды көбірек тауып, аяусыз «әшкерелеп», жоғарыдағы 
кінәсінен ақталуға ерекше мүдделі болған...
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айырылды. Храмковтың жұлдызы оңынан туып, пленум, пар
тактивтерде, съезде де сол ғана сөйлеп, Шаяхметов, Омаров, 
Круглов, Жарылғапов, Сәтбаев, Тәжібаев, тағы кімдердің есім
дерін даралап атап, «Ұлтшылдардың қорғаушысы, өздері де 
ұлтшылдық пиғылдан арылмаған...» деп сайрады. Бюро мүшесі 
емес, қатардағы бөлім бастығының осыншама дандайсуына біз 
таңғалып, жағамызды ұстадық. Ал соның айтағымен Шілде
баев, Тәкежанов, Шойынбаевтардың мінбеден түспей, аузына 
келгенді оттағаны жанымызды түршіктірді. Бұлардың сонша
ма желігуіне Мәскеуден келген Орталық Комитет комиссиясы
ның мүшелері Шикин, Митрейкин дегендердің жағдайды ушық
тырып, «Правда» мақаласын талқылау қасақана бір жылға 
созылған, кінәлілерді әшкерелеуде қырағылық жетіспеген, 
ымы  рашылдық, жерлестік қарымқатынастар жолды болған, 
тіліп түсер большевиктік өткірлік мүлдем ұмытылған...» деген 
қор тындысы ақыр аяғында біздің азаматтардың сорын қайнат
ты. Жұбановтың, Сәтбаевтың, ең соңында Әуезовтің Мәскеуге 
жылыстап кетуі −  жағдайдың әбден шиеленісуінің салдары. 
«Правда» газеті 1951 жылы осы мәселені, жаңылмасам, төрт 
мәрте жазды. Соның кейбірінде жоғарыда есімдері аталған ноян 
азаматтарды тізе отырып. Әрине, таяқтың бір басы Жұмекеңе 
тиді... 

−  Сондықтан да Храмковқа тыйым салмай, Жұмекең өз ба
сын қор ғаған ба?..

Мұхамеджан Әбдіқалықұлы бетіме ожырая қарап, үстелді 
тықылдатты. Мен босаған құлақтарға сусын құйып, бұрнағы 
күні өзіміз бастаған конъякты қолыма алып едім, қолын сер
меп, қоя тұр дегендей ишарат жасады. Әлденеге қатты қобалжып 
отырғанын сездім.

−  Мен сізге, қарғаш, сол күндегі әрекенің кімнен өрбіп, не
ліктен жәдігөйлікпен жүргені туралы өз ойымды айтайын, 
қортындыны өзіңіз жасаңыз... −  деген ақсақал шай құлақтағы 
суды жұтып, тамағын жібітті. −  Андрей Александрович Жда
нов кенеттен қайтыс болған соң оның орнына 1947 жылдың аяқ 
шенінде Михаил Андреевич Суслов тағайындалды. Оның кім 
екенін сіз білуге тиіссіз: 35 жыл ұдайы, яғни 1982 жылға дейін 
КСРОның бас идеологы болып, Хрущевпен де тіл табысып істеді, 
ал Брежнев билеген заманда 2хатшының міндетін қосаметкей 
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атқарды. Сұсы ерекше, мінезі қатаң, айтқанынан қайтпайтын 
күшті қайраткер деген лақапқа ие адам... 

Мен сізге Михаил Андреевичтің өмір белестерінің бастапқы 
екіүш кезеңін айтайын: Серго Орджонокидзе Ауыр өнеркәсіп 
наркомы болған кезде оның оң қолы болған орынбасары Пята
ковты партияға қарсы топ құрушы етіп, ашық сотта «кінәсін» 
мойындатқан осы саясаткер деген қауесетті естігенмін; сірә, 
Серго жолдастың өзіне қол жұмсауы сол істі тоқтата алмауы
нан деседі... Суслов о кезде КСРО Совнаркомы Бақылау комис
сиясының жауапты қызметкері. 19391944 жылдарда ол Ставро
поль (сол кезде Орджонокидзе атанған) өлкесінің партия ұйы
мын басқарды. Храмковты комсомол қызметінен партиялық 
жұмыс қа шақырып, соғыстан кейін осы өлкедегі Пятигор қа
лалық партия комитетіне бірінші секретарьлыққа көтерген де 
Михаил Андреевич. Жоғары партия мектебін тәмамдаған соң 
Иван Петровичтің Қазақстан КП(б) Орталық Комитетіне жібе
рілуінде осындай гәп барын маған Іслам марқұм айтқан еді, 
Храм ков екеуі алғашқы кезде бөтелке дос болғанын, сірә, сізге 
айтпаған шығар?

−  Айтқанды, бірақ басқа бір жайтқа байланысты.
−  Суслов 1944 жылы БКП(б) Орталық Комитеті Литвада ұста

ған Бюроны басқарып, екі жыл бойы мыңдаған литвалықтарды 
Сібірге айдатып, ұлттық өрлігі, бірбеткейлігі ерекше басым ха
лықты КГБ отрядтарының күшімен қанға бөктіріп, кеңестік 
тәртіпке бойсұндырған Михаил Андреевичтің мейірімсіз қимыл
әрекетін И.В. Сталин ерекше бағалап, 1946 жылдың басында ол 
Кремльдегі аппаратқа алынған, нақты қызметі беймәлім. Есім
дегі факт: сол жылы ол кеңестік жебірейлердің фашистерге 
қарсы жұмыс істеген Ұлттық комитеті басшыларының зиянкестік 
«қыл мысы» туралы Иосиф Виссарионовичке хат жазған; тек
серу нә тижесінде Ұлттық комитеттің 23 мүшесі атылып, 140 
жебі рей, бәрі де өнер адамдары, әр түрлі мерзімге сотталғанын 
мен ЦКның секретарьларына келетін жасырын құжаттан 
оқы дым. Тоқете рін айтқанда, И. Сталин оны идеология сала
сын басқаратын секретарь етті. Сол ауысу менің Қазақстан 
КП(б) Орталық Комитетінен аласталған сәтіме дөп келді. Сек
ретарьлықтан босатарда маған ешқандай кінә айтылған жоқ, 
Жұмекеңмен қоштасарда «Не үшін?» деп едім, ол кісі тө бені 
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нұсқап, «Жаңа идеолог сізге риза емес, Қазақстандағы идео
логиялық жұмыстың деңгейі төмен...» дегенін қағазға жазып 
көрсетті. Қысқасы, Сусловтың дәлелсіз сынынан өзінше қор
тынды шығарған. Храмковтың Қазақстанға келуі – 1948 жылдың 
жазы, оны да Қазақстандағы идеологиялық жұмыстың деңгейін 
көтеруге қолғабыс етеді деген желеумен жіберген...

−  Жұмекеңнің оны қабылдамауға қақы бар ма еді? Ең бол ма
ғанда басқа бөлімге?

−   Жоқ, Жұмекең Мәскеудің нұсқауына ешқашанда қарсы  
лық жасамайды. Скворцов кадр мәселесінде бекем саясат ұс
тады, сырттан билептөстеуге жол бермей, кімді қайда қоюды өзі 
шешті. Жұмекеңнің қателігі −  И.П. Храмковты қарсылықсыз 
қабылдап әрі бір жылдан кейін үгітнасихаттың жетекшісі етті 
және соны шовинист екенін біле тұра істеді. Оның немен аяқ
талғанын «Қазақтың Қанышы» кітабыңызда жазыпсыз: Бөлебай 
Исабеков екеуі қызметтерін өзара ауыстырған соңақ Иван Пе
трович идеологияға кімнің қожа екенін біздің халыққа қарсы 
ұйымдастырған неше түрлі ісәрекетімен дәлелдеді...

−  Бөлебай Исабековтің айтуынша, Шәміл имам бастаған ха
лықтық қозғалыстың ұлтазаттық мәнін теріске шығару мақ
сатымен Дағыстан мен Әзербайжанда ерекше қызу жүрген нау 
қанды Қазақстанда қайталауға Храмков ерекше мүдделі бол
ған...

−  Абсолютно дұрыс. Біздің ұрдажық белсенділер ұйым дас
тырған 1948 жылғы айтыстаақ ол сол гәпті көңіліне түйген. 
Бірақ әліптің артын баққан... −  Мұхамеджан аға сол оқиғаларды 
есіне алғысы келмегендей күрсініп, басын шайқады. −   Қысқасы, 
академик Грековтың ескерткені болды да қойды: Храмков жергі
лік ті тарихшылардың өзара қырқысын ұтымды пайдаланып, зұ
лым әрекетіне алаңсыз кірісті. Кімдерге арқа сүйеуді де білді. Сіз 
«Правда» жариялаған мақала авторларының интернационал
дық құрамына, үш ұлттың өкілі екеніне назар аударыңыз. Қазақ, 
татар және орыс... Солар қол қойған мақаланың жарық көруі
не Қазақстанның басшылары ғана емес, Мәскеу мен Ленинград 
тарихшыларының қарамды тобының наразылық білдіргеніне 
қарамастан, «Правданың» екі тілшісі Алматыға келіп, бір ай жа
тып, сойқанды мақаланы өздері дайындап, ең соңында Тарих ин
ститутында соны екі күн жабық мәжілісте талқылап, жариялауға 
мақұлдатуы неліктен, кімнің ынтасы деп ойлайсыз?
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−  Сол істе Храмковтың белсенділік көрсеткенін естідім. Ілияс 
Омаров, Жұмекең де наразылық білдірген дейді, Иван Петрович
ті тоқтатпауы маған мүлдем түсініксіз...

Мұхамеджан Әбдіқалықұлы сұқ саусағын көтеріп, маған сұс
тия қарады:

−  Бұл гәпті сіз білмейсіз. Қанекең туралы кітабыңызда Храм
ковтың залым екенін сылқита жазыпсыз. Ал басты күнәкарды 
ашпайсыз...

Мен үндегем жоқ.
−  Осы істің күрмеуі, менің ойымша, ту баста Сусловтан ту ған. 

«Правда» газетінің «Қазақ тарихының» екі басылымына кенет
тен шүйілуі тегін емес. 1952 жылдың аяғына дейін Михаил Ан
дреевич идеологсекретарь міндетімен қоса Компартияның ба
сты органының бас редакторы міндетін қосаметкей атқарғанын, 
сірә, білмегенсіз. Между прочим, Ермұхан туралы естелік, иә 
мақала жазушылардың бәрі газеттің бас редакторы Ильичев 
деп жазады. Бұл түбірімен қате, «Правда» газетінің соңына бас 
редактордың есімі о кезде жазылмайды. Ал Ильичев −  газеттің 
жауапты секретары, сондықтан да Алматыдан жолданған хат
тар мен хаттамалар әдетте соның атына жазылады, редакторлық 
қызметке ол XIX съезден кейін тағайындалды. Бұл болса – біздегі 
науқанның екінші жылы, әбден қызған кезі...

− Демек, Жұмабай Шаяхметов пен Ілияс Омаровтың қолы 
байлаулы болған дейсіз бе? Храмковтың тежеусіз әрекеті де тү
сінікті: біздің мықтылар Сусловтың ызбарынан сескенген...

− Оның жайжапсарын енді ешкімнен сұрай алмайсың, сол 
күнде де, қазір де.

−  Сусловты орыс зиялылары Брежнев заманында «сұрқай кар
динал» атандырды. Мен отыз жасымнан беріде Мәскеуге жиі 
барып, мұрағат қарадым, кейбір шығармаларымды орысша жа
риялауға қам жасап жүргенде Мәскеудің бірталай белді жазушы, 
журналистерімен таныстым. Ресми емес әңгіме үстінде солар Ми
хаил Андреевичтің есімін атамай, «Сұрқай кардинал» дейтінді. 
Совет өкіметі біздің кітаптарымызды қатаң цензурамен тежеп, 
баспа редакторларына да ерекше құқықтар беріп, кейбір ойла
рымызды үнемі қырқумен шұғылданды. Соны да мәскеулік зи
ялылар «Сұрқай кариналдың» нұсқауы, ешқандай аяушылықты 
білмейтін, коммунистік идеяға шексіз берілген такаһар адам 
дейтінді. Естуімше, Суслов костюмін, пальтосын жылдар бойы 
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ауыстырмай, әбден ескіргенше иығынан түсірмеген, бәтеңке
туфлиін де тозып қалады әрі тазалыққа жақсы деп галош пен 
кигенміс. Бір банкет үстінде Л.И. Брежнев «Михаил Андре
евичке қалтамыздан ақша шығарып, жаңа пальто әперейік» 
деп әзілдептіміс, сонда ғана Михаил Суслов көнетоз пальтосын 
ауыстырған. Бірақ галошын қашан көзін жұмғанша тастамаған 
деседі...

Мұхамеджан аға бұл сөзіме ішексілесі қата күліп, қолын 
соқты.

−  Қисынды уәж, Михаил Андреевич – дағдылы машығын 
әсте өзгертпейтін адам дегенді мен де естідім. Айтыпайтпай не 
керек, сол «кардинал» біздегі сойқанды бастауға мұрындық бо
лып, Храмковтың басымызға әңгіртаяқ ойнатып, маңдайалды 
зиялыларымыздың әңкітәңкісін шығарды. Оны тежейтін, «Мұ
ныңыз қалай?» дейтін батыл бізден шыққан жоқ. А.М. Панкрато
ва да өзінің жауапты редакторлығымен екінші рет басылған «Та
рихты» 1944 жылғыдай белсенді түрде қорғай алмады. Өйткені 
Сусловқа сөзі өтпейтінін Анна Михайловна жақсы білген. Ал 
1944 жылы үгітнасихат басқармасының бастығы Александров
тан ешбір сескенбей, батыл кіріскен себебін білесіз бе?

−  Жоқ.
−  Ол кісіні Саяси бюро мүшесі А.А. Жданов қолдаған. Оған 

қоса Орталық Комитеттің хатшысы әрі Москва партия ұйы
мының бірінші секретары А.С. Щербаковпен Анна Михайлов
на 20жылдардың басында Коммунистік университетте бірге 
оқыған, яки студент кезінен пікірлес досы. Сондықтан да ол кісі 
Александровты күйретуден жасқанбаған. Сондықтан да 1952 
жылы мына Халимашка апайың Мәскеуге ерінің жұмысын қуып, 
әділдік іздеп барғанда Анна Михайловна саған не деді? Өзің айт
шы, – деп Мұхаң шай құйып отырған үй иесіне қарады.

− Анна Михайловна мені үйінде ізетпен қабылдап отырып, 
«Қымбаттым, қазіргі саяси ахуал Ермұхан үшін аса қолайлы 
емес. Бірақ түңілме, жағдай өзгеріп, титтей мүмкіндік туса, мен 
еріңе көмектесемін!» деп бір қалта ақша ұсынып, маған жұбату 
айтты. Ол кісі сол кезде Орталық Комитеттің мүшесі еді, XIX 
съезде сайланған. Сөйтсе де дәрменсіз болған. Мен ақшасын 
алғам жоқ, томсырайған қалпымда кеттім. Бір сөзді адам ғой, 
ақырында уәдесін орындап, Н.С. Хрущевке барып, түрмеден су
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ырып алғанын білесіздер... – деп Халима Адамбекқызы түсінік 
айтты.

−  Осыданақ біздің басшылардың сол науқанды болдырмау ға 
ниеті болғанмен, тоқтатуға шамалары жетпегенін ұғуға бола
ды, – деп түйді ойын Мұхаң. – Олардың басты қателігі, қарғаш, 
өзіміздің соғындыларды тежей алмауында...

− Ерекең 1952 жылдың күзінде Жамбыл облысындағы Но
воТроицк селосындағы мектепте мұғалім болып жүргенінде 
қамауға алынып, 25 жылға сотталды. 400ге тарта зиялымыз −  ға
лымдар, институт оқытушылары, мұғалімдер мен әдебиетшілер 
жұмысынан аласталып, кейбір сотталып, зәбір шекті. Сол 
қуғынды ұйымдастырушы И.П. Храмков 1954 жылы Ленин ор
денімен марапатталып, ілешала КСРО Жоғарғы Кеңесіне депу
тат боп сайланып, Қостанай обкомының бірінші секретары болып 
қызметі өскен. Осы да әділдік пе, ағасы?

−  Турасын айтқанда, шырақ, әділдіктікті аяққа басу! Бірақ 
Храмковтың секретарьлық ғұмыры ұзаққа созылған жоқ. Идео
логияға әкіреңі жүргенімен ауыл шаруашылығын басқаруға 
шамашарқы жетпей, бір жылы бітік шыққан егінді жия ал
май, Хрущевтің кәріне ұшырады да мұрттай ұшты. Естуімше, 
Мәскеуге қайтып, Мәдениет министрлігінің кадр басқармасына 
ие болғанмыс...

−  Шындығында ол найсапты партиядан шығарып, соттау ке
рек еді. Ісләм Жарылғапұлы маған сол мәселені партия жиналы
сында көтеріп, өз пікірімді Мәскеуге жолдадым деді. Бірақ мар
дымды жауап алмаған.

− Бірақ Храмковтың айтағына ерген белсенділердің біразы 
Алматыда талқыға түсіп, әртүрлі жаза тартты. Ең бастысы, 
Хрущев жариялаған «саяси жылымықта» зардап шеккендердің 
бәрі де бір жарым, екі жылда отбасына қайтып оралып, ғылыми 
жұмыстарына қайта кірісті. Соған да тәубе делік, қарғаш...

−  Кардиналдан сұрқайынан да, сұрқай емесінен де құтыл дық. 
Міне, Ерекеңнің қара шаңырағында емінеркін әңгімелесіп 
отырмыз. Бұл да тәуелсіз заманның арқасы! Мынаны алсақ қай
теді? Халима апай түстік әзір деп отыр, −  деп коньякты нұсқа
дым.

−  Бұл енді сұрқай заманды ұмытудың амалы ма? Жарайды, 
дегенің болсын!.. 

19246
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 * * *

Түскі астан кейін жарасты әңгімеміз қайта өрбіді.
− «Қазақ КСР тарихының» екінші басылымының да сол нау

қанда қолданыстан шығарылғанына биыл, 2001 жылы жар
ты ғасыр болды. Биік мансабыңызбен қоштасуға себеп болған 
«Тарихқа» бүгінде қандай пиғылмен қарайсыз? «Апырай, сол 
«Тарихты» жаздырам деп несіне әуре болдым?» дегендей өкініш 
көңіліңізді жүдетпей ме?

−  Жоқ! Тек қана тәнті көңілмен еске аламын. Мансап деген 
үстіңдегі киім сияқты, қарғаш, қызметің бірақ күнде өзге
реді. Киімнің де тозғанын тастап, жаңасын киеміз. Біз кін
дігін кескен «Тарих» −  қысылтаяң уақытта туса да оңды жа
зылды, халқымыздың шынайы тарихы өмірге келді деген 
тән ті ойдан мен сол кезде де, таяқ жеген жылдарда да, қазір 
де айныған емеспін. Аздыкөпті олқылығы болса −  асығыс жа
зылғандықтан, айғақтардың жеткіліксіздігінен, кітаптың ерте
рек туғандығынан... Өкініш −  сол еңбектің ғұмырының қысқа 
болғанында. Сөйтсе де әділдікке сенемін: Тәуелсіз Қазақстан ның 
азаматтары, сендер, күндердің күнінде оны сүйсіне оқып, үйдегі 
кітапханаларыңда қастерлеп ұстайтын боласыңдар!

Өзім редакторлық еткен тұңғыш «Тарихты» тәркіге бермеу 
үшін ақырына дейін күрескеніме екі түрлі айғақ айтамын: Ор
талық Комитеттен 1947 жылы кеткенде бюро мүшелерінің атына 
хат жолдап, республиканың зиялы қауымын төл тарихы нан 
айырмауды дәлелдеп, оның рухани, саяси қажеттігін ескерт
тім −  бұл хат партия мұрағатында болуға тиіс, іздеген адам таба
ды; Қазақстанның саяси басшылығы өзгеріп, П.К. Пономаренко 
мен Л.И. Брежнев келген 1954 жылы бірінші секретарьдың қа
былдауына сұранып, ел тарихына жасалған әділетсіздікті қайта 
қарауды өтіндім; қандай да тарихи оқиғаны жүз жылдан кейін 
ағымдағы саясатқа икемдеп бұрмалауға болмайды, «Қазақ КСР 
тарихын» халыққа қайтарыңыз дедім... Иландыра алмағаныма 
күйініп, А.М. Панкратоваға хат жазып, қолдау сұрадым. Амал 
қанша, қиянатты түзетпек болған ойыма құлақ асқан жан бол
мады...

Ескерту парыз: Мұхамеджан Әбдіқалықұлының 1954 жыл ғы 
хатын мен академик А.М. Панкратованың дербес мұрағаты нан 
тауып, қолмен жазылған екі жарым бет хаттың ксерокөшір
месін алдым. Төменде сол жолдаудан үзінді келтіремін. Хат иесі
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нің сауат деңгейін һәм саяси мәселеге көзқарасын аңғарту үшін 
жазылған қалпында келтіремін.

«Дорогая Анна Михайловна шлю Вам сердечный привет!
…Один вопрос, который никак не оставляет меня в покое, это 

вопрос истории казахского народа, в частности, вопрос о допу-
щенных ошибках в книге «Истории Казахской ССР». В конце 
августа я был у тов. Пономаренко*, он со мной говорил только 
по отдельным вопросам «Истории КазССР», а именно опять об 
этом хане. Он спрашивал: «Правда ли, как отдельные люди го-
ворят, что Вы (Абдыкалыков) дали указание об обязательном 
включении этого хана в книгу, как прогрессивного деятеля? 
Правда ли и то, что были возражения отдельных ученых по по-
воду включения его, как прогрессивного деятеля, но я, якобы, не 
прислушался к их голосам?»

На вопросы тов. Пономаренко я ответил, что многие неяс-
ные вопросы истории в свое время обсуждалось на совещаниях 
авторов, но вопрос об этом хане не вызывал никаких споров и 
дискуссии, поэтому не потребовалось никаких указаний. Вооб-
ще говоря, об этом хане писалось в литературе до составления 
книги, при этом сослался на ряд руководящих статей местных 
авторов. (…) Но при этом я сказал тов. Пономаренко, что наша 
вина −   недостаточно критически, с точки зрения марксизма, 
мы отнеслись к существовавшим материалам, трактующим 
это го хана, как прогрессивного деятеля. Кроме того, я сообщил 
тов. Пономаренко, что при обсуждении на бюро ЦК КПК о допу-
щенных ошибках несу полную ответственность, как секретарь 
ЦК КПК по пропаганде и как один из редакторов.

В беседе со мной он удовлетворился моим объяснением, но, тем 
не менее, после беседы со мной, на съезде писателей Казахстана 
тов. Пономаренко, говоря о допущенных ошибках в книге, меня 
назвал чуть ли основным виновником.

Дорогая Анна Михайловна, я вступил в партию коммунис тов 
с полным сознанием честно служить своей Родине. Находясь всю 
свою сознательную жизнь в рядах Ленинского комсомола и пар-
тии, работая на разных участках, никогда не имел отклонений 
от генеральной линии партии и в том числе по национальному 
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вопросу. Болезнью национализма не страдал и не буду страдать. 
Наоборот, в такие тяжелые годы испытаний для советских лю-
дей, как годы отечественной войны, всегда был интернациона-
листом.

Я при руководстве Шаяхметова за свою партийную прин-
ципиальность пострадал и без предъявления конкретных обви-
нений был освобожден от занимаемого поста, тем самым была 
создана обо мне в народе, в том числе в среде партийной обще-
ственности, атмосфера неясности. И теперь вместо выяснения 
истинной причины моего ухода из аппарата ЦК, у руководящих 
товарищей, по неправильной информации отдельных людей, 
складывается неправильное мнение в связи с допущенной ошиб-
кой в этой книге (...) И предъявляется такое обвинение, что я 
чуть ли не националист. Я считаю такое мнение незаслужен-
ным…

Передайте Вашей семье самые сердечные пожелания здоро-
вья, всякого благополучия! Мухамеджан Абдикалыков, 17 ноября 
1954 г. Алма-Ата».*

* Ескерту парыз: менің мұрағатымда А.М. Панкратованың 194549 ара лығында 
М. Әбдіқалықовқа өз қолымен, кейбірі машинкамен жазылған 9 хаты сақтаулы. 
Солардың бәрі де Қазақстан тарихының көкейкесті мәселесін, енді бірі үй ішінің ділгер 
жағдайларын сөз еткен. Бәрі де екі қайраткердің бірбірімен қызмет жағдайларының 
өзгергеніне қарамастан достық, сыйластық байланысын үзбегенін аңғартады. Әлбетте, 
Мұхамеджан Әбдіқалықұлы да Анна Михайловнаға жауап хаттарды қолымен жазған, 
солардың бізге мәлімі – небәрі екі хат. Біреуін жоғарыда келтірдім. Мұхаңның үйдегі 
мұрағатында сақталған жәдігерлер арасында Ә. Марғұланның Ленинградтан жолдаған 
жеделхаты (өзінің докторлық атақ алуына байланысты құттықтауына рақмет айтқан), 
қаламы өрген «Бас инженер» драмасын Алматы театрында қойғызу туралы атақты 
жазушы, қазақстандық Всеволод Ивановтың 1946 жылы 6 желтоқсанда Мәскеуден 
жолдаған тілекхаты және сол сияқты Одақ қайраткерлерінің бірнеше хаттары бар.

Бұларды маған 2013 жылғы 3 маусымда Мұхаңның немере інісі, химикғалым Мей
рам Ахмеджанұлы Әбдіқалықов Қарағанды қаласынан «Сіз ұлттық ділі күшті жазушы 
болғаннан кейін жай отырмайсыз ғой, бірдеңені жазып отырасыз. Мүмкін осы жіберіп 
отырған материалдарым бір қажетіңізге керек болып қалар...» деген үмітпен жолдап
ты. Қысқасы, көңіл қалауыммен емес, тағдыр жазуымен қадірменді Мұхаңның үйіндегі 
мұрағатында сақталған бірқанша хаттардың түпнұсқасына ие болдым. Әлбетте, солар
ды әжетіме жаратсам да, жаратпасам да, (А.М. Панкратованың Мәскеудегі пәтерінен 
алынған, БКП(б) ОКнің секретарьларына жолдаған, Қазақстан тарихын қызғыш 
құстай қорғаған тарихи хаттарын да) уақыты келгенде Семей мұрағатында ашылған 
қорыма өткізетінімді ескертемін...
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* * *

 1943 жылы жарық көрген «Ерте заманнан бүгінге дейінгі 
Қазақ КСР тарихы», 1949 жылы оның 2басылымы жарияланған, 
екеуінің де бірақ 195153 жж. саяси қуғында қазақ зиялыларын 
жаппай жусатуға айғақ болғаны жұртшылыққа мәлім. 10 мың 
данасы өртелген «Тарихтың» алғашқы басылымы 2011 жылы, 
60 жылдан кейін Болатхан Тайжан атындағы қордың (президенті 
Мұхтар Болатханұлы Тайжан) қаржысымен, 3 мың дана тара
лыммен қауымға қайта оралды.

Осы басылымның анықтамасында (жаңа басылымның жа
уапты редакторы −  Ирина Дмитрова) оның тарихшы ғалымдарға, 
оқытушы дәріскерлер, студенттер мен туған елінің көне тари
хын білуге құштар зиялылардың рухани ділгірлігін қанағаттан
ды руға қызмет ететіндігі, Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдық 
мерекесі қарсаңында жарық көргені ескертілген. Оған қоса 
ғылыми редактор: «Жаңа басылымға бұрынғы екі бөлімді толық 
сақтап, яғни «Тәуелсіз кезеңдегі Қазақстан халықтары» – Қазақ 
КСРінің ерте заманнан бүгінге дейінгі, одан соңғы XIX ғ. 70жыл
дарынан бергі «Қазақстан – колония» деп аталған кезеңінен 1917 
жылғы мамыр айына дейінгі ұзақ және шытырманды оқиғаларға 
толы беттерін өзгертусіз қайталап, «Социалистік Қазақстан» 
атанған «бақытты» кезеңін түсінікті себеппен алып тастағанын 
ескертіп ті. Бір кезде тәркіге түскен «Тарихымыздың» екінші 
басылымына көрнекті тарихшы, профессор Талас Омарбеков
тің бір кезде Сталиндік сыйлыққа ұсынылып, Мәскеудің ұлы
о рыстық шовинизммен санасы уланған қаскөй тарихшылары 
мен жергілікті шала сауатты белсенділердің ойдан шығарған 
қастандығымен барлық таралымы отқа жағылған аса мәнді 
еңбектің қайтадан жариялануына сүйсініс білдірген, «Қазақстан 
тарихының ғылыми негізі осы еңбектен басталуға тиіс» деген 
қортынды ойы бар көлемді мақаласы қоса берілген.

Осы оқиғаға зер сала қарасаңыз, тұңғыш «Тарихымыз» ту
ралы Мұхамеджан Әбдіқалықұлына мен 2001 жылғы кезде
суде шынайы көңілден берген жоғары бағам он жылдан кейін 
сол тарихтың қайыра жариялануымен толық бекігеніне тәубе 
деймін. Шынында да, төл «Тарихымыз» қауымға қайта оралып, 
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енді ел кәдесіне қызмет етпек! Бұл да «Қуан, қазақ, ақ түйенің 
қарны жарылды!» дерлік қуаныш, саяси мәні де ересен! Бұл да 
біле білгенге −   Уақыт төрелігі әрі Тарихтың сайқымазағы!

 
* * *

 
 – Сізбен сұхбатқа әзірлеген сұрауларым түгесілді, Мұхамед

жан аға, алдажалда қажеттілік туса қайыра келемін. Өткен 
өмірдің көлеңкесінде қалған түйткілі көп жайттарға түсінік ал
дым. Рақмет, ағасы!.. 

Ғафу етіңіз, Мұха, тағы бір жайтты сұрауға ықыласым ауып 
отыр: хатшылықтан босатқанда сізге жөндем қызмет ұсынбаған 
ба? Партия тарихы институтына аға ғылыми қызметкер болып 
қалайша тап болдыңыз?

– Ешкім маған «Қандай жұмыс көңіліңізде бар?» демеді. Өте
мөте ауыр жылдарда нарком болдым, одан кейін алты жыл идео
логсекретарь атанып, бұл да қиын уақыт, оқымысты қауымның 
көп жылғы жұмысына төрелік айтасың, кейде тізеге салуға тура 
келеді. Қысқасы, қатты шаршағанымды сезіп, тағы бір жауап
ты участокқа ие болуға ықыласым болмады. Марксизмлени
низм еңбектерін аударумен шұғылданып, тыныш отыруды жөн 
көрдім. Тәуліктің сегіз сағатын кеңседе өткізіп, он алты сағатты 
демалуға жұмсаймын. Рақат тірлік! 1967 жылы, алпыс жасқа 
толғанда зейнетке сұранып арыз бердім, содан бері үйдемін, 
кітап оқимын, театрға барып, өзімеөзім демалыс жасаймын. 35 
жыл болды, құдайдың ерке құлымын, күшқуатым кемігенімен, 
денсаулығым әзірше жаман емес...

– БКП(б) Орталық Комитетінің номенклатурасында болған 
қайраткерсіз. Сізді сол тізімнен сонда сызып тастаған ба?

– Номенкуратурадан әуелде сызған жоқ. Партия тарихы ин
ститутына келіп, жұмыс істеп отырғанымда Мәскеуден, үгіт
насихат жетекшісі Александров телефон шалып, «Мұхамеджан, 
сенің аға ғылыми қызметкер дәрежесімен аудармашы болып 
отырғаныңды мен жуықта білдім. Шаяхметов жолдас саған 
жауапты жұмыс бергісі келмесе өзі білсін, ал мен сенің қандай 
идеолог екеніңді білемін. Мәскеуге ауысуға көңілің бар ма, бол
маса Қазақстанның бір облысына басшылыққа ұсынамын. Не 
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ойың бар? Тек маған турасын айт!..» деп қамқорлық аңғартты. 
«Ойланайын, үй ішіммен ақылдасайын...» деп партиялық эти
камен жауап беруге болатын еді. Бірақ мен «Григорий Федоро
вич, қамқорлығыңызға тәңір жарылқасын! Осы қызметім өзіме 
ұнайды...» дедім. Көп ұзамай Г.Ф. Александров Философия ин
ститутына директор болып ауысты. Мен де оны қайыра іздемедім, 
сөйтуге ықыласым да болмады. 

* * *

 «Қазақ әдебиеті» газетінің 2010 жылғы 28 тамыз күнгі санын
да жазушы Мамытбек Қалдыбайдың «Ақиқаты қайсы, аңызы 
қайсы?» деп аталған, Бауыржан Момышұлы туралы әңгіме
сұхбаты жарияланды. Соның орта тұсынан үзінді келтіремін.

«...«Іштен шыққан жау жаман» демекші, генерал И.В. Пан-
филов қаза тапқаннан кейін оның орнына пейілі тар, күншіл, 
өзім білемі мол, ұрдажық, дөрекі, шовинист генерал Черню-
гов келеді. Ол Панфилов даңқын қызғанып, өз атын шығаруға 
әрекеттенеді. Кадрларды қудалауға кірісіп, «Кішкентай қазақ 
қыстағының атын әспеттеп не керек?» деп, Талғар полкінің 
атын өзгертпек болады. Осы келеңсіздік Бауыржанның төзімін 
тауысып, жүйкесіне тиеді. Содан екеуі ұстасады.

Бұл турасында Қазақстан Компартиясы Орталық Коми-
тетінің хатшысы Мұхамеджан Әбдіқалықов былай дейді: 
«1943 жылдың күзінде СОКП ОК-нің идеология жөніндегі 
хатшысы Щербаков мені өзіне шақырып алып (Сұхбат авто
ры А.С. Щербаковтың ОК хатшылығымен қоса Мәскеу партия 
ұйымының бірінші секретары, Саяси бюро мүшелігіне канди
дат, Совет Армиясы Саяси басқармасының бастығы әрі Қорғаныс 
наркомының орынбасары екенін ескермеген. Бұл деректерді 
біз БСЭден көшіріп отырмыз −  М.С.): «Сіз 9-гвардиялық (қате, 
8дивизия – М.С.) Панфилов дивизиясына барып, мән-жайды 
анықтаңыз. Бір топ әскерилер Бауыржан Момышұлының 
үстінен «Ұлтшыл, дөрекі, соғыс өнерінен хабары жоқ» деп, 
екінші топ «Бауыржан Момышұлы жауға қарсы шабуылды 
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шебер ұйымдастыра білетін ержүрек, батыр адам, нағыз ин-
тернационалист» деп құшақ-құшақ хат жазуда. Қайсысына 
сенерімізді білмей отырмыз», −  дейді. Мұхамеджан Әбдіқалықов 
майданға суыт аттанып, жағдаймен танысады. Панфилов 
дивизиясына Чернюговтың тамыр-таныстықпен барғанына, 
сауатсыз, дөрекі, ал Баукеңнің әділ екеніне нақты дәлелдер 
келтіріп, Щербаковтың көзін жеткізеді. Нәтижесінде Черню-
гов орнынан алынады.

Мұхамеджан аға Панфилов двизиясында болғанында госпи-
тальда жараланып жатқан Бауыржан Момышұлына жо -
лығады. Баукеңнің өте ашушаң түрін көріп, госпиталь дә-
рігерінен Баукеңе білдірмей, оның ауруы туралы анықтама ала-
ды. Мәскеуге оралған соң госпитальдар басқармасының басшы-
сы Смирновпен кездеседі. Әлгі анықтаманы көрсетіп, Бауыржан 
Момышұлын емдету үшін елге жіберуді өтінеді. Өтініші орын-
далып, Баукең Алматыға келеді. Егер Мұхамеджан аға сол жолы 
Баукеңді Алматыға алдыртпағанда, Баукеңнің «Психология во-
йны» кітабы дүниеге келмей қалуы да мүмкін еді».

(Осы арада М. Қалдыбай әріптесіміздің сұхбатына тағы бір 
мәнді түзету жасауды қажет деп білдік: М. Әбдіқалықов май
дан даласына Қазақстан делегациясын басқарып, бір топ әнші
бишілермен барған әрі қазақстандық жауынгерлерге бір ва
гон сыйлық − азықтүлік, жылы киімдер апарған. Бұл туралы 
естеліктер бар. А.С. Щербаковтың арнайы тапсырмасы да сол 
сапарда жүктелген).

* * *
 
 Менің мұрағатымда Мұхамеджан Әбдіқалықұлына арналған, 

ол кісі туралы естеліктер, мақалалар және өмірбаяндық құ
жаттары сақталған жеке папка бар. Солардың бірі – Ісләм 
Жарлығапұлының өлеңмен жазылған құттықтау хаты. Ұстазы 
Мұхаң 80 жасқа толғанда өз қолымен жазып, мерейтой иесіне 
тапсырған. Көлемі 23 шумақ өлеңнің саясатқа арналған шу
мақтарын қайталамай, мерейтой иесіне арнаған жүрекжарды 
жолдарын ғана ұсынамын. 
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 «...Ауыр жылдарда Оркомның секретары,
 Жалқаудың кері кеткен болдың соры. 
 Көрдің, таптың ізгілікті талай жұртты, 
 Атандың білімдінің ес-қамқоры.

 Тақтан тайып түскенде ерлерше кете білдің,
 Жалынбауды ездерге, ерім, жөн көрдің.
 Ақыл, білім, еңбектің қайран нары,
 Сонымен-ақ бойыңдағы өнерді бекемдедің. 

 Жұмыскерсіз, жас күннен шыныққансыз,
 Адалдыққа ұшқан ұядан құныққансыз.
 Ел билеген шақтарда ала жіпті
 Аттамай-ақ қашқансыз былықтан Сіз...
 
 ...Жарты ғасыр бейнетті түскен басқа
 Көтерген Ер – Сіз ғана мұнша жаста.
 Жаны дүлдүл, сірідей ердің ері, амал не,
 Ел басшысы қояр ма еді әуел баста!..
 
 ...Ұзақ ғұмыр тілеймін, асыл аға, 
 Қабыл болғай тілегім, кетпей қырын.
 Басқа заттың жөні жоқ, қолым қысқа,
 Ісләм інің Сізге арнады осы сыйын!

 Қабыл болып ата-баба батасы, 
 Таусылмағай өмір дәмі татасы.
 Аласармас асқар таудай ардагер,
 Аман болғай Ерұланның атасы!.. 

 8-9 тамыз 1987 жыл, Алматы». 

 Екінші құжат – Білім министрі, ҚР ҰҒА президенті, акаде
мик В.С. Школьник пен Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институтының директоры, академик М. Қозыбаевтың 
1997 жылғы 20 маусымдағы құттықтау хаты...
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«Глубокоуважаемый Мухамеджан Абдыкалыкович!
Сегодня Вы поднялись на пьедестал девяностолетия.
Наш предок Абай сравнивал старшее поколение с первой вол-

ной, младшее поколение – со второй, следующей за первой. Вы за-
кономерно обосновались среди аксакалов-предводителей старше-
го поколения. В бурном XX веке старшее поколение перешло от 
феодализма и капитализма к социализму, от него – обратно в 
капитализм, пережив неимоверно трудные времена. На Вашем 
жизненом пути было немало переходов-перевалов и трудностей, 
но и достаточно поучительных положительных уроков. С ма-
лых лет, рано повзрослев, своим упорным трудом Вы заняли 
подобающее место в обществе. Будучи лишь «чернобородым», Вы 
стали авторитетом для «белобородых», то есть людей старше 
Вас по возрасту. Совершив чудо, в тридцать лет поднялись на 
республиканский уровень.

Мухамеджан Абдыкалыкович, общеизвестно, что один из 
поучительных моментов в Вашей жизни связан с организацией 
Казахской Академии наук. Работая рука об руку с великим 
Канышем Имантаевичем Сатпаевым, Вы участвовали в 
возведении Золотой Орды Казахской Академии наук, стали 
одним из членов первого Президиума и Ученого совета. Вы 
проявили упорную волю и принципиальную твердость при 
написании «Истории Казахской ССР с древнейших времен 
до наших дней». Впоследствии жизнь подтвердила правоту 
авторов этого труда, в частности, правильность концепции 
Ермухана Бекмаханова. Таким образом, Вы показали чистоту 
Вашей совести перед историей. Все это немалый груз для плеч 
одного человека. Поэтому весьма справедливо, что Ваще имя 
называется наряду с именами выдающихся ученых – авторов 
«Истории Казахской ССР». Вы это доказали постоянством и 
прочностью жизненных позиций в течении всех своих девяноста 
лет.

Глубокоуважаемый Мухамеджан Абдыкалыкович, мы уважаем 
и чевствуем Вас за это мужество! Сердечно поздравляем Вас со 
славным юбилеем, желаем еще долгие годы быть в добром здравии 
и находиться среди нас».



299

ШЫҒАРМАЛАРЫ

Мұхамеджан Әбдіқалықұлы әлеуметтік жұмысқа жас жігіт 
кезінде араласып, өз тұрғыластарынан қара үзіп алға шық
қанымен, бұл да өкінішті жайт, қырық жастың қырқасына 
енді ғана іліккен шағында мемлекеттік жұмыстан аласталған. 
Зерделеп қарасаңыз, оның саяси майданда қызмет атқаруы тек 
қана 19381947 жылдармен шектеледі. Сөйте тұра ол нақ осы 
жылдарда жанқиярлық еңбегі үшін екі мәрте Еңбек Қызыл Ту 
және «Ұлы Отан соғысы» ордендерімен, әлденеше медаль, мақтау 
грамоталарымен марапатталған. КСРО Жоғарғы Кеңесі мен 
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесіне депутат болып сайланған (Алматы 
қаласының Құрметті азаматы атағын бертінде иеленді, ал 2005 
жылы, Ұлы Отан соғысының 60 жылдығы мерекеленгенде «Отан» 
орденімен марапатталды).

Мұхамеджан Әбдіқалықовтың Ағарту наркомы міндетін ат
қарған жылдардағы игі істері (мысалы, қазақ мектептерін көбейту 
жолындағы тарихи еңбегі, ал бізде тың көтерген жылдарда сол 
мектептерді жүзжүздеп жапқан «қайраткерлер» де болғаны 
жұртшылыққа мәлім) немесе ол кісінің Орталық Комитетке 
секретарь болып сайланған алғашқы айда «Қазақ КСР тарихын» 
жарық дүниеге келтіруге жасаған жанқиярлық тамаша әрекетін 
қалайша ұмытамыз?! Мұны өз басым туған жұрты үшін жасаған 
жанкештілік деймін! Басқа жұрттар, шынтуайтын айтқанда, 
мұны ерлікке балар еді, соны жасаған адамға ескерткіштер 
қойып ұлағаттар еді, амал қанша?!

Қадірменді Мұхаңа 80 жылға таяу уақыт қоныс етіп, үлкен 
қала болып көркеюіне ұланасыр еңбегі сіңген Алматыдан 
бір көше бұйырмай, ең құрығанда көп жыл тұрған үйінің қа
бырғасына ескерткіштақта қойылмауы түсініксіз гәп. Сөйтсе де 
осы жайтты зиялы қауым Алматы әкімінің есіне салып, түзетер 
деген үміттемін...

Өз басым бір гәпке айырықша тәнтімін. Мұхамеджан ағайға 
мен тарихшы Е. Бекмаханов туралы ізденісім тоқырауға 
ұшы  рап, көп жайттың күрмеуін білмей, түсініксіз сұраулар 
көбейген кезде барып, көңілдегі тұманды тарқатып, алдағы 
ізденіске бағытбағдар алып, рухани байып қайттым. Ермұхан 
тарихшының өміріндегі күпті жайттарды іздеудің жөнжобасы 
осы сұхбаттан соң айқындалып, ең соңғысы Мәскеуде, 2007 
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жылдың қара күзінде мәлім болып, марқұм академик А. Пан
кратованың БКП(б) Орталық Комитетінің И. Сталин бастаған 
төрт секретарына жолдаған, «Қазақ КСР тарихын» отқа өртеуден 
сақтаған жанкешті хатын іздеп табуға дәнекер болды. Сол хаттар, 
шындығын айтқанда, Ермұхан Бекмаханов қана емес, «Қазақ 
тарихы» ұшыраған бұқпа қудалаудың, сондайақ көрнекті қазақ 
зиялыларының 19511953 жылдарда басынан кешкен шерлі 
оқиғалардың түп себебін, қалтарыста қалған жұмбақ жайттарын 
ұғуға жәрдем еткені сөзсіз.

 
 Семей.

12.01.2012 – 29.09.2013
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ҚАЗ ҚАЙТҚАНДА

(Деректі әңгіме) 

І      

Бибінұр Ақтастағы әйелдердің сұлуы еді. Бірақ соны өзі 
бай қаған еместі. Қайдан байқасын, бойға қарап, сыланыпси
панатын кезден өткен. Өз алдына түтін түтеткен шаңырақ иесі. 
Екі баланың анасы. Сөйтсе де, жұрт көзіне перде ұстасын ба, 
кейбіреулер сыртынан сұқтана қарайды білем. Аудандық заң ба
қылаушы Қаражан ағай кеше ымыртта, тоғаннан су әкеле жат
қанда, жолын тосып тұрып:

– Бибінұр, жүдеген сізге жарасады екен. Қызға бергісіз жа
сарып кетіпсіз, – деген әзілмен амандасты.

Өзінен екі мүшел үлкен кісіге не десін, тымырайған қалпы 
өте шықты. Әйтсе де, үйіне келген соң шарайна алдына барған: 
күйеуі барда етті денесі қазір әжептеуір шираған; бұрын 
қарақошқылдау көрінетін беті де оңып, ұшындағы болмашы 
қызылы айқындала түскен; омырауы бұрын жайылыңқырап 
кеткен еді, енді қайта дөңестеніп, қыз күніндегідей бұлтия 
бастапты; ал өңі бұрынғы қамсыз, дүниеге бейтарап күйінен ада 
болып, айналасына сұқтана қарайтын қағілез шырайға ауысқан; 
көзінің қарашығы қарақаттай қара болатын, соған қазір кү
лімдеген ашық рай дарыпты...

Қысқасы, Бибінұр айна алдына жиірек келіп, ұзағырақ аял
дайтын болды. Әсіресе жұмысқа барар алдында көбірек бөгеледі: 
сыны кете бастаған көнетоз көйлектерінің қыртысын жаза
ды; сетінеген жерлерін тігеді... Өйтпегенде қайтсін, қысқа жіп 
күрмеуге келмейді. Әмзенің майданға аттанғанына жылдан 
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асты. Қайрат пен Ойраты да содан бері жаңа көйлек киген жоқ. 
Өл мелі кемпір енесі де қолына қарап отыр. Өзімен төрт жан, 
төртеуінің үстін бүтіндеп, тамақ тауып беру – мынадай бүкіл ел 
жаппай күйзелген шақта оңай іс емес. 

Бибінұр ескі көйлектерін бүтіндейді. Келімдікетімді кісісі 
көп кеңседе істеген соң сөйтпеске шарасы жоқ Басы жұмыр 
пенде болған соң, үстібасына қарамай тұра ма жұрт? «Кешегі 
Әмзе нің әйелін қара...» деп сөкпесіне кім кепіл?..

Бибінұрдың шарасыз күйін сезген сияқты, бірде оны аудан 
про куроры Қаражан Ақжолов кабинетіне оңаша шақырып:

– Сізге жақсылық жасағым келіп отыр. Жақсыға жанашыр
лық етпесек, несіне ел күзетінде отырмыз. Бүгіннен бастап сіз 
менің қарауыма заң қызметіне ауысыңыз, – деді.

«Әмзенің шынайы ағайыны деген жан Қарекеңдейақ болар. 
Отбасына қол ұшын бергені... – деп ойлады әйел. – Заң жұмы
сынан әріп айырмайтын адамды өзіне қызметкер етіп Қарекең
нен басқа кісі тағайындар ма еді? Жақсыдан шарапат деген 
осындайақ болар...»

Бибінұр көлденең көк аттының ыбыржыбыр сөзінен қым
сынған жоқ, дәрежелі қызметіне емінеркін кірісті. Бұрынғы 
жұмысынан жалақысы да едәуір артық екен әрі үлкенкішіге 
қадірсіз емес. Әсіресе жұмысты болған адамдардың ізеті есі
нен қалғысыз. Қайсысы болсын өзіне соқпай кетпейді. Қай
сыбіреулері айбынды прокурорға тура баруға имене ме, әлде 
Қарекеңе сыйлы жан деп әдейі қол арта ма, кім білсін, өтінішін 
Бибінұрға айтады. Кейкейде: «Сіз өзіңіз бірдеме етпесе ңіз...» – 
деп жалынатынын қайтерсің? Анығында, Қарекең прокурор 
атанғаны болмаса, қатыгез кісі емес. Өзім дегенге пейілі дұрыс 
адам. Тілі де майда. Аузын ашсаақ еститінің әзіл. Рас, өңі әлей 
суық, қарасұрдың айбаттысы. Жалпақ қара қабағы кере қарыс. 
Шашы да қайратты болғанда біржосын. Самай тұсы қырау 
шалған тобылғы басындай ақшулаң тартса да, әр тармағы бөлек 
ауыл қонып тікірейіп тұрған орақ шалмас қалың қау сияқты.

Былайғы жұрт Қарекеңді сараң, қарауындағы қызметкерлері
не тынышсыз кісі десетін. Бұл сөз жақындауға батылы жетпей, 
алыстан долбарлаған күндегіштер күңкілі екеніне Бибінұрдың аз 
күн таныстықтаақ көзі жетті.

Бір күні жұмыс аяғында бастығы қасына келіп:
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– Мына бір дүниені қаладан өзіңізге әкеліп едім. Көйлек 
киіңіз... Ақысы деймісіз, ақысын кейін байығанда асырып тө
лейсіз. Әзірше ақысыз қидым... – деп кеңкілдей күлген. Біраз 
тұ рып, есіктен шыға бере, – біздің үйдегі жеңгеңе сездірме. Жа
ратылысы тар адам, жөнсіз ызыңдай беретіні бар... – деді.

«Бір мінезсіз жан бар ма дүниеде? Әйтсе де Қарекең бәйбі
шесінің іштарлығы – жарамсыз қылық. Не жетпейді десеңші! 
Азаматы үйіндегі әйел заты дүние түгел деп, сәлеку салып 
жүре бермей ме? Әмзе сөйтсе, өзі «Бер, көмектескенің жақсы» 
дер еді, – деп түйгенді Бибінұр бастығының отбасындағы кі
ріптар жайын қамыға ойлап. – Отбасын күзетуші әйелдің 
ері нің мазасын алып, ертелікеш ызыңдай бергені – тегінде 
іштарлықтың салдары. Дімкәс адам деседі, көрік дейтін көркі 
де жоқ, ілмиген қара қайыс қатынның жағы талмайтын ез сөзіне 
шыдап жүрген Қарекең дүлдүл ғой, тегінде».

Жаңа көйлекті киген сайын Бибінұр қамқоршы бастығы
ның жайсыз күйін есіне алып, жаны аши ойлайтын болды. 
Толассыз быжың сөзден қажитын шығар, Қарекең өзі де жай
күйін жиі айтатын әдетке ойысты. Бір күні:

– Дүниеде қателеспей, жаңсақ баспай өтетін жан бар ма екен, 
сірә? Әй, жоқ шығар. Мен де солардың бірімін, – десе, әлденеше 
күннен соң:

– Бибінұр, мен неге ерте туғанмын? Сен қалайша кеш ержет
кенсің? Тағдыр шіркінде әділдік азау, – деп жан сырын аша мұң 
шерткенді.

Қарекең осылай деп көңілін алабұртып қойған соң, Бибінұр 
не істерін білмей, әрісәрі күйде жүрді. Әмзеден хат апта сайын 
келеді. Біз Әмзенің баласымыз дегенді күн сайын есіне салып, 
бауырына тығыла түсіп, қос бөбегі қойнында жатады. «О, Алла, 
тілегім – жалғызымды сақта!» – деп намаз сайын енесі тұрады 
күңіреніп.

– Майдан деген судай ағып жатқан қан емес пе? Әй, одан 
кебенек киген ғана қайтатын шығар?.. – деп екі ұдай көңілін 
тырнай түседі Қарекең.

– Қан жауғыр фашист нәлет қиғаш қас талай сұлуды жесір 
етеді әлі!.. – деп бастығы аһ ұрып күрсінгенде, Бибінұрдың тұла 
бойы қалтырап, жан дүниесі сөгіліп кеткендей, буындары босап, 
не күйге түскенін кей сәт білмей қалады.
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«Обалы не, Әмзенің атын Қарекең ешқашан аузына алмай
ды. Қызмет бабы солай болған соң, майдан жайын басқалардан 
гөрі көбірек біледі де. Әйтсе де ерім сол дүрмектен қайтпай қал
са, екі баламен қайда сыямын, кімге керекпін? Ұрыс даласында 
қан кешіп жүрген майдангер аманесен оралған күнде де, өзіне 
бұрынғыдай ынтық ықыласпен қарай ма? Сүйген жар деп таныр 
ма? Әлде көлденең кезіккен көк аттының сөзіне еріп, толып 
жатқан күдік пен өсекті алдына тартса қайтеді? Өйтер болса 
қалай ақталады? Демек, қараған жанды еріксіз сүйсінтер бүгінгі 
келбетінің, сұлулық тұнған қарақат көзінің де қайғымен суалып, 
таусылмас опықта ғаріп боп өшкені де...»

Болашағы жайлы ұзақ ойға түсу Бибінұрды кәдімгідей жү
детті. Мұндайда әзіл айтып көңілін жұбататын Қарекең болмаса 
қайтер еді?

«Бұл да бір бақ шығарау? Адамын талғап қонатын, ақ пейіл, 
жомарт жүрекке ғана аядлайтын сәт құсы ғой!..»

Қазіргі жайын түсінген Бибінұр келекеле бастығының 
әзілін үнсіз қалдыруға ұялатын болды. Ретті жерінде жымия 
қарап, жауап қайтаратын жылы шырай көрсете бастады. Соны 
арқаланса керек, Қарекең де өз ойын ашық білдіретін болды, 
тіпті батыл боп кетті...

ІІ

Мұның соңы Қарекең үйіне Бибінұрдың біржола қоныс ауда
руына ұласты. Рас, тұңғыш рет келін болып түскен, өзіне оттай 
ыстық босағадан жат үйге шығуға батылы жетпей қаттыақ 
қиналды. Әсіресе қос перзентін тастап кетудің жөнін таппай, өзін 
қазыққа байланған бұзаудай сезініп, артына қарағыштай берген. 
Үлкені беске толды, кішісі үшке енді ғана ілініп отыр. Күнітүні 
соларды ойлаумен дөңбекшіп, қанша түнді ұйқысыз өткерді...

Алайда өзі тап болған төтенше бір жағдай Бибінұр толға
нысының күрт шешілуіне дәнекер болғаны анық.

Сол күні ол үйіне кеш қайтты. Қызмет бабымен кеңседе ұзақ 
отырып қалғанды. Енесі әлденеден сезіктенді ме, әлде сынық
қа сылтау іздеді ме, кім білсін, қақпаны ашпай, аяқ астынан 
шу шығарды. Қашанғы үндемесін, Бибінұр да қақпаны аяусыз 
дүрсілдетіп бақты. Қолы ауырғанша ұрғылады. Теріс қарап 
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тұрып, етігінің өкшесімен де тепкіледі. Бірақ қақпа алдына 
ешкім келмеді. Бибінұр не істерін білмей, терезеге келіп, одан 
сайын аласұрды. Ойрат ояу жатса керек. Әлде өзінің дауысын 
естіп оянды? Ал жыла. Мамалап еңіреген даусы тұла бойын 
шы мырлатты. Енесі ояу екен, балаға жекіріп, ұрса бастады 
кенет. Әлдекімді қарғапсіледі, әлде өзін? Ұрдыау деймін, 
бір мезетте бала жым болды. Бибінұр одан сайын қапаланды. 
Жү регі атша тулап, кеудесіне сыймай, ішін кернеп барады. 
Кәдімгідей алқынып, қыстығып та қалды. Шыдай алмай, есікті 
тағы да тепкілей бастады. Қырсық кемпір сонда да міз баққан 
жоқ. Сарнаған үні тарсыл күшейген сайын апанық естіліп тұр. 
Кәдімгідей дауыс айтып, баласын жоқтап отыр. Соғысқа лағынет 
айтады. Осы күнге дейін өзін тірі ұстап жүрген құдайын да 
аяусыз сыбап жатыр. Қайдағыжайдағыны теріп, сұңқылдаған 
зарлы даусы ше?!

Бибінұр қақпа алдынан бірекі адым кейін шегінді де, май
шам жарығы сығырайған жатаған терезеге жасқа толы көзімен 
мөлие қарап, «Апатайау, дұрыс айтасың. Мені де, сені де зар 
қақсатқан – құрғыр соғыс!» деп іштей налып біраз тұрды. Одан 
әрі өксігін төгуге жайы келмей, суықтан жаураған еріні де икемге 
келмей, күллі денесі қалшылдай бастағанды. Қашанғы тұрсын, 
аяғын тезтез басып, қақпа алдынан ұзай берді. Балаларының 
тағдыры оны енді ойлантқан жоқ. Ойланарлық себеп те жоғын 
жаңа білді. Бұрын да соған іштей бекем еді, бірақ дүдәмал ойда 
жүргенді. Бекерге күдіктеніпті. Қапша кемпір оларды сірә да 
жүдетпейді, енесінің ерен қайратына бұрын да таңғалатын, олай 
болса, не болады деп артына қараңдаудың қажеті жоқ!

Сол бетінде ол кеңсеге келіп, Қарекеңді шақыртты...
Әмзенің ұрыс даласында шейіт болғаны жайлы қауесет 

те осы кезде белең берді. «Ел құлағы елу» дейтін алмағайып 
уақыт. Әмбе «қаралы қағаз» атанған шерлі хабар о күнде жиілей 
бастаған. Дүрліккен жұрт «қара қағаз» жолданған үйге жиылып 
ба рып, жаманатты естіртетін. Бар туысын зарлатып, өздері де 
қоса егі ліп қайтатын. Кейіннен әлгі азаматтың өзінен хат келген 
жайттар да әредік болған. Жылаулы үй іші енді қуаныш жа сын 
төгетінді. Бір күліп, бір жылайтын. Сонсоң ба, «қара қағаз» 
алған үй үмітін үзбейді. Әмзе туралы да ауылдастары солай десті. 
Жаманатты естіртіп, өлмелі кемпірдің үмітін үзіп, санаулы күнін 

20246
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қысқартқанымыз қалай болар екен деп те ойлаған. Тірі болса 
бір жерден қалқақтап шығар, хат жазар, хабарсыз кетсе – тағы 
көрерміз дескен. Бірақ, бір ғажабы, солардың бірдебірі жаманат 
қағаз қайда екен, оқып көрелікші деп сұрамап еді...

Қаражан Ақжолов, тегінде, заңның әр бабын жатқа білетін 
әккі адам. Сондықтан шығар: «Заң деген жерге қағылған бағана 
сияқты. Оны аттап өту қиын, ал айналып кетуге болады...» – деп 
те әзілдер еді кейде. Сірә, «айналып өтудің» амалын опоңай 
икемдеді білем, аурушаң бәйбішесін ілешала туған жеріне төр
кіндетіп жіберді. Бірақ есейіп қалған үш баласын берген жоқ, 
өз тәрбиесіне алып қалды. Бибінұр сөйтіп Қарекең үйіне заңды 
қосағы болып, біржола кіріп алды.

Еркегі үйде отырғанда әйел затына одан өзге бақыт тілеуге 
бола ма: ертең не кием, не ішем деп ойламайсың; барымен 
базар болып, аузыңнан ас, езуіңнен күлкі кетпей жүрмейсің 
бе аяғыңды алшаң басып; Қаракең үйінің табалдырығын атта
ған соңақ Бибінұр да сөйтті. Үй шаруасын келімдікетімді кі
сілер істейді. Біреу отын жарып, біреу от тұтатып дегендей, 
қолғабыстық етсе – кімнің қолына жұғып қалмақ? Солардың 
бәрі Қарекең деп келеді осы үйге. Онысы рас та. Шіркін, азамат 
орны бөлек қой әрқашан да!

Аяққолы сау адам қамау үйде қашанғы отыра береді? Бір 
мезгіл сыртқа шығып, таза ауа жұтып, жүріп қайтқан теріс 
емес. Бибінұр да сөйтеді. Әсіресе Қарекең жұмыс істеуіне ты
йым салып, кеңседегі міндетінен біржола босатқанда ол көшеге 
шығып, серуендеуді жек көрмейтін болған. Серуендеу жақсы
ау, бірақ аядай аудан орталығының қай жеріне бармақ? Аяқ 
жақта потребсоюздың қоймасы бар. Андасанда бас сұғып, әң
гіме шертер екіүш сырласының үйі де соның жолында. Кейде 
прокуратураның кеңсесіне соғып, бірер сағат Қарекеңнің ка
бинетіне кіріп отыруына болады. Бүйтуге ақсақалының өзі 
рұқсат еткен. Басы қалтқалт еткен, шетінен қаусаған колхозшы 
шалдардың жауап беру сықпыттарын көру де айтарлықтай 
ермек. Сөйтіп жүріп байғұстар қырманнан қалталап бидай 
ұрлайты нын қайтерсің? Өзімен сөйлескенде біртүрлі биязы 
Қарекеңнің жауап алғанда мүлдем өзгеріп кететінін көру де 
қызық: мосқал күйеуінің шықшыт еттері одырайып, көзі қан
талап тұрады. Даусы ше?! Ақырғанда, быртиған жұдырығымен 
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үстелді қойғылап орнынан атып тұрғанда, кімге болсын, төзу, әй, 
қиынақ...

Прокурордан қорықпайтын осы ауданда бірақ адам бар. Ол – 
Қапша кемпір. Бесалты жыл бір шаңырақтың астында бірге 
тұрса да, Бибінұр бұрынғы енесінің соншама өжеттігін бай
қамапты.

...Күндегісінше қан тарату сапарынан қайтып келе жатқан
ды. Қай тасадан шыға келгенін құдай білсін, енесімен бетпебет 
кездесіп қалғаны. Ана емес пе, шыдамады, бөгеліп, боқшасынан 
он шақты шақпақ қант алып: «Балаларға беріңіз, аузының 
дәмін алсын», – деп шын ниетпенақ ұсынды. Тасбауыр кемпір 
түсінбеді соны. Көшеде, жұрт көзінше тілінің тиегін ағытып 
жі берген: «Өзіңдіақ жарылқа, жалғызым тірі қайтса, сен бет
пақтан бес есе артық қыз әперем!..» – деп бастап, балалары 
кисін деп беріп жіберген Қарекең балаларының ескілерін кері 
қайтарғанына дейін айтып салды. Тоқтар емес. Жержебіріне 
жетіп, аяусыз сықпыртты. Жалғыз Бибінұр ғана емес, ауданның 
басшы қызметкерлерінің бірі атанып отырған Қарекеңнің де ар 
жақ, бер жағынан бірақ шықты. Өзіне айтылғанды үнсіз көтер се 
де, енесінің мына сөзіне Бибінұр шыдай алмады. Ызаға булығып, 
прокуратура кеңсесіне жүгіріп барды. Бірақ азулы кемпір 
ықпады. Қуа кіріп, Қарекеңнің ызбарлы түрін місе көрмей, заң 
қызметкерлерінің көзінше, неше түрлі балағат сөздер қосып, төбе 
шашың тік тұрар қарғыс естіртті. Қарекең сонда да үндемегенді, 
тек әйелі қайтақайта өтінген соң, бұдан былай тек жүрсін де гені 
болар, бұзық кемпірді бір тәулікке түрмеге қамауға бұйырған. 
Бірақ Қапша кемпір каталашкада бір тәулік түгілі, бір сағат 
та жатпады. Үйдегі екі немересі ести сала жалаңаяқ, жалаңбұт 
жүгіріп келіп, прокурор кеңсесінің терезесінен тас атып, күллі 
ауылды дүрліктіріп шу шығарды.

Өз бөлтіріктерінің бүйтерін кім білген? Бірдебіреуі сонда 
«мама» десейші, әлсінәлсін «Апа! Апатайым!» деп, түрме ал
дына түнеуге бекінгендей бездиіп тұрып алды. Амал қанша, 
кемпірді босатуға тура келді.

Осыдан соң Бибінұр көшеге шықса, алдыартына қарап жү
ретін болды. Қарсы кездескен бала атаулының бәрі Қайратқа 
ұқсап тұрады. Бірде көше басынан дорба арқалаған екі баланы 
көре сала бұрышқа айналып кеткен еді. Сөйтсе басқа балалар 
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екен. Сол жолы қатты налып, үйге келген соң ағылтегіл жы
лаған. Қалайда сырт көзге күйлі сияқтанған тұрмысы күншіл 
жұрт қызыққандай аса жайлы еместі...

Бұл азаптан ол басқа ауданға көшіп барып құтылды. Дер ке
зінде көшіпті. Ілешала соғыс тоқтап, Әмзе майдан даласынан 
елге аманесен оралды.

– Қан сасыған соғыстан жеңіспен қайтқан кеуделі офицер 
аққараңды тексере ме, тылдағы ел халін өз көзімен көрмеген 
соң, жағдайыңмен санаса ма?.. Кім білсін кездесу арты немен 
тынарын? Әйтеуір мойны қашық алысқа, көзінен тасаға кет
кеніміз абырой болыпты. Енді Әмзенің бұларда несі бар?.. Ол 
басқа адам, өздерінің де тілеуі бөлек.

Бибінұрдың үзіпүзіп айтқан шерлі толғамына Қарекең дау
ласпады. Үнсіз мақұлдады. Көп ұзамай Әмзенің үйленгені ту
ралы хабар келді. Алыпқашпа сөзден күдіктенген бе, сонан ке
йінақ Қарекең уһілеуін доғарып, тыныш ұйықтайтын болды. 
Бибінұр да күйеуінің қабағын бағып, ішінде жатқан қорғасындай 
салмақты зілді сыртқа білдірмей бүркеп қалды. 

Десе де, бақыт шіркін де қолдың кірі тәрізді оңғақ келе ме, 
кім білсін? Қарекең айтқандайын, қызмет те аяқкиім сияқты, 
бірін киіп, бірін тастағандай, бір күн олай, бір күн былай болса 
керек. Ойда жоқта Қарекеңді облыстық кеңсесі шақыртты да, 
айшайсыз орнынан алды да тастады. Ол аз дегендей, бірнеше 
күн сатылай бюролап, партия қатарынан шығарды. Таққан кінә
сі – қызыл әскердің отбасын бұздың, некелі әйеліңді шығарып 
жіберіп, феодалдық жолға түстің...

Бибінұр облыс басшыларын қаншама сөгіп, реніш айтып, 
бармағын тістесе де, ештеңе істей алмады. Жасып қалса керек, 
Қарекең өзі де:

– «Көп асқанға – бір тосқан» деген осы шығар, – деп өз жағ
дайын аз сөзбен түйді де, жергілікті «Маслопромға» май жиятын 
агент болып орналасты. 

                                
ІІІ

Алапат соғыс тоқтағалы он бес жыл болды. Он бес жылды 
түгел дерлік Бибінұр есік алдындағы қара жолға қарап, ер
телікеш телмірумен өткізді. Таң атсаақ сол жолдың қиыр ше
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тінен бір қарайған көрініп, өзін іздеп келе жатқандай болады да 
тұрады. Бірақ сарғая күткені әрдайым сағым болып шығады. 
Сол жолда көрінген әрбір жүргіншіні өзі күткен жолаушыға ба
лап, қиялында соған санап, бәрібәріне іштей сәт сапар тілейтін 
болды. Бұл күнде Қаражан шынында кексе атанған. Сонау соғыс 
жылдарындаақ мұртын басып, иегін тайғанақ мұздай жылты
рата қырып жүрген шағында ол елуді еңсерген көкбуырыл егде 
болатын. Оқалы китель үстінен түскен соңақ Қарекең ерекше 
тез қартайды. Бұрынғы тығыршық денесі лезде болбырап, бет
аузын түк басып, кәдімгідей еңкіш шал болып шөгіп кеткенді. 
Жақсы әзіл, жарасымды күлкісін де біржола жоғалтты. Енді ол 
үндемейтін, бұйығы, сырты салқын, іші түтін, ызбарлы жанға 
айналып, мінезі де күрт өзгерді. Рас, екеуі осы жылдарда бір
біріне әй десіп, кереғар сөз айтқан емес. Әрқайсысы өзіменөзі 
болып, іштен тынып, бірінбірі үнсіз ұғысып келе жатқан. Тек бір 
жолы Қарекеңнің жонына жылан уын жағып отырғанда Бибінұр 
одан өзгеше мұңмен айтылған уайым сөз естіген:

– Бір сен деп бар туыстан бездім. Балаларымды тірі жетім 
еттім. Міне, енді кім бар қасымызда, тұптура жылан жалағандай 
айтақырда қалдық...

Аузы қара қотыр болып кеткен бітеу жараның бетін тыр
нағандай кінәлауға Бибінұр не десін? Дау айтып таласпады. Көз 
шарасын торлаған жасты көрсеткісі келмей теріс айналды да, үн
түнсіз отырып қалды.

«Әзбикені тентіретіп жібергеніңе қарсымыз, үш бірдей ба
лаңды өгейсіреткеніңді құптамаймыз», – деп өткенкеткеннен 
сәлем жолдап, хат та жазып, ерегес бастап, қатыспай қойған 
туыстарының өзі емес пе? Әйтпесе іздеп келген ет жақыныңды 
үйге кіргізбей, дәм татырмай қуғам жоқ. Бұл да бірсәрі. Өзің 
де сол кезде қаныңа тартып, туыс іздеп, соларға емешең үзіліп 
кісілік көрсеттің бе? Енді белің бүгіліп, көзің бұлдыраған шақта 
жанашыр ағайынды көксеудің жөні қалай? Ал балаларың 
жөнінде... Бірдебірін өгейсіреткем жоқ. Туған перезенттерім
нен артық мәпеледім. Біреуінің маңдайынан шерткен емеспін. 
Әйт кенмен, өгей баланың аты – өгей екен. Жетім қозыны басқа 
саулыққа телігеннен де қиын сияқтыау... Қандай аймалап 
тұрсаң да, үшеуі де өзара уағдаласқандайақ, маған жылы қа
бақ білдіріп, ана деп елжіремейді. Үлкенің Айтжан – ерте 
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есейген ақылды бала, әдептен аспай, қайда жұмсасам, қарсы сөз 
айтпай, қолғанат болды. Гүлжаның мен келгенненақ затына 
тартып, анасын аңсаумен бұйығы өсті. Маған іштартқан жоқ. 
Ал Сейітжан – жанып тұрған от. Өзге түгілі, әкесінен де имен
ген емес. Шу дегеннен маған жұлдызы қарсы болды. Анада бір 
күні, әкесі әлдебір оспадар қылығы үшін жазалағанда, бетжүзі 
қаймықпай: «Қорықпаймын сенен, ұр, аямай соқ! Бәрібір сенен 
мамамды жақсы көрем!» – деп бедірейіп өре тұрғандаақ зәрезап 
болғамды...»

Бибінұр шешіле сөйлер болса, неше жыл бойы шемен боп қат
қан осы тәрізді сырларын ақтарар еді. Амал қанша, үндемеген 
қалпында отырып қалды.

Былтыр, Айтжанды институтқа түсірген сапарынан қайтар
да, Қарекең туыпөскен ауылына соққан. Содан келгелі өзге
ше мінездер көрсете бастады. Жатсатұрса уһілеп, беймәлім 
бір уайымға түсіп, өзөзінен мүжіліп отыратын болған. Ер 
адам ның күрсінгені қандай қиын! Түнде аунақшып, әлденеше 
мәрте сыртқа шығып, мазасы кетеді. Кейде өзөзінен шатасып, 
әлде ұйқысырап жатады. «Әзбике, кешірермісің мені? Кешір, 
жарқыным! Кеш, менің үш қарғам!» – деп сөйлеп жатқанын да 
сан мәрте естігенді.

Бибінұрға ақсақалының соңғы жылдардағы салқындығы 
оңай тиіп жүрген жоқты. Мынадай  қысылтаяң, тар көпір үстіне 
шы ғар қарсаңда отағасының жат мінез көрсетіп, теріс қарай 
беруі оған да қатты батты.

«Бірде олай, бірде бұлай дегенмен, бірбірімізге үйренісер 
мезгіл болып еді. Қарекең әйелін талақ етіп, үш баласын өгей
сіретсе, мен де екі қарғамды жетімсіретіп, соның қолынан ұста
ғанмын. Баладан баланың несі артық? Гүлжан анасын аңсаса, 
Сейітжан шешеме кетемін деп қорқытса – өзінің Қайраты мен 
Ойраты да осы күнгі өгей шешесіне нақ солай демесіне кім ке
піл? Сірә, жер басқан пенденің құтыла алмай жүрген шешесі жоқ 
шығар?!» деп те қамығатынды ол да.

Қарекең де бір жолы, ұйқысырап айтқан сөзін есіне салған
да, өзіне мұңая қарап:

– Е, күнә атаулы кешіріліп, қателікті түзетуге мұрсат алсам, 
басқаша сөйлесер едім сенімен. Енді кеш қой, Бибінұр, қайтеміз 
соны ежіктеп... – деп жұбату естірткен.
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Бибінұр да одан әрі жанын жаралап қазбаламады. Тұрса 
екеу, жатса төртеу болып тымтырыс жүре берді. Осылайша өмір 
күзі байлаулы тоған суындай томағатұйық қалыпта өте берер ме 
еді, қайтер еді, сол күзде егер оқудағы Айтжаннан хат келмесе?..

Қарекең сол қарсаңда сырқаттанып жүргенді. Айтжан ның 
хатын екіүш мәрте шұқшия оқыды да, төсек тартып, біржо ла 
жатып қалды. «Көке, қартайғанда тастап кетті деп ұрыспа маған. 
Мамам неше жылдан бері ауыр сырқат екен, көзім көрген соң, 
қаншама уайым тартқан адам ғой, бұдан әрі жалғыз қалдыруға 
да шыдамадым, қасында болуға бел байладым. Оқуымды сырт
тай оқып аяқтамақпын. Енді мен үйге қайтпаймын. Мұнда өзің 
кел қайта, мамам кешіреді, біз үшін кешіруі керек...» – депті 
Айтжан.

Оқиға бұдан әрі еделжедел дамыды. Сейітжан тентек ағасы
нан да асып түсті. Бірақ күнде шәтшәлекей бұзылып: «Мен 
шешеме кеттім, әкем өзі білсін», – деп шолақ сәлем айтып, тайып 
тұрды. Дәмі таусылар сәт жақындағанын сезді ме, Қарекең күн 
сайын төмендей берді. Бір күні Гүлжанды қасына шақырып, 
жарым сағаттай уақыт оңаша сөйлесті. Ертеңінде оның да жай
жапсары белгілі болды. Бидай ішіндегі арпа сияқты жалғыз 
қызы да шешесінің қолына жедеғабыл аттанып кетті. Әрине, 
жақсылыққа жоруға болмайтын бетбұрыс. Бибінұр да өз жайын 
түсінсе керек:

– Ат басын тартып, тоқтаған жеріміз осы ма, Қареке? – деп кө
зінің жасын көл ғып, еріне состия қараған.

Қарекең шешіліп сөйлемей, онымұны желеу айтып, ақы
рында:

– Бибінұр, дарқан өмірге екеуміз де еркелік жасадық. Сол 
кездегі есер көңілге жайлы сияқтанған ісіміз алдамшы дүние 
болып шықты. Бақыттымыз деп алданып жүріппіз. Мұны маған 
балаларым үйретті. Тар кезеңде кездесіп, күйдік, сүйдік дестік... 
Соның бәрі өткінші жаңбырдай баянсыз ермек екенін, мінеки, 
қатыбас өмір бетімізге басып, еріксіз танытып отыр, қайтейін. 
Жөніңді тап деуге арым бармайды, жайым да жоқ. Көңілің жөн 
көрсе, кешіктім демесең – басың азат менен. Сен де балаларыңды 
ізде... –  деді.

Үш күннен кейін біржола қоштасатынын қайдан білсін. 
Қарекеңнің мына сөзін естігенде Бибінұр төзе алмады, ыза мен 
өкінішке булығып отырып:
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– Сенің бөлтіріктеріңнен менікі кем бе? Барсам есік аш
пайтынын қайдан білдің?! – деп бастап, бірталай ауыр сөз айтып 
салғанды.

Ақсақалы тіс жарып үндемеді. Көзін тарс жұмып алып, үн
түнсіз тыңдады. Не керек, айтылар сөз айтылды, іштегі ашу
ыза, әлде өксік сыртқа шықты. Сірә, ашуға ерік берді. Қарекең 
де сол бетінде тіл қатпай, безерген қалпында тымтырыс жатып 
дүниеден қайтты. Айтыпайтпай не керек, Бибінұр да өкініш
өкпесін бүгіп қойып, таршылықта тапқан ақсақалын ақ жуып, 
алыс сапарға аттандырды. Неше жыл көріспеген, біліспеген 
туыстары да топырақ салуға келді. Әзбике де балаларын ерте 
келіп, қырқына дейін орнын күзетіп, Бибінұрмен бірге жоқтау 
айтып, аруаққа өзінше құрмет білдірді.

ІV

Өткеннің көзін топырақ жапты. Өкініш атаулы да қаза үс
тінде көңіл жетпес қиянға жасырынған сияқты еді, қоштасу 
сәтіндегі көп өксікпен жуылып кеткендей болған. Марқұмның 
қырқы мен жылы өтті. Келуші де, жоқтаушы да тарқады. Кең 
үйде Бибінұрдың жалғыз өзі. Дүние, мал жетеді, не керек – 
бәрі де бар. Алдынан шығып қолын қағатын, етегінен тартып, 
аяғынын шалатын бір жан жоқ. Өзі би, өзі қожа. Не істеймін 
десе де еркінде. Бірақ жалғызсыраудан арылмады. Төсегін біресе 
ауызғы бөлмеге, біресе төрге сүйрейді. Ішкен асы да батпайды. 
Біреуміреу келсе екен, серік болып қасымда отырса екен дейді. 
Қарекең өтер алдындағы ескі әдеті қайта оралып, қара жолға 
қарап, үнемі елегізіп отырады...

Төзе алмады ақыры. Бір күні чемоданға сықап базарлық сал
ды да, ат жектіріп, жолға шықты. Станса жақын болатын, пойыз
ға отырды. Әкесінен енші алып, Қайратының отау үй шыққанын 
естігенді. Ойраттың астанада дәрігерлік оқуда екенінен де 
хабардар.

«Жас өсіп, жарлы байыр» деген осы да. Кеше ғана танауын 
қорсқорс тартып, жалаңбұт жүгіріп жүрген Қайраты адам 
болады, ел қатарлы от жағып, түтін түтетеді деп ойлап па? 
Не десе де, Қапша кемпірдің айтқаны келді. Тілі ащыақ еді 
жарықтықтың! «Жұртта қал, отыңды сабап, жалғыз қалар
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сың», – деп те қарғап еді өзін. «Бұл да бір уақыт соты шығар, әлде 
тағдыр мазағы ма? Еті тірі, жаны сірі жан еді енем байғұс, онда
мұнда сүйреп жүріп, немерелеріне өзін де, Әмзені де жоқтатпады. 
Тек сол еңбегінің қызығын көре алмай кетті...» – деп сүйсіне де, 
күйіне де есіне алатынды Қапша марқұмды.

Өзіменөзі болып, неше түрлі ойға түсіп, терезеге қарап үнсіз 
отырған Бибінұр Аякөзге төртбес сағатта келіп қалғанын бір
ақ білді. Бір тәуірі, алакөбе уақытта жетті. 

Аудандық деңгейдегі шағын қала әлі шамын жаға қоймаған 
бейуақ. Өрістен қайтқан сиырлар мөңіреуі, доп қуған балалар 
шуылы, ерсіліқарсылы ағылған машиналардың мотор гүжілі, 
оған жолаушы, жүк пойыздарының тарсылы, паровоздар дың 
ащы айғайы қосылып, қала үсті даңдұң күйде екен. Бибінұрға 
сол да жайсыз тиді. Қайда барамын, не істеймін деген күпті 
сауалға шырмалып сәл тұрды. Ақыры кең алаңдағы абырсабыр 
жүгірген жүргінші арасынан стансаның сырт жағына жылыстап 
шығып, қол жүгін жерге қойды да, аяқ суытты. Келе жатқанын 
ешкімге хабарлаған жоқты. Бірақ баратын үйінің тұрағын жатқа 
білетін. Ендеше бұл не отырыс? Іздеген үйінен таяқ тастам жерде 
тұрғанда бөгелгені несі? Неше күннен бері осы жаққа жетуге 
асыққан сияқты еді. Ал қазір?..

Шай қайнатым мезгіл толқудан соң, тәуекелге бел буып, 
орнынан тұрды. Баратын үйінің жөнжосығын біліп алып, жаяу 
тартты. Сірә, шамашарқын ескермеген сияқты, әлде аяғын тым 
жіті алып келе ме, қолындағы жүктің салмағы ма, кім білсін, 
тезақ ентікті. Әнтек аялдап, жүрек дүрсілін басты. Аяғы бірақ 
алға жүрер емес, кібіртіктей береді.

«Әлдекімнен сескене ме? Бәлкім, жүрегі қуаныштан лүпіл
дейтін шығар? Қайрат тентек болса – жас күніндегі еркелігінің 
салдары. Есейіп, үй болғанда онысын қойған шығар? Есіктен 
кіргендеақ жүгіріп келіп мойнына асылар. Қайратын оң жағына, 
келінін сол жағына алып, қапсыра құшып, екеуінің бетінен 
алмакезек құшырлана, барынша аналық мейіріммен қайта
қайта сүйеді. Ана жүрегі қазірде соны сезіп лүпілдейді. Сірә, бұ 
да жүрегін дүрсілдеткен қуаныштың әсері...»

Есікті оған басына көк ала орамал тартқан, орта бойлы, тал
дырмаш, жылы өңді, жас әйел ашты. Алыстан келгенін жүгі
нен аңғарса керек, жөн сұрамайақ ізет көрсетіп, үйіне бастады. 
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Құрақ ұшып жүріп сырт киімін шешкізді де, төргі бөлменің есігін 
айқара ашты.

Бибінұр қапелімде не дерін білмей, тымтырыс тұрып қалды. 
Көз алды қарауытып, мөлтілдеген жасқа көміліп тұрды да, әлден 
уақытта бойын жиып:

– Кімсің, қалқам? Қайратжанның қосағымысың? – деді де 
келіншекті қапсыра құшты. Бауырына тартып, маңдайын бетіне 
басты. Сонсоң қос қолдап басын ұстап тұрып еміне сүйді. Жүйе
жүйесі босап, тізесі бүгіліп барады. Тұла бойының елжірегені 
сонша, баяғыда тартылып, қу тандыр болып қалған қос емшегінің 
ұшы шаншу тигендей, бірер мәрте бүлк етіп, шымырлап қоя 
берсін.

Келіншек ақжарқын адам екен. Танымаса да жатсынған жоқ. 
Самаурынға от қойып, қазан көтерді. Төрге төрт қабаттап көр
пе төседі. Әр сөзін суыртпақтай шығарып, әрнені сұрағанымен, 
Бибінұр өзі шешіліп сөйлеген жоқ. Осы күйіне сенерсенбесін 
білмей, мәңгу күйден арыла алмады. Тек бүйірдегі есіктің 
ар жағынан бала даусын естігенде ғана елең етіп, елгезектік 
аңғартып, орнынан көтеріле түсіп, қайыра отырды. Демек, не
мерелі болған. Әлгі үн – осы үйдің нәрестесінің іңгәсі.

Қазбалап сұратпады, көкейін тескен көп әңгімені келінінің өзі 
айтып берді.

Қайрат Алматыға жолаушылап кетіпті. Қызметі жақсы, өзі 
ұнатады білем. Тұрмыс күйі де ел қатарлымыс. Ойрат дәрігерлік 
институттың үшінші курсында оқиды. Жазда демалысқа келіп 
кетіпті. Үлкен үйдегілер қатынасып тұрады. Көмектері де ересен 
мол...

Бибінұр сүйсіне тыңдады. Өзі туралы сұрар деп те үміттенген
ді. Алайда Сәлкеннің аузына сөз салмады, өз жөнін де ашып 
айтпады. Келіні өзі жайынан мүлдем бейхабар тәрізді. Әлде әдеп 
сақтап отыр?..

– Анада кішкентайымыз туғанда шешеміз келіп, Қарлыгаш
ка қырқынан шыққанша осында болып, мәзмейрам болып, ой, 
тәтесі, бір жасап қалдық...

–  Қай шешең, қарағым?
– Үлкен үйдегі Сара шешемізді айтамын, – деп Сәлкен күпті 

көңілін одан әрмен түңілдіріп, отқа май құя түсті. – Бізде басқа 
шеше жоқ, апай. Мен балалар үйінің түлегімін...
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Жылаған бала даусы тағы естілді. Сол үн Бибінұрды оқыс 
әрекеттен құтқарды. Әйтпесе құсада қамалып отырған зар өксігі 
ағытылып, қолындағы кесесінен айырылып, иә одан да өрескел 
жағдайға ұрынары сөзсіз еді. «Бар шешең! Ол – мына мен, мен, 
мен!..» деп айқайлауы кәдікті... Күйрек қалпын бүркегісі келді 
ме, әлде аналық мейірге жеңдірді ме, үстел басынан тұрып, бүйір 
бөлмеге беттеді.

Ылғал тиген соң жыласа керек, бесіктен босап, Бибінұрдың 
қолына көшкен нәресте бірден тыным тапты. Титтей де жа
тырқаған жоқ. Байлаудан босаған кішкене қолдарын созып, әл
денені ұстаймын дегендей, ербеңербең ұмтылып, омырауына 
тығыла түссін. Ерекше сүйкімді қыз бала. Нәрестенің бетіне көзі 
түскен сәттеақ Бибінұрдың төбе құйқасы шымыр етсін. Әйтсе де 
соған сенгісі келмеген. Жарығы молырақ үлкен бөлмеге қайта 
оралғанда ол баланың орауын жазып, милығын жауып тұрған 
шүберекті ашып анықтап қарады. Күдігі рас болды: мөлдіре
ген қарақат көзі, ашық маңдайы, сағақты тамағы да, қолмен 
жонғандай боп қырлана біткен танауы, тіпті ұштары қайырылып 
тұратын кірпіктері де өзінен аумапты. Сонда да сенбей, баланың 
шырайлы жүзінен ұқсас белгілер іздеп, өз шешесіне ұрлана көз 
тастаған.

Бекерақ қарапты. Қатты өкінді. Жас әйел де өзінің бәден ді 
жүзіне телміре қарап қалыпты: не өзіне, не әкесіне ұқсамай ту
ған перзентінің жұмбақ сырын жаңа танығандай, әмбе соны жете 
түсінбей, дағдарып та отырған сияқты. Бибінұр келін жүзінен 
осыны ұқты. Ұқты да жүзін тез бұрып әкетті.

– Жолдан шаршап келгенсіз бе?
– Иә, қалқам, шаршасам керек, – деп Бибінұр ауыр әңгімеден 

құтқарар себеп табылғанына қуанып, дастарқан басынан шегіне 
берді. Кештің қалғанын ол жақ ашпастан, үнсіз өткізді.

* * *

Оңаша бөлме. Шам сөнген. Шәйі көрпені басына қымтай жа
мылып, Бибінұр ұйқы құшағына енбекті. Дем алысы жиілеп, ауа 
жетпей, өкпесі қысылғандай. Көрпесін сонда да ашпады. Қайта 
қымтай түсіп, ұзақ жылады. Дыбысын шығармай өксіді. Қамығу 
ма, жоқ, өзінөзі қинау ма? Білмейді, ой тоқтатып саралауға 
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шамасы жетпеді, әлде қажет етпеді. Әйтеуір қу жанында ты
ныштық жоқ. Сәлкен қонақ әйелдің күйзелісінен бейхабар, 
баласымен қоса пысылдап, рақат ұйқыда.

Баяғыда өзі де осындай ерке келін еді. Енесі марқұм ұйқысы 
қансын деп ерте оятпайтын. Жалғыз сиырды саууға да өзі 
тұратынды. Әмзе де өзін ерекше еркелететін еді! Түс көріп жатса 
керек, Сәлкен әлдене деп былдырлап сөйлеп кетті. «Қарға шым, 
Қарлығашым...» дей ме, Қайратты да қоса атап, әлдеқайда ша
қырады.

Бибінұр төргі бөлменің есігі алдына тағы барды. Дыбы сын 
білдірмей ынтыға тыңдады. Аздан соң төсегіне келді де, көрпесін 
қайта қымтанды. Ұйықтағысы келеді. Бірақ сол шіркін бір 
жаққа көшіп кеткен тәрізді. Ал қымқуыт ой керуені таусылар 
емес. Ұшықиыры жоқ, еңсесін жаныштап, езгілеп, ішін де ел 
көшкендей құлазытып жатыр.

Таң алдында болар, әбден талып, ұйықтап кеткен сияқты еді, 
шошып оянды. Жастықтан басын көтерсе, әлдекімнің өзіне те
сірейе қараған көзі өңменінен өтіп, ішіпжеп барады. Қолын 
кереует қырына тіреп шегіне берді. Анау да қалар емес, жақындай 
түсті. Жанымау, таныс адам, әсіресе өтімді көзқарасы. Өңі ме, 
түсі ме? Бибінұр біржола оянып, айналасына шошына қарады. 

Таң сібірлеп атып келеді. Үй іші ала көлеңке. Сыртта жаңбыр 
жауып тұрған сияқты. Шатырдан сыртсырт тамған тамшы 
дыбысы апанық естіліп тұр. Терезенің ауа кіретін тауашасы 
ашылып қалыпты. Бибінұр тез сергіді. Бірақ әлгіндегі үрейін 
алған ауыр сезімнен айыға алған жоқ. Зілді көзқарас пен өшпенді 
көздің өтімді нәлі ойынан кетпей қойды. Кенет жанжағына 
қармана қарады. Сонда ғана тесірейген көз сырын білді. Бар гәп 
қарсы қабырғада екен: кімнен қорықса – сол! «Танимысың мені, 
ал мен сені жазбай таныдым, жүзіқара!» дегенді көз сұғымен 
айтқандай боп, қабырғадағы портрет рамасының ішінен Қапша 
кемпірдің үлкейтілген бейнесі өзіне тесіле қарап тұр. Басына 
қардай ақ кимешек киіпті. Жүзі бәзбаяғы сұсты қалпы. «Білемін, 
білемін сені. Күнің түскен соң қайтып келдің бе, бәлем?! Әрі кет, 
жолама! Бұзба ұйыған қатықтай қарғаштарымды, сен олардың 
анасы емессің». «Жанымау, рас солай деді ме? Енді қайттім?»

Енесі суретінің қатарына тағы бір рама ілініпті. Алыстан 
айыра алмаған соң Бибінұр оған жақындап келіп қарады. Үшеу 
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екен, жанындай жақын бейнелер: Қайрат пен Ойрат, екеуінің 
ортасында – Әмзе. Үшеуі де әлденеге жайраң қағып күліп түсіпті. 
Әсіресе Әмзенің күлкісі өзгеше: аузы ашылып, екі езуі құлағына 
жетуге шақ қалған; «Шаттыққа кенелген, бақытқа белшесінен 
батқан жан бұл күнде – менмін!..» деп тұрғандай. «Онысы рас! – 
деп ойлады Бибінұр. – Апырау, мына шіркіндер өзін мазақтап 
тұрған жоқ па? Сірә, солай сияқты. «Келдің бе өзің? Міне, көр 
бізді! Сенсіз де ержеттік, адам болдық».

Кенет ол қалшылдап тоңғанын сезді. Көрпесін басына дейін 
бүркеп, қолаяғын бауырына тартып біраз жатты. Жуық маңда 
бірақ жылына қоймады. Аяққолы ал қалшылдасын. Төбеге тел
міре қарап, ұйықтай алмай ұзақ жатты.

Содан таң аппақ атқанда ғана басын көтерген. Денесі делсал, 
біреу ұрып кеткендей. Басы да бір пұт кір тасын байлап қойған
дай зілмауыр, еңсесін көтертпеді. Көз алды көкпеңбек. Тап осы 
түнде маңдайының бұрынғы бунақтарына тағы бір сызық қо
сылып шығыпты.

Жақ ашпаған күйі Бибінұр ертеңгілік шайға отырды. Кәрлен 
кесені қос уыстап ұстап отырды да, ақырын ғана:

– Қалқам, мен қазір жүрем, – деді, – Қайратжанмен кезіге 
алмаспын. Алыстағы апаң жолшыбай түсіп, қонып кетті. Аты 
Бибі дерсің...

Вокзалға жалғыз өзі кетті. Шығарып салмақ болған Сәлкенді 
есік алдынан қайтарды. Ақ үйден ұзап барып, бұрыштан айнала 
беріп артына қараған: келіні есік алдынан кетпепті; өзінің 
соңынан көз алмай қарап тұр; келуі де, кетуі де жұмбақ әйелдің 
жөнжосығын таба алмай, мәңгіп те тұрған тәрізді. Қолында 
Қарлығаш. Дені сау, ширақ бала тыныш тұрмай жалпылдап, 
өзіне қарай талпынып ұмтылатын сияқты...

Бұдан әрі қарайлауға дәті жетпеді. Біреу өзін артынан қу
ғандай үрдіс адымдап жүріп келеді. Алдында не бар: шалшық па, 
жарлауыт па? Сезер емес. Қай көшемен келеді? Оны да білмейді.

Бұл сәтте ол өлшеусіз қымбат затын жоғалтып, соның қайғысы 
мәңгу еткен адамға ұқсап қалғанды...

Кенет ту сыртынан ащы айғай шықты. Құлақ қабын жар
ғандай әлдебір жойқын дүрсіл дәл төбесінен естілгендей болды. 
Сөйткенше әлдекімнің тегеурінді қолы өзін бір жаққа қарай 
жұлқи тартып қалды. Тізесі асфальтқа соғылды ма, жоқ, қолынан 
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ұшып түскен қол шабаданына сүрінді ме, әйтеуір мұрттай ұшты. 
Жығылып жатып өзінен қол созымдай жерден солқылдаған 
рельсті көрді. Рельс бетіне сартсұрт тиіп ұршықша шыр айнал
ған шойын доңғалақтарды аңғарды. Сонда ғана Бибінұр нендей 
қатерден аман қалғанын сезгенді.

– Ұйқысы қанбаған сорлы ғой.
– Жоқ, ауру адам.
– Кім болса да дені сау кісі емес.
– Тілеуің бергір, мына жігіт ер екен, тура доңғалақтың ас

тынан суырып алды...
Әңгіме өзі туралы екенін сезген Бибінұр ләммим дей алмады. 

Әлдекімдердің қолтығынан демеп тұрғызып жатқанда да қар
сылық білдірген жоқ. Төмен қараған күйі үстібасын қаға берген.

– Сорлыау, не көрінді саған? Кең көше жетпегендей, шойын 
жол бойына түскенің ненің қысасы?

– Байғұсау, балашағаңа обал емес пе? Артыңда ұлардай 
шулап жетім қалмай ма?

– Жә, тараңыздар қаумаламай. Сергіңіз, апай. Ендігәрі сақ 
жүргейсіз.

«Құдайымау, таныс дауыс қой мынау. Кім болды екен?» 
Жалт қарап еді, Бибінұр тіл қата алмай, қалт тұрып қалды – 
өзінің Қайраты. Іздеп келген Қайраты ғой мынау! Өзінің тұмса 
тұңғышы Қайраты тұр алдында! Әкесіне тартқан қасқа маңдайы, 
бұйра шашы, тәмпіш танауы, үлкен көздері де сонікі. Иә, иә, 
соның өзі. Даусы да әкесіне айнымай ұқсаған. Әмзенің үні, 
кертіштеніп, сөзін бірбірлеп, соза сөйлейтін ерсілеу әдеті де 
соған тартқан. «Жә, неғып тұр өзі үнсіз телміріп? Неге құшпайды 
өзін? Жаңа маған не деді? Ұрысты ма? Жекіген сияқты еді. Апай 
дегені несі?»

Бибінұрдың аузына қапелімде сөз түспеді, көзі жасаурап, 
алдыарты бұлдыр тұман болып, жеркөк түптүгел дөңгеленіп 
кетті.

Қайрат оны таныған жоқ. Бейтаныс әйелдің өзіне сонша тесіле 
қарағанына таңданып, сәл тұрды да:

–  Сау болыңыз, – деп жөніне кете барды.
Бибінұр алға қарай ентелеп жүре түсті де, кенет шабадан 

үстіне сылқ отыра кетті. Әлгінде өзін қаумалаған жұрттың лезде 
тарап кеткенін де аңғарған жоқ. Күзгі аспанның қорғасындай 
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ауыр бұлттары осылай қарай ығысып, көлкөсір жаңбыр боп 
жерге төгуге әзірлік жасап жатқанынан да бейхабар. Өзімен
өзі, үнсіз мелшиген бір жан. Кей сәтте кезерген еріндері болар
болмас жыбырлап, «өзімөзім» дегендей. Сонсоң тағы да «Туған 
балам танымады. Қайратжан танымады мені. Әдейі емес, шын 
танымады. Демек, мені ұмытқан, біржола ұмытқан. Жүрегінде 
сақтамаған, мен үшін иненің жасуындай да орын қалдырмаған. 
Ендеше кері қайтып, шемен боп біткен ескі жараның аузын ашып, 
қайта тырналаудың қажеті қанша? Бет ашып жүздессем, балғын 
жас жүректер тасбауырлық етпес. Жібір еді. Соған өзімнің дәтім 
шыдар ма, арым барар ма? Жоқ, өзім кінәлімін. Олай болса, 
келген ізімен кері қайтқаным жөн...» дегендей.

Асфальт үстіне жаңбыр тамшылары тырстырс тама баста
ды. Қарақошқыл бұлт легі түйдектүйдек топталып, қала үстіне 
төніп келеді. Әлгі тамшылар соның шолғыншылары тәрізді, 
бұлт үстіне бұлт шығып, аспан астын түгел қымтай құрсауы 
соншалық. Осылай түнергеніне көп күн болған. Бірақ жаумаған
ды. Күн көзін де көрсетпей қойған. Еңсені көтертпей тұнжыраған 
қалыптан аумай тұрып алған.

Бибінұр басын көтерді. Қала үстін торлаған бұлт құрсауын 
жаңа сезгендей, әлгіден бетер түнере түскен аспан көгіне телміре 
қарап, біраз тұрды. Сонсоң ауыр тыныспен уһіледі. Шабадан 
тұтқасына қолын соза беріп, желке тұсынан қаңқылдаған құс 
үнін естіп, артына қарады. Станса үстіне ентелей, іркестіркес 
түйдектеле төнген қарасұр бұлттың астыңғы тұсын жағалай бір 
топ қаз ұшып барады екен. Беті – жылы жақ. Жіпке тізгендей 
баяу қалқып, бірінің бірі құйрығын тістей, бірінен бірі озбай, 
үздіксоздық кетіп барады. Құдды бұлт астына шебер суретші 
қанаттарынан іліп қойғандай әдемі сурет. Тек алғашқы тізбектен 
сәл бөлек, арқан бойы төменде және бір жалғыз қаз, әлде жаралы, 
әлде денесі ауырлаған сорлы, аналардай биіктей алмай, солардан 
қалып та қоймай, ұяластарының жаппай көшіне әрең ілесіп, 
жалпылдай ұшып келеді. Қашан әлі бітіп құлап түскенше осылай 
ілесе беретін сықылды. Қаңқылдаған зарлы үн де сонікі, аса 
мұңлы естіледі. Бибінұр аяп кетті сорлыны. Көз алдына бірекі 
тамшы жас үйірілген екен, жең ұшымен сүртіп тастап, аспанға 
қайта қарады. «Қалма тобыңнан, жылы мекеніңе талмай жет» 
дегендей мейірмен, шын ниетпен аяй қарады сыңар қазға...
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Бибінұр төбесінен қаңқылдап өткен қараша қаздар тобымен 
қоштасып, солар көз ұшында бұлдырап, көрінбей кеткенше 
орнынан тапжылмай, ұзақ тұрды. Қайқайдағы есіне түскенді: 
баяғыда, Әмзеге еріп, ауыл іргесіндегі көлге баратын. 

Құс қайтып жатқан шақ. Сол жолы жүз қаралы қаз төбесінен, 
тас лақтырым биіктен қаңқылдап өткенде, күйеуі естүсі қалмай, 
мылтығын кезеп бұға қалған. Күз түскенін хабарлай, ұя салған 
мекенімен ән сала қоштасып кетіп бара жатқан қаздарды аяп, 
өзі сонда ара түскенді. Бірдебірін атқызбаған. Сол бір баяғы 
жылдар, артында қалған аяулы көрініс көз алдына кескестеп 
келе қалсын. Құдды бір әдейі есіне салғандай, сірә, бұл да тағдыр 
тәлкегі... Әуелеп ұшқан қаздарға өзі ара түсті. Ал өзіне кім бар 
қорған болатын, кім? Әлде анау ұяластары соңынан жан ұшыра 
жалпылдап, қанат қаққан жалғыз қаздың жер бауырлап, әлсіз 
талпынуы сияқты күйбеңмен өткізе ме өмірін?..

Жаңбыр тамшылары жиілей түсті. Бибінұр баяу басып, станса 
үйіне қарай аяңдады.

V

Қоңыр күз еді о кез. Қазір қыс. Қар сол жылы ерте түсті 
әрі қалың жауды. Жатаған үйлердің ық жағы қарға бөгіп, бұ
рынғыдан да аласара түскен. Еңсесі биік Қарекең үйінің де 
ауласының ішісыртын сірескен қар айнала қымтап, шатыр 
ернеуіне көтеріліп келе жатқанды.

Жалғыз алысып қарды жеңе алмайтынын білген соңақ, Би
бінұр өз ауласын күреуді соңғы күндері мүлдем тоқтатқан. «Күн 
қызғанда еріксіз өзің кетерсіңге» сайып жүре берген. Бірақ 
әбден бой алған қар үй иесінің дәрменсіз халін ажуа еткендей, 
соңғы боранда қақпа аузын түгел басып қалды. Сонда ғана 
Бибінұр белін буып, қолына күрек алған. Күн шыға тұрып, есік 
алдын аршуға кіріскенді. Сәлден соң оған көрші үйдің ересек 
екі баласы ке ліп қосылды.

Үшеуі сол бетінде бел жазбай күреді. Демалмай, қашан есік 
алдын түгел аршығанша тоқтамаймыз деп бәс тіккендей, күн 
ұзын алысты. Қос күрең жеккен шана да есік алдына осы жұ мыс 
қызған шағында келіп еді. 

Бұлар Бибінұр мүлдем күтпеген қонақтар болатын.
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Қақпадан әуелі Қайрат кірді. Соңынан бойы да, бет әлпеті де 
одан аумаған және бір жасаң жігіт.

Бибінұр қонақтарын үнсіз қарсы алды. Ауыл әйелдерінің әде
тінше дауыс шығарып көріспеді. Күрегін қарға шанышты да, 
үнсіз тұрып қалды.

Қайрат жақындай түсіп, сыпайы сәлемдесті. Ойрат үлкен көз
дерін Бибінұрға тік қадап байыппен қарады да, ернін жай ғана 
жыбыр еткізді.

– Қаражан ақсақалдың үйі ме? – деді сәл үнсіздіктен соң 
Қайрат.

– Иә.
– Сіз апайдың өзі боларсыз?
– Иә.
– Бізді танымадыңыз білем... Мен... 
– Айтпайақ қой атыңды, Қайрат. Танып тұрмын. Сенер

сенбесімді білмей абыржып та тұрмын. Ал сен Ойратсың ғой. 
Кел, жақынырақ!.. – деп Бибінұр кенет әлгіндегі сабырлы 
қалпынан әпсәтте айырылып қалды, бірекі адым алға аттап, 
Ойраттың маңдайынан сүйді. Араларында беймәлім бөгет кесе
көлденең тұрған сияқты, емінеркін еміреніп кете алмады бірақ. 
Қайратпен қол ұстасып, биязы амандасты.

Сол батылсыздық жас қонақтарын үйге кіргізіп, киімін ше
шіндіргенде де, одан үстел қамдап, дастарқан басында ұзақ 
отырғанда да тарқай қоймады. Екі жақ та бірінбірі сынап 
отырғандай. Артық сөз жоқ. Ауылаймақтың амандығы кірген 
беттеақ сұралып, екі үйдегілердің денсаулық, халкүйі, кәсібіне 
шекті айтылған. Шай да ішіліп болды. Құманды суық сумен 
еселеп плита үстіне қойды да, Бибінұр орнына келіп отырды. 
Шай үстінде ол иегін әнтек көтеріп, қонақтарының жүзіне барлай 
қараған. Шайға толы кесені ұсына беріп те, босаған шыныаяқты 
алған кезде де қос перзентінің албыраған жүздеріне көз тастаған. 
Алайда назарын тік ұстап, тура қарауға батылы жетпеді. Қазір 
де солай. Пеш түбіндегі көрпенің үстінде төмен қарап үнсіз отыр.

Салқын қабақ жас қонақтар жағынан да сезілген. Екеуі 
де әлденеге кібіртіктеп отыр. Ал оңаша кездесу сыр ашуға 
шақырғандай, сөйлеп қал, барыңды айт дегендей.

– Ойрат қысқы демалысқа шыққан екен. Аякөзге келгеніне 
екі күн болды.

21246
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– Денсаулығың қалай, қалқам? Жүдеусің ғой?.. – деп Бибінұр 
Қайраттың сөзін бөлді. Бұл туралы бағана бір рет сұраған еді. 
Сірә, ұмытып қалса керек...

– Оқу оңай дейсіз бе? Жүдеулігі қағаздан ғой, – деп інісі үшін 
жауап қатқан Қайрат әлгі сөзіне қайта оралды. – Содан Ойрат 
келген соң, мен жұмысымнан үш күнге сұранып, осы жаққа 
жүріп кеттік.

Бибінұр басын көтеріп, тұла бойы тұңғышының жүзіне тіктеп 
қарады. «Жасың жиырма беске биылғы күзде толды ғой. Қандай 
салмақты жігіт болғансың, қарғам».

– Күзде мені тоспай кетіпсіз. Әдейі іздеп келіп, үнсіз кет
кеніңізге Сәлкен келініңіз осы күнге дейін таң. Шынымды 
айтсам, соны мен де түсінбедім...

Күзгі сапары жайлы естіген сәттеақ Бибінұрдың тұла бойы 
шымыр ете түскен. Сол күйі бетіне білініп, шеке тамырына қан 
теуіп, білеуленіп шыға келді. Қайрат сөз төркінін еріксіз өзгерт
ті.

– Қарлығаш есімді бөпеміз бар. Қылығы өзгеше балапан. Екі 
үйге бірдей қуаныш боп тұр өзі.

– Сен енді көп бипаздамай турасын айтсаңшы.
Қайрат інісіне көзін аларта қарады. Мұнысы «Жасым үлкен 

сенен, араласпай тыныш отыр» дегені болса керек. Бірақ Ойрат 
оған құлақ асқан жоқ.

– Құдалыққа келгендей несіне созасың? Мамам бөтен бе еді 
бізге?.. – деді тағы да.

– Өзгермепсіңау, Ойратжан! Баяғы өжет қалпың... – деп 
Бибінұр езу тартты.

Кенет туған есер күлкі әсері ме, әлде көптен бері құлағы 
естімеген жылы сөз жүрегін қозғады ма, кім білсін, Бибінұрдың 
көңілі осыдан соңақ жадырап сала берді. Мерейі өсіп, тұла 
бойын бір ашық пейіл жайлап алды. Дүние кеңіп кеткендей. 
Айналасына шаттана қараған.

– Шынында да, Ойраттың сөзі жөн. Турасын айтқанда, біз 
сізге келдік. Сізді алып кетейік деп келдік. Мен өзім баяғыда
ақ келмек едім. Келіп қайтқаныңызды ести сала, сіз деп бірден 
айтқан едім келініңізге. Сәлкен де мәнжайға қанған соң, 
«Бөгелме, көшіріп әкел» дегенді. Бірақ әр түрлі жағдаймен әрі 
Ойрат демалысқа келсін, бірге барайық деп, мұны да тостым...
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Бибінұр үнсіз отыр. Қайрат онысын басқа ойға жорыды. 
Сонсоң іле сөзін өзгертіп:

– Мама, ішім сезеді. Бізге өкпелеуіңіз орынды. Бұл сөзді біз 
сізге баяғыдаақ айтуымыз керек еді. Осы үйге сізді жалғыз жат
қызбай, шақыру міндеті біздікі еді. Не дейміз енді, ондай ақыл 
басымызға келмепті. Масқара болғанымызды өзіңіз келіп қайтқан 
соң бірақ білдік, сонда ғана қатемізді түсіндік. Кешіріңіз!..

«Бекер қиналып отырсың, Қайратжан, бұл үшін сен тинәмдай 
кінәлі емессің. Кешігіп келгеніңе қазір де кінәлі болмайсың» 
дегісі келсе де, Бибінұр айта алмады. Үнсіз жүріп дастарқанды 
жинады. Жер үстелді бұрышқа сүйей беріп:

– Балам, өткенді қозғасақ, бүгін түгілі, ертең де тауыса ал
маспыз. Сендерден мен бірақ нәрсе сұраймын, – деді де Қай
раттың бетіне тесіле қарады. – Осы келістеріңді әкеңмен ақыл
дастыңдар ма? Мына жүрістеріңді Әмзе біле ме?

Қайрат төмен қарады. Күмілжіп, бірден үн қата алмай, қи
пақтап қалды. Бибінұр баласынан көз айырған жоқ. Тап қазір 
осыны білу оған ауадай қажет сияқты. Қандай сөз естісе де 
шыдауға бекінген. Бар ынтасын сала тосып тұр.

– Сенің кейде қыздар құсап сызыла қалатының бар, – деді сол 
сәтте Ойрат сөзге араласып, – бұл әңгімені біз ол кісіге күз ден 
бері айтып келеміз...

– Ал бүгін көкем үйінен шықтық, – деді Қайрат. – Естіген 
шығарсыз, ол кісі қазір мына өздеріңізге көрші совхозда 
парторг. Үлкен үйге кеше барғанбыз. Түнде әкеймен ашық 
әңгімелес тік. Көкемнің айтқаны... «Өздерің біліңдер. Балалық
тан кеттіңдер. Өз жүректеріңмен ақылдасыңдар. Мына шаруада 
мен ақылшы емеспін» деді. Таңертең біз «Баруға бекіндік» деп 
едік, ат жектіріп берді.

– Е, солай деңдер...
Осы сөзбен әңгіме тәмам болған. Қайрат пен Ойрат сан қай

тара бастаса да, Бибінұр бұл жайында шешіле қоймады. Әр
дайым әңгіме бетін басқаға аударып, таңғаларлық сабырлық 
байқатты. Келесі күні де осы мінезінен айнымады. Бұл күні тек 
сөзді өзі бастап, қайдағыжайдағыны әңгімелеп, әсіресе екеуінің 
жас күніндегі әрқилы қылығын есіне алып, күле сөйлеген. Ұмыт 
болған шалдуар қылықтары жайлы естігенде жас жігіттердің 
өздері де мәз болып, рақаттана тыңдаған. Шешесінің көңілденуін 
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жақсылыққа жорыған олар бұл күні келген шаруалары жайында 
қайыра сөз қозғаған жоқ. Тек бірер мәрте ертең жүрейік дескен
ді.

Шындығында ағалыінілі екеуі шешесінің соңғы кезде іш
тей мойып, шерлі тағдырына біржола көндігіп, қу жанына ты
ным тапқан сабырлы күйін тасталқан етіп, көктемгі сеңдей 
бұза келгендерін сезген жоқты. Ауыз бөлмеде жалғыз жатқан 
шешесінің әрліберлі аунақшып, жарым түнді ұйқысыз өткізгенін 
де олар білмеді. Қазір де, сырты күліп жүргенмен, ішінде үлкен 
арпалыс жатқанынан да бейхабар.

Бибінұр өзі жас жігіттерге бұл туралы сыр ашып, арыла ес
тіртуді мақұл көрмеді. Үшінші күні таңертең дастарқан басында 
айтқан сөзі тіпті қысқа болды.

– Осы үш күн маған үш жылға жетерлік қуаныш болды, 
қарғаштарым, – дегенді. – Тілектерің орынды, лайым бар ананың 
бауырынан түлеген бөбектері сендердей мейірімді, кешірімді 
болсын! Бүгін ренжімей аттаныңдар. Алып қайтпадық, еріп 
жүрмеді деп сөкпеңдер мені. Мен бір аласапыран бейуақытта 
ұяластарынан адасып қалған жаралы қаз сияқты адаммын. Қаз 
болғанда, қанаты қырқылып, бауыр жүні түсіп әбден сорлаған, 
тек екі аяғымен жем теріп, жан асырап жүрген сыңар қаз 
сықылдымын. Осы айтып отырғанымның өзі де сол бейшараның 
жапанда пана таппай, текке сұңқылдаған үні сияқты бірдеме 
боларау, оң жүрудің орнына теріс жайылып, лағып кету шығар. 
Халкүйімнің солай екенін біліп отырмын, қарғаштарым. Білсем 
де солай істеуді жөн көрдім. Бұған сендер түсінбейсіңдер, бәлкім, 
әкелерің айтар соның жауабын. Басын өздеріңе айтып, шешімін 
үйдегі үлкендеріңнен күтер, жақсы қылығы жадымда қалған 
Сәлкен келінімнен сұрар бір өтінішім бар. Мен десеңдер соны 
қабыл етіңдер...

Қайрат әңгіменің осылай тынарын сөз басындаақ сезген. 
Естігеніне аса таңданған жоқ, сабырмен тыңдады. Ойрат бол
са, сөз сыңайын ұға сала, құптамайтынын жасырмай, қыңыр 
мінезіне басты.

– Дұрыс емес оныңыз. Біз сізге оң ниетпен келдік. Әлде 
сенбейсіз бе бізге? – деп салды.

– Сабыр ет, балам, – деді Бибінұр Ойратқа бұрылып. – Тілегім 
көп емес және оңай да емес: Қайратжан, Қарлығаш есімді әнебір 
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балапан құсты ұстап отырсың. Қайталамаса табиғат бола ма, 
өздерің де байқаған боларсыңдар, сол айналайынның түркелбеті 
маған ұқсапты. Анада көргенде әрі таңданып, әрі қуанып едім 
соған. Сол бүлдіршінді езілген жүрегіме жұбаныш етсем деймін. 
Лайым менің өмірлік өксігімді қайталамасын! Ендігі тілекті 
соның жолына арнасам деген үміттемін, шырақтарым. Баршаңа 
айтар өтінішім осы. Сендерді сондай балапан кездеріңде тастап 
кетіп, өміріме өшпес таңба салған айыбым бар еді. Қарлығашты 
бауырыма алып түлетсем, түн ұйқымды баяғыша төрт бөліп 
әлпештесем, өкінішім мен айыбым біржола жуылмаса да, азая ма 
деген қияли үмітпен айтып отырмын бұл сөзді сендерге. Осыны 
Сәлкен келін мен үлкендеріңе жеткізіңдер. Адасқан қаздың 
біржола лағып жұртта қалмауының бір шарасы осы шығар, 
ұясына қайта оралар дәнекер жібі де осы болар, – деп аяқтады 
Бибінұр жүрекжарды сөзін.

Жас жігіттер бұл уәжге кесіппішіп ештеңе айта алмады, үн
түнсіз аттанып кетті. 

VІ

Көктем шыққан. Жеркөк қайта түлеп, аяқты жанжануар 
жыл мезгілінің шуақты шағымен сағыныса көрісіп, жадырай 
қауышып жатқан сәт. Бибінұр үйде отыр еді. Кенет терезе 
алдынан бір топ бала: «Қаз!.. Қаз келділеп!» – жүгіріп өтті. 
Жасы саркідір тартып қалса да, Бибінұр шыдай алмады, балалар 
хабарына елігіп, далаға жүгіріп шықты.

Рас екен. Ауыл желкесіндегі жалғыз биіктің ұшар басын 
жа намалай бір топ қаз бері қарай, тура өз ауласының үстіне 
төне ұшып келеді екен. Былтыр өзі Аякөз стансасында көрген 
сурет, тап сол жолғыдай үздіксоздық тізіліп алған. Тіпті сол 
жол ғы қаздар сияқты. Жалғызақ өзгешелік – аспан ашық, 
қарасұр бұлттар жоқ. Қайта оралған қаздар лездеақ қанаттары 
сусылдап, төбесіне келіп қалды. Қатарласа үн қатып қаңқылдап 
келеді. Міне, өз үйінің төбесіне ілікті. Жапжақын, қол созымдай 
биіктен қиғаштай өтпек...

– Апа... апа!.. Құс... құс!.. – деп уілдеген бала үні де сол сәтте 
табан астынан саңқ еткен. Бибінұр жалт қарап, табалдырықтан 
бері қарай еңбектеп келе жатқан кішкене бөбегін көріп тұра 
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ұмтылды. Кекілі жалбырап маңдайын жапқан жұдырықтай 
бүлдіршінді жерден көтеріп, бауырына басты да, мейірлене 
иіскеді.

Ол – өзі қиыла сұраған Қарлығаш болатын. Бір апта бұрын 
Қайрат пен келіні Сәлкен әкеп берген. Тілі шыға бастаған балақан 
қазір өзіне бауыр басып, үйреніп қалды. Үйін де ұмыта бастаған. 
Өзінсіз отырмайды, қайда барса да соңынан еріп жүргені. Қазір 
де ашық қалған есіктен өзі шыққан.

Қарлығашты кеудесіне көтеріп тұрып, Бибінұр мөлдір аспан
ға қарады. Қараша қаздар өтіп кетіпті. Көкжиектің жермен 
астасқан шетінде ноқаттай болып бұлдырап қана көрінеді. 
Өкінгені ме, қуанғаны ма, Бибінұр кенет баланы әлгіден де 
жоғары көтере түсіп, қаздар кеткен жаққа қарап, қолын бұлғады. 
Телміре қарап тұрып, қайтақайта бұлғады.

 
                                                                                     Семей.

1967 жыл
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