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АНТ
Поеесть
Ақ қайьщнын қойыў саясында кен жаўырынын колясканыц арқасына берип менин тәғдирлес жолдасым
терен ойға батып отыр. Билмедим, бул адам ҳаққында
сөзди неден басласам екен? Қуўаныштан ба, я қайғыдан ба, бахытлы күнлерден бе, я отлы жыллардын
азап-ақыретииен бе? Улыўма оиыц қуўанышы қысқа
болған, ал қангысы жүдә ерте келген. Ол тек қайғыма? Оньщ аты өшпес урыс. Бул еки аўыз
сөзде
қаншелли
бахытсызлық, бүгиншилик,
қаншелли
есапсыз төгилген көз жаслар, орнына келмейтуғын,
жоқ етиўлер бар.
Мен бул адамнын мунаймас
түр-түсине
қарап
отырып: «Аўа ол солардын бәрин, әсиресе жәлладлар
мойнына салгаи дар жиби менен әжел оғыи
қалэй
женип, дүньяда тири қалды екен» деймен
ишимнеи...
1944-жыл.
Нәўбәҳәр. Ол төрт мәўсимиин қуяшы асгында мудам гөззалыққа бай болган Балтик бойыидағы әййемги латышлар жерин жасыл липасқа бөлеп,
түрли
ренге дөндирип жиберди. Әтираптан
көктнц
ийиси
әтирдей анқып, тоғайларда мәкан еткеи ҳар
қыйлы
қуслар симфониясы жацғырады. Шәменлсрдеи атлығып шыққан мөлдир суўлар терец сайларга
сарқырап, узақларға ағып кетип атыр,Тәбияттыц бундай мәщилик занына, қыр дөгеректи
қара түтин менен қызыл қанға бояған рейнмсиз фашистлердин ашқан урыс оты да ҳеш қандай
тосқынлық жасай алған жоқ. Усындай бәҳәрдин қоўетерлн
қаранғы түнинде жалан аяқ, жалац бас жамаўлы гүртесин жамылған бир әбигер
бала- қалын тоғайдан
шығып, «Курзема» хуторына қарай тасаланып
жол
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жүрди. Ол ҳор бпр ағаштыц, ҳәр бир қонапыц панасында бир тоқтап, жәп-жагына қарап қарг.мгы түнниц төрипе қулағып түрип, хутордыц шетипдет агаш
жандыц алдыиа келди. Әсте гапа опыц қапысыи қағып: «Ата есигпқди аш, меп Леонспаи», деди ол й<ицншке даўысы мепен асыгыслы түрде.
Уйқысынаи ояиып, аягыиа тургаи
Қарл
гарры.
желкилдеген ақ сақалын көкирегине қысып
аўызга
келди де: — Леонс, растанда сенбнсец? — деп сезикленген түрде сыпырадай, қулағып есиктиц жарыгьпга
апарды.
— Аўа, Леонспан, тезирек аш есигицди ата, — деди
бала қалтыраған даўысы менен жыламсырап. Карл
гарры албырақлап есигиниц томбнсин тайдырды да,
илдиргишин ббсатты. Он бир жасар Леонс бирден атасын қушақлап қалап болса солай зарланып қоя берди.
— Не болды сағап, қара түнде қорықпай қаяқтаи
киятырсац, аманлықпа өзи?—деп зәрреси ушқаи Карл
ғарры ақлығыныц жумбарланган жумсақ шашын сыйпалады. Леонс жас жүрегин кернеген аўыр қайгы
меиси жогалтыўдыц дәртине шыдамай, бурыпғысынан
да бетер зарланып шашын жулды, бетин
тырпады,
атасыпыц қушағына сыймай сермеленди, тепсинди.
Оиыц тула бойып жарып шыққан аянышлы, ашшы
даўысы ағаш жайдыц ишииен шығып қара
түнниц
пердесин жарып, Қурзема тогайымыц түпкиринде гүцирсиип шыққаидай болды.
— Азғынлар, жәлладлар!..
Карл ғарры қанасына сыймай қалтырап, қас кнрпиғи тикендей шаншылып, шекесиииц шаНацгтйй териси, көриктей исип, шуцгил көзлери шанағына сыймзй
аларып кетги. «О, қудайым жалгыз
қызымныц
не
жазығы болды.ол қайсы жаўыздыц көзине қадалып жүрегине шапшылды». Ол өз бетинше қапаланып, қушагыида талып қалған ақлығын баўырына қысып,
ғыжырдаи қайпатқан қорлық пенен ызаға кек жалыпыи
тутандырды.
Карл ғарры ҳәр жағыпда жуптан қалған гөрт тисии қысып:
— Жоқ, сизлер Ирмгардтыц жас жаиы, бийғүна
төгилген ҳор тамшы қаны ушын жуўап
бересиз, ҳеш
қайсыцызда жазасыз қутыла алмайсыз. Әййемпг Курзема — кнйели жер, — деп ызаланды. Кейии Леонсв
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ты белмесипдеги кәтипе жатқарды. Ол
ақлыгымыц
қасыма отырып, ериксиз аққаи көз жасыи сымырды...
— Мүмкин емес, меииц Имгардым тири, ол өлмейди... — Леоис өзине келип көзин ашты.
— Ақылыцгепем айтшы қәне ие болды,
сеи
не
көрднц, не еситтин? — Карл ғарры қайтадан орпыпаи
турып, ақлыгыпап сорады.
Леомс өткен ўақыяларды бирме бир есине келтирип,
оқлы көзии терезе арқалы қара түнниц төрине тигип
отырып айтып берди. Ол былай болған еди.
«Фамшстлер ҳәм олардыц жалпылдақ полицемлери
күп батардыц алдында бирден хуторды қамал
етип
қоршап уллысы, кишиси барлық халықты «қара тас»
тьщ алдындағы майданшаға жыйнады.
Әнё
усы
ўақытта мотоциклли автоматшылардыц
гүзетиўииде
майдаишаға бир қара машина келип тоқтады. Ишинен
қөз оннекли фашист капитапы түсип сапта турған жәлладлардыц алдындагы офицерлерге қарай:
«Хайль
гитлер» деп, оц қолыи алға созды. Жараиыуға эдстлеиип қалган қыянетшилер жуўап ретипде
оўпилдесип
ийттей үрди.
Үлкеп сумлықтыц «тусаўып тоқып»,
курземашылардыц ар-памысын, ииабатым сымап, қанын төгиўге
арнап келгеи сур бетли капитаи ортага шығып: —
— Бизлер латышларды сыйлаймыз, бирақ русларға
қосылып ксткеи азгынларды жаман көремиз ҳәм оларды атамыз, асамыз, жоқ етемиз. Бүл мениц улыўма
түсинигнм ҳәм ескертиўим. Енди сизлер айтыи, партизанлар қаяқта, қайсы тоғайда жасырынып жүр. Бизии бес солдатты өлтирип, складты, оқ жарақты тоиап
кеткен кимлер, қайсысыиыздьщ туўған-туўысқанықыз?
—деи ҳәркимнеи бнрме-бнр сорады.
Хуторшылар үидемеди.
Төзиминен қорыққаи фашист капитанынын қәҳәри
келнп:
— Айтьщлар, партизанлар қаяқта, фюрер солдатына қарсы қол көтерген кимлер? — Үсылай етип ол
ҳәркимге бир жекирииип алып топылды.
Бмрақ курземашылар фашист жәлладыныц абайЫнан қорқпады.
Үнсиз турған адамлардьщ арасынаи аўыл мектебиниц муғаллими Ирмгард Лусте суўырлып
шығып:
— Господин капитан, егер сизге растан да партизан
керек болса, ғарры-кемпир, бала-шағаға азап
бере
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бсрмей, дут тоғайдыц қәлеген жерине барып
кириц,
излеген адамыцызды ушыратасыз ҳәм тмйисли сыбағацызды да аларсыз, — деди басып жоқары көтерип.
— Үимцдп өшир, сен ким боласац? — дсп капптан
Ирмгардтыц ийегине кирпп барды.
— Мен сөиет мугаллпми, кала берсе өз халыҳымиыц
садық перзеити, ҳаҳыйҳат апа
боламаи? — деди
Ирмгард фашист офицерипиц абайынан
тайсалмай.
Тыиып турган халық бирден қозгасылып қоя берди. Ал буиыцдай қайсарлық пенен турақлылықты сынап көрмеген офицердиц көзи қанға толып,
қәҳәри
муриыиан шықты. Ол жамбасындағы жарагыи қабынан суўырып алып:
— Комсомолмысац, партизанбысац, айт расыцды?
—деди ол пистолеттиц аўзын Ирмгардтыц көкирегиие
қадап.
— Меи коммуиистпен, аўа Курзема тоғайыиыц иши
партизанга толы. Батыр болсацлар кирицлер тоғайга.
Қорқасызлар, нәмартлер, тек бала-шағаға ғапа дәпинесизлер... — Ирмгард оқлы көзин капитанныц сықылсыз, қапсыз жүзиие қадады.
Фашнст офипери көкирегин кериеген қәҳәрге шыдамай аўзып қыйсайтып, тислерин ғышырлатты:
— Жоне пе айтасац, тезирек айтып қал
болмяса
ҳэзир үницди өширемеи? — деди қәҳәрли түрде.
— Партизаплар, фашистлерди қырынлар,. қуўыцлар олардан өш алыцлар, деп бақырды Ирмғард.
Қарс етип атылған «браунинг» тиц сести шықты.
Бпрдеи Қурзема тогайыныц иши гүциреиип: «Партпзаплар, фашистлерди қырыцлар, қуўыцлар, олардан
өш алыцлар»... деп қайталады.
Ирмгард ана жерғе ет-бетинен жыгылып... «Леопс
фашпстлерден анацныц өшин ал» — деди де ақыргы
демпн таўысты.
. Епдп қуралсыз адамлар шуўласып, мушын түйип
жаўызларға қарай топылды.
— Атыцлар, қырыцлар, жоқ қылыцлар, — деп капитан буйрық берди де, темир жаба көтерип
қарсы
киятырған Томастыц қақ мацлайынап атты.
Сол заматы автоматлар үзликспз тыр-тырлап, оқлар Қуралсыз халықтыц үстине сел жаўындай қуйды.
Бийгүна адамлар қойдай қырылып, майданшаныц бети қызыл қанға боялды...
Леоне орнынан турып, атасыпыц көйлегинен услаи:
8
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— Фашистлер буныц менеи де шекленип қоймастаи, барлық жайларға лампамай қуйып от берди,—деди жацадан көз жасын төғип.
— Бул трагедияиыц ўзқтында сениц өзиц қан жерде едиц, қалай амаи қалдыц? — деп Карл ғарры ақлығыиан сорады.
— Мен жер төлениц ултаиыидағы урада жасырынып барлық ўақыяны терезеден корип отырдым. Тек
ол жаўызлар кетип қалғаинан кейин ғана
абайлап
сыртқа шықтыгу!. Жәи-жағыма қарап
ацлыўшыпын
жоқ скенин сезип, дәрриў майданшаға келдим. Қызыл
қанға боялып жатқаи анамныц лғансыз денесин қушақлап бираз жыладым. Кейин оны алысып киятырған
өрттиц аўзыиаи алып шығып, «Қос емен» инц түбиндеги үцгирғе сүйреп әкелдим. Сөйтип ҳеш жерде иркнлместеп саған қарай жуўырдым, — деди ол солығыи баса алмай.
«Аўа, олардыц бурыниан соцға тийкарғы тактикасы, жаўызлық идеологиясы солай»... Карл ғарры силтидей тынып өз ишинен сөйлеиди. Кейин қатты қәҳәрленип:
— Ол гәззапларды аяўсыз қырыў керек, ана жерден тезирек қуўыў керек, — деди.
Леонс терсзедеп ағарып киятырған тацныц төриие
қарап:
— Мен қайўақ бир ўақ ол жаўызлардан әрмаида
кеткеи анамныц өшин, жазықсыз жер дастанған жерлеслеримниц қанын аламан. Бул мениц пионерлик антым, ата! — деди ол кишкене көкирегин керип.
— Мен сениц антыца исенемен, Леонс! Ақыры сен
Лусте менен Ирмгардтыц перзептисец Әкец Л>сте
Курзема нартизанларыныц комаидири болып немец
басқышпыларыиыц зәрресин ушырып, күн сайын олардыц гарнизонына шабыўыл жасап жүр. Ҳоттеки фашистлер әкенди услап берғен адамға 10000
марка
сыилық беремиз деп дағаза етип
қойыпты. Бирақ
«Темир Лусте» ҳеш кимғе услатпай усы ўаққа шекем
талай фрицтиц ғеллесин түпсиз торфлыққа
тықты.
Аиац Ирмгард болса хутордағы ҳаял-қызлар арасыиан
шыққан биринши коммунист,
өзиниц
жаслығына
қарамай атақлы муғаллим еди. Ол байланысшы ретииде партизанлар отрядына әҳмийетли мағлыўматлар
жеткерип, сотли шыққан операцияларға өз
үлесин
қосқан ҳақыйқат қаҳарман болды. Мине,
енди
ол
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цаҳармаиларша «Қара тас»
майданшасымда
қаза
тапты Аўа, сениц мақтаиышыц орыилы сағам исенемеи
ақлығым. Қаме жүр, аианныц демесмм жерлеймк, —деди ол.
Олар мархуммыц басыма келмп, аза тутып отырганда тосыман цасына биреў келди.
Ҳаў, Ян Августовичписец. Сеи цалай амам қалдыц?
— Несии сорайсац ага, тас қуйыпыц ишимде жасырынып жаи сақладым. Муздай суўға шүмип, тек
туишыққаида ғаиа басымды шығарып дем алып, әйгеўир өлимнен амаи қалдым, — деди аўылласы үсти
басыныц суўык тамшылатып.
Қарл ғарры жерлесимиц сөзинеи соц орпыиам түргелип, аиасыиыц бас ушында ишинеи жылап отырғаи
Леоисты жубатты ҳәм Авғустовичке қарай:
— Сеииц аман қалғамыц жүдә
жақсы
болган.
Улыўма бахытлы адам екеисен. Қомс емдм Ирмгардты
жерлеўге жәрдем ет, — деди ол қайгылы түрде.
— Меннен қандай жәрдем керек?
— Сен әзелий ағашқа жаи бергеи шебер устасац
Ҳәзир Ирмгардыц табытыи соғып бересец.
Яи Авғустович қолын жайып.
— Қудайай, көрмей турсац ба Карл аға,
мсниц
дәскем туўе хутордағы жайлардыц тыриагы да қалмай
жамып кеттм. Ҳозирше усылай жерлей бергемде болмас
па екем? Қейии бул залымларды елдеи қуўған
соц
табытқа салып қойымшылыққа қайтадаи қояр
едик.
— Болмайды, адаммыц демесни, рухым әсмресе егер
ол перзеитиц болса, — қодирлеў керек. Меннц үйимде
пышқы, балга бураўда бар. Солар менеи
әмеллсй
алмайсыз ба?
— Хақыйқат болады.
— Омда Ирмгардтыц деиесии мениц кәмзолыма
орап үйге апарайық — деди де Қарл ғарры ийпимдеги
кнйммим шешип жерге төседи.
Сөйтип олар күи шыгардыц алдьшда
Ирмгардты
жерледи.
Ғарры үйге келгеннеи кейин:
— Енди сепиц меиен Леонсқа меииц үйимде
қалыўға болмайды. Ян Августович. Тездси партизамларға барып қосылыц ҳом хутордағы трагедияиыц бэрин
бастан аяқ айтыц. Мепицше сен «Батпақ атаў» дын
жасалмалы соқпағым жақсы бнлиўиц керек, — деди
ол.
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— Өзинизше, еғер фашистлер цайтадап орала ғойса
сизди де аямайды. Оларға бул трағедияньщ тири гуўасы — айыплаў ҳүкими менеи бара баргой, — деп Ян
Августович ғаррыға царады.
Карл ғарры бираз ойланып:
— Маган бул жерде қалыў керек. Биреўди күтемен,
ол ертец бир күн келип қалады.
Леонс бирден әцгимеге араласып:
— Яи ағаньщ антқаиы дурыс. Сени мийримсиз фашистлер дәррнў атып таслайды. Жақсысы
бизлер
менеп жүре бср ата, — деди ол қәўетерленгсн түрде.
— Ҳеш қорықна, ғам жеме ақлығым, мсн
жасарымды жасаған адамман. Мағап енди бәрн бир. Улыўма халықтьщ еркинлиги, жециси ушын өлсем де, орманым жоқ. Оинап да сизлер тезирек жолыцызга түсиц,
сәл жсрде жыртқышлардан тимискиленгеп жаўызлар
келпп қалар, —деп Карл гарры оларды узатыў ушын
орныпан турды,«Батпақ агаў» бул жыллар бойы үстннен суў кетпегсп майлы өсимлиги ширип жатқаи торфлық массин.
Курземашылар оиы өзиниц қәсийетипе қарай бурыннан соцгы «Пирли жер», «Шайтан атаў», «барсац батып кететугыи кмйели қамыслық» деп қорқыныш сезимин туўдырып келген.
Мипе ҳдзир Яи Авғустович пенен Леонс дүт тоғайга кирип усы агаўга жол алды. Олар азгана
ўақыт
жүргеписн ксйип күи шыгып, қарацғы тоғайдыц иши
жақтьтланып кеттн. Төрт, бес киломерлик жол жүргепиеп кейнп Ян Августович үлкен еменпиц
папасында
тоқтап:
— Епдп абоплацқырап жүр. Лсопс Бул
зоиада
фашист ацлыўшылары болыўы мүмкин, сәл
жсрде
олардыц торына түсип қалмайық, — деди.
Әзелден сезимталлы Леонс жәп-жағыиа жалтацлап
Ян Августовичтиц изипен жүрип отырды. Бир ўақларьт
ол тоғайдыц ишиидё ешки саўып отырган ер адамды
көрип,
— Ян аға тоқтац, ана адам ешки саўғаи болып көз
астынап бизлерди бақлап, гүзетип атыр,—дсди. Яи ;\вгустович дәрриў агашты папалап қапталына қарады.
Ҳақыйқатыида да ол қолында ҳеш қандан ыдысы
жоқ адамиыц ешки еаўғаи қусап отыргапын көрди.
Ян Августович өз аўылласын дәрриў танып: «Ион
полицай фашист жандармасыиын жалпылдагы, ўэй'
11
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азғын, сатқын, бизлерди ақлыўға
шыққаны — деди
ишииен. Қейин Леонсқа сыбырлап: Қашамыз, болмаса
дузаққа түсиўимиз мүмкин сен мениц изимнен қалмай
жуўыр — деп буйырды.
Леонста жан-тәни менен оньщ артынан жуўырды.
— Тоқта атаман, бәри бнр ҳеш жаққа қашыи қутыла алмайсызлар? — деп абай менен қышқырған айбаглы даўыстан кейин автоматтык сестн шықты.
«Зуў-зуў» еткен оқлар Леонс пенен Яинын төбесннеп зуўлап өтип, қарағай менеп ақ қайыниьщ шақаларына тийдм.
Бирақ олар тоқтамады ҳәм қуўгыншыдан
бираэ
арапы ашыи, қалыц тоғайдьщ төрпне қарай қашты.
— Ян аға, мен шаршадым аяғым шалысып баратыр
ҳәзир жыгыламан, — деди Леопс ҳаплыққан даўысы
менен.
— Сестицди шығарма, дәрриў мепин арқама жабыс! — деп, Ян Августович ҳалдан кеткен Леонсты
желкесине огырғызды.
Бирақ Курзема тоғайынын дөғерегин ҳәм айырым
соқиақларды қатаи бақлаўға алған сақшылар автоматтын сестин есптип бәри бирден қашқыншылардын
изине түсти.
Сонын арасыпда Яи Августовнч дүт тоғайдын төрииде көрннген қамыслық «Батпақ атаў» ға жақынлап
қалды.
— Мепи түснрпи енди өзим жуўыраман, сиз шаршадьщыз Ян аға? — деп Леонс Августовичтин арқасыиан түсти.
Усы ўақта олардьщ артынан қуўып киятырған қасқыр ийтлердин әўпилдисн менен автоматтьщ тыр-тырлаған сестн есигилди.
— Жуўыр балам, тезирек жуўыр,
фашистлерге
көрнибей аиа осирлик еменинн жамыиа жетсек болғаны, соида қуўғыншы жаўызлардаи қутыламыз? —деп
Ян Августович. Леонстгщ қолыиан тартты.
— Қалай қутыламыз? — деди ол.
Сол емепнии геўегинен жер астыпа түсетуғын жасырын үнгирдин қақпағы бар.
Оған
батпақлықтЫн
астынан жарып өтетугыи ағаш труба жалғанған,
—
деп Ян Августович абайсызда ағашқа сүрниғип ғелледей тасгыи үстипе шалқасынан жығылды.
Леонс бирден иркилип онын
түргелиўин күтти.
12
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Лийкин Ян Августович өзлиғинен аяғына тура алмай
тисин қысып ыцырана баслады.
— Сизге ке болды Ян аға?
Ян Августович бетер ыцыранып:
— Билмедим, сирә
жыгылғанда бел
омыртцам
сынды ма, я шықты ма деймен, аяғымда ҳәрекет жоҳ.
Қалайда жаўызлардын азабын шегип, олардыц дарынан өлнў нәсип болды ма деймен, маган.
Сен еиди
тезнрек еменге жетип үцгирге кир. Оныц шеп дийўалыи
шуқыласац адам сыйғандай тесик көринеди. Сол тесик
арқалы ағаш трубаға кирип, бираз ецбеклегеннен сон
торфлық
зонадан
өтип,
батлақлықтыц
үстине төселген паяпылдай қалыц тақтаға минесец. Әне,
соған минип қамыслықтыц төрине қарай қорқынышсыз
жүре бер, ол туўры партизанлардыц постыиа апарады.
Қейин сенн партизанлардыц өзи атаўга өткерип әкецниц алдыпа аиарады. Түсиндиц бе?—
— Жоқ, мен сени жыртқышлардыц қолында қалдырып, қашып ксте алмайман. Ян аға. Жақсысы меи сенпц ийницнен сүйейин. Мүмкин фашистлер келмей
үцгирге жстип қалармыз? — деп Леонс оныц қолынан
тартты.
Ян Августовпч бпресе қорлығы келип, биресе ашыўламып:
— Маган қарама деймен, тезирек жуўыр, әне ийтлсрдиц әўпплдиси де жақынлап қалды. Жаныц бардч
қаш! — деди ол буйрық ретинде.
Бирақ Леонс жарадар жолдасын қасқыр ийтлердиц түтип жеўине таслап кетиўге көзи қыймай, жаны
ашып, қорлығы келип жылап жиберди.
— Сен балалық етпе, жамыц барда жуўыр деймен!
Болмаса екеўимизде қолға түсемиз. Ол ўақта партизанлар хутордагы қанлы ўақыяиьғ бнлмей қалады?—
деп Ян Августович тисиниц арасынаи ызалаиып бақырды.
— Леонс оныц жалынышлы даўысын еситпегендей
силейии тура берди.
Соныц арасында әўпилдескен қасқыр ийтлер жақынласып қалды.
— Жат, кийимице бүркен, болмаса нйтлер
сени
тилким-тилким етеди, — деп Яи Августович тыпыршылай баслады.
Сол заматы өшиккен ийтлер арсылдап келип қурал
жарақсыз баснанасыз жатқан Ян
Августопич пенен
13
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Леонстин үсгиме шапшыды. Оларды аяўсыз талай баслады.
'— Анажаным, нйтлер жеди гой?..
Леонстыц қулындағы даўысы менен
қышқырған
азарлы, жалымышлы сести Яи Августовнчтиц тула бойын титиретип, төбе шашым тик турғызды. Ол өзиниц
устиндеги ийтти ылақтырып таслап жап ҳорекетипде
Леопсты талап атырған жыртцыштыц тамагыпан буўыўға хррекет етти.
Усы ўақта өзлериниц ийтипдей ырсылдасқаи жазалаўшылар да жетнп келип, есипен айырылғап жаралы
Леопс пс-пен гула бойы цызыл қанға боялгаи Ян Августопичти қоршап алды.
...Фа1пистлик дала жандармериясыныц
пачальииги
майор Шульц узып бойлы, цақ шеке, сым сымбаты келиспеген, түси суўық қатал офицер еди. Ол
өзиниц
мийримсизлиги, жаўызлығы жағьшан қатар-қурбылары
арасында тилге алыиып «Гопс жәллад» дегеи лақанқа
ийе болған еди ҳәм Россия
жериидеғи жауызлыц ислери ушын фюрердиц «алтын атанақ» ордепип
алганлардыц биреўи. Ол көитен берли Курземэ партпзапларыпыц изине түсип, гүманлы адамлардыц артынан астыртын бақлаў жүргизнп киятырған еди. Мине
ендн ол бүгиигн «олжасына» ишинен шексиз қуўаиип
кец кабинеттиц ишипе сыймай, қыялынан тағы бир
орденлп болажағын еслсп, жумсақ креслосында шалқайып отыр. Оныц қымылдамай, ҳәрекетсиз қалгап
когис көзлери телстнн қанлаиған қапыга
қадалған.
Қыялға ол көзлердиц төринен иур орнына қап соўлеси
шашырап тургап сыяқлы. Ийесипиц ой-пнкирин ацлағаи қасқыр нйт те креслопыц қасында қос қулагын
тикирейтии, еснк бетке қарпп шоцқайып отыр. Ол ҳәр
даным узыи тилпн шығарып, жабадай тислернп қай
рап қояды. Майордыц буйрыгы бойынша кабииетке тула бойы ийтке талаиып, қызыл қанға
боялгаи ҳәм
бел омыртқасы сынып түр-түси өзгернп
кеткеп Ян
Августовичтн зомберге салып тергеўғе әкелди. Қансырагап тойымсыз көзлерднц төртеўи де оғап қадалды.
Шульц орныпап турып носилкада жатқан Яннын
қасыиа кслди. Оғап аяпышлы түр көрсетип:
— Уай-бой, недоўир жарақатлаиып қалыпсыз ғоп,
аўа, ақылсыз нйтлерднц қолыпя туссец ақыбсти усы
да зыяны жоқ, бизнц тәжирийбели
докторларымыз
тез күн ишинде емлеп жазады.
14
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Ҳәзир азғантай сөйлескеннен соц сизди госпиталға
жибертемен.
Бирақ, алдын бир-еки аўыз сораўға жуўап берип,
өзинизди «таныстырып» кетесиз. Қәме айтықызшы сизиц атыцыз фамилияцыз ким болады? — деди жумсақ
сөйлеп.
— Ян АвгуЬтович Берзин.
.— Берзии?!
— Тоцтац тоқтац, Сиз латыш революциоиери Берзинииц туқымыман емесписиз? —деп Щульц
жәбиркештиц түр-тусине қызықсынғаи пишииде жалт қарады.
Ян Авғустович азғантай
ойланып: — Ол жағын
аиық билмсйменде әйтеўир фамилиямыц Берзин екеиии, билемен, — деди.
— Не талап ислейсиз, кәсибициз қандай?
— Талабым дийхапшылық,, шарўашылық, қәниғелигим агроном.
Шульц көгис көзлерин қыялдай қысыцқырап:
— Не ушып сизди руслар армияға, я рабочий батальоиға алмады хуторда қалып қойыўыцыздыц себеби исде? — деп сорады.
— Ян Августович тәниндеги жараға шыдамап тислерип ғышырлатып:
— Мепиц еки көзим де әззи, оныц үстине белимииц
оззилиги де бар сди. Медициналық комисссия солардыц себебинеп мснн оскернй хызметке
жарамайсац
дсгеп жуўмақ шығарды.
Шульц мыйыгынан астарлы күлип:
— Көзициз оззи болса дүт тоғайдыц
арасынан
қаяққа жол таўып баратыр едиц?—деди.
—■Өзициз айтқаиыцыздай «ақылсыз нйтлер»
деп
қашып қутылыў ушын баратыр едик.
Майор Шульц ашыўлы түрде бармақларын ойнатып:
— Бәрекелле, сиз ҳақыйқаттам ҳом ҳәзилкеш, тапқыр адам екеиснз. Магап уиай басладыцыз.
Демек,
қашып баратыр еднцнз, қаяққа, кимлердиц панасыпа?
—деди оқлы көзлерин ғаррыға тигип.
— Әлбетте, тогайдыц төрине,- қүдиретли еменлердиц панасыиа.
Шульц шыдамсызлық пенеп қатты жекиринди.
*- Сизиц «қудиретли еменлерициз» тоғайдыц қайсы
участкасыпда жайласқан?
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— «Қүдиретли еменлер» дүт тогайдын барлық же>
ринде де бар.
Төзими таўсылған Шульц мацлайынын терин сыпырып:
— Өзицизди садаға санап, мени ақмақ деп ойламац, дуўрысын айта бериц. Лусте басшылық еткен
партизанлар отряды Курзема тоғайыныц қайсы квадратында жайласқан, мине карта. Қолыцыз бенен көрсетиц? — деп оныц алдына дөмалақ картаны жайды.
Ян Августович қатты ыцыранып, ериксиз
көзин
жумды. Ол бираз демин алып.
— Сизиц ол сорауыцызды мен қанаатлаидыра алмайман. Себеби мениц өзим Лустаны үш жылдан берли көргеним жоқ. Партизанлар ҳаққында да ҳеш қандай хабар билмеймен, — деди.
Майор Шульц қуры сөз бенен сырдыц
ашылмайтуғыпын сезип: — Жеткиликли, мен сениц менеи бул
жерге жумбақ айтысыў ушын келгеним жоқ. Менин
«Альпам» ақыллы ийтлердиц тухымынан. Оған ҳәзир
ым қақсам болғаны, дәрриў үстице минип,
желкеце
аўыз салады. Сол ўақта сен бүлбилдей сайрап, картаға қолыцды шошайтасац. Бирақ, опнан алдын мен сени
ийт багарымныц сынаўына салып көремен.
Соннан
соц ақылыца келерсец? — деди ол көзи жеркенишлн
жылтылдап.
Ян Августович
жумыўлы
көзлсрнн
қыялдай
ашып:
— Берзинлерди пзлегеилер көп болды. Бирақ олардыц ҳсш қайсысыда бул батыр әўладтыц
тухымыи
қурта алған жоқ. Сиз де мени ашкөз ийтинизге талатып өлтирген менен ҳақыйқатлықты, өз халықыиын
азатлығын
гөзлеген Лусте партизанларын жоқ еге
алмайсыз, — деди аўыр дем алып.
— Қысқарт, маған Крапты шақыр? — деп Шульц
сақшыга буйырды.
Ишке адам жабайысына қусаган сықылсыз жәллад кирдм.
— Мына батырсымақ Берзинге қыйнаў усылынды
көрсетип, ол тараўда өзицниц маман екениндн билдирип қой.
Өз жумысына бурыннан соцға жақсы
түсинген
фашист жәллады хожайиние жағымыў ушын дәрриў
жецлерин түрип, кийтелиниц түймелерин жаздырды.
Билегиниц түклерин желпилдетип, Ян Августовичтиц
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бас ушында диз бугип отырды да, онык еки қолын
услап арқасына қарай бирден қайырды. Қекин оны
күш пснен таулап бурап жиберди...
— Үх! —Ян Авғустовичтиц түйедей
ыныранған
азарлы даўысы кабинеттин' ишии гунирептип жиберди.
Сонын арасыпда жәллад өзипин жаўызлық жуыысыи даўам етип. Берзинпин еки қолын да шығанагынан шығарды. Оиын бармақларын былғаўыштай таўлап бәрин де сымдырды.
Яи Августович тәииндеги азар менеи
қорлыққа
шыдамай тислернн қысып,
— Ҳәй, азгынлар, жыртқышлар, сизлер бул қыйнаўьщыз бенен мемнен ҳеш
иәрсе
алалмайсызлар.
Түсинип қойыи, мен өз аитыма берк ҳәм қайсар адамман. Бсрзинлер әўладынанман!—деди.
Бсрзинннн шыдамлыгына, турақлылығыиа, мәртлигине ҳайраи қалып, қатты қәҳәри келген
Шульи
қыйнаў усылыиык сонғы түрнн сынап көриў ушын,
— Кран, енлиги гезектн «Альпа» ға бер—деди
ериипин бир мүпешин қысайтып.
Өз атын еситкен жыртқьнн бирден жуўырып барын.
еснион танып жатқаи Берзннди қапсыра тислеп, үстине донди.
Жан ҳәўлетипде жатқан Ян Августовичтин бирден
көзлери адыранып, шаиағынан
шығып кетти. Кен
көкнпеги босап, көтерилген ийспг сылқ ете қалды...
Ийттен де бетер қутырган Шульн қан талағам көзлернн сьшырып:
— Епди оиы дарга асын! — деди қолын бир силтеп.
— Ол өлпп қалды ғой, сонда онын иесин
асамьтз,
господин майор? — деди сақшылардык биреўи
Яп
Абгустовичтнн мәцгиге жумылған көзине қарап.
Шульц еле де қәҳәрин тарқата алмай;
— Өлсе де асын, денесии асыц, қасына
сақшы
қойыи. Кейин маған партизапиын баласыи әкелиц!—
деп ол столдагы коньяктиц тығыиын ашты.
Ишке үсти басынын ырым-жырымы шығып, тәниндеги жаранын қаиы тыйылмай, түр-түси ағарып кеткеи Леоисты киргизди. Онын еринлери де
көғерии,
көзлери де-қызарып, пүткмллей ақы қашып
кеткен.
Қалай да аўыр қайғы менен азанын үстине жамалғап
дорт онын ҳолсиз денесин тал шыбықтай ийген.
Атақлы грек коньягинен кәйип етип ише баплаған
Шульн Леонсқа көгпс көзии қадап:
17
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— Уай, сорлы бала, ақмақ адампыц
айтқанына
еремеи деп, цасқыр пйтлердиц талаўыпам пүтип жерин қалмапты ғон. Мипе, епди сеннц сыкылыца царап
мениц жаиым ашып түр. Ме иләж, ҳозпр жараларыцды
тацдырып, қарыныцды тондыртаман. Сацшы, дәрриў
доктор менеи аспазды шаҳыр? — деди ол цайырцөмсып.
Сол заматы кабипетке жетип келгеи ақ
халатлы
ҳаял Леонстыц жараларын тацып, аҳ қалпаклы аспаз
қырма толы аўқат әкелип, столдыц үстпне койды.
Бирдеи Леонстыц аш көзлери жаўтаТқлап. Қуўырылған таўық пеиен қампанған булкага тигплдн.
Бу.л рет майор, Леонсқа аўқат арқалы тәсир жасаўды шешти.
— Ҳәзпр мазалы аўқат жейсец бирақ аўелп менпц
үш-төрт аўыз саўалыма жуўап берпп жнбер: Сөйтип
сениц өзиц кимииц баласысан? Әкец, шешец кнм болады, олар ҳәзир қаяқта? — деди.
Леоис бул сораўдаи кейин өзиииц ашлыгын
да,
столдагы аўқаттыц барлығын да умытып кетти. Бирдеп оныц көз алдыпа хутордағы қаплы ўақыя мсиеп
ўақытсыз қурбап болгаи сүйикли апасыпыц кслбети
ҳәм фашпстлерге зоўлим салғап әкесиниц қүдирстлн
келбети елеследн. Ол өз пшипеп го қынпалып, гә қуўаиды, го мақтанды, го жсркепди:
«Жоқ иплас, менн жүмсақ сөзпц, домли аўқатын
менен алдай алмапсац. Ақыр меп кун сапын бмнгуна
адамлардыц көз жасы меисп ашлық әптадалықты көрпп ақылланып, борине де түснпин киятырман. Опыц
үстине сениц сумлығыц менен қаталлыгыцды, сур бетицде сәўлеленгеп жаўызлық нинетицнсп сезип турынпан...» дсгендей еринлерни қыбырлатты. Кейпн аптажақ сөзлерни алдын-ала жәмлестнрнн:
— Әкешшц аты Артур, фамилпясы Лусте. Аиамиыц... анамныц аты Ирмгард, фамилиясы Лусте едн.
Жақсы, ҳәзир әкец менеи апац қаяқта? — деп
Шульц ҳеш пәрсед.ен хабарсыз адамдай түр көрсетип
Лсонстыц сөзии бөлдп.
— Әкемди урыс баслапганиан берли
көргеним
жөқ, анамды өткеи түнде Вебер атып өлтирди, — деп
Леонс, ернксиз түрде, көзинеи аққап жасыи сыпырды.
Шульц бул ўақыядан пүткиллей бпйхабар адамдай
орынам өрре турып:
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— Распа ўақ, қандай аянышлы, жақсы, капитан
Вебер менен өзим сөйлесемеи, қапа болма,
ақыры
сен келешектиц солдатысац. Ал солдат деген өлимисн
қорықпайтуғып дәўжүрек, қайсар болады. Сөктип ол
ўақыя ўақтында өзиц қай жерде едиц?
Леонс майордыц астарлы сораўыиа дәрриў
түсинип:
— Мен өткен түни Карл атамныц үйинде
қоиақ
болып қалғаи едим деди ол өмиринде биринши регөтирик сөйлеп.
Ҳаў, сопда сен ол ўақыяпы кимиен еситтиц?
Леонс тапқырлық етип:
— Ол хабарды бизге Ян Апғустович азанда айтып
келди. Сол заматы мен атам мепеп
хуторға
келип
апамныц денесин изледик. Бирақ апамныц
денесин
ҳепг жерден таба алмадық. Өйтксни хуторды жазалаўшылар өртеп жиберген екеп. Итимал апампыц денеси
де өрттиц ишинде қалып жапып кеткен шығар. Атам
«қара тас» тыц үстипде огырып
қызыпын
рухына
пәтпя етти. Кейин меии өз үйине ертип қайтты. Жолда баспағын излеп «батпақ атаў» бетке
баратырған
Ян Августовичке жолықтық. Мепиц атамиыц да танасы үш күпнен бсрли үйине қайтпаған екен.
Атам мағаи:
— Ян агана ерип таиамы таўып қайт
балам, —
деди.
Меи атампыц сөзин тыцлап Ян ағаиыц изине ерген едим, — деди ол сөзин таўысқаидай бирден тынып.
Майор Шульц ишинен тынып:
— Егерде сизлер тек мал излеп жүргеп болсацыз
неге бизиц патрульден қашып ийтке таланасызлар?—
деп сорады. Леоис азғантай ойланып:
— Ақыры, патрульлер ҳә демей бизлерди
автоматтьщ огына тутты. Сонпан соц бизлер
қорықтық,
сөйтип қашыўға мәжбүр болдық, — деди ол ҳақ көкирегип ашқаидай тур билдирип.
Бирақ адам сырып ашыўда ай ры қта. оқыүды тамамлап тожирнйбеси басыиан асқаи Шульц Леоистыц
антқаиларына дым ииангап жоқ.
Қайтама ол копьяктыц қызыўыиа мос болып:
— Егер саған басыц, жаныц керек болса,
мспн
алдаўға урынба! — деди жекирипип.
Леонс үндемеди.
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— Улыўма сенн «аяўга» болмайды
екен.
Қәне,
ырасьщды айтасац 69 я жоқ па, Берзин менен қаяққа
баратыр едиц? Леонс жәлладтыц қансыз бетпне қараўга жеркенип:
— Мен шынымды антып отарман ғосподии иачальпнк — деди.
— Алдайсац ийттнн баласы. Ҳәзнр әкец қай жерде,
оныц партмзанлары Қурзема тоғайьшын қайсы квадратында жайласқан?
Леонс үндемеди.
Шульц әбден қәҳәрге минди.
— Сөйле күшик неге үндемебсец я жолдасыннын
жазасын күтин атырсац ба? — Ол столды урып қышқырғанда айнаиыц шийшелери шытырлап кетти.
— Ақыры айтқаныма иианбасацыз не айтайын?!
— Сойлейсец, еле бәрнн де айтасац. Мейлн асық
па. Енди өзицинц өжетлигиц ушын саған деген аўқатты «Альпа» ға беремен. Ол жейдн, сен болсац түпиригицди жутып тамсанасац. Мен жақсылықты ҳәр кпмннц
көрсеткен хызметине қарай баҳалайман. Түсиндиц бе?
—Шульц тарелкадағы қуўырылган таўықты
қасқыр
ийттиц алдына қойды.
«Альпа» таўық гөншм асықпай шайнап, ҳәз егип
жей баслады. Леопс терис қарап отырды.
Майор Леонстыц бул ҳәрскетине шыдамай,
— Ҳәзир саган батырсымақ Берзннннц
тағдирнн
көрсетемен. Бәлкнм соннан кейин сен ақылына епип,
әкецииц қай жерде жасырынып жүргенин ядыца түсирерсец? ■
— дедн ҳәм сақшыга айрықша көрсстпе берди.
Сақшы Леонсты ийтермелеп алып шықты да, кецсе майданшасыныц бир муйешине қурылған дардыц
қасына әкелди.
— Қара өзицныц жолдасыцды таныйсацба?
—
Ийтин ертип келген майор бас
бармагын
жоқары
шошайтып Леоистан сорады. Леонс
зилдей басын
әсте көтерип, дарға асылған адамга қарады да.
— Ян аға! —деп бнрден артына шегииди.
Бирақ оныц жүрек-баўырын жарып шыққан аянышлы сестин ҳеш ким, ҳоттеки масайрап турған жәлладлар да еситкеп жоқ. Бирден
Леонстыц
жицинще
аяқларьт қамыстай қалтырап көзипиц алды тынды.
Ол есинен танып, ет-бетинен жығылды.
...Леонс әлле кпмннн сыбырлаған сестинен өзиие
келип кознч ашты. Қараса қараиғы бөлмениц ишинде
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оныц жалғыз өзи жатыр екен. «Ҳаў, мен қаяқтаман?»
Ол қызықсынып жән-жағына қарады.
— Леонс бул мен, Петерсен. Ҳәзир саған жип таслаймыз, соған сен өзинди байла, бизлер сени туцликтек тарып шығарамыз. — деғен таныс даўыс онын
қулағыиа зорға жетти.
Леонс тынышсызланған түрде пәтикке қарал, кишкеитай тесиктен үнилип турған иргелес хутордағы достын тапыды:
— Петерс, бул не жай өзи, сен мениц бул
жерде
жатқанымды қаяқтаи билдин? ■
— деди сыбырлап.
— Соц бәрин айтаман, қәзир биз жип таслаймыз,
сеп оиы қолтығыцныц астынан беккем етин
байла,
түсиндиц бе? —
— Түсиндим, таслан?
Петерс сол заматы узыи арқаннын бир ушын түнликтеи төмен жиберди.
Леонс дорриў жиптнн ушын алып,
'қолтығыныц
астынан өтирдиде:
— Тартыц? — деди асыққан түрде.
Төбеде турған төрт бала бирден арқапға жабысып,
ҳә лемей оны тартып шығарды.
Еркинликкс шыққан Леонстыц көзлери жарқ етин,
қ);ўанышы көкнрегине сыймай кетти. Ол өзиннн қатарқурбы досларын қушақлап.
— Рахмет, сизлерге Пстерс Андрә, Жаи. Ҳаў! Роберт сен де'келдин бе? — деп ол Айсманға танланып
қарады.
— С.ен барлық алғысынды алды менен Роберткс
айт. Сениц тосыннаи қамалып жзндармерияныц жайында жатқаныцды бизлерге айтып келгеи сол. Улыума Роберт Айсман ҳақыйқат дос бала, иағыз пиоиер.
Ол жандармерияда ислейтугын қыз апасы
Эльзадан
сатқыи емес — деди Петерс.
Леонс Робертти бурын жек көретуғын еди. Сонда
да оны қушақлап:
— Рахмст саған, бул жақсылығыцызды өмиримше умытпайман —деди.
— Жақсы, қалған гәплерди соц сөйлесемиз, ҳәзир
тездеп жерге түсип, сақшыға сездирмей бул жерден
қашыў керек. — деп Петерс тасадағы зәигидеи төмен
түсе баслады. Оныц артынан басқа балалар да жерге
түсти. Сөйтип олар қалыц ағашлықтыц арасы
менеи
қарацғы түннин қушағына сүнғип кеттн...
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Карл ғарры белгиленген орында «байланысшы»
ны күтип түске шекем айланшықлады. Бпрақ байланысшы өз ўақтында келмеген соц гарры иши пытырлап
сезикленейин деди: «Қалай да бул үзилис
себспсиз
емес. Жақсысы бул жерден тезирек кетиў керек»... Ол
өз ишинен гүбнрлении қалыц путаныц арасынан шықты да үйиие қарай жүрди. Бир ўақлары оныц алдынан
сыйыр жетеклеген бала шығып:
— Ассалаўма әлейкум Карл ата, сениц үйицди жазалаўшылар меиеи полицейлер қоршап алған, Меницше олар тегин жүрген емес, сопыц ушын сизиц үйицизге қантыўыцыз жүдә қәўиплн. Ҳоттеки олардыц биреўи
меннен:
— Карл ғаррыны көрмедиц бе? 1— деп
сорады.
Соилықтан жақсысы бир жерге жасырыныц ата!
Ғарры бирден шоршыиып:
— Рас айтасац ба улым, қызық оларға мениц үйимде не бар екен? '— деди.
— Рас айтаман ата.
— Сси өзиц кимниц баласысац, атыц ким болады?
— «Пальма» хуторындагы бажбанмыц баласыман,
атым Оскар.
— Балдирис бажбаниыц баласымысац?
■
— Аўа!
— Ҳе, өзнмиздиц туқымымыздан екенсец ғой. Бул
өзициздиц сыйырма?
— Өзимиздики.
— Аўа, аўа жақсы балам, жолыциан қалма, айтқан
хабарыца рахмет, — деп Карл гарры қайтадан қалын
путаныц арасына тасалаиды: «Демек, Ян мепен Леоис
тыц иси иасырга шапқан. Егер олар қолга түскеи болса ҳақыйқаттэи маган үйге барыўға болмайды. Аўлақ
жерде тасаланып, барлық аўх,алды билиў керек. Кимнен, қалайыиша? Әттегене-ай, жацағы баладан Леомс
ҳаққында сорамаппан-аў. Ол бир нәрсе еситксн болса
айтар еди’. Ар-намыслы, кеўили ашық, қолиби дурыс
бала екен. Тәўбе, қаяққа барсам екен?! Ҳс, таптым,
таптым, қыспақтағы Ведутаныц таслап
кеткен суў
қаразына барып жасырыиаман. Ол урыс баслаиғалы
берли адамсыз, қараўсыз жатыр. Ҳәмме ол қараздыц
кораматы бар деп жақынлаўга қорқады.
Оған меи
үйренискеимеп. Өмиримииц үштеи бири оныц ишинде
өтти...» Карл гарры турған жеринен гырра кейиине
қарай қайтты. Ол жәп-жағына қарап,
ацлыўшыпыц
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жоқлығын еезип туўры терец сайдыц қыснағына қарай
жүрди. Үш шэқырымдай аралықты өткеинен
кейин
сайды жағалап, оныц сарқырама пайда цылғаи қыснағына келди.
Адамсыз, ҳәрекетсиз қалған суў қараз оиыц көзине
оттай басылып, өзине тартқацдай болды. Ол
талай
хожалықты асыраған ҳәзир қараўсыз қалған қаразға
гә түцилди, гә қуўапды. Бирақ оннан сезикленип үрккен жоқ. .Ҳеш иркплместеи оныц ашық есиғинен кирип,
дәнхананы, унханапы, қаразхананы ҳәм өзпниц жатақ
жайын бир қатар аралап шықты. Бәри
қәднмгидей
бузылмастан, өзгерместеи өз жайында тур.
Бирақ, қараўсыз қалғаилықтан ба оныц ишип шац
басып, өрмекшилер «әткөншек» қурған.
Карл ғарры бәрин көздеи өткерип, ец
ақырында
өзиниц бирдейги орнына отырып жамбаслады ҳәм сэлдеи кейин түрли ойдыц тербеўипде жатыи уйықлап
кетти...
...Балалар сол қашыўдаи ҳеш
жерде
нркилмей
аўыллық ширкеўдиц қасыиа келип
тоқтады. Олар
қарацғыда оттай жанган козлериц бир-бпреўинс тикти: «Енди ие қыламыз. Леомсты қаяққа, кнминц үйине
жасырамыз?! ...Бул сораўлар ҳәр бир көздпц шанағыпда парлап, ҳор бир жүректиц соғыўында сыбырлады.
Петерс тыиыспаны бузып.
— Бнзлер ҳақыйқаттамда қаҳармаилық ис пследик.
Өз достымыз, классласымыз Леоисты дар ғозсбипеи,
өлпмнен қутқардық. Әлбстте бул бнзлердиц пиопсрлик
миниетимиз, дослық ўазынпамыз едн. Бул ушын пионерлер сонети атыпаи борнцизге үлксп алгыс
айтамап. Бпрақ, сопысында ядыцыздан шығармац, еиди
фашист жандармиясы мепеи жазалаўшылары ннтгей
қутырады. Олар бизиц изимизге түснгқ
биреўимизди
услай ғойса, ҳеш аямайды, сөзсиз қыйпайды ҳом ақыраяғында атып таслаўы, я дарға асыўы мүмкмн.
Соныц ушын бизлер бәриниц де.алдын алып, шешиўши сынаққа таяр болыўымыз керск ҳом олардыц
барлық дузақларып билип, оғап түспеўге ҳэрекет жасаўымыз керек. Сопдай-ақ егерде
биреўимнз қолға
түсеғойған жағдайда, басқәларды айтпаў ушын ҳәзир
рзсмий түрде апт етнўимиз шәрт—деди ол.
— Дурыс айтасац Петерс. Ант—өлнмнсн күшли болады.—деп Аидрэ Кальман достыныц сөзип қуўатлады.
Жан Майер сөзге қосылып:
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— Қалайынша ант етемиз.
Қуры сөзден гәп болмайды, сөз жел менен ушып
кетеди.
Демек анттьщ қандай да бир
беккем шәрти,
я
гуўасы болыўы керек, — деди ол.
— Егер ширкеўди кепил етип алсац болмас
па
екен? — деп Роберт Айсман өз усынысын ортага салды.
— Сен усы ширкеўге сыйыпыўыцды қашаи қоясан.
Пмоиер динниц, жарамсыз үрип-әдеттиқ иағыз душпаны болыўы керек.' Меиицше анттыц шәрти
мынадан
болсын:
— Ҳәр биреўимиздин бармағымыздан ийне арқалы
Нан шығарыи, мына ақ сәтинге тамызамыз.
Нәтийжеде ол бизлердин қанымызға боялып ҳақыйқат ҳызыл болады. Сөйтип ол бизлердиц символикальщ банрағымызға айланады. Түсиникли ме, соған қайылсыз
ба? — деп Петерс өз пикирии айтты.
— Қайылмыз, бул дурыс усыиыс, — деп балалардын бәри Петерстиц пикирин қуўатлады.
Петерс дәрриў кисесииен ақ материал, ушлы ийпе
шығарып:
— Олай болса мен алды меиеи өзимниц бармағымнан цан шығараман, — деп ийнеииц ушын бармагына
тыҳты.
Ақ әлўанныц бир мүйешине қызыл
қанпын тамшылары өширилмес бояўдай жайылды.
Қарацғыда Петерстиц ҳәрекетнне қарап
турган
балалар бирден сыбырласып,
— Енди мен!
— Енди мен!
— Енди меи!
— Енди мен! — дестн
Солай етип, бес журекпщ қызғын қанына боялгам
бул әлўан енди «Жас өш алыўшыллр» дыц жаўынгерлик байрағына айланып, оларды шешнўши
ғуреске
шақырды.
Петерс жаўынгерлик бапрақты жоқары көтерип:
— Ант өз күшине минди, байраққа бас ийицлер?—
деди.
Балалар антыныт; бериклиги ушын байраққа
бас
ийди.
Буннан кейнн Петерс байрақты элпешлеп бүкле24
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ди де, көйлегипин жагасынан жүрегиниц тусына жасырып:
— Ол енди ҳәзирше усы жерде саҳланады—деди.
Балалар Петерске маҳтанышлы көзии тиғип, өзлерин ншинен бир ели өскендей сезди. Ал, Петерс болса
олардыц исенимине ырза болып:
— Енди бәриниз үйли-үйинизге тарҳасын, Леонсты
өзим менен алып кетемен,—деди.
Балалар дәрриў
дагысты. Петерс
жән-жағыпа
қарап алып:
— Сени усы ширкеўдин астыидағы бир
жайга
жасырамаи, достым. Ҳәзир үйге апарыў
қәўипли.
Ал, мен балаларға сени биле гөре үйғе апарамаи дедим. Өйткепи, сенин қай жерге жасырынғанынды барлық балалардын билиўи шәрт емес. Түсиндин бе енди?
—деди
— Мейли, қаяққа болса да тезирек жасыр.
Сол
жерде тан атып, -«биреўлер» дин. көзиие түсип қалармыз? — деп Леонс достына сыбырлады.
Петерс өзинин достын ширкеўдин астыидағы алдынала таярлаған жасырын жайына апарды.
— Мынаў сенин көрпе төсегин, ана текшеде азықаўқат, суўын бар. Ҳәр күни түнде сепиен өзим хабар
алып тураман. Жаравды байлаў ушын дори,
сипле
әкелип, барлық жаналықты да туўел жеткс-ремен. Ал
бирақ сеи өзлиғиннен да-лага шығып, я биреў
менеи
хабарласып жүрме. Болама? — деди.
— Жақсы достым, ол жагына өзимннн де ақылым
жетеди. Енди саған бир өтнишим бар: — Мениц атамньщ аманлығын билип оғап хабарымды айтын? — деп
Леоис Петерс пенен хошласты.
...Тан атьтп күн шығардыц алдында жандармерияиыц иши улы топалан болды. Сол заматы
фашист
солдатлары менеи офицерлери аяғына тик
турын,
жандармерия (бурыпғы аўыллық мектептин) жайынын.
алдыиа жыйылды. Касқыр ийтии жетеклеп, жайынаи
жуўырып шыкқан Шульц:
— Не ғәп болды? — деп қышқырды. Әйне усы ўақта майордын қарсы алдында тап болған нәўбетши албырақлап.
— Қамақтағы бала қашыпты ғосподин майор-деи
ол болғаи ўақыяны айтты.
— Не дейсец, ол баланы қашырғаиыцыз ушыи бәриниздиц де басыцыз кетеди. Билесец бе? Ол Курзема
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партизанларш отрядыныц командирп коммунист Лустепнц баласы. Мен оиы кеше бнле гөре атып тасламай, әкесипнц қайда екенин айттырыў ушым қамақта
қалдырдым. Қараўылда ким турғам едн? — дсп майор
огап жекирипди.
— Жақында резервши ретниде келген солдатлардап Ганс Шмидт, — дедп.
Шульц қәхорин көкирегине сыйдыра алмай:
— Шақыр магап ол ақмақты? -— деп буйырды.
Нәўбетшн лейтеиант аягы күйген таўықтай тыпырлап:
— Ҳәзнр, ҳәзир господин майор, меп опы гауппахқа
қамап қойгаи едим? — деди де узыи долизднц төрние
қарпй жуўырды.
Майор Шульцтнц аяқ-қолы қалтырап көзлери аларып кеткен офнцерлерге әзирейлпдей дәпинип турғапда,
— Господин майор, сизнц буйрыгыцызға муўапық
солдат Шмидт келди, — дедн.
Майор оқлы көзпп огаи қадап:
— Балапы қалай қашырдыц? — деп жекнрниди.
Жасы қырықларга жеткен солдат қорыққаиынан
тутлығып:
— Меи... мен камераныц есмгипде ақ болып...
— Жеткилпкли. Уллы Гермапня алдында аптыиды
ақлай алмай қараўыцдагы қыянетшини қашырганыц
ушын Фюрер атынан атыўга. ҳүким қыламан!—деди
де ол белипдегн қабыиан «парабеллум»ып
суўырып
алды. Түр-тусн агарып кеткен солдат Шульцтпц аягына жыгылып:—
— Господнп майор, рейпм етнц магап, төрт баламды жетнм қалдырмац. Жақында олар анасыпан апырылгаи еди, — деп жалыпды.
«Парабеллум»пыц қарс еткен қәҳорли
сестинеп
солдаттыц сести бөлппип, өл ет бетинеи
жыгылды.
Жан ҳоўлетинде ол басып сол көтерип айтпақшы болғап сөзинде айта алмай жан тапсырды.
Шульцтиц сонет солдатлары менеи совет гражданларына карсы нслеген қыяпетлигнне уйренисип қалған
фашнст офнперлери мепец солдатлары оиыц өз жерлесин атып таслағапына зорреси ушты. Бпрақ олардыц
ҳеш қайсысы өз аяпышыи ашық билднре алғаи жоқ.
Сопыц арасыпда Шульц «парабеллум»ын қабына
салын.
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—Солдатларды шақыр, жарамсыз жерлеснииц д<=несин алып кетсин!—деди дсжурмыйга қарап.
Аўа, майор Шульц дала жапдармсрпясыныц ■иачальниги дәрежссиие көтернлпў ушып коп
басқышлардан өткен еди. Оган ҳәр цапдан жыпаятты ашыўца,
я қашқыишыны услаўда тск оператиплик уҳыи пепеи
тожирийбе гаиа емес, ал оиыц өзнне тон қаталлығы
мснси минримсизлнги үлкеи жәрдем еткен еди. Сондаи-аҳ өзиниц ҳара түсли қасқыр ийти меиен бийкарга
дос болған емес.
Қейии Шульц жаидармерияныц барлық офицерлерип өз кабинетине шақырып,
бул
ўақыя туўралы
олар мсиен қатац түрде сөйлести.
Буиыцдай айрықша аўҳал бурып бизде болган емес
ҳәм болыўы да мүмким емес еди. Бул биринши ҳәм
ақыргысы болыўы керек. Барлық күш хом имканият
ҳәзир қашқыншыиы услаўға қаратылады. Қоне ҳозирги ўақыяныц орпыи көздеи өткерип, жайында қалган
затлар болса ийтти жибермеймиз? — деди де ол есикке қарай жүрди.
Майордыц изине ерген офицерлерсатырласып
жайдыц төбесиие шықты. Олар барлық жерди
бир
қатар көзден өткерип, «камера» ныц төбссинен тесплген тссикке үцилди. Шульц ернин тислеп:
— Бул ўақыяиыц болыўында сырттагы
адамлардыц ҳақыйқат байламысы бар. Себеби ол қыянетшнлер
баланыц тап усы камера да жатқаныи анық билгеин
қызық. Меииц қараўымда қаидай сатқыи я
аўзымда
сөз турмайтуғыи «ацқылдақлар» пайда болды екеп?!...
ым... бэрин де табамыз. Меннен қыяпетпш
қашын
қутыла алмайды. Экспертиз, мыиа излерди
ғипске
түсирип ал, етиклердиц размерии анықла!—деди.
Кейии олардыц бәри қайтадан жерге түсип, зэцгиниц қасында қалған резинка етиктиц излерин керди
ҳәм оларды гипслеў ушын экспертиз иске киристп.
— Господин майор, излеўши ийт резиика етнктип,
қалдырған излерии алмайды. Ақыры резинка жерде
ийис қалдырмайды ғой.
— Ол жағын өзим де билемен неге маган лекция
оқып туреац. Бөтеи жақларды излестир, бәлким тасада
турғаныныц изи қалгаи шығар?
— Әжеп!
Майор Шульц аўыр онға батып:
27

www.ziyouz.com kutubxonasi

.— Зецгинп тексериц опда бармақлардыц
орны,
ийнси қалмаған ба екен? — деп экспертиз жасаўшы
лентенаитқа царады.
— Бәрин де иследим господин майор, бирақ ҳеш
жер де тырнақ илгендей белги
қалмаған.
Демек,
қыянегшилер аягыиа резиика егик, қолларына резпнка
қолғап кнйген болыўлары керек, — дедп лейтсиант.
Майор үидемеди. Ол ишинен күйип-пнснп: шыпыпда
да бул ўақыяда тәжирийбели адамиыц қолы бар.
Сумлар қылмысты алдыи-ала таярланып,
пухта
бежерген, — дедн тисиниц арасыиаи.
— Господпн майор етиклердиц размерлери: 38, 39
ҳәм 40 болыў керек. Олар меинцше қашқыншы балага
да резника стик кнйгизген.
Шульц қасындағы ийтине қарап:
— Усы ўаққа шекем мениегг бир.де
жынаятшы
қашып қутылгаи емсс, бул да қутыла алмайды, —дсди
ишпнсн.
Уақыяныц орпыи көзден өткериў ҳом жынаятшылардыц ггзнн көриў ҳәзирше ҳеш қапдан сацлақ бормегеп мегген майор Шульц өзинггц псепимии жойган
жоқ. Ол капптаи Вебер менен нәўбетггги лейтеиантқл
қарап:
— Жақыгг хуторлардагы 12—15 жасар өспиримлердин бәрин жыйнап, ўақытша иркиўге алыц. ҚсГгин
олардыц ҳәр қайсысыпап өзим сораў аламан.
Түсипиклиме? — деди қатал түрде.
Арадаи екн, үш саат өтпей-ақ жақып хуторлардагы
өспиримлердиц бәри иркиўге алынды. Олардыц арасыпда Петерс пенен Аидря Роберт пенеп Жаи да бар
едп.
• Солай етип жандарма пачалышгнпиц
кабипетн,
«Қыйнаў камерасы» на айланды. Огам кирген балалардыц мурны қанамай, шекеси қыршылмай, кози қызармай, аяғы сылтымай аман шыққаны жоқ. Ал жүреги
оззи еки, үш бала Шульцтнц абайыиан қорқыи, кабинетте талып қалды. Оларды аўызда турған сақшы солдат көтерип далаға иғығарды.
Ҳә демей «сынақтан» өтиў гезеги Петерске келип
жеттн. Ол тәртип бойынша үстки кийимлерин шешип
ишке киргенде, майор Шульц кабинеттиц төрииде талтайып тур екен:
— Фамилияц ким?— деп бирден Петерске жекиринди.
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— Лацис!
— Лацис? Майор Петерстиц ийегине кирип барып,
оныц түр-түсине қарады.
— Аўа, Лациспен!
Шульцтиц олсыз да сумлықлы көзлерн ойнақшып,
сур бетине әлле қандай сумлықтыц сырлары
сағым
шашты. Ол жуқа ернин
шүртийтип: — Коммунист
Виллнс Лацистиц агайинцмисец? — деп бақырды.
Петерс сәл ойланып:
— Жоқ ғосподин майор, Виллис Лацистиц
ағайини емеспен, Тек фамилиямыз бир қусайды, ■
— деди.
Майор өз жойбарыпыц үстипен шықпаганыпа өкинип:
— Ол жагын еле тексерип көремиз
Әкец,
анан
қаяқта, олар не жумыс ислейди? — деди көз астыиан
Петерстин түр-түсиидеги өзгерислерге итибар берип.
— Ағам өткен жылы урыста өлдн, апам темир жолда ислейди.
— Ким болып?
— Проводник болып!
— Өзиципц талабыц пе?
— Оқыўшымаи!
— Нешинши класста оқыйсац?
— Жетинши класста.
— Пионер, комсомолда бармысац?
Бпрден Петерстиц көз алдында мектеп жаныидағы
майдаиша мсиен қызыл байрақ елеслеп көринди Петерс сол қызыл байрақ алдыпда бас
ийип
пиоиер
қатарына өткенди. Сондай ақ оған қызыл әлўан түрдсги жалаў алдыпда бергеп пионерлик анты да елеследи.
Петерс ҳәзкр Шульцтмц қыйнаўынан. бәлким, оиыц
қолында өлип кетиўден қорыққан жоқ.
Бирақ
ол
жолладтыц ҳақыйқатлықты, жас жүректиц қайсарлығын билмейтуғынына, түсинбейтуғынына көзи жетип:
Усы урыс ўақтында да оидай уйым бола ма, ҳәзир
маған ҳәр қандай уйымнаи гөре бир тислем нан қайғы
господин майор, — деди.
Майор Шульц мыйық тартып.
- - Сениц басыц ислейди, тиккелей саўалға улыўма
түрде жуўап қайтардыц. Мейли ол
жағын соцынан
өзим анықлайман. Қәне, сен өткен түнде қаяқта болдыц, не иследиц? — деп жекиринди.
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■
— Үйде болдым. Жатып уйқладым. Улыўма
мен
түиде ҳеш жақҳа шықпайман. Ақыры, смзиц «полат»
тәртибицизди бузып болама!..
— О о, сен жүдә ақыллы бала екснсец, маган упап
киятырсац. Сеи аяғыца қаидай размерли аяқ
кпйим
кийсеец? — дсп майор өзинин, сьпнпыл иозерпи омыц
аяғына тикти.
Петерс өзипиц сезнклеиғеиии билдиргиси
келмей
ботиикасыныц тумсыгы менен едснди түрткнлеп.
— Ҳәзир дус келгеиин кийе беремен. Ақыры, дүканда үйилнп турғаи аяқ кийим жоқ. Оиыц үстнпе киним
сатып алгапдай пул да жоқ. Соныц ушып меи киним
парықламайман. Аяғымдагы ботипка агамдпкн. Ҳәзир
ол мағап шақ. Лекнн буныц да размерни бплмеймен.
Өзимииц пәмлеўимше 40 я 41 болыўы керск, — деди
ол.
Шульц усынша тергеўден ҳештеме таба ал?лағапы-,
на қоҳорлепнп: — Мепп сениц жартық ботинкац сирә
қызықтырмайды. Үйнцде резинка етнгнц барма? — деп
сорады.
Петерс ойлангамдай түр билднрип,
— Бар шығар, өткен жылы төледе жатқам бир гөне
етик көргепдей еднм. Улыума бизиц шараятта резинкалы етиксиз күн көриў қыйыи. Өйткени жылдыц алты
айы жаўынлы болса, және үш айында да жерден қар
кетпейди.
Шудьц оган
бирден
жекпринип: — Меи сеипен
Латвияныц клнматын сорап тургаиым жоқ, үйицдсги
резинка етигицниц размерии айт деп атырмап. Түсиндицбе? — деп оныц сөзии бөлди.
Петерс: — Ол етиктиц размерин билмеймен, тозып
қалған норсе ғой... — деди. '
— Сен өзннди садаға саиан, ҳәр нәрсени былшылдай берме. Лустениц баласын тапыйсац ба?
— Кайсы Лустеииц?
■
— Курзема партизанларыныц комаидири
Артур
Лустениц, түсиндиц бе?
— Түсиндим, Леонсты айтады екенсиз ғой.
Төзнми таўсылған Шульц Петерстиц оц қулагынан
тартып.
— Леонс ҳәзир қаяқта? — деп бақырып жиберди.
— Үйинде шығар господнн майор.
— Алдайсац, ырасыцды айт, оны
«камера» дан
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кнмлер алып шыцты? — деп Шульц оныц кишкеитай
қулағыи күш пенен сслза баслады.
Бнрақ Петерс қулагыиыц от *»болып,
азарыныц
жанына батқанына қармай жыцқ егип сес шығарған
жоқ.
Ол көзлернн жумып, тислерни қысты, сөйтип бул
қыйнаўга шыдады. Оғап Шульцтиц қәҳәри бурыигыдап бетер келди.
-— Айт, Леоис қаяқта, болмаса сепи ҳәзир «Альпа»
ға талатаман?
— Меп бплмеймен, үйинде шығар.
Қаны қайпап кеткеи жандарм начальмнғи Пстерстиц шекесине бермп жнберди. Бупыцдай турпайылықты күтпеген Петерс жалтыр едепниц
үстиие жалн
етин жығылды. Салмақлы муштан опыц мийи аплапып,
көзнниц алды қараўьггып кетти. Мурнынан қап соргалап, аймадай полды бояп таслады. Бупыцдай «ўақыяга» көзн үйреписип қалған Шульц жеркенишли түрде
мурныи жыйырып,
■
— Ал, бул ипласты, басқасын әкел?— деди аўызда
турғап сақшыға.
...Петере үйиме келип, бираз ес-ақылыи жыйнагап
соц өз досларыныц аўҳалын, тэғднрин ойлап, «Қызық,
олардыц ҳеш қайсысы антыпан тайған
жоқпа?
Я
биреўи абай мепен таяқтыц азарыиа шыдамай сырды
әшкара етип қойды ма екеп? Жоқ, досқа исеииў керек.
Әлбстте, ҳозир олардыц үйине барып
хабар
алыў
қоўетерли. Жәлладлар әлле қашаи изимпзден өзншнг
ацлыўшыларыи жпберген шығар. Қалай да абанлы
болыў керек. Қалан хабарлассам екен? Ҳе-е, таптымтаптым, ҳозир қармагымды ийииме салып балық услаў
ға баратырғам болып Андрэниц үйипиц алдыпан 'өгемеп. Егер ол мепи көре ғойса, ол да қармағын көтерин
далага шығады да, изнме ереди»...
Петсрс барлық дәскесии көтерип майдапға шыққанда, алдын ала ўәделескеи адамдай Андрэ да қармағып
қолына алып үйинеи шықты. Сөйтип олар ацсат табысты да көлшиликке қарай жүрди.
— Ҳой қосжақпаслар, қаяққа баратырсызлар?
Олар даўьтс шыққаи тәрепке жалт қарады. Карл
ғаррыиыц ссиғииде автоматын қолыиа алып
турғап
ацлыўшы полицай Макс Ведутаны көрди.
Петерс зорре иркилип:
— Сәлем Макс аға, бизлер көлшиликке баратыр31
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мыз. Падашымыздыц айтыуыпша көлшиликте балық
көп усайды. Нәсип болса ҳәзир
бахтымызды сынап,
жормалымызды балыҳҳа толтырамыз. Егер нәҳәплери
қармаҳҳа илинсе, сизғе де беремиз.
Мәниси қашып, «басы аўырып» турған
мәскүнем
Макс бирден ашыўланып:
— Сизлср1е бөтен жол қапылды ма, кормейснз бе,
мен поста турман. Балығыцыз басыцызды жесин? —
деп жекиринди.
Аидрэ ац-тан болып:
— Не гәп өзи, әлле Карл ата үйннде өлип қалган
емес пе? — деди қызықсынған пишинде.
— Жумысыць1з болмасын Карл ғарры дегениц жүз
жасамай өлмейдн. Бирақ...
Петерс сөзге қосылып,
— Карл ғарры жүдә жасағыш тухымнан, ол ҳақыйқаттан да өлмейтуғын еди, — деди биле тура.
Оған Макс бирдем ашыўланып,
— Қәне жоғалыц бул жерден, ол ғаррыға
енди
жүз жасаў жоқ.
Бүгин, ертсц ол «түлкц» қолға түседн, —деп мицғирледи.
Сол заматта ол жерден зып бергеи Петерс, Апдрэ
көлшиликтиц путалы жерине келип, қармақ таслады.
Петерс жән-жағыпа қарап усы түнде бул сатқыиныц
өзип жоқ етнў керек. Болмаса ол жалгыз Карл ғарры
емес, басқа да адамлардып. басына жетедн,—деди.
— Сен не деп турсац өзицниц есиц бар ма, жандармапыц қураллы адамын қалайыпша жоқ етесец? —
Аидрэниц көзлери аларып, тур-түси бузылыи,
тили
зорга айланды.
Петерс достыныц қулағыпа сыбырлап,
—-'Сен қояндай қалтыра ма, есицди жый. Биз жас
болсақ та, көи пәрселерди ислей аламыз. Енди бизғе
қорқақлықты женип, нағыз батыр болатугын
ўақыт
жетти. Ҳәзир ғейпара жерлерде сениндей өсниримлер
қутырған фашистлер менен жекпе жекке шығып, жениске ериспекте. Сен болсаи злле қандай
мәскүнемнеи
қорқып — «қалайынша, қалайынша» денсец.
Қалайыншалығын мине, бүгин түнде көресец. Ҳәзир сен бөтеи жол меиен үйице қайт. Жатар алдында Жан менен
усы жерғе кел.
Бирақ қорқақлық етпе. Антыцды ядыцда сақла.
Мен де Леонстан хабар алып, Робертти ертип
келе32
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меи. Қалғаи жағын соц сөйлесемиз ҳәм шешемиз, 1—
деп ол ҳармағын жынпай баслады.
...Түнғи саат он екилердиц шамасыида төрт пионер
Карл ғаррыныц жайын ҳоршады. Олар жер баўырлап
жылысып, есик алдына әбден жаҳынласып Ведутаныц
бастырмада цорылдап уйықлап жатканын көрди. Петерс ҳолындағы «браунииг»ин сақшыныц басына қаратып бойын тикледи де әстеи оныц жанына
келди.
Шеп қолы менен оныц қойнындағы автоматын өзипе
сездирмей суўырып алды. Кейин төрт бес адым артқа
шегинип браунимгти қойиыпа тықты да,
автоматты
услап тстиклерин тексерди ҳәм оныц
ислейтуғыиын
анықлап аўзын эшып, силейип жатқаи сақшыға қаратты:
— Ҳей, уйқыцды аш сатқым!—Роберт оны тал шыбықтыц ушы менен түрткилеп оягыўга урынды.
Араққа тойған Ведута сөгииип көзип ашты. Қарацғы да өзине қәратылған автоматтыц түтпгии
керпп,
— Бул қандай ҳәзил, меииц жарағымды неге урладыцыз, ҳозир жандармаға хабарласам бәрицизди
де
дарға асады? — деди көзи әлле пәлле болып.
— Үмицди өшир, болмаса автоматтыц оғы меиен
өширемиз. Бизлер сеииц менеи ҳозиллесиўге келгенимиз жоқ. Оцашада сөйлесиўге, сырласыўға келдик.
— Қолыцды көтер, қәне, Карл ғаррыда ала алмаған қандай өшиц, ҳақыц бар еди, айг тез!—деп жекирипди, мәрт пиоиерлер.
Ол балалардыц аямайтуғыныи билип ҳәм өз жаныныц «қыл көиир» де турғаныи сезип албырайын деди. Уйқысы шайдай ашылды:
— Бәрекет табыц, маған тиймец инилерим. Не тилеғициз болса орынлайман, ҳәттеки керек десециз көп
ақша беремен. Ҳәр қайсыцызға тап он мыц маиаттан
тийетуғын көмеғим бар, — деди ол өзиниц қақпанға
түскенин сезгеидей.
Петерс бирден қызықсынып:
— Ақша дейсец бе, қаяқтаЪл ақшац? — деп сорады.
— Билесизлер ме, опы айтқан менен өзимнен басқа
ҳеш ким табалмайды, аўлақ жер де көмип қойыппан.
Егер меии ол жергё апарсацлар дәрриў таўып беремен.
— Қай жерге көмгенсен?
— Барған соц айтамаи?
Петерс бирден ашыўланып:
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— Егер сен бизлерди алдап, бала билип, жаидармаға апартукын ипиетнц болса, сол заматы жақты душ.я
менен хошласа бер. Түснпдпц бе? — дсди.
— Түсиндим?
— Оида ҳознр айт, көмигпц ҳай жерде, болмаСа...
Ведута автоматтын қынмылдағапын көрип:
—Аптаман, айтаман,—деди қалтырақлап.
— Суў қа-разымпыц жаныпа жасырып қойыппан?
— Алдамайсац ба?
Ведута албырақлап:
—. Ҳасла алдамаймап, — деди.
Қәне қолыцды арқаца тутып, алдыма, түс, жол
бойы жәи-жағыца қарасац, я үн шығарсац ескертиўсиз
атамаи, билдиц бе?
Зәрресеси ушқап сатқын еки қолын арқасына тутып қараз бетке қарай жүрди...
Жаўыпгер пиоиерлер оны жарақ
пенен
гүзетип
барды. Олар бираз аралықты жүрип өткен соц, терец
сайдыц қыснагындағы қаразға жетти.
Петерс сатқыншыға қарап:
— Тоқта, қыймылдамай тур. Андрэ менен Роберт
жайдыц ишин көрип, тексерип шығады? — деди.
Сол заматы еки пионер агаш жайдыц есигинеи ншине кприп кетти. Олар бираздан кейии шыгып Петерске
® «ҳәммесин көрдик», кзўетерли ҳеш нәрсе жоқ» дегендей ымлады.
Петерс бийтаныс жайдыц ишине киргенде
қәўппсизлеў болыў ушыи-Робертке сыбырлап:
Сатқыиныц еки қолын арқасына байла? — деп, буйрық бсрди.
Роберт қарацгыда ҳеш жердеп қарыстай жип таба
алмагаи соц, шалбарыныц қайысын
шешип
алып
Ведутаныц қолын соныц менен байлайжақ болды.
Алдыи-ала балалардаи қутылыўдыц барлық жолларып онлап турған сум, абайсызда бирден Роберттиц
қолына жабысып, ашық турған есик арқалы
пшке
қарай умтылды.
Анлып турган балалар менеп Петерс бирден албырап:
— Тоқта жаўыз, атаман? — дедн сатқыпныц артынап қышқырып.
— Соныц арасында қараздыц иши-тысын бес саўсағындай билстуғын сатқын Робертти қаразшыныц жататугып жайына, сүйреп кирди де, дарҳал есиктн иш34
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теи илди. Кейии онын. тәмбисин басып, аягынан тартып
атырган Роберттин алқьшынан қылғындыра баслады.
Роберт жан ҳәўлетинде жаўыздын қолыма жабысып.
■
— Атыц, елтириц оҳ маған тийеди деп, ойламан,
болмаса...
Петерс биле гөре автоматтын аўзын жоҳары көтерип ҳолып тетнгине басты.
Тыр-тырлап шықҳан оқлар емен есикти тесип өтип,
пәтнкке тийди.
— Есикти аш жаўыз, болмаса өзинди атаман?
— Атып болыпсан еле мен сени
көремен, — деп
Ведута ҳәлсиреген Роберттин үстинен түспей ийттей
ырсылдады.
Усы ўақта жайдын төринен шыққан бир белгисиз
сая Ведутаиыц артынан келип, желкесине жабысты.
Ҳеш нәрсени, ҳеш кимди күтпеген Ведута бирден
шоршынып:
Жибер бул ким өзи? — деди буўлыққан даўысы меиен.
Бнраҳ белгисиз адам оны жаздырғаи жоқ қайтама
мойиынан буўып, Роберттин үстинен түсирди.
Бирден тамагы босап дем алыўы дурысланган Роберт секирип турды да, есикти ашты.
Дәпинпп турған пионерлер жуўырып ишке кирди.
Аидрэ мепеп Жан жаўыздын аяқ ҳолына жабысып
бийтапыс ҳанырқомға жәрдем етти. Петерс автомагтыц аўзын сатқынныц мацлайыма қадап:—
Қолйцды көтер, болмаса атаман? ■
— деп дэпииди.
Всдута өзиинц қайтадан
қолға түскенин сезип
илажсыздан қолын көтерди.
Сол заматы Андрэ менеи Жан оныц аяқ — қолын
тацып таслады.
Бийтамыс адам да ормынаи турып:
— Бул ие гоп өзн? —дсп балаларға
бирме-бир
қарады.
— Ассалаума әлейкум Карл ата. Сиз бул жерде не
ислеп жүрсиз? — дсп ҳайран қалысты ҳәммс.
Карл ғарры күлимсиреп:
— Мына балаларға жәрдемғе келдим. Болмаса ол
сорлыны Макс мәскунем өлтиретуғын еди. Өзлериниз
бул сырғыч менен қаразда не қылып жүрсиз? —деди
қатты қызықсынып.
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Петерс барлық ўакыяиы Карл гаррыга бирме-бир
айтып берип.
— Буны пионерлер советпниц царарына муўапық
атыўға ҳүкил* етемиз? — дедн.
Ғарры бираз ойлаиып:
Ҳүкимицизди цуўатлайман, ол азгынньщ жазасы
сол, ■
— деди жеркенишли түр билдирип.
Бул сөзлерди еситип, дирилдеп жатыргян
Ведута
жыламсырап,
— Карл аға, меии кешириц ақылдаи адасыипаи;
мына балаларды да ақыллапдырыц, Буннан былай
хуторшыларға пйнедей зыян етиеймен ■
— деди даўысы
тарғылланын.
Карл ғарры цәҳэрге мннип:
—Азғынныц үиин өширин балалар, — деди.
Петерс орныиаи ушып турып автоматты Ведутаға
гөзедн. '—Үницди өшир!—деп тепсинди ҳөм шүриппени
басып ҳалғаныи өзнде бнлмеди.
Ведутаныц рейимсиз көзлери атлығып тула бойы
ҳызыл қанға боялды...
Өз мақсетине жеткеп балалар сол заматы ҳараздаи
шығып, жолларына түсти.
Енди өзиниц қосын өзгертиўге мәжбүр болған Карл
ғарры камзрлыныц кисеснпен «шаҳпақ тасып» шыгарып, ўаҳыяиыц орнына от бердн де, Курзема партнзапларыиын жайласқап жерине карай жол
тартты...
Төрт пиоиер аман-саў өз үйлерине жеткеиде, қараздыц үстинде лаўлағам өрттиц жалыны
әл-аспанға
көтерилғен еди...
...Постта турғаи Ведутаныц суўға сицгендей жойылыўы хәм ески қараздыц белгнснз адамлар тәрепмпсн
өртеп жиберилпўи дала жандармасын аяғына тағы тик
тургызды.
Әсиресе бул ўақыялар майор Шульцтиц
жннине
типдн, ғозебин келтирди. Ол азан менен тас талқаныи
шыгарып қараўындағы хызметкерлерии зыр жуўыртты. Ақырында олар менен
оперативлик жыйналыс
өткернп:
Лўылдагы гүманлы адамлардыц бәрин, тоғыз жасар
баладан баслап, тоқсандагы ғаррыға шекем нркиўге
алып тексериўдеи өткериц. Олардыц
Ведута менен
Карл ғаррыға болғаи көз-қарасын анықлац. Меннцше
бул еки ўақыя қапдай да бир жасырын биреўлер арқалы бнр-бпреўи менен байланыслы болыўы
керек.
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Буған ец ^гаелы дэлпл Карл ғарры
Ведута байдыц
қаразыпда отыз жылдай ислегеи, Сол ўацлары Всдута
бай сықмарлыц стип оиыц мийиет ҳақысын толық
төлемегеи болыўы мүмкин, Миие еиди Карл
гарры
Ведута байдыц баласы Макстаи өш алыўды ойлаған.
Ал, Макс Ведута болса ғаррыиы жандармаға
услап
бсрмекши еди. Мнне олардыц арасындағы
жасырын
шийслснпскспликтиц мазмуны усыпдай. Бирақ мепиц
пәмлеўпмше Карл гаррыныц қолыиаи
қаразға
от
бериў келгеи меисп автоматы бар Ведутаны услаў келмейди. Демек арада бул истн бежергеп ҳийлекер адам
бар. Әпе, сизлердиц баслы ўазыйпацыз
оперативлик
ҳәм тергеў жолы менен ол адамларды анықлап, жандармаиыц берик өресние байлаўыцыз керек.
Сол күии сәскеге қалмай жандармаиыц иркиўхаиасы мсисн мектсптпц нши «гүмаилы» дегеи адамларға
толды.
Олардыц ҳәр қайсысып ҳорқытыў, сөшў
ҳәттеки
урыў жоллары менеи алынғаи тергеўлер жандарманыц
пайдасына айтарлықтай жацалық, я жәрдем бермеди.
Ал бурын иркиўде болгап аўыл балаларынаи сораўды Шульцтиц өзи қолына алды.
Шульц тергеўге әкелипген Петерске;
— Ҳе, «ески таныс» қайтадаи келднц бе? — деди.
Петерс өзин бийпәрўа тутып:
;— Сиз шақыргап соц келмеўге болама? — деп төмен қарады.
Шульц сезимталлы баланыц сумлыгына түснпип:
— Өткеи күми түиде сен қаяқта болдыц — деди оннаи оқлы көзии айырмай.
— Үйде болдым.
— Ким мснеи болдыц?
— Жалғыз өзим болдым, өйткени апам жумыстан
қайтпады, екииши смеиада қалып қойган.
— Үйице ким келди, кимлер менен сөйлестиц?
— Ҳеш ким келмеди, ҳеш ким меиеи сөйлескеним
жоқ.
Шульцтиц жини келип.
— Гүцелектей аўзыцды жумып отыра бердиц бе,
ишиц писпеди ме? — деди тутлыққаи даўысы менеи.
— Еиди өз-өзимнеп жинлидей сөйлене беремен бе,
үнимди шыгармай китап оқып жаттым.
Улыўма сораўдыц ҳеш қаидай изтийже бермегеми37
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не ҳәм Петерстиц жүдә ҳийлекер бала екенине Шультиц көзи жетип:
—Сен тазалыҳгы, тәртипти, өз кинимлсринди күтиўди жаҳсы көресец бе? — деп мәселсни биротала бөтеи
жаҳҳа аўдарды.
Бпрақ Петерс жандарма начальнигнниц
тапқырлыгына дәрриў түсиннп:
— Ҳәзир меп ол айтҳанларыцыздыц ҳеш биреўине
де кеўнл бөлмеймеи, маған тек пшип-жеўге аўҳат габылса болғаны,—деди.
— Сонда кнтапҳа қалай қызығасац?
— Китап оқыў қарынныц ашлығын умыттырады.
Шульцтнц бнрден гыжырданы қайиап:
«Улыўма
бул балада бир нәрсе бар қусаған. Бирақ оны ешейнн
сораў менен қолға түсире алмайсац, ол
жаслығына
қарамай пухта ҳәм ҳийлекер. Жақсысы оны
ҳазир
иркиўден босатып, изине еки, үш адам салыўым керек» дедп ол ншинен.
Петерс үйине қантып шай, наи жеўге отырған ўақта бирден ссик қағылды.
— Мәрҳәмат, кире бериц, —деди ол.
Ишке Роберттиц оггыншы классты питкерген қыз
апасы Эльма Айсман кирди.
— Бир өзицсец бе Петерс?
— Аўа, бир өзим, саган ким керек?
— Сеп керексец.
Петерс сезикленип:
— Анта бер, менде не жумысыц бар? —деди.
Эльма қыз апасы Эльзадан үйрснгеп ҳийлеспи иске
салып:
— Сен турпайы болмасеш Петерс. Меп сениц мснен
сөйлссиўге, сениц мепсн оцашада отырыўға келдим,—
деп ол балапыц ийнине қолын салды.
Петсрс ашыўлапып, ийгшн силкип жиберди де:
— Мениц сениц менен сөйлсснў|е ўақтым жоқ. Мен
шаршадым, уйықлайжақпам, деп төсекке қыйсайды.
Эльма ҳийлссин кеўилдегидсй иске асыра
алмағанына ишинеи пушайман жсп:
— Бул өжетлигиц ядыцда болсын, кейнн өкинип
жүрме!—деди ашыўға буўлығып.
— Жоғал! —Петерс қышқырып жиберди.
Эльма өз бетинше тоцқылдап иләжсыздан шығып
кетти.
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Оныц нзнпсп қарап турганда терезеден
аўыллыц
почтальон Альбсрттп көрдн.
«Уәй ггплас, сен де еле Эльмаға цусап
Шульцқа
жаллапыппа сдпц? Мсйли, бул цыянетпц ушым сеипц
мсисп де есапласатугыи ўақьгг келер...
Ол әлле қапдай сумлықтыц тусаўыи тоқып, биле
гөре почтальон мепен ушырасыўга шыцты:
— Сәлем Альберт ага, кнмдп излеп жүрсиз мениц
хат салату! ын ящпгим- өрнында турғой.
— Ҳе, Пегерс цалайсац ииим, усы манда биреў меиен ушырасыўым керек еди, келмей тур найсап, — дедн ол да ҳпйлени асырып.
Соныц арасында әлле цайдан кино театрдыц бнлет
сатыўшысы Маргарита келнп ҳалды. Альберт өзиниц
«алмасыўшысын» көрип жөнине кетти.
Бурын Курзема пионерлери меиен
жасларыиыц
жасырын жумысына олардыц сүйиклн
муталлими
Ирмгард Лусте басшылық ететугын еди. Ендн
бул
ўазыйпаны бурынгы пионер отрядыныц предссдатели
Пстсрс атқарып жүр. Сонлықтап да ол өзнн ҳәр бир
инонер, ҳәр бир өспирим алдында жуўанкерлн сезин,
ҳеш қандай ҳәрекетсиз отырыўды ҳәлемейди: «Мейли
күн батып, ҳарацгы түссе болар. Снзлерди ҳалай бол*
масын алдан, бул берген азап-ацыретициздн,
корлығыцызды мурныцыздан шыгараман»...
Ол өз ишннен усындай шешнмге келдн.дс төсскке
цыйсайды.
1
Күп батып геўгпм түскеп ўацта гапа Петсрс упҳысынап ояиып көзин ашты. Қараса анасы
жумыстан
цайтып, картошка гшсирип атыр екен. Ол орныпап ирре
турып: — Сәлем апа, цалайсац, шаршагапыц жоц па,
сеп үйге цалан 'кирдиц? — деди тацланып.
— Рахмет, жақсыман балам, сеи жайдыц^ сыргҳы
еспгнн ашыц цалдырған соц туўры кпре бердим.
— Жоц апа, мен еснкти плпп жатқап едпм. Дсмек,
мсннц нзпме түскен ацлыўшылардыц биреўп бақша
бстгсп жаз есикти ашып үйге кирген. Ол ҳарамы мениц
уйыцлап жатқаиымда сыртқы еснктиц илмегпи түсприп
ксткен, — дедм Петерс өз жойбарыи анасына токнрарлап.
Ҳеш нэрседен бнихабар апа ац-тац болып:
— Ол неткеп ацлыўшы, кимдн пе ушыи ацлыйды?—
деди көзи тасырайып.
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Пстерс оган өткен ўақыялардын, бәрни қалдырмай
аГ.тып берди.
— Өзим де көптеи берли сезикленип, қәўетерим
көкирсғиме сыймай жүр еди.
Бори тап ойлағатымдай болып шынты Улыўма аиаиыц жүреги алдаманды. Өзииди байқа балам, сен еле
он.тай иске жассан, тәжиринбеи де, уқыбыида
кем.
Сагап басшылық ететугын адам да жоқ. Сәл
жердс
жаўызлардыц цолыпа түсип қалсац,
қутқаратугып
тпренишии де жоқ. Абзалы тыныш жүргенин
жақсы
емсспе? — деди.
— Бориде бар, ол жағыиаи ҳеш қәўинсин бе. Мийирман ана бираз кеўилнп басып.
— Айтпақшы бағана бир адзм саған сөлем айтын.
елле қапдай тапсырмалар берип атыр еди... —деди.
— Ол ким өзи, қапдай тапсырма? — Петерс бирден
жанлапып, апасынық сөзин бөлди.
Аиасы айтажақ сөзлерин ядыпа түсирип:
— Мен жумыстап шаршап шығып
электричкаға
мипиўдсн мулгип кетиппен. Бир ўақлары әлле қандай
биреў қасыма отырып:
— Берута, сен мени таныйсан ба? — дсди.
Мен оған қарасам ол хутордағы
Карл ғаррыға
қусады. Бирақ ол жас жигиттей қырынған, басқаша
кийиигсп ҳайран болып:
— Сиз Кэрл ата емессиз бе? — дедим.
— Аўа, Карлман, бирақ осте сөйле. Мен
ҳәзир
Исандармадан жасырыиып жүрмеп, —■ дсди қулағыма
вЫбырлап.
— Маған не айтпақшы еднциз? ■— дедим.
— Петерске айт, бәри кеўилдегидей өз жайыпда.
Ол далаға көп шықпасын, жандарманыц адамларыиа
көринбей жасырыпып жүрсин. Келеси жума күни тан
азап да әҳмийетли ўақыя болады. Сопет армиясыиын
әскерлери де, партизаплары да «Курзема қазапымдағы» немец-фашистлерипин әскерлерине қарсы ҳүжимғе
шыгады. Олар қоршаўда.
Пстерс қуўапганман анасын қушақлап алып:
— Сеп қаидай қуўапышлы хабар зкслдин- —ден
жпберди.
Петерс аиасыпыц жарқыи жүзннс қарап:
— Мен сеникдей ҳадал жүрекли анадан туўылғаныма ырзаман ҳом мақтанамам! ;— деп жиберди бирден.
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Петерске бул сааттаи баслап күн батса, тац атпады,
тақ атса, күн батпады. Ол гә отырып китап оқыды, гә
жатып терец ойға батты, гә цайтадан турып терезеге
үцилди. Қарацгыда көпек ийттей тимискенип жүрген
ацлыўшыиыц тулгасын көрнп: «Шульц мениц изиме
раслап. түскен цусайды. Ацлыўшргсын түнде де алмайды ғой. Қалай да бул жағдай көпкө созылмас»... —
деп ойлады.
Оныц ойын едеиге түскен асыцтай нәрсениц сести
бөлди.
Петерс әўели терезеден бнреў оц атты ма дегеп ой
менен зәрре қаймьпүгыда, кейин еденде жатқан домалақ затты көрнп: —
— Қызық бул не екеп, биреў рогаткадап тас атқаи
қусайды, — деп гүбирлеиип, оны қолына алды.
Ол оралғаи заттап бир жапырақ хатты
шығарын
ишинеи оқый баслады: «Петерс, «тревога», сеи дәрқал
үйицнен қашып, бир қәўипсиз жерге жасырыи. Болмаса, фашмстлердиц қолына түсесец. Щульц тағы бир
қыяиеттиц торып тоқып, барлық жасларды, өспиримлерди қамаққа алмақшы. Солардыц ишинен гүмаилысын қыйпап, атып тасламақшы дейди. Ал, басқаларын
Германияга жибсрмекшн қусайды. Меп бул хабарды
Эльзапыц аиама айтып атыргап сөзинен еситтим. Усы
усыл мснсп Апдрә ҳом Жанды да ескертемен. Тсзден
жасырып Р. А.».
«Аўа, ол жаўыздап ҳәр қапдай қыяметти
күтиўге
болады» Петерс өз ўақтында жсткергеп
ескертиўди
еситип, ҳақыйқаттан да қоўетерлене баслады. Ол ҳәзир түрли онга кетип: «Өй, қара түпниц ишинде қаяққа жасырыпаман, я Леопсгыц жанына барсем
ба
екеи?» — деп тыпыршылады.
Ол үйипде бар азық, аўқатыи сумкасына салып,
анасына еки аўыз хат жазып жасырыи жерге қопды
да, шыраиы сөндирип, жаз есик арқалы
бақшасыпа
шықты. Жан-жағыиа қарап алып, қалыц жапырақлы
қарамықтыц арасы менен қарацғы түнниц қойныпа сүцгип кетти...
Петерс пенен Леонс тац соҳәрде гүмбирлен атылған трптыц сестинен шоршып оянып, орнынан
өрре
турды. Өлар шандай ашылған қуўанышлы
көзлериц
бир-бирине тигип;
— Қутлықлаймаи достым!
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Мипс, бпзлсрдщ көп күткеп
үмнтли
саатымыз
жацгыра баслады. Мсилп, жапгырсыи, жәие де, тағы
да жацгырсыи! —дси бпрнп-бпрн қушаклап сүйнстн.
Аўыр тоилар еки
пТюнердпц жүрск
буйрыгын
еснткснден жаиадзн үсти-үстние гүмбпрлсдн.
— Яша! Яша! Леонс өз қуўапышыи көкнрегине
сыйдыра алмай усылай қышқырын жиберди.
— Сен қызба, достым. Еснтнп атырсаи ба, аягыпа
тнк турган фашистлер нйттей улысып,
өрден-ыкқа
жуўырмақта, — дсди.
— Мейлн жуўырсын, улысын, — дсдн Леопс. Петерс
еснтнегсидей кпшкеие қулағын жер астындагы жайдыц
дийўалыпа қойыи, даладагы тоналанды дыққат пенсн
тыцлады... Топлардыц жийн-жийн атылып сестигшн балепт шығыўына қарагаида Совет әсксрлсри
бпзпц
хуторға кем-кемнсн жақыплап кпятыргаи қусайды...
Ол өз ишинен сойлепин атыргаида самолеттин гүрнлдеген сести сситилгп, фашистлсрднц жайласқан жеринде бир неше рет бомбалар жарылды.
Қении үсти-устиие атылган топлар менен самолеттап таслапған бомбалардыц партлаўына
ширкеўдиц
ты])пагы қозғалып, қоныраўы жацғырғаидай сезилди.
Бпр ўақлары шнрксўдпц жаиындағы жолдан жүриўшн машиналар менеп сөғипип баратырған солдатлардыи даўысы есптилдн.
Леонс жаўынгер досгына қарап;
Енди бизге де өз орнымыздан шыгып, душпан мепен бетлесетугыгг ўақыт жеткеп жоқ па? — деди.
— Петерс көкирегин керип,
— Азгаитай асық па достым, совет әскерлери мепеп партизанлардыц алды хутордыц шетине кирснн,
—деди әбден исти пиТиргисн келип.
Соиыц арасында жецил топлар менен автоматтын
сеслери де еситилип олардыц қыялына аўыл иши ала
топалац болгандай сезилди.
Петерс шешиўши минуттыц жеткенин сезип, оқлы
турған автоматьш қолына алды да:
— Уатан ушын, халық ушын саўашқа дослар!—ден
жасырыи үцгнр арқалы далаға шықты.
Оныц артынаи Леонс та жарамаса шығып:
— Қара, Шульц тасадагы машинасына қараЗ қашып баратыр!—дедн ол бирдеи албырақлап.
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Петерс ҳацыйқаттан ҳәм ҳыяиетшиниқ әдил жазадан ҳорҳын ҳашып баратырғанын көрип дәрриў аҳ
ҳайыциыц арҳасыпа тасаланды:—
— Әпеҳалас, тәгднр мени нагыз ата
душпаным
мепен жүзлестирежаҳ ҳусайды. Мейли, жүзлесемиз,—
жуўыр достым, опыц шофери менен ийт бағары артынап кслмей турып бетлесейнк, — деп алға
умтылды.
Ол машинаны папалап майордын дәл артьшан келди
де:—
— Қолыцды көтер господми Шулпц, үипцдн шыгарсан ескертпей атамап?! — деп автоматтыц аўзын оныц
көк желкесине ҳаратты.
Шульц бирден албыраҳлап сриксиз ҳолын көтерди.
Петерс сол заматы шакҳанлыҳ пенеи оныц ҳарсы
алдына өтил:
— Сен жаўыз менмц мемеп есапласпай ҳаяқка кашып баратырсац? — Ҳе, тилпц қысҳа,
үидемейсен?
Жоқ, жазасыз кете алмайсац, ҳолыцнац ҳурбап болған
апам мепен бнйгүна набыт болған жерлеслерпмпиц
атынан сеии атыў жазасына ҳүким
етемен? Қоие,
таярлан!—дсп ол жаидарм иачальнигин
автоматтын
ҳанпар огыпа тутты.
Шульц капсыраган ҳаскырдай ыцырсынып таўланды да, мәпгиге жер дастаиды...
— Танк, бизиц тапклар
киятыр! Леонс гүрилдеген сеске басьш бурып ҳараган ўаҳта, оныц көк желкеси от болыи, көзиииц алды жер көрмей кетти. Бпрден аяғы шалысып ол ана жерди ҳушақлап жыгылды.
Соннап берли арадаи отыз еки жылдай ўаҳыт өтти.
Леонс болса өшкен урыс огыныц салдарыиан
аяҳ
басып жүре алмай, ҳатал тәгдир менен өмиринше коляскаға тацылды...
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ТЫНЫМСЫЗ ТҮНЛЕР
Повесть
— Ҳа-ҳа-ҳа! Ҳа-ҳа-ҳа! — Психиатриалық кеселхананын, айрыҳша кеселлерди ҳараўды талап
етиўши
паластыида жатҳан жигирма жаслар шамасындағы ақ
қуба, сулыўшық жигит кроватында отырып тоқтаўсыз
куле бередн. Бирақ,
оныц тур-түсинде, кулкисиие
ылайық қуўаныштыц, я болмаса усыншеллн
күлкн
сезнмин қозгаған ерси иәрсениц бслгилери көрипбейди.
Гсйде, опыц көзлерп бақырайып, кпрпиги тикенекгей
шаншылып, гейде ериплери үнснз жыбырлап кетеди.
Днзесине қойған қоллары да тап тернснне жабысып
- қалгаидай ҳеш қозғалманды. Ол тап «буддйст» — лердиц тастан ойылган жаисыз
қудайындай
мүләйим
иншппде қатып қалган. Өзлнгпнен күлкисин тоқтататугын смес.
Оныц палатага киргеи емлеўшн врач
пенен де
мнлииня майоры менен де ҳәм қасыидағы өзиндей кеселлер мснеи де ҳеш псп жоқ.
Шыдамы таўсылған майор, психиатор врачқа қарады. Тожнрийбелн врач тергеўшиниц үисиз нәзерине,
ишки ойыпа дорриў түснпгепдей, аўрыў жигиттиц жаныиа жақыи барып, оиыц ийннпен қақты да:
— Айдос, сен бүгпп аўқат жедиц бе? — деп сорады.
Айдос отыргап жерипде бнрден селк етип емлеўшн
врачқа жалт қарады. Опы танып дәрриў күлиўин қойды да:
— Жегеним жоқ, мағап аўқат бермейди доктор,
аспазыцыз, официанткацыз дым жаман. Оларға айтып
қоныц, мениқ пайымды ўақтыида берин турсын. Ьолмаса мен аштаи өлнп қаламан гой? *— деди де ол окнели баладай екирип жиберди.
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Врач олпаным түрде аўырыўдьщ ийнииен сыйпалап:
— Жылама Айдос, төп-төрели жигитте жылай ма
екеп. Ҳәзир сагаи аўқат бергиземен, ■—деди ол жанындагы медссстраға ым қақтыда.
Сестра палатадап жуўырып шығып, аздан
кейин
бир тарелка аўқат әкелди де, еле отырған
кеселдиц
алдындағы орыплыққа цойды.
— Әнеқалас, қәне Айдос, аўқатыцды суўытпай жеп
ал. Қейин сениц меиен сөйлссетуғын азгаитай жумысьтм бар, — деди врач аўырыўды алдастырып.
Көзинеи бир тамшы да жас шықпаған Апдос бирден
жылаўын қойып темир қасықты қолыпа алды.
Ол тап кешедеи берли аўзыиа бнр тислем де наи
салмай ашырқап қалғаи адамдай тарелкага
басын
иннп, макоронды шайнамастап үсти-үстине жута бердн. Ҳә демей тарелканы тақырлап, аўызын сыпырмастан врачқа жалт қарады да: — жэие жеймеи, — деди.
— Яқ, еиди тәртии бойынша түсте жейсен.
Ҳозир
макоронға әбдеп тойдыц ғоп, солай емес пе? — дедн
врач аўырыўдыц пснхикасына жарамлы тэсир жасагысы келип.
— Аўа, тойдым, енди түсте жеймеи, — деп Айдос
тарелка менеи қасықты кроватьтыц астына жасырды.
Айдостыц эжептеўир қылықларын бақлап турган
мапор ҳайран болыи врачқа қарады. Ал, врач
оғап
«үпдемец, исициз болмасын» дегендей көзин
қысып,
басыи шайқады. Кейин оц қолын Айдостын
ийниие
қонып: — Сен жолдас Абутовты таныйсац ба? —деди.
Андос адырайғаи көзлерии майорға тигип ундемен
қатты да қалды.
Әлбетте, таныўы керек. Оиыц менен екеўнмиз бир
қаланыц адамымыз ғой ақыр. Уақтында ҳэр куни болмаган менен ара-туўра көрисип туратуғын еднк. Оныц
үстнне Айдос өткеи жылы оныншы классты питкерер
алдыида бир ирет велосипедип жоғалтып маған арыз
сткен еди. Солайма Айдос, ядыц да бар
ма? — деп
майор аўырыўдыц есине өткен уақыяны түсирмекши
болды.
Бирақ Айдос үндемеди. Ол бнрден өзиниц басыидагы
пытырацқы ойларына, умытыла баслаған әлле қандай
ўақыялар дизбегиниц елесине
шүмгендей сазарын
кетти.
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— Ҳаў, Айдос, иеге үидемейсец, Нуржан
ағақиьщ.
жанагы айтқанлары ядыцда ма? >— деқ врач тагы’
аўырыўдыц ийпинен кацты.
— Аўа — деди Айдос.
Врач ац-тац болып турғаи майор менеи нәзер алысып:
—Ҳе, солай болсын. Ал, енди Нуржаи ағаныц сепнц менси сөйлесежақ бир-еки аўыз сөзи бар екен. Сен
оғап үйлеииў тойыц ақшамы өз басыциан
кеширғен
барлық ўақыяларды асықпай айтып бер, иним?—деди.
Ол Айдостыц мөлдир суўдай тынған сарғылт жүзн менен сөне баслағаи жулдыздай гү^гирт көзине қарады.
Емлеўши врачтыц бул сөзлери Айдостыц ғә өзгерипжогалып, гә жэмлесип-туўеллеиип атырғаи ақыл ойы
мепен сапа-сезнмиие айрықша тәснр еткендей, бирдеп өзғердн. Оиыц омирге түцилген солғын жүзи кемксмиеи ашылып, түр-түсиие қандай да бир
әжайып
ўақыяныц сағымы еие баслады. Басынаи
кеширген
барлық ўақыяиы көз алдына елеслетти... Әтирапқа қаранғы түснп, елдиц алды жата
баслаған
ўақытта,
Айдос үйииен шығып, көшелес қоцсысынын бақшасына кнрди. Ол аягын газ-газ басып, қойыў саялардыц
асты менеи тасалапып, алдыи-ала
ўәделескен қос
алманыц қасына келди. Демин ишинеи алып, көзлерпн
жәп-жағына тнктн. Әйне усы ўақта жасыл лпнасына
бөлепген мийўезардыц төрппен он төртинен туўғап ай
киби, ақ жүзннен соўле шашын күткен
қызда келе
берди.
Бирден Айдостыц жүреғи дурсилдеп,
қанасына
сынма1"1 тыпыршылап кетти. Соныц
арасында суў
перидсп сүзнлнп княтырган қыз оныц жаиыиа келнп
қалды.
Айдостыц буўынлары қалтырап, тилн
тамағына
тығылыи, ие айтарып билмей албырақлаи үисиз қалды.
Инбелн қыз, уялшақ жнгитке ашыўланғандай қос
алманыц қосарына арқасын берип, жүзии
жасырды.
Сөйтип, арага тыпышлық шөкти.
Әллеиемирде қыз қолансыз тыпынспаиыц
қалыц
думаиын серппп:
— Сен мепнц багыма не ушып кнрднц, Айдос? —
деди қалтыраган даўысы мепен ерпнн тпследн де.
Айдос кокирегнн кернеген ҳэўнрли демин
шығарып. —
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Бағьща киреўге өзиц рухсат еткен едиц ғой, Перийзат, — деди сырлы сораўдыц мәиисине түсиибей.
— Соны билсец неге үидемейсец? — дсди Перийзат
ашыўланып.
— Кеширерсец Перийзат, меи гәпти неден басларымды билмей басым айлаиып тур еди.
— Ссн мепи көптен берп күтесец бе, Айдос! —деди
мүләйим даўысы мепеи оғаи Перийзат тағы да.
— Яқ, мен де жаца келдим. Жақты бар да багыца
кириўге батына алмадым. Өйткени, бул бизиц... биринши ушырасыўымыз гой, — деп Айдос сыр
саидығын
ашты.
Пермйзат мыйғыпан күлешырай бернп: — Оншама
не асығыс? — деди.
Айдос кеўилин бираз жәмлеп:
— Билмедим, Перийзат жақыииан
берли
меи
биротала тыиышымнан айрылдым. Сеии көрпш келеди
де турады. Бир майдан көрмесем ҳеш жерге сыймай
кетемен. Жатсам да, турсам да көз алдымнан сирә кетпейсец. Сыртыцнан бөлса да сеииц қаранды
көрсем
жүрегим парахат тапқандай болады.
Перийзат қызларға тәи ийбелилик пенен еки
алмаиыц нәзик шақасын бир-бнрине шатастырып: —Мениц кеўилимди өзиц билесец ғой, Айдос. Алдыца келгеним көп сырларды аилатпай ма? — дедн ол жицишке
ҳаўазы меиен ҳаллас урган жүрегммиц төрииеи сөйлеп.
Айдос оныц қолыпаи услан, қушақламақшы
болғандай ҳәрекет етти.
Перийзат бирдеи кейии серпилип:;—Сеи олай етпе,
егер бййәдеплик етсец өмир-өмиримше өкпелеймеи, —
деди.
Айдос өзиниц бийәдеплик хәрекети меиен Перийзаттыц сөзлеринеи уялып, бирден үисиз
қалды. Опыц
қысынғаны соишелли терге батып, көзиииц алды тынып кетти.
Айдос бираздан кейии өзин бнйлеп: — Кеширерсец.
Перийзат шыпымды айтсам, меииц ойымда ҳеш қаидай
турпайылық жоқ едн. Саған тек өзимииц шын муҳаббатымды сездирмекши еднм. Мейли, еидигиден былай
өзицнен бийжуўап бетнце де тикленип қарамайыи, —
деди гүнәкар адамдай жалыиышлы түрде.
— Сен мениц ойыма терецнеи түсинбей иеге олай
дейсец? Ақыр меи сеии жақтырмасам қарангы
түн-
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инц шатырын түрип жаныца келемен бе?!—деди де
ашыўланған Перийзат бағдыц төрине қарай
жүрди.
Ацсыз турған
Айдос
албырақлап: — Перийзат
тоқта, енди бәриие де түсинемен.
Тек а.иыўланба,
, жақсылап сөйлесейик, —деди де оиыц изниеи жуўырды.
Бирақ, Перийзат жигиттн
азғаитай өшиктиргиси
келди ме, әйтеўир кийиктей туўлап тура қашты.
Андос жпгитлик намыстыц жеделиие
минип: —
Перинзат тоқта жаиым, бәрп-бир изицнеи жетемен.
Қай түпкирге тығылсан да таўып аламан?!— деди де
ҳалласлап оиыц артыиан қуўды.
— Жетеалмайсац, тутқызбайман!..
■
— Жетсем, тутсам пе қыласац?!..
— Онда, оида бәринеде рухсат етемен...
Бул ўақытта олар ҳеш норсени, уялыўды да, тартыныўды да, басқаларга әшкара болып қалыўды да ойлаған жоқ. Перийзат ағаш аралап қашты, ал Айдос болса оныц изинен ентигип жуўырды.
Бир ўақлары ол қойыў саяиыц тасасыиан шығып,
қарсы алдында аққан жулдыздэй жалт сте
қалғаи
сәўлеии қушақлай алды:
— Жибер... сүйме... бетиме қарама,
уяламан. —
Перийзат жигиттиц қушағыида талшыбықтай таўлаиып туншыға баслады.
—Қулласы, бир-бирин сүйген қос жүрек моцгиге
табысқандай бирге туўлады жүреги бирге согып, бирге қуўанды.
Бориие де ырза болып, кеўили жай тапқан
Перийзат көзин жумып, го мыйығынан күлди, гә ернии
қыбырлатып Айдосқа жүрек сырыи сыбырлады.
Бир ўақытлары тац сарғайып, қоразлар қышқырыса баслады.
Перннзат бирдеи көзии ашып, Айдосқа жалт қарады. Опыц сумлықсыз, бирақ сыпшыл нәзерииде: «Сеи
маган ырзамысац?.. —дегендсн сырлы
сораўлардын
сагымы сәўлеленип көрииди.
— Айтшы, Перийзат, енди үлкен тойга таярланаберссм болама? — ден сорады Айдос онпан.
— Таярлана бер, — деп Перийзат жүзин жасырды.
Дйдос. опыц аўзынан бул сөзди
еситип биротала
қуўанып кеттн.
Сопыц арасында қоразлар екинши мәртебе ш-ақырып, қыр дөгерек жақтылаиа баслады.
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Бундай кеўилли кешелер ҳәр күн сайын цайталапып, Айдос пеиен Перийзаттыц бир-бирине болган өзара дослығы, исенпми, ҳүрмет иззетн кем-кемнеп
күшейип кетти.
Бирақ, олар цаншелли
ушырасыўлар,
заўықлы
түнлер өткерип, жаслыҳ сезимипиц қызгын қумарына
батқан менен, бир-биреўиниц кеўилин қалдырын, арнамысына тийген емес. Әсиресе, Перийзат оган исенип,
барлық ерикти оған берсе де нйбелн қызга тәц одепикрамлылықтын белгили шепшеп ҳеш шыққап жоқ.
Ен ақырында бупындай берик ҳом таза муҳаббагтыц түплер бойы тоқылған әжайып кестеси,
үлкеп
тойдын энжамына алып келди...
Шийшсмбиге белгиленген тойдыц хабары
район
орайыпыц көпшилик халқына, ец соцғы
жацалықтай
тез жетти хәм олардыц түрлпше таллаўы менен қызғын дыққатында болып, биреўлер арыў қыздыц ҳүржамалын тәрийплесе екинши бир адамлар Айдостыц өз
ўақтыида көп жигиттн жамалына қаратқан шырайлы
апасын тилинен тусирмейди.
Ҳақыйқатыида да үш-төрт күн бурын бул тойдыц
дабарасын жеткергендей ҳортүрли гәплер мснеп аса
кеткен өссктиц тезден тоқылыўына азы-кем тийкар да
бар еди. Ақыр, Перийзаттыц экеси Камал
Муқанон
көп жыллардан берли саўда хызметинде «майлы орынды» ийелеп, ҳәмме оган қол қаўсырып сәлем беретуғын
сур папақлы «Камал ага» деген ат көтерди...
Ал, Айдостыц амасы болса қыз ўақтынан кимсец
Арыўхан атамып, талай жигитлердиц
жүрегине
от
салған сәрўиназ еди. Оиыц үстине Арыўхацныц күйеўи
Сабырбай Нуржанов Уатандарлық урыста өзин көрсетип, батальом командири болып, арммядан келгеинен соц удайына қалалық атқарыў комитетиниц секретары болды.
Нуржаповтыц аталас иннси Атабай Айманов болса,
көптен берли райомныц атақлы судьясы.
Соныц ушын Арыўхан күйеўи менен
қәйиисиииц
ҳомелине арқа бсрип, районпиц анаў-мынаў
басшыларын шунатайыныц ушыпда шыр гүбелек айлаидырып, болажақ мерекениц кецесинде: — Баламныц тойына жанымнан басқасынац бәриц сарп етип, жыйнагам-тергемимниц ҳәммесин аямай шашаман! —деп ширенди.
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Халықты тац қалдыратуғын дабараға турарлық той- ■
дыц таярлығы жигит пенен қыздыц үйинде
бәсеки
жарысқа түсип кетти. Қамал ағаникииде еки-үш машыишы менен бес-алты ҳаял Перийзаттыц
кийимлерин,
корпе-төссгин сырып нағысласа, Арыўханныц үйинде
онлагап ҳаял тандыр-тандыр шөрек жаўып,
табақтабақ қырмыш бөрек, пирожкалар писирди.
Камал
агапыц қоцсылары, үйине жыйиалған қыз-келиншеклер
Перийзаттыц той күни қолына салып, қулағына тағатугын алтын жүзиклер менен алтын сырғаларын көрип:
«Пах-пах, усындай сақый қоллы, бай әкец болса да...»
деп ах урса, Арыўхаииыц баласына атап алған гариитур менен басқа да ҳасыл затларын көргеғтлер сирә
тацланып тоя алмады.
«Көлдиц сәии ғаз бенен, тойдыц сәни қыз бенен»
дегепден әлле қашан Перийзаттыц қурдаслары
той
кийимин кпйип, екн үйдиц арасында жығасын жайған
таўыстай назланып жүр. Ал, Айдостыц қатар қурбыжоралары болса олардыц көркн менен сәнли кийимлеринен қумарлы көзлерин алалмай өз-ара қуўжыцласып қояды.
Ҳәтте, көшеиин шым-шырқадай балалары тойдыц
дебдебеснне өзлеринше Сән қосып, еки үйдиц айланасын басларына көтерип жүр. Алдып ала той саўыўга
атап алдырған сәзенделер, қосықшылар
ойыншылар
тойханаиыц төрин ийелеп, дуўтар, дәбин бабына келтирип, таярлық көрип атыр.
«Тойдыц болғанынан боладысы қызық» деген усы
Да!,.
— Келин киятыр, келнн киятыр. —Кец
көшенн
жацғыртқан уллы шаўқым мепеи қүўанышлы хабардан,
үлкеи залдыц иши бирден гүм.бирлеп кетти. Уллыдан
киши баладан шаға зыр жуўырып бастырмаиыц асты
менеп кец әйўанныц иши адам ағымынаи толқыидай
тасты. Биреўлер есик аўзында соқлыгысып,
екинши
биреўлер қуўангаиынан қолыидағы кесе,
шайнеғин
түсирнп жиберди. Қулласы, демниц арасында быганжығаи болып, барлық адам орныиаи түргелип
есик
бетке қарады. Аўызда ақ қуўдай
безенип, сүзилғен
сәрўи бойлы, қыпша белли, келбети келискеи қыз
көринди. Қасында мырза жигит.
Қыялына екеўи де
бул дүиьяда бир-бнреўи ушын арпалып
шыққаидай
сезиледи.
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Аяқларын ғаз-ғаз басып, сүзилип киятырған қыз
бенен жигит босағаға жақынлаған ўақта, әлле қандай
бпр ырымшыл ҳәм цәдешил келипшек олардыц жолына тап-таза гилем жайын:
— Қэдемиц цутлы болсын ай, келин!—деди.
Огаи биринши болып аягын басқан келин
менеи
жапымдағы еки қурдасы биргеликте
ийилип
ишке
кирди.
Олар төрге өтип, өзлериме арналған стуллерге отырды. Қейнинен қыз бенен жигиттиц әке-шешелери
келип, өз перзентлерипиц қасьшдағы орынларын ийеледи.
Ҳәмме жайлы-жайыпа жайласып отырғаниан кейин, той басқарыўшы «тамада» ориынан турып тойдыц
рәсмий түрде басланғанын жәриялады.
Бирден шампанлар атлығып, май-шараптыц шашыраидылары тойдыц сопин түрли ирецге бояп жиберди.
Тамада қолындагы хрусталь бокалын жоқары көтерип, қыз бенен жигиттиц ҳүрметине ец жақсы тостым
айтты:
— Бахатлы болыцлар, 1— өз-ара татыў жасап қоса
қартайыцлар, әке-шешециздиц етегин ақлыққа,
шаўлыққа толтырыцлар!..
Жақсы нийет пеиен жаца тостлар айтылған сайын
бокаллар сыцгырлап, жүреклер. толқынлады.
Бираздан кейин қыз-жигитлер
жағымлы саздыц
тәспрли ҳаўазына шыдап отырч алмай таппаға түсти.
Той қызып, тост үстине тостлар антылды.
Шекспз бахыт бенен қуўаныштан шыр гүбелек айланып, терге батқан Айдос
бет
орамалын излеп,
кисесине қолын суққанда бармағына буклеўли бир хат
илинип шықты.
Ол ҳайран болып, бул сырлы
хатты
оцашада
оқыдыда, Перийзатты шоқ қызлардыц қоршаўындг
қалдырып, ҳеш кимге көринбей өзиииц бөлмесине кпрД н ...

Айдос аўыр елестиц қалыц думаиып ақырына шекем
серпе алман бирден қуйланып: «Яқ айтнайман,
ҳеш
кимге, ҳеш нәрсе айтпайман. Сеилерднц бәрициз де
душнансыз жүзегөйсиз» — деди де өз бнйлигин, ақылесии жоғалтып, даўысыиыц барыпша бақыра баслады.
Оныц түр-түсиндеги кескин өзгерислер палатадағы
басқа аўырыўларға да дәрриў тәсир етип, және еки
жигит орнынаи өрре турды да:
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— Аўа, сенлердиқ ҳәммециз душнапсыз,
ҳознр
көремиз! — деп жар салғандай аҳылыи жогалтҳан Айдосҳа ҳосылды.
Врач майорга ым ҳағып еспкке ҳар&й жүрдп. Олар
үидеместен әсте гана палатадаи шыҳты.
— Емди бүғин Айдос пенен сөйлесиўге болмайды.
Ол әҳмийетли бир нәрсени есиие түсирпп, акылыиан
айрылды. Ертецге шекем басылсын, бизлердпц сораўымызды умытсын. Кейин жацадан сораў алыўыцызга
болады, — деди нрач майорга ҳарап.
Абутов психиатриялық кеселханадан
шыгып,
өз
үйине кеттн. Ол врачтыц кецеси бойынша ертецпие де
Айдостыц жапыпа барып, оныц психпатриялыц ксселхаиаға түсиў жөниидеги себеплерин, оган байлапыслы
ўаҳыяларды ашыў ушын урынды. Бираҳ, Айдос
бул
ирет жацадан ксрекли сораў алыўга опыц меиен дым
сөнлескен жоқ.
Абутов ендн не қыларын билмей, қолыпдагы тергеў
жумысы бойыпша сөйлеспў ушыи республнкалық милицпя басқармасыпа келдп. Бул жерде тергеў бөлиминнц пачал1.нигн подполковиик Абдаловқа
кнрип,
оғап өзипдсгн тергеў жумысы бойынша үстиртин баяилама жасады:
— Дүпьяда ашылмайтуғын ҳеш бир қылмыс, усланбайтугын ҳеш бир жыпаятшы жоқ, .— деп подполковнпк майорга қарады.
Абутов тожирийбелп басшыиыц ишки онына, теориялық үйғарыўыда сөзсиз түсипгеидей ийиин со.т
қысып: — Туўры айтасыз, жолдас подполковинк. Ал,
бирақ дүньяда ақыл еси жарым жмлли адам. мепсн
сойлесип, оппан тергеў алыў жүдз қыйын екеи. Ол гз
күледи, гә жылайды, гә абай етеди. Улыўма сөзнпиц
ҳеш қаидай пәтиўасы жоқ. Соиыц ушын бийкарга басты қатырмай, бул жумысты қысқарта қойсақ қәйтсдп,
деп сизиц менен ойласыўға келген едим, — дедн
ол
Абдаловтыц жары агарган шашыныц талшықларыпа
қарап.
Абдалов үндемеди. Ол турмыста аўыр
мннезли,
терец ойлы, өз пикирии ишинен жәмлестирип болмай
аўзын ашпайтугын, тәжирийбели тергеўшилердиц қыйлынан еди. Ҳәзцр де ол өз прнпиипии бузбай, оц қолыныц бас бармағын дело үстинде
ойнатып,
ншипен
ўақыяны алдын ала өзиниц ой елегииен
өткерпп: —
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—Снз магап бул ўақыяныц қалай болғаиып жацадан
бнр толыцтырып кец түрде айтыцызшы? — дедп.
Майор дорриў сыйқырлы ўакыяпы бастап аяқ ядына салды. Ол былап дедн: «Айдостыц үйлсинў
тойы
анық қызгап ўақта, ол ҳеш кпмге сездирмей,
өзипиц
болмесипе кирнн кеткем. Арадан аз ўақыт өтпей-ақ,
опыц жайыпан гүрп етпп атылгаи мылтықтыц сестп
шыққан.
Ҳомме бпрден шоршыпып залдыц нши суў
сериикепдей тынгаи.
Арыўхан меиеи Сабырбай көишнликтиц
ншинде
өз баласыи кормей сезнклеппп: — Айдос қайда? —деп
қышқырыўы меиеи баласыпыц бөлмеснпе қарай жуўырган. Пернйзат мылтықтыц сестписп зорреси ушып,
турғап жерннде талып қалғаи.
Ишке киргеп Арыўхан еденде қызыл қаига" боялып
жатқан баласыпыц депеси мепеп қос аўызлы ац мылтыгып көрип: «Уай-ўай, Айдос жаиым, саган пе болды?» — дегт Айдостыц деиесин қушақлап бақырғаи
ҳаяльша жармасып бөлмеге кнргсн Сабырбан да бирдсн зарлапып, баласыпыц үстине жығылгаи ўақта,
опыц қолыпдағы қанға боялган жазыўы бар қағазды
көрген. Ол қагазды алып, бетиндеги жазыўларыи оқын
баслагаи ўақта ҳаялы сырлы хатты күйеўиниц қолыиан
қагып алып, тездеи оныц жазыўларына көз жууыртқан
да, сол заматы туўрап туўрап аўзына
салғап. Буны
Сабырбай көрип қалган ҳәм меннц дәслепки сораўымда ол ҳәммесин тастыйықлап өтти. Бирақ алдын
ала
тергеў ўақтыида, Арыўхан, «Мен ўақыяныц үстинде,
ҳеш қандан хат көргеиим жоқ, күйеўим албырақлап не
көргенин өзи де толық билмейдн. Ол биразға шекем
талып жатты» дейди. Сол ўақтағы мениц үлкен қәтелигим Сабырбай меиен ҳаялын жүзлестирип, «сырлы хат»
тыц дерегни анықлай алмай қалдым. Соныц арасында
Сабырбай да жүрегиниц тутанақлыгынан өлип кетти.
Енди ўақыяға жацадан айланайын, Арыўхан менен
Сабырбайдыц зарланыўынан есиктиц аўзыпда анталап
турган адамлар да шуўласып бөлмеге кирген.
Олардыц бәри де гуўа иретииде соралғанда Айдостыц қызыл қаига былғанып, еденде жатқаны мепен
жаныидагы қос аўыз мылтықты көргенинен басқа ҳеш
иәрсе айта алмайды. «Сырльт хатты» олардыц ҳеш қайсысы да көрген емес.
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Сөйтип, тез жәрдем машинасы менен Айдос кеселхапаға жиберилғен. Тек усыннан кейин ғЬна
биреў
бул 5'ақыя ҳаққында милицня бөлимипе телефон урга+г.
Айдостыц аўыр жарасы жазылған менен оҳтьщ салдарынан оныц мийи шикасланып, екеслилеў
болғарлыктан, ол кейин психиатриялыҳ кеселханаға жатҳа*
рылған. Ал, врачтыц айтыўына ҳарағанда, АйдостыЦ
аўҳалы аўыр көринеди.
Еиди жыйиаған мағлыўматларыма, тергеў протоко*
лыиыц жумаҳларына ҳарағаида Айдостыц
өзин-өзи
атып, өлмекши болыўыма ҳеш камдай тийкар, ҳеш бир
себеи жоқ. Омыц хожалығы қурғыи ҳеш иәрсеғе мүтаж
емес. Жуўмаклап айтҳанда ис бойьппма
жыйналған
матсрналлардаи ҳомғ қамдай қылмыстыц сацлағы көрнмбедм. Сопыц ушып бул ўақыя бойынша өзициз бир
көрсетпе бермесециз, әбден басым айламды. Жнғпрма
жылға шамалас омератмвлнк тәжирийбемде мен буныцдай мшмелеммскем ўақыямы смрә көргеи емес едмм, >—■
дсдм майор баямлаўым аяқлап.
Қылг етпестем силтидей тымып отырған Абдалов,
алысты болжаўнш оғппыл нэзерии Абутовқа тигип: —Бнлеснз бс, жолдас мамор, спзиц қолыцыздағы делонын ммшмде екм жастыц набыт болып, үзилгеи әрмамы, басқаларга иәмәлим болған қупия сырлары бар.
Оларды бүрксп, жаўып таслаўға ҳеш болмайды. Енди
қалам болмасын екн жастыц арасыпа түскен, «сарышөптиц» тамырын таўып, туқымыи қуртыў керек. Ол ушын
снзден айрықша искерлилнк, изленмўшилик, шыдамлылық талап етиледи. Менмцше Айдостыц анасы
өз
перзептиниц өзин өзи атыў себебин биледи. Бирақ, ол
қандай да бир иәрседен қорқады. Сонлықтаи, ол «сырлы хатты» жутқан болыўы керек. Соныц ушын Арыўхаиды айрықша қолға алып, омиан қатты сораў алыў
керек. Әлбетте, Айдосты да екесли деп есантап шығарыўға болмайды. Соиыц ушын психиатор
врачгыц
жәрдеми меиеи ониаи жәие сораў алыц. Түсииикли ме?
—деди ол буйрық иретииде орныиаи турып.
— Түсиникли! —деди майор да ормымам көтсрплнп.
* *
*
Абутов өзиниц алдыма қойылғаи опсратнвлнк таисырманы орынлаў ушыи тағы да кеселхаиага келмп,
тәжнрийбели врач пенен кец түрде сөмлестп. Қейни
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кабинетке Лйдосты алдырып, опнаи және сораў
ала
баслады: — Аўа, аўҳаллар ҳалай Айдос, жаҳсымысац,
меи сағап мазалы алма әкелдим. Мине, тойғаиыцша
жей бер? — деди майор аўырыўдыц ҳал-жағдайыи сорап, өзиниц базарлығын мирәт етип.
Айдос қәднмгидей үндемди. Опыц түр-түси солғып,
кейии төмеи, ҳешким меиеп салыйқасы жоқ едн. Ол
Абутовтыц сораўыиа жуўап қайтармаған мепеи, қызгыш алмаиы қолыпа алып, қумарлаиып жей баслады.
Соныц арасында Абутов алдын ала таярлап келген
сораў тезиси бойыпша тергеўге
кирисип: — Айдос,
сениц анап сораў ўақтында бизғе әлле қапдап
бпр
хат ҳаққыида гүррин еткен сди. Сеп оны толықтырып,
«сырлы хаттыц» мазмунып толық айта алмайсац ба?—
деди ол аўырыўдыц сана-сезимин қозғап, адасқаи ақылыи әҳмийетли ўақыяиыц ағымыиа ийтермелеп.
— Аиа? —Айдос аўзыпдағы жеп отырғаи алмасын
түкирип, бирдеи тынышсызланды. Оныц
адырапған
көзлери қаиасына сыймай кетти. Көкиреги шынқылдап,
безгеги тутқандай қалтырап кеттн.
— Ана, ҳа-ҳа-ҳа-ҳа!—Ол ашыўға шыдамай, орпынан өрре турды да, өз бетннше бақыра баслады,
— Ана?! Яқ, меии аиа туўмагаи, еситтицлер ме?
Мени қапшық туўғап, Қапшық қаишық қаншық!
Ол
терезеге қарай мушып гезенпп, аўзыпан түкирик шашып, анасын аяўсыз қорлап масқаралай баслады.
— Тоқта Айдос, Арыўхап сеииц туўған анац ғой.
Не себепли сен өз аиацды өзиц.жамап көрин, опыц аналық ннабатына тил тпйдиресец? —дедп манор.
— Айттым 'ғой, мепиц аиам жоқ! Арыўхап мснин
апам емес. Мен анасыз туўылған бахытсыз бепдемеи.
Еситтицлер ме, мен анасыз туўылғапмап.
Ҳа-ҳа-ха!
Айдос даўысыпыд барынша зарланып, жылап жиберди. Бирақ, опыц қып-қызыл көзлеринен ҳеш қапдай
ыгал шықпады.
'Гәжирийбели врач Абутопқа қарай: «Тамам, аўырыўдыц тағы да ақыл-еси апныды» дегендей ым қақты.
Сол ўақта врачтыц ишараты бопыпша
кабипетке •
еки санитар келип, Айдосты алып кетти.
Лбутов шийелеппскеп ўақыяиыц
қандай да
бир
әҳмпйетли ушлығын тутқаидай ишинен қуўапып, кеселханадан шықты: «Тәўбе, Айдостыц ашыпарлы
аўыр
сөзлери мепеп апасып аяўсыз қаралаўына қарағапда,
бул ўақыяпыц келип шығыўында Арыўханныц қапдай57
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да бир қатысы, аныбы бар көринеди гой. Арыўхаи омы
туўыў үймнде бөтеи бөбекке алмастырып, асгыртым урлап алды ма екен? Өнткени, бумыцдай ўақыялар турмыста ушырасым қалады. Егер бундай болғам жағдайларда бори бмр ол Айдосты емизгеи, өснрген, торбиялаган ама гой. Сонда неге?..
Сол күинмц ертецине Абутов турли плаилар мснсн
басыи қатырып кабипетине киргеи ўақта, бирдеп телсфон шыцгырлады. Ол ориыиа отырмастан бурыи трубкапы алын: — Аўа, майор Абутов тыцлайды. Ҳә, ассалаўма алейкум, жолдас судья. Өзимдемеи, яқ, яқ оишама бәнт емеспеи. Арыўханнан сораў алмақшы едим.
Әҳмийетлн сөзим бар дейсиз бе, мейли, келе бериц күтемен, — деди де трубканы орнына
қойды. Абутов
шалбарыиыц кнсеиинен гүмнс түслй портсигарын шығарып напирос шекти. Сөйтип кабинеттин ишннде армапбермаи жүре баслады. Әйне усы ўақта қалалық судья
Атабай Аймаиов ссикти ашып:
— Мүмкии бе? — деди.
— Кирсберин, Атабай Аймаиовнч. Сиз жүдә пухта
адамсыз-аў, езицнздн көп
күттирмрдимиз, — деди
Абутов д5{5риу папмросын өширип, қалдығыи пепслннцага салды.
Ишке, жасы елиўлерге жақынлап қалған орта бойлы, қарйперен, шеке шашы ағара баслаған, ала көзли,
иймек мурыи адам кирди. Ол Абутов пснен қол алысым, амаилық-есеплнк сорасып, үлкеи столдыц қапта<
лымдағы жумсақ креслога отырды.
Абутов онып алдыма портсигарыи ашым |угл"|ып:
— «Беломор», шексециз болады, т— деди.
— Рахмст, мсп «Бсломорга» ҳәлсизбен, улыўма
фильтсоли сигаретти жақсы көрсмен, — деп ол кнсесиие қолыц сугын майорға қарады.
— Мейлнпнз, шегебериц!
Лцманов сигаретпи алыстырып:
Әлбетте, сиз еле бизиц ииишектин нсни аша алмай
атыргаи болыўьщыз керек, — деди аўзыиан
буўдақлапгап көгис түтинди шығарып.
— Соиы ашыў үстинде тынбай нслеп атырмыз. Бирақ, еле ўақыяныц ушлығы көринбейди, ■
— деди қолын
еки жаққа жайып.
Аймаиов қысқа муртын асықпай сыйпалап: — Б>л
ўақыя сизден де бетер мениц тыиышымды алып,
басымды айландырып жүр. Жатсам да, турсам да көзим58
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1шц алдыпап той түии болған трагедия сирә кетпейди.
Арамыздагы қатиасық салқымлаў болса да, Сабырбай
менин аталас ағам ғой. Оньщ меннеи жацыи ҳеш кими
қалган жоқ. Екинши жағынан мен де юридикалық хызметкермен. Және сол түни болған ўақыяиы
көрдим.
Сөйте турып сыртта бийтәреп жүре бериўге с"ирә ҳүждапым шыдамайды.
— Кеширерсиз, Атабай Аймапович, снз жана «Сабырбай аға менен қатнасым алыслаў ҳәм салқынлаў»
еди дедициз бе? — деп майор судьянық сөзин бөлди.
— Аўа, солай. Бул сөздин, сизге ерсилеў көришенин сезип турман. Мейли, ашып айтаман: мен Сабырбай ағам менен аталас ағайыи болсам да, хожалыгымыз басқа, қатиасымыз сийреклеў адамбыз. Бир-биреўимизғе ишки сырымызды ҳәм айтыспайтуғын
едик.
Кейии мен көп жыллар бойы басқа районларда иследим. Онын үстине Арыўхан женгем де мени
оншама
жақтырманту! ыи еди. Мине, қатнасымыздын салқын
болыўы усылардан, — деди ол суўық демин алып.
— Түснникли, —деп майор әлле қандай ойга батты.
Аймапов сонын арасыида гәпин даўам етин: — Жақыпда мен ҳаялымнан әжептәўир бир сөз еситтим.
Ол әлле қандай бир ҳаяллардын жыйналган жеринде райомлық тутыныўшылар коопераниясыныц хызметкери Мәриям Тайырова деген жалғыз баслы ҳаял сөзинин салтында, «Сабырбай» аға өзинин ҳарамысынаи
ақыр өлип қутылыиты» деген. Сол ўақта бизин ҳаял
бул сөздиц шын мәнисине жақсылап итибар
бермей,
изпп қуўаламаган. Менинше жолдас Абутов, бул сөздин астында қапдай да бир «көмик» бар... Сол Мәриямды шақыртып алып, оиыц саидығын ақтартасыз. Соида
ис бойынша үлкен санлақ бнлинеди деп ойлайман, деди ол.
Абутов бирден жаллаиып:
— Жақсы жаналығыцыз бенен келгеницизғе көп
рахмет, — деди ол миннетдарлық билдирип.
Айманов еситкен, билгеннн асықпай айтып болды
да, Абутов пенен хошласып кабинеттен шықты.
* *
*
Мәриям жасы елиўлерден асып кеткен, жүдә мәккар, ишинен тынған, жылўасы жүрек қытықлайтуғын
«жүйрик» ҳаялларға усайды екен, Ол Абутовтын дө59
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герегин шыр губелск айланып, ҳал-жағдайыц сорасып!
— Ыуржаптап, сол жсрде мепиц милициялық ие жумысым болып ҳалды. Тап кецссце жетемен дегеыше буўынларым қалтырап, минпме мыцсац еки ойлар
келди.
Әнтеўир изи парахатшылыҳ гәппе, қәйпим? — ...деди
де, керме қасыи кағып ҳойды.
— Еситиўимше, сиз бурыплары жүдә батыр, милицняпы мемсннбейтуғып Мәрнямхан едициз ғой. Енди
не, буишама қорҳаҳ болып ҳалғапсыз? —деди майор
биле көре Тайырованы өзипиц сын тәрезисине салмакшы
болып.
— Сизлердиц усындай ҳәзил сөзлерйциз бар
дә
қәйнпм. Меи дегениц милицияны муддасыл ҳәстерлеп,
айрыҳша ислериниз ушын жаныцызға сәддақ деп бас
ийемен. Сепи болса тап туўысҳан инимнен де
артыҳ
көремен, — деп Мәриям көзлериниц қарашығын ойпатты.
'•
— Сизди тек бир мәселе туўралы азғантай сөйлесейнк деп шақыртқан едим, — деди ол ҳә демей бул
ҳаялдыц исеиимип беккемлеп, өзине қаратқысы келип.
Мәриямныц бираз кеўили жибискен мсиеи,
көп
адамды алдаған қатал жүреги сезикленнп: — Не хызметнц, ие тилегиц болса уялмац, тартыибай антабер
қәйним. Бәлкнм, көзицнздиц қыйығы түспп жүргеи
жаианыцыз бар шығар? Өзим опы бнр
бармагымда
айландырып, дәртнцизге жаратып бере,мсп, \ >—деди
ол жнлўа-иаздыц барлық усылларын көрсетип.
Абутов бирдси ашыўланғандай түр бнлднрип:
— Мирәтнцмзге рахмет, бпрақ меп хожалықлы, —
бала-шағалы адаммап. Мепиц ҳаялым қаладағы жанамлардыц ҳеш бпреўннеп кем емес. Опыц үстпне мен
сизпц ойлагапыцыздай бузық ойлы,
жалатай адам
емеспеи. Менпц сизден сорайтуғыпым, путкнллей басқа иәрсе, аҳмийетли иәрсе. Әлбетте, снз буинаи үш ай
бурып қаламызда болған қайгылы ўақыяиы билетугыи
шыгарсыз?
— Сиз Айдосжапиыц үйлениў тойындағы бөлған
ўақыяны айтасыз ба? —деп Мәриям майордыц сөзин
бөлпп, алдыпда торға түскеи бөдеиедей сайрады.
— Әнеқалас, өзициз ийнеииц ушын таптыцыз, мние
усы ўақыяпыц болыўыиа байлаиыслы не билеснз, ие
айтасыз? — деп Абутов Мәриямныц ойнақлаган көзиие қарады.
*>0
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— Өйб-бей, қәйним, мен не билетуғын едим. Үйим
басқа, хожалығым басқа. Бирақ, тойында болғаньщ
ырас. Арыўхаи менен бурыинаи азғантай барыс-келисим бар еди, — деп Мәриям табан тиреп турып жуўаптан бас тартты. ,
Оныц бир нәрсени билегөре айтқысы келмей, өжетлик еткени Абутовқа уиап, өзгеше тәсир етти. Ол өз
ишинен қәҳәрге минип: «Яқ, меии бул
жөгишилнгнц
менен алдай алмайсац. Қалай болмасын сениц тилицди сөйлетемен»... .— деди ишинен.
Мәриям отырған жерииде тақаты болмай, өз-өзппон
тынышсызлана баслады. Абутов оныц түр-түсиндс найда болған өзгерислер менен тынышсызланыўдыц сырларын сезғендей:
— Демек сиз Арыўхаи менен Сабырбай
агапыц
арасындагы қупыя сырларды ҳәм аўыр ўақыя-а алып
келгеи себеплерди билмейсиз, солай ма? — деди ашыўланып.
— Яҳ, билмеймен қәйним.
Абутов билекөре алдындағы жазылған қагазлардьщ
бетине қарап: — Сиз жақында бир неше ҳаяллардыц
көзинше. «Сабырбай ага өзиииц
ҳарамы ҳаялынан
ақыр өлип қутылыпты»—деп айтқансыз. Сиз
буидай
сөзди иеге тийкарлаиып айттыцыз?
Марьям бирден жыламсырап: — Ой-бей, мен ҳеш
қашанда буныцдай сөзлерди айтқан емеспен. Берекет
табыц мени ол ўақыяға араластырмац, өзим бнр жалғыз баслы, кем кеўил ҳаялман. Сәл жерде бул күнимнеи де айрылармап. Снзиц не керегициз, не тилегициз
болса жамым мснсн питкерейин, —деп ҳаўлыққан түрДе ҳор нэрссни бир сандырақлады.
Абутов асықнай портсигарыи ашып, папирос шекти.
Кейии бурқырагап түтиндн ерипиниц арасынан шығарып: — Мениц тийкарғы талабым усындай
шийеленискеп ўақыя сырын ашыў. Егер сиз бул туўралы өзициздиц көргеп,- билгенлерицизди ашып
айтпасаныз,
мен сизди нркиўге мәжбүрмен ҳом тийисли
гүўалар
менеи жүзлестиремен—деди шешиўши түрде.
— Ақыры, буишама меннц не айыбым бар, билмегеи, көрмеген иәрссмди қаяқтап айтаман?! — деп Марьям өтириктен жылай баслады.
— Яқшы, олай болса ҳозир керекли гуўаларды алдыпызга алдыраман. Олар снзиц көргсн-билгенициздпц
бәрин ҳәттеки, отыраспада айтқан сөзлерицизди
де
61
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мойыиыцызға цойып береди. Бирақ, ескертип қонмап,
ойнан кейии жуўапкер^иилигициз бурынғыдан аўыр болады. Қәне, шацырайын ба? — деп ҳаялга карады.
Мәриям истин, қатацласканыи сезгеидей жылаўыи
қойып:
— Яқ, яҳ, шақыртпац. Егер мен Арыўхаи ҳаҳҳында
өзимнин азы көп көрген-билгснимди айтсам, езимди
жуўапҳа тартпайсыз ба? — деди ериплери ҳуўыспай.
— Егер өзициздиц тиккелей жииаятыцыз болмаса,
биз сизди ҳеш ҳаидай жуўапкершилекке тартпапмыз,—
деп Абутов оны исендириўге урыпды.
Мориям төмеи ҳарап терец ойга батты. Ол бираздан
кейии жүрегин жаққан түтиидей демин шығарып. «Аўа,
Сабырбай аға, өзиниц ҳарамы ҳаялыиан ақыры өлип
қутылыпты»... дегепим ырас.
— Ые ушын олай дедицпз?
Марьям бурынгысынаи да бетер тынышсызланып
еринлерин тислен: — Бул үлкеи ўақыя ҳәм бнреўдиц
қупыя сыры. Енди айтпасам болмады. Бнрақ, кейин мениц басымды қорғаўға ўоде етип, кепил боласыз, өйткени мен бул ўақыяпыц ақыбстинсн қорқамап, — дедн
ҳаўлығып.
■
—Ғам жемец, еле ҳеш бир адам сизге қолын көтерип, абай етип турған жоқ. Албыраман, арқайын айтаберин? —деп Абутов ручкасын қрлыиа алды.
Марьям өткен ўақыялардыц басын жәмлестирип:—
Буннан жнгирма жылдай бурын бир күни менин үйнме
тосынаи Арыўхаи келди. Сол гезлери ол жасы жнгнрма екилерге жеткен, жүдә сулыў мүсинлп
келипшек
еди. Шай-суў ишип болганнан кейип, Арыўхан әцгимени алыстан баслап: — Меп сизди ен жақсы көрген
исенимли жецгем деп сырласыўга келдим, — деди ол
маган.
Меи жас келиншектиц астарлы сөзине дәрриў тусинип, — жецгецнен сирә қәўетерленбе? Қандай сырыц
болса ашып аптабер, —дедим.
— Өзицнздиц басыцыздан да талай
«саўдалар»
өткен ғой жецге. Өзице белгили, Сабырбай меннен он
бес жастай үлкен. Ҳом онын үстине өзи инвалид, урыста аўыр жарақатланган, қулласы меииндей жас ҳаялға обал. Ығбалыма ырза боламан деп жаўанлыц күнлерим меиен гумшаланған өмирим ғүл шығармай ақ
өтип баратыр. Жақында ортан қолдай бир
жигит
изиме түсип, ақыр кеўлимди бийлеп алды. Енди онын
ы
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менен ҳәз етип отырып қумар тарқатҳандай оцаша жай
ксрек болып ҳалды. Сизнц бнр жайдыц бос тургаиы
ядыма түсти. Ойлапсам дым қойлайлы екен.
Кирип
шыгатуғыи қапысы да бөлёк екен,
Тийисли төлем
ҳаҳыцыз бемем сарпайыцызды төбециздеи үйемеи, —
дсдм ол.
Мем омыц тилегим цайтара алмай, жалыиа бергем
соц жайымныц бос жагыи бериўге ҳайыл болып, сол
ўакытта цолына жайдыц гилтин услаттым.
Сойтип
Арыўхан өзиниц кеўнллеси менен ҳолайлы ўакытлары
келип түпи менен ишип-жеп, ерли-зайыптай тан атҳапша шагал мәслик ҳуратугын едп.
Абутов шыдамай: — Арыўхан сизиц үйге кимдн ертпп келди, ол жпғмтти сиз көрдицпз бе, таныйсыз ба?—
деп Мариямньщ сөзин бөлдн.
— Яҳ, көрмедим. Олар бәрҳама түнде келип, танда
кететугын еди. Бплеснз бе, ҳаял халқы барлык сырып
бпр-бприие айтысса да, бир дасстыҳқа бас койысқам
адамын жасырады гой.
Абўтов аўыр ўақыяпын устиндеги сығасқан қар&.
булталардыц серннле баслаганын сезип: — Арыўхаи
сизпц жайыцызда қашанга шекем турды? — деди Мәриямпыц көзнме қарап.
— Тап, тойыпын болатуғын күнине шекем.
Жигмрма жылдан берли үйицизге кимнин келип,
кммммц кетмп жүргенин сирә көрмедициз бе, сезбедицмз бе, огам қызықсынбадыцызба ақыры? —дсп майор тацламды.
—Айттым гой, қәйним, жайымныц кирип шығатуғын
жолы да, есши де, гилти де басқа. Оныц үстине Арыўхам өзипиц «жигнтнп» ел жатып, ҳәмме уйықлап қалганмап кейпн гапа әкеледи. Онын да сумлығы басым
ҳаял. Өзиниц бузықлығын, ким менен жүргенин тирига
сездпреме. Ал, бнрақ тап тойыньщ алдрщан Арыўхаиныц бир «жигнтип» тосынпан керип қойдым: Түнде далаға шыға қойып едим. Қарацғыда оиыц менеп бетлесип қалдым. Қарасам, ол Арыўханныц қудасы Қямал
Муқанов екен. Ол да уялып ғырра кейниие қайтып.
Арыўхапныц жайына кпрнп кетти.
Ертецине азан менен Арыўхан маған жолыгып: «Кеше түнде қуда менен оцашада тойдыц таярлыгын талқылаган едик. Ол байгус туалетке баратырып, спзнц
менен ушырасып жүдэ уялып қалыпты. Епди сиз сәл
жерде буны тилицизден шығарып жүрмец. Ҳәр түрли
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гәп, сөзге, уятца цаларман жецге, — деди ол ескерткен
түрде.
«Япырмай-ә, Камал Муцанов?!» Абутов
ишимеп
гүбирленип, әлле цандай ойға кетти. Сол ўацытта бирден телефон шықғырлады, — Аўа, мен, болады, ҳознр
сораўымды тамамлап, алдыцызға киремен, жолдас начальник, — деп майор трубканы өз орыиа қойды. Кейип
Мәриямға ҳарап, — Яҳшы, бүгии усыныц мепен сөйлесиўимизди аяҳлаймыз. Еиди бул жерде
аптылған
сөзлерди ҳеш кимге, әсиресе Арыўҳанға еситтнрмейсиз.
Кешке таман үйпцизде болыц. Мен, барып, Арыўхаиныц жасагаи жайын көремен. Сизде оныц екиншн гилти бар ма?
— Мәриям бнрден шоршыиып: — Арыўхан
сол
күилери-ақ ол жайдыц есиклериие бөтен қули салды.
Мснде олардыц гилти жоқ, — дедн.
Абутов азғантай
ойлапып:—Мейли, ншкп қулп
болса, гилтии өзим таўып бараман. Енди мыпа протоколды өзициз бир қатар оқып шығып, астыпа қолыцызды қойыц, —дедм ол толтырылған
протоколды
опыц алдына қойды да.
Мәриям еки-үш бетлмк қагазды асықпай оқып болып, изине қол қойды да кабниетииен шықты.
Абутов өзиниц күнделиклн офицер кийнмин алмастырып, әйне айтқан ўақтыида ҳеш кимге көриибсстен
Мәрнямныц үйине келди. Ол жсрде азгантан отырып,
Арыўхаиныц «кирейге» тутқан жанын ашты. Үш бөлмепиц ишин асықпай аралан, ҳәр бнр затқа дыққат
пспеи қарап, итибар аўдаратуғын барлық нәр^елсрди,
ҳоттеки кровать астында жатқап диз кийимлер меиеп
иш көйлеклерди де сүўретке түсирди. Солай етип, рл
затлардыц бәрии де бпр қатар хатлагап соц, өзиннп
бурыпгы жайында, сол қәлппиде қалдырДы.
Гезектсги күн қолдағы нс бойынша жартыўлы жацалық бермеген меиен Абутовтыц кеўлиндеги гүмаиыпа жан снгпздп. Ол алдыида отырган Арыўхаига қарап: — Сизнц өз қудацыз, Камал Муқанов пенеп қандай байлапысыиыз бар?— деди сораўдыц ақырына таман.
Арыўхан ҳеш ойланбастаи сораўга жуўап қайтарып:
—Барлық, қуда-қудагайдыц өз-ара байланысы қандай
болатуғын болса, меники де тап сондай. Бизлер
де
бир-биримиздикине барамыз, келемиз, алысамыз, берисемиз, — деди ҳеш сыр бермей.
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Бул жуўап Абутовқа қатты тосир етии, тула 0о11ына
тикендей шапшылды. Бирақ, ол өзнн беккем тутып:—
Меи сиздеп опьщдай цатпасықты сорап отырғаиым
жоқ. Жынысын жақтап қандай жақынлығыцыз болдьт?
—ден атырмап.
Арыўхан табапыиа тикен киргемдей ушып т.үсип:—
Сиз буныцдаГ1 сораўды маган бернўге уялмайсыз ба?1—
дедн ашыўланып.
— Бирақ, мен сиздем тийисли мағлыўматларга тийкарланып ғана сорап атырмаи. Билдициз бе? — деди
ол қолындагы делоныц бстлерпи ақтарып.
— Бәри де бийкар, мем ҳсш ким меиеи қеш қаидай
байлаиыс жасаганым жоқ. Сиз; өзициздиц саяқыздаи
да гуманлапатугын хызметкер қусансыз. Сиз
ҳәзир
ҳақ ҳаялдыц бетине қара сүртип жала жаўып отырсыз.
Мен үстициздеи тинисли орыиларга арыз етемеи, —деп
Арыўхан тасырацлап Абутовқа абай етти.
Майор мыйыгыпан күлип: ■
— Онлапыц кении бул
сөзлерициз ушыи уялып жүрмец.
Ертсцге
шекем
ўақыт беремен, бэлким ақылланарсыз еле.
Арыўхан отырган жеринеп турыи: — Рахмет мәслаҳатыцызга,'бирақ, мен ақылым тоқтасқан ҳаялман Ертец де антатуғыным усы сөз. Ол ушып мепи шақыртып
ҳәлек болмай ақ қоныц, — дсдн мурпып жынырып.
Абутов ернип тислеп: ■
— Ақылыцыз тоқтасса
да,
қызыўыцыз тоқтаспаган арсыз ҳаял екенсиз. Мейли,
мыиа протоколды оқып шығып артыиа
қолыцызды
қойыц, — дедн жазылғаи қағазларды оиыц
алдына
жылыстырды да.
Арыўхаи протоколды ернибей еки-үш мәртебе оқып
болып, изние қолып қойды.
— Ертец саат онда келесиз, ҳәзир боссыз, — деп'
майор орныиаи турды да, қағазларын
жыйнастыра
баслады.
Абутов кабинетинен енди ғапа шығайын деп атырганда, ишке секретарь кслипшек кнрип: — Тәиҳа озицизге тийисли хат окелдим. Нуржан аға, — деди де
оғап желимленгеи жабық коивертти услатып, өзи кегип қалды.
Майор отырмастан аяғыпда тнк турып,
адргессиз
хатты ашты: «Солем Нуржан ага, мен Айдостыц ўақыясы бойынша сизге өз билгепимпиц бәрин қалдырмай
айттым Нуржап аға, менде гирбецдей гуна жоқ. Мении
еле ар-намысым таза, ҳуждапым ҳақ қызбан. Бул жө65
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нинде сизиц қольщыздағы делоға судмедэксперт врачтьщ берген документи де тигилген. Билмедим, аға, не
ушын Айдос буиындай ақмаилық исти нслеп .қойды.
Мине, енди мени де уятқа қалдырып, атыма үлкен дақ
келтирди.
Кеше сөйлесейип деп' Айдостыц жанына
барған
еднм. Ол менин хабарымды да алған
жоқ. Ҳәттеки,
апарған базарлығымды да есик бетке қарай ылақтырьўг жиберди... «Кет, көзиме коринбе!» —дейди. Тәўбе,
мРениц не жазығым бар? Жылап, жылап қорланып үйге қайттым. Келсем, әкем де тислеиип, ишииен тыпып
отыр. Ол да меииц менен ҳеш сөйлеспейди. Сораспанды. Мен түии меиеи уйықлай алмай бул хатгы жазыўға мәжбүр болдым.
Нуржаи ага мен ис бойынша алдын-ала сораў ўақтында көрген билгенимди айтқан едим. Азаида өз басымды алын бул үйден, бул қалэдан, мени тапыйтуғьш адамлар арасынан шығып кетемен. Қайда, барарымды ҳәзир өзим де билмеймеи. Бирақ, кетиўим керек. Өйткени, ҳәмме мағаи қарайды. Ҳәмме маган
бахты қара дейди. Ҳәмме менин үстимнен турли өсеклер таратып атыр. Сонын ушыи енднги жағында ыгбалымпан көрип, азан менен жолға шыгамаи.
Сиздс;1
тағы бир мәртебе өтинип сорайтуғыным, мени айыплы
деп ойламац. Мен тек биреўдиц тоқыған торына
түсип, бийгүна жанып баратырман. Мени излемец.
П е р и й з а т».
Майор хатты оқып болып, ншинен суўық демин алды.
Ә11не усы ўақта тосынан кабинетЛщ есиги қағылды.
Түрли ойдыц тербеўинде отырған манор бирдеи есик
бетке жалт қарап. — Киребериц!—деди де, алдындағы хатты тезден шкафтыц тартпасына тықты.
Ишке ҳаса услаған тәндар, ақ сақаллы ғарры КирДИ.

Абутов ориынан өрре турып: — Ассалаўма әликум
Байжан аға, бизиц кецсеге де киреди екенсиз ғой. Қәне, торге өтип мына креслоға отырыц. Аўа, ҳал-аўҳальщыз қалай, бала-шағацыз аман ба? Еле ғаррылыққа
женднрмен жүрсиз бе? —деди әлле қандай
хызмет
пенен келғен ел ағасынын дөгерегин айланып,
оныц
тынышсыз көзлерине қарады да.
Байжан ғарры өзине усынылған орынға отырып болып: — Рахмет, шарагым, ҳал-аўҳалым жаман емес.
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Тек қолыма таяқ усалғаным болмаса... Ал ипим, мен
усы жасыма келгенше милицияхананын босагасынан
атлаганым жоқ еди.
Бирақ, бүгии сыбайлас көшедеги айырым өсекшилердиц мылжыц сөзине шыдамай ғыжырданым қайнап,
сеннц алдыца келдим. Мениц жаныма батып
турғаи
нәрсе Сабырбайдын
аўырмай-сырқамай
тосаттан
өлиўи өзице мәлим, мен ақыры, солардыц көшеснниц
ҳәм жасы үлкен кәтқудасы ҳәм жәмийстлик домкомы
боламан. Соплықтан да көшемиздиц жапы ашыр адамлары тынышсызланып, бул ўақыяпыц қалайынша ҳәм
қайдан келип шыққанын бнлиў ушын ариаўлы түрде
мени сизге жиберди, — деди ол.
Абутов „ернксиз салынын кеткеи зилдсй басын жоқары көтерип: — Дурыс айтасыз, Байжап ага, Шынында да Айдостыц өз өмирине өзи усындай жарамсызлық
ҳәрекет ислеўине ҳеш қандай себеп, тнйкар жоқ. Бирақ, деген менен аянышлы ўақыя -болып қалган. Ҳәзир
күни-түни тынбай оперативлик тергеў жумысын жүргизип атырмыз. Жақып арада турмысқа итпбарсыз қарап,
тек өз басыныц ҳәзлнгии ойлап қыянетлик ислеген айыпкерлер бнротала әшкаралаиып, шермеиделик өресине жипсиз тацылады ҳом совет закоиына муўапық тийисли жазасын алады. Жақыпда бул қолымдағы
жыиаятлы ис биротала тамамланып, биз оны судқа өткеремиз. Мениц ойлаўымша суд бул исти өзиниц ашық
мәжилисинде қараўы тийис.
ў'
Демек, егер сиз еринбесециз сонда судқа қатиасып,
қыяиетшиииц ким екепин оз көзициз беиен
көресиз
ҳәм оныц ислеген жынаятлы
ислерин өз қулағыцыз
бенен толық еситесиз. Мақулма? — деди сл үлкеп сырдыц әцгимесин қозғамай тек ушлығын билдирди де.
Көпти кврип, көп жасаған ғ!рры Абутовгыц ойына
дәрриў түсинип: «мақул иним. Ашық суд болса злбетте, қатнасамыз» Ол хошласып орнынан турды.
* *
*
Түн. Елдиц алды жатар-жатбастан, Абутов жанына
еки-үш оперативлик хызметкер ҳәм көщёниц комитет
ағзаларын алып, Мәриямныц «кирейге» оерилген жайына ацлыў жүргизди.
«Қоразлар екинши мәртебе қышқырған ўақта қарацлаған биреў жайдыц аўзына келип, есигии
аштЫ
да, ишке кирип кётти.
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Арадам азгаитай ўақыт ятпей-ақ Абутөвтын снгпалы бойынша оператив группа меиеи көшеииц үш-төрт
адамы жайға кирдм. Қараса бөлмениц ишииде Арыўхап өзиниц ҳарамылыгыи әшкара ететугып айгақ затларын жыйиастырып атыр екеи:—Сиз биреўдиц жайына урлыққа түскенициз жоқпа, — мыпа түйи-итмктеги
ие норсе өзи, қәне бизде көрейик? -—деп майор гуўалардыц көзпише түйиишикти шешип жиберди.
Арыўхан лал болып еденге шашылғаи өзнниц диз
кийимлери мепеп иш көйлеклериие қарады: — Булар
не өзи, оны қаяққа апаратырсыз? — Абутов бурыштай
қызарган уятсыз ҳаял менеи бетлести.
■
— Енди сиз баламныц ўақыясып қоя берип, мепиц
диз кийимпм менеи иш көйлегимдн тексериўге келдиныз бе? Мейли уялмасацыз қарап көриц? — деп
аўзыи толтырған алтын тислерин жарқыратып
сө!1леди.
■ .
— Сиз орыпсыз секирмец, иске байланыслы болса
бәрип де тексеремиз. Ҳәммсснпде көремиз. Ал, мепнцше, балацыздыц аўыр ўақыясы, сизиц бузықлығыцыз
бепен кимди ойнас тутып жүргеиицизге байланыслы.
Айтыцызшы, не ушыи сизди өзициздиц балацыз, баўырыцыздан шыққан псрзептнциз сопшеллп жамаи көрип, атыцызды атагаинан дэррпў
шоршынып пәлет
жоллайды? Бул бир, екиишидеи сиз өткеи сапары сораў
алгапымда бул жайдыц есигинеи атлаган адам емеснеп, деп ант ишкен едицпз. Сопда енди бул жсрде не
жумыс пеиеп жүр едицнз? — деди майор.
Арыўхан бсзтеги тутқан адамдай қалтырап:—Жүдә
иплас, ҳаяллардыц ншки дүпьясы менсп нәзик турмысыпа түсиибейтуғып турпайы адам екеисиз, — деди.
—_Қэие, затларыцызды стол үстиие қойып,
жайыцыздыц гнлтип бериц. Ҳэзир мына гуўалардыц қатнасы менеи акт дүземиз. Ал снзден шынтлап
сораў
алыўды милиция бөлимипде даўам етемиз? ■
— деп Абутов стулге огырды да, папкасыи ашып, қагаз-қәлемип
шығарды.
— Дүзеберин, актицизден қанша дүзсециз де ҳеш
қорықпайман. Совет законыида ҳаял-қызлардын қәлеген адамы менен жүриўине тыйым салатуғын арнаўлы
статья жоқ. Ол жағынан да хабарым бар, — деди кийимлерин столдыц үстиие шашып жиберип.
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— Ец алды меиеи сизди өз ҳүжданьщыз, аналыҳ
инабатыцыз цараланды, — деп өз-ара сөзге көшемнц
комитет ағзасы, ақ шашлы ҳаял араласты.
Арыўхаи жүГфик тнлин жутып
қойғапдай үнсиз
қалды.
Екипши ҳаял шыдап тура алмай:
— Мен снзди сыртыцыздан сондай тәртипли ҳаял,
үлгпли ана деи ойлайтуғын едим. Бнрақ, биреўдиц
ишки дүньясын билмей, сыртыиан баҳа бериў қыйын
екен. Пүткиллсй жацылысыппаи, — дедм аўыр гүрскнмп.
Соныц арасыида Абутов актти дүзнп болып, даўыслап оқып берди. Ҳәмме қолыи қойды. Бирақ Арыўхан
•қол қойыўдап бас тартты.
Абутов ис ушыи керекли, «айғақ» затларды Арыўхаипыц өзине көтертип, ониаи сораў алыўды
даўам
етиў ушыи кабинетиме ертнп келди. Сөйтип ол өз орныпа отырды да, столыиыц тартпасындагы
жазыўлы
магпптофонын Арыўханга билднрмей ислетнп: — Аўа,
ол жайыцыз да кимлер мепеи қайсы ўақтам
берли
табысып» киятырсыз? — дедн тумсығын көтерип, тосырацлап отырған ҳаялға қарап.
Лрыўхан ашыўлы нәзернн майорға тнгип: — Кеўилпме жаққан жмгитлердиц көбиси менен жүрдмм. Ҳәзир дс жүремеи. Жасым жаца қырықган өтти.
Бул
ҳаяллардыц сц қумарлы, қызғын дәўири. Мен ойпас
қылгап жнгитлерпмпиц кобпсиннц аҳын
билмеймеп.
Улыўма маған олардыц атыпыц кереги де жоқ
еди.
Қалай, жуўабыма қаиаатландыцыз ба? Ҳей, Нуржан
Абутович, сиз менн дуйым журтқа масқара етип, бийкарга оўсреленнн жүрсиз. Бәри бир маган ҳеш нәрсе
қыла алмайсыз. Аўа, бир ўақлары меипц менеи сизин
өзицнзде жүрднцнз. Ол жайда талай ирет менин менен
болг.апыцыз ядыцызда ма? Әкелгеи сыйлықларыцы ;ды
жогалтпай көзимниц қарашығындай сақлап қойыппан.
Неге тацланасыз, я бул сөзлерим өтирик пе? Неге бул
жуўапларымды протоколға жазбайды? — деди ол ништерли тилн менеи майорды жыландай шағып.
— Уятсыз, арсыз, мен қашан сизиц менен жүрдим.
Қайсы ўақта снзге қапдай сыйлық алып бердим, қәие
дәлнлле?
— Ҳе, солай ма, олай болса сизде мениц басқа меиен жүргенимди дәлиллеп бериц?Абутов үндемеди. Ашыўы ишине сыймады.
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Арыўхан бийҳаяшылыққа салып: — Билемен, сиз
ишицизден мени жек көрип, нағыз жуўҳа ҳаял
екен
деп отырсыз. Мейлп, онлай бериц. Буған меми бай турмыс пепси жумыссызлық жарамсыз ер мемен тәнимдегп тасқын қызыў көтерип, сизлердей ғошшақ жигптлер
жолдан шығарды. Бирақ, меп ,епди оғаи окинбсймен!
деди срнин қол орамалы меиен сыпырып.
Абутоп отырған жерииде сәл шалқайып, тартпапъщ
ишиндеги жазып отырған магнитофонға көзинин 'қыйығын салды да:
— Бул ҳийлециз бенен батқан батпағыцыздан шығалмайсыз. Сонын ушын саўалыма копкрет түрде жуўап бернн. К-амал Муқанов пенен қай ўақтан бсрлн ойнас қыла басладыцыз? >— деп ол бойын жазыў ушын
орпыиан турды.
Арыўхан жуўҳалық пенен мыйығыпан күлип: —Айттым гой, Нуржан Абутович, буннан ҳеш порсе шықпайды деп. Сиз меми босқа иркип, кир кнйпмлеримди
қатлаўдын срныпа керегицизди талап етин. Сопгип бир
мәмлеге келнц, мен сизден ақша туўе, жаи тәиимди де
аямайман. Меиде бәри бар. Соныц ушып қурғақ сөзди,
кимлср мепеп жүргепнмди мужий бермей тийисли порсе сорац. Не тилесениз де таўып беремен?! — дедн ол
Абутовқа.
Майор Арыўхаиға жеркенип қарады: — Сораў питти, кетеберин. Егер қорықсацыз, қасыцызға милпния
қосамап, үйиннзге шекем гүзетип салады, — деди ол
қағазларын жыйнастырып.
Арыўхан орпынап турып: — Бул сораўыцызға протокол дүзбединиз ғой. Я айтқан сөзлерим кеўилинизге
жақпады ма? — деди Абутопты табалағандай.
Майор тартпасьшдағы жазып атырган магнитофонға қарап: — Сизин айтқан сөзлерициздин бәри ядымда
жазыўлы тур. Керекли жайында еле оқып еситтиремен,
—деди де, тартпаны жапты.
* *
*
Гүўа иретинде соралған Камал Муқанов әўели тиккелей жуўаптан бас тартып, ҳәр иорсени бир шанмаласа да, кейнинен майордын «олай болса сиз^ди Арыўхан
ҳәм Мәриям мепен жүзлестиремен» деген шешиўши
сөзинен ақылына енйп: —Аўа, Арыўхан менен жүрғеним ырас. Бирақ, оныц менен ойнас болыўға мени сол
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ҳаялдыц өзи мәжбүр қылды. Күйеўи
жоқта
мени
үйине шаҳырып түрли аўқат пенен ншимликлер берип,
цатиасымыз күшейип кетти. Ҳәр байрам сайыи маған
сарпай әперип, кем-кемнен жарана баслады. Бир күилери ол мағаи иаз етип, түрли жилўа меиен қаеыи кағатуғыи болды. Мен де ишимиеи сезикленип: «Усы
келиишек бир сумлықтыц кестесин тоцып жүр-аў» деп
ойладым.
Арадаи және бир жыл өтти. Бир купи ярым ацшамда отырыспадан кейин киятырсам, Арыўхан алдымиан
шығып:—Сиз меии қашаиға шекем саўдайы етип қоясыз. Жолыцызда көзлерим саргайып, шыдамым таўсылды ғой, — деди де, бирден цушақлап алды.
Бирден
еркеклик сезимим оянып, басым айлаиып кетти. Еидиги жагып, айтып нетейии, жнгирма бесинде қайсы жигит цыз-жаўанныц қырц мыц түрл'и жылўасы меиеи
ҳызыўына шыдап турғаи дейсиз? Мем де тасқыи жүректин тербеўнме шыдамай сол күии Арыўханныц гулипе
қопдым.
— Сиз Сабырбай аға менен қыяметлик қоцсы бола
турып, оныц.көзине шөп салыўға уялмадыцыз ба? —
деди майор ашыўлы түрде. Камал талақтай көгерген
қалын ерннн тислеп үнсиз қалды.
— Арыўхаи сизге жараиып, өзиие айландырыў ушын
қандай сарпай ҳәм сыйлықлар берди?
Муқанои азғаитай ойланын: Арадаи өткен жигирма
жылдай ўақыттыц ишииде олардыц бәрии ядта сақлаў
қуйыи, әлбетте. Бцрақ, көзге көринерлик ирилерин
айтайыи: Мысалы мына қолымдағы алтыи саат пенен
ийнимдсги костюмим, үстимдеги нейлои көйлек, жемпир сонын берген саўғасы. Енди булардаи басқа
ол
түрли коиьяклар меиеи шоколадлар, қымбат баҳалы
суўлар мепен жақсы сигаретлер берип турды.
— Сиз усы сымбатыцыз бенен ер адам бола турып,
ҳарамы ҳаялдан ҳәр қыйлы сарпай ҳәм сыйлықлар
алыўға ҳүжданыцыз қалай шыдады? Ал, енди Арыўхаи
меиен ойиас бөла турып, олар меиен қалай қуда болдыц? — дсди оиыц бетние тигилип.
— Жаслардыц өзлери табысқаи соц оларға қарсылық ете алмадым. Оныц үстиие Арыўхаи да егер қудақудаүай болсақ, екеўнмиздиц арамыздағы жасырын
қатнасықтыц жолы жециллесип «барыс
келисимпз»
елеспесиз болады ҳәм өз-ара байлапысымыз ҳеш . қағпаида үзилмейди, '— деди ол бети былыш етпей.
7!
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Абутов қолымдагы көлемли делопы
азан менен
асықпай жоие бир мортебе көрип: «...Ис бойынша топлаиғап материаллар ҳом алдым ала гуўа иретииде соралған адамлардыц жуўан сөзлерине қарағаида, Арыўхапиыц оўслдсн бузық ҳаял ексни, тағы оныц өз қудасы Қамал Муканоп пепсн тураҳлы түрде ойнас қылғапы толыҳ тастыныклапады. Демек, бул
бузықлықтаи хабарлы болып, иши жаиыи жүрғеи жан күйер
адам той ўақтыпда хат жазып, Андостыц кисесиие салғаи болса, ол өз аиасы менен қайыи атасыиыц х.арамылығына арлаиып, ашыў үстипде өзии-өзи атқап болыўы ксрск. Енди сод ўакта аўыр ўақыямыц үстине
барып қалган Арыўхан өз аныбып жасырыў
ушын
кийеўнниц қолындағы хатты жулып алыи, дорриў жоғалтқан болыўы итимал»... — деди ол өз ишипсн тынып.
Оны терец опдыц толғаўынаи сораўсыз ишке кирген
Арыўхаиныц даўысы алац етти, — Жолдас майор, меннеи кереклн сораўыцыздыц бәрин бир жыйын қалдырмай алыц. Ертец меи Ташкептке жөпеп кетежақнаи,—
дсп ол отырмастан өкнслн адамдай тосырацлады.
Абутов алдындағы ашық делодаи басыи котсрип:—
Ҳе, қәне отырыц, ташкемтлпк
қаидай
жумысыцыз
шықты? '— деди оиыц бир ўақлары Арыўхап деғен атыиа ылайық болған түр-түсиие сымбдуына қарап.
—Бул жердеги врачлар жақсылап емлеўдиц орнына
опыц жиплисип шыгарды, — деди нағыз ғамхор апа
қәлнипде.
—Жүдә жақеы, ал бирақ, еле сизнц менеи сөйлесежақ сөзлер, ашылмаған сырлар
бар.
Борекелла,
өзнциздиқ келгеиициз тәўир болды. . Болмаса ҳәзир
үйицизге шақырыў хат жиберейин‘дсп отыр едим. Аўа,
ҳәзир маған ис бойынша көп норсе аяи болды. Ҳәттекн, балацыздыц не себепли өзине-өзи буныцдай аўыр
қыяиетлик-еткени де мәлим болып түр.
— Япырмай ә, ие ушын балам езии-өзи атқан екеи?!
■—деп Арыўхап майордыц алдын орап сөзин бөлди.
Абутов ҳийлекер ҳаялға бир қыялап, сыншыл иозерин тикти де,
— Оны енди сизиц өзициз айтып
бересиз, — деп
мыйығын тартты.
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Арыўхаи дәррмў сезикленип: — Бул сизик шыныцыз ба, я оиыныцыз ба? >— деп орынан өрре турды.
— Бул жсрде онын болмайды, отырын айтаберин.
Маған сндп бәрн айқын.
Арыўхап биразга шекем демин ишине алып, үндемен
бозарыи отырды. Опыц қарауытқан көзи алдынан өткеи
ўақыялардын дизбеклери ҳәзир қара булттық саясыидай салҳын тәспр ҳалдырып жылжый басладк.
Бир
ўаҳлары ол көкирегин керпеген ҳорлыҳтын зәрдесипе
шыдамай бпрдеп жылап жиберди. Қөзлеринен атлығып шықҳан ашшы жас еки бетии жуўып, барлық сырды боптлсп қойгаи ҳатал жүрегипе қарай ақты.
Абутов тумбочканыц текшесинде тургап графин менеп стаканды алып, — Мәрҳамат, азгаптан суў ишип
жибернц, дорриў босасқаи кеўилицпзди басасыз? —
деди огап толы стакан суў усыпды да.
Арыўхап бир уртлтм суў жутып, сол заматы
солқылдысып басты. Кенин үмитсиз ҳәм итибарсыз нозерип жоқары көтерип: — Мепиц енди не боларым болған қусайды. Мейли жазыц, борииде айтамап, — деди
аўыр гүрсппди де. Абутов бирдеи жаилаиыи, — Айта
бериц, тыцланман, — деди қолыиа ручкасын услаи.
Арыўхап сле»де көз алдында думандай
қаплаиып
серпилмей тургаи тәсирли ҳәм трагедиялық ўақыяиыц
бүркеўип ашып, — Меиицше ери жақсы,
жарамлы
ҳәм оиы сүйстугып ҳаял ҳеш ўақытта бузықлық ислемейдн. Меи бул бузықлықты себепсиз, я мәсликтен ислеғиипм жоқ. Меп оп алты жасымда өзимиеи оибес
жастай үлкеп Сабырбайға турмысқа шығыўға мәжбүр
болдым.
Бул ўатапдарлық урыстыц ец аўыр, турмыстыи сц
қыйыи 1942-жылы еди. Аиампаи, әкемиен жетим қалып, көзли болып отырған жалғыз дайымды ианаладым.
Бир күпи жуўҳа жсцгем мепиц басымды айлаидырып,
Сабырбайдыц қойпыпа салды. Сөйтип мен
ерикснз
түрдс оныц ҳ-аялы болдым. Күйеўим қурғын екеи. Ҳеш
порсеге зар болмадым. Тамағым тойып, кийимим пүтии
болды. Арадап бир ай өтпей-ақ, Сабырбайды да фроитқа алын кетти. Ол 1944-жылдыц аягыпда
фронттан
жарадар болып офицер дәрежесипде үйғе келди. Мен
қуўапып, сагынганымнан Сабырбайды қушақлап, оны
қай жсрге огыргызарымды билмедим. Ол да мени еркелетнп қасынан айырмады.
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Түнде төсек салдым. Бирақ, күйеўнм «бигин жалғыз
жатайық, жарамныц орны азар берип турыпты» деди.
Меи күйеўимниц сөзнне исеиип, илажсыздан
жерде
жалғыз жаттым. Көпке шекем упқым келмей, Сабырбайды қушақлағым келе берди. Бпрақ, сөзине исепип
уйқысыи бузғамым жөқ...
Күйеўмм ертецине де ҳәм онман соцғы күнлери де
мағаи жакынламады. Меииц ашыўым келип бир сапары түнде оиыц цасына барып жаттымда: — Сеи мени
сүймейсец бе, я урыстан «тойын» қайттыц ба? — деп
сорадым.
Сабырбай мени әсте цушацлап, ■
—Сен өкпелеме
Арыўхан мен сағап... .
Бирден меииц цызыўым цайтып суўып кетти. Биразға шекем гә уялып, гә өкииип ундемей жатТым.
Кейин өзимниц төсегиме жатайын деп орнымиан турмацшы болдым. Бирац күйеўим кушағынаи шығармай,
мениц шащымиап сыйпалап, ■
—Сеи мени жацсы көресец бе Арыўхаи? — деди өз-өзинен тынышсызлан! ап
түрде.
— Билесец бе, мен сағаи цызлай тнйдим. Ҳэм ығбалыма жазылғаиы сен шығар, деп илажсыздаи өмирлигиц болдым. Бирац, меи өткеи еки ярым жыл ишиндс
сениц көзице шөп салып ғыйбатлыц ислеў түўе, ерлерднц бетйне де цараған емеспен, — дедим цамсығып.
— Мен саған исенемеи, Арыўхан. Ал, бирац сениц
кеўлицди табалмағаиыма ишимнен
цыйналып
ҳәм
уялып ҳәр нэрсеии сорап атырғаиым ғой. «Кеширерсец»
деди ол суўыц демии алып. Меи мийримсиз урыстыц
ацыбетииен усындай бахытсызлыцца, кемликке, цорлыцца дуўшар болғаи адамман. Енди нецылайын, сени
сондай жацсы көремеи ҳәм жүдә аяймаи. Еидй 'егер
сеннеи де айрылсам... Деғен менеи өзиц бил, бирац абзалы мени таслап кетпе ҳәм меииц жыныслыц жақтан
жарамсыз болып цалғанымды ҳеш кимге айтыўшы болма. Бул сыр ерли-зайыплы
екеўимиздиц
арамызда
көмилип цалсыи. Болама, Арыўхан? — деди ол жалынышлы түрде.
Мен бирден терис царап жаттым да, жүрегимди
жандырғаи цорлыцца шыдамай жылап жибердим. Бирац, кейнииен күйеўимди аяп дәрҳал басылдым. Сонда
да оныц меиен бурыиғыдай кеўил ашып сөйлеспедим.
Себеби, сол ўацыттан баслап меннц тула
бойымды
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қандай да бир салқын самалдыц тәсири түршиктирип
жиберди.
Аўа, мен тек күнеўимниц сонысына бола бузықлықтыц есигин ашыўға мәжбүр болдым. Әлле қашаннан берли изиме түсип жүрген жигитке «яқшы»
деп
ўәде бергеиимдн өзимде билмей қалдым.
Сабырбай ме.ниц ойнас тутқанымды ҳәм ким менен
табысқанымды көп узамай-ақ билди. Бирақ
өзинин
аптқаи сөзии жута алмай маған ҳеш нәрсе деген жоқ.
Қайтама мен бир күнлери жерик болып ойнасымнан
қурсақ көтергенимде:
«...Мспиен ҳеш қысынба туўа бер, еғер ул туўсан
сени төбеме көтеремен»... деп өзинин қуўаиышын билдирди.
Биринши мәртебе «бетимди» ашқан адамныц аўзынан бул сөзди еситип, мен жерге кире жазладым. Ҳәм
опын алдыпда өзимнин ҳеш қандай айыбымды сезбедим.
— Кеширерснз Арыўхан соида сиз ец әдеп ким менен танысып, кнмге ўәде бердициз?—Абутов оиыц сөзин бөлип, иске анықлық киргизбекши болды.
— Ал, енди ырасымды аптсам, мен турақлы түрде
Камал Муқанов пенен жүрдим. Қалғанларынахкеўилимди ашқан меиен кейин өз қотемдй сезип, дәрриў олардыц сырлы соқпагына шецгел көмдим,—деди ериин
ериксиз тиследи де.
Абутов ийегин қағып: — Ендн әўелги
сөзициздиц
даўамын айта бернц? — деди.
Арыўхан суўық демин алды да, — сөйтип
мепиц
айы-күиим питкен соц уллы болдым. Аўа, уятта болса
айтайын, бул жерде мсниц уллы
болдым деўимниц
себеби, ырасында да ол Сабырбайдыц көзи алдында,
оныц ырзашылығы бойынша ойнасымнан тапқан балам
еди. Бирақ, сонда да күйеўим мениц ул тапқаиыма жүдә қуўанып ҳәм мақтаныш «Билемен жаным, сен елеге
шекем мениен қысынып жүзицдн жасырасац.
Зыяиы
жоқ, Өйткени, усы бир тырнақ ушын сепин барлық гүнанды әўел бастан
кеширгеимен.
Мейли, ол бала
кимнен болмасын, бәри бир иисанғой...
Енди оны өз перзентимиз, келешегимиз,
мийрасхорымыз сыпатында өсириў,
әлпешлеў,
тәрбиялаў,
сүйеў керек...» — деди бир сапары шын кеўили мепен
баланы қолмна алып.
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Усы ўақта бирден мениц кеўилим бузылып, күйеўим
алдындаьы кешириўге болмайтуғын айыбымды көзимнен аққан жасым мепен жуўыўга ырза болдым ҳәм
оиыц айрықша мәртлиги
мепеп
адамгершилигине
ксўилим толды.
Абутов цолын көтерип: — Ендп меппн пәмлеўимше
улыцызды Муқановтап тапҳан болыўыцыз керек. Дурыспа? — деди Арыўханнын сөзин белип.
Арыўхан бурыштай ҳызарған жүзин жерге тигнп:—
Оныц анығын өзимде билмеймен. Өйткеин, мен... меп
бир адам меиен бир адам меиеи жүрмеген едим. Сизлер
Айдосты Муцаиовтыц баласы деп ойлайтуғын шығарсыз. Оны қудай биледи, өзим апа болсам да өгап кепиллик ете алмаймап. Ал, бирақ турмыста
ойламағаныц ушыраса береди екен. Меи де әдеп буиыцдай ўакыяпыц отында жаиамап деп ойлаганым жок
сдим.
Емди өткеи иске арлапғанымпын ҳеш
кожети
жоқ.
Күйеўим айтқаидай, «бэрипе урыс», тек 'урыстац ақыбети айыплы ҳәм турмыс иеиеп жаратылыстыц талабы
себепкер, — деди ол айтар сөзин аяқлағандай болып.
— Енди сиз аўыр ўақыяиыц үстни де жарақатлаиып
жатқап балацыздыц қолынаи алған хат ҳаққыида айтыц? — дедн Абутов.
— Меи ол ўақытта балампыц қолында да, күнсўимииц қолыпда да ҳеш қаидап хат көргеним жоқ. 13упы
мен өзимпиц бирипши жуўабым да ақ тастыйықлап
өткен едим, — деди пәтлеиген түрде.
Абутов жәдигөи ҳаялдыц сур бетине қараи: — Яқшы, олай болса биз сизди усы хаттыц сыры ащылып,
барлық ўақыя ақырына шекем аян болғаныпша' иркемиз. Егер соида да өз билгеиицизди айтпай
өжетлик ете берсециз бәлким прокурордыц санкцпясы мепен қамаққа алыўымызда мүмким. Түсиникли ме? —
деди барлық ҳақыйқатлықты оиыц алдыпа жаиды да.
Арыўхан қас-қабағын түиертиш — Ҳе, қапдай айыбым ушын мени иркесиз ҳәм қамаққа аласыз? ■
— деди
қәҳорленген түрде.
— Ол жагын өзициз меннен де жақсы билесиз. Бул
жерде жәдигөйлнктиц сирә кереги жоқ. Ақыр, сизнц
балацыз өзпп-өзи бийкарға атпағам. Оныц өз өмирип
зая қылыўына сизиц бузықлыгыцыз баслы себеп болған. Айдос аршыл жигит екен. Ендн бнлдициз бе? —
деи манор Арыўханды жынаят исиниц айыпкерлер отыратугын столына жипсиз тацды.
•
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Сол ўақытта ол алдьж ала таярланғаи
қарарға
муўапық иркиўғе алыпған Арыўханды дежурныйдын
қолыма тапсырып, өзи туслениў ушын
кабпметипсм
шықты. Аўызда ол тосынпаи Айманов пснен ум.1ырасып
қалды...
— Ассалаўма алейкум, Нуржан Абутоғшч, мем асыгыс түрде сизге киятыр, еднм, — деди қалалық судья.
— Парахатшылық па өзи? — деп майор Айманоптыц бетиие жалт қарады.
— Меп бираздаи берли Сабырбай ағаммыц басыиа
жай салайып деп ғамламып жүр едим. Епдн
мепиеп
басқа омыц жап күйери жоқ. Сөйтип өткен күни отпускаға шығып қолым босады. Жапыма еки-үш жәрдсмши ҳәм уста алып, бүғин азаида гербиш, цементимдп машинаға жүклеп әўлийеге келдпм. Машинаны
сыртта қалдырып өзлеримиз әўели зиярат етейнк деп
Сабырбай ағаммыц қобирине барсақ, ол ашылып қалгам. Мсн ҳайраи болып қобмрдиц ишнне түстим де лоҳоттиц аўзыи жабайып десем, жайында
Сабырбай
агамиыц деисси жоқ. Бирдси зәррсм ушып
секирип
қобпрдеи шықтым. Жаиымдағы жолдасларымда ацтац болып, жағаларын услады.
Опы әлле қаидай
жыртқышлар алым кетти ме дегец қәўетср меиеи қәбирдиц дөгерсгим қарасақ оныцдай адам дсиесин жейтуғын жыртқыштыц изи жоқ. Ксрисиишс еки етиктиц
изи бар.
Екн етиктиц нзи бпзлердн әўлийениц төриие қарай
алыи кетти. Бир ўақытта из таслақ жерғе жетпп, бирден жоқ болды. Оиы әри қарап, бери қараи, ҳеш жердсн шығара алмадық. Сөйтнн, сүйсгимизди таба алмай
қуры сандалып үйге қайттық. Жанымдағы
адамлар
жағасын услап, өз үйлериие кетти. Меииц туўры сиЙге
келиўим, — деп Айманов тац қаларлық ўақыяны қысқаша баян етти.
Аймановтыц созиие аўзын ашып қалған Абутов: —
Тоўбе, онбес жыллық ис тәжирийбсмииц ишииде буныцдай бәлёни ҳеш еситпеген ҳәм кормегеи едим. Қәбирдиц айланасында еки етиктиц изи бар дейсиз бе?
—деди тынышсызлаиғаи түрде козлерии қыпылықлатып.
— Аўа, еки адамиыц изи бар.
Абутөв бираз ойланып турыш «Демек,
Сабырбай
ағаныц тосымнан өлиўинде ҳәм енди оныц деиесиниц
урламыўында қандай да бир жасырын сырдыц, аўыр
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жынаяттыц шийеленискен терец тамыры бар> — деди
ишинен қалыц ернин сәл қыбырлатып.
Сол мәҳәли Абутовтыц басшылығыпда машинаға
отырған оператнв хызметкерлер әўлийеғе жетип келди.
Олар Сабырбайдыц ҳэбирипде саҳланған «уры>
ныц изине пзлеўши ийтти апарып, — «Тигр» изге! —
деди.
—■— «Тигр» изди алып тумсыгын котерместен, әўлийениц төрине ҳарай тартты. Ол коплеген
ҳойымшылыҳтыц арасынап өтип, бир гене қәбирдиц үцирейген аўзына келди.
Ийттиц нзин ала жуўырып княтырған
оператив
хызметкерлер дәрриў бул жерге жетип келип, қәбирдиц ишине үцилди де, бирдеи бори. де артына шегинди. Олар қәбирдиц ултанында қанарға тығылган өлини көрди.
Манор оны сүўретке түсирип ҳәм қәбирдиц дөгерегиндеги гүманлы излерди гипскс алып болган соц колғаплы хызметкерлерге қаран: — Қәие, абайлап қанарды сыртқа шығарыц? — деди.
Дәрриў еки жигнт қәбирдиц ишнне кирип, қанарды
көтерип далаға алып шыцты. Мапор оператив сумкасындағы пенцит пенен ҳаиардыц аўзын буған жипти
шешип, оны айгақ зат иретинде қағазга орады да кисесине салды. Кепип абайлап қанардыц аўзын ашты:
— Астаўпыралла, бул Сабырбай ағаныц
денеси
ғой!.. — деди тап усы ўақта әўлийеге жетип кел1ен
прокурсГрдыц жордемшнси.
Ҳәмме өлнпиц еле бузылмагап бет-шырайынан Сабырбай ағаныц денеси екеннн таиыды.
Сол заматы Сабырбайдыц денесн өлиханаға апарылып, арнаўлы жоллама менен судмедэксперт
врачқа
тапсырылды.
«...Өликтиц жүреги туншықтырылып, деми жегпей
тоқтаған, жынысый мүшесинде кемислик
болмаған»
Бул судмедэксперт, Ерачтыц өли денеге операцця жасап болғаннаи кейин шығарған жуўмағы еди.
Бул ўақыя Абутовтыц оперативлик картасына жаца
өзгерислер енгнзип, тергеў жумысын бурынғыдан да
бетер терецлестнрип жиберди.
Мине ҳәзир ол судмедэксперт врачтыц шығарған документи үстинде терец ойға кетип: «Демек. Сабырбайды жаўыз нийетли жынаятшы туншықтырып влтирген.
Гәп сонда, меницше Сабырбай баласыныц ўрқыясына
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байланыслы болған ҳәмме сырды билген. Ҳәм ақыр
аяғында өзиниқ ар-иамысы менен
адам1ершилиғин
әдиллик тэрезисиниц бир жагына, аўыр жынаят пеиеп
оны туўдырған ҳупыя сырларды оныц екннши жағына
салып, бәрин де әшкаралаўды ойлағаи болыў керек.
Онық бул маҳсетин алдын ала сезген я өз аўзыиан
еситкеи ҳыянетши, әлбетте Сабырбайды жоқ
етиўю
мәжбур болған. Енди оны ким өлтирген дегенде гумапланыў картасына тек Арыўхан туседи. Ал, Сабырбанды өзиниц ҳаялы өлтирген болса, оиыц дсиесин кнмлер
ҳәм ие ушын қәбиринен урлап, басқа ғөрге жасырған?»...
Абутовты терец ойдыц тербеўинен телефоииыц шыцғырлағаи сести шығарды: — «Аўа, ҳә мәйлн берип жибере бериц. Әлбетте, жерлей
берснн» ден
майор
трубканы өз орнына қойды. Кейин ол ериксиз түрде
кабииеттиц мүйешинде турған қанарға қарады. Онын
көзине айғақ заттыц сыртындағы тамғасы меиен цисрлары түсти. «РП-Лго 8456621» деп оқыды да: — «Тоқта,
бул райпоныц тары ғой, ҳәзир оны анықлаў керек?»...
деди ишинен. Кейии ол қаиарды улкеи бир қағазга орап
алып, кабинетииен шықты.
Сол заматы ол райпоға барып, бухгалтериядан барлық келгеи товарлардыц реестр документлерин тексертип. «РП А» 8456621» I— деген тардыц райпога жүк
пенен келип Камал Муқаиовтыц складына
өткенйи
анықлады.
Сөйтпп бул жөнииде ол райподан тинисли справка
алын, кешикпей кецсёсине келди де, наЧалышктин
үстиие кирип, қөлыидағы жыиаятлы иске байлаиыслы
болғаи кейинғи ўақыяларды толық баян етти.
Подполковнйк Рахметов оныц докладын
дыққат.
пенен тыцлап болып:
— Яқшы, енди не қылмақшысыз? — деди майордыц
өз пикирин аиық билмекши болып.
— Ҳәзир Муқановты шақыртып, ониан
ўақыяға
байланыслы қосымша сораў аламан ҳәм егер сиз ордер
берсециз Арыўхан менен Камалдыц үйиие тинтиў жүрғизип, әўлийеде из қалдырған етиклерди табыўға ҳәрекет етемен,.— деди майор.
— Мейли, оперативлик жумысыцызды
айтылған.
тәртипте даўам ете бериц, —деди майордыц пикирин
мақуллаған Рахметов.
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Муқаиовты шақырып келиўге кеткен
милидиоиер
бираздан кейин Қамалды үйинен де, кецсесииен
де
таппай келди.
Абутов бирдеи ац-тан, болып үнсиз қалды. Ол бираздан кейпи ғана истиц йасырға
шапқанып сезип:
«Уақ нетесец, бағана оиы бас салып иркиўге алсам болады екен. Улыўма жынаятшыны ҳәмме ўақ өзпцпен
ақыллы, ҳийлекер, өткир деп билиў керек». Енди оны
табыў ушын қанша ўақыт ҳәм оперативлик күш сарч
етиледи. Ал оныц берген пәнти бир бөтеп...» деди ишинен суўық демин алып.
Муқановты излеў сол күни де, ертециие де ҳеш қандай нәтийже бермеди. Өзиннц аўыр жынаятын сезип
• .сөзсиз қамалатуғыиыи билтен Муқаиов ҳеш
жерден
табылған жоқ.
Сөйтнп Султаиова Арыўхан менен Муқанов Қамалдыц бнрликтеги ислеген жынаятлары бойынша екеўиииц де бас шарасын қамақ деп белгилеўге ҳәм Муқановқа пүткил союзлық излеў жәриялаўга қарар шығарылыи, прокурордан санкция алынды.
Тек усындай үлкеи күш арқалы излеўдиц иәтийжесииде Муқаиов ү\и айдан кейип Қазақстаниыц қарағаиды қаласыиаи «Қасым Мақаиов» дегеи ат пепен
услапды.
Мапор тезирек Муқановты корнп, оппап
ақыргы
сораўын алыўға асықты. Ол ишпиен жынаятшыга қандай саўаллар берпўпп алдын ала таярлап, әбдеи жүйлестпрнп азапда кецсесппе келдн.
Майор кецсеге кнрер аўзыпда оғап Рахметов^ ушырасып:
— Муқановтыц бүгипги тергеўийе мен де' қатиасаман. Прокурорға да хабар етпц, я озн, я жәрдемшиси
келсин. Ҳәзир мсн мыпа магерналды машинисткага берип сизге киремеи, — дедн.
Олардыц бәрп жәмлесип болгаппап кейин, дежуриый арқалы «ҚПЗ» да жатқаи Муқапов алдырылды.
Камалдыц әбдсп сықылы қашып, азып-тозып, түр-түси
қашып кеткеи екеи. Ол отыргапларға ксўилсиз түрде
«сәлем» дегепдсй басыи ийзеп, иәзерип төмеи салды.
Рахметов ипегии көтерип:
— Граждаиип Муқанов, мыпа орымлыққа отырыц,—
деди узын столдыц ақырыида турган табуретканы көрсетти де.
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Муқанов сүйрелип барып, өзиниқ
ҳал-дәрманы
қашқан аўыр геўдесим орыилыққа таслады да, қыслығып суўық демии алды.
Рахметов алдындағы таяр сораўлардыц текстине қарап:
— Әлбетте, енди сиз жынаятлы иске байланыслы
болған барлық ўақыяны жасырмай айтасыз ғой, солай
ма? ■
— дедч.
— Өзимниц көрген-билгенимди, өз қолым менен ислегеиимди толық айтаман, —деди Муқанов ҳеш ойламбастан.
Жүдә жақсы, ал онда сиз мына
тамғалаиган
.қанарды келип көриц, егер танысацыз оиын
сырлы
тарипхын айтып.бериц? — деп подполковник мүйеште
жатқап айғақ затты көрсетти.
Муқанов қанарға бир қарап:
— Таныймап, ол мепиц складыма тинисли еди, —
деди.
— Ондай болса сиз бул қанарды қалай әўлийсге
апарыи Сабырбайдыц «кепинлипше» айлангаиын айтып бериц?
Муқапов пружииадай қысылған мойиым сәл созып:
— Қа1нып кетпесиммен еки күн бурыи
Арыўхан
үйиме келнп:
— Ал, енди сениц де, мениц де бахтым қара болды.
Органныц хызметкерлериие бизлердиц өз-ара байланысымыз ҳәм исле1ен барлық ислеримиз аян қусапды.
Ертец бнр күи екеўмиздицде қамаққа алыпыўымыз мүмкин. Сопыц ушыи «аўырыўдыц алдын ал» дегендей
бизлер де оз ғамымызды жеўимиз ксрек. Тезирек нзимиздн жоқ етип, қара басымыздыц ғамын
жемесек,
аяғымызға айырылмас тусаў салынып,
мойнымызга
шерменделик жиби байланапын деп тур, — деди оцашада.
' Меииц бирдем зоррем ушып:
— Емди не қылўымыз керек? — дедим ҳаўлыққанымнаи.
Ол мағаи қарай:
— Қоие, доррпў бир бел менен қаиар таўып, менпц
изиме ер, әўлийеге барамыз, ■— деди шешиўшн түрде,
Меп ац-тац болып:
— Ссн жинлимисец, усы қара түнде әўлийеде не
бар, бел менен қанарды не қыламыз? — деднм.
Арыўхан тисиинц арасыиан сыбырлап:
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— Сабырбайдыц денесин өз жайынан алып, бөтеи
жерге жасырыўымыз керек, — деди қапы бетке жалт
қарады да.
Менин жүрегим суў етип, төбеме биреў тоқпақ пенеп
урғандай болды. Б^фден тилим тамағыма тыгылып: .—
Не себепли, Сабырбай агаиы өзиниц жагқан жайынан
қозғап, басқа жерге жасырыў керек? — дедим тацланған түрде.
Арыўхан ашыўланып:
— Себеби, болмаса сағаи бул сырымды
аптпас
едим. Бол енди, тез қозғал. Ай туўмастан бурып үлгериўимиз керек, — деди ол буйрық иретинде.
Мен бираз ойлаиып! —Яқ, бул ўақытта мен әўлийеге алтын берсен де барманман. Оиыц үстиие Сабырбай
аганыц тири күнинде көзиие шөп салғаным аздай ен- I
‘ди олисине де қыянетлик қылайын ба? — дедим.
Арыўхан қатты пэтленип:
— Ҳәзир айтқанымды етпесец, тергеўде, «Сабырбайды қызғанып өлтирген усы», — деп бәри-бир
саған
жала жабаман. Сөйтип мойныца «қара жипти» салып
алды менен сени қаматаман, ■
— деди барлық зәҳәрин
маған жайып.
Нәтийжеде мен шақынан байланған малдай ериксиз
түрде опыц изине ере бердим. Солай етип айсыз түнде
СабырбайДыц қёбирин ашып, оныц денесин қапарға
салдық та, әўлийениц төриндеги бир гөие гөрге апарып
тасладық, —деди Муқанов мойныпдагы «аўыр жүктиц» шийели түйинин шешкендей.
— Енди сизнцше Сабырбайды өлтирген ким дейсиз?
—деп прокурор Муқановқа сораў берди.
— Әлбетте, Арыўхан өлтиргеп. Әўлийеден киятырып ол маган: «Сабырбайдыц, «сырлы хаттан» хабары
бар еди. Ол соцғы ўақта мен органға шыиымды айтаман. Жас өмирлердиц ўақытсыз өшиўиие айыпкер болып жүрмеймен, дей берген соц бир түнде опыц басына
сандықтыц үстиндеги барлық көрпе-төсекти аўдардым
да, тап көкирек аўзыныц тусына өзим минип отырып,
туншықтырдым» деди. Сөйтип маған ол «сен басыцды
алып қаш, болмаса мениц отымда жанасац» деди. Меи
шынында да қашыўға мәжбүр болдым», — деп Камал
томён. қарады,
— Гражданин Муқанов, сиз жаца айтқан
сырлы
хаттыц мазмунын билесизбе, ол жөнинде Арыўхан ҳеш
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нәрсе айтпадыма деп' Абутов бирден иркилип қалған
Камалды ўакыяньщ ағымына салды,
Муқаиов зилдей басын зорға көтерип:
— Яқ, мен сырлы хат жөнипде ҳеш нәрсе билмеймен. Арыўхан да ол ҳаққында маған өз сырын ашқан
емес,
Жынаят истиц бетлерин ақтарып отырған Рахметов
жазыўларға қарап:
— Гражданнн Муқанов, сиз Арыўханньщ өз баласын кимнен тапқаиын билесизбе, бул ҳаққында
ол
ҳаял сирә соз козғамады ма? — деди сыншыл нәзерип
Ка малға қадады да.
— Яқ, билменмен. Өйткени, Арыўхан тек
меник
менен емес басқа адамлар мепен де жүрген.
Рахметов орпынан турды да,Муқановтьщ қасына келип: — Яқшы, қәне сиз усы айтқанларыцыздын бәрин
ҳәзир Султанованьщ мойнына қойып бере аласыз ба?
—деди.
— Әлбетте, қойып беремен, — деди шешиўши түрде.
Рахметов майорға ийек
қағып. — Султанованы
әкелин ҳәзир ол екеўин жүзлсстиремиз? — деди.
Сәл ўақыттан кейин майордыц алдына түсип, ишке
Арыўхан кирди. Ол қапы бетке терис қарап турған Камалды көрип, бирдеи сескенип кетти. Бир нәрсе айтнақшы болғандай еринлери ериксиз қыбырлап, қас кирпигн тикендей шаншылды. Ол өзине усынылған стулге
сылқ етип отырды да төмен қарады.
Рахметов алдындағы қагазлардан басын көтерип:
— Гражданка Султаиөва, сиз қарсы
алдьщызда
отырған гражданды таиыйсыз ба? — деди.
Арыўхан ериксиз жумылған көзлерин ашып:
— Таныйман, — деди бпйпарўа түрде.
— Егер танысацыз оньщ ким екенин,
таныслық
дәрежецизди, арацызда болған байланысларды айтЫп
бериц? — деп Рахметов майорға жазыц дегендей ийек
қақты.
— Оныц аты Камал, фамилиясы Муқанов. Бир аўыз
сөз бсиен айтқанда, ол мениц екинши некесиз күйеўим.
Меи өткен жуўапларымда оныц менен қалай танысқанымды, ойнас болып, бираз жыл дәўран сурғенимди
толық айтқанман. Оларды тағы да қайталап отырғым
келмейди, —дедн.
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Сораўға райоплық прокурор араласып:
— Гражданка Султаиова, жыиаят ис бойыиша жәмлеиген төргеў матерналлары мемеи табылғаи
айғақ
затлардыц долиллеўиие қараганда, снз өз еркциз Нуржанов Сабырбайды биле гөре қастылилыц пепен өлтиргенсиз. Бул ырас па? — деди Арыўханныц талақтай
бетине қарап.
Арыўхан бул сораўды еситпп, бирдеи сцлтидеп тыиды. Ол тергеўдиц барысында барлық сораўларга таяр
болып, бел байлаган меиеи соцғы ўақыяныц ақыбетинен өлердей қорқатугыи еди. Сонлықтан да прокурордыц саўалы оныц жетн жүйесинен өтип, ақыл ойынан
адастырды. Ол енди өзиниц ақырына шекем әшкараланып ҳом тергеўдиц әдил өресине жипсиз тацылғанын
сезип:
— Лўа, өз ернмдп биле-гөре өлтнргеним ырас, — деди цалтырағаи еринлерин аяўсыз тпследи де.
Рахметов бул аўыр ўақыяныц аяиышлы картпнасын көз алдыиа елеслетип:
— Не ушыи ҳәм қалай өлтирдициз—деди жеркенншли түрде.
Арыўхап суўық демии алып:
— Мен Сабырбайға қызлай бардым ҳәм оныц мепеи
төрт жыл даўамыпда ҳадал турмыс күширдпм. Бирақ
бул ўақыт пшпнде меп көз жарып опнаи тырпақ көрмедпм. Сондай-ақ, ониап жыпысый ҳозликте тапнадым.
Ол меппц кеўнлсиз жағдайымды сезпп, бпр күпи
өз
ықтыяры мсиеи бузықлық жолыпа салып,
«Мейлн,
қолегеп жигитиц меиен жүребер, маған бала
тапсац
болғаны» —деди. Меи еримииц ҳүждаисызлығына пТыдамай ойнас табыўга мәжбүр болдым. Сөйтпп күйеўимиеп кеймп етек ашқан адамым усы
Камал
едн.
Опыц менен быпыл бәҳәрге шекем ерли зайыптай турмыс кеширдим. Енди ойнясымиаи тапқан баламныц
үилепиў тойыидагы аўыр ўақыядаи бурып, абрайыцды
төгип, барлық қылаўларыцды әшкаралайман ҳәм қаматаман — деди ол бир күни маған абай етпп. Мен соцғы ўақлары ернмнен олсыз да сезиклеиип жүр едим.
Өз-өзимнеи түрли ойға кетип, цалай болмасып онпан
қутылыўды ойладым. Сөйтпп, той күпп ол да Айдостыц
өлимпниц үстнпе келип талып қалғапында, жыйыўлы
жүкти опыц үстине қулатып жпбсрднм
де көкирек
аўзыныц тусыпа азгаитай мииип отырдым. Соц көрпе
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төсекти алып жыйнап тасладым. Қенйи датты оқып
көрдимде шайнап-шайиап жутып жибердим.
Рахметов прокурор менен иәзерлесип:
— Сиз сырлы хатты одып көрдициз, ондай болса,
сл хаттыц текстин айтып бериц? —деди.
Арыўхаи ериксиз түрде жасаўрап кеткен көзлерин
бст орамалы менеи сыпырып:
— Мсйли, енди бәринде айтаман. Ол хатта — «Айдос, сеи акылыца кел, адмак болма. Үйлеиип атырган
кызын, өзииннц туўысқан царындасын гой. Ақыр, сеиде Қ’амалдыц баласысан.. Инанбасац анацнаи сора?»—
дсп жазылгап, — деди ол көптен берли ыйығыи басып
жүрген аўыр жүктеи цутылғаидай жецил демии алып.
— Хаттагы сөзлср ырас па? .— Бул сораўды Султаиоваға отырғанлардыц үшеўи де тециеи берди.
Арыўхам 1пырайы дашып, сөме баслагаи бетин жасырып: ■
— Ырас, мен балам билмей-ақ қойсып, қатпасыгымыз буинаи былай да жақсыланар деп едим. Буны ҳәттеки мыиаў отырған Айдосжаниыц әкеси билмейтуғын едн, — деди төмеи дарап сөйлеп.
— Сиз баўырыцыздаи шыққап балацыз бенен, көп
жыл бойы бас қосқан қөстарыцызға реҳимициз келип,
снрә окинбсдицизбс? Халқымыздыц жыпысый достүрлсриие иритки салгаиыцыз кешнрилмсйтуғын қылмас
скеиип түсинбедицизбе? — деп прокурор ақыргы саўалым бсрди.
Арыўхан жерге қарап отырып:
— Егср өйнаслықтыц аягы усыидай болатуғыиын
алдын-ала билгеиимде, меи ақмақ
еримииц сөзпие
српп, бузықлықтыц жолыиа ҳеш түспес едим.
Ендн
судлай бернц!.. — деди өл жасаўрағаи көзлерин жумды да.
Майор Абутов қолындағы аяқлапғам жынаятлы ис
бойыиша айыплаў жуўмағыныц ақырғы сөзлерин жазып:
■
— Дурысында да турмыста ашылмайтуғыи қылмыс
ҳәм әшкараланбайтуғын сыр қалмайды екеи, — деди
өткеи ислерге өзнише жәбир шегип отырып.
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ТУЎЫСҚАНЛАР
Повесть
БИРИНШИ БӨЛИМ

Темирши аўылыиыц адамлары бурыннап соцга кеш
жатыгц ерте турыўга әдетлеиип қалғаи. Бүгип болса
олар бурыиғысыиаи да ерте тац алдыида оянып, тамларыныц дүткешии ашты ҳәм ошағыиа от жагын, хожалыгыпыц машқаласына айналысып кетти. Соцынан
жынынлық кийимлсрин кийнп қоцсы-қобалар бир-биреўипиц үйине кирии: «Ҳайтыцыз қутлы мүборек болсын!» дести.
Сопыц арасында тарамын-сылапып саллаиғаи қызлар бир цара үйге кирди дс, шыцкобызыи шертин жибсрдн. Опыц жүрскке жагымлы жицпшке ҳаўазы кеўиллсрди толқыпдай тербстип, Темирши аўылыпда ссйилдиц баслаигапынаи дорск берди. Айдар шашы жслкссине
тусксн шоқ балалар үйлердиц арасыида шапқыласып,
аталарыпап, кемппр аиаларынан, жецгелеринсн, жсздслсрпнеи ҳантлық сорады.
Булардыц бәри байрампыц салтыпа өзгсше сон қосьш, қәммениц кеўилни көтсрди.
Арадаи көп ўақыт отней-ақ ■қарацғы түнмц пердссн
думапдай серпилип, көктиц шыгыс жинсгнпси сарганып күн шықты. Оныц зсрдей шашырагап нурлары шоқ
теректиц шақаларыныц арасынам сығалан,
аўлдыц
шетнпдеги бийикликте жайласқан Аманбай устаныц
ылашығына түсти.
Тап сол ўақта үйинен шығып, есигиниц алдыпда жол
қарап турган Минайым деген жесир хаял: «Киятыр,
меииц балам киятыр» деп қушағын жайып алға умтылды.
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Қурбан ҳайт күни зықна байдын жумысыпан зөрга
қутылып, азан меиен өз үйине киятырған Мырзабай ақ
шашлы апасын көрип: — Апа!!—деп ептигип
келип,
онын ҳабарган қолынам алды.
Меҳирбан анасынын жүреги елжиреп, тула бойы
босасып кетти. Ол генжетайын көкирс[иие қысып: —
Бәрекелла қулыпым, «апа» дегеп тплпцпеи айнанайын,
аўырмай, сырқамай ама^нсаў жүрсенбе әйтеўир. Түпо*
лом, өткен жылға қарағаида тәўир-ақ бойға
тартыи
ақыл-есиц епии, жигит болып қалыпсан, ■
— деди ырза
болған пишипде.
Енди он алты жасына қарағаи Мырзабайға апасыиыи, бул марапат сөзлери айрықша тәсир етип, оныц
көкирегин керпсген ишки дәртии қозғап жиберди. Ол
өз-өзинен тыпышсызлапып, қамсыга баслады.
Соныи, арасында бираз маўқын басып,
кеўилии
жәмлегеи жеспр ҳаял бирден сезикленип: — ҳаў, саған
пе болды, я мийримсиз байдаи таяқ жедиц бе, айтабер
балам?—дсди ол гепжетайыныц солғаи жүзине сазарып
қарады да.
Мырзабай биразға дсйин ишинен силтидей тыпып:1—
Ырасымды айтсам, мен аўылға ҳайтлап келгеним жоқ
ана, тек сагаи перзептлик сәлемимди берип, қолыннан
алыўға ҳом ҳалынды билиўге келдим.
Көрмейсснбе,
мениц үсти-басым ҳайт күни де жацармады.
Опыц
үстине пайда күнем, зықиа бай өзиииц лебизииеи танып, ҳәмийшеги ҳайтлық
нулымды да бермедн. Сол
ссбепли саған қуры қол келгениме ишмп ашып, қорланып турман. Апта берссм оиыц берген ызасы да, азабы
да көп. Ҳознр мепнц көкмрегим ызаға толып, ғыжырданым қайпаи, сол моккардыц алқымынаи алсам деген
де ойым жоқ емес. Әттец, сени аяйман, болмаса оныи
таз басып памбардын астына тығып, көзин жойыўғада
болар еди...
Баласыныи бул сөзлерни еситкен санын анасынын
тула бойы титиреп, түр-түси түмерип сала бердп. Дсм
алыўы тсзлесин, көкиреги тыгыла баслады.
Көзлери
жасаўрап, қарсы алдына түлкидей жымынлағаи Тожимурат байдыц сықылы елесллп кетти: «Меиии өзпм
әзелий бала жаилы, баўырмаи адамман. Мырзабайынды
тап өз перзептимдей етин бағамаи, әлпешлсймеп, ҳайт
сайын 'оныц үсти-басыи жанартып, қатарынан кем қылмаймаи. Ал ер жетип, камалга келгеппен кейин /Кумагүлдн оғаи қалыцсыз бериўге лебиз етемен. Ҳәтте89
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ки, олардын, тойын да өзнм беремеи, сөйтип Баймақлы
аўылы менен Қиятларды ағайинлестиремен. Нки бастан сен өзицниц лсесир ҳалыца жети балацды қатарға
қосып, олардыц бәрине ҳыз айттырып,
ҳалыц мал
төлей алмайсац. Туўры емес пе? Әие, бунпан артық
саган не керек, МинайымЫ—дегеи едн ол сол сапары.
Жарлылық, пенен жесирликтнц ҳорлығын
көрип,
жәбирии шегип отырған Миндным байдыц айтҳанына
илажсыздан қайыл болып тоғыз жасар Мырзабайын
оныц қолына жетеклетип жиберип едн.
Мине, соннан берли арадан жетн жыл өтти. Бул
ўакыттыц ишйнде Минайымныц үш баласы сүзек кеселпнен ҳайтыс болды. Аскар менен Мамытыи мархум
сеснниц қарызы ушын өткен жазда мәрдикарға жөяетти. Ал Ырзасын болса күш күйеү етип Жуманияз
жуўазшыныц қолына берди. Өзи болса мархум ериниц
дәскелерин ианалап устаханасыида жалғыз
қалдь'.
Сөйтип рл биреўдиц шарҳын нйирип, биреўдиц алашасын тоҳып күиин көре бердн...
Минайым әллен ўақлары өзине келгендей баласыиа
қарап:—Ақылыциан адас па, балам. «Сабырлы
қул
бара-бара шад болар» дегендей саганда бир бахытлы
Замаи, тецлик дүиья, қуяшлы күп туўар. Соиыц арасында Тәжпмурат байдыц ўәдели күин жетип, Жумагүлди
маган келйн етип әкелерсец. Өз алдыиа шацарақ көтерип, ҳатырыца
қосыларсац, — деди ол үмитленғендей түри жайиап.
Би'рақ, апасыныц бул сөзлери Мырзабайды қуўаптыў орнына пүткиллей иренжитип жиберди. Ол
сәл
ашыўлэиып:
— Енди маған Жумагүл жоқ апа. Өткен күпи Тджпмурат байдьщ үйине Қулым бий келип, оны Қалмурат қазыпыц қыйтар баласыма пәтия оқып кетти, —
деди.
,
1— Не дейсец? — Минайым табанына шөгиртек шаншылғандай секирип түсип, баласынан тацлаигаи түрде
қайта сорады.
Мырзабай апасыиыц сораўын еситпегеиден сазарып
турды да:
— Сен мени Тэжимурат байдыц
қолына бийкар
б.ерген екенсец. Абзалы мен ата-бабамныц
кәсибин
ийелер ал’ғанымда ҳәзир агамныц устаҳанасы бундай
больщ 5У_р}}.ас еди. Бурынғыдай сандал үстипде балга
ойнап, бныц жацғырығыпа пүткил темиршилер аўылы
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•

қуўанар еди, — деп ол қапысы ашық тургап устаханага
кирди. Жәи-жағына бир қатар царап, шацға батқан көрикти басты да, ошақтағы көмирди алыстырып жиберди. Кейип жатқан темирди алып, лаўлағаи отқа таплай
баслады. Темир кем-кем қызарып, пагыз балқыған
ўақытта опы қысқыш пенен услап сапдалдыц
устиме
қойды да, жедслленип балкапыц астыиа алды.
Бирдсн устахананын иши қодимгидсн жацғырып,
балқыгап темнрден жәи-жаққа күпниц иурыидай
болып ушқынлар шашырады.
Мырзабай аўыр балғаны жоқары көтерии үсти-үстиие дөндирген сайыи оныц булшық етлери ойнап салаберди. Жүреги қанасына сыймағандай ҳалласлап, күшжигери толқындай тасты. Көзлери қанасыиа
сыймай
пүткил ой сезими балғапыц дәстине түсип таплапған
темирге берилди. Ҳәп заматтыц арасында
ешеинн
тсмир ҳақыйқат қуралға айланып, жигиттин шерин
тарқатты.
Сөйтип ол ҳайтты да, сейилди де умытып кетти.
Дөгсрскти жанландырған жағымлы сеске ҳайтлал
жүрген адамлар да қулағыи түрип: «Бул қалай, Аманбайдьщ себил қалған устахаиасынан бир
нәрсениц
даўысы еситилеме? Мәрдикарға кеткен Асқар
менен
Мамыт келдиме екен? — дести тацланған түрде.
Муцлы. жүрегин жубатып, перзентине
миннетдар
болған Минайым: — Бәрекелла балам, бүгнн үйимизде
қурбанлық шалымбаса да, әкецпиц
қурал-әсбаплары
қайтадан жацлап, сейилдиц үлкеии уйимизде болды.
Мархум экенде саған ырза бблып, оныц руўхы жай
тапқан шығар, — деп Мырзабайдыц қара терге малынғаи манлайыпап сүйди.
• Мырзабай хожайыныпа ўәде еткен
күпиде, ҳайт
тамам болгамнан кейинде «үйине» қайтыўды ойлаған
жоқ. Азаннаи кешке шекем устаханадан шықпай полат
таплады. Анасы да оныц ырайыиа қарап, ҳеш нәрг.а
демсди,
Ж ас динқанын күте-күте көзй сарғайып, шыдамаган
Тәжнмурат бай ишинен сезикленгендей жетимши күни
жесирдиц үйине жетип келди. Ол ат үстииен Мырзабайға абай етип корген еди, бирақ еле қәҳәри'басылмаған
өзимшил жигит байдыц абайыиан сескенген де
жоқ.
Тәжимурат дәрриў тәсилин өзғертти де:
— Ўәй, нетесец, сен аршадағы ҳайт тоиыцды
да
кийинип кетиўди умытыпсац. Алжыған
апацда оны
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өзлнгипеи шыгарып сагам бсрс копмапты. Меплн, зыяиы жоқ, ҳәдемей оразапыц ҳаптыда жетип
келедн.
Қайтама огап дейип сепиц кийнмлерпц таза турады.
Аўа, үш төрг күи қыдырып бойыцды жазганыцда жаксы
болгап. Епди жумысқа жаца күш пенен жеделлепип
кприсесец. Қәпе, тезпрек жүре гой, балам.
Ертеден
үйге барып, дәрриў арба қосыўыц керек,- Жапқа суў
ашылмастап бурыи жерлердн бир тегис төгип, бәрин де
қалдырмай сүрмесец болмас. Әсйресе өткеи жылгы
жүўериииц орны жүдә арықлап кеткен екеи, — деди
ол жумсақ сөзи менеи жас дийқаиын жетегиие алгысы
келии.
Бирақ, мәккар байдан биротала түцилип,
кеўлн
қалгаи Мырзабай оныц марапаты менеи майлы тнлнне қулақ аспағаплықтап:
— Епди арбацызга Қалмурат қазыныц ерке баласып әкслип жеге бернц. Мсн мутыиа ислейтугыи мажигүп емеспен, — деди ол хожайыныиыц кози, жүзн
демсй араны ашым-айрық қылгысы келпи.
Бул сөзлер Тәжимурат байдыц жүрегине
оқтан
қадалып, тула бойын қалтыратып жиберди. Оныц қахәрп көкирегиие сыймай, сол турғанда
Мырзабайды
қалай болса солай түтип жеп қөйгысы келди. Әттец,
барлық айып оныц өзинде болған соц ҳәзир қыр көрсете алмай ғыжырдапы қайнап илажы қурыды. Опыц
үстнпе ақыл еси тоқтасқан аршыл жигитти қурғақ сөз
беиеп еидн қолына түсире алмай.тугынына көзи жетип,
илажсыздаи' ишкерилеўге мэжбүр болды. Сөйтип бпр
шайпек шай меиен дастурхаиныц қасыида
отырып
Мийиайымиыц басын айлапдырыўды
мақул
көрдн.
Оныц бул ҳийлекерлиги ҳә демей иске асып,
жесир
менеи тил табысып, улыўма келисимге келди. Өз-ара
шәрт бойынша Тәжимурат бай Мырзабайдыц мутқа
жүргеи хызмети ушып, огап епди өзиннц екипши қызы
Сапарғүлди бериўге ўәде етти ҳом ўэдесиниц бериклиги ушын ол Минайымиыц алдында, қарый мөллапыц
қатпасыўы меиен нан усласып ант ишти.
Сөйтип анасыиыц сөзии аяқ астыида қалдыргысы
келмегеп Мырзабай қайтадап Тэжимурат байдыц есигиие жипснз байланды.
Жумагүл әкесиниц аитыпан тайып,
Мырзабайга
қыяиетлик қылғапын ҳайт күни азапда еситип бирден
өзғерди. Оныц гүлдей жайнағап шырайлы жүзи кемкемнеи сазарып, гәўҳардай жанған қара көзлери туне92
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ре баслады. Ж ас журегн ўКаралаиғаидай сызлап, қорлық хрўнри көкирегни ке.риеп: «Бул пе деген арсызлық
ўапасызлық, меи епди Мырзабапдыц бегине қалап цараймап, қатар ь;урбы қызларыма ие деймеи? /Кети жасымнап 'атастырып, дуйым журтқа жория стпп қойгаи
адамныи жүзнп солдырыи, жас жүрегнпе жазылмас
жара салганымша мснпц енди өлгеинм жақсы» —жайыиа сүйрстплпп кирдп.
Ол төрдеги төсскке өзин таслап ыцыраиа баслады.
Жумагүлдиц изип ала ншке киргец жецгеси менеп
қурдаслары х.айрап бөлып: — ҳаў, демииц арасыпда
саган пе болды, я бпр жсрпц аўырама? — деп сорады
олар. Жумагүл ҳешкпм мепеи сөйлеспестен ыцырапа
бердн.
— Айтсац-ә «Айқыз», усы сеи ырастан да нахошпысац я жаца күйеўдиц ҳайтлап келмегеиине кеўлин
толмай назланып атырсац ба? — деп жецгеси әлпайымлылық пенен бийкешнппц қасына отырды.
Жецгесиниц ҳәзнл сөзи Жумагулднц ашыўын келтиргенлнктеи:
— Сеи сопдай сөздн айтыўга уялмайсац ба? — дедн жаслы көзлерин мөлертип. —Алды мепен сеи
табалагаи соц басқалар ие демейдн?
— Өйб-бей, жецгецпиц ойып сөзицде көтермейсец
бе? «Қәпе тура ғон енди, тезнрек сейплге барайық? —
деп мәс келиншек Жумагүлднц аш буннрни қытықлады.
— Мсн сейилге бармаймап, өзлериц кетебериц,—деп
Жумагүл басын көтермеди. ■
Бул сөзди еситиўдеи тақаты шыдамап, қыстанып
турган қызлар төцқылдасып нштеи шықты да дәрриў
арбага мнпдн.
Ал, бийкешиипц мнпезине -түсиигеи сәтец келиншек епди сейилғе барарып да, бармасын да билмей
турған жерпнде снлейип қалды.
Жумагүл әлле ие ўақлары:
— Мен ушыи жолыцпан қалма жецге, қызлар менен
кегебер, — деди аяиышлы түрде.
Жас келиишек бираз ойланып турып:
— Сени қалдырып жалғыз өзим сейилге кетсем, қайтып маған бул үйдпц босағасыи атлаў жоқ ғой бийкеш, — деди суўық демин алып.
Жумагүл жецгесии аяды, бирақ оиыц меиен ҳайт
ҳайтлагқ сейилге барыўды енди сирә ядына алған жоқ.
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Ол ҳешким меиен сөплеспестен сулық болып
жата
бердн.
Арадан бир ҳәпте өткенде, ол Мырзабандьщ ҳайтыл
келгении еситип орныпан турды. Дәрриў майдаиға шығып тасалаў жерде оныц менеи жүзлесиўгс, сырласыўға, өзипиц арзыў-әрманып айтыўды ойлады.
Бирақ,
сол күпи Жумагүлдиц оиыц менеп ушырасыўына сирә
қолайлы ўақыт, өцаша жер гезлеспеди.
Сөйтпп, оиыц өкиннши ишине сыймай илажсыздаи
өз орнына колип жатты. Түпи менен уйқысынан айры-.
лып, түрли ойға батты.
Жумагүл кейннгн күнлери де Мырзабай менеп сирэ
ушыраса алмай болажақ айралықтық дәртинен басы
айланып, тыиышынан айрылды. «Мырзабайды қалай
көрнп, оғаи өзимннц садықлыгы-мды билднрсмен,
я
сырымды жецгеме айтып, сол арқалы байлаиыс жасаўға ҳәрекет етсем бе екен? Бупдай сырды жецгеме айтыў-ға болмайды-аў, бирақ. Аўзында сөз турмайтуғын
сабырсыз пэрсе, ҳайтама ол мениц сырымды қоцсықобаларға әшкара етип, масқарамды шығарар... Ж ақсысы барлық ҳәрекетти тек өзим бежериўим керек. Ол
ушыи ертец түнде өзмм Мырзабайдық жатқан жернне
барып, барлық сырды ашсам уят болмас'па екеи! Әлбетте, бул тәўекелшилик маған да оцай емес. Енди не
ҳылайын басҳа илажым жоқ. Егер ҳәзпрден
баслап
сырды ашпасам, Мырзабайдыц меннеи биротала
безиўн мүмкин», —деп ойлады ол.
Түн. Ҳәмме бир тегис уйқыға кетип,
Тәжнмурат
байдын ҳәўли ҳәремине тынышлық шөкти. Дембе-дем
түцликке қарап тақаты шыдамай ’ лсатқан Жумагүл
ярым ақшамда орнынан. турып, ҳешкимге сездирмесген
далаға шықты. Ерте бәҳәрдин. өлпец самалы қумарлы
сезимин бурынғысынан да бетер қозғап жиберди. Бпрден оныц жас журеғи дүрсилдеп, көзиннц алды булдырап кетти. Аяғыныц буўынлары қалтырап, мийи айлана
баслады. Бирақ, сонда да ол өз жолынан
адаспай,
аткөнектиц жанындағы иргелес жайға барып кирди.
Шынт уйқыда ҳәз етип жатқан Мырзабай әлле кпмниц сыбырлаған сестинен шоршып оянды. Ол унқылы
көзин ашып, есик бетке жалт қарағанда, қазыққа сүйенип турған Л<умағүлди көрип:
— Ҳә, бул жерде сен не қылып жүрсец? — деди
ҳайран болып.
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Жумагүл айтажақ сөзин неден басларын
билмей
тартыпып:
— Мырзабай..? сен мени айыплама, мен саған ҳәмийше садықпан. Билесеқ бе, бул
хабарды еситкеиисн берли мениц қуры сүлдерим жур. Хорлық пенеп
уяттан ҳеш кимге тиклеинп қарай алмаймаи. Илайым,
мениц басыма түскен бул саўдаиы ҳешбнр
қыздыц
тәғдириие жазбағай. Мен арадағы барлыҳ
тосқынлыкқа қарамай уятты да қойып, сениц менен сырласыўға келдим. Меииц ар намысым да, ышқы муҳаббатым да өзицсец. Ендп мейлиц, ерк өзицде,
қалғаи
жағын өзиц бил, мен бәрине де қайылман, — деди ол
қарацғыда қамсыгыи.
Мырзабай оиыц бул сөзине, пе жуўап айтарып билмей албырақлап:
— Кеширерсец Жумагүл, мен шынымды айтсам сени бупдай етедн, деп ҳеш ойлаган жоқ едим. Ҳәзйр
өзинди көрпп, сөзлерицди еснтип ҳеш нәрсеғе ақылым
алыспай тур. Сен болсац еидй Қалмурат қазыпыц баласыпа атастырылрансац. Ендигидеи былай бизиц өзара ўкасырып байланыс жасап, қыпсаланып жүриўимизге ҳеш — қандай мүмкиншилик жоқ. Егер сениц
усы ҳәрекегиц сезилип, я жацағы айтқан сөзлериц еситилип қалс-а мийримсиз әкец екиўимизди де тирилей
жергс көмеди. Абзалы, әке-шешениц тилеги
менен
шарияттыц буйрығына қарсы шығып өжетлик. етиўгө
болмайды. Ол ўақтында басыца қар орына қаргыс жаўып, еки көзиц ағып түседи.
Бнрақ, Жумағүл опыц өзгелерден еситкен ырымшыл
сөзии бөлип:
— Мырзабай, әўели қудайдыц да, әкемниц де, қала берсе өзимницде тилегим бойынша сениц бахтыца
жазылғаиман. Сонда сен иедеп қорқып, меннен безгиц
келип тур? Я меии қәлемейсец бе?—деди ол жаламсырап.
— Олай деме Жумағүл. Әўели ҳеш норсеге түсинбейтуғын, ҳеш нәрсеии билмейтуғын едим. Еки
үш
жылдан берли барлығына да ақылым жететугын болды. Тек сениц ушын усы үйдиц оты менен кирип, күли
менен шығып азапқа да хорлыққа да шыдап жүрмеи,
—деди қысынғанлықтан усти үстиие тутлығып.
— Сонда неге сен мениц сөзимди тыцламайсац?..
•— Тыцлағаида не қылайын?!
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— Мени жылатпайсац, сен аласар. Ақыры мсни сағаи жети жасымнаи атастырып цойган... —деп Жумагүл оныц жапыма келип отырды.
Мырзабай қара терге батыи албырап:
— Епди мсн сени қалай аламан, алғаи мепеи қаяқларга апарып, кимдикине қоямаи. Биреўдиц пәтиялысыиа қалай неке түседн? Сеи усы жағын ойлайсац ба?
—деди.
— Өзге журтқа, дәрьяныц қубласына өтин кетейик,
—дсдн ол Мырзабайдыц қолыпан услап.
Мырзабай дым үндемегеипсп ксйин:
— Яқшы, опда ертец усы ўақта мепи күт, соғап
дейин ойлап. Мси келсмен,— дсди'қыз кетип баратырып. Сол сапары түпи менеи Мырзабайдыц әбдсм тыиышы кетин, ойлапа-ойлана мнйн ғыр болды. Қыялына
тоғдирдиц жоллары өте алмайтуғып бекипнске айлаигандай болыи көрнпе берди.
Опыц моииссиз ойын байдыц үйипе киятыргап мий* маилардыц ғаўырлысы бөлди. Ол үйреншикли әдети
бойынша қонақлардыц алдыпа жуўырып шығып,
алдыцғы атлыиыц жылаўыи тутты.
— Тәжпмурат таз үйииде ме? — деди бөктергиге
белии тиреп, аг үстипде гүжпрейип
атырған қырма
сақаллы Қулым бий жас дийқанға қарап:
Мырзабай өзнниц хожайынын кемситип
сөйлеген
бийге кеўли толып:
— Бар ғой, аттан түсип ишкермлей бериц бий аға,—
деди.
Қулым бин өзиие тәи меимеилик пенен Мырзабайға
бир қырын қарап:
— Тур хожайыныцды шақыр. Ол мешкейдиц бүгин
бнзди күтиўге шамасы бар ма, я бирдейгидей жол оқынма екеи? — деди сүтхор байды мысқыллагандай болып.
Мырзабай жаз есикке қарай жуўырып баратырған
ўақта Тәжимурат байдыц өзи ишксрндеи шыгып, мәртсбели миймапларды көрдн де.
— Әнеқалас, өзим де сизди қурбап ҳайттыц артынаи келер, деп үйден шықпай жол қарап отыр едим.
Миие, өзлсрициздн қудай айдап келди, — дси бийдиц
қолыиаи алды. Оны ат үстппсн өзи түсирип, қасындаг-ы
адамлар меиен де бир қатар сәлемлести. Қейип оларды
ғалы, гилем, Шайы көрпешелер төселген миймапханаға
алып кирди. Соныц арасында байдиц үйииде мал сой-
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ылып, наи жабылып, еки қазан а^ландырып жиберилди.
Миймаилардын алдыиа жайылған дастурханныц үсти
сүтке ийлеғен шөрек пенен шақа набатқа, ғүпжи ҳалўа
меиеи ирецли пешпекке, шағылған ғоз бенен қуўырылгап мөженеге үйилди.
Қос көпшякке жамбаслап, жазылысып жатқап Қулым бий шай үстипде майдалап сөз баслады:
— Елимизде биз билмеғен ўақыялар толып
агыр
ексн. Жақыпда Орынбордан қайтып киятыргаи Лдамбай дилмаш мениц қәдирли қоиағым болды. Опыц өзи
ел-журтты аўыл-аймақты көбирек гезип, уллы дәрежели адамлар менен отырысып, көплеген ‘ жацалық•ларды биледн екен. Аўа, оныц айтыўынша усы айдыц
басында ақ патша
тахтан қулап орныпа ўақытша
ҳүкимет орнапты.
—- Әстапыралла, ырас айтасыз ба? — деп Тәжимурат бай бнйдиц сөзин бөлди.
Қулым бий геўдесин көпшиктен көтерип:
— Тәжеке, бурынлары меннц өтирик айтқан сөзимди еситиппе едиц?—деди байға өткир көзин бежирейгип.
— Яқ, яқ, сиз мениц тацланғанымды кеўлицс келтирмец. Ақ патшамыз тахтынан қулады деген соц қалай қыйналмайсац, қалай тацлаибайсац. Оны қапдай
адам, қапдай күшлер жүрексинип қулатты екен? —
деп барлық сыясаттаи артта қалған гөрсаўат бан сыбырлап сорады.
Қулым бий қайтадан көпшигипе жамбаслап:
— Ақ патшаныц тутымына,
жүргизнп
атырған
сиясатына үлкен заводлар меиен фабрикаларда ислейтугын рабочийлар, помещиклер менен ири кулаклардыц
қараўындагы дийқанлар, армияда хызмет етиўши жан
асжсрлер менен мекемелерде ислейтуғын әпиўайы имтеллигентлер қарсы шығып көтерилис баслағап. Сөйтип олардыц ўәкиллери, ақ патшапыц сарайына келип,
опыц тахтан түсиўин талап еткен. Миме, бул күшлердиц бәрмн уйымластырып, көтерилисти баслаўға басшылық еТҒкен бир адам дейди.
— Япырмай, ол адам ким деген екен? —деп бираздам берли әцгимеге араласпай отырғап қонақлардыц
биреўи Қулым бийден сорады.
Қулым бий дилмаштан еситкенин ядына түсирип:
— Балшой-Ленип деген биреў қусайды, — деди.
7-2890
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— Ким дедициз.
Үй ийеси менеп қоиақлар бул атты ядлап алгысы
келғендей қайталап сорады.
— Балшой-Ленин!
Тәжимурат бай көзин алартып:
— Астапыралла, ол қандай адам
екен? — деди
жағасын услап.
Қулым бий кесесинпц ишинде ғыр айланып жүр^ен
кишкене шәмбеге қарап:
— Лепии жүдә оқымыслы, көпти көргеи, көп сллерде болган, талай нрет үйге түсип, сүргинлерге айдалган
омыраўлы адам қусайды. Дилмаштыц айтыўы бойынша
ол тек рабочийлар менен жарлыларды ғана жақлайтуғын көринедп. Ал, биз сыяқлы бий торелер
менеп
байларды қас душпаны деп билетуғын қусайды.
— Уай, бой, онда балшойыц, ҳақыйқат бизнц жаўымыз десе. Енди ол адамныц қалган жағып сыпатламай ақ қойыц. Жақсысы, ол адамныц ҳәмнрин
Әму
жағасына жеткермеў ушып тезнрек бир илаж
көриў
керек екен. Болмаса...
— Болмаса сиз Қалмурат қазыдай атақлы адам
менеи қуда бола алмай үйпциздеги қызыцызға
да,
мал-дүньяцызыға да есигицнздеги жүрген жарлы д!(йқаныцыз ийелпк етедн, — ден Қулым бий байдыц айтажақ сөзин бөлди.
Тәжимурат бай төбесинде түги жоқ тақыр
басып
ийзеп:
— Дурыс айтасыз, ҳүрметли бий.
Соиыц ушын
өзициз ертерек барлық бпйлпкти қолға алып, тийнсли
адамлар арқалы Хаимақсым менен байланыс жасаўға
ҳәрекет етиц. Садагасы кетейнп ол адамныц, ол адам
бизлердиц ҳәм пиримиз, ҳәм ақылгөйпмиз. Керекли
ўақтында ҳайқыйқат арқа беретуғын тирегимиз. Сол,
әпе сол уламапыц басқа ханлар менен, ҳәттекий Ирап
шахы менеп де өз-ара байламысы бар деп еситемен,—
деди ол бийднц ийегине аўызын тақап.
Қулым бий қалыц муртын сыйпалап:
— Ертец кеште Хуснатдийии ноғайдыц үйине Әмиўдәрья бөлимиииц бас көтерген белли адамлары жыйналады. Сол жыйнаққа мен де шақырылғанман. Әне
соида жацагы сизиц айтқан мәселе ҳал болып,
ол
жөнинде қандай илаж қоллапатугынымыз шешиледи.
Кейин оныц нәтийжеси ҳаққында спзге айтаман. Ал,
ҳәзирше сиз ғапылда қалмай қурал-жарақ сатып алыў
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ушын әнжамлаиа берин, деди ол отырганлардыц кеўмлмп жомлегиси келгендей.
Соныц менен «сум хабар» дыц әцгнмеси анықланып, мийманлардыц алдына түрлн-түрли аўқат келди.
Қулым бий аўцаттаи кейин цуптап иамазын окып:
— Енди бпзлер қайтамыз Тожеке, берген
дузыц,
сый-иззетиц алладап қайтсын. Сизге және бир айтатуғын аманатым бар. Мынаў Қалмурат қазыныц қалыцлықтаи қалғап бересиси. Ол енди келеси қәптенпц ишлерииде келиплмдн берсии, деп пимҳамы соратып жибсрди. Срған өзициз барлық таярлықты көрип, ертеден
қызыцыздыц узатыў тойыи баслай бериц, — дедп ол
бай мепеи оиаша қалып.
Тәжнмурат бай көкнрегии керип: —
— Қазыга айтып барыц, биз таярмыз, — дсдн.
Қулым бийдиц қопал байға кеўили толып:
— Меи сизиц мәртлигицизге турдым,. —деди де
масайрап далаға шықты...
...Тойдыц түрли тағамы меиеп тамашасына тоймаған адамлардыц сирә тарқасқысы келмей
үймелесип
турғаныида Тәжимурат байдыц дәрўазасы
а;пылын,
иштеи қурдаслары менеи жецгелериниц
қоршаўында
зарланып Жумагүл шықты.
Қәдим замаииаи берли киятырғаи
аянышлы бул
дәстүр айралық сезимин билдирип, кеўили бос қызлар
меиен ғейпара ҳаяллардыц жүрегин елжиретип жибердн. Олар көзиииц жасын селдей ағызып: «Барган жерпнде бахытыц ашылгай» дести Жумагулге жармасып.
Соныц арасында шымылдық қурылган безеўли ат
арба жол үстинде таяр
болып, оған жылманласқан
жаўанлар менен сыцсып жүрген қызлар Жумагүлди
көтерип отыргызды. Сойтип, саз-сәўбет пенен уллы
шадлық астында ғүл мыйықлы Гүрлен арбасы жүрин
кетти.
Жас жүреги шәўкилдеғен мәс жигитлер ат шабысып, орамал тартысып, қыз отырған арбаны
қурдай
айланды. Атлардыц дойнағынан
көтерилген
қойыў'
шацғыт қуйындай уйытқып, орпац
жолдыц үстинде
урпадай шөкти.
Ҳәп заматтыц арасында шымылдықлы арба шамалдай ушып тойхаиада қалғанлардыц көзинен
ғайып
болды. Ол қыйқыў, күлки шадлық пенен темиршилер
аўылыныц шегииеи шыгып, нәўпир суўлы Боз жаптыц
көпирине минди. Көпирдиц дәл ортасына барган ўақ9&
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та, бирден шымылдық ашылып, Жумагул өзии
ылай
суўдыц қайпаўыпа таслады...
Ҳеш нәрсепи ойламай бийгам отырган қыз-жаўанлар
қосыла шуўласып: «Жәрдем етиц,
Жумагүл
суўға
кетти!» — деп жан ийманы қалмай орынларынан өрре
лурды.
Олсыз да суўлыққа таслап киятырган семиз
аг
суўдыц шамбырлысы менен шуўлаған даўыстаи үркнп,
арбаны көтерди де кетти. Арбакеш жигит табан тиреп,
аспапға секнрген асаў атты көпирден өткен соц гана
зорга тоқтатты.
Сол заматы аўыр аўҳалдыц үстинде шабапдоз жнгитлерде жетнп келди. Олар бириниц изинеи бирп суў
астына шүмип кеткен Жумагүлди табыў ушым нйримге таслады. Бнрақ, көп узамай олардыц бәри де Жумагүлдиц дснеснн таба алм.ай суў бетине қайтып шыга
бердп.
Боз жаптыц ылай суўы.арыў қыздыц денесип тубасыпа тартқаидай, қарацғЫ түскенше соиша излесе де
ҳеш'қандай нәтнйжс бермеди.
Соиыц арасыпда бул қайғылы хабар еки аўылга да
жетпп, Тәжимурат бай менен Қалмурат қазыиыц үйнн
аўыр азага ушыратты...
Той күпн де атыз басыпда жүрген Мырзайбай бул
хабарды откпнши биреўден еситип, әўели огаи ҳеш
инанған жоқ. Қейнн ол байдыц үйиндеги матам тутып,
зарласқан адамларды көрғенде, бнрден жүреги жаман
болып, өзиниц жайына зорга жетти. Бнразга шекем ол
бул ўақыяиыц аўыр ақыбетиие ақылы алыспай жатты.
- Сөйтип кем-кем есин жыйиап: «Үҳ, мен неге Жумагулднц гүлдей өмирнн мәшиге сөндирдим. Ые ушы.н
мен оныц нсеиимин ақлап тилегине тақ
турмадым,
қорқақлық, нәмәртлнк еттим!»—деди ол тула
бойын
өртегеи ыза меиен өкиништиц отына н<анып, өзи менен
өзи болып.
Бул ўақыя аўылдыц аўзы бос жецил мииезли ҳаялларына ҳақыйқат ермек болын, үйден үйге т\'рли өсек
таралды. Бирақ, олардыц ҳеш биреўи бул
қайгылы
ўақыяныц себебнн таба алмай қуры
сөзди
сапыра
берди.
Арадан және еки күн өтти. Бирақ, Жумагүлдиц денеси сирә табылмай нзлеўшилер жанынан тойды.
Мырзабай үшинши күни тац алдында бир «жеп тус
көрди. Түсинде Жумагүл: «Сен неге мениц ҳалымды
юо
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сорап, изимнен келмейсец? Меп болсам қара
талдыц
түбиндеги тубадан шыға алмай ылан суудыц астыида
туншыгып жатырмаи» — деп өзи көриибей иалынды.
Мырзабай азан меиеи көрген тусин қаразман ғаррыға барып жорытты. Еле сергек гарры түстни моннсине түсииип:
— Сен усы жерде отыра тур балам әўелн мен байдыц кеўилин алып қайтайыи. Онпан соц түснцди жорып
беремен, — дедм де шығып кетти.
Еки көзииен жас ормына қан ағып отырған азалы
бай қаразмаиныц сөзин тыцлап болып:—Барыц,
қызымпыц денеспи қара талдыц түбимдеги тубадам излец,
—деди өзние тән төрт-бес жнгитке қарап,
Олар Бозжаптыц арқаға бурылган жериндеги айланбасына келди. Бнрақ, олардыц ҳеш биреўп лгол
баслап суўға түсиўге батыиа алмады. Себеби, адамлар бул тубамы бурыннаи соцға кнйели туба, түбииде
поҳәп жайыи жатырмыш дейтуғыи сди.
Соныпда бул жпгптлер оз-ара мосләҳәтлссип:
Усыманға Мырзабайдыц өзин алдырыў керек, ол
Жумагүлдпц усы тубада жатқанып
түсииде көр1еи,
• мейлп опы өзи таўып шықсын, — деди.
Көн кишикпей Мырзабай жетнп келди. Ол жағада
тургаплар мепсн салқып амаиласып сол-пәл турды да,
кийим-пиннми меиен губаиыц қайиаўыиа қарай өзпн
атты.
Бнрдеп Бозжаптыц нәўпмр суўы гүмбирлеп, толқыпласып, шашырап кетти.
Жагада тургаплар өз-өзинен қалтырасып, демип
ипцшеп алып, аларған көзлерии тилсиз тубапыц қапиаўыпап айырмады. Олар ишлерипен «қудайға» сынынып еринлерип қыбырлатыи, көз астынан қарасып
турғанында бирдел қайнаўыттыц бети қақ
айрылып
екп деие қоса көрииди.
Байдыц жнбергеп төрт-бес жиғнтиииц бирдеи зәрреси ушып, аяқ-қоллары қалтырап, түр-түсниде
қап
қалмады. Олар Мырзабайдыц қолынан Жума1үлдиц
жансыз денеспи көтерип алыў
орныпа
бирип-бири
ийтермелей берди.
Соныц арасыида Мырзабайдыц өзи
Жумагүлдин
денесин, жагаға'шығарып жүзии суўға қаратып жатқарды. Кейии өзин бийлей алмай оиыц жаиына сылқ
етип жыгылып, қалай болса солай зарланып қоя берди...
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Жумагулдин жетисине келген Қалмурат қазы өжиреде отырган өзиндей белгили адамлар тарқасқаннан
кейин қудасы менен оцашада қалып:
— Емди болар ис болып, биймсзгил олген келиним
о дүньяда жатыр, Тәжи аға. Ендигп жагында қудага
шүкир етип қалғанларына өмир тилеп, әсте
ақырын
тиришиликтин ғалма-ғалына араласа бериц, —деди ол
қудасыпа тәселле берип.
Тәжимурат белбеўиниц ушы менен көзинин жасын
сыпырып:
— Аўа, қудапға шукирлигим көп, сөнтсе де идиралды перзептлеримниц усындай болгапыпа жүрек-баўырым кәбап болып баратыр. Я ол ишиўге, я кнйиўге зар
емес еди. Билмедим.қаидай шайтан оныц минин айландырып, буныцдай ҳалға сазаўар еткеинн, — деди ол
қабынган көкирегин баса алмай үсти-үстипе ептишп.
Қалмурат қазы азмаздап соц араға шөккен тынышлықты бузып:
— Әлбетте, бул ўақыя сизге де, бизге де
қатты
қыйыи болды. Не илаж, адам баласы бәрипе де көиеди... Бизде еиди белди беккем буўып, аллапыц басқа
салганына көниўимиз керек, — деди ол басын
ксмкемнен төмеп салып.
— Қөндик ғой қуда, ақыр
көнбегепде
бендеппц
қолынаи-не келеди? — деп Тәжимурат бай суўық демнп
алып, аўыр гүрсипди.
Қалмурат қазы сақалын сыйпалап турып:
—Сирә биз екеўимиздиц арамыздағы қарым-қатнастыц ақыбети абат болар деген үмиттемен.
Ендигиден былайғы жағында да сыйласықты үзгим
келмейдн.
Қәйткеи менепде ел үстинде жүрген зәцгилес адамлармыз, — дедн қәламныц сүрелерии суўдай ишкен
қазы.
Қайғы-дәрттеи ацы қашып, ақылынап адасып отырған Тәжнмурат қудасыныц'астарлы сөзпииц төркииипе
түсинбесе де:
— Әлбетте, әлбетте! — деди сәл-пәл кеўиллеиип.
Сөзгс шебер Қалмурат қазы есик бетке бир қарап
алып:
— Халқымыздыц бурыпнан киятырғаи қәсийегли
үрп-әдетин, диний дәстурин меницде бузгым келмейди.
Оныц үстине мен тағы аўыл елге ат шаптырып, жаўшы
жибергенимде де сизден қудаиы таба аламан ба, я
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жоқпа? Оиы бир қудай биледи. Ата-бабаларымыздыц
усындай жагдайлар болғаида апасынын ориына синлисии келип қылып ала бергениндей, мен де енди Жумагулдин орпына Сапаргүлди сорамақшыман, қуда,—
деди ол.
Тәжимурат әцгимепиц тоқ етерин енди ғана түсинип, бирдсн силтидей танды. Қайгылы жүреги бурынғыдан да бстер сызлап, тула- бойы қалтыран
кетти.
Оиын көз алдыма Жумагулдпн гүлдей жайнаган жарасықлы келбети мепен жети жылдаи берли
есигипде
хызмет етнп кпятырған Мырзабайдьщ мүлайым тулгасы елеслеп көрипген ўақытта, ол жаўырыны
музлап
өз-өзннен гә қыйналды, гә уялды. Ҳәмийшеги жүйрик
тили де лал болып, снрә гүрмеўге келмеди.
Қалмурат қазы бул тыныспадан сезикленип:
— Тәжи ага спз, қудам бул қызыма қалын толемес,
деп қәўетерлеибен, бизде дүнья көп, — деди нәзерин
жоқары көтерип.
'Гәжимурат ишиндеги күйиктин зәрдесине шыдамай:
— Кеўлицизге аўыр алмац қуда, ҳәзир ол жөнинда
гәп қозгайтугын ўақыт емес еди. Бирақ, енди ол
гәп
айтылгаппап кейин аяқланбай қалмасын. Мен бир мәртебе қудай алдыидағы лебизимнен та.яман, деп Жумагулди жерлеп тыидым. Епди бүгии пайғамбар жасыиыц
үстмнде отырып, оныцдай қәтелнкти қайталай алмаймаи.
Меи Сапаргүлди апасыпыц орнына
Мырзабайга
атастырып, дастурхапныц алдында да
лебиз еткен
едим. Енди сизпц балацызга да қыз қапылмас, излесециз аўыл елден табылады ғой, — деп ол орынсыз баслаиғаи әцгимениц тамырын кести.
Бул жуўап Қалмурат қазыныц төбесине муздай суў
қуйғандай қатты тәспр етти. Оныц жығырданы
қайиап, олсызда үлкен көзлерн қанасыпа сыймай аларып
кетти. Әлле не ўақлары ол азмаз көкирегин басып:
— Бул қалай болды? Сиз есигициздеги әлле қандай днйқаныцызды мепнеи артық, мениен
абырайлы
көргеиициз бе, Тәжи аға, — деди ол даўысы
қалтырап.
— Яғә, сиз олай демец, Қалеке. Бундай нсте ҳүрметиззет дәреже менен аўыздап шыққан ләбиздиц айырмасы үлкеи екен. Ендигиден былай...
Тәкаббыр қазы ашыўға шыдамай қудасыныц сөзин
бөлип:
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— Спз лебиздеи тайыўға үйреиген адамсыз гой... —
деди:
Қудасынын шағып сөйлеғен сөзи Тәжимурат байдыц жүрегиие мисли атылған оқтай қадалып, иши-баўырын жандырып жиберди. Ол ар-памыстыц қысқысына
шыдамай, өз ирети бойыпша, Қалмурат қазыныц сөзин
бөлип:
— Туўры, мен сизин аты-абыраныцызга қызып бир
мэртебе лебизимиен тайдым. Енди қан жутып өтырысым мыиаў. Сизин Жумагулге өтир|ен қалыц
малыцыздын еле басы бузылмастан тур. Қәлеген ўақтыцызда оиы қайтып алыўынызға болады. Қәлеке,—деи қолын тарамышлады.
— Сен мепиц менен ойнан жүзегөйлик етие Тожимурат, қызыцпыц ие ушын суўға таслап өлгенпи билесец бе? Ҳе, үндемейсен, сеииц сол жақсы көргеи дийқаныц оныц намысына тийген. Миис, сол себенлн Жумагул бизиц үйғе келин болып барыўға бети болмай,
ақырыпда усындай шешимге келген.
— Бийкар айтасац, мении қызым сениц ойлағаныцдай жецилтап ақылсыз емес еди. Оныц үстпнс Мырзабай ондай бузықлық ислейтугын жарамсыз
жигнт
емес. Мен опы жети жылдгн берли бнлемеп.
Сопыц
ушыи биймәни гәпти сөйлсмец. Уят болады. Әсиресе,
усыцдай қайғы-матамныц үстпнде!— деи
Тәжимурат
қалай болса-солай қалтырап кетти.
— Егер қызыц ҳақ болса неге қарап турыи өз жанына өзи қастыянлық еткеи? Буидай ўақыяпыц жасырын сырларым биз талай мәртебе тексериўдеи өткерип, тэжиринбемнз артқан. Билдиц бе?!
Тэжимурат бнрден ботадай бозлап, оц қолы менен
жүрегиииц тусын басып, көншикке сылқ етип жығылды.
Қалмурат қазы қудасыпан үсгем келип, оны сөйлетпей таслаганыпа өзинше масайраи:—Еле де
азырақ
сабыр ет, ийегиц қышыған күйеўицди қамаққа алып,
барлық сырды дастурханыцдай етнн алдыца жаяман.
Сонда менин ким екенимди билесец, — деп орпыпан
турды.
— Енди басыма қайтадан ғаўға салсац,
сеннцде
ақырыц абат болмас, — деп Тәжимурат аўыр ыцыранды.
Қалмурат қазы өныц бийҳал жағдайына
итибар
бермей есирген түйе киби гүркиреп:
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— Умытпа Тәжимурат, бул сөзин ушып сепи туқым
теберигин менеп бнрге қазыхананыц есигииде телмиртип, кспии-годайы қыламан. Аягыма жыгылтып, жаўы^
рыныцда қамшы ойнатаман. Бнлдин бе? — деди
де
есикген шықты.
Тэжимурат қудасынын соцғы сөзлерин еситпей-ақ
есинен танды...
Әлле не ўақлары дастурханды жыйпаў ушын ишке
киргсп Сапаргул әкеснниц қарылдап жатқапын көригЦ
— Апа, аI ам бийқал болып атыр! — деди даўысыныц барынша.
Сол куни бала-шаға, жақын-жуўықлары Тәжимуратты түнп меиен гүзетип шықты,
Бийтап азапға дейин өзиие келмеген соц ҳәыме
мәслоҳәтлесип, Мырзабайды тәўипке жиберди.
Бпрақ, Мырзабай түске шекем де қайтпады. Сонын арасында 'Гсжимураттын аўҳалы томенлеп,
дем
алыўы қыйыиласты.
Тәўиптн күте, күте төзиминен тарығып, қәўетерлене
баслагап бәйбише:
— Мырзабайга не болды, ол көриибейме? — деи
өжирсге киргсп жпгиттсп сорады.
Апаў жнгпт албырақлан:
— Мырзабайды қазынын буйрыгыиа муўанық услап
кетипти, жецгс, — деди ол еситкен хабарын
жасыра
алмдй.
ЕҚИНШИ БӨЛИМ

Ақ патшамын ҳәмирине муўа.пық Әмиў бойынлн
алынған мәрдикарлар алыс мәнзиллерден асып, күнлердиц биринде Баку қаласына келди. Бул жерде оларды деи саўлыгына мықлылыгына, қәиигелигиие қарай
түрли жаққа белистирип, Асқар меиен Мамыттыц түскеи топарын «Алахверди» деген мыс кәниме апарды.
Ол кән армсилер меиен азербайжаилардыц шегарасыидагы таўлы жерде екен.
Арқалаиып, алыс жолдан ҳарып-шаршап
келген
адамлар сол мәҳәлде бир тутас салыиғаи бараклардыц
биреўине жайласты. Ағайынлы Асқар менен
Мамыт
кәг сыяқлы етип қурылғаи иргелес нарды1 нйеледи.
Оған қабындағы төсеғин жайып, көрпесин жыйнап еиди
• Нар — тахта кэт.
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жамбаслағаи ўақта, ишке жақсы кийинген үиимырза
кирди. Алдындағы орта жасар, қыр мурынлы, қысқа
муртлы, қулшар адам ҳәммени бир қатар көзден өткерип:
— Мәрдикарлар, мен кәнниц хөжайыны тәрепииен
сенлерғе басшылық етиў ушын қонылғам
басшыман.
Атым-Ашот, фамилиям Акопян. Енди бул кән ҳаққында
ҳәм сенлердиц ўазыйпацыз туўралы үш төрт аўыз сөз
айтаман. Қәнди өз-ара келисим бойыиша орыс натшасына тийислн төлем төлеи атырғаи франциялы мопөполистлер пайдаланып атыр. Енди кәшшц де, сенлердиц де тиккелей хожайыиыцыз, мына турған францнялы мырзалар болады, — деди ол жаиындагы басына
цилиндр, қолыиа ақ қолғап кийғеи үзыи бонлы сараылт
жүзли, жоқары дәрежели
адамларға қарай басын
ийип:

Кейин ол сөзии даўам етип:
— Сенлер кәнде нслеғеи мийнет өнимициздиц дәрежесине қарай ҳақы аласыз. Жақсы ислеп,
пародаиу
көп шығарсацыз, табысыцызда мол
болады. Егер
жалқаўлық етсециз-табасыцыз тамағыцызға да жетпейди. Буны ҳәзнрден баслап билип
қойыц. Жумыс
азанғы саат алты да басланып, кешки саат алтыға шекем болады. Түски аўқат ушын қырық бсс минутлық
дем алыс бериледи. Бос ўақытларыцызда барактыц
айлапысыида боласыз. Бийжуўап ҳеш жаққа
шықиайсыз. Себеби, таўдыц ишинде адасып кетиўиниз, я
жыртқышларға дуўшар болыўыныз мүмкин, соны да
ескертии қоянып. Бул жерде ҳәр жақтан келгеи, түрли
миллеттиц адамлары ислейди. Соныц ушын қоцсы барақларға кнрип, ондағы рабочнйлар мепен байланыс
жасап жүрмец, ақыбети жамап болып, басыцызға дөхмет салыў мүмкии. Епди мен сенлерди дизимғе алып,
жумыс орныцызға белғилеймеи. Қәне, бәрициз де ортаға шығыи, қатарға турыц: Сениц атыц, әкецниц аты
ким? — деп ол шетте турған узып бойлы, кец жаўырынлы, қара пәрец, жоталы жигитке бармағын шошайтты.
— Меииц атым Асқар, әкемниц аты Амаибай.
— Жасыц нешеде?
— Жылым улыў, соида?..
— Улыў дегениц ие? Акопян ашыўланған түри менен Асқардын сөзин бөлип, оиыц қәдди бойына қанаатлакып қарады.
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— Ҳаў, жыл қайтарыўды билмейтугын
мусылман
болама?
— Мен мусылмап емеспен, жыл-пылыцды
қойып,
мағап апық жасьщды айт?
— Асқар ерпин кыбырлатып:
— Быпыл жнгнрма алтыға қарайман,—деди ишипеп
жылын қайтарып:
Акопян нншиен ғүбирленип есаплап қойды да;
Еиди, қолыцнан келетуғын, өпер-кәсбицдп айт? —
деди қолыидагы дәптершесипе бир иәрселерди түртип
турып.
—Кәсип деген не өзи? — Асқар тацланғаи түри менен жаныпда турған инисиие жалт қарады.
— Дийханбысац шопанбысац, етикшимисен,
шоныишымысац?
Асқар саўалдыц мәнисиие түсинип:
— Темиршимен, бирақ еле жетик уста емеспен. Он
үш жасымиан баслап әкемииц жанында шәкирт болдым, — деди.
Акопяи қасындағы хожайымларына өзге тилде бир
нәрселерди айтып Асқарды көрсетти:
— Яцшы, бнзге темирши керек.
Ол Асқардыц билегипиц бултыйған булшық етлерин
қыеып көрди де, мусылмансан ба?—деди.
— Әлҳәмднлилла?
Акопян мурнын жыйырып, оиыц менен сөйлесиўди
тамамлағандай бир адым онға атлады:—Сенин атыц,
фамилияц кны?
— Атым Мамыт, әкемиин аты Аманбай, — деп орта
бойлы, қара пәрен
шымыр жигит шоқтай
жанғап
көзин Акопяпга тпкти.
— Сенлер екеўициз де бир атаныц баласысызба? —
деп Акопян қызықсыиып Мамыттаи сорады.
— Аўа, туўысқанбыз.
Акопян өз ишнпен бир иәрселер ойлап:
— Не ушын бир үйдем екеўицизди де бирден мәрдикарга алды! — деп сорады.
Мамыт ериксиз түрде көз алдыиа мархум
әкесиниц о дүньяга байлардан қарыздар болып кеткениц
елеслетин: — Мепи Қулым бий деген оз баласыиыц орныпа қазыласып мәжбүрий түрде жиберди. Мына жигнт агам болса Қалмурат байдыц көзи қыйтар баласыныц ормыиа алынды, — деди.
Акопян аға-инилердиц тәғдирин епди түсннипЗ
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— Сйшщ де жылын бар ма, я жасыцды бнлесен бе?
—деп Мамыттан сорады.
— Меннц жылым Жылцы, жасым жигирма төртте.
Акопян гә танланып, гә
қызықсыпып: — Жылқы
дегепиц не озн? — деп мыйығынан мгтқыл шашты.
Мамыт күлимсиреп:
— Ат, — деди.
Акопян буныц бәрин ерси көргендей ез ишинеп гүбирленип:
— Жабайылар! — деди жеркенишли түрде.
Асқар менсн Мамыт оған оқлы көзлерим
қадап,
тиспн қайрап гижинип қойды.
•Акопян ҳәммеииц дизпмин бир қатар алып болған„нан кейиии, оларды тийислн орынларга бөлип:
— Енди ертецге шекем дем алып, жатақхаиыцыздыц ишки тәртиби, шараяты менеи тапысын, оны газалай бериц. Азанғы саат алты да зоц қагылып, жумыс
басланады. Сол заматы қолыцызга қурал-әспабыцызды
алып, кешикпестен кәнге бар бериц. Түснндицлср ме?
—деди.
Ҳеш ким үндемеди.
Акопянныц жини келип:
— Мениц айтқан сөзлеримди еситтицлерме? —деди жекирииип.
Асқар есинеп болып:
— Қулағымыз гер емес, еситтнк, пеге езбелеп бақыра бересец!—деди.
Акопян әмиўли жигитке жаман көзи менен қарап:
■
—Ҳей темирши, сеи тилицди тартып сөйле. Билссецбе, бнзиц мыс кони сеницдей қара күшипе исенгсн жабайылардыц талайып майырып, сүйегпн сипсе қылган.
Сени де жиницпен аямам еле, — деди де ол қалыц муртын пышықтыц қуйрыгындай ойнатып қойды.
Мамыт бул сөздиц мәнисине дәрриў түсииип,
ер
минезли ағасыныц жамбасына түртти.
Соныц арасында Акопяи арнаўлы түсинигин тезирек тамамлап, қасындағы мырзалар менен барақтан
шықты. Өйткени, алыс жолдан ҳарып-шаршап кслгеп
адамлардыц үстп басымам жағымсыз тер ийиси мүцкнп
тур еди.
• Бул жерде ицир болмай күн бирден батып, таўдыц
ншмн тастан қарацгылық қоршайды екен. Аспаидагы
жулдызларда жүдә жарық ҳәм жақынлаў коопнсди.
Ал тацы атар-атпастан бийик таўдыц арғы
б^.инеп
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цуяш ШЫ1ЫИ, қыр әтираи бирден жацтылаиып кетеди.
Күии мененги ыссы ҳаўа түинин екииши ярымына қарай тезден серпилип, аралық муздай салҳын
болын
ҳалады.
*
Мийнет күни басланды.
Кәи бойынша ис кесип бериўши ииженер әмйўли рабочийларды жацадаи пайдалайыўға берилгеи мыс карьерине салды. Ол жер бетииен оншама теренликте болматаи еки таўдын арасындагы сайда екеп.
Асҳар мснен Мамыт алдыи-ала белгнлеигеп кәсиби
бойыиша ҳолларыиа ушлы сүймен, ҳашайтуғын саплы
балға алып, кән ҳазатуғын болды.
Бэсца
адамлар
олардыц ҳазып шығарғаи нзҳәи тасларыи аўыр балта
менен майдалап туратуғын ўазыйианы ийеледи. Бригаданыц басҳа ағзалары усатылгаи таў жыиысларын
зембер менеи ғалтекке салып, тар рельсли темир жолдагы вагопшаларға шығып жүкледи.
Нәтийжеде рабочийлардын тынымсыз жумысы бир-^
бири менеи шыижырдай байланысып кетти.
Мийиет ҳызгын ҳәўиж алды. Олардын ҳурал-сайманлары әсирлер бойы буйығып жатҳаи үнспз таўды
жацғыртып, алыс жыраларда ләрзем берди.
Сопыц арасында көп рабочийлардық ҳолы кабарып,
днзесп ҳыршылын, көзлери цызарып, беллери сызлап
баслады. Тула бойы кара терге малынып, таслы шацгыт бедепине нпиедей кирдн. Сайдан көтерилген зәҳорлн шацғыт адамлардыц өкпесипе тыгылып, ҳал дәрмаиын ҳашырды. Олар тез-тез отырып демин алды, үстиүстине суў ншти.
Бираҳ, омиўли рабочийлар, ҳаишелли күш салып,
мацлай терлетксн менсп дәслепки күнн олар
пормаларып бежере алған жоҳ. Лл, хожайынлар тәрепииен
бслгилеигеи порма болса адам басыпа он кубометр
тас жыиысларын таярлаўдан ибарат еди.
Арадаи бпр қыйлы күилер өте баслады. Әмиўли
рабочийлар мыс коннин кеўилсиз турмысыиа кем-кемпеп үйреиисип, бурынғыдай шып ықласы менен сумлықсыз мийиет етти. Сонда да олар өи кубометрлик
шекке сиро жете алмады:
Күнлик көрсеткишлерди ҳәрдайым апализлеп киятырғаи кәнииц хожайыилары булардыц ис өнимине қанаатланбай паразы болып:
— Егер сенлер ертец де иорманы
бежермесецлер,
аўқатыцызға ажыратылган қаржыцыздан айырылып,
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қуры маиға тацыласыз. Меиицше бул жағдан ец алды
менен өзлернцнзге жамаи болады. Соныц ушын
бул
жөиинде катты ойланып, өз-ара кецесип бәлким
бос
ўақытыцызда карьерде қалып қосымша кән шыгарыўға келисерсиз, — деп Акопяи бир сапары қатац ескертти.
Соған бола Асқар меиен Мамыт ар-намысқа тырысып, бугип тац сәҳәрде турды. Олар оз
бригадасын
ертип карьсрге келди де, таўдыц ишип жацгыртып жиберди. Қызгыш тасқа тийген ушлы сүймен,
аўыр
балганыц арасыиан шақпақтай жарқырап, ушқынлар
шықты.
Сөйтип, дсмниц арасында мыс кәиииц майданшасы
таярланғаи жыиысларға толып, майдалаўшылар менен
тасыўшы рабочийлардыц жумысы қыза баслады.
Алыстаи Асқар менен Мамыттыц нскерлигмпе, ҳужданлылығыпа қызыгып, олардыц полаттай тапламгап
шымыр денесине сүйсинип турған бпр бийтаиыс адам
жақып келип:
— Ассалаўма әлейкум бирадарлар, қаяқтан боласыз, ҳал-аўҳалыцыз қалай? — деди.
Тастыц жуйипе сүймеи урып турған Асқар бийтанысқа бурылып:
— Уалейкум әссалам аға, бул кәнге келгели берли
белгплепгей норманы береже алмаганымызға арымыз
келип бугин «Алахверди» кәминнц атасын
тапытып
атырғапымыз, —деди ол.
Бийтаиыс адам олардыц қайғылы
гүррицлерин
тыцлап болып:
— Бәрекелла сенлер өз адамымыз
екеисизлергой
—деди ол әлле қандай ойға шүмип.
Сөитнп ол Асқардыц келисикли сымбатыиа, қабарған қолыиа, сумлықсыз көзине қарап:
— Бул жерде ҳәр қыйлы, ҳәр жақтан келген адамлар табылады. Бирақ олардыц бәри де қол күши менен пан, кийим таўып, бала-шаға бағыў ушын жалланып келген. Епди сеплердиц бәрицизгеде усы кәнниц уш-төрт мы|)засы хожайынлық етип жнлигицизднц
майын аяўсыз шағып атыр. Мине, сеи жаца белгиленген норманы бежериў ушын ар-памысқа тырысып, жигерлп мпйнет етип атырман дедиц.
Сеп кимге жаранбақшысац, ким ушын буишеллм
мийнет етип, ар-памысқа тырысып, норма бежермекшисец? Әне, бул жагын билмейсиз. Ойланып қарац,
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сизлер шет елли хожайынларға жараиып, ол мырзалардын қалтасыи алтынға толтырмацшысыз. Билесенбе,
сенлердиц таярлаған таслы жынысларыныз Францияға
жөнетилип атыр. Бул бизин, сенин, пүткил Россиянын
кән байлығы, оған ҳәр қайсыцыздыц жаныцыз ашыўы
керек. Сенлердиц алажақ ҳақыныз бәри бир
манлай
терицизге татымайды. Оныц үстиие көбициз еки-уш айдан аўрыў таўып, иске жарамай ийретилип қаласыз.
Соныц ушын... Тан сол ўақта инженер менеи Акопяи
иргелес кәннен шыгып, бул жаққа қарай бурылды.
Бийтаиыс адам дәрриў қызықлы гүррицмн бөлнп
өз
жөнине кетти.
— Дем алысты азайтыцлар, тезден иске кирисип,
норманы бежерицлер! — деп Акопян жөнекей баратырып оларға тортип берди.
Қолы суўый баслағаи Асқар ишипеи ойлацып:
— Улыўма жацағы адамиыц айгқаи сөзлерн жүдә
дурыс. Бизлер норма бежерген менеп хожайынлар рәхмет айтпайды, я артықмаш ҳақы төлемейди. Солай емеспе. Мамыт? — деп ол иниси менен кенести.
Мамыт сүймеиге таянып турып:
— Еле бизлердиц көрмегенимиз жүдә көп екен, аға.
Соныц ушын усыпдай жақсы адамлардыц сөзин тыцлап билмегеплеримизди үйренип, түсиибегенлсримизди
сораўымыз ксрек. Ол адамныц өзи ким екен, ата-тегин
де айтпады? Қалай да ол көпти көрген, қыйыншылықты
басынаи кеширген, талай сыиақлардан өтксн адам қусайды.
Маған оныц ҳә демей бизлер менен ҳал-аўҳал сорасып «өзимизге тәп адамлар екенсиз» дегеи сөзи бирден
упады. Ал, емди меницше олар менеп бизлерднц жақсылап танысыўмыз, ақылласыўымыз керек, — деп Асқар иписине ойшан нәзери менен қарады.
Ертецине барлық жерде сүймен менем балғалардыц
жацғырығы күшейип, пәти нағыз қызғам ўақта иргелес карьердиц жүзлеген рабочийсы бирден жумысты
тоқтатып, әсбапларын ийнине салып, майданшаға жыйпалыса баслады. Олар әлле кимге, қандай да бир нәрсеге иаразы болғандай түр бмлдирип, мушларын түйип, өз тиллеринде даўысын бәлент шыгарын сөйледн.
Асқар менен Мамыт ҳеш нәрсеге түсннбей
аўзын
ашып бираз турды. Қем-кем Мамыттыц делебеси қозынЗ
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— Не деген менен олар бийкарға
жыйиалысып
атырған жоқ. Қалай да бир үлкен тартыс шығып тур.
Бизде барын көрейик, ойласығы болса тыцлайьщ,
не
гәп екен өзи? —деди ағасына қарап.
Ағайинли екеўн ойласьщ етнп, бир шешимге келе
алман турғаныпда, олардыи тартысы
әбдеи қызып,
даўыслары кәнниц ишин жацғыртып жиберди.
Соиыц арасында Асқар менеп Мамыт ғўолындағы
қурал-әспабыи қойып, жыйыпга қарай жуўырды. Олар
жүзлегеи рабочийлардыц хожаныиларды ортаға алып
бирме-бир сөз сөйлеп атырғапыныц үстипе келди.
Қандайда бир әдилсизликке жапы ашыған рабочийлар мушын түйип, көкирегин керип, қышқырысып атыр.
Асқар еки-үш шешенииц сөзии тыцлап:
— Ҳаў, олардыц гей бир ғоплери түркменше^е уқсас гой, Мамыт, — деди тацланып.
— Аўа, мен де олардыц көп сөзлерипе түсинип атырман.
Еспттиц бе: «Жумыс қыйын, порма аўыр, жағдай
жаман, мийнет ҳақы төмен, аўқат сапасыз, барақтыц
иши патас, арнаўлы кийим жоқ, үсти-басымыз
кир,
монша ислемейди!..» — деп атыр.
Барлық ықласы менен әцгимеии тыцлап
тургап
Асқар ииисипнн сөзин бөлип:
— Мыпа сөйлеп атырғап шешен кешеги бизлер меиен гүррицлесксн адам ғой. Сеп оны таиып турсац ба?
—дсп Мамытқа қарады.
— Аўа, тапып турмаи. Қалай да мем опыц ешейпп
адам емес екеппп кеше ақ сезген едим. Қара, ол хожайыпныц ийегнпе кирип, зәрресин ушырып баратыр. «Биз
жумыс ўақтыпда жарақатланғап, я бахытсыз аўҳалға
дуўшар болғап жолдасларымыздыц минйет ҳақыи үзбей төлеўдн ҳом оларға тегин медицпналық
жордем
көрсетпўинизди талап етемиз», — дсп атыр.
«Дурыс, дурыс айтады Агабек!» Рабочийлар шуўласып шешенпиц сөзии қуўатлап қатты қол шаппатлады.
«Ағабек!..» Асқар бул атты ишипеи қайталап, шешенниц түр-түсиие, келнсикли сымбатыиа қамаатланып қарады.
Соныц арасыпда Мамыт қасындағы қулшар жигнт
пеиен танысып:
— Буныц өзи не жыйын, не жәпжел? — деп сорады.
Қулшар жнгит Мамыттыц түр-түсине, жамаў-жамаў
кийимлерине бир қатар қарап:
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— Бул мыс кәниндеги рабочийлардыц иаразылық
қозғаланы, хожайымлардыц алдына қойып
атырған
талабы. Жацагы сөйлеген адам рабочийлар комитетиниц баслығы өзи большевик, — деди.
«Большевик!—деп гүбирлеиди де Мамыт
биразға
шекем терсц ойга батып:
— Бул ким, қандай адам, большевик дегеи не өзи?
—деп тағы сорады.
Қулшар жигит әцгимеге араласқаи Асқарға жыллы
жүзи менен қарап:
— Ленин дегеп сеницдей, меницдей рабочпйларды,
аўылдағы дийқанларды, улыўма сзилгеп хальщты сүйетуғын қәм оларды жақлайтуғып дапышпан адам-гилец
болыпевиклердем коммунистлер партиясыи
дүзгеи,
түсиндицлерме? — деди күлнмсиреп.
Асқар басын қасып, еситкеплердиц мәиисии ойлап,
илла деп аўзып ашпады. Ал сезимталлы Мамыт болса
бирден түри өзгсрип:
— Түсиндим бирадар, айтқаныца рахмет. Ал енди,
хәзир Леним қаяқта, омыц партиясы қаяқта'? — дсп ол
қулшар жигитти айлапшықлап, — түрли саўалга тутты.
— Көрии турман, Сизлердин екеўициз де нагыз сада, ҳеш иәрсени көрмегеи, саўатсыз адамлар
қусайсыз.
Асқар басын шайқап, қулшар жигиттиц ийнинеи услап!
— Бизде саўат қаяқтан болсыи бирадар. Ағайинли
екеўимиз де аўыл байларыныц шыгырып айдап, бузаўып қойларып багып кейин ала орагын тисеп,
кепше
белии саплап күпелттик. Мешиттиц босагасынан атлаған емеспиз. Әкемиз болса өмиринше көрик басып, темир таплам, бирии еки ете алмай, байлардаи қарыздар болып өлии ксттн. Жоқшылық салдарынап бизлер
еле үйленгеиимиз дс жоқ. Соныц ушын сеи бизлердмп
садалығымызды көп елестире берме.
— Яғә, өйтип не қылайыи, тек аяп атырман.
Ал,
еиди сениц жацағы саўалыиа жаўапты тек Ағабск айта алады. Омыц менеи байланыс жасасацыз, ярым
жылға қалмай саўатлы да, сиясатқа да түсинетуғын
боласыз. Бәлким, лениншил большевиклер паргиясыныц қатарына ағза болып та
отерснз. Ол соиыцдай
уқыплы, оқымыслы, өткир адам, — деп қулшар жигит
өз жолдасларыиыц топарыиа қосыльш кетти...
1Г
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Былайымша парасатлы көрипген Ағабек жүдә кишипейил, гүррицшил, иши-баўырыца кирип баратыргаи, эпиўайы адам екен. Ол Баку қаласында
туўып
өскен Азизбековтыц генжетайы болып, жаслайынан турмыстыц қаттылығын көрген. Он жети жасында студентлердиц цозғалацыпа қатнасып, полиция
тәрепппеи
тутқыиға алыпған. Жигирма алты жасында Р’оссия
Социал Демо-кратлар Рабочий партиясыныц қатарыма
кирген. Арадаи үш жыл өтпей, ол Бакудеги аигличамлардыц ислеп шығарып атырғаи пефть қудығындэғы
рабочийлардыц иаразылық қозғалацына басшылық еткени ушын Сибирьге айдалған. Өткем жазда бсс жыллық сүргинпси қайтып, «Алахверди» мыс кәнине келгеп.
Ҳәзир ол рабочийлардыц арасыида астыртым рсволюциялық жумыслар жүргизип, Ленин тәлийматларып,
идеяларын ҳәр бир адамиыц сана-сезимипе жеткериў
ушып барлық күш-ғайратыи аямай жумсап жүр.
Сомдай-ақ, ол Асқар, Мамыт пенеи де тығыз байлапыс жасап жийи-жийи ушырасыў өткерип, оларга түрли тараўлар бойыиша түсиник бердн. Лепимниц ким
скенин, оиыц қандай партия дүзгении майдалап түсмнднрди. Сөйтип оларды өзиниц иргелес барақга
шөлкемлестирген саўат ашыў кружогине тартты.
Бурыпда оқыў дегеимиц ие скенин билмеген
ағаиинлер ҳәр күп сайыи жаца ҳзрип, жаца сөзлер үйрепип қуўанышы көкирегине сыймай жүрди. Олар оқыўга инталы болды. Ал ҳәрип үйреткен муғаллими Ағабекти болса қудайындай төбесине көтерди.
Бир күии песии ўақтында Мамыт жуўғаи кийимлерии кептирип бараққа қайтқаи ўақта, бул жерде жайма дүкаилы саўдагерлер тап болды. «Келицлер, алыцлар, жаныцызға не керек, бәри бар!» — деп бақырысты олар.
Аға-ими тууысқанлар көптен берли бир тецгеден
жыйиап жүрген табысына анаў-мыиаў алыў ушын өзара ойласып:
—Апама бир шашақлы орамал менеи көйлеклик шыт,
аяғына геўиш-мәси алайық ага, — деди пулын есаплап.
Асқар азгантай ойланып:
— Туўры айтасац ииим, ец алды
меисн апамды
қуўантыў керек. Ырзабай менен Мырзабайды да умытпа?
Ырзабай менен Мырзабайды, улыўма аўыл елди
жүдә сағынып жүрмеи аға, сен ие?1
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Ол аўыр гүрсинип ағасына қарады.
Асқар ериксиз түрде көз алдына туўғаи анасы менен Әмиў жағаларын елеслетип:
— Мен де сағындым, бирақ не илаж, барып көрип
келиўғе жацын жол емсс. Соныц ушын сағынышқа, қайғы-дәртке оншелли бернлмей өзнмпзди берик тутыўымыз керек, — деди ол инисиниц ғүрснигепин мнсе тутқысы келмегендей түр билдирип.
...Бул жерде ицпр түспей бирден күнннц батып, тац
сәўлеси.жайылман қуяштыц шыққаиы сыяқлы,
мәўсимде елеўсиз алмасады екен.
Кеше ғана жарқырап турған күнпиц, бетн (адтии
қалыц бултлар менен қаплаиып, кешке қарай күшли
жаўыи нөсерлеп қуйды. Таўдыц ишн бирдеи
салқып
тартып, пүткиллей өзгерип кетти. Демииц
арасыпда
рабочийлардыц үсти-басы сылпылдаған суў болды.
Ашық карьерде ислен ағырған желец адамлар жумысгыц тамам болар ўақтына шекем шыдан
алмай
екеў ара, үшеў арадан бөлииип тарқасып кетти. Олар
барағыпа келип кинимлерим алмастыргап мепен
де
көпке шекем бойы жылымай, қалтырап отырды. Өйткени, терезесн сыиық, қапысы гажыған барэқтын ишииде де самал ҳүўлеп тур еди.
Оплаған адам аязлап, үш-төртеўи көрпесиннн арасына кпрдн. Аўырганлардыц арасыида Асқар
мепен
Мамыттыц аўылласы Төребай да төсек тартып, аздан
соц ес-түсип бил.мей қалды.
Бийтап әўелп тоцып, безгеги бар адамдай қалтырап,
кейпинеп қалай болса солай от болып жанды.
Мамыт т\нн мемеп оныц жанын да отырып, гә үстине қабат-қабат көрпе жапты, гә борип таслап, мацлайыпа шаршыны муздай суўға басып қойды. Бийтап тацга жақыи сандырақлап биресе жылады, бирссе шықылықлап күлдп.
Мамыт өз әкесиниц өлер алдыпдагы усыпдай сандырақлаўын көз алдына елеслетип: «Бул сузек пенен
аўырган қусайды» деп ишинен гүбирлеиди.
Адамлар азацғы шай-суўын ишип, жумысыпа жоней баслады. Асқар бийтаптыц жанында отырған иписине қарап:
— Сен епди Төребайдыц қасында қаласан ғой шамасы, солай ма? — деди карьерге кетер алдында.
Түии менен үйқысынан қалып, түри қашып отырған
Мамыт бийтаптыц қалқығап бетине қарап:
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— Ендк ес-түсин бнлмей жатқап аўырыўды қалай
жалғыз қалдырып кетесен.. Қалай да сеп бүгин қыйпалмай меипц нормамды да бежерерсеп,— деди.
—■Бежериўин — бежеремеидагы, бпрақ Торебайдыц
бул жатысы мепи қорқытып тур. Оныц ақыры болып,
тезнрек турып кетсс не жақсы...
Мамыт аўыр гүрсннди де, Төрсбайдыц өзгерип агырған қорқыпышлы түрине қарады. «Әй, тоба, буган пеем,
қандай жәрдем кереклигин билмесем. Қапылғыр бул
жерде я тәўип, я доктор да жоқ» Ол тсрец ойдыц тербеўине батын отырғанда тосыниан бараққа
Акопян
кирип:
— Сен иеге жумысқа бармадыц, бул жигиг ие қылып жатыр? — деди жекирииип.
Мамыт хожайыпға бурылыи:
— Қешеги былагайдан кейип
мына
аўылласым
аўырып қалды. Ес-түсии билмей сапдырықлап жатыр,
—деди.
Еки көзин бийтаптыц түр-түсииеи айырмай өзинше
ссзмклсиип турған Акопян кем-ксмнен артыиа
шегинпп:
— Ол тиф, сеп абанлап қара, бул жүдә қәўинли,
жуқпалы кессл!— деди де, дорриў есиктеи шықты.
— «Апа анажан, мепи де өзиц мсцен алып кет, меп,
мсп...»
Төрсбай тагыда сандырақлап үстипдеги кийимлерип
шешкиси келгсиден жулқынды.
Мамыт дорҳал оиыц қасына келнп:
— Тыиышлан Төрсбай, Гөребай псге үндемсйсец,
көзицди аш?!—деди.
Төребай көзнп дс ашпады, есии де жыя
алмады.
Мамыт биресе урынып, биресе сүлик болып агырғаи
аўылласыпыц қалайынша кеўилнн табарын
билмей
ҳәр нәрсепи бир ойлады.
Сопыц арасында түски аўқаттыц ўақты болып, карьерде жац қагылды.
Рабочийлар
қурал-әспабларыи
қойып, топарласып асхаиаға келдн. Асқар
бпйтангаи
хабар алып, инисип аўқатқа жибериў үшым бараққа
басыи суқты.
—■Аўа, Төрсбандыц ҳалы қалай, еле ес-ақылып жыйпап өзине кслгеп жоқ па? —деди ол.
Мамыт ипегии қасып, бираз ойланып:
— Төребайдыц аўҳалы аўыр ага, билмедим, ол усы
жатысынам басын котерип, аяғына турақойса...
116

www.ziyouz.com kutubxonasi

— Қудай яр босыи. Қасында мем отыра турайын,
сен тезнрек аўқатланып қайт.
Ол иргелес нардын бир шетиндс малдас цурынды.
Арадан саррас бир ҳәпте өтти. Торебан бурынғысынаи да бетер төмеилеп аўылласлары оньщ аўзына дембе-дем суў тамызып отырды. Сол аралықта
иргелес
барақтын рабочийларынам да беееўи төсек
тартып,
екеўн бир кунде дуиьядаи өтти.
Төребай тогызыишы күии азанда жақты дүнья менси хошласқысы келгендей көзин бир ашып,
кейии
монгиге жумды.
Оиын матамына мыс қәиипин барлық рабочийлары
қатиасып, денесин қара бултлар меиеи тирескен әййемги армяп таўынын баўырына жерледи...
Соныпан жерлесине жәрдем еткен Мамыттыпда
бүгни мэниси болмай жатып қалды.
Қәииин хожайыилары, рабочийлар арасында кем кем
тарала баслагаи сүзек аўырыўыньщ ақыбетннен қорқып; бийтаплана баслаған адамлардьщ бәрнп мәжбүрнй түрде барақлардан шығарды.
Сөйтип
оларды
ийесиз қалгап жекке жайларға, алыстағы үнгирлергс
бөлеклеп айырым жатқарды.
Асқар өзинин нииснн карьердиц қасындағы қараўылхана ушыи салыиғаи қосқа әкелди.
Сөйтнп, омы
докторға қаратып емлетиў ушыи, аўылға қайтсақ ксрск болар, деп алып қойгаи базарлықларыи
сатыўга
можбүр болды. Тәўир-ақ ғэрежет жэмлеп, Ағабсктпц
жэрдсми мепен «Алахверди» отирапынаи доктор жаллады ҳәм иписип жақсылап емлетиўге киристи.
«Қаратқаи қарап қалмас» дегендей қоцыр
гүзднц
аяғыпда төсск тартқам Мамыт үзликсиз
қаратыўдыц
арқасында бэҳорге салым бойын көтерди. Бирақ, ол
көпке шекем аўыр жумысқа жарамай,
илажсызда1|
ағасыныц табысыпа шернк болды.
Бир күни Ағабек келип:
— Сен аўырып жатқан күнлерпц ушып жәрдем пул
алдыц ба, Мамыт — деп сорады.
— Яқ, алған жоқпан.
Агабек азғантай ойланып турып:
— Олай болса сеи ҳэзир Акопяпды таўып алып, онпан аўырып қалған күплериц ушын қамсыз ҳақы талап
ет. Апаў-мыпаў деп бермесе маған кел, мыс кәниниц
ҳақыйқый хожайыныпа арза жазып беремен, аўырып
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қалган рабочпйлар усылай етип атыр, ■
— деп ол ақыл
бердп де өрынаи турды.
Мамыт сол күпи Акопянды таўып алып, оғаи өзиииц
арызын айтты.
Ол муриын жыйырын:
— Сағаи қандай ақша, бизде ислемеген
адамға
ҳақы төлеибейди, — деди.
Мамыт арзасын услап, ҳақыйқый хожайыиныц кенсесипе<барғаида, оныц күтиў бөлмеси үймелесип турған өзиндей рабочийларга толы екеи. Сорастырып қараса олардыц бәри де Ағабектиц «ист^ўи» бойыиша
арза көтерген адамлар болып шықты.
Бирақ, хожайынлардыц буйрығы бойыиша секретарь қыз олардыц ҳеш қайсысында кабинетке жибермей иркип тур екен.
Ақырында шыдамаған қәҳәри келген рабочийлар,
бирдеи хожайыиныц бөлмесиие гүўлеп ба£ып
кирди.
Хожайын жумсақ креслосынаи ыргып турып:
— Бул қандай көрғеисизлик, қәне дәрриў кабииетимди босатыц, үсти басыцыздын кир-қоцына қараман
еденге төселғен таза гилмеди ўас ўайран еттицлер? —
деп жекиринди ол.
Алдын ала Ағабек тәрепинен «оқытылып» қалган
Мамыт алға шыгып:
— Бизлердиц үсти-басымыз кир болған менсн қазып
шығарғаи мыс жыпысларымыз алтыидай жарқырайды,
дурыспа хожайын? Егер солай болса енди бизиц арзамызды тыцла: Тап сеииц өзицдей бнзлердиц де аўқат
жсўнмиз, кийим кийиўимиз ксрек. Сол ушыи бизлерднц
аўырып қалғаи күнлеримизге қамсыз пулымызды төлеп, жәрдем етнц. Бизлер аўрыўды сениц кәиинде мийпет етип жүрип таптық. Сонша күннен берли аўырып
жатқанымызда я доктор шақыртып емлетиўге, я басқа бир жыллы сөз айтып кеўлии алыўга жарамадыц.
Бизлерди айрықша емлеўхаиада жатқарыўдыц орныиа
таўдағы үцгирлерге, ийесиз қалгаи ылашықларга тықтыц. Еиди айлыққа шекем күнелткспден тийисли қамсыз пулымызды бериўден бас тартасац. Бул қалай, бпз
мийнетке жарасақ, саған керекпиз, аўырып қалсақ бизден безесиз, наи пулыда бермейснз. Миие, сол ушын
бизлер наразы болып алдыца келдик, хожайын. Егер
бизлердиц бул талабымызды
қаиаатландырмасакыз,
кецсецнен шықпан, усы жерде ашлық жәриялаймыз!—
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деди ол пәтлеленип жанындағы жолдасларыныи ксўилинеи шығып.
— Туўры айтады Мамыт, егер талабымызды цапаатландырмасац, кабинетицде түнеймиз.
Гижинип турган рабочийлар Мамыттыц сөзин қуўатлап, хожайынды ортаға алды.
Ҳаўлыға баслағаи хожайын рабочийлардыц түр-түсинеи қорқып:
— Егер сенлер тезден тарқаспасацлар, меи полииня
шақыртамам сойтип бәрицди де қаматамаи, сүрғипге
жибертемеи! — деп ол аш әптада адамларға алып топылып абай етти.
— Мейли, шақырт полицияцды. Бпз сүзек пенеи айқасып, өлимдн жецген жаны берик адамлармыз. Еиди
ҳеш кимнен де қорықпаймыз: «Қорқақты қуўа берссн,
—батыр болады» дегендей бизлер сениц абай сиясатыциан қорқа-қорқа батыр болдық!—дсди рабочинлардыц
биреўи. Хожапын столдыц үстииде турған қоцыраўып
қайта-қайта шыцғырлатты. Ишке асығып
секретарь
қыз, кирди.
— Тезден кэнге полиция шақырыц, мыиа қозғалацшыларды тәртипке салсын!
Рабочийлар хожайынныц бул абапынан да сескенбей қылт еткен жоқ. Олар кабинетти қаплап тура бсрди.
Арадан бираз ўақыт өткен соц сырттаи биреў:
— Полнция киятыр!—деп бақырды.
Рабочийлар бир-биреўиниц қолыц беккем
услап
турып тобып бузбады.
Сонын арсында таслақ жсрди тақырлатып киятырған атлардын туяғыныц сести еситилди.
Хожайыммыц түр-түсине, қан енип: гә терезеге, гэ
қатал түсли рабочийларга қарады.
Кабииетине дүсирлесип, қылышыныц сабынан услағаи б9с полицейский кирди де:
— Хош: не ғәп өзи? — деп түр-түси су.ўық,
полицейскийдиц басшысы хожайыннан сорады.
— Мына турғанлардыц бәри қозгалацшылар. Олар
мениц кабинетиме басып кирип, ақша
талап
етип
атыр...
Хожайын қалтыраган даўысы мснен рабочийларды
жаманлап өтириктен айыплады.
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Сонда атлылардыц басшысы хожайыпиьш алдында
өзиииц ким екенмп көрсеткмсн келнп ҳәкпрецлен баслады:
— Қәме, шст елли мырзаныц кабинетип тездеп босатыцлар, болмаса бэрицди де баплап, аттыц алдына
саламам. Қарсылық көрсеткеиицизди, я қашыўга қыяллапғаныцызды сол жсрде атаман!—деп ол иреқимсиз
көзлери менен рабочийларды бир қатар шолыды.
Адамлардыц алдында тургап Мамыт опыц қолындагы қылышыпа қарап:
— Сениц сораўсыз, ҳүкимсиз шаба бериўице бизлер
ағаштыц нутағы емеспиз. Соныц ушыи сен абайыцды
қонып, қылышыцды қынабыца сал... Сөйтип,
әўсли
бнзлердиц арзамызды, ие ушып хожайыннын алдына
келгеппмнзди тыцла, билдицнзбе? — деди пықыртьш.
— Қысқарт, үницди өшнр! Сеп маған ақыл үйрететуғын кимсец өзиц?!
— Айттым гой, өзицдей адамман!
— Байлац оны!
Екн үш полицейский дэрриў басшысыньщ буйрыгын
бежериўғе умтылды. Олар адамларды ийтерип Мамыгты байлаўга ҳорекет етти.
— Ойнама, рабочийдаи қолыцды тарт!—деди де
бес-алты рабочин полицейскийлердиц алдыи тосты да,
кец көкиреклсрин қалқап етпп.
Мамыт полицейскиплсрдиц басшысына бежирсйнп:
— Қәне байла, неге турыпсац? — деди көзлерннеи
кек жалыныи шашыратып.
Қоҳәри келип, намысқа шыдамагаи
полицейский
абайсызда турган Мамыттыц шекесине салып жибердп.
Аўыр кеселден жаца ашылысып киятырған ҳәлсиз
Мамыт полицсйскийдиц тоқпақтай мүшыиыц пәти мепеи
тептирсклеп барын еденге жЫғылды.
— Туўысқанлар, поЛиция күш қолланбақтач карьердеги рабочийларға хабар етиц! — деп биреў ашық
турғаи еснктеи бақырды.
Қаиы қайнап, мушларын түйнп турған рабочийлар
полицейскийлер менеи айқаса кетти. Бирден кабинеттиц иши ала насарлы болып қызыл мушлар қылыштай
ойнады. Демпин арасында кимниц кийими жыртылын,
кимниц бети қыршылды, кимниц мурны қапап, киминц
көзи исти. Соиыц арасында Мамыт орнынан турып: «те120
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миршинин, әўлады бийкарға таяқ жсмейди» — деп гижинмп бай.қамай қалған полицейскийдиц басшысыпыц
мацлайыныц дәл ортасыпа былш еттирди.
Әзелий балға меиеи сандалдыц үстипде шыиыққан
муш полицейскийдиц зоц мурнын дал-дал етип, қызыл
қанға бояды.
Нағыз қырғыи төбслестиц үстиие Ағабек пенен бир
неше рабочий кирип кслди, Кейин полицейскийлердиц
көзишпе оларга «кейип», өтириктеи кәтқудалық стти.
Кийимлери дал-дал болып, қызыл қанга
боялған,
қызыўы басылмаған рабочийлар:
— Не ушыи полицейскийлер алдын бизиц арзамызды тыцламай, бирден күш көрсетеди?! Не ушын бизлердиц аўырып қалған күнлеримиз ушын аласы пулымызды бермейди, әдиллилик қаяқта? — деп олар тагы.
бақырысты.
— Төлеймен, бәрине де төленмен. Қудай ушым урысжәнжелди қойыц! •— деп үрейи ушып қалтырап турғаи
сум туяқ хожайын, илажсыздаи рабочийлардыц талабып қанаатлапдырыўға келисим берди.
Рабочийлардыц бәри бирден шуўласып:
— Мине, бул басқа гәп!—дести.
— Үлкеи полицейский аўзы-муриыныц қаньш сынырып:
— Мен сенлердиц бул жабайылық ҳәрекетнцизди,
берген жобирлерицизди, қөрылығыцызды аяқсыз қалдырмаймап. Бәрицди де қаматып, сүйеғицизди сүргинде сарғантамап, сени болса Петропавловскийднн тюрмасыида ширитемеп!.. Ол сөцғы сөзин Мамытқа қарай
айтып, дәрҳал есиктен шықты.
Сол заматы. далада турған рабочийларда Ағабектиц көз қысыўыпа түсииип, полицейскийлердиц алдында өзлерипиц жумысына кетти. Арзасы қапаатландырылғаи рабочийлар болса хожайыннан тийисли қамсыз ҳақысын ала баслады.
Сол күии кеште Ағабек жетиленши шыраныц жылтылдаған жақтысында Мамыттыц қуўанышына, түрпне
қарап, ишинен бир қарыс өскендей болды. Қейин көпшиликтин, арасынан бағапа карьерде саўал
бергеи
келте бөйлы, сулыўшық жиғитти таўып алып:
— Енди түсиндицбе иним, сен әрман еткен ол бийикликти, ол үстемеликти биз данышпан Ленииниц басшылығы арқасында өзлеримиз жецип аламыз!— деди
оған тыянақлы түрде.
121
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Шешениин бул сөзлери силтидей тьшып
отырған
адамларға айрықша тәсир етип, ишкн д\иьясын қозғап
жиберди. Олар бирден қозғалысып, өз бетннше гүбирлесип, арзыў-арманларыи өз-ара ортақласты.
Рабочннлар өзлериниц шаршағаиыида сезбей, шешенниц ҳәр бир сөзии аўзыпан қақшып алып, ҳаўадай
жутты. Бирақ, олардыц барлық жағдайына жақсы түсииғен Агабек саатына қарап:
— Ярым ақшам болып қалыпты. Еиди сизлер ўағырласпай, бир-бнрден тарқаса бериц. Дәрриў жатып демицпздп алыц, ■
— деди де ол әцғимесин тамамлады.
Тац алдыида, шынт уйқыда жатырған адамлардыц
тынышлығыи даладан шыққап биреўдиц:
— Баракларды полиция меиен әскер қоршап агыр!
—деп бақырған даўысы шоршытып жиберди.
Ҳәмме дорҳал оянып, орынларыиаи өрре турды да,
тез кийипе баслады: «Я, алла, егер бул қамал кешеги
ўақыяпыц ақыбети болса, ҳәрне ақыры қайырлы болғай» — ден ғүбирлегеи Мамыттыц қәўетери
көкиреғиис сыймай далаға шыққанда, баракларды қоршан алған оскер меиеи тимискилепғен полицейскинлерди көрди. Олар мылтыған қолына алып, жаўынғерлик жағдайға таяр болып ҳеш кимди, ҳеш жаққа
жибермей
атыр екен.
— Дыққат, ҳомме рабочннлар өз жатақханасыпыц
алдына дизнлсин! —деп полиция начальииғи мепен әскернц комаидирдпц алдында жорғалап жүрғеи Акопяи
буйрық сыиатыпда бақырды.
Адамлар ҳайрап болып, плажсыздан дизнлисип, сапқа тура баслады.
Арадан азмаз ўақыт өтпей-ақ, Акопян және бақырды:
— Еснтицлер, кешеғи қозгалацға банлапыслы тсксериў жумысын жүргнзиў ушып конимизге Капказ полиция басқармасы сиясий ислер бөлимиииц орынбасары капитан Меликян мырза келғен. Ҳәзир ол сенлерғе
полиция басқармасыныц прокуроры тәрепипен тастыйықланган қарарын оқыйды. Мәрҳамат, мырза капитан?
—деп ол артыиа қарады.
Алысқа созылған көп адамлық саптыц алдына орга
бойлы, кец көкирекли, қара пәрец, суўық түсли, муртлас офицер шыгып:
— «Алахперди» мыс кәнинде ислеўши рабочийлардыц шет елли хожайиМларға қарсы қозғалац шыға122
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рып, кейнинеи тәртипти сақлаў ушыц келғен полицейскийлерге күш көрсеткени ушын ҳәм олардыц тәиине
жара салғаны ушыи жынаят кодекстиц... статьясыиа
муўапыҳ:
1. Амамбаев Мамыт — 1892 жылы Әмудәрья бөлпмииде, темирши семьясында туўылған.
2. Әзиймов Аман — 1890—жылы Қоқаид қаласында,'
зергер семьясында туўылған.
3. Гасанов Гуламәлий 1— 1891—жылы Таўлы Қарабаҳта шопан семьясыпда туўылған.
4. Дурднев Араз — 1890-жылы, Дарғаната ўәлаятыпда тандыршыныц семьясында туўылған.
5. Мирзоян Аважес!—1891-жылы Ереван ҳаласында
бәззазлар семьясымда туўылған. Бул гүднбузарлар,
тоҳтаўсыз камаҳқа алынып, сияснй жынаятшы
претинде үстииен тергеў жүрғизилсии, — деп ол ез сөзиннц рабочийларға ҳалай тәсир еткенин билмекши болғамдай, қызықсынғаи нәзери менен саптағы рабочийлардыц борнп бир қатар шолыды. Қейин
қолындағы
қагазын еки бүқлеп: 1— Қарарда аты аталған рабочийлар үш адым алға шығыцлар! — деди де, қасындағылейтенантқа ийек қақты.
Жол бойы түсимик алғаи тырысқақ лейтенант дәрҳал қараўындагы полицейскийлер менен сапты айланып қамаққа алыныўға қарар етилген
адамлардыц
қолына кнсси салды.
Мамыт артыида турған агасына бир қарап:
— Сеи қапа болма, мен ҳақыйқатлық ушын бәрине
де шыдайман, бәринде жецемеи дегендеп
мортлик,
турақлылық түр билдирди.
Соныц арасында қатал минезли,
полицсйскийлер
оларды жора жолдаслары менен де хошластырмай,
алдына салып айдап кетти.
Орнында турып қалған капитан қатарда
турған
рабочийларға бираз ақыл-нәсийҳат
айтып,
оларды
ақ патшаныц ҳәрқыйлы ҳүким ҳәмирлери менен қорқыгты. Қейии кәнниц шет еллик ҳәм жерғиликли хожайыпларына қарап:
— Егер буннан былай ыцқ етип, бас көтергеи рабочий болатуғын болса, дэрҳал бизге хабар етиц. Сол
заматы бизиц полицейскийлер келип, олардыц қолына
тап жацағылардикиндей кисен салыиады, — деди де
еки ат қосылған пайтонға минди.
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— Пайтон мыс кәнниц шегипен шыққаниан кейин,
капитанниц артында отырған жүзегөй лейтенант сөз
баслап:
— Бул әйтеўир цозғалац емес, бунда қаидайда бир
астыртын ҳорекет етиўши снясий басшылыҳтыц тнккелен кагиасы бар. Меницше, ец алды менен сол сняснй уйымды ҳәм опыц басшыларын табыўымыз керек
капнтан мырза,—деди ол өзнииц жағымпазлыгы менен
баслыгына шагынын.
Сур бетли сум туяқ капитан пантөнныц жумсақ арқасына шалқайып:
— Ол жағынап ғам жемец, лейтенант, бнз қамаққа
алғаилардыц жнлигнниц майын шағып, көзнн сарғайтын анықлаймыз. Бул жөнпнде сиз мениц бай тәжнрийбем мепен тергеў усылыма нсене
бериц, — деди
қалыц муртын шыйырып.
Агабек өзшшц участкасына кетер алдыпа Асқардыц
ийпннен қагып:
— Бул күплерн хожайыплардыц көзине көп көринс берме. Олар мспеп дусласып қалсац, ҳәмийшегпдей
маўасалық гүр
билдирип сәлемлесиўдн
умытпа?
«Жақсы сөз жылаиды жуўасытады». Бирақ, сен ойлап
жүрме, бупыцдай ўақытша
маўасалық хожанынлар
алдыида бизлерднц пүткиллей қол қаўсырын, бас нйгенпмиз емес. Бул тек бүгииги күиниц тактнкасы болыгг
ссаплаиады, —■ деди.
Асқар тартынгандай түр билдирип:
— Мамыттыц қаяқта жатқапын
анықлап, нзниен
кийим-кепшек, азық-аўқат апарсам алар ма скеп? —
деди шыдамай.
— Бүгнн-ертец сабыр қылып
тур. Әуели өзим
бәринде апықлап билейин. Кейин сағап айтаман, бәлким есабып тапсақ бирге барып қайтармыз.
Асқар оған мақул дегендей басын нйзедп Агабек
бираз кеўнлнн жэмлеп, жүрип кетти.
Бул күпм барлық рабошгйлар ушып жү^дә
аўыр
ҳәм кеўплсиз болды. Олар жумыс ўақты түўе, карьердеи қайтқаииан кенин де бир-биреўи мепен ашылысын
сөйлеспеди, Ҳәркнм өз машқаласып ойлады. Асқар
болса инисиниц қамалғанына
қамыгып: «Бул қандай болды, барлық бахытсызлық. Аманбайдыц тухымыиыц талайына түскен бе? Аўылда да, бул жерде де
бизиц исимиз сирә алға өрлеп, ығбалымыз ашылмады
гой. Енди бул қамалыўдан Мамыт та жыл алып сүргнн124
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ге айдалып кетсе»... Ол ҳор нәрсенн бир ойлап жатып,
уйықлап кетти.
Арадаи аўыр күнлер өте баслады.
Бул
ўақыт
ишиндс Мамыт пеиен басқада қозғаланшылардыц жыпаятыиа байлапыслы полиция жүзлеген рабочийлардан
тсргеў алып ақырында исти тамам етти.
Суд нропессн жабық түрде болып, Аманбаев Мамытқа жетн жыл, басқаларына бес жылдан күп кесилди ҳом олардын жазасын өтеў ориы Сибирь рудниклери дсп белгилснди...
1917-жыл.
Қоцыр гүз. Азангы ўақыт.
Мамыт пенен бдсқа да спяспн
жынаятшыларды
этанка жөиелтнў ушын күшли полиция
конвойыиыц •
гүзстиўииде, оларды қалалық вокзалға айдап кслди
де, псрронда тайын турған темир торлы вагонларға дизим бойынша бпрме-бир отыргыза баслады.
Тап сол ўақта Асқар менен Агабек вокзалга жетип
келнп, темир жолшыларга ым менен әле қандай сиғпал
берди.
Сопыц арасында паровоз бирдеи гудок бердй. Оиыц
айбатлы ссстинс депоныц басқа паровозларыда өзлериииц қоҳәрлн жацгырыгын қосты.
Бул жацгырықлар алдын-ала таярлапган улыўма
сигналды ацлатып, үлкеи қаланыц узақ түпкирлерииде
ләрзсм берди.
Ал, қала халқы болса, бул жацғырықты күткендей
бпрдеп вокзалга қарап жуўырды.
Демииц арасыпда көшелер адамларға лық толып,
вокзал иши қалан болса-солай қайнап кетти.
Паровозлар гудок бсриўпн жийнлстти,
халықтып
руўхып тастырдьг.
— Революция!
Агабск паровоздыц басыпа шыгып,
Петроградтз
Октябрь социалистик революциясыпыц
туўылғанып
жэрнялады.
Бнрден стапцияныц майдапшасы менен перронды
қаплап турған халық бас кийимлерин аспапга ылақгырып, қол шаппатлап:
— Жасасын Октябрь Социалистик Рсволюциясы,
жасасын революция суцқары дапышпан Леннн! — деп
бақырысты.
— Қамақтағы барлық адамлар азат болсын! Биреў
усындай уран менен темир торлы вагонларга қарай
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умтылды. Опыц артыиан қайиап турған қәҳәрли халыҳ
ғуўлеп ентерилди.
Жан-иймапы ҳалмай.зәрреси ушқан полицейскийлер
қара басын алып ҳашты.
Вагонлар ашылып, қамақтагы адамлар азат етмлди...
ҮШИНШИ БӨЛИМ

1918-жыл.
Асҳар мепеи Мамыт көп күнлнк қәўипли ҳәм машаҳатлы жоллар жүрип, алыс мәнзнллерден
асып,
ерте бәҳәрднц басында Шаржаўға д<етти. Бул
манда
жерлер көклеп ағашлар жапыраҳлап ҳәр түрли ҳуслар
келмп, ҳыр отирап ҳулпы дөпип кеткен екеи.
Олар Агабектиц берген нусқаўы бойыиша
темир
жол депосыпда ислеўши Әлийзаде деген токарьды таўыи алып, оғаи жерлесиниц жиберген сәлем намасы менен байланыс хатын тапсырды.
Әлийзадс жасы ҳыркларға барған орта бөйлы, шымыр денели шакдан адам екен. Ол хатты оҳып болып:
Скзлер әйие ўаҳтында келдициз. Ҳәзир бизге сизлердей дәри ийискеп, оҳтыц сестин еситкен азаматлар
көп керек. Еле Әмудиц аяғы менем Хийўа хаилығыиыц
ҳол аетындағы елатларда Сойет ҳүкиметн бир тегис
ориаған жоқ.
— Бнзиц Төрткүлде, Шаббазда қалай? ■
—деп Асг
қар шыдамсызлық пенен Әлийзадеииц сөзин бөлди.
— Төрткүл менен Шаббаздыц үстииде қызыл гуў
желбиреп тур. Бирақ, ескертип қояйын, сле алыс түпкирлер мсисн қалыц тоғайларда аш бөридей улысып,
тисин қайрап жүргеп баспашылар биротала
сапластырылған жоқ. Әсиресе инглислер1 тәрепинен
қуралландырылған Ханжөнсйдтиц баспашылары күм сайьш
қылышын қайрап, Төрткүлге көзин тигип отыр. Олар
жергиликли байлар, уламалар менен астыртын тил
бирнктирип, Әму жағасында орнағаи жас Совет ҳүкиметин қулатыўға таярланбақта. Меи сизлерди енди жергиликли Ревсовет кецсесине апарайыи. Ол жерде ҳәзир
Қызыл әскерге Төрткүл гарнизонын беккемлеў ҳәм жаца күшлер менен толықтырыў мақсетннде оғаи жәрдемге қураллы отряд жибериў ушын ықтыярлы жаўынғер1 Инглислер — англичанлар.
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лер алымып, олар әскерий мске үмретилип атыр, —дедм
де ол цалаиыи. орайыма қарай жүрди. Олар сулыў жайдын шарбагына кмргемде «Бир-еки-үш, сол аяь;!... «Бирекн-үш, сол аяқ!»... деген комаиданыц астыида шынығыўлар жасап атыргап ықтыярлы отрядтын жаўышерлерни көрди.
Асқар менеп Мамыт цолларына мылтық услап, план
ишииде ҳәр ҳыйлы әскерий өиерлер пслеп
атырган
жигитлсрғе царап турғанда көзлери туўысқан инисин
шалып:
— Мырзабай! — деп екеўн де бирден
бақырып
жиберди. — «Душпаиға хүжнм» жасап, машқы
егип
жүрген жигнт сәл иркилип:
— Агалар! — деди де туўысқаиларыиа қаран қушағын ашып жуўырды.
— Тоқта, сағам шыныгыўды бөлиўге ким рухсат етти, нсге тартиптн бузасац?!
Мырзабай командирдин салдамлы сестнпен
акбынып:
— Жолдас лейтеиант, амаў тургап жпгитлер менин
туўысқан ағаларым, оларды' еки жылдаи берлн көргсним жоқ. Туўысқапларым менеп
көрисиўге
рухсаг
етицнз? — деди ол әскерий тәртип пенеи қодди бойын
тиклеп!
Комаидир сгройдпн шетииде турған еки
жнгитке
дыққат псиси қарап:
— Бул басқа гәп. Мейли, -он минут сөйлесиўге рухсат стемсн, — деди.
Күтилмеген жерде туўысқанлар дийдарласып, апақшапақ болды да қалды. Олар биразга шекем бнр-биреўине қарап маўқьш баса алмады.
— Апам қалай, аман-саў отырма сен бул лсерге қалай келд!1Н? —деп Асқар менен Мамыт инисипен сорады.
Мырзабай кеўилии басып:
— Мен тутқынга алынып, тюрьмага
қамалғаиға
шекем апам саў еди. Оннан берлиде арадан бнр жылдай ўақыт өтти. Ҳәзир үйден, елден ҳешқандай хабарым
жоқ. Магаи еп қуўапышлысы елде бий болыслар,
молла-ийшаплар жоқ етилип, барлық бийлик советлердин, мийнеткеш халықтыц қолына өткен, — деди ол.
Мырзабай агаларына өзнниц не ушын
тюрьмага
қамалып, сүргипге айдалганы ҳаққында баяи стип: —
Былгыр, барлық дақыл жыйналып, жүўери
қырман
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алынган ўақлары жаўызлар меиин қол-аягыма кисен
салып, таи алдында өзимдей жымаятлылар менен этапқа айдады. Ая^ғымды ғайзап қызыл қанга бояған аўыр
йисеннин салдырлысы астында адым сайын бир жыгылып, саске ўацта «сәпки» гүзарына жеттик. Бул жерде бизлерди дәрриў сүйири бас кемеге миндирип, сол
заматы оны жагадан қашырды. Кеме дәрьяны орталаган ўагүта онын жслгүомын көтерди.
Сөйтип күшли самалдын пәти менен өркешленген
толқымларды жарып елеўсиз өрлей басладьпү.
Жрл
бойы кемемиз талай ирет қайырга батып, оны өнмеилеўден ининлеримпз жаўыр болды. Ҳәпте бойы аягымыздагы киссиимиз бенен көзимиз агарып салдаў тарттық. Азап-агүыреттин барлық түрлерни көрип, онсегизипшн күпи Шаржаў жагасыиа жетип, аяғымыз жерге
тийдн. Бул жерде бизлерди қалалық тюрьмаға әкелип
қамады.
Арадам ай өтпей, бир күни тюрьманын иши
аланасырлы болып: — «Жасасын Октябрь
революииясы!.
«Жасасыи дамышпан Ленин!»,
«Жасасын Совет ҳүкимети!» —деген жалыилы сөзлср жацгырып еситилди.
Сомыц арасыида биреўлер камерлардыц есиклерин ашып:
— Тууысқанлар! Октябрь тацында ааат болдыныз,
шыгыцлар еркинликке!-—деп бақырды.
Қамақтагы бенделсрдиц бәри жалац аяқ,
жалан
бас камерадан шыгып, бнр^бнреўи мепен қушақласып,
қуўанысып далаға қарай жуўырды.
Мен ҳеш нәрсеге түсинбей шуўласқан адамлардын
измпе ерип:
— Бизлерди тюрьмадан азат қылып,
еркипликке
шыгарған ким, ол қандай адам? —деп ҳзр қимнеи бир
сорадым.
—Ленин! Революцня! Совет ҳүкимети! — Толқындай тасқан адамлардыц жүзииде қуўаиыштыц сэўлеси
күндей жарқырап, тиллерииде усы сөзлер жацлады.
Олар көшелерге сыймай күлип, гә жалады, гә қосық айтып, гә шадлы ойын ойиады. Қулласы, азатлықтыц ләззстине бөленип, адамлардыц кеўли көкке жеткендей болды.
Сөйтип түске таман бәримиз усы жерге келип, ықтыярлы қызыл отрядтыц қатарына жазылдық. Сөйтип
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ҳэзнр күн сайын әскерпй шынығыўлар үйренип өнеримизди арттырып атырмыз. —
Инисиниц цайғылы ҳәм аянышлы гүррицин тыцлап,
тур-түслери гә түиерип, ғә ашылып турған туўысҳанлар
еркип түрде демин алып:
«1-леде бизлердиц бахытымызға Лениннин болғанлығын айта бер. Болмаса бнзиц сүнегнмиз Снбирь сүргининде сарғайып, еки көзимиз жаҳты көрмей-аҳ сөиер еди иним», — деди Мамыт.
— Агалар, енди сенлер бүгин аўылға ҳайтасызларма? — деди ол ҳызыҳсыиған түрде.
Асҳар оц қолын иниснниц ийнине ҳойып:
Сепицде бойыца ылайыҳ аҳыл ойыц жетисип, ҳәр
ҳандан иәрсени, өзгеристи айырғандай көзиц ашылыпты. у\йтҳанларыцныц бәри дурыс. Бизлер енди баяғы
Амапбай темиршиниц «тили жсж», мүсәпир балалары
емееииз. Өткен ўақыт ишйнде бизлер көп нәрсени көрип, көп затты үйрендик. Ашшы
мемеп душшыпыц,
жаҳсы менен жаманныц парҳына түсинип, дүпьяныц
көн ҳубылысларын ацлайтуғып болдык.
Ал,
енди
аўылға болса, бәримиз бирге ҳантармыз. Тусиндицбе?
— Түсниднм, сенлер де бизиц отрядҳа өтип, ҳолынызға курал жараҳ аласыз, солайма?—деп Мырзабаидыц күлимлеғен жүзи бэҳәр күинидей жадыран, көзлерипен ҳуўаныштыц ушҳынлары зердей шашырады.
— Аўа солай!—деп Асҳар ипнсиниц сөзин мақуллап, оныц пйнииен ҳаҳты.
Өз-ара оцғимеге Мамыт араласып:
— Аманбайдыц бмр ўаҳлары киси есигинде ҳул болып, телмирип жүрген жалац аяҳ, мүсәпир
у'ллары
бүгин ҳолларыпа ҳурал алып, революцияныц жаўыпғерн сыпатында туўылған жерин, халҳын ишки, сырткы
душпаилардан ҳорғаўға атланды? — деди
мардыйып.

А

Усы ўаҳта иштен шықҳан Әлийзаде туўысҳаилардыц еле таўсылмаған әцгимесин бөлип, Асҳар мспек
Мамытты ертин кетти.
Ыҳтыярлылар қысҳа ўаҳыт ишинде әскерий таярлыҳтыц тийкарғы түрлерин пухта уйренип, жаўынгерлик жолға таяр болды.
Түн. Казарманыц иши тастай ҳарацры. Ҳәмме шырт
уйқыда жатыр. Биреўлери арасында әлле ҳандай түслер көрип, гә ыцыранды, ғә күлди.

9—2890
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—• Тревога!—ден даўыслады да аўызда
отыргаи
ғүзетши, комардирдиц буйрығы бойыиша дабыл қағыи,
ҳәмменн уйкысыиан оятты.
Ҳеш нәрседеи бийғам жатқан ыҳтыярлы жаўынгерлер тездеп кийинип, ҳолларына оҳ-жарагып алып сапҳа
турды.
— От])яд смирно! Дыкҳатыцыз ортага!
Лейтснант оц ҳолыныц бас бармағын фуражкасыныц қаснагына апарып, қазарманыц орта
жеринде
турган тулгалы адамға жақынлап:
— Жолдас комиссар, ықтыярлы жаўынгерлер отряды сизиц буйрығыцызға муўапыҳ сапҳа турды!—деп
рапорт бердн.
— Сәлем, жолдаслар?
— Сәлем, жолдас коммисар!
Комиссар кец көкирегин керип:
— Мепиц фамилиям Шербаков, атым
Николай,
бүгиннен баслап отрядтыц комиссары сыпатыида сизлер менен жаўынғерлик жүриске — Төрткүлге атланамыз, — деди ол жуўан даўысы менен саптагыларды
бнр ҳатар шолып.
Мырзабай болса бул хабарга қуўанып: «Енди мен
Қалмурат қазыға өзимниц ким
екеннмдн
көрсетип
опыц менен арқайыи есапласатугын болдым» дедн ол
өз ишинеп, тислерин қайрап.
Кейин комиссар оларга отрядтыц жауынгерлик саиардагы ўазыйпасыи түсипднрип:
— Жолдаслар, сизлердиц арацызда ҳәрқыйлы мпллеттиц ўәкиллерн:—орыс, татар, өзбек, қазақ, қыргыз,
тәжик, түркмен, уйғыр, қашқар халықларыныц садық
перзентлери бар. Соилықтан биз отрядымызды ҳақыйқат пптернационаллық отряд деп мақтанышлы түрде
айта аламыз. Биз ишки ҳәм сыртқы
душпаплардыц
қысқысына ушырап отырған қарақалпақ халқына өзлернмиздиц қолымызды созыўга
баратырмыз, — деди
де қасыида турған лейтенантқа ийек қақты.
...Бәҳәр қуяшы бүгин жадырап шықты. Оныц зердей жарқыраған өткир нурлары жасыл лппасқа бөленгеп бпйик тереклердиц төбесинсн асып, көлбен жатқан
асаў өмирдиц сарғылт суўыиа шашырады. Сәўир самалыиыц лебине тербелип атырган
тутас
толқынлар
бнрден алтындай дөнип, жарқырап кетти. Тац сәўлеснц ақсап қалған ақ қанатлы шағалалар суў үстинде
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шацқылдасып ойынға шыққан шабацларга изли-изинен
ҳүжим жасады.
Соныц арасында асаў Әмиў кем-кемнен көбиклеснп
кспарына сыймай, жағада турған кемелерди бесиктей
тербсди.
Әйпе усы ўаҳта жагысқа келген ыҳтыярлылардыц
биреўи:
— О жарықлық, сениц менен жацадан дийдарласып,
ҳушағыцда жүзиўге нәснйбем бар екен ғой, — деп ылай
суўға бет ҳолын жуўды.
Басқалар асаў дәрьяныц
толқынласып
атырған
шалқар суўы менен үстиндеги ушып жүрген шағалаларга қарап, кеўлиндеги қайғы-шерин тарқатты. Тек Мырзабайды ылай суўдыц инрими әлле қандай ойга салып,
жүрегиниц түбинде шөгип жатқан Жума1үлдиц тағднрнн қозғап жиберди. Ол өз қалыцлығыныц келбетнн
көз алдына ериксиз елеслеткен сайын кеўили бузылыи,
ҳеш қашанда орны толмайтуғын жоғалтыўдыц
аўыр
дәрти ийеледи. Оны терец ойдыц салдарынан комиссардыц:
— Кемеге отырыцлар!—дегеи командасы шыгарып
алды.
— Ҳәмме бнрден жанланып ғаўырласып
жағада
турган жетн азналы кемеге минди.
Кснин бас дарға комиссардыц буйрыгы
бойышца
кемепи жагадан қашырып, оныц желқомын көтсрнўге
тәртин берди.
Сөйтип, арадан көп ўақыт өтпей-ақ айдарлы, сүйнр
бас кемс ағын суўдыц тезлиги менен күшли самалдыц
погине өркешленгеи толқынларды қақ айырып зуўлан
кстти. Жағадағы бирец-сарац пытырацқы жайлар менеп ағашлар кемедегилерге бир көринип, кейпн ғайып
бола берди.
Айдарлы кеме ҳеш жерде иркилместен тасқын суўдыц толқынын жарып, келеси күни азанда Қула таўдыц тусынан шықты.
Тап усы ўақта: «Пах-пах-пах!» —деп жагадан үстнүстние атылған мылтықтыц сести еснтилди.
— Баспашылар!..
Кемениц азнасында жатқан ықтыярлылар уйқысынан ояиып дорриў жарағына жабысты.
— Бас дарға, тезден кемени жағалат!—деп комиссар қатац буйрық берди.
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— Ҳозир жағалаўга болмайды жөлдас
комиссар,
басиашылар бнздн туўры оққа тутып атыр.
— Жағалат, болмаса атаман!
Комиссар қәҳәрге
шыдаман маўзернн қолыма алды.
Бнрдем зәрреси ушып жан-ийманы ҳалмагам дарга
доррпў кемепнқ басын жағага қарап бурды. Ол баспашылардыц оғынан көре, комиссардыц абайынан сссксндн.
— Отряд, саўашца, атыцлар!
Комиссардыц қатац даўысы кемеииц ишип қалтыратып жиберди.
Ыцтыярлы жаўынгерлер кемениц ернегпне буққы
таслап баспашыларға қарсы оқ атты.
Үстп-үстине атылған мылтықтыц сесгннеи дэрьяпыц
ишп саўаш майданындағыдай жацғырып кетти.
Уах, ў-а-х, жаўызлар? Аяпышлы,
ашшы
даўыс
кемедегнлерднц қулақ пердесии қалтыратып, жүрегин
сызлатып жмберди.
Жазым оққа дуўшар болған дарға етбетннен жығылып, кеменпц ултанып қызыл қапға бояды.
Сопыц арасыида кеме жағаға жақынлап, қырдағы
баспашылар қыйқыўласып қумға қарай қаша
баслады...

www.ziyouz.com kutubxonasi

www.ziyouz.com kutubxonasi

ҮМИТ ҚУЯШЫ
Повесть
БИРИНШИ БӨЛИМ
Дәўқарадан көмир жүклеп шыққап кәрўаи Урғенчке жақыилаганда қаланыц тупкнрпмсн қулақты жанғыртатуғыи ғудок сеети еситплди Бул сестен түйелер
үркицкиреп, жолдан шығып кете жазлады. Қәрўан тартыўшылар оларды қамшылады, қайтадап орпан жолға
салды.
Жацғырықтан адамлардыц да қулагы питип, бир
дем еситлей қалды. Соныц арасында күиииц бетин қара булт қаплап, әл-аспанда гаргалар гацқылдаса берди.
Гудок сестн тынды.
— Бул ме, ата? ■— Түйекешлерге ерип киятырған.
үсти-басы алба-далба, жасы оитертлер шамасындағы
бала кәрўаибасыдан сорады, сезиклепген ҳәм қызықсынган пишннде жап-жағыиа қаран.
— Завод, —деди оған қартайа баслағап көрўаибасы—Рабочинларды шақырын атыр.
Ол сурлашан бултлардыц арасынап батыўға бейимленпп баратырғап децгелск күнпнц сағымына қарап, ецксйғен ийнии қысып:—Бул жердс не болын
атырғапыи соц өзиц билип аларсац. Бизлср сени үсы
жсрде қалдырамыз. Бул сениц алыстап сапар
шегии
кпятыргап Ургеничнц. Аўа, ссн бул жерге
аман-есеи
келпп жеттпм дсп есапласац болады.
— Маган Жумапияздыц аўылыпа жетиў керек, —
дсди албырап бала.
Повесть .Ананыц ары ушын* атлы гүрриц тийкарында қайта
жааылған.
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Ол басыпан аяғыиа шекем көмир шацына былғамган, басца айдаўшылардай арық ҳәм адыраҳ
көзли
еди.
— Ҳо-о анаў темир дәрўазалы тас жайға бар, —
деп кәрўанбасы ҳамшысы менен көшениц ақырыидағы
жайды көрсетти. — Сол ҳәзир гудок берген заиод. Сен
еситтиц ғой?
Бала басын ийзеди.
— Ол жерде мастерлерди көресец. Олар
жақсы
адамлар, барлық кәмбағаллар сыяқлы жақсы.
Олар
саған қоиақ жер таўып береди, ал азапда жөлды силтеп жибереди, хош бол, балам!—Қәрўаи басы алды т ы
түйениц ерине байланған шөрек түйилгсн түйпнпТиюи
шешип алып, балаға узатты. •— Қорықпай
барабер,
Бердибай. Қудай саган яр болсын!
Бердибай қолын көкснпе қойып, кәрўаибасыга ҳом
оныц жолдасларына ийилин тәжпм етти.
Қәрўан осте оцға, Хийўа жолыиа қарай
бурыла
баслады. Ол жол агаш көпирдиц аржағынан баслапатуғыц едн. Бердибай түйелердиц изинсн көпке дейин
қарап турды.
— Әй! — деп бақырды алыстан кәрўанбасы,
—
Мүмкин қайта ойлаидыц ба? — Бпзлер менен Хийўаға
барасац ба?
Бала өжстлик пеиеи шац басқан, тықырлап шашы
алыиған басын шайқады.
— Рахмет сизлерге—деди ол, алақанларын ернине
дөгереклеп қойып. — Мен айттым гоп: бул жерде мениц жумысым ба-а-р!
— Қәрўанныц изинде баратырған айдаўшылар балаиыц анық сөзлерипе мыйық тартып күлди.
— Өзицннц әҳмийетли ислерицде алла саған жордем етип, табысқа ерис, балам!—деди олардыц ншинсн
биреўи даўыслап.
күлкиси келғенликтен бе, я бир өзи қалғанлықтан
ба, Бердибай төмен қарады. Ол жолдыц дорбептипде
заводқа барыўға батылы бармай турды.
Қәрўан кешениц аплаибасынаи көрипбей кетти, қа«
ланыц көшелерн бос еди. Минс тағы гудок еснтилди.
Бердибай селк етти. Бул қорқыиышлы еес қашан тыиар
екси деп, шыдамсызлық пепен күтти. Ол
адамларды
көрди. Олар жаман кийипген, еркеклердиц де,
ҳаяллардыц да жүзлери биргелки қатал түсте болып, олар
гудок даўысына қарай ҳәр тәрсптен асығып бармақта.

я
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Гудоктыц қүдиретли, ҳүкимдар даўысына
багыпып,
Бердибай қорка-қорка олардын ианпсн ердн.
Заводтыц темир дәрўазасыныц қасыпдагы суў себнлмегеп майданда адамлар топарласып жыйналган.
Аралдап келген балаға, бул жсрде барлық дүиья жүзпппц адамлары жыйналғаидай болып көринди.
Бул
ўақытқа шексм ол .халықтыц буншама көп жыйналганьш тек даладагы әпиўайы базарларда ғапа
көрген
едн. Оны да тек ски рет көрдп. Бирақ, онда адамлар
асыгып, бпрпи-бири нйтериснп, бақырасыи жүрер еди,
ал бул жерде белгисиз бир күшке бағынғандай индемей
тьндош тур. Бердибайдыц ойларыиа жуўап бергендей,
майдаида тургаи адамларды бпрпктпргеп бнр сөз сситнлди.
— Жолдаслар!
Балкопда турын, узып бойлы бир адам сөйледи.
— Жолдаслар!—деи токирарлады ол және. — Россия нролетарпаты, барлық еллердиц езилгеи
халықлары үлкеп қайгыга ушырады. Бизиц партия комитетимпз ҳәзпр Москвадаи Владпмир Ильич
Ленипнин
рабочийлар алдыида сөйлсп турганда жарадар болғаны ҳаққыпда хабар алды. Опы эсер-террорист
бир
ҳаял атқап.
Аламаи бирден шуўласты. Бақырысқап даўысларда
еситплди.
— Владимир Ильич тири ме?—• деп сорады бир
ирн даўыс.
— Тнри, — деп жуўап қайтарды балкондағы адам.
•—Врачлар оқты алган. Бирақ, бизиц көсемимиздиц
ден саўлығы, өмнри қәўип астында.
Адамлар барлығы бирден сөйленнп кеттп. Бала бир
сөз де түсннбеди, бирақ оиыц жүреги рабочийлардыц
усы қайғысына езилип баратырғандай болды. Ол ҳор
кимнен, не болып қалғанын сорастырып көрдн. Ҳеш
ким буғаи кеўил аўдармады. Ақырында, ол узын бойлы бүкирешеи, қалыц сақалы шала агарған гаррыга
қарап:
— Ата, ■— деп жалынып сорады Бердибан, — Айтыцыз, қудай ушын, ие болып қалғаи?
— Ленинди жарадар еткен, —деп жуўап берди ол
басындағы қоя]1 терн малақайын туўырлап қойып аты-.
рып. >— Сен Лениннпц кйм екенин билесец бе?
!36
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Ол балага тап өзине тец адамлардай көрип қарады.
Бул баланы жүдә қуўантты, ол өзииииц туўысқанын
тапқандай болды.
Бнрақ, сакаллы адам басқа адамлар секилли, өзиниц аўыр ойларына шүмди ҳәм балаға енди
дыҳцат
аўдарыўды қойғандай көринди. Балкоиға
еркеклер
ҳәм ҳаяллар шыҳты. Олар душпанлардыц революнийны туншыҳтырыўға урынатуғыиын, бираҳ
олардыц
ҳәрекети босҳа кететуғынын, Ленин исиниц
жецетуғынын айтты. Совет ҳүкимети бул жерге, алыс Хорезмге де келеди, — деди.
Қәпелимде бирдец барлық тәреплерден ысқырған
сеслер, ат туяқларыныц дүбирсили шықты.
— Жолдаслар, таркалыцлар!—деп трибунадан баҳырды.
Ҳәмме ҳәр тәрепке қашты. Бердибай қорыҳҳапынап өзин умытып, өзи менсн сөйлескен адамныц изинен
жуўырды. Заводтан бақырысқан сеслер еситилип турды. Бирнеше рет атылгаи мылтық сести еситилди.
Сақаллы адам бир гүжимниц қасында
тоқтады,
опыц б}'дыр-будыр шақасын, көгерип кеткен алақанлары менен сыйпалады, көкирегин басты. Ақырыида,
ол өзине келип Бердибайды карди.
— А-а, — деди ол, сурлаиып кеткен еринлерин зорға қыймылдатып, — сен усы жердемисец. — Ол майдан тәрепке қарады. Қалыц қаслары астынан оныц кек
жалыиына толы көзлери жарқырады. —Мейли, —деди
ол тамырлары шығып турған мушыи көрсетип, қәҳорли
түрде. — Тез кунде сизлердиц барлығыцыз өзициздиц
семиз хапыцыз бенен бирге қашын кетиўге мәжбүрий
боласызлар.
Бала бул созлердеп ҳаўлығып қорқайьш деди.
— Қорықпа, — деп ол адам өзиниц қолын балапмц
арық ийннпе қойды. — Лепин жасайды. Оныц адамлары жайсады. Олар бизлерге байларды қуўыўга жәрдемлеседи.
Ол көкирегин керип ҳәм балага қарап,
бурыипаа
танысындай:
— Қетти.к, — дедй қысқаша.
Балада оныц изинен қуллық етиў меиеи ерди. Олар
таи усы гезде босап қалған базардыц үстпнен
өттп
ҳәм қыйсық кошени бойлап, төмеиге қарай кетти. Бул
көшеде ҳөнерментлердпц дүканлары ҳом устаханала137
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ры жайласқан еди. Ыс басцан дийўалынан ақ таныўға
болатуғын устахананыц алдын да ол тоцтады да аягы
меиеи кишкепе есикти ийтерип ашты. Бул есикке онын
ири деиеси зорға сияр еди. Бул жерде ол балаиы тан
бнрипши рет көрип турғандай:
— Сен кимсен? — деп сорады танланыи.
■
— Бердибай, — деп жуўап берди бала албырап.
— Сен жергиликли адамларға уқсамайсан ҳәм сөйлегенин де бул жердегилердикипдей емес.
— Мен бәрше қоцыратлылар қалай сөйлесе, солай
сөйлеймен.
Темирши күлимсиреди.
— Мине, қапдай! — деди ол қызыцкан түр менен:
■— Сен кимниц баласысац, қай жерденсец? — деп
сорады.
—«Батпақ өткел» аўылынапмап. Ол Қара-терецнин
бойында. Сиз оиы билесиз бе?
Темнрши басын ийзеди.
— Бирац әкем меииц цашанпан-ақ жоқ, — деди бала қамығын. — Ол ашлық жыллары өлдм. Аўырды да
өлди. Оныц аты Еримбет. Мүмкин еситкен шығарсыз,
балықшы Ернмбет? — деп бала төмеииен темиршиниц
бетине үмит көзлери мепен қарады. Оныц бупдай үйпалапган сақалын бала бурын өмпрниде көрген емес еди.
Темирши оны бирден нйпинеи қушақлады, ҳеш бир
сөз айтпастан ишке қарай тартты.
— Бизикнпе жүр чай иш, дем ал. Онпан кейин сени
алыстагы Арал жағаларынам бул жаққа не
айдап
келгени жөпииде сөнлесеммз;
Төрт адымиаи артық болмагац кишкене
дәлнзде
темирши мыс қумапнаи суў қуйып, алды менен балапы
жыллы суў мснеп жуўындырып, шац-қумларынаи тазалады. Қейии опы жылытып, ишине нан туўралғаи суйық жарма мепен аўқатлаидырды.
— Күге тур, — деди ол, — мен ҳәзир келемеи. Ол
бүкнрейип, устахананыц артына қосып салынған
пас
өжпреге қайтып келгеиде, бала уйқылап қалгап еди.
Темирши оиыц тақыр басын сол көтермп,
көпшикти
жөилеп қойды.
— Аиа, —деди бала көзнп ашпастаи бирдеп бақырып жиберип.
— Уйқыла, уйқыла — деди темирши елпец даўсы
менен бала жүзине телмирип.
«38

www.ziyouz.com kutubxonasi

*

*
*

— Апамды бермеймен! Оғаи тиймецлер. Ол меники.
Кет, уятсыз I арры, кет бул жерден! Апамды бермеймеи.
Мен сени... меп семи... көзлерицди тыриаймаи. Жибериц мени, жибернц!
Аўыл аксақаллары Бердибайдыц бақырған даўысынан жыйырылды, ал Жуманияз бай қулацларып қоллары менен басты. Сол ўацытта бир бәтпешер
жигиг
өзиниц балгадай аўыр мушын көтерип, баламыц басына бир урды. Бердмбай жап түршигерлик даўыс пенен
бацырып жнберди дс жерге қулады. Бердибайдыц анасы Айшагул сулыў қатты өксип жылап, есинен айырылып қалды. Еки дугыжым жигит ҳәлснреген
ҳаялды
көтерип алып, ердиц үстиие кесесине таслады ҳәм еили
ҳайыслар менен мыҳлаи байлады.
— Жаўызлар! Сизлердиц балаларыцыз да
мениц
баламдай бахытсызлыҳҳа ушыран жылагай. Ата-эиасымыц дийдарым көрмегей!..
— Ҳайўапсызлар сизлер, ырылдаскам көпеклер. Неге баланы анаеыман анырасызлар? Сизлер еле
бул
бийбастаҳ нслерицнз ушын жуўап бересизлер, ипласлар!!!
Жарлылардыц ҳатты кәҳәри келди. Олар бул зорлық-зомбылыҳҳа жек көриўшилик пенен қарап турды,
бирақ ҳешкнм Айшагүл ушып ҳәм оиыц жетим қалған
баласы ушын арага түсе алмады. Әкеси өлер алдында
баласына: «апаца гамхорлық ет», деп тапсыргаи еди,
бирақ Бердибай оны қоргай алмады. Бурыннан
ақ
әмудәрья жағалаўымдагы аўылларға тарқалғак Айшагулдиц сулыўлыгы омыц басына бәле болды. Ургенчлн
Жумамияз бай байсыз қалган арыў ҳаққындағы
хабарды есмтиа, опы аўылдыц ақсақалларына бир пада
қой берип, сатып алды. Ол Айшагулдиц баласы
он
төрт жасар Бердпбай ушыи да еки қап шалы қосымша берди. Бирақ Бердибайдыц анасын қорғаў ушын
жан аямай умтылгаиын көрип, қәпелимде оны
өзи
менен алып кетмў пмкиринен қайтты.
— Қулыцыз Берднбайды өзлерицизге қалдырамап,
—деди ол аўыл ақсақалларына. Олар болса, қойларды,
шалы толы қапларды көрцп, бахытлылық келди ден
ссинен айырылып тур еди. Үш жыл қатарына
аўыл
ашаршылыққа ушырап, усы ўақыттыц ишинде ҳәтгеки
ақсақаллардыц өзлери де ашырқап қалып еди. Жума139
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нияздыц бергеи қой ҳәм шалысына олар
аспаннан
түскендсй қуўапды. Аўыл молласы да шетнректе бир
нәрселерди оқығаи болып, танышсызланғап түрде көзлерп мепен қойларды санап турды.
Жигитлер атларға қамшы урды. Бердибай да, еплсп
орпыпан т)рып, олардыц нзпиен жуўырды. Атлылардыц бнреўн артына бурылып қарамай-ақ, балаиыц мойиына қамшы тартты. Бердибап шыр гүбелек таўланып,
орпац жолға жығылды.
Усы ўақытлары өр айдарлы баланы буйра толқыныида талай сапар тербетин, бссик болыи шайқаған
ақ сақаллы Арал үзликсиз шуўылдады.
Толқынынан
ақ көбик шашып жар-қабақларға урып турды. Мәгәр,
балаға дәрмап ендиретуғын тецнз бетпнде шайқг-лыс
пайда болды. Бала әсте көзпн ашса тецпз
шуўылдысын еситти. Ол қара жерден омыраўын көтергенде тац
жаца ғана атып киятырған едн.
Бердибай не болғанын жаца есине түсирди. Растанда ендп оныц анасы қасыпда жоқ,
оны «жаўыз
адамлар алыс жақларға алып кетти» деген ой опыц жүрегин тесип кеткеидей қыйнады. Бердибай байдын нексрлернпе тәп бергепин де, Жуманияздыц
тислерип
көрсетнп, дәслеп ўаҳаҳалап күлгенин, соцынан жек,көрни жыйырылгаиын ссиие түсирди.
— Меи опы өлтнремсн, — дегсн шешимге келди Бердпбай.
Ол аўылға қайтып келди. Өзиниц усақ-түсек затларып тез жыйнап, нагыз азаматтай исепимли адым менен кец далаға қарай кегти. Опы ҳешким
ирикпедн.
Тек бир ғарры кемппр гаиа, ҳасасына сүйенип турып,
ынжылып сөйледи:
—Қайда барасац, бпйшара балам? Сени я қасқырлар жейди, болмаса аштан яки шөлден өлесен ғой,
Бала шопаилардыц жайлаўынан өтип, көп
ўақыт
гезип жүрди. Шаршады. Лщ-әптадалықтан азап шектн.
Бнрақ кейин қайтыў ҳаққыпдагы ой оиыц басыиа ҳеш
келмедн. Ол дүзде путалар түбинде жатып
шықты,
таслардыц үстицде уйықлап жүрди. Ол бир күнлери
бир аўылға шығып, .сол жерде бпреўдиц есигииде қысқа шекем бир тамағы ушын жумыс етип, қой ешниснп
бақты.
Ол ҳәпте, ай есдбып умытты. Бир жаўынлы күни оп
Доўқарадаи Ургепчтнц үсти менеи Хийўаға көмир алып
баратырған корўанга қосылды. Жуманияздыц аўылы
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Ургеичтеи алыс емес жерде екении Бердибай билетуғын еди. Ойлаиып турмастан, ол
кәруаибасыныц
«ебиндей аўцатланғаныц ушын туйелерди
айдаўшы
бол», — дегеп усынысын цабыл етип, келисим бсрди.
— Соныц ушын да бнз сени өжетлик пенеп баратырғаи жерице апарамыз, — деди ақ шашлы цэрўапбасы.
Кәрўанныц жолы дым алыс еди. Мине, ол жол себилине қөнип Ургенчке жетип келди.
*

*
*

— А-а, турдыц ба, балам. Қалай ўйқыладьщ?—деп
сорады темирши Бердибайға өзиниц ыссылыққа тапланып, шынығып қалған бетин бурыцқырап турып.
— Сорамац, ата! Өлгеи адамдай сулық бөлып уйықлаппан, — деди ол уста қолындағы ораққа
қызыгып
қарап турып.
— Тацға жақын түсиаде сөйлеидиц, — деди
уста
орақты бочкадағы суўга таслап. Шыжылдаған сес еситилип, пар жоқары көтерилди. — Сени не нәрсе қыйналдырып жүр? Сағаи не болған? балам? —
Бердибай үндемей төмен.қарады.
— Жақсы, — деди ғарры азаиғы шай
ишетугын
сыпаға балаиы да мирәт етип.
Олар азаиғы ҳалқасқа нан жеп, қатьпү ишги. Ал,
бунпап кейин Бердибайды тағы уйқы басты. Ол тгғы
да көп ўақыт уйқылады, зилдей болған басын ҳеш көтере алмады.
Ол бир даўысларды еситип жатты. Бирпеше адам
сөйлесип атыр. Дәслеп Бердибай тек гейпара сөзлерди
ҳәм Леиин деген әжайып атты ғана еситти. Бул атты ол
биринши рет сол Ургенчке келғен күми азапда еситкен
еди. Соц өл уйкысынам оянды.
— Хапныц тимискилепген адамлары ҳәзир барлық
үйлерди тексерип көрип жүр, 1— деди темирши әстен.
—Олар гүманланғаи ҳәр бир адамды алып кетеди. Бираҳ, кеўилди түсирмеў керек. Советлик
жолдаслар
Хийўа халҳыпа жәрдемге келеди. Жолдас
Семепоп
сизлерге бул саатлардыц (күнциц) алыс емес екени(1
жсткериўдн тапсырды.
— Қашан көтерилемиз? Қашан бул барлық семизликтен қутырып кеткен ҳайўанларды жоқ етемиз? —
деп сөрады бир жас даўыс.
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1— Асықпа, Аманқул, — деп жуўап берди темирши.
— Бул жерде не ҳаққында айтылғанын сен түсиндиц
бе? Олай болса, өзнцнин жүз әскеринди таярлап қой.
Олар биринши белги берилйўден қызыл жаўынгерлерге өз қураллары 'менен жәрдемге келсин.
Сизлердии
барлығыцыз-әм солай етин. Тусиникли ме?
— Таярланамыз ҳәм күтемиз. Тек тезирек
болса
екси, өйткенн күтпўге ҳәм шыдаўға тақатымыз қалмады. Байлар, осиресе нәлетий Жунайдтын өзи ақырыида ийт болыўга қарады. Жэлладлар Россия алыс деп
ойлайды, бул жерге революция келип жетпейди
деп
өйл а йту ғы н шы ға р.
— Мейлн, ме ойласа ойласын. Олар ушын қашшан
ақ арқан-жиплер есиўли тур, ■
— деди сол бир жас даўыс.
— Әдеттегидей, биримлеп
тарқалыцлар, — ден
буйырды темирши.
Демде жай ишн тым-тырыс болды.
— Ата! —деп шақырды Бердибай.
— Ҳаў сен ояныпсац ғой? — деп темирши Бердибайга жақып келди. — Буншама неге шаршап
қалгансац, балам? — деп ол өзинпц темир услап қабарғап алақапы менен Бердпбайдыц мацлайыпан сыйпады.
— Ата, —деди Бердибай. —■ Сизлер қашан байларды өлтириўге барасызлар?
Темнрши қолыи Бердибайдыц басыпаи алды.
— Мине қапдай, — деди ол. — Ал меп сени уйқылап атыр деп ойлап едим.
— Мспиц уйқым келмеди, — деди Бердибай.
—
Би^ақ мен бәрни еситтим.
— Солайма—деди Темирши ҳәм бунрық түрипде:
— Қопе, өзиц ҳаққыида жасырмай ант. Пидн мен
сеииц кпм екепицди ҳәм бул жерге неге
келгенпцди
бнлнўнм керск.
Бердпбай өзинпц басынаи нелер өткепип
сөплеп
берди.
— Маган жәрдем етиц. Жуманияздыц қай
жерде
туратуғынан көрсетиц.
Темирши үидемеди. Бердибай
орпыпан
секнрип
турды.
— Меи кетемен, — деди ол қарлыққан даўыс пепеи.
—Егер снз көрсетпесециз, опда басқа адамлар ақ Жуманияз аўылыиыц жолын көрсетип жибереди.
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— Отыр1 —деп буйырды темирши. Бердибай күшли
даўысқа бағынды. — Отыр1 Сен ҳәзир
ҳеш
ҳайда
бармайсац. Мен сени жибермеймеи. Мен сениц өзицнен
бурынғы адамлар сияҳлы, акылсызлық ҳөрекет жасаўдан опат болғапыцды кәлемеймеи.
— Меи бәрибир өш алыўым керек. Буныц не екеннн сиз түсинесизбе, ата?
— Түсинемен, — деди темирши. — Сен бүшн бул
жерде қанша кәмбағал адамлардыц болғанын көрднц
бе?
Бердибай басын ийзеди.
— Олардыц ҳәр биринин байлардан өш алыў ушын
өз себеби бар. Биреўлерин салыҳты толық төлемегени
ушын мәканынан айырып, постырып жиберген, екинши
биреўлердиц балаларын тартып алып қул еткен, үшиншн биреўлердиц жаца түскен келиншегип алып кеткен.
Бул қайғы-ҳәсиретке, Хийўада байларға ҳәм олардыц
жалпылдақларыиа қарсы жүрегинде кек жалыны қайнамаған, олардап азап шегип жүреги дәртке толмаған
бир де дийхан яки өиермент табылмайды.
— Сонда неге барлық кәмбағаллар бирден көтерилмейди!?—деди Бердибай даўысын көтерицки шыгарып.
— Сен мәрт жигитсец, .— деп мақтады темирши.—
Соныц ушын сен тынышлан ҳәм шыдап тур.
Сеииц
толығы менен өшицди алатугыныца ант етемен.
'Гек
Жуманияздан ғана емес, ал барлық
езиўшилерден,
қанхорлардан өшицди аласац. Буиы мен, Мадамин темирпш, саған ўәде етемен.
Ол күшли қолы менен Бердибайдыц қолын қысты.
л *
*
Күн артыпан күнлер өтти. Бердибай
Мадамин
темиршипиц жәрдемпшси болып йследи. Бердибайдыц
сыртқы көриииси де өзгерди. Бул бир ўақытлары өзиниц туўған аўьтлыпан қашып кеткен бала емес
еди.
Ол сржетти. Ҳәрекетлери ҳәм қыймыллары тап Мадамиидпкипдей бир қолипте ҳәм исенимли болды.
Ниди Бердибай Жуманияз байға пышагьш көрсстип
топылыў пийетпиде емес еди. Оныц алдыпа
қойған
жоқары ҳом ҳақыйқат мақсети бар еди. Бул мақсетти
ол Мадамин темиршиннц жәрдемипде көре
билди.
Оныц Мадамин темирши екнпши әкеси болды.
Ҳәр күни кеште Мадамин үйинен бир жаққа кетип,
кеш қайтатугын еди. Бердибай темиршиден оныц қай
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жерде болганын ҳеш қашан сорамады. Гейде устаханаиыц қасындағы тар қақырада Ургенчли өнерментлер
ҳом батраклар жыйналаТуғйн еди. Бердибай олардыц
жасырын большевиклик шөлкемниц ағзалары екеиин
ҳашшан аҳ билди. Енди олар менеи тен адамдай Бердибайда олардын ғүрринлесиўлерине қатнасып жүрди.
Оларда Бердибайға өзлериниц бир-бириие айтқаныидай, «жолдас» де'п сөйлесетутыи болды.
Солай болса да, темнрши уста барлық ўақытта
Бердибай меиен сөйлесиўге, оған өзиниц өмири туўралы
сөйлсп бсриўте ўақыт табатуғыи еди. Оиыц бул
гуррицлерн жас жигит ушын әйтеўир бир қызықлы ўаҳыялар болып көрннбеди: Мадамиипиц тагдири, өмир жолы Бердибай ушын өмир мектебипдей болып хызмет
атқарды.
*

*

*

— Меи өзимиздиц Хийўада, темирши уста семьясыида туўылып өстим, — деди Мадамин. — Мениц атабабаларымныц барлығы уста болгаи. Мениц әкем олардыц өнерни үйренпп жетилистнрген. Оныц данқы бнраз
жерге жайылып, ҳәмме оны ҳүрмет пенен Искеидеруста деп атаган. Оган дийханлар' да, шопаплар
да,
балықшылар да, қалада жасаўшылар да келип
тургаи. Ол пазпа, ацшы шапышқысыи, пышақлар, жуўен
ҳәм басқа да көплеген беккем ҳәм жецпл заглар согатугып сдп. Адамлар оныц устахапасыиа ағытылып келпп, қаптыўта асықпантуғып едн, өйткени менин әкем
тск гаиа шебер уста емес, ал ҳақ иийетли, ашық кеўил
ҳәм қанырқом адам болған. Оиыц Хнйўадагы барлық
басқа усталардаи айырмасы, ол өзинпц ислеп берген
жумысына қанша ҳақы төлеў керек екеннн, оныц баҳасып айтыспай, ал сол жумысты ислеткен адам қанша
төлсўге шамасы келсе, соған қайыл болатуғын
еди.
Ақшаиы окем ҳеш қашаи қайта саиап алмантугыи еди.
Ол адамларга нсенетпғын еди ҳәм сол себепли
оны,
Искеидер устаны, ҳәттеки гезеиделерде, белгили жалатайларда алдамаған.
Меп жас ўақтымпан оныц қасыида бөлдым. Мени
тек тсмиршн уста емес, ал адам
етип тәрбнялагапы
ушып меп огап лүткпл өмир бойы миннетдармаи. Ол
мепиц өзнпе ылайықлы мийрасхоры, исин даўам еттирпўшпси болғанымды күседн. Ол, ашлық жылы қай144
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тыс болды, Бердибай. Деген меиен, бундай өлим бизиц
үлкемизде сийрек емес те, аз гезлеспейди де.
Әкемниц устахаиасында мен бир өзим қалған ўақытта, мениц жасым шама менен тап ҳәзирги
сенин
жасыцдай еди. Аўыр, қорқынышлы жыл
болды. Бәҳәрде егилген егинлердиц барлыгын суўық урып кетти,
ал жацадан егилген атызларды да жазда буршақ жаўып қыйратып кетти. Малга ҳәм балыққа кеселлик таралды. Аўыр жуқпалы аўырыўлардан адамлар
да
қырылды. Олар он-оилап, ҳәтте өз туўысқанлары менен хошласа алмай, кимлер агызда, кимлер
жолда
өлди. Тек ханныц, байлардыц амбарлары,
телеклери
дәнге сыймай толып турды. Олар дәнди Әмиўдиц жоқарғы жағынан сатып алды. Ол жацта сол гезде дән
ертектегидей арзан болған ҳәм байлар кеме менен дәслеп Үргенчке, соцынан Хийўаға алып келген. Ашлықтан ҳом азап шегиўден еси кеткен адамлар байларға
өмирлик қуллыққа сатылды, бир қап дон ушын қызларын тоқаллыққа берди.
Мениц устаханамдағы көрик элле қашан өшип қалды, әкемииц әсбапларын шац басты. Ҳеш кимге кетпен де, қулып та керек болмай қалды. Мине ҳалықтыц шыдамы таўысылған күн де келди. Ашлықтан өлип
баратырған адамлар байлардыц дәнлерин ҳәм алтынларын күш пенен тартып алыўға қарар етти. Жарлылар байлардыц бир неше жайларыи өртеп
жиберди.
Бирақ, буныц кейнинен болғап жазалаўлар
сондай
аяўсыз болды, ҳәтте мен усы күилери де опы еске түсирсем жаиым түршпгеди. Хаиныц жасаўыллары адамлардыц геллелерин, жантақ шанқапдай етип, қылыш
ненен думалатты. Хийўа көшелеринен қан ақты.
Ол
шац меиен араласып, гүрец тасқынға айналды. Қорқынышлы зипданлар сорлыларга толды. Оларды үйлеримен услап алып, ҳеш сораў сорамастан, узақ
ўақыт
азапланын олетуғын өлимге айдады.
Жарлылардыц ец батыл, өжетлеўлери сахра далаларга қашып кетпп, сол жерден байлардыц үйлерине топылыўды өзлерин ҳәм жалпылдақларын өлтирпўди даўам етти.
Меп тек жас болганлықтап аман қалдым, бнрақ хан
ҳәмелдарлары мени де тынышыма қоймады. Бир күии
бизиц гөие есигимизди олар қатты қәҳәрленип аяқлары менен тепти. Өлгенше қорыққан анам «ким» уғеп
сорады. Жуўап ретинде абай етип қорқытқан • даўыс-

145

10—2890

www.ziyouz.com kutubxonasi

лар еситилдп ҳәм биреўдиц устаны талап етпп буйырған даўысы шыҳты. Мен хан жасаўылларына шығып
көриидим. Бизиц үнге топылып келген солар екен.
—Мине, ҳапдай уста!— деп жасаўыллардын баслығы тацланды ҳэм гарҳылдап күлдп. —■Ҳа, ол балғаны
да көтере алмайды ғой!
— Басҳасыи, бәлким, таба алмаспыз, — деди екиншп жасаўыл.
— Бәри гүздеғи шыбыплардай өлип питти.
■
— Мейли, — деди олардыц баслығы мәған былай
деп турып: — Мине саған хан сарайынаи мынадай тапсырма: азапга шекем онға жаҳын кисеи таяр болсын.
Усыланыпша тағы ҳәр күнп таярлаўыц керек. Егер усы
жумысты питкерип берип турсац нан, ақша аласан.
Егер питкермесец— бизлер сағаи мынадай қыламыз
деп, ол басты қалай кесетуғынан көрсетти.
— Жоқ! Ҳеш бир нәрсе ушын бул дүиьяда мен оны
нслемеймен! —деп бул семпздпц жүзине бақырып жибсргнм келди.
Бирақ мен үпдсмедпм, ал түпде болса са.храға қашып кстиўди мақул көрднм...
Меп шүтик шырапы жагып, янам жатқан бөлмсге
хошласыў ушын кирдим. Мипе меи оныц бахытсызлықтаи, ашлықтан ҳәлсиреп атырғаныи көрдим. Менсиз
оныц өлнп қалатуғыиыи түспндим.
Мен ол ўақытта еле ҳәлсиз едпм. Көцлим де ҳәлсиз
едн. Соилықтан мен өмир боны кеширпп болмайтуғын
ис иследнм. Түсимдегидей, устахапага кирднм. Көмирди алыстырып темпрдн қыздырдым. Оны сонша гнжинип урғаиымда ушқыплар, жаўгаи жаўыидай ағытылын жатты. Мениц жпцшпке қолларымныц
днцкеси
кетти, балтырларым қалтырады. бнрақ нәлетнй жумысты қалдырмадым ҳәм азанда жасаўылларга кисенди
таяр етнп бердим.
Тез күиде өмир мағаи аяўсыз сабақ берди. Мен кисенлерди кимлер ушыи ислегенимди түсиндим. Лийкии, буниаи алдын мен хан жасаўылыныц қолыиаи
исим ушын сыйлық ретниде ҳақы алдым. Ол алдамады:
алты шелск уп ҳэм гүрнш төкти және бир қысым тенге берип, былай дедн:
— Жарайсац, Мадамин. Ҳәтте ертектеги дәўлерде
бул кисеплсрди үзе алмайды.
Биз анамыз екеўимиз ашлықты, кеселликти умыттық. Анам дэслеп мешщ қандай затларды соғып жүр148
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генимди билмеген екеи. Бнрақ, бир күнлери ол буны
сезип ҳәм түсииип қапа болды, өз бөлмесине кетти.
Бир неше күн даўамыида дуз татпады.
— 'Жец, аўқат же? —деднм мен ақырында.
Ол маған өзиме үйреншикли ҳәм ысық көз қарас
пенен емес, ал бир түрлп қурғақ ҳәм жат көз қарас
пенен қарады.
— Мен өлсем жаҳсы болар еди, — дедн ол.
Мен жыладым ҳәм өмиримде бирииши рет анамды
алдадым.
— Енди қазан ҳәм қуманлар соғып
атырман, —
дедим. Анамныц кеўли жай болып, тыпышланды, бирақ узаҳҳа созылмады.
Бир күпи түнде бизиц үйге көшеден бнр қыз жуўырып кирди. Мен оныц түрип, кийимлерин көрмедим, тек
қорқып қалтыраған даўысын еситтим:
— Анажаным Мепи жасырыц. Жәлладларга
бермец. Қудай ушын! Сизден жалынып сорапмап, — деди
ол апама.
Анам асығыс түрде ёсикти жаўып, қызды өз
бөлмесине өткерди ҳәм опнап сорады:
— Сен пеге жасырынасац? Не себспли.?
— Мен Қоцырат динхапыпыц қызыман. Хан хызметкерлери мени үйдси күш пепсн зорлап алып кетти.
Әке-шешемди ағашқа байлады, — дедп қыз жыламсырап:—Мени ханға сыйлық егпекши.
Мипе ҳозир,
қарацғыда арбадаи секирип түсип, қашып кетиў мүмкиншилиги туўды. Ал, олар мспи изнмнеи қуўды.
— Қэне, Мадампн, опы устаханаға жасыр, — деп
буйырды анам.
Мен қыздыц қолынан услап, устахапаға
қарлй
тарттым. Ол қасқырдыц аўзынаи
тартып
алыиган
қозыдай дирилдеди, қалтырады,
Устахапаныц
бпр
мүйешинде ҳәр түрли
тасланды, гөме-көкси затлар
уйилип шашылып жататуғып еди. Мен тез ўақыттыц
ишинде қыз ушын жасырыиатуғын пана иследим, бирақ
маған оныц меиен бпрге жасырыныўға туўра
келди,
себебн қапыныц илгеги жулынып кетип, үйге жасаўыллар кирнп келди.
— Бул жерде сеипеп басқа ким бар, кемпир? —деп
сорады турпайы даўыс.
Анам кесел болған болып жатты.
— Мени де жоқ болған деп ссаплацлар, — деп
ол
ҳәлсиреген даўыс пенен жуўап бердп. — Тирнлей шн147
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рип атырман. Мүмкпн, снзлср, ҳүрметли йдамлар, суў
берерсизлср ме? Өлер алдымда бир ишейин.
Жасаўыллар, шамал ушырғандай ғайып
болды.
Олар бул үнде «мақаў кеселлигннен»
өлейин деп
атырган ҳаял бар деп түсинди.
— Бери келицлер, қорыцпацлар, — деп шақырды
анам. — Енди бул кепеклер бизиц үйғе жақынламаа
мыц адым арыдан жүреди. --- Ол шүтик шыраны жақты. Жарықта қызды көрип, мен тац қалдым. Ол мағаи
жер жүзинде жоқ сулыў көринди. Ол сондай
сулыў
еди.
— Чай әкелши, Мадамии, — деп буйырды
аиам,
мепи естен аўып, қалшыйып қатып қалыў жағданыпан
қутқарыў ушып.
Мен тез ўақытта еки чайннк чай алып келдим. Мениц қолларым қалтырады.
— Бизиц қоиағымыздыц аты Гүлжан, — деди анам.
Гүлжан! —бул қызарып ашылып киятырған
гүл.
Мен қызга қайтадаи қарадым. Дурысында да ол ғүлдей еди. Гүлжап да маған дыққат пенен қарағандай
болыи көрипди.
Чай ишип отырганда ол, бираз тымышланып, өзи
ҳаққыпда сөйлен берди. Өз туўысқаилары мепен сөплескеидей, еркнн сөйлести. Бул мени қуўандырды. Ол
өзиниц ата-аиасы ҳаққында, оп бес жыл жасаған аўылы ҳаққанда, сөплеп берди.
«Қандай оцбағанлық жаўызлық, қандай ҳақыйқатсызлық!» — деп ойладым мсн қыздыц әцгнмесни тынлап отырып. «Қалайынша хапныц усындай жас қызды
күш пенен зорлап қатып үстине алыўға батылы барады
екен?»
Гүлжан бизпц үйде бир неше күн турды. Ол апама
үйреписти, магап туўысқаи агасындай
ҳүрмет етип
қарайтуғын болды. Ол мени аяйтуғын еди: еле дым
жас, азаинан кешке дейин үлкен адамлардыц ислейтугын аўыр жумысын етемен. Ол меииц бул аўыр мийнеттец қутылыўымды асығыслық пенен күтии жүргениндей сыр билдиретуғыи еди. Ол арасында аиампыц көзиниц тасасын алып, устаханама келетуғын болды. Ол
келеғойса меннц шаршағаиым тез шығып
кететуғыи
едп. Қеўлим бираз қуўаиышқа бсленип, бойым жецилленип қалғапдай болады.
Бирақ, бахытсызлықтыц көлецкеси бизиц үйғеде түс. ти. Қоцсылардыц биреўи бизиц шарбақта жүрген бул
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сулыў қызды көрип, ол ҳақцында хан сарайына ҳабар
етнптн. Сол жарамас адам, өзиниц жеткерип барганы
ушын азмаз сыйлық алған ҳом бнзин, аиамыздьщ «маҳаў кесели» меиен ҳеш ўаҳ аўырмагапын да айтып бергеп. Сөйтип, бизиц үйғе түнде жәие ҳуралланғаи адамлар басып кирди. Мен Гүлжаиныц бурымынаи услаған
жасаўылға топылдым, бираҳ бет алдымпаи ҳатты соҳҳы жеп ҳуладым. Мен еплеп түргелип, жасаўыллардыц
алып келген фопарын өшире алдым, опы дийўалға
урып жибердим.
Қарацғыда Гүлжанды биреўдиц пәижесинен тартып
алып, изиме ертип, жоҳарыға,
балаханаға тарттым.
Бизлер екеўимиз бирге ол жерден төменге секирдик,
бираҳ бийшара Гүлжап жерге секиргеиде аяғын ҳайырып алып, орнынан тура алмады. Жасаўыллар
бизлерге ҳырғыйдай топылды. Маған ҳалай
болса да,
жырылып ҳашыў мүмкипшилнги туўды. Ал, Гүлжаиды
ҳәм есинен айырылып жатыргап анамды услап
алып
кетти.
Көп узамай мен Қоцыратлы сулыў ҳызға пе болғапып еситтим: хан оныц памысына тийип, сонынан хызметкерлерине сарҳыт етипти.
Ал, мениц бийшара анамды зипданға таслапты.
Мине мен сонда өзиме өзим аит еткенмен: Басҳадан
емес, ханныц өзинеи өш алыў керек. Мен серт еттим:ез
өмиримпеи кешсем де, сол нәлетийдиц басын
ксснп
алыў керек.
Меи хан сарайына ҳарай жуўырдым, лийкии оиыц
ҳәтте дийўалларыи да көре алмадым. Көпир
ҳапта-.
лындағы бирииши ҳараўыл аҳ мени ирикти. Жасаўыллар ғарҳылдап күлисип, меии каиалға атты ҳәм мениц
суўдам жагага шыҳҳапыма тамаша етип ҳарап
турДЫ.

Меи сонша аўылларды гезсемде, өзимниц туўтан
аўылыма жаҳыиламастан жүрдим. Қандай болмасып
бпр темирши устаға шәкирт болғым келди, бираҳ олардыц боринде де бир неше шәкиртлерден бар екеи. Мен
ашырҳадым. Ашлыҳтан аҳылым ҳайран болды
ҳәм
аҳырыида илажсыздан дийўаналарға ҳосылдым. Олар
мснеп батпаҳ ҳәм шац жолларда үсти-басым жыртыҳжыртыҳ болып гезип жүрдим. Усылайынша жүргенимде мени бир ҳаҳ кеўилли, жаҳсы нийетли суў тасыўшы адам, өзпие жордемшп етип алды.
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Мине, «мен атамиыц ўосияты менен келискен бнр
найза согып атырман. Енди бир урғанда ханныц геллеси шириген асқабақтай ушып кететуғыи бир қылыш
қуйып И1ығарыўым керек. Күии-түни менин шөккншим-'
ииц сести тықылдап турғандай. Қылыш таяр».
— Әй, Мадамин, түргел, Атты қосатуғын ўақыт болды, — деп суўшы-хожайыныМ менин ойларымды бузып
жиберди.
Бочка ориатылган арбапыц днгиршиклери шыиқылдап, күн артыпан күплер өте бердн.
Мнне, мспиц жүрегнмди өртеген оттық епди шыдап
болмайтугыи жағдапга жеткен күпи де келди.
Меп
өзпмниц онлагап онларымнын бнреўин нс жүзпне асырыўға кнрнстим.
...Мен хан сарайыла суўдын айрықша канал арқалы
баратугыныи билетугын едим. Бирақ ол капал өзппин
барлық узыпы боныиа емес, ал сарайга киретугын
жсринде гапа қоргалатугыи еди. Мен
қашаппан-ақ
бир қап сыя бояў жасырып қопып едим. Мен бул бояўды базардагы дүкән ашып отырған шершп адампап хор
ўақ бнр қасықтан алып, жынпан еднм.
Магап
хаи
сарайыпа баратугып каналдын өр жағыпда
козден
таса қалыц қамыстыц өсип турған жери де белгпли едн.
Тан азанда, хан асханасы ушын суў алатуғын ўақытта, меи қагаз қалта толы бояўды каналға тасладым.
Мсииц ойлаганым дурыс шықты. Қағаз бирден еримей,
бояў хап сарайыпдагы канал суўын өзгертип жиберди.
Мен күпнеп бурын өзимипц суў тасыйтугын бочкамды
алыстан көрсип деп жоқары көтеремен.
Мағап өмнр бопы күткепдей болып көринди, лекин
бир ўақытта төменпеп сарай беттеп, жасаўылдын сести
еситилдн:
— Әй, суўшы!
Меипн жүрегим дпрплдеп кетти.
■
— Ҳәзпр!—деп, атты төмеп қарай айдадым.
Еки ири денели жасаўыл атты суўлығынан услап,
сарай дәрўазасыпа алып кетти. Мени ийтерип
жиберип, «күте тур» деп буйырды. Бирақ, маған үйрсиген
ат, бахтыма, бөтен адамларға ҳеш бағынгысы келмей
туўлады. Олар атты қамшы менеи, таяқ пснен урып,
алга қарай айдамақшы болды, бирақ ол өз
орнынан
қозгалмады, ал кейинде бнрден бир қапталға
урып
кетип, бочкаиы аўдарып төгпн ала жазлады.
Сарай
беттен биреўлер қолларыи былгап, суўды тезирек жег-
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кернўди соран атыр, Жасаўыллардық үлкенн ашыўланып тупирииди де, маған қарап былай деди:
— Көтереми шыққан атывды өзпқ айда.
Мен тек усыны күтип тур едим.
Көп узамай мен жасаўыллардыц гүзетиўи менен хан
сарайына кирдим. Бас дәрўазадаи емес, ал алысырақтағы бпр дәрўазадан кирдим. Мениц кирген шарбағым
отынларға, қазан ҳәм басқа да асхана ушын керекли
затларға (әсбапларға) толып жатыр. Қабағы үйилгеи
аспаз суўды ийискеп көрип, маған қатарына екн яесесии ишиўди буйырды. Оннан кейпн ғана суўды бочкадан тастан исленген бийик қумларга қуйыўга' рухсат
етти. Мен қуллық деднм, бирақ бочканыц ишине суў
төгилмеў ушын салынған ағаш тығынды алалман атырған түр көрсеттим. Асхана беттеи күйип барагырған
еттиц ийиси келди ҳәм аспаз солай қарап асығыслық
пенен кетти. Қазаилардыц қасында хызмет етип атырған хызметкерлер маған дыққат аўдармады. Жүрегим дүпилден баратыр, бирақ мен -пайытын таўып, қарапғы гүмбездиц ишине кирип кеттим де, бнриншн қапыны аштым. Оннан айланба зоцги (басқыш)
жоқары
қарай тартылған. Мен онпан жоқары көтсрилнп, таўсылмас қарацғы өткеллерден жуўырып өтип
баратырмагт, гә оцға, гә солға бурыламан. Кишкене ойма
қапыға келип қалдым... Мен ханныц
уйқылаптуғып
бөлмесиндемеи. Жаўыз еле ояибапты. Опыц нәҳон басы
көпшнктиц үстинде жатыр. Мен етшимппц қопышышш
қанжарымды алып, хапныц қып-қызыл бетнне түпнрдим.
— Оян, — Өлетуғын ўақтыц келди.
Ол секирип турып, хызметкерлернн шақырыўға ҳорекст етти, бпрақ туўры қаратылғап қапжарды көрип,
зорреси ушып тили гүрмелмеди, бпр нәрселерди былдырлады.
— Бул сағап анам ушын, Гүлжам ушын, барлық сеийц қолыцнан . өлтирнлгеилер ушьпг,
қаихор! — деп
бақырдым ҳом қапжарды оиыц жүрегиие суқтым.
Хпйўа қаласы үстинде көк гүркнреди.
Меп еки күннеи соц баягы дүкзипан баягыдай порошок сатып алмақшы болып бардым. Сол ўақта кишкене
дүканиыц төр бетииен қара кпйими бар бпр
адам
шығып, дүкәншыдан. былай деп сорады:
— Солма?
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Дүканшы ешкнниц сацалындай
сақалыи
ийнп,
«сол» деп жуўап берди.
1— Кеттик, — деп буйырды магаи қара кийимли киси.
Ол мени бир қарацгылыў жайға алып келди. Ол
жерде ханныц хызметкерлери көп екеи. Бахытс.ызлықтан шырайлары қашқаи, зәрреси ушқаи кәмбағаллар
олардан да көп еди. Ҳеш сөз айтпастаи, жацағы адам
мениц басыма таяқ пенен бнрнеше рет урды. Меғг соинан есиме келгеидс, былай деп сорады.
— Сағап сыяныц неге кереги болып қалды?
— Жазыў ушып, — деп жуўап бердим мен.
— Бупыц ушын саған бир шелек сыя керек болды
ма?
Мем үидемедим. Ол маган перо, қагаз берди
ҳәм
буйырды:
— Жаз. Қәне!
Мен жазыў билмейтуғынымды мойыпладым.
— Ким сеин сыя алып келиўге жумсады?
— Ҳәшким. Мен өзим.
Ол және таяғын алып, мепи сабай баслады.
1
— Олан болса, — деди мени азаилаўшы адам, мениц сулқ болып, естеи аўып қалгаиымды көрнп.
>—■
Зипдаида ширийсец, уллы хаига, душпаи адамлардыц
атларыи есице түсиресец, ол жауызлардыц не оплағанын айтып бересец.
Сол маида мени тағы сабады. Мен қарацғы
зинданиыц түбннде көзимди аштым, өзим сыяқлы хан зиндаиыида жатырған тутқынлардыц арасында, қапырық
ҳәм сасық ызгар ийисли жерде өзиме келдим. Днйўалға сүйепейии деп едим, тастан тикем яцлы етип исленген ушлы өткир қазықшаларға тийип кетип, бақырып
жиберднм. Мепиц аяқ-қолларымда аўыр кисенлер бар
еди. Опыц беккем шыижырларын үзнп
болмайтуғын
еди. Ҳәтте үзиў ҳаққында ойлаўдыцда кереги жоқ еди.
Олар айрықша темирши уста тәрепинен беккем
егип
соғылған. Мен өлнмши болып жаттым.
*

*

*
Үргеичте бирнеше рус мастерлерни тутқыига алды.
Олар пахта заводыныц машинист ҳәм слесарьлары болып, жергиликли өзбек, қарақалпақ халықларын ханға
ҳәм оныц ҳүкимине қарсы көтериў ушын
шөлкемлер
дүзиўде айыплаиды. Хорезм халқыныц бахты ушын ез
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жаиыи аямай гүрескеи сол рус революциоиерлериннц
ҳсш бирин меп көре алмадым. Мен де «бүлгиншилик
салыў менеи зәҳәрлеиген жергиликли адамлар» қатарыпда есапқа алынып, жаидармерияға берилдим. Хаи
жандармлары менпц ҳеш бнр сөзиме инанбады. Ҳәтте
аааиларға ҳәм хан зиидапыпда болып, оиыц цыйыншылықларына шыдамай есим кетип, умитсизликке бернлнп, ме11 аҳырыида өзиминц хан сарайыиа кириў туўралы ақылсызлыҳ ойым ҳаққында айтып бергенимде
де ипаиғаи емес.
Оларға кимди болса да сотлаў керек еди, сонлыҳтап мағаи бир күни бир ҳағазға бармаҳ басыўды буйырды. Ал, оннаи кейии, мепи өзим сыяқлы бахытсыз
тутқыилардын топарыиа қосып, үлкеи бир жайға алып
келди. Ол жерде мен ҳоммениц кейиинде турып, ҳеш
пәрсепи көре алмадым. 'Гек пәтикгп ҳәм онда бир кысҳа сакаллы, мепмепсирегс-н түстеги биреўдиц сүўретинеи басқапы көре алмадым. Ол ўаҳытта меи бул Николай патшапыц өзи екенин билмсдим. Узақ ўакыт русша
бнр пәрселсрди оҳыды, оннаи кейин бизицше (өзбекше)
оқылды. Өзбекше еситилгеи жицишке даўыстаи мен
атымды зорга еситтим: «Искендер-темиршиниц баласы
Мадамиидп өмнрлик каторгаға жибериўге ҳүким етти»...
— Өмирлик?! — дедп көтерицки даўыс пенен Бердпбай. — Сизлердн сол ўаҳытлары ким азат етти, ата?
— Ленин ҳәм Лепииниц адамлары, —деп жуўап
бердн темирши. — Ссн бул ўақыя қалай
болғапын
бастап-ақырыпа шекем тыцла.
...Сүргинге жиберилгеилер толы кеме Әмудәрья мемсп өргЬ қарай әсте жылжып киятыр. Оиы кисенлеигеп
адамлар сүйреп киятыр. Кемеде коипоилар ҳом
өз
. смсиасынан салдаў тартып шаршап шыққан каторжнпклер отыр. Олар салдаў таргып аўыр ағаш кемеии
өрге қарай күни-түни суйрегеи еди. Ертец жолдасларым меиен мениц де салдаў тартатугын гезегпм. Күн
арқаларымызды аямастан күйдирип баратыр. Бизлер
тобығымызға шекем ыссы қумға батып,
мантацлап
қаламыз, бирақ тоқтаўга болмайды, кемеден қәҳәрли
даўыс сситиледи:
— Не. уйқылап қалдыцлар ма? Ҳайўаилар!
Не?
Қамшыцы күсейсизлер ме? Сағындыцлар ма?
— Бизлср қарлыққан, кесел даўыс пенен қосық айтамыз. Қосық емсс, ал толГаў, жылаў айтамыз.
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Тап бизлсрдин, муцымызды еситкендей, ақ сацаллы
Жайхун шуўлап қоя берди. Суў көбикленип, ылайланып булцыды. Ол ашыўланғандай кемениц пәскелтек
бүйирнне урады. Кеме шайқатылып котериледи
ҳәм
төмен түседи. Толҳымлар күшин жыйнап, жацадан ке'меге тонылады. Самал күшейген сайын
күшейеди.
Уллы Қара Қум үстинде даўыл ҳутырып тур. Қара ҳумлар орнынан көшпекте. Олар ҳубладаи арҳаға ҳарай
булттай болып өтип тур. Түнергеи қаранғылықта салдаўшылардыц дицкеси ҳурып жығылды.
— Ҳәй, дарға! — деп бақырған ҳәлсиз даўыслар
самалдыц гүўилдиси арасыиан
еситилди. — Бизлер
ҳалдан кеттик, жүриў қыйын, бизлер өлиўге жаҳынладық?!
— Шыдацлар, нәлетийлер, — деп жуўап қантарады
бас конвой. — Ҳозир даўыл тынады. Салдаўдыц ийин,
қайысын таслап кеткенлердиц барлығын атып таслайман.
— Қемени жағаға тартып байлацлар! — деп буйырды дарга.
Бирақ кеш қалды. Нәҳән толқын кемеге
келип
урды. Кеме бизлерди пәт пенен толқынласып тасып
аққан суўға сүйреп кетти. Суў ишинде
тырбацлап,
конвойлардыц оғы төбемизден
шүйкилдеп
өтседе,
арқаннан қутылыў ушын еплеп жаздырылып отырмыз.
Кеме төцкерилип баратыр.
Қутырынған толқынлар
олардыц үстинеи басып, өзи менен алып кетнп атыр.
— Меии қутқарынлар, менп? — деп бақырды конвой иачальиигн. — Барлығыцызды босатамаи, барлығыцызды алтынға бөлеймеи! Ал, кемедеги, аяқ-қоллары кисенлсиген каторжпиклерднц көпшмлиги суўға батып кетти.
Бирақ олардыц ишинен биреўи
қалқып
жүрген
бочкаға асылып, суўға батпай қалыў мүмкиншнлигнне
ийе болды.
— Алып шық оны? — деп буйырды маған бас конвой.
Онда мениц кисенлернмдп шешип тасла,—дедим мен
огаи.
Ол гилтлерни шыцғырлатып, кисенлерди
шешти.
Көн айлардан бери бириишн рет мениц қолларымиан
киссн түсти.
— Есицде болсын: мен сени «нышапаға» алып тураман, — деп конвой мылтығын көтердн.
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Мем омыц сөзлерин еснткемим жоқ. Суўға өзимди
тасладым ҳәм тез арада ҳалдам- кетип,
қалтырағаи
қоллары меиен бочкамьщ ернегинем асылып
жүргем
каторжникгиц қасыма жетип бардым. Мси опы тамыдым: ол Мустафа еди, ямаса бмзлер ҳәммеммз
оны
ноғам дмлмаш деп атайтуғым едмк. Омыц бармақлары
ағарым кеткен ҳвм сәррийип қалғаи: ол өлим алдымдағы жанталасы менен бочкамыц шетимен асылып ,тур
екем. Мен омы бир цолым менен төмеммем сүнсп, екинши ҳолым менеи бочканы цушацлап, аяцларымды барышма ислегип, жағаға жузип шыҳтым. Сомда
бир
неше рет бизлерге толқынлар келми урды, бирақ тагы
сүцгип шығып цараеам, Мустафамыц басы ҳолсирегенмен бир қанталға аўып, ал аўзы ашылып жатыр екеи.
Бирақ бир гана илаж ҳалды: тезирек жағаға жетиў.
Ақырыпда, мениц аяқларым цутылыўдам үмитлеидиретуғым суў түбимдеғи жсрге тннди.
Толқынлар болса еле бир меше рст мсми аяғымда
турғызбай жығып кетти. Бирақ, ҳәлсиреп, бар күшимди салып жағадағы қумға шықтым ҳәм шалажамсар
Мустафаиы да тартып шығардым.. Меп
Мустафаиы
қумға жаТқардым да, омыц төмеиги
қабырғаларына
алақаиымды қойым, күн) пеиен бастым. Тез арада онын
аўзымаи ылан суў атлығып шықты. Мен оиы шалқасына жатқардым ҳәм оныц қамшыдай болып селтилдеп
қалғаи қолларын бир неше рет жоқары көтернп ҳәм төмен түсирнп турдым, арасымда әсте көкирегине әкелип
тийғиздим. Ол гез арада әсте дем алды. Ағарып, қаны
қашқам бетй сәл қызара баслады. Мустафа қутқарылды, өлимнеи аман қалды. Ол қыйыишылық пскен көзлерии ашып, әсте сөйледи:
— Рахмст, иним, магам ҳәзир ҳешқамдай өлим керек емес.
Мен енди ғана даўылдыц тымғамын билдим. Ол
күтпеғенде бирден нелген болса, тап сөлайыиша бирден
тымды.
— Әй, сизлер ол жерде меге иркилип атырсызлар!?
—деп бақырды конвой алыстан. ■
— Сол салқынлағаиымыз жетер. Берман келицлер!
Жигирма үш каторжниктиц оны опат болды. Қалғанларыныц ишииде мен ҳәм Мустафа да қумды бонлап, түсликке қарай сүйретилип әсте жүрпп
кеттик.
Ҳәзир енди конвойлар бизлер менен бирге оттай қыздырып туратугыи қум төбелери арқалы жүриўге мәж-
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бүр болды. Сол себеплн дс олардыц ишнндегн басшысы тсз ўақыттан дсм алыс белгиледи.
Күп батыўга жақынлады. Бизлер өлн янлы қатып
уйқыладық. Мсн Мустафаиыц қапталыпда
жаттым.
Менпц қолларыма қайтадан кисеи салыпғаи еди.
Кслсси күни, аяқларымызды зорға сүйреп басып,
Дарғаната елатыпа жеттнк. Қонвойлардыц үлкеин
кемсииц онат болғанына, ондағы затлардыц суў түбине ксткеиипе қыйпалый, бир түрли болып, жүзн солғыи тартқаи: кемеде патрон салыпған ящпклер, каторжииклсрдиц делолары қәм ақша салынған сандық бар
еди. Каторжниклер ушып да жуўап беретуғынып бплсе дс, он адампыц онат болганы опы онша көп
тынышсызлапдырмады. Соилықтаи ба, ол
әдеггеғидей
қатал болмады ҳэм сол жерде турыўшы мннримлп
адамлардыц биреўлери гөне кипим, жамаўлы көйлскыштаилар, жуўылгаи тақыялар, ғөне мәсп сыяқлы затларды, ал биреўлерн түркмеи шөреклсрип,
қуўырылғап азық-аўқат затларып алып келғенде де, ол байқамаган түр билдирии үидеген. жоқ. Оларға
рахмет!
Бпзлер кийинип ҳәм аўқатланып ҳәллении алдық.
Чаржаўға барын жетемеи дегепше бнзлерднц басымыздаи өткен көп қыйыншылықлар ҳаққында айтып
отырмайман.
Алыстап адамныц зәрресин ушыратугыи гүрилдеғен
ҳәм қышқыргап сес еситилди. Бизлердиц Мустафадан
басқа, ҳэммемиз жерге жата қалдық.
— Қорықиацызлар, — деп күлди Мустафа, — Бул
от арба ғон-паровоз. Ол ондай қорқынышлы емес, тек
сизлер үйрепбегспсизлер. — Жәие, суўық демин алып,
ол былай деди:—'Гез арада ол бнзлерди алыи кетедн, "
алыс жақларга алып кетедн.
Барлық ўақыттағыдай, оиыц айтқаны дурыс болып
шықты.
Мустафа саўатлы адам сдн. Ол Хнйўадағы заводтыц хожайыпыпыц дилмашы болып ислсдн.
Меи Мустафаиыц ие ушып
бизлергс-жарлыларға
усап, қаторжпик болганыиыц парқып биле алмадым.
Ол Башкирияда мал өсиртиўшн бай адамныц семьясында туўылгап. Медреседе оқыган, онмап кейин Казаиь
упиверситетипде оқып, русс, араб ҳэм парсы тиллерии
жақсы бнлгсп. Стамбулда, Тегераида жасагап. Онпан
кейнн Россияға қайт^п келғен, ал бунман үш
жыл
бурын Хийўаға кслген. Опыц жасы мепиен жигирма жас
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үлкен едп ҳом мем омы дама деп есапладым. Ол сомдай
еди. Бугам мсн ағайпмм Мустафапыц ме ушыи сотланып, өммрлик сүргммге жмбермлгемим билгеммем кемим
псемдмм.
Жолда мсм ҳәм меммц жолдасларым Мустафаиыц
сө.члсрим дедгиммздм шыгармай, аўзымызды ашып тыцладыҳ. Бпзмц жолымыз Түркмеистаииаи
Сибмрьдим
түмкирмпе шсксм сылҳылдагаи топар вагонында өгип,
жол азабыи тарттық.
Миис, паровоз узақ ўақыт ысқырып бақыргам күми
азамда, ол магам жақынлап келдм. Сопда ата мәкам
меиеи моцгиге хошласқапдай болдық. Меиде өзимди
ҳәм туўган жеримди суў менеи томпйнплеп тургам тасцыи Әмиўди енди көре алмантугыпыма
қаиаландым.
Омыц суўынан мазалы суў иүткил дүньяда жоқ. Бағбақшаларды, көл атызларды, шаўқымлы базарларды,
қара көзлц дмлўарларды көре алмаймаи. Магам дүиьяда теци жоқ, Искеидср-устадаи мийрас болыи қалгам
устахаиа да көз алдымпам гайын болды.
— Қапалаидықба, нмнм.
Түсииемсн,
түсииемен
семи, — деди ол меннц ийниммсм қагып. Және барлық
адамларға қарата, былай дсп сөйледн:-—Үмитицизди
үзбецлер. Қеўиллерициздм түснрмецлер. Сизлер жалгыз емессизлср. Россияда бундай азап шскксн, жарлылықтам өмнр бойы езилген мнллиоилагаи адамлар бар.
Олар емди үндемсй ҳәм тыныш тура алмайды. Олар
кнтсрпледи, әне сол ўақытта әднлснзлердиц ҳүкимети
қуламды ҳәм барлық қуллар, барлық езилгенлер уи'ын
азатлық болады.
— Смз меми жубатып атырсыз-аў, ағайммим Мустафа, — дсм қайгылы түрде жуўаи бердйм мем.
— Жоқ, —деди ол. — Ҳақыйқатлықтыц ҳәм азатлықтыц ўақты жақым. Рабочмй ҳәм дийханлардыц тәғ-’
дмйрм ҳаққында ойлайтуғым, олардыц келсшеги ушын
гүресмм атырғаи адамлар бар. Бул адамлар
социалдемократлар деп аталады. Олардыц көсеми, Ульяпов
Леммм дегеи.
Ммме сомда мем адамлардыц ец уллысыныц
атын
бмрммши рет еситтнм. Тар оцбаған вагониыц агащ еденипде бизлер дөгереклсп отырдық, ал Мустафа би,и
лерге Лении ҳаққында, оныц мартиясы ҳаққымда айтып бердм.
— Мен Казань университетипде Владимир Ульяиов
пенен бирге оқыдым, — деп оцгйме стти Мустафа,—
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Ульянов жас, шад кеўиллн, ержүрек едн. Мен
екиленбестен Ульяновтық изине ериўге царар етгнм, ол
баслаған уллы исти қорғап қалыўға бел
байладык.
Бул мийпеткеш хальщты азат етнў нсн еди. Мен жасырып студептлик кружоктьщ ағзасы болдым. Ол кружокты унивсрситетте Владимир Ульяиов дүзғен еди, —
деди ол мақтанышлы түрде.
Саўатрыз ҳәм езилип унталған бизлерди, Мустафа
шыдамлыльщ пеиен оқытып саўатландырды. Хан ҳом
байлар тәреппнеи қарацғылыҳта қалған
миниетксш
халыққа тек Леиин ҳәм Леииннин адамлары ғапа жол
көрсете алатуғынын бизлер ақылымыз бепен саиалы
түрде түсипбестен бурын, жүрегимиз беиен
сездик.
Тек олар ғана бизлерге үйретеди. Мине
усылардыц
ҳәммесин түснпгеииен кейин, мен оннан мыиаьы сорадым:
— Гопицпзге қарағаида, Мустафа ағайинпм, сиз ган
патшаныц өзиие қарсы шығасыз ба?
Мен бул сөзлерди сыбырлап айттым, ал ол күлди
ҳәм былай деп жуўап берди:
— Әлбегте иним Мадамип. Сен барлығын
дурыс
түсипгепсец: тек ғана патша ҳәм хапға қарсы емес, ал
фабрикантлар менен байларға да қарсыман, барлық
мийнеткешлер ушын гүресемен.
— Жарлылар ҳәм езилгенлер ушып.
— Қорлапғап ҳәм айдалғанлар ушын, — деп
каторжпиклер, Мустафаныц сөзлсрин тыцлай отырын,
тум-тустап айта баслады.
Олардыц көзлери ҳом жүзлери жадырап қоя берди.
Биринши рет бизиц тар тепдушкамызда шадлы даўыслар, күлки еситилди.
— Әй, жалац аяқлар, —деген сақшыныц даўысы
еситилди. — Сизлер ҳәзир неғе болса да тәртипти босастырдыцлар. Тыиыш отырыцлар.
Бирақ биздн еиди тоқтатыўга болмайтуғын
еди.
Әцгимелесиў пүткил жол бойы даўам етти. Мустафа
өзиниц революциялық жумысы ҳаққыида,
Хийўада
жасырыныўға мәжбүрий болгаиы ҳаққыпда, бнрақ ол
жерден де патша тыцшылары оиы излеп тапқаны ҳаққында айтып берди. Бирақ, оныц кеўили
суўымады.
Азатлыққа шығатуғынымызға, уллы ис ушын гүрести
даўам еттиретуғынына исенди. Ал, мен өзимниц тек
әпиўайы бир адамды емес, ал революционер адамды
қутқарғаныма еки есе бахытлымпп деп есапладым.
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Бизиц жолымыз ушы — цыйырсыз алыс еди деп
мен айтақан едим. Жасыл дөнгеи атызлар, алтын жемнсли баглар цашшаи ақ артымызда
цалды. Шеги
жоқтай көрнпген қумлардан кейии таў дөцеслери
ал
оннан соц тогайлықлар, дэрьялар көрипди. Дәрьялар
муз бенен. қапланғаи, ал жер қалыц қар мепен бүркелгеи.
Бизлер жецил-желни кийингеи едик, суўықтан тоцып қалтырадық, бирақ ҳеш кимннц кеўли түсип қапалапбады. Бизлер өмнримизде бирннши рет Мустафапыц сөзлери жәрдеминде сезднк ҳәм билдик. Бизлер)е
ендн бир тислем нанды бөлисип жеў ҳәм көрпе-төсектен
бирге пайдаланыў әдеттегидей бир
қәсийет болып
қалды.
Ақырында бизлер Сибирьдиц үлкен бпр цаласына
келднк. Агаш жайлардыц үстинде апнақ аязлы думан
түспп тур екен. Ағашларға қыраў қагқан. Жекке-сийрек тон ҳәм байпақ кийген адамлар көрнпедн.
Олар
асыгыслық пепен адым атады, тсзирск ысқыргап аяздан жыллы жерге барып, паналагысы келеди. 'Гек балалар ғана бпйик муз төбелерииен шана менен сырғанап, ойпап атыр.
Көплегеп каторжииклер ҳә демей-ақ өзлерип суўыққа алдырды ҳәм сол себепли ме, бизлерди жән-жаққа
жөпелтип туратуғыи тюрьмапыц шарбағыпда көн услап
турмай, ал тайганыц түнкпрнндегн бир рудникке жибсрдп. Ол жерде бизлерди жумысқа бекитти. Мен Мустафа менси шахтада емес, ал жердиц үстннде темиршн цехында нследим. Бул өнерди билгенимниц найдасы
көи болды. Мустафа жат адамлар менен сөйлесип түсиниспў ислернн жүргизди.
Мпйпет аўыр еди, бирақ бизлерди кисеннен босатқапы жақсы болды. Жаидармлардыц бул жердем ҳеш
кимниц қашып кете алмайтуғыиына исеннми күшли
болды: тайга да батпақлық арқалы өткеп мепен бәри
бнр жалгыз станцияға ғана барыўдан басқа нлажы
жоқ, ал ол жерде болса, барлық ўақытта қырагы тыцшылар пэўбет пенен бақлаў жүргизип туратугын еди.
Бирақ солай болса да, бизлергс қашқап ямаса қашыўға талапланган каторжниклер атылады деп еексргип
қойды.
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Бизлердиц қол-аяғымыздап кисеилердн алып таслаған унтер офицер мағаи жацын келгенде, ҳайран
ҳалганынан мырс етип күлди де былай деди:
— Мине сеи ҳандай шыдамлы екенсец: кисеи сеииц
аяғыцныц сүйеғине шекем ҳыршып кеткеп. — Ол мени
зәҳэрли ҳәм мысқыллы көз ҳарас пснен бир
шолып
өттн де күлип: — Қысынба бнзнц жердиц ҳаўас-ыида
берген тамағымыз бепен тез арада өзицди алып тәўир
болып кетесец.
Тез ўаҳыттыц ишинде меи оныц иени иәзерде тутып
айтҳаныи түсиидим. Бизлерди тац азаннаи ҳара геўгимге шекем ислетти, ал тамаҳ жагы болса, ашкылтым
капуста сорна, арасыида сулы жарма меиен
аўқатландырды. Қарағгғы геўгимде мсп нарыма зорға барып
жетип, өлип қалғандай болып қатты
уйқылайтугын
едим. Ал азанда тац сәл саз бергениен, жумысқа қуўады. Маган бундай агнлықты, каторгалық мийнегтн шыдам берип, ислеп журе алмайтугыггдай болып көринди,
бирақ Мустафа қапталымызда болып, ол
бнзлердигғ
руўхымызды түсирмеўге, қажымаўга үйретти.
— Шыдай бер, иним Мадамип, — дейди ол, — Бәрибир бултлар арасыиап күгг күлимлеп шығады.
Мен шыдадым. Узақ даўам еткен қыс қысқа жаз бенен алмасты. Оинагг кейин қайтадаи суўық самаллар
гүўилдеп, бораплар борай баслады. Және дәрьядағы
муз қозғалысып ағатуғын ўақыт келдн ҳәм қайтадагг
тереклердиц жапырақлары түсти.
Жасым отызға шықпаса да, мен кексс адамдай
болып қалдым. Азап шегнўлер меми ўақтыиаи бурын
қартайтты. Солай болса да бул жыллар маған көп нәрселерди үйретти. Мустафа ҳәм басқа жолдасларымпыц
арқасымда мен саўатлы адам болдым, русша сөйлеўге
үйрендим. Бурымғы өзиие кисегг соғатуғын темирши
баладап ҳеш нәрсе қалмады. Мен езиўшилер менеп гүресиўге толық бел байладым.
Меииц екииши устазым Денис агай болды. Ол Мустафадан үлкенлеў болып, бундай каторғалық мүддетти өтеп атырғаны биринши рет емес еди. Ол кец жаўырынлы, көк көзли, ақыллы, дыққатлы көз
қарасқа
ийе еди. Азғама бос ўақыт болса, Денис ағай оқый
баслайды. Китап оған нан орнына жүретуғыидай болыи
көринди маган. Ол мени де оқыўға қызықтырды.
То«
зыўы жетип усталған бир кишкене китапты берди де,‘
.былай деп тапсырды:
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— Бермап қара, хийўалы, Оаларға шсксм усы кнтапты оқып шыгыи, опыц ишииде ие ҳаққында жазылғаиыи маган сөйлеп бсрссец. Түсппдиц-бе?
Ол мепиц атымды аптпай, «хннўалы» дейтуғын едн.
Жолдасларына талаи берпп сөйлеў бул астыргын жумыс нслсўши адампыц одегп експпп меи кейиппрек түсиидпм. Мси, әлбеттс, бугаи окпследим, ал Депис дегеи ат та өзппиц иагыз аты емес екепин ацладым.
Каторгадагы жүдо аўыр жагдайларда бнзлср татыўльщ псиси жасадық. Бизиц барақта ҳеш қашап урысжонжел болгаи смсс, Бмзлср өзлеримизди бнр семья
адамларыпдай ссздик. Өзлеримиз сайлағаи старостаныц барлыҳ буйрыкларып тпл ҳайырмай орыиладық.
Мипс бир күпи староста магаи, Дсппске ҳәм Мустафаға отып шабыўга буйырды. Күп де аяз еди.
Бизлер
жаргы, балта алып шаиа мсиоп тайғаға кеттик.
Аяғымыздыц астында сыҳырлаган калыц ҳлрда жүрпп баратырмыз. Тайга иши тымыш ҳәм елспз еди.
Ағашып кесиў ушын бөлип ҳойылган жсрғе колгеннмпзде, Мустафа балтасын бнр ееки ҳарагай ағашына
урып киргизпп, былай дедп:
— Мадамии. Мепиц саган партиялыҳ сырды ашыўым керек. Астыртыи комитеттнц күш салыўлары мсиеп
ҳашыў таярламғаи. Жолдаслардыц шешими боныпша
жолдас Депис пепен биргс ҳашыўы-мыз ксрск.
— Қашыў? — ден мсн ҳайрап қалгап ҳом қорыққаи түрде қайта сорадым.
— Аўа, — деи шсшиўши түрде жуўан бердн Муетафа, — бизлер буннан бир ай бурып кетиўнмпз
ксрек
еди, бирақ меп комитеттиц можилисипде сеии таслап
кетпейтуғынымды айттым.
— Неге сиз булай еттицпз, агайиним Мусгафа?—
деп мен оныц сөзим бөлдим. Кете берицлср, бахыт сизлергс жолдас болғай, Комитет спзди ҳәм жолдас Денисти бостан-бос сайламаған. Сизлер пайдалы нс ушыи
керексизлер. Ал, мен күте турамап. Меп жаспап, еле.
— Жоқ, — деп өжетлепип қарсы турды Мустафа,—
Соған қарамастан, комитет маған жордем
көрсеттн.
Еиди сениц де бизлер м-енем кетиўиц ушыи бори таяр.
Қарсы болып жүрме. Бизиц улыўма гүрссимиз. ушып
сси де ксрсксец. Үлкеи ўақыялар болайыи ден атыр.
Тез арада көк гүркирейди. Сепиц Уатапында, Хорезмде
де мийнеткеш халықты көтериў керек.
— Бирақ қыс ортасында бизлер қанда барамыз?
11—2690
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— Тап усы ўақытта гаиа қышып қалыў керек,—деди
Мустафа. Жылдыц басқа моўсиылерп ўақтыида батпақлықлардап ҳом дорьялардан өте алмайсац. Қашыў.
Қайтадап азат болыў. Бупдай бахыт ҳаққында ойлаганымда меипц жүрсгпм шоўкилдеп кеттп. Мен туўгап
жерди, атызларды, сылдырлап
аққан
салмаларды.
ылайдап салынгап жанларды шыиы меиен қайтадан
көрсмеи бе? Өз устахаиамда көрик басамапба.
Жоқ,
булар жсткилнксиз. Меп гүресиў ушын кетиўим ксрек.
Туўгаи аўылга қайтып барыў жоқ. Мсн бупы қашшаиақ жақсы түсиндпм.
— Сиз магап тап өзпцпзге исепгепдей исеие берсециз болады, — дсдим мен Мустафага.
Бизлер қарацғы ақшамда жол тарттық. Қар бизлерднц изнмизди қә дсмей — ақ өширди.
Спбирьде өтксргсн жылларда меп лыжада жүриўдп
жақсы үйрепдим. Жасырын болыпенпклик комитетке
бизлсрдиқ қашыўымызды сопдай дол уқыплылық пенеи
шөлксмлестириў қалайыпша мүмкин болғанына тек
ҳайрап қаласақ. Бнзлердпц жыллы кийимимиз, запас
азық — аўқатымыз қурал — жарағымызда бар едп:
Каторғадагы жолдасларымыз бул қашыўды үш жыл
даўамында таярлағап. Огап сайлап бнзлсрди усынды.
Бизлсрдиц сәтсизликке ушыраўға ҳақымыз жоқ едн.
Лзапға шекем бизлер елиў шақырымдай жолды жүрип өттик.
— Кеше Рождестно байрамы болды, — деди Деинс.
—Жапдармлар ҳәм сақшылар түпп меиен ппшп, мослик қурды. Ҳәзирннше жүдо апықлап тексернў болмайды. Бир суткадаи кейнн барып олар бизлсрди услаўга
шыгады. Усы ўақыт ишипде бизлер ҳсш жерде гүнеместен жол жүриўиммз керек.
Бизлер қайтадан жүрип кеттик. Мен шаршап ҳолсиредим. Бул жерде бурын болмагап қатты суўық болып
турғанына қарамастаи, мениц төбемде буўдақ-буўдақ
пар шығып турды. Гезлескеп аншы жайына мен кеўлим жабырқаған пишинде қарадым. Оғаи бнзлер кнрмек түўе, керисннше, Денис жолдасымыздыц буйрыгы
менен оны алыс тәрсптен айлапып өтип кеттик.
— Қалайсан. «хийўалы?» — деп сорады ол
бир
күни.
— Жаман емес, — дсп жуўап бердпм мен ентигнп.
Ол маған ғамхорлық пенен қарап турды да, дем
алыўды шөлкемлестириўге буйырды.
162

www.ziyouz.com kutubxonasi

— Дем ал, — деди ол, — 'ҳзм алдағы ўаҳытта күшицди ойланыцқырап, аҳыллылыц пеиен
жумсаўга
тырыс. Қызып кетпе. Тыныш ҳәм бнр ҳәлиптеги тезлнкте жүриўге әдетлен. Бмзин алдымызда еле жүдә
алыс мәизнл жатыр.
Жолдас Денис бәрин бплстугыц ҳәм ол не ислесе,
бәри жаҳсы кслнсип кетстугын сди. Ол жоҳарысынан
гарры тереклердиц тамырлары мспси аўзы бүркелгеи
бир үцгирди нзлеп тапты. Гез от жагып
жиберди.
Тез арада кишкепс ҳазапшаларда аўқат бүлкилдсп қайиап баслады. Бизлер аўҳатланып болып, тикен
жа,пырақлы сски агашлардыц шақаларынап төсснип жаттық.
Азанда мсниц тула бопым ҳаҳсап аўырды,
бираҳ
жолдас Деппс қантпас қайсар еди.
— Қеттик. — деп буйырды ол.
Жацадан алыс жолга- жүриў баслаиды.
Мен күп ссабыиан жацылыстым ҳәм бул
болеге
қашан жолыҳҳанымды да умыттым, есимдс жоқ. Меи
бир қәлиите жүриўден жалыҳтым. Қопелимдс күннин
көзи көриидн. Меи басымды көтсрнп царап едим, күшлн жаҳтылыҳ көзимди қамастырды. Жарқыраган күп
табагыпаи ҳәр торспке түрли рецдеғи отлар тез тарқала баслады да көзимниц алды думаиласып кетгн. Мен
төмсн қарадым. Тереклсрдн де жсрди де коре алмадым. Соилықтап, бар даўысым меисн бақырдым.
— Мустафа аға. Қайдасызлар?
Мспиц жолдасларым бираз жерге алыслап кеткеп
еди, бпрақ маган бнр нәрсе болганым
сезнп, кейип
қайтты.
— Қөзице бир нәрсе түстн ме? — деп сорады Мустафа.
— Қүнге қарап едим...
— Ҳа-а, деди Денис қапалангап түрде даўысын созы п,.— Бизлерднц исимнз сәтли болмады. Бул бир-еки
күпсиз кетпейди. Ал бизлер болсақ жол жүриўди даўам .етиўимиз керек.
—, Мени қалдырып кстс бсрнцлср, жолдаслар. —
дедим мен, ҳәтте қыстыц күпп тайгада жалғыз қалыў
маган қорқынышлы болса да.
Маған жуўап қайтармастан, жолдас Денис мепиц
көзлеримди қара орамал мснси тас қылып
байлады.
Сөйтип лыжалардан қурастырып шана дузетиў менен
машақатлаиып атырганын еситтим. Күшли қоллар ме163
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ни сол шапапыц үстине көтерни жатцарды, ал жолдасларым шаиапы сүйреп алға царай жүрип
кстти.
Барлық ўақыттагыдай, жолдас Денистиц айтқаны дурыс болды. Бпр суткадаи кейип, меп өз ерккмше жүрстуғын болдым, бирақ жолдасларым мсннц ссбебимпсп
бираз ўақтып жоғалтты. Меп буны аўылга кпргеп ўақытта түсннднм. Ол аўыл станцияиыц қасында жайласқан еди. Бул жерде иаровоз гудогипиц сестп еситплип
турды.
Бизлер малханада от-шөп арасында түнсдпк. Қапталымызда сыйырлар цургақ шақаларды (пақалларды)
қыртылдатып жатты,
Азанда бизлердиц үстимизге сибиршилергс уқсайтугын бир мүжнк кирин кслди. Бул әпиўайы, көзге
түсиейтугын адамныц жасырын болыневиклер ячейкасыныц ағзасы екенин билдик. Опыц үйинде ушырасыў
белгиленген ҳзм жолдас Денистиц буннаи хабары бар
екен.
— Бирақ кешигип қалдыцызлар, жолдас Депис,—
деди ол кеўплсиз түрде,—Бизлер сизлердн өтксн жумадан бери күтемиз.
— Усылай болып қалды, — деи жуўап бсрди Денис.
—Ал енди алдағы ўақ.ытта қалай қылыў
ксреклпгпн
ойласайық.
— Қалай болатугыи еди? — деп тәкирарлады мүжик. — Ҳешқаидай. Станпияда поўбетшилнк стнўшн
жолдас Леоитийди үш күнликте жапдармлар алып кетти. Егер сизлер өз ўақтыпда келгепнцнзде, ол сизлерди
вагонда жөнелтип жпбсрер сди. Оиыц ишпмдс сизлердиц мурныцызды пешше де шаға алмайды.
— Не ислеў керек? — деп токирарлады жолдас Денис.
— Енди тек былай: кийнмнцнзди өзгсртнцлср
ҳом
ҳәр бирициз айырым, бөлек-бөлск, мүмкпн болғапыпша, биримлеп кетесизлер.
Ол азырақ турып шыгып ксттп ҳэм тез арада бн
раз кийимлер түйилген орамалды алып қайта кеЯдп.
Шерек саат өткеинеп сон, бизлер өзлеримнз
бирбиримизди зорга таныдық. /Қолдас Деннстнц үстипдс
чииовниктиц мүндири бар. Оныц кознпде алтын шыпжырлы көз ойнек қыстырылгап. Ол оны жүдә
жақсы
алып-салыўды билетуғын еди.
Мен қәм Мустафа ушыи қулагы узыи тери малақай
ҳэм олень терисииен тнгмлген топлар таярлап қойыл«4
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ғап. Бизлер сацал-муртымызды к.ырып, тек
кишкене
'муртларымызды ғапа калдырық. Енди толығы менеп
ацшылыц пенен шуғылланып, талап етиўши яўмытларға уқсайтуғын болдық. Усы түримизде бизлер жүрип
кеттик, бирақ батысқа емес, ал кейипгс — Иркутскке
қарап кеттик. Ал жолдас Депис сол күми — ақ Уфаға
кеттн. Ол өзипнц «дәрежесипе қарай» жумсақ вагонға
отырды. Бпрақ қәўмп күшли едм, себеби
станнияда
жамдармлар толып жүр еди.
Қаранғы түскемгме бмзлер вокзалдыц
жапындапл
чайхапада отырдық. Оммам кеймм Мустафа меми қыйсық ҳәм тас төселмегеп көпгелер меием алып жүрмп.
бмр кншкеие аған.1 жайдыц қасымда тоқтады. Есмкти
қаққамда, жасы қырықлардағы оймақшыған
қысық
көзлм бмр адам ашты. Ол башкирше бизлерге кмм ксрек екеиин сорады.
— Сеп керексец, Хаммд, — деп жуўап берди Мустафа, басымам өсик жумли малақайым гмешпей.
Үй ийеси Мустафаға тигилип қарап, оиыц шырайып
өзинип ядында қалгаи белғилери мемен салыстырып
турғамдай болды,
— Ссн Мустафа! Қымбатлы достым! Киринлер тезирек, деп ол қапымы беккем жаўып, былай деди: —
Қәие, қушақласайық; Олар қушақласып сүйисти.
—
Меииц қулагыма да, қашыў шөлкемлестирнлгеин ҳаққындағы хабар тийип еди, бирақ соиыц ишннде ссниц
де бар екеиинди ойламаған едим, достым. Москвадағы көтерилистеи кейии, сениц Орта Азияға қашып кеткемнцди билмеднм. Сөйтип, сениц измцди жоғалттық.
— Бир рет мен «О дүньяга» да барып қайта жазладым, — деди Мустафа.—Апығып айтқаида,
мине
мымаў мениц қутқарыўшы—ағайиним. Хийўаныц белгили теммршм устасы Мадамин. Бизиц партиялық жолдасымыз.
Жолдас Хамид қызғым тәсирлениўшилик пенеи мениц қолымды қысты.
Бизлер үлкеп бөлмеде отырдық. Мен көп ўақыттап
берлн адамлар жасаў ушын иормаль қурылған үйлерди көрмедим, сол себепли шығар деймен, бул
бөлме
маган аса сән-салтанатлы болып көринди, ал ҳәзмр омлап қарасам, омда тек устипе скатерть жабылған бмр
үлкен стол ҳом арқа сүйениш тахтасы қыйсайып жымырылған стуллар ғана бар еди. Дийўал бойлан ишм165
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не кнтаплар тығыз етип толтырылгам шкафлар турар
еди.
Тез арада Хамид бизлерди жақсы
цыздырылгап
момшаға алып барды. Оида бизлер узақ ўақыт жуўыидық, азғыи денелеримизди парға туттық. Денелеримнз ыссы суўға жуўыныўды көксеп қалган екец. Бизлер ушын таза иш кийимлер, камзоллар, етиклер тақыялар таярланып та қойылыпты.
Бнзлер дүньяға цайта туўылғандай болып, асхапага қянтып келдик. Столдық үстииде цурсақлы самонар
кайпап тур. Табақларда жақа писирилгеп самеалар
жатыр. Сүргнндеғи кеширген турмыстан кейин булардыц барлығы сондай бахыт болып көринеди. Мен ецнрси жылап жибере жазладым.
Бизлср тыныш отырып, өзлеримизди бахытлы сезип, чай иштик, ал хожайын бизлерге жыллы жүзлилпк
пенен қарап отырды, Оннап кении Мустафа; — бизлср
усы жерде кала аламызба,—деп тпккелен
сорады.
Жолдас Хамид те туўры жуўап берди.
— Бпр-еки күиге, онпаи артық емес. Оинан кейин
меи сизлердп исепимли жолдасларга тапсыраман. Жергилпкли жандармерия сизлердиц қашқаи изицизди биледи, ал мениц үйим айрықша бақлаўда болмаған менеи, олар бәри бир гүмапланады. Жапдармлар ушын
меи башкир мектебениц математик
мугаллимимеп,
ҳеш қандай айып тағылып белгили болмаганмаи. Солан болсада жергиликли нителлигситпеи, меииц үпимде
қопақлар, саўатлы адамлар болып турады, атап айтқанда руселар ҳәм башкирлер келеди. Усыныц өзи жандармлар ушын жеткиликли.
— Бәри түсиппкли, жолдас Хамид, — деди Мустафа, — Өзицизге белгпли, мен Уфада көптеи бери болмагаплықтап, бурыпгы жасирыи ушырасыў орыплары
сәтснзликке ушырады ма деп қәўиплснип, сизпц үпге
келдпм.
— Сиз дурыс ислегеисиз достым Мустафа, — деп
жуўап берди жолдас Хамид. — Айтпақшы, —деди ол
қоеымша, — бүгин мениц үйиме бир ерли — запыплылар келнў тийис. Жандармларга бул әдсттегиден бир
дослар менен чай ишиў болып қалады. Ленин, ол жолдас орайдан. Ол сизлерге алдагы ўақытта қалай болыўды, ие ислеўдиц зәрүрли екени жөнинде кецес береДЧ.
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Велгиленген саатта есик қағылды. Хамидтиц баслаўында бөлмеге сын сынбатлы бир жас ҳаял ҳом орта
жастағы еркек адам кирип келдн. Ер адамнын мацлайы кен жарасықлы кишкене саҳалы бар еди.
— Ҳамид бйзлерди бир-биримиз бенен таныстырды:
Қонспирацияныц не екеиин меи қашшап ақ жақсы
билетуғын едим. Сол күнлерде жандармерия бурыпғыдан да бетер жаўыз ҳәм қаталлық етип турды. Орайлық
комитеттиц қарары менен Петербургтан Уфага келғен
жолдастыц типкарғы аты ҳәтте жасырын шөлкемниц
агзаларынапда қупия сақланатуғынып түсиндим. Булардыц барлыгы да стол әтиряпында басланып кеткен
еркпн чтцгнмелесиўге ҳеш қандай да кесент келтирмеди.
— Демек, сиз де сүргиннен келдициз бе?— деп сорады Арқадап келгеп жолдас.
Бизлер опыц да жақыпда ғана я сүргиннен, я сырт
слден келгепип уқтық.
— Жақында қашып келдик, — деп жуўап берди
Мустафа.
— Ержүрек адамлар ёкецсиз. Партия сизлер мепен
мақтаиа алады, — Бизиц гүррицлесип отырған
адамымыздыц көзлери ысық едп. — Миие сизлер Сибирьдеп қашып келдицпз, ал онпан кейии ше? — деп сорады ол.
— Гүрссемиз, >— деп жуўап берди Мустафа.
— Дурыс. Бирақ умытпацлар: Жандармерия ‘ сизлерди излеп зер-зебил болды. Бәринеи де бурын сизлсрге нсепнмли түрде жасырыныў керек. Бул маселеде сизлсрге жолдас Хамид жәрдем етеди деп үмитленемеи.
Ол маған қарап сөйледи.
— Ал сиз, жас жигит, қандай
гүна қылғаныцыз
ушын каторгага айдалдыцыз?
— Хийўа ханыпа жақпадым, — деп қылған исимди
айтып бердим.
Ол менн сондай дыққат қойып тыцлады, бундан қылып менн дүньяда еле ҳеш ким тыцлаған жоқ
еди.
Оннан кейин ол меинсн Хийўа ҳаққында,
халықтын
турмысы, ойлары, әрмаилары ҳом кейпи ҳаққында узақ
ўақыт сорап отырды. Оны барлық майда шүйделерге
дейин толық айтып бериў қызықтырды.
Мен ол ҳәм оныц сүйкимли ҳаялын шаршатып алдым ба деп қорықтым. Ол ҳаял да мениц ҳәр сөзиме
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цулақ қонып отырды. Ал сол жолдастыц өзи мени
марапатлап, ксўлнмдп көтернп отырды:
— Антыцыз, айтыцыз, маған барлыгыи билпў әҳмнпетлн.
Меп анаммыц ҳэм сулыў қыз Гүлжанныц бахытсыз
тэғдийри ҳаққыида антып берегимде, жас ҳаял зәррсси ушын екн алақанын шекеспне басты.
— Қамдай жабайылық, — деп әсте бақырды ол. —
Мен, бнзнц әсиримнзде бупдан болады деп ойламағаи
еднм.
■
— Аўа, қымбатлым, — деп ол адам кец мацлайын
жынырды. — буныц бәри ҳақыйқый
шынлық. — Ол
мепиеи сорады:—Ал сиз азатлыққа шыққаниан кейнине
менен шуғылланыўды ннйет етнп журсиз?
— Уаганыма қайтып бараман, — дедим мен, жәме
өш аламап.
— Қалайынша? Егер қупня болмаса, айтыцыз? Неге
епдп снз қайтадан сарайга кирнўдиц ҳәм жаўыз ханныц геллеснп алыўдыц плапын дүзесиз?
Мен басымды шайқадым.
— Жоқ. Меи епдн сыя бояў сатып алатугын жас
өсппрнм емсспеи. Болыпеииклер магап ҳақыйқатлықгы
қалай ашып бергеп болса, мен де опы халыққа солай
ашып беремен. Ец турақлы адамларды жыпнап, оларды
халық арасыпа барыў ушып үйретемеи, жарлыларды
революцняга таярлайман.
Ол көпке дейип үидемедп, мағаи қарап, қызыгын
отырды. Опиаи кейип орпынаи турып ҳәммеге қарата,
көзлери менеп мени иусқап көрсетип, былай деди:
— Мипе бизиц ец жақсы жаца жолдасымыз. Миие
усындай адамлар көп жыллар азап шеккеи халықлар• ды оятады.
Ол менпц ийнимиен қақты ҳәм қолымды қатты
қысып, былай дедн:
— Сизге уллы табыслар тилеймеи, жолдас «Хийўалы!»
* •
•

*

—Бул Ленин бе еди?—деп әсте сорады Бердибай.
Жас жигиттиц көзлери жадырап кеттн. Мадамии күлип,
өзпппц қалыц сақалын сыйпады.
— Епди сен де конспирация дегеиииц не екеимн
түсииетуғыи шығарсац. — Ол шыны менеи турып бы-
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лай деди:—Мен ҳәтте өзимииц туўысқапым Мустафадан сол Арқадан кслгеп жолдастыц негнзгн агы ким
деп сораўга батыпа алмадым. Оипап кепип, мен Лепипниц сүўретин көргенимде, тап баяғы Уфада мениц
мснен сөйлескеп адам емеспекен деп тәшўншлепдим.
Сүўретке царап отырып ишимпен оғада қуўаидым.
—■Сол рас Лепнпбексн ата!—деп тацлаиып сорады
Бердибай.
— Рас болса керек, сол адамныц түр-түсм еле коз
алдымнаи кетпейди—деди гарры ойға шүмин отырын.
ЕКИНШИ БӨЛИМ

Балаиыц жүреги тыиым таппады. Бердибай апйсып
көргиси келнп ол ҳақцыпда бир нәрсе еситип билгисн
келди. Темиршн уста бупы жақсы түсинди. Мадамин
ақырыида Жуманияздыц үйинде аткөнек болып нслейтўгын Юлчи дсген ғарры менен танысыўға
ҳәрекет
етти.
Байдыц ҳаяллары ишки ҳәўлнде сақлаиатугын еди,
бирақ соида да Юлчи гарры Апшагүлдп бир
пеше
рет көрген, бнр рст ол бапдыц басқа ҳаяллары менен
бирге оны да жабық арбада қоцсы бандыц үйиие тойға алып баргап. Аткөпек Айшагүлдиц муцын, зарын,
Арал бойларыидагы қалған перзснтиипц барып
өз
қулағы меиен еснткен.
— Ол тпрн, дени саў, — деп Мадамии балаға анасыныц тири скенин уқтырды.
— Аиамды қуллықтан қутқармаганша тыиышланбаймап ата,—деди Бердибай өжетленип.
— Күте тур, — деп ҳәр қашанғыдан жуўап берди
Мадамин.
Бир күпи күн аўын, ақ тереклердиц артына жасырыпғаида, ол былай дедн:
— Таярлан Бердибай. Жуманияздикине барамыз—
деди ғарры жолға таярлапып. Олар Жумапияз бандикине жетип келди. Ғарры баладаи тәшўпшленин: қызып кетип жүрме, балам, — деди ол азапда Жумапияздыц ҳәўлисиииц бийик дәрўазасына жақынлап турғанда. — Баслы мақсетимиз, революциялық шөлкем дүзнўди есицнен шығарма.
— Естеи шығармайман, ата, I— деп жуўап
берди
Бердибай.

www.ziyouz.com kutubxonasi

*

*

*
Атыз жумысларыиын әйне цызып турғап
ўағыпда
батрак болып нслеўди соранған өспирим жигит Д у мапнязға унады.
— Бала ким, қай жақтан екеннн билип алыў керек,
—деп жалпылдақларыныц биреўи Жуманияздыц ,қулағына сыбырлады, бирақ бай оғап ызылдап мазасын
алган шыбынды қуўғаидай етип қолын бир силтеди.
— Қәне, аттыц жүўенлерин салып ертле, — деп ол
Берднбайға буйырды ҳәм ақбоз жүрмелди көрсетти.
Опы жүргизип көриў ушып шарбаққа алып
шыққан
едн.
Ат жүдә жақсы асаў еди. Берднбай жүўен
менеп
ерди алып, «Қаражал» ға батыл түрде жақынлан барды, — Бердибай шаққанлық пенеп жүўенди салып
үлғерди ҳөм дизгипинеи әсте ақырыи услап’ ертледи
де, үстине секирип минди. «Қаражал» аспанға шапшыды, бирақ Бердибай оны уқыплылық пенен жөиге
салды, ал ат болса, үриккен
көзлеринин қыйығын
жаўтацлатып үстиндеғи адамга қарап тоқтады. Бердибай «Қаражал» ды дәслеп желип жүриске салып, соцынан жорғасына жибердн. Үстиндеғи адам ҳәм
ат
екеўи биригип кеткендей болып көринди. Бул жүдэ
сулыў ҳәм тамаша болды.
Көзди ашып жумгашна Бердибай бир бийик дийўалға жақынлап қалды. Дийўалдыц арғы жағында
байдыц ишки ҳәўлисн бар еди. Оған бир ҳаялдын қызыгып қараган көзи түсип, және жасырынғандай болып
көрииди. Ал бай қәпелимде ашыўланып бақырды:
— Тоқта! Атты шаршатасан. Бундай жүрмелди сағап бериўге болмайды екен. Саган мал бақтыраман,
атқа нәзерицди түсирмеймен.
— Ерк өзицизде, — деп көнди Бердибай.
Бандыц зағарасы ацсатқа түспедн. Азаннан қара
кешке дейин Бердибай мал бақты, қора тазалады. Ол
алдына қойғаи мақсети ушын қандай
қыныншылық
болсада көннўге таяр еди.
Мал қорадағы жумыстыц артықмаш мийнетиде бар
еди. Бул жерде барлық жалландылар бирге жумыс
ислейди. Қысқа дем алыс минутларында гүррицлесиў
басланып, ҳәтте кексе дийханларда Бердибайдын сөзлерин тыцлайтуғын болды. Арадан күнлер ете берди.
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Ол анасын бир көрмў ушын барлық илажлардгш пяйдаланды. Байдьщ ҳаялларыньщ жумыс ететугын жерлерине кириўге имканият тапты. Берднбай
анасын
сыртынан бнринши ирет көргенде, басы апналып жығыла жазлады, К§з алды тынып, турған жеринде отырды. Сбн уста атйсынын айтқанлары есине түспп, өзин
устады.
Көп күнлерден сон әсге-әсте анасы менем тез-тез
ушырасып, езйнин ким екепин танытты... Лна байғус
жалғыз перзентин көз алдынап жойытып алыўдан огада қорықты. Буны адам бепдеге билдирмеўдн өзннше
уйғарды. Баласы Бердибайға да сездирмеў жөпиндв
түсиннк берди.
Ол анасынаи Жуманняз бай ҳаққында да мағлыўматлар сорады. Бай оннан сезпклене баслады. Ургеичтин барлық байлары сияқлы, ол да революция Хорезмге келип жеТпейди деп үмитлепди, бирақ солап болса
да ол өзин Оурыиғыдай исепимли түрде бийЛбй алма*
ды. БердибаЙ Мйдамин темиршннин: «өлетуғыиын сезген шаян қаттырақ шығады», дегеп сөзлерин
есиндв
жақсы сақлады. Ол байдыц қаптып кетнўи де мүмкий
деп ойлады, ҳашса тек жсцил-жслпи жүк пенеп қашады. Сонлықтан да Жумаиияз алдып-ала барлық артық
затларыиан қутылыўға тырысып атыр. Артық
ҳаялларынаида қутылыўға.ҳәрекет етеди.
Оныц ҳаяллары ои төрт едн. Кишкепесн жаца ғана
он төрттсн откен. Жәпе де Жумаппязга хапныц
өзи
сыплық стксн жас сулыўы да бар еди. Бирақ Бсрднбай Жумаппяз бапдыц қашып кстксп жагдайда қалгаи
барлық ҳаялларын олтнрпп кетстуғыиыиа, гүманланбады.
— Таярлап, — дедп ол бир күпи апасыпа. ■
— Тез
арада мсп сепи қутқарамап.
Ол қорқып жылады.
— Жумаппяз услап алып, сспн де, мснн де жазалан өлтпреди.
— Қоллары келтелик етедн, ■
— деп жуўап
бсрди
Бсрдибай. — Ал, бнзлсрдпц де басымыз жоқ
емес.
Тск абайлы бол ана, меп сениц балац екенимди басқа
ҳаялларға антып жүрмс.
Айшагул жуўап қаптарыў орнына баласыныц басып
көкиреғине қысты.
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Жуманииз Бсрднбайды өзине жақыи тартқысы келди. Ол оны өзипнц қасына шақырып алып, бас аткөнекши етип санлайтугынын хабарлады.
— Саған еиди ҳәр қыйлы қашып-пушыи,
бийтн
ағып жүргенлер меиеп қатар аўнап жатқаиын жегер,
—дсди Жуманияз. ■
— Моншага түс, жуўын, кийнмлернцдп аўмастырып кий Епдп балаханада жатып уп*
қылайтуғып боласац.
Бул үлкен ғамхорлық болды, ал Бердпбап бупыц
пегизги себебин ойлап басып қатырды. Кецесетугыи
адам болмады, Мадампп болса алыста еди.
Лекин
буппан бас тартыў —демек, бандыц қәҳәрнн келтириў
ҳәм гүмаи туўдырыў дегеи сөз.
Өзнпиц жаца хызмети басланған биринши күпи ол
ҳәўли ишинде «Қаражал» ды жүргизип көрди. Епди
Бердпбайдыц аяғыпда жапа сары етиги, басында дөгереги терн меиен
қаплапған сулыў дөцгелек малақайы бар сди.
Ал кеште пәтикке қыстырылгаи екн
фонарьдыц
емескн жақтысы меиеи жақтыртылған атхананыц ишнне аягыпыц ушынан басып дсгепдей, шаўқымсыз түрде Жуманияз кнрип келди. Бсрдпбай
усы ўақытта
«Қаражалга» от салып атыр едп.
— «Қаражал» жақсы отлай ма? — деп сорады ол.
Берднбай асығыслық пепен артыиа бурылып, қолып
көкирегпие қысып, тәжим етти.
— Сепиц менеи сөйлессйик, жпгит, — деди Жуманияз. Ол сулы толтырылган қаптыц устине
отырып,
Бердибайды бармағыпыц ушы менен өзине шақырды.
Бул соидай қайырқомлық еди оғап, егер Бердибай
айтып берсе, ҳеш ким ҳеш қашан исепбес едм. Гейде
Жуманияздыц жүзипде күлкпге уқсас бир иәрсе көрннип кетеди.
— Жпгит, меи снзди бурын қай жерде көрдим? —
деп сорады Жумаиияз, өткир көзлери менен Бердибайдыц жүзиие тигилпп қарап. — Сеп, шыгысым
Арал
бойларынан, деп пе едиц?
Бердибай албырады, бирақ тек қас қаққанша ғана.
— Мен төрткүллимеи, — деп қайталады ол, «пеге,
әпнўайы ҳәм ҳақ юеўнллн анам Айшагүл аптып қойған ба, қалай?» — Ал омпан кейнп Ургепчте темиршиниц жәрдемшиси болып иследим.
— А-а, жаца ядыма түсти: сен төрткүлли екенсеа
ғой, —деп Жумаиияз басын нйзеди.
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Ол Бердибайды тергестирмедн. Ориынан гурып:
— Ал, жигит, қалай шамалайсац, сеииц жаца жумысыц адамга ылайық па? — деп ол күлди ҳәм жуўап
кайтарды: Бул саған кы!]ды аўдарыү яки ийлеў емес.
Қыйды ҳуллар аўдарып, былғай берсин.
— Рахмст, таҳсыр, — деди Бердибай әсте.
— Сен жассац, — деди Жуманияз. — Маған исенимли түрде исле, сонда мен сени буииаи да
басҳаша
етип сыйлайман.
Бердибай кейин бәсип, байға өтиўге жол берди.
Бир нәрсе ядына түскеидей, Жумаиияз атханапыц
ортасында тоҳтады. Бираҳ, айтпастан бурын
дыҳқат
пенен жән-жағына қаранды.
Атлар сулыны гүртилдетип жеп атыр, ақырды аяқлары' менен тепкилсп қөяды.
— Бул жерде ҳеш ким жоқ па? — деп сорады
Жуманияз.
— Кешке қарай меп ҳеш кимди киргизбеймен. Сиз
усылай тансырғансыз, тақсыр. Жумаиияз Бердибайдын
көйлегинен услады.
— Мен батраклар арасында бүлгиншилер
пайда
болғанын билемен, *— деди ол. — Олар менен бирге
турғаныцда сен ҳеш нәрсе билмедиц бе?
— Көплерн разы емес: жумыс аўыр, аўқат жеткиликсиз.
— Сен де разы болмадып ба?
— Аўа, тақсыр.
— Ал, сен қорқақлардап емессец, жигит, — деди
әсте Жумаиияз ҳәм шамалап: Ал, олар разы
емес
екен, сонда, орыслар сыяқлы, көтерилиске шығыўды
ойламай ма?
— Менпцше олар бул ҳаққында еситкен де жоқ болыўы керек. Олар қалай, қай жерде көтерилиске шыга
алады? Ҳәр бири аяғын сүйреп зорға
басып
жүр.
Бир адам яғиый сизиц хызметкерициз муш пеиеи онлағанын сулайтады.
— Ал сен Россиядағы ўақыялар жөнинде еситтиц
бе?
— Мен қалада турдым ғой. Ол жерде ҳәмме: революция, ау^арыспақ, деп айтып жүр.
— Қаи жерде айтып жүр?
■— Базарларда, чайханаларда.
— Ал, бул қандай аўдарыспақ?
— Еғер айтсам, окпелемейсиз бе, тақсыр?
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■
— Айт.
— Ҳәтте ақ патшаныц өзин тахтынаи айырганбыз,
—дсп мылжыцлап жүр. Ал, май заводыныц рабочийлары дорўаза алдында топланысып, аты Лепин деген
адам ҳаққында айтысады.
— Сен еле ол ҳаққында да билесец бе? — Жуманияз суўық демин алды ҳәм ҳәпелимде өзиннц тесип
кететуғын көзлерин Бердибайдыц жүрегине шекем өткендей етип тигилип ҳарап:
— Ал батраклар арасында сен Ленин
ҳакҳында,
болыиевиклер ҳакҳында айтпадыц ба?
— Меи өзим аныгынан ҳеш порсе бнлмсймен.
— Жалган сөйлеменсец бе? — дсн цәҳорленнп сорады Жуманияз. Ол Бердибайдыц жагасыпаи услан
өзнне гартты ҳом опыц бстние тпгилпи турды. —Мине,
билин қой, — деди ол Бердибайды жпберпп. —Менпц
батракларымныц барлық сөйлссксп сөзлернн еснне түсир. Үш күн мәўлет саган. Оппан кс1шп келип, олардыц ҳәр бири ҳаққында айтыи бересен. Түсппдиц бе
сен?
— Әлбегте, тақсыр, — деп Бердибай тәжим етти.
* *
*
Бир жыл бурып бундай бахыт тек ертеклерде ғана
мүмкип болар еди. Жарлы-жетим бала жайдыц бас агқосшысы болды. Ал оған байдыц сулыў қызы ашықболды. Бай, қайырқомлық етии, оны бурынғы батракқа
бериўге қарар еттн. Оны өзппиц барлық банлықларыныц мийрасхоры еткиси келди. Буиыц бори ҳәзир ҳақыйқатлыққа анналды. Лекип,
Бердибайдыц кеўли
суўық еди.
Бирақ Жуманияз өтирик сөйлемеди. Ҳәмме еситсин
деп, ол өзиниц жақсы көретуғын ерке қызын
өзиниц
атқөсшы&ына күйеўге беретуғыпын дағаза етти. —Заман өзгердн, — деди ол қосымша. Қудай алдыида да,
адамлар алдында да ҳәмме биргелки ҳәм тец. Тек ҳадал мийнет етиў керек ҳом басқаныц байлығыиа қызганыш пепен қарамаў керек. Өмир
ҳақыйқатлықты
талап етеди, сынлықтан бос қалдырмайды. Мине буған
мысал: бурынғы батрак Бердибайдыц өзи күтпегенде
қуўанышқа бөленип, жоқарылаганыи көрип
турсызлар.
Той болатуғын күн де белгиленди. Ал,
Бердибай
түнде атханадан «Қаражал» ды алып шықты.
Аўыл
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арасында ол әсте андап, ары шыққан соц қалаға қарай
оныц үстинде қаиат ннткеиден зытқыды.
— Со-о-ндай, — деди Мадамин темирши Бердибайдыц сөзлерин тыцлап. — Бахыттыц өзи қолына кирип
турган
екен. Мүмкин, туўрысында
да, Зуҳрага
үйленерссц, барлық байбәшшелер сняқлы суўсар малақай кийнп жүрерсец? Анацды да үйице өз
қолыца
аларсан.
— Снз маған исенбейди екенсиз, ата. Бирақ,
мен
өзимииц үйлениў тойым ҳаққында ойласайьш, кецесейин деп келгеним жоқ.
— Қешир, 1— деди Мадамин. Меи саган
исенип,
буннан ҳәтслеспегенимди билемен. Болмаса, исеибеген
болар еднм. Бираҳ, мен басҳасын да ҳәрбир адамиыц
ҳәлсизлик жағыныц да болатугынын билемен.
— Болыневиклер-ше?
— Мине, сен ҳандайсац? — деп Мадамин орньшан
турып, жиғиттиц ийиинен ҳаҳты, шешиўши түрде: —Қеттик, — деди.
* *
*

Жуманияз ҳалай да бир оцгылықлы ис болмайтуғыиын сезди. Түни мепсн байдын уйҳысы келмеди. Ол
ҳоўли шшшдс гезип жүрди, атханаға да барып карады, «Қаражал» дыц бары-жоғын тексерип көрейин деди. Қөрип лал болды: корада жаҳсы көретуғын аты
жоҳ. Бай жоҳарыға, балаханага
жуўырып
барды.
Бердибайдыц кишкене ҳаҳырасы да бос тур.
Жуманияздыц ойлары тынымсыз ҳзм саскалаҳлап
иследи. Ол ҳуўғыншы жибериўдиц пайдасыз
екенин
түсинди. «Қаражал» ды ҳуўып жеткендей ат еле жоҳ.
Солай болса да «ҳашҳын» ҳәм «урлык»
ҳаҳҳында
ҳүкиметке хабар етиў ушын ҳалаға ариаўлы шабарман жиберди.
— Эҳ, кеўилшеклик еттим!—деп Жуманияз езин-өзи
қайта-қайта аныплады. «Және ериншеклик, сыкмарлыҳ
та еттим. Бул нәлетий Бердибай өгиздей иследи. Мине
сонлыҳтан оныц ким екенин, не ислеп жүргенин тексериўге ўаҳыт сарп етиўдиц кереги бар ма, деп ойлайсан. Бул ҳәйўан-батракларды өмиринше, тап Бердибайды алып келгендей, тиккелей көшеден таўып алып
келднк. Олар, әдетте, өлеси аш болып бир бөлек қатты
нанға қуўанатуғын еди...» Бираҳ, Бердибай ойына да
келмеген өрески ҳылыҳ нследи: жуздеи бир
адамға
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кслетугып бахыттыцбелппси теўип, қашып кеттм. «Дурысыпда да, замам өзгермп баратыргац болыўы керек».
Бай, алдыида тупсиз туцгынық ашылып тургаидай,
қорқып кетти. Ол еидп уйқы ҳаққыпда
ойламайды.
Хожайыи өзи болган сои еркпн ҳэм шешнўши қәдеми
ыепсн ол ҳаяллар жатқан жайга кирдн.
Қызлары ҳаялларынан бөлек уйқылайтугыи
еди.
Жуманияз олардыц арасында жүрип, уйқы мепсп дөцбекшип жатыргаи қызларыныц ишипеп Зуҳра қайсысы
екеини билиўге тырысгы.
— Х.арам тамақ, жатып ишерлер қурылдап атыр,—
деп ғүнкилдеди ол ҳәм биресе
бнреўшшц, бнресе
екипшисиииц бетиие үцнлнн жүрнп ақырыпда ол Зуҳраны излеп таўын, опы етнгиниц басы менен бүпприне
түрттн,
— Түргел!
Зуҳра шоршып ояпды. Ҳаўлықты.
— Шық!
Жумапинз опы өзнне қаран тартып сүйреди.
— Сепиц қотыр қуршацқыц қашып кетнпти, —деди
ол. — Және «Қаражал» ды
алып
кетипти, оцбагаи!
Зуҳра буган бирдеи түсппбеди, түсингенпсн кейип,
эстс жыламсырап:
— Уай, үлксн масқарашылық!
— Тыпыш! — деп буйырды Жумаиияз. ■
— Қацсылама! Опиаи гөре, оиыц сагап не ҳаққыпда айтқанып
есице түсир.
—Меппц огаи иеге керегим бар? •— Не-ге, — деп
Зуҳра тағы жылады. —Мениц оған ҳеш керегим жоқ.
— Өкиргепдн қой, жилли. Мүмкии, ол еле келип
қалар. Мүмкнн, ол сени таслап кете алмас.
— Таслап кетеди, таслап кетедн, >— дедн жыламсырап даўыс шығарып Зуҳра. — Ол маған келмейди.
Байға тосаттан бир ой келди.
— Қимге келеди сонда?
Зуҳра үидсмей, ойланып турып:
— Ол бир күни қарацгыда маган «апам» деп айтты.
— Апа?! — деди Жумаиияз, шырайы боразып кетип.
— Миие бул көпектиц бети әйтеўирде бир
жерде
көргендей таныс едн!—Ол орпыпап ушып
түргелип,
, ушында дөцгелек қорғасыпы бар қамшысын алды да,
ишки ҳәўлиге қарай жуўырын кегти.
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*

*

*

Тац қарацғысында Мадамии, Бердибан мемен қатарласып атларын шаўып киятыр. Олардыц
изииеи
алты адам желе жортып келмекте. Олардыц барлыгы
өперментлердин халатын кийип алған. Ал, ушырасқаи
адамлардыц сораўына олар Жуманияз куйеў баласына жаца жай салдырыў ушын шақырды, деп
жуўяп
бериўи тиймс. Олардыц ерге боктерилгеи қапларЬшдагы затларды ушырасқан адамлар ағаш устасыныц ҳом
тас жоиыўшыныц әсбаплары деп шамалаўы мүмкин.
Бердибай алыстаи оларға қарсы киятырған бнр атлыны байқады. Мадамин усы жерде отряд пенен кейин
қалып турды. Бирақ, атлы да буларды көрғен болыўы
итимал. Жақынлағап сайыи оиыц аты әсте жүре баслады. Тез арада Бердибай бул атлыиы амық
көрди.
Ол Жумаиияздыц хызметкерлериниц бири Зарин еди.
Зарнп тоқтады. Ол да Бердибайды танып, албырацқырап қалды.
— Сеи қайда л<оқ болып кеттиц? — деп
алыстан
бақырды Зарип. —Бай сизди излеп зер-зебил болды,—
Ол алға талпыиған атыныц басын тартып, бир түрлн
етпп күлди.
— Енди сагап байдыц қызы орнына опыц қамшысы
тийеди.
— Тоқтай тур, Зарип, — деди Бсрдибан. — Бирге
қайтып барамыз.
Ол «Қаралеалды» тебинип, алға айдап едн, Зарнп
бақырды:
.— Тоқта!—деди арқасынан узын стволлы мылтьиын
алып атырып. — Жақынлама!
— Саған не болды. Зарип?
Солай болса да, Бердибай оған әсте жақынлай баслады. Зарип шекесин мылтықтыц қундагына
тақап:
— Өлтиремен, — деди ҳәм буйрық түрипдс жопе:
— Жуўап бер, қасыцдағы болған қандай адамлар
еди?
— Мени алдан алмайсац. Жуўап бер!
— Мен ҳеш кимди көрмедим.
Төбешиктиц артынан атылган мылтық сестн сситилдн.
Зарип мылтығын түсирип алды, бирақ ер устиндө
жыгылмай отырды, ол бирден атып бурып, Жумаиияздыц ҳрўлисиие қарай, зытқыды.
177

12—2890

www.ziyouz.com kutubxonasi

— Қуўып жет оны, Берднбай? — деп артта бақырды Мадамин.
Берднбай «Қаражал» ға қамшы басты. Жорға ат
оқтан ушты, атлылардын, аралығы қысқара
берди.
Тутаарлықтыц арТыпан бийик дәрўаза ҳәм ҳчўлп дөгерсгннс пытырацқы түрде жанласқан жарлы дипхаилардын пәс жайлары көринди.
Шопаилар менен мал баққанда үйреиген бурынгы
усылы ҳозир оған керек болды. Ол Зарнптен
алты
адым кейинирек еди. Арқанды алды. Оныц
илмегин
ылақтырып жибергенде Зарип ушып түсти, илажсыздап қолларын сермеп, думаланып сүйретилди.
Мадамин жетип келди.
— Мппе усылай еткенин жақсы болғап, —деди ол
Зарппкс қарап. Бердибай оиы банлап та үлгердн.
— Шағаллар, — деди ол, көзлерин алартып -қарап,
— Спзлер еле байға мен ушын да жуўап бересиз.
Ол сизлердиц терплерицизди сыпырып алады.
— Өшнр үницди, байдыц көпеги! — деп Берднбай
қамшысын көтерпп турды.
— Олай етпе, Урма!—деп Мадамин оны тоқтатгы.
— Зарипти, аиаў терекке беккем етип байла, — деп
буйырды ол жолдасларыныц биреўиие ҳәм:
— Алға, дослар!—ден көтерицкн даўыс пеиен буйрык бердн.
* *
*
— Демск, мени алдамақшы болгаисызлар, ҳайўанлар! —Жуманпяздыц қамшысы бийшара Айшагүлдин
арк.асына шырнылдап
тийе баслады. — Оцбағанды
өлгенше урамап. Сен Бердпбайдыц анасысан, иеге соиы
мағап антпадыц. Мепнц өлгенимди қәлейсизлер
ме?
Мепн өлтнрейнн деп ойлағансызлар. Солай ма?1
А1ппагүл қалтырап өксип жылады, қоллары меиен
бетин бастырыўга ҳәрекет етти.
— Жуўан бер!
Бул азапқа шыдаман ҳәтте Айшагүлди жек көрегуғын байдыц үлкеи ҳаялы да араға түсти.
— Опы рәҳим етициз, мырза. Олтирмец. Ол депи
саў, жумысқа жарамлы. Ал, алдағаны ушын
опыц
жазасыи өзим беремен.
■
— Сенсизде шешемен, жогал!
Жуманняз қамшысын таслап, оиыц алқымын буўындыра баслады. Оныц көзлерине қан толып
кепи.
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'Гағы бир қас-қағым ўақыт буўганда, Айшагүл
туншыгып өлср еди. Опын бахтыиа сырттан бир нрн депели хызметкер кприм қатты бақырды.
Опыц қатты бақырғаи даўысы иштеги шуўласқан
сеслерди өширди.
— Бай аға, далада атыспақ болып атыр!..
Жумаиияз Айшагүлдин күштен кетип, еденге аўда1>ылып қулап түскен денесин қоя берип, далаға жуўырып шықты.
— Барлық батракларды ески қораға қаман! — ден
бақырды ол жуўырып баратырып. — Қаман ҳәм қараўыл қойын. Исенпмли адамларға қурал мылтық берпн!
Дәрўазаны илин. Барлаўшылар жпберплсии.
Ҳайран. қалғандай, бурып бнлип нслегеидей батраклар кнмге қаидай қәрекст етиў ксреклигнп
түсиннп,
көзди ашып .жумғапша ҳоўли ишиидс өз хызметлерине
кнрнстн. Бап хызметкерлсрп оларды усылайып деп еди,
пштеги қарсылыққа күши жетпеди, Батраклар бай жалнылдақларыпаи күшлирек келди.
Ҳаяллар қорқып бақырысты. Атлар ҳоўлп
ишнне
босанын ордеп-ыққа шапқыласты.
— Ҳанўанлар! — деп бақырды Жумаиияз. — Өлтнремеп! Барлыгынызды өлтиремен!—Атынлар, қырыплар, меинн жуўыпдыма семнрген
ҳайўаиларды,
—деп ол жалпылдақларыпа буйырды. Батраклар өзлерпи жақсы қоргады.
Бай дәрўазасы шпке қарай ларс етип қулап түсти.
Ишке мылтық кешпрнп, атлы адамлар кире баслал.ы.
Олардын саиы көп еди. Бай жалпылдақлары да атыса
баслады, Бәри бир олар алдыиан да, артыиап да соққы
көрди. Ҳәўлинин төринен днйхаплар, бай жалпылдақларыиа таслар ылақтырды.
Бердибан «Қаражалдан» секирнп түсти де, аиасын
изледи. Ол ҳаяллар болатуғып бөлмеге сүнгип кнргепде, анасыиыц сдепде ҳәлсиреп жатыргаиыи көрдн. Сонша жылдан бсри баўыры езплнп жүрген Бердибан.
— Апа, апа! — деп ол амасыц қол ушыпа көтернп
алды да, таза ҳаўаға алып шықты. Қарацгыда жабыққап ана, жана ҳаўадан жутып, күи нурыиан нәр алды.
Аздан кейин көзин ашып қуяшқа қарады да «Баўырым,
баўырым, бар екенсенгой! — деп баласыныц ыанлай,ыиан сыйпады.
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БӘРИ ДЕ „ӘЛИППЕ" ДЕН
БАСЛАНДЫ
Гүрриқ
«Тоқта, атамаи»?! Әлле цаидаи шықцан
айбатлы
даўысқа жармаса бес атардыц царс еткен
қәҳарли
сестн-де шықты. Оньщ жылдырымдай зуўлаған
огы
шөл үстинде жуўырып баратырган Идиристиц оц цулагыиыц тусынаи шүйкилдсп өгти.
Бирден зәрреси ушын, жан-инманы қалмай цорцып
кеткен Идирис салма ишиие
ет-бетинеи жығылып,
муздай жерди цушақлай тыгылды, Жас жүреги цаиасьтна сыймап дүрсилдеп, гоц жерднц бстин тербеткендсй сезплди. Ол әтнрапыпда ҳсш кнмди, ҳеш норсенп
көргнси келмегендей ериксиз көзин жумып, илла деп
үн шығаргап жоц.
Соныц арасында Жунайдтпп оҳ атқаи нөкери, оныи
үстине дүрлеп атын шаўып келди де,
— Ҳей, тур орныцнап, атыц кнм, қаяққа баратыр
едиц, қолтыкыцдагы қомпайгаи ие зат, өзи? — деди
дәгшнип.
Оныц қәҳәрли даўысы, мылтығыиыц
сестинеи-дс'
бетер қатты ҳәм қорқынышлы шығып, Идиристиц жети
жүйресинен өтти.
Ол қорыққанынан басын сол көтерип, илажсыздан көзин ашты. Қараса, бес
атардын
аўзы оныц қяқ мацлайына қарагылып тур екен. Баспашыныц қансыраған мнйримсиз көзлери болса канасыпа сымай адырайып, қара мурты жолбарыстыц муртындай шаншылып тур.
Идиристиц тили гүрмеўге келмей, көзлери ериксиз
жумылған ўақта жаўызды жолдасы шақырып: — Қойсаца ол оғланды, иесии аласан оныц? — деди.
Ол үстинен қарс еттирип бнр атты да атын ш«ўып
өз жолына кетти.
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— «Уҳ қарацныц батқаны болгай илайым. Егер ол
жаўыз қойнымдағы китабым менен дәптеримди көргенде, мениц тағдирим дәрриў шешилип, жацағы оқ жүрегиме қадалғаи болар еди. Ақыр мемиц дәптеримде
«Совет мсктеби», «Аиа» «Ленин» деген жазыўлар бар
еди. Еледе жүримим, бахтым бар екеи»...
Баспашы бираз алыслап кеткеннеи кейин Иднрнс
өзин бийлеп, аяғына турды. Еқ алды менен қойнындагы китабын, дәптерин байқап көрди. Бәри бар
екен,
ҳәттеки олар /канлы заттай жылысып кетипти, —деди
ол өз ишинен гүбирлеиди де.
Әлбетте, Идиристин китабы менен дәптеринин жаны
болмаса да, онын ишиндеги жазыўлары «өз тилинде»
сөйлейди, өтмиш ҳаққымда жырлайды, ата-бабалардын
тағдирип, турмысыи тәрнйнлеп толғайды. Өйткеии ол
алтыи ҳэриплер менен онга қарай
жазылғаи Совет
китабы-әлиппе еди.
Аўа, Идирис бүгин менштти қойып Төрткүлдеги жаНадан ашыл!ан Совет мектебине оқыўға барғаи еди.
«Муғаллим», «Класс», «Парта», «Тахта», «Қәлем»,
«Дәптер», «Пор» жана атлар, жаца затлар, бәри жақсы, бәри азада, бәри көзге ысық, жүрекке жағымлы.
Әсиресе класстыц сырланган едени менен ҳәжжелсшен
дийўалын, жақтылы анналарын айтпайсан-ба?
Оныц
үстине мсшиттегидей бупыц я палақпаны, я уратугын
тут шыбықлары жоқ. Мугаллнм болса ҳэр бир ҳәрипти
үйретип, оқытып көрпп қошаметлейди, ийиицнен сыйпайды, бәрекелла дейди. О, буныцдай әжайып оқыўды,
қәдирдап муғаллимди түснмде де
көргеи
емеспен.
Егер бүгииги көргеп, билгенимди аўыллас досларыма
айтсам олардыц бэриде мешитти қойып, Совет мектебине қарай жуўырады. Әлбетте айтамап «мейли, олар-да
шыптадан қутылып, Совет
мектебипен партасында
отырсын»...
Идирнсти көтернцки қыялдыц елесинен
«Алшын
жап» тыц ишинде баратырган көп атлыныц дүсирлиси
шығарды.
«Баспашылар, Төрткүлди арқа-батыс жағынан қоршамақшы қусайды, жоқ, мен сснлердиц бул ҳийленнзди, жаўызлық ҳәрекетицизди дәрҳал қызылларга жеткериўнм керек. Ақыр мен бүгин Совет оқыўшысы дегеи
ат пенен қолыма Ленииниц сүўрети, сөзлери бар китап
алдым».
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Олар сирэ ойланып турмастан, «боз жап» ты тарнаў арқалы кесип өтетуғын терец салмаиыц
ишпие
түсип, дәрриў ецбеклей баслады. Ол өзинпц бул шешимниде, балалыц ҳәм патриотлық ҳәрекетинде мийрнмсиз душпапнаи ҳорҳыўды, я алыслыҳтап шаршаўды
билмеди. Қыстыц ҳақаман суўыгыиа қарамай
қара
тсрге батып, жер баўырлап алға умтылыўып . даўам
етти. Әллене ўақлары ол тариаўдан өтип, қалаиыц арқасыпдағы «Қумбызшылар» аўылыпыц тусынаи шықты. Ҳеш кимге көриибестен, сездирместен гөпе тамларды паналап, күи батардыц алдыпда қалаға
кирди.
Идиристиц үлкеи ағасы Әмет, әлле қашап-ақ өз
ықтияры бонынша қызыллар отрядында хызмет ислсўши еди. Ол өз взводыныц позициясына ҳалласлап
келгеи инисин көрғенде көзн аларып, ҳайрап болып:—
аўылга Жупайдтыц басқыишылары шапты ма? ■
— дсдн қәўетерлеигеи түрде.
Идирис көкирегии зорға
басып
көргеи-билгенин
қалдырмай әжағасына айтып берди.
— Бул жүдә әҳмийетли мағлўмат, бәрекелла инишек, ҳақыйқат разведкашы
азаматсац! — Әнгимеии
тыцлап турған комаидир Идиристиц ийиинен
қақты.
Кейин сөзин тәкирарлап: — Шама менен «Бозжаптыц»
ишипде баспашылардыц қанша атлысын
байқадыц?
Жүз атлыдай бар еди.
— Оҳо! — Қомандир ернин шүртийтнп,
қабағыи
үйди.
Басқа әскерлер оныц аўзыпа қарап, ҳеш
қандай
сөз қоспады. «Қарацғы түспей взводты әўлийеииц батысындағы бийикликке апарып жаца познция ийелеў
керек»... комапдир оз ишинен усындай шешимғе
келип: ■
— Жолдас Боранқулов, Снз «Макснм» ди алып,
өз бөлимшециз бецен Мамыт кәлдиц гөне қумбызын
ийелсц басқа бөлимшелер әўлийениц артындағы жынгыллыққа жасырыпыц. Мем ҳәзнр штабқа билдирнў
жазып, артыцыздап жетемен,—деди ол буйрық ретинде.
Әсксрлер оқ-жарағып көтсрип, қорғаннан
шықты
да, қаланыц батыс арнасыпа қарай бет алды. 'Әмет
иннсине қарап: — Сен епди аўылға қайтпай-ақ қой,
алдыц кеш, қәўетерли. Жақсысы заводтыц жаиыидағы
Жаиабай ғаррыиыц үйипе бара ғой дедн.
Бир ўақта Идирис еки көзин «Максим» нан айырмай
әжсагасыныц сөзпп еситкепде жоқ.
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— Анаў не қурал өзи, ағай?—деп Идирис цыэықсыиған түрде хат жазып атырған командирден сорады.
Узып бойлы, ақ қуба, муртлас жигит жазыўып тамамлап:—Ол «Максим» деген пулемст:
— Ол неше атар?
Ол лентасы таўсылғапша үзликсиз ата береди. Бир
заматтыц арасында 100, 200 оқ атыўы мүмкин.
— Туў, әне қурал,—Иднрис ерпин жалап, ерикснз
көзпп қыпылықлатты.
Команднр штабқа жиберетугып хатты байлапысшыга берпп: — Ал разведчик, сағаи раҳмет, хош бол деди де, кетиўге ыигайласты.
Индирис тилнииц ушыпда турган саўалын билиўге
қызықсынын:—Разведчик деген не агай? — деп сорады.
— Ол сен, әскерге әҳмийетли маглыўмат окелгеи ер
адам, ер бала, ҳақыйқат азамат,—деди ‘кыллы иәзерин
және бир рет жигитке аўдарды да.
«Разведчик»... Идирис бул сөзди мацғиге ядлап алгысы келгендей ишинеи бир неше рет қайталаи, қарымпап 1ИЫҚТЫ. Ол күи батып, қарацғы түскенде қаланыц
ийреклешеп, бастырмалы, тар көшелерине кирдн. Кешелер үшы-қыныры жоқ дәлиздей созылып, олардыц
ски бопындя нниплескеп майда дүкаплар толын агыр.
Қалапыц қамал болыўына, қарамастаи
боззақлар
түрлп шыты, бөзии жайыи, шеришилер ҳор қыйлы бояўы меиеп дәри-дәрмагып қойып, қассаплар майлы гошлерпн кәпарага илдирнп өткеп қарыйдарларды шақырып отыр.
Идирис булардыц бәрипе бирме-бир қарап,
баққаллар алдында ериксиз тоқтап, тамсанып-тамсанып
қопақ жайына қарай жүрди. Ол «қақпан» бязарына
жегкен жерде: «Идирис деп шақыргаи таныс даўыстан
салт тоқтады. Жан-жағына жалтақлап: — Ҳе, Мустафа, сснбиссц? — дёди өзи меиеп мектепте оқыйтугын
парталасыи таныды да.
— Сениц үйиц аўылда емес-пе Идирис, қарацгыда
қаяққа баратырсац? —
— Идирис бүгии песинде оқыўдан
қайтып баратыргапда басыпаи кеширген барлық ўақыяиы достына
айтып берди.
— Демек, команднр саған: — «азаматсац, разведчик» деген, солай ма?
— Өтирик айтиаймаи, тан солай, — деди.
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— Исенемен достым, бул қандай мақтаныш! Мустафа жүрегиниц қызгыи демин
шығарып,
қаранғыда
Иднрнске қызгаишақлын көзи менеи қарады.
Сол ўақта олардыц жанына ҳалласлап жоне бир
бала келди. Бул пахта занодыпыц рабочийсы Саша
агайдыц баласы Ваиька екен. Ол Идирис пенен Мустафадан бир, еки жас үлкенлеў ҳәм болымлылаў бала
еди.
Ваиька класласыныц гүрринин қайтадан тынлап:—
Демск, сен де баспашылардан өш алып, қызылларға
жәрдем етиўге таярсан, сойлай ма Идирнс? — дедн.
— Әлбетте таярман, болмаса аштан-аш, упқымпан,
тыиышымнан, ыссы жайымнап безнп бул жерде жүремсн бе.
— Жарайды, ал сен мылтық, я маўзер атыўды билссен-бе?
Идприс бирдеи албырақлап!—Жоқ, билмсймеп, опын
не керегп бар? — деди ҳеш нәрсеге түсннбегеп
түр
билднрдп де.
Вапька қаранғыда тнснн қайрап!—Қызық, еен баспашылар менеи урысқанда кесек атыспайсангой,
оқ
атасан. Түспндинбе? — деди ол ашыўланған түрде.
— Түсиндим, оида маған мылтық атыўды үйретиқ?
Усы ўақта үйрстиў, машық болама, жақсысы
сен
бизлерднн жәрдемшимиз боласац. Мылтық көгересен,
оқ тасыйсац, қарым қазасан, аўқат әкелесен.
Сонын
арасында өлип жатқан
баспашЪглар
дуўшарласса,
онын оқ-жарағыи алыгқ биздей мылтықлы
боласан,
жақсы-ма?
Йдприс қаранғыда мақул дегендей басып ийзеди.
Кейин Ванькаға қарап:—Сенлердин мылтыгыцыз, сғыныз қаяқта? - —деди қызықсынған пишинде.
Ваиька жән-жағына көзин тигип, қулағын
турнп:
—Жумабай шығабер? —деди.
«Темирши» нин төлесинен бнр нәрселер
кәтернп
малақайлы, таиалтас бала шықты. Идирис оны танып:
—Бучгар не? — деди.
— Бес атар маўзер, мына қалтадагы оқ,—деди Жумабай.
— Оҳа, байсызлар, қызық булардыц бәрин қаяқтан
алдыцлар?
Мустафа ҳәз етип күлип: «Урыны, қарақшы талады»
дегеидей буларды кеше Шорахандағы Қалендер бай-
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дЫн қаразханасыпда уйықлап қалған үш
нөкерден
олжаға түсирдик,—дедн мақтанышлы түрде.
— Сөйтип, ендн не қылмацшысыз, үшеўициз жүз
атлы баспашыныц үстпне басып барасызлар ма?—
— Ванькя бирден қызып:,—Сен бизлерди олле қандай ацгөдек, я ақылсыз деп ойлайсац ба? — Жоқ бизлердиц басымыз ислейди. Бул оқ пепен мылтыққа Ғусский ағайдыц әскерлери дым мутәж. Ец алды меиеи
буларды соған апарамыз. Ол не десе соныц б>йрыгын
орынлаймыз. Өйткеии Русский қызыллардыц рота командири. Ол мени такыйды, «Моптық» тыц қумыпда
мағап мылтықган атыўды, нышанаға алыўды үйреткен устазым. Қопе, биз бенен спди қызыллардыц қорғаиыиа барасац ба? — деди сыиаған нншииде.
— Әлбетте бараман, Русскнйдиц оскерлери қаланыц
қайсы мүйешипде жайласқан? — деп Идирис шешиўши түрде жуўап берип ҳом оннан қызықсышан сораўын сорады.
— Шаббаз дәрўазасыпыц қасындағы қорғапда.
— Мейли кеттик.
Жақыпда Совет мектебиииц есигин ашып, қолына
«Әлиппе» алган төрт оқыўшы—рус, татар, қарақалиақ
қазақ балалары бүгии жаўынгер агалары менен бпр
сапта турып өзипин аиа жерии, сүйикли мектебин, жүрегипде тамыр урған ндеалын баспашы жаўызларлап
қоргаўга бел байлады...
* *
*
Жунайд-хан Әмиўдиц арқасына шабыўыл жасаў
ушын ләшкерине сәрдар қылып Гелдимурат мыц басыға пәрмап бергенде, ол уллы дәрежели Қурбан Мамедтиц алдыида бас ийип: — Қудайым ҳәмирицизди қабыл
қылып, бизге яр болса, жаца туўған айдыц тоғызыншы
тацыида Төрткүлди алып, большевиклердиц басын муз
астыиа тығып, қаладағы алты дәрўазаныц гилтииде
Сизге саўға етемен, — деди ол қуранға
мацлайын
тийтзди де.
—Айтқаныц келснн, әўмийин!—Жунаид-хан тахтында
отырып узыи сақалын еки қолы менен сыйпалап қойды.
— Әўмийин! Әўмнйин! — Жунайдтыц еки
қапталында китап ашып отырған еки ийшан ҳом хам сараныныцбасқа адамлары аспанға қарай қолып жайып, қалтырагаи даўысы менен оныц тплегин қуўатлады.
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Гелдимурат орнынаи турып, цол қаўсырып еспкке
қаран бәснп кетти.
Жунаид айбатлы, аўыр иәзерин ўәзнриие типш: —
Сәрдарға мениц қылышымды саўга етпц ол өткпр, берик ҳәм қайтпас-деди ол гүжпрейгеи гсўдеснне сыймай
жылгыр басын жоқары көтерди-де:
■
— Қуллық! — Уэзир орпыпам турып ханпыц дэл
арқасында дийўалга илиўли тургап алтым саплы қылышты қолыиа алды. Қейии хаииыц алдыида еки бүкленнп, бас ийип, Гелдимураттыц тургаи жериие шскем
босип кетти. Ол сәрдар менен тецлесни: — Уллы хапымыздыц қылышым Снзге тапсыраман — дедн қос
қоллап жарақты оған узатты-да.
Гелднмурат оииаи қылышты қос қоллап алды да:
—Сизиц билегиниздей берик, жүрегициздеп қызгын,
көзициздей өткир қылышымыз бепеп жецимпаз ләшкерпме жол ашып, қызылларды қопдай қырамаи, олардыц ҳарам қаиым суўдай агызамам? — дедм амтымыц
бслгиси ушым жарақтыц алтын сабыиан сүйди де.
— Сапарыц сэтли болсым сәрдарым, алға!—Жуианд тахтыиаи турып, екм қолым шығысқа қарай созды.
Гелдимурат қылышыи жоқары көтерип, ашық есиктсп арты мепем шыгым кетти. Ол хан сарайыныц шарбагыида ойман тургам қара торы, қайыц атыиыц гүмис
қаслы ернпе мпмип, шабыўылга жол баслады...
Қатал мппезли, ырымшыл сәрдар жолыиан
кесе
шыққан бала шагаиыц басыи қағып, қуггган ўақта көн
ләшкери менеи Ҳацқага жеттн. Бул күни ол дабарасы
жер жаргаи Мэтнияз байдыц қоднрли қонағы болып,
нөкерлернне, атларына дем бсрди. Ертеципе соске ўақта муз үстнпеп Әмпўдпц арқасыиа өтип, Терткүлдиц
жоқарысындагы аўыл-аймақларды жол-жөиекей
басып алды. Олардыц арасыиаи қарсылық көрссткепи
болса, сол заматы қылышқа отырғызыи, я жазым оққа
дуўшар қылып, мал-дүньясы менен шырайлы
қызкелппшеклерин олжа етти.
Сөйтпп ол дослепки «Жецисиниц» мақтаиышы менсн олжасын ортақласыў ушыи өзиниц жүз басыларым жыйнап, Шорахандағы Тәжимурат
бажбанпыц
ҳоремнне басып барды.
Бирден зәрреси ушып, ж а|1 нйманы қалмай қорқып
ксткен бай сордарды қонақ иретинде қарсы алып, өзиниц миймамханасыиа мирәт етти.
1Ь8
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Гелдимурат узын бонлы, кец көкирекли қарапэрец, өткир көзли, мурглас адам
еди. Ол Тәжимурат
байдыц тахта поллы, үстине галы палас төселгеп жақтылы жайына кирип:—Бул жерге Төрткүлднц завод,
фабрика ийелери мепеп бас көтерген атақлы бакларын,
белгили уламалар мепеп болыиевиклерге қарсы болган қарақшылардыц басшыларып алдырыц. Бирақ, бул
нәрсеннц бэри жасырып түрде,
исенимли
адамлар
аркалы уйымластырылсыи. Егер мениц бул
сөзимди
бөтен адам еситип, қызылларға жеткерсе, сизиц басыцыз кетеди. Еситтицизбе? — деди төсекке отырмастан бурыи өзнниц қэҳәр гәззебин шашты да,
— Әжеп болады, ол жагыиаи ҳеш гам жемец.
Тәжимурат бажбан есиктен шыга бергеиде Гелдимурат мақпал
көриешеииц үстнне отырып:—Бнзин
танпапыр пәкерлер меиен яумытбий атлыларыиыц күтнмии өзициздиц исенимли адамыцызга тапсырарсыз,—
деди буйрык ретииде.
— Қәтиржам бола бериц! Үй ийеси сәрдардыц кеўилин тынышлап дәлизге шыҳты.
Арадан көп ўаҳыт өтпей-аҳ өжиреге Тәжимураттыц үш, төрг хызметшиси тиркелиснп кирди:
Биреўиниц қолында кушан менен шылапшын, екиншисиииц
ҳолыида сулгн меиеи орамал, үшиишисиниц қолыпда
жипск дәстурхан, басқаларыныц қолыида түрли
жемис, пал, шекер, конфет толтырылган ыдыслар көринди.
Хызметкер жигитлер мийманлардыц қолып жуўдырып ортага дастурхаи жайды. Кейин олар тыибастан
шай, қуўырдақ, қаймақ, май тасып
мнймаплардыц
мейилин қаидырды.
Көп узамай Тәжимурат та барлық исти бәржай қылып, сәрдардыц үстине кирди. Ол миймаилдрга түрлп
таам устинде аўыл-елдиц, қалаиыц барлық жацалықларын айтып, әцгимесиниц аягын
большевиклердиц
үстине төцкере берди.
Әзелден артық сөзди жақтырмайтуғын тик мннезли
Гелдимурат үй ийесиниц сөзин бөлип: —Сиз магаи
Төрткүл қорғаниыц қурылысын ондағы қызыл эскерлердиц санын, сапасын, қурал жарағыныц түрлернн,
азық-аўқат оқ-дәрисиниц әнжамыи, олардыц кнмлерге
арқа берип, қаяқтан қарыж алатуғыиын айтыц? —дсди
оқлы көзин оған қадады-да.
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Бул қараўдаи Тәжимураттыц журеги суў етип, тула
бойынаи қамаў тери шыққаидай сезилди. Ол бурыпда
бупыцдай өткир көзлн, салқын
түсли, қатал адам
менсн бстлесип көрген жоқ еди. Ол бирден саеқалақлап, қеш ўақта буныцдай маглыўматларга, сырларға
итибар бермегепи ушыи ншипеи өкинип
отыргапда,
байдыц хызметкери өжирениц есигнн ашып:—Қаладаи
уллы дәрежели мийманлар келди. «Сәрдардыц үстнне
кириўге мүмкнпбе екен» — деп рухсат сорап атыр, —
дедн екн бүклепди де.
— Қелсии! — деди Гелдимурат үй ийеснииц аўзы
ашылмастаи бурыи.
Ишке түрлише кийинген, ҳәр қыйлы жастағы, еки
динниц бийик ўәкиллери кирди.
Гелднмурат отырысын бузбады, ал онын жүз басылары орынларынан турып, мийманлардьщ сәрдар менен
көрнснўнне жол берди.
Қол алыеыў ҳом сорасыў церемониясы тамам болды. Гелдпмурат келгенлерге қарап:—«Билемен, сизлер
занодыцыздаи, фабрикацыздан,
Совет
ҳүкиметиме,
бөлылевпклергс пүткнллей иаразысыз. Оиы ҳақыйқат
душиаиыцыз рсгпиде жек көрерснз ҳәм олар менен
гүрсспўгс таярсыз. Бирақ, жетерли дәрежедс қурал-жарагыцыз, ләшкерпцнз жоқ. Туўры-ма? — дедн.
— Туўры айтасыз сәрдарымыз! — Гижинип отырган
мпйманлардыц бәри бирдеи
шуўласып,
сәрдардьщ
сөзнп мақуллады.
— Уллы дәрежелп Жупанд-хаи бул аўҳалдыц бәрнп алдып ала болжап Әмнўднц арқа жагасында орнагап Совет ҳүкнметип қулатын жоқ стиў ушыи сизлерге өзнинц мыцлаган лошкерпп жордсмге жибсрди,
—деп сәрдар отыргапларды сыпшыл пәзсри менеп бир
қатар шолды.
Жоқары дорежели мпймаплар қозгалысып, қомпылдасып, — Уллы дорежелн Қурбан Мамедке ырзамыз,
ол мыц жасасып, —деди мыцгырласты—да.
Гелдимурат көкирегин керии, пйсгин көтсрпн:—Бнзлер қызыллардыц ақырғьт нөкери жоқ
етнлмегешне
ғазаўат қылып, сизлердиц басқыланған
жерицизди
адам қаиы менеп жуўып ҳадаллаймыз. Снзлер бизиц
баҳадыр ләшкеримизге барлық жагыиан тийпслн жордемицизди көрсстесиз,- Большевиклерге бир тпслем
наи, бир уртлам суў, бас паиа, кнйим ксншек, атларына от-жем бермейсиз. Ксриснишв, олардыц
тезирек
190

www.ziyouz.com kutubxonasi

қулаўы, жоқ етилиўи ушын барлыц жерде қыинетлик
ислердин ҳор қыйылы түрлерин, усылларын барынша
күшейтесиз. Биз болсақ өзимизге қолайлы ўаҳта
қолымызға қылыш алып, қызыллардық үстине топыламыз, — деди ол сөзин жуўмақлады — да.
— Тәжимурат бай орнынан турып:—Енди рухсат
етпциз. Сизиц ҳүрметицизге таярлапған сазы-сәўбетимиз бар уллы дәрежели сордарымыз, — деди ол жағымпазлық етип.
Гелдимурат өзиннн отырысын бузбай ҳәмипше түнернп:—Кеширесиз ҳүрметли бап, биз
усы суўықта
йлыс жерден сазы сәўбет тыцлаўға келғенимиз жоқ.
Ҳәзир аўқатты жеп болып, жүзбасылар менен болажақ
саўаштыц жойбарыпа таярлық көремиз,— деди
үй
инесипнц сөзин сыпдырды— да.
Ҳомме силтидей тыпып, көз астыиап
бир-бприпе
қарасты. Мийманлар өзли-өзиниц ымына түсипгеидеп
борп орыман турыи:—Бизге рухсат болса ертерек үйлиүйимизге жетип, сизиц буйрыгыцызды бәржай
етиўге
кирпсер едпк, Уллы дәрежели сәрдарымыз, — дедп
олар бир аўыздаи.
— Рухсат! — деди сәрдар кескии түрде.
Қорқыпышы менен өкиниши ишине сыймағаи қәднрснз қоиақлар Тәжимураттыц аўқатынан да дуз
тата
алмай илажсыздан шыгып кетти.
Гелдпмурат алдыи ала жүргнзилген бақлаўдыц потнйжесинде топлангап мағлыўматларды ярьш түнге шекем үйренип, болажақ саўашта сумлықлы
топылыс
жасаўга уйғарды. Оныц мәннси өзиниц барлық күшпн
Төрткүлдиц шығысындағы қорғанга ҳүжим жасамақшыдай етнп көрсетип кейин нөкерлерии «алшып ж аш
тыц жағасы менен қаланыц батыс тәрепине өткериўдн
уйгарды.
Сөйтип ол қыр әтирап жақтыланған ўақта барлық
ләшкерин саўашқа атландырды.
Бирден Шораханныц қумлақ жолы қуйыпдай қайнап, аралықты қойыў шацғыт пердедей бүркеди.
Қорғаннын төбесииде отырғаи ротаныц бақлаўшысы зәрре албырақлап:—Жолдас командир, көз ушында
баспашылардыц көп атлысы көринди. Әпе олар Юсуп
төрениц үйинен өтип, бизге қарай бағдар алды? — дсди.
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Жақсы бақлаўды даўам ет, — деп комапдир қорганпық оц қанатында орматылғаи стапкалы пулеметтыц қасына келдм.
Әйме усы ўақта Гелдммурат ҳийлелм мамевра жасам, лэшкериммц тмйкарғы күшмм дәррмў «алшым жап»
тыц ултапыма түсирдм де тездеп қаламыц
батысына
қарай алып кеттн.
Юсуп төрепмц үйинмц тусымда
баспашылардыц тек ом-омбес атлы ғама мөкери қалды.
Олар қызылларды алжастырыў ушып ордеи-ыққа атларым шаўып, бмр, екм рет қорғанға да жақымлам кетти.
Сопыц арасымда Гелднмураттыц бириеше жүзлегсн
ләшкерм Әўезбай күймктиц үйиниц тусыман
шығын,
өмыц үлксц шарбагыма кмрди.
Бул жсрде бмраз дем алыс өткеннен кеним ол гүцгмрслм, бмйик жайдыц төбесмпе шығып,
алдын-ала
таярлаған еки пөкерпн Совет әскерлеринин қорғамыў
позмцмясын бақлаўға жмберди. Олар
қоргамга үш
жүз метрдем қалған жерде атларынаи түстмде бмреўи
қоргамга қарай ецбеклем баслады.
— Жолдас комаиднр, баспашылардыц бақлаўшысы
киятыр? — Әўлийенмц қумбызымда жасырымым отырғаи бақлаўшы Русскшйге хабар еттм.
— Көрип турмам, бақлаўды даўам ет.
Басмашыныц бақлаўшысы ҳор бир дүмпешмктм,
ҳорбмр қамыслықты памалап қорғанға қырқ,
елпў
метрдей жақымлап кслдм де: моммымдағы
дүрмешш
көзмммц тусына апарым артьшдағы жолдасыма лалаўлай баслады.
Бнрақ, сол заматы мылтықтыц қарс етип шыққан
сестн мсмеи омыц үии өшии, хабары бөлмидм.
Екммшм нөкер жолдасымыц тәррмймп
қалгаи
деиеснис де қарамай атына мммип, артыпа қарай қашты.
Арадам омша көп ўақыт өтнен ақ Гелдимурат саўашқа жүзлеген мөкермп жмберди. Олар М1егелец жерди
қумымдай қайматып, тнмкаргы бағдарым
Русскийдмц
позмцмясыма қарай туўырлады.
— Комаидасыз оқ Этпацлар? Семеи
пулеметицди
таярла? — Русскин басмашылардыц жақыплап келмўим күттм. Ҳэп заматтыц арасымда
қылышларым күн
нурыпа оннатып княтыргам атлы нөкерлер қызыллардыц позмцмясыма жақыплап қалды.
— Атыцлар, гөзлеп атыцлар!
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Бес атарлар үсти-үстине атылып, аралыҳты жацғыртып жпберди.
«Илаҳа илалла»... Баспашылар лалаўласып, әбден
басып келдм.
— Ссмен, «Максим» ды сөйлет?
Пулсметтыц тыр-тырлаған цанжар оғы батырсымақ
баспашылар менен олардыц киснеген атларын шнцигнриктей қынратты.
Әжел октан аман қалған баспашылар саўаш майдапыида өзлериниц кеплеген жора-жолдасларын моцгиге қалдырыи кейин шегинди.
----- Жолдас комапдир, рухсат етнц, бизлер өлген
баспашылардыц оқ-жарағын жыйиап қайтамыз- —Қарымпыц ишипде жаўыигерлердиц керек-жарагыиа жәрдемлесип жүргеи Ванька мепеи оиыц, класслас дослары Русскийден өтпппш қылды.
Комаидир басып ксрн шайқап:—сәл жерде душпаиныц адасқан оғыпа дуўшар болсацыз, мениц
басым
кетеди. Елс де мсп сенлсрдн бул жердеи қалай
қ>ўарымды бплмей, басымды қатырып турмап. Ақыр, саўаш майдаиы оқыўшы балалардыц болатуғыи
жсри
емес. Бул жердс самал ориына ҳордайым оқ ысқырып
турады. Еле қудай билсин сеплердиц әке, шешелерицнз ксшеден бсрлм зер-зсбнл болып,
аяғыиан тозып
жүргеп шыгар. Соныц ушын...
Бнрақ опыц сөзпн балалар бнрдсц бөлнп: — бпзлер
жср баўырлап сцбеклегенде топыраққа кенедей кприп
кетемнз. Жердсги баспашылар түўе, аспаидагы жыртқыш бүркитлер де көрмейди, — деди бәрн
бирдеи
гаўырласты-да.
Русский бирден онланып қалды. Оишц көз алдыпа
ерикспз түрде тек усы төрт баланыц ғана тағдпри емес,
бәлкпм барлық қарақалпақ балаларыиыц келешегц,
бар я жоқ болыўы, азатлықтама, я қуллықта қалыўы
елеелеп көрппди. Ол усыпдай тсрец ойдыц тербеўинде
отырып Совет әскерлсриниц оқ-жарақ әижамыныц жсткнлпксиз екепнн де есиие түсприп:—Мейли, барағойыц, бирақ абайлы болыц,—деди илажсыздан.
Балалар бирден қуўапып, рецки гүл жайман кетти.
Олар жас жүрегиннц буйырығы мепен талпынып қарыммам шықты-да, жер баўырлап алға умтылды. Жолыида ҳәр бир шөптп, ҳэр бир кесекти папалап, рәсмий разведчиклердсй ецбеклеўин даўам етти.
183
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Ҳә демсл олар ҳәр жерде тецксГшсип жатцап өликлер меиен жарадарлардыц қасыпа жетип барды. Сөйтнп, олардыц мылтығым, қылышын, белиидегн қатарын
жыннаўға киристи.
-■ — Жап оғлап, маған жәрдем ет, суў бср. Мен баспашы емеспен, жарлы дийхампыц жалғыз баласымен.
Мепн Жуиайд ханныц нөкерлигине зорлап, корқытып
алды. Мен сенлерге қарсы бир оқ та атқаиым
жоқ,
иссибесец, дупепимди тексерип көр деп бир жарадар
жигпт қасыида жатқан мылтығы менен
белиндеги
қатарын алып атырған Идириске жалыиды.
Идирис бирден шоршыиып, қызыл қапға
боялып
жатқам баспашыныц бетине қарады: «Қыр мурынлы,
қақ шеке жнгиттиц шын қара көзлери қаиасына сынмай дүньяны шолып атыр екен. Коғере баслаган қүрғақ
ерми тоқтаўсыз қыбырлап: «суў-суў-суў» дегспдей еситилдн.
Идиристиц жүрек баўыры елжирег/, жарадар жшитке рейнми келди, «Мүмкин ол қақыйқаттанам бийгүна.
ҳақ кеўил шыгар» Иднрнс оныц мылтыгын тексернп
көрди. Ырастанам бес атардаи бир де оқ атылмагап...
Сол заматы Идирис салмадағы музды онып, малақайыныц ишиндеғи тахиясын суўға толтырып зкелдиде жарадарга иштирди.
Жарадар сәл жаллаиып:—Рахмет иним, бир уртлим суўыц ушын, керек жеринде бир кесе қаиымды беремем, — деди ырза болғап ппишнде.
Идирис өлгенлердиц оқ-жарағын
терип
жүрген
Мустафаны шақырып: — Мыиа жарадар жшитти әкетейпк? — деди.
— Қаяққа, не ушын?
— Өзимиздиц қорғанға, оныц жанын сақлап қалыў
керск, жарлыныц баласы екен!
Мустафа бирдем ашыўлаиып!—Енди олардыц бори
жарлыпыц баласы бола береди. Ақыр, олар аўылларымызды басып тыиыш халықты талап, апаларымыздыц
ар-памысына тиннп, бизге қарсы оқ атқан душпан ғои,
мейлн өлсшғ! — деди ол тислерин қайрады да,
— Ж оқ досгым, мен ол жиғиттиц сезине
исенип
турман. 'Оныц түр-түсинде де көзлеринде-де сөзлеринде-де жаўызлық ҳәрекеттиц ҳеш қандай
белгилери
көриибейди. Оныц үстине мылтығынан-да оқ атылмағаи, қатары-да толы, бузылмаған.
194
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Мустафа сәл ойланып^—Ҳозир сен кеўилшсклик
етип оған жврдем көрсетнп, ксйипипсн өкннпп Жүрме,
омык үстнне еле командир ие дейди!
— Мейли, не десе сол десии. Бирақ меи бул жигнттин өлим алдындағы сөзлерине исенемен, ол душиам
емес.
Мустафа өз классласыньщ сөзипе ипаиып ырапына
жығылды. Сөйтип олар қорганга саўаш
майдаиыида
өлип жатқан баспашылардыц оқ-жарағын жыпиап барыўдыц орнына, душпанныц жарадар нөкерин сүнрен
әкелди.
Командир Идиристиц сөзин тыцлап болып: —Дурыс
етипсец, ҳақыйқаттаиам Жунайд
баспашыларыныц
арасында адасқан, я қорыққанынан қурал көтериўге
мәжбүр болған ҳадал пийетлн, айыпсыз
адамларда
табылады. Мейли, оған жәрдем көрсетиц? — деди ол.
Дәслепки ҳүжиминнк сәтсизлик пенен тамам болғанына өзимшил сордардыц ғыжырданы ҳайнап, жүреги ҳанасына сыймай, аўзынап қәҳәр, зәҳор шашып,
кеўилсиз нөкерлерин қайтадаи ҳүжимге жиберди.
Әўезбай күйнктнц шарбағыпан шығып, әўлнйе менен Шаббаз жолыныц аралыгын ийелеген баспашылар
ат үстииде алыстан оқ атып алға умтылды.
Кем-кем еки ара жақымлаған сайын олардын атқан
оқлары шүйкилдеп қызыллардыц устине жамғырдай
жаўды.
Ҳә демей лгазым оқтан төрт, бес адам жарадар болып, екеўи өлди. Бирақ, сонда да командир өз
әскериниц оқ әижамын үнемлеў ушын мылтық атыўга рухсат етпей, қолайлы пайытты күтти.
Соныц арасында қуйындай қайиаған баспашылар
лалаўласып нышаиалық аралыққа келип қалды.
Душпанға қарсы гөзлеп оқ атыцлар?!
Бнрден қорганныц нши көктей гүркиреп, қыр дөгерек мылтықлардыц сестине жацғырып кетти.
Идиристиц қулағыпа: «Уах, мен жарадар болдым»
дсген таныс даўыс еситилди.
Идирис қарымныц' ултаны менөн
қорғанныц оц
қанатына жуўырып келип: Әжага! — деди жыламсырап, оныц жанына отырды да.
— Үницди өшир, саўашта нағыз жаўынгер жыламайды, тезден мениц жарамды тац?
Идирис әжеағасыныц жаралы басын тацып атырған ўақта бирден пулеметтиц сести өшти.
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Әйне саўаштьщ шешиўши ўақтыпда
пулеметтиц
токтағаныма командирдиц жаиы шығып:—Семен, саған не болды, «Максим» ды сөйлет?!—оиыц ҳарлықцап
даўысы қарымныц ишин қозгап жибердп.
— Семенга-да, жәрдемшисине-де оқ тийдн? Алыстап бир жаўынгердиц аяиышлы сестн еснтнлдп.
Саўашты басқарып турғаи командир жацгырықтыц
арасыиаи бул хабарды еситией гижннип:—Атыц, «Максим» ды тоқтатпац? — деди қатац буйрық ретиндс.
Ванька пулеметтиц тетишне бармагым басын: —
Иднрнс лептапы туўрылап тур? — деди де қарымныц
алдыцгы жийегине келип қалған баспашыларды қамыстай қыйратты.
Сол заматы Ваньканыц жаныиа жетип келген Идирис пулеметтиц лентасыи туўрылап, оныц
үзликсиз
ислсўине жәрдем етти.
Саи жағынан бир неше рет басым болган
баспашылардыц бирец-сарац батырсымақ нөкерлсри айрым
жерде қызыллардыц позициясыи бузып өтти.
Бирақ
олар қанжар оқтыц қәҳәрннеп
тайсалып
турақлы
түрде беккемлене алмай, талып жатқан жарадарларды
шаба баслады.
Мнйримсиз жаўызлардыц биреўи қансырап жагқаи Әметке қарай атыи туўырлап қылышын кэтерғен
ўақта оны Идирис корип қалып, ө.мпринде бирпнши рет
. бес атардыц тетигин басты...
Баспашы ат үстинен ушып түсип, еки, үш мәртебе
домаламды да, Идиристиц алдына жетип, басы кесилгеи жылапдай бүкленди.
Идирис жансыз қалған жаўыздыц түр-түсине қарап: — Мине бнз сениц менен ақырғы рет ўшырастық — деди ол өткен күнги бетлескеи
баспашысын
таиыды-да...
Сопыц арасыпда Жуиайд хапға ўәде берип басқыншылыққа келген сәрдардыц нөкерлери жециске ерисе
алмай шермеиделик пеиен сериилип, келген
жағына
қарай жол алды...
Өзиие келген Әмет инисине қарап: — Қызық, саган
бупыцдай мәртликтиц, турақлылықтыц, мийирманлықтыц нышанлары қаяқтан пайда болғанына ҳәм кимлерден тәсир еткенине мен ҳайранман, — деди ысық көзлери менен оны аймалады-да.
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Идирис қыргып саўашта ерисилгси жецпстиц қуўанышыпа бөленнп:—Билмеднм әжеаға, мумкии өзиипеи, я Ссмеи ағадан, я «Максим» ды қаитадан сөйлетип
баспашыларды қойдай қырғап Вапька достымнан шығар, Бәлким... -- деди де ол сөзнн даўам еттириўдин
орпына оц колып көкирегиннц шеп жағыпа аиарды.
Аўа, ол жерде Идиристиц жалыплы жүреги дүрснлдеп, цойиындагы «Әлиппе» китабын тероетип тур еди...

www.ziyouz.com kutubxonasi

МЕН КОМСОМОЛМАН
Гурриц
1929-жыл.
Қоцыр гүз. Күп батып, геўгим түскеп ўақта «Уллыбағ» аўылы комсомол ячейкасыпыц секретары Қасымцатшы Шербай улы сәмеи атып шапқылап
Төрткул
қаласыпыц Сарыбий дәрўазасыпан шықты. Ол
жанжағыиа, көктиц бетин қаплагаи қара булытларга қызықсыпа қарап: «Ҳаўада ыгаллықтыц ләмн басым ғой,
шамасы я жаўын, я қар жабатуғыи түри бар. Қәпе достым, тезирек үйге жетиўднц ғамып же» дедн ишинен
суўлықты шайпап киятырған бедеўиниц днзгинин бираз босатты да.
Жоцышқаныц ақырғы көрпеси мепен
жуўсрнииц
көк басыпа әбдеп семирип, салқып желдиц
лсбпис
секирип киятырған жүрмел ат инссппнц ойыпа түсппгеидей түп пердесии жылдырымныц оғындай
жарын
кетти. Оныц жүрисипе қумары тарқап, кеўили
таса
баслағап Қасым көз алдыпда «комсомол» дсгеи әжайып. атқа ийе болғап аўылыиыц алдыцғы
жасларын
ериксиз елеслетти: «Аўа, Уллы-бағ комсомолыныц саны бүгим жәие бир адямға көбейди. Ол Бегжап-батырақтыц баласы Қудайбергеи. Дүпьяга жетим келип,
аўыл ҳаялларыиыц мийпр сүти мепеп Ақпазар байдыц
аткөиегииде адам болғаи Худайбсргеп. Әлбетте, бүгии
қуўанышы да, мақтаиышы да шексиз. Мейли, қуўаисын, мақтансын, енди өмыц бәрппе де ҳақы бар»...
Сөныц арасыида жол таиабыи қуўырып киятырғап
.бедеў ат «Ийшап» жаптыц копприие жақыилай берип
бирдеп тоқтады. Ол қос қулағып көнир бетке
тигип
оқырапа баслады!—«Ҳаў, сағаи не болды «Сәмен», я
көпирдиц астында папалап жатқап ийесиз ийтти көрдиц
бе?» Қасым тақымын қысып атына гүбирленди.
198

www.ziyouz.com kutubxonasi

Вирақ тилсиз жәниўар оқыраныўын даўам
егип,
ҳеш алга баспады.
Қасым өз нпшнен сезиклеиип ойлаиайыи деди. Ол
атыныц ақыллылығына, сезгирлигиие, әсирссе садықлыгына нсенстугып едп. Соплыҳтап да опы бнйкарға
камышылап ҳыппагысы кслмей: «түсиннкли, сеп әллеқапдай бнр жаманлықты алдыпап ссзнп турсац достым.
Мейли, Сапар қарақалпаҳтыц үстинеи өтетугын соҳпақ арқалы-аҳ кстсник» деп бедсўипиц басын бурды.
Әппе усы ўақта көпнр астыпаи қарс етип шыққан
мылтықтыц сести мснен опыц қулагып жалап
өткеп
жскке оқтыц шүйкплдегсн сссти шықты.
«Сәмен» бирдсн жулдызга секирип, алға умтылды.
— Тоқта, ссп комсомол биздсн қашып қутылаалмайсац, бори-бпр өлссец. Сепиц «бузық» басыцды алыў
ушыи «Уллы-бағ» аўылыпыц үш
байы қәднмгнпиц
иулынан үш жүз тилла ниам еткен. Билдиц бе?» Буққыда жатқап баспашыныц бнреўи ызалы даўысы менен
қышқырды.
Опьщ аш бөридсй улыган ашыўлы сести қара түнпиц пердссип гүцрситип жнбсрдп.
«Хожа-бала»... Қасым тар соқпақтыц үстинде табан
тпреп туўлап киятыргаи атыпыц үстимдс
отырып,
дуйым журтқа қәҳори жапылгаи гәззапты даўысыпан
таныды. Өткеп жылы ол жаўыз Тожимурат бажбаиды
коифпскалаўға қатнасқап үш
батырақты
өлтирнп
«қул» тогайына жасырыпгап едн. Сонда опы услаў ушын
шылксмлсстирилгси мнлицня хызметксрлерн мепен комсомол жаслар актишпшц составыпда Қасым да қатнасып Хожа балапыц бсс баснашысын
қолга түсирдн.
Бирақ опыц өзи әўлпйсге қашып, гөпе
мазарлардыц
ишнндс өли жапын жасырып қутылды. Мипе, енди ол
қаисырагап қасқырдай қайтадаи аўылға оралып, кегшр
астыпда нп қазган.
«Аўа, мен комсомолмап, бирақ мениц басым саган
қымбатқа түседи, оиы аламан деп өз басыцнан айрылып қалма»...
— Қасымиыц қәҳәрли даўысы мылтықтыц сестинен
де қатты еситнлди.
Қасым өзипип еле жаслығына, қәдди бойыныц, күшқуўатыныц тосылып жетиспеўине қарамастан турмыста
жүдо пнткпн жнгерлп, өткнр, қайтпас ҳәм етли жиғит
еди. Өтксп жылы ол Хожанияз шыйықшыиыц жайыида
ашылган баслангыш мектепке муғаллим болып. аўыл
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балаларыиыц цолыпа «Әлпппс» услатты ҳәм «Уллыбағ» жасларыпыц арасыиаи сапа-ссзимли, саўаты бар
үш жигиттм: — Қолимбай улы Дәўлстти, Қожаи улы
Қалмуратты, Бодап улы Юсупти комсомол қатарыиа
тартып, дәслепкп комсомол ячсйкасын дүзди...
Сол заматы Қасым «Ийшан» жаптыц жасқасыпаи
өтип, аўыл ишипе кирдн. Ал опы түспре алмагапыиа
ғыжырдаиы қайиан, ызасы келген баспашылар аўылга
кириўте батына алмай «Қосалац» цыц баўырайыида
турып, жарагынан үш, төрт оқ атты да, гөпе сандыц
жылгасы мсн .Төре қарақшыныц тоғайына қарай жол
тартты.
— Ҳе,
жигнтлср
парахатшылық па? — Қасым
атыиап ырғып түсип, еспгиниц алдыпа үймелесмп турған жаслардан сорады.
Худайбергеи көкирсгипиц ҳалласып зорға басып:—
Бизлер мылтықтыц ссстпп еситип сезиклеиип, сепнеи
хабар алайық деп келгеп бопымыз, — деди ол қарацғыда оглы көзинен қуўаныштын ушқыпларын
шашты
да.
Қасым б ү т п ғапа комсомол
қатарына
өтксрип
қантқап аўылласына ырза болын:—Мен ушыи қәўстерле;п!п, ғамхорлық еткспицизге рахмет.
Ҳақыйқаттанам жаца Хожа-баланыц қанхорлары «Ийшаи» жаптыц көпнрппде мспиц жолымды тосып қолға түспрмскшп болды.
— «Уан гәззаплар» — үш, төрт жшит бирдеи гижипип, қарацгыныц төриме мушыи гезепди.
— Аўа, бпзпц тыиыш тацымыз, жарқыи
күннмиз,
татыў турмысымыз, бахытлы келсшегимиз гсп бир жа• мам жаўызларга, бай-қулақларга жақпанды. Олар ҳәмийше өтмиштн күсеп сснлердей жасларды есшппдеқул
қылып, қолыцызды қаўсыртпақшы. Сол мақсетии гөзлеп мепицдеп, сеницдей комсомолларды өлтнрмекши,
қорқытпақшы, — деди Қасы.м бөлииген сөзин
даўам
етти де.
— Жоқ, олардыц бул ҳарамылық исн,
жаўызлық
иийети ҳеш қашаи иске аспайды өтмишти қайгалаўға
болмайды. Биз жәмлснемпз, күш бирнктпремпз, сөйтип ҳор қандан душпанпыц жаўызлық ҳорексгии иаш
қыламыз деп көмсомол жаслар басшысыпып алдыида
ант еткемдей қышқырыеып, әтиранты жацғыргып жиберди.
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«Сумлықлы жаўдыц алдыи ал» дегендей
бизде
қуры сөзге таянбай тезден қурал-жарақ табыстырып,
ол жаўызлардьщ жолын тосайық. Болмаса қара түнниқ
көленкесинде ғапылда қалармыз, — деди тынық ойлы
Дәўлет дө!ерекке қулағын тикти де.
— Әстенирек сөйлен, ата — бабамыз,
«жердииде
қулағы бар» деп бийкарға айтпаған. Сақлық
керек,
Абзалы ишке кирип, ойласықты ошақ басьшда жасайық. Мәткерим бай менен Қозы байдыц
тьщшылары
әлле қашан ақ мал қора менен ат конектин. айланасында тимискеиип, қулағын түрип жүрген шығар,—деп
Қасым өз үйиниқ есигин ашты.
Оньщ артынан комсомоллар менен еки үш жигитте
ишкериледи.
Қасымнын анасы Гулжан апа жалбырақлап аўыл
жигитлерин көрпешенин үстине мирәт етти де, ортаға
дастурхан жайып, шай таярлаўға шықты.
Қасым мойнынан асынған былғары сумкасын алып
қатарға отырды да қызықсынған нәзерин Қалмуратқа
тикти.
Тынық ойлы, зийрек жигит оныц сөзсиз сораўына
дәрриў түсинип:—Мен Айсәнем менен көп сөйлестим.
Ҳақыйқаттанам ол ақыллы, салдамлы, саиалы, ақпейил, заманлас қыз. Әлбетте, оныц комсомол қатарына
жаи-тәни менен ағза болып өткиси келеди.
Бирақ,
барлық гәп, барлық тосқынлық Айсәнемнин әкеси Артық ағада. Ол диннен де, жыллар бойы жәбир еткен
аўыл байларынан да қорқады. Әсиресе ол Шораханлы
комсомол қыз Шәпийпаньщ трагедиялық
тағдирин
айтып басын кери шайқай береди: «Қызымды тегине
қойыц, комсомол деп сәл жерде Хожа баланын әжел
оғына дуўшар қыларсыз» дейди.
Қасым бирден терен ойға батты. Жетиленши шыраньщ гүнгирт жақтысыида онық түр-түси гә түиерип,
гә ашылып, тула бойы қурысып кетти. Қец манлайы
менен шымыр қолынық шойындай мушлары
ериксиз
түйилип: — «Аўа, жарлы халыққа зулымлықтын, ескиликтиқ зәрдеси қандай батқан. Жоқ,
биз Артық
ағадай батырақлардьщ сана сезимин еле де
болса
көзин ашып, оларға Ленинлик сиясаттыц күшлилигин,
дурыслығын, мәқгилигин, жецимпазлығын ис жүзинде
дәллиллеўимиз, үйретиўимиз, исендириўимиз керек.
Ал егер, Айсәнемниқ өзи комсомол қатарына өтиўге
анық қумар, таяр болса, әлбетте, биз оныц мақсетин,
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әрмапып иске асырамыз, деди ол кескии түрде қызғын
нәзерин қарсы аддында отырған Дәўлетке аударды да.
Қәдди бойы келискеи дайаў жигит
секретарьдык
сырлы қарасыиа дәрриў түсинип:—Тапсырмац кеўилдегидей қылып бежерилди. Гулхаи комсомол қатарына
өтиўге көптен қуштар екен. Мине оньщ өз қолы менен
жазғап арзасы. Оида бори айтылған. Өзициз оцыц?—
деди ол мыйығымам мақтапыштыц күлкисин
шашты
да.
Қасым шай цағаздыц бетиие
жазылған арзаны
қолыиа алып: «...Мен «Уллы-бағ» аўылында туўып өскеи Алым батырацтыц туцғыш қызыман. Жасым
он
алтыға қарады. Үш класс саўатым бар,
китапларды
жүритип оқыймап. Жаца сиясатқа жақсы
түсинемен
ҳәм аиа жерди, еркии мийиетти сүйемен.
Қомсомолдыц қаидай уйым екеии туўралы ҳәм оиыц ағзаларыныц үстине қаидай ўазыйпалар жүклекетугыны ҳаққыида Юсуп ағадан көи норселер сорап үйреидим. Меи
жумыстаи бос ўақтымда женгем менен қоцысымныц
келииине «Әлиппе» ни толық үйретип, олардын «гөр»
саўатым ашыўға жәрдемлестим. Өзим ҳорқапдай исте
■ер жигитлер менен бирге аяқ қосып; «Нашар» дегеи
атқа насақ келтирмеймен. Сондай
ақ Шораханлы
комсомол қыз Шәпийпаныц
трагедиялық өлимипе
масайраған жаўызлардыц қанлы
қолыпаи қурбан
болғаи қаҳармап апамиыц аты дацқыи ардақлап ҳәм
оныц жарқын изние шац жуқтырмаў нийетннде усы
арзам арқалы комсомол қатарына өтиўге өз тилегимди
билдирмеи». Алым қызы Гулхаи.
Комсомол жыйиалысыида Гулхаи меиеи Айсәнемниц арзасын қарап, оларды әлбетте комсомол қатарына қабыл етемиз. Кейин бул арзаиы пүткил аўыл қызларыиыц арасында оқып: «Миие, аўылымыздыц усыидай жулдызы, батыр комсомолы бар» деп мақтаныш,
өрнек етемиз, — деди ол.
Комсомоллар, жас жигитлер өз басшысыныц соцғы
сөзиии қуўатлап — Сеи бизге райком
комсомолдан
әкелген хабарыцдьт, жацалыгыцды айтпадыц жолдас
секретарь, — деди олардыц биреўи.
Қасым жаслардыц қызықсыиған үмитигөй көзлерине бир қатар қарап: —ЖацалЫқлар да көп, ўазыйпалар да үлкеи. Солардыц ец бир қуўаиышлысы, бюрода
бизиц комсомол ячейкаиыц, «Уллы-бағ» аўылыида бай,
кулакларды, молла-ийшаиларды әшкаралаў ҳәм кон202
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фискалаў жумысына актив қатқасқапы атап айтылды.
Әсиресе районлық Партия комитетиниц бюро
ағзасы
Адақаевтыц: «Уллы-бағ»
аўылыиыц
комсомоллары
Мәткерим байдыц алдым ала жасырып таслағам мал,
мүлкин таўып әшкаралаўда қырагы көзлик, мәртлик
турақлылық корсетти» деген қошамет сөзи меии жана
мәртликлерге, жама шеклерге шақыргандай тэскр қалды. Сопдай ақ енди бизиц үстимизге жүкленген ўазыйпалар тикарыиан мыпадай: Ец алды меиен аўыл >касларыныц тезирек саўатсызлығыи сапластырыў. 2. Олардыц арасыпан одиўлилерин комсомол қатарыпа көплеп
тартыў. 3. Аўыллық Совет пенеп колхоз правлеииясыныц барлық жумысына жақыинан жәрдем етиўи. 4.
Ески ҳәм зняилы үрип-әдетке қарсы аяўсыз
ғүрес
жүргизиў. 5. Ликбезди ғамхорлыққа алып
улыўма
халықтыц саўатын ашыўга актив қатиасыў. 6. Сондайақ еле алыс аўылларда, шег-шебирде қыяиетлик ислеп
жүргеи уры-ғәззапларды биротала
сапластырыўға
тиккелей қатиасыў, ол ушын комсомол-жаслар арасынаи ықтыярлы түрде комсомол отрядыи дүзиў, — деди
ол.
—• О-о, ўазыйпалар ҳақыйқаттаиам әҳмийетли екен,
—деди биреў.
— Бирақ, олардыц бәри де қолымыздан келетуғын,
күшимиз жететуғын ўазыйпалар екеи, — деди Қудайбсрген.
Қасым езиниц бөлииген сөзии даўам етип:—Улыўма, бул мәселелердиц бәрин ячейканыц барлық аўыл
жаслары меиен болатуғын ашық жыйиалысында кециен додалаймыз ҳэм тийисли қарар қабыл етемиз —
деди ол.
Қалмурат өзиише қызықсынып:—Ол бтрядқа кимлерди қабыл етесиз, олар не ислеўи керек? —деди.
Секретарь Қалмуратқа қарап: — комсомол жаслар
отрядыиа қолына қурал-жарақ услап, оинан атыўды
билетуғын жигерли, жүрекли, турақлы, қайтпас
жигит-қызлардыц қәлегеиин қабыл етиўге болады, —
деди.
Жас комсомоллар бир-бирине қарасып:—бизлердиц биразымыз мылтықтан атыў туўе, оны қолымызға
услап көрген смеспиз. Ал бирақ, аўыл арасын булдирип, тыиышымызды алып жүрген Хожа бала
менен
гүреским, оны жер менен жексен қылғым келеди...
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Қасым аўыллас жигиттин әдил сөзиие, ерлик, азаматлық намысына комсомоллық антына жақсы тусинип ҳәм исенип:
— Туўры, ен алды менен азда болса оқ-жарақ табыў кереқ, кейин оинан гөзлеп атыўды, душнан м£нен
қалай гүресиўди, оныц әдислерин үйреииў керек, әлбетте, олсыз Хожа-баланы қолға түсиремен деп ойламан. Ол жаўыз қасқырлардан да сақ ҳәм ҳәрқандай
жагдайда оқ атыўдын әдисин үйренип алған. Демс-к,
бизлердиц оинан да -өткир, атқыш, ҳөнерли ҳәм
сақ
болыўымыз керек, — деди ол.
Жигитлер силтидей тынды. Ҳәр ким өз-ойынын тунғыйығына багып қурал-жарақ табыўдын жолын ойлады. Тыныспаиы Юсуп бузып:—мен үш жылдан берли
Қутым мергеннин қасында жүрип, берзенкеден оқ атыўды жақсы үйрендйм. Ҳәттекий ушардап да бир нрет
ғарга атып түсирдим. Егер сорасам бөлем бир мылтығын оғы менен ўақытша берип турады, — деди
ол
мақтанышлы түрде.
Ҳәмме қызықсынған қызғанышлы көзлерии Юсупке
тиктн. Ал Қасым болса бул хабарға ишинен қуўанып:
«Берсе дым жақсы, дәрриў ал. Улыўма
сенлердин
бәрицизде илажы болғаныиша оқ-лсарақ табыўға ҳәрекет етиц. Ертецнен баслап жумыстан бос ўақлары
«Монтық» тьщ қумыиа шығып мениц
мылтығымиам
оқ атыўдыц әдисин үйренесиз. Бирақ бул сырды ҳеш
кимге айтып жүрмен. Енди сенлер' үйли-үйицнзге тарқаса бериц. Уақыт та бираз болыпты, — деди ол төс
қалтасындагы шынжырлы саатынын. қақпағын ашып,
оныц тилине қарды да.
Қомсомол жаслар қумарлы көзлерин
Қасымныц
жалтырағаи гүмис саатына тигип, орынларынан турды.
*

*

*

Әйне белгиленгеи ўақта ҳәр тәрептеи қамьтслықты,
жийделикти паналап «Монтық» тыц қумандағы гөне
полигонга онлаған жигит жыйналды. Олардыи төртеўиниц қолында ҳәр қыйлы мылтық бар. Бул
жерге
ертерек келип турган Қасым сөзлерине садық болған
жасларды көрип:—Бәрекелла досларым, мен сенлерге
комсомоллық ҳужданым менен исеиген
едим. Исенимимди ақладыцлар, рахмет. Ҳаў, Сапарбай бесатар
тапқан ба, қызық, оны қаяқтан алдыц иним? — деди
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ол Қошам жарлынын. он жети жасар
баласына қарай.
— Уай, бул мылтықтыц торийпи қызық:.. 1919-жылдьщ қысында Жуиайд ханнын иөкерлери аўылга шабыўыл жасап, олардыц үш, төртеўи бизин үйди тиите
баслагаи ҳәм кейиинеи зат қалдырмай тонай
баслағап. Соида нөкерлердин биреўи өзиииц бес атарын
тадп а сүйеп, телекке кирип кеткен. Апам оныи жарағын даладағы батыл болып қалған тас қуйыныц ишине кнйизге орап жасырған. Абайсызда
жарағынан
айырылған пөкер апамды әйўаннын өресине байлап қыйнаған урған. Апам: «Мен ҳеш қандай мылтық көргеним
жоқ» деп шыиын айтпаған. Қәҳәри келген жаўызлар:
«сенн сэтып мылтық аламан» —деп бенделикке алып
кеткен. Апам тоғыз айдан кейии жаўызлардын торынам қашып, аўылға жеткен. Ол ўақытта қуйы биротала
көмилип қалған. Ашлықтыц кесиринеи апам оиы таўып алыўды ойламаған ҳәм оған мылтықтыц кереги де
болмаған. Меи кеше түнде үйге келип, жарақ жөиинде
сөз қозғаганымда апам бул ўақыянын «көмигин»
ашты. Сол заматы мен ески қуйыны қайтадан қазыўға
кириснп, бес атарды табаман дегенше талай
терди
төктмм. Ал енди жыллар бойы жер астыида
жатып,
гөнере баслаған бес атарды жалтыратып, жаўынгерлик
қәддипе келтиремен дегенше’еки қолым қабарып, кун
де шықты...
Жигитлер басын шайқап:—Әне усы бес атар менен
Хожа-баланы, бағынбаса тирилей атып жоқ
қылыў
керек, — деди биреўи.
— Егер ол тапсырманы өзиме буйырсаныз, комсомоллық ҳужданым менен тайсалмай бежеремен. Сөйтип аиамныц арын алып, оньщ өтмиште көрген азабын
қорлығын бир тарқатайын, — деп Сапарбай жеделленди.

Қасым намыслы, отлы жигиттин шешиўши нозерине
қарап:—Ол жагын ўақтында көрермиз. Ал ҳәзир ҳәр
қыйлы жағдайдан, ҳәр қыйлы алыслықтан нышанаға
атыў машыгын баслаймыз, — деди де ол патша әскериннн полигоны болған қарым ҳәм төлелердин төбесине алдын ала таярлап әкелген түрли нышаналарын
тикти. Кейин ол жыйналғанларға мылтықтан оқ атыўдын тәртибин қағыйдасын үйретип:—Қәне Сапарбай,
бес атарықды оқлап нышананы ғөзлеўге ал,—деди де
изинше, — Ат1—деп бақырды.
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Бирдеи бес атардыц сести «Монтық» тьщ даласыи
жацғыртып, торацгыл тоғайыныц төрипде ләрзсм берДи.

—Жақсы, қәие сениц мергенлигнцииц нэтийжссин
көрепик, Жүриц?
Ҳәмме жүз метрдей алыслықта тигплгеи нышанаиы
көриўге умтылды.
— О-о! жарайды, «шошқа» ныц қақ
мацлайынан
тийиити,—деп Қалмурат достыныц қолын қысты.
Жаўынгерлик таярлыққа жан-тәми менен бсрилген
комсомол жаслар қара қуптанға шскем машық жасап,
мылтық атыўдыц әдисин үйремди. Буныцдай үйреииўлер кейипги күнлерде даўам етип, кем-кемнеи жаслардыц қолы қатайып, көзи өткирлесип мергемлиги асты.
Гсзсктеги жума. Күн батып, геўгим түсти.
Бслгиленгеи ўақытқа жигирмалаган жигит, қызлар аўыллық Советтиц жайыиа жыйналды. «Уллы-бағ» аўыллық комсомол ячейкасыныц секретары Қасым қолындағы дизим бойыиша әўели комсомол
ағзаларыныц
кейин улыўма жаслардыц атыи оқый баслады.
Дизнм бойыиша комсомоллардан Бегжаи улы Қудайберген, ал уйымда жоқ жаслардаи еки жигит, бир
қыз жыйналысқа келмей қалған!—Қәие, жыйналысты
ашыў, я ашпаў туўралы кимде қаидай пикир, усыныслар бар? — деп Қасым көпшиликке қарады.
Қалмурат орныиан
турып:—Улыўма
жаслардан
жыйпалысқа қатнаспай атырғаиы тнйкарынзн байбэтшслср. Олардыц қатнасқанынан қатиаспағаиы мақул.
Бирақ бүгин комсомол қатарына өтетуғыи Гулхап меиен
Қудайбергенини не ушын жыйиалысқа
келмеўинде
қаидай да бир сыр бар...
— Дурыс айтасац достым, үлкеи ҳәм әҳмийетлн сыр
бар!.. Есиктеп асығыслы кирип
келген Ҳудайберген
менсп Гулхан, шешенниц сөзип бөлип, секрегарьдыц
қулағына бир нәрселер сыбырлады да, оны
иргелес
бөлмеге алып кирди.
Қасым бөлмениц есигин қатты жаўып:—Не гоп, не
сыр өзи, парахатшылық па? — деди түр-түслери өзгерип кеткен еки жастыц бетине қарады да.
Худайберген жүрегиниц ҳалласым зорға басып: —
Ҳәзир Мәткерим байдыц үйиие түйе жетеклеген, қойешки айдаған қырдыц шарўалары, базаршылар
сымақлы әжеп тәўир адамлар жыйналысып атыр. Бәриниц басында түлки тумақ, козине шекем басып кийген.
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Қарацғыда олардыц ҳеш қайсысын таный
алмадым.
Меи қызықсынып ҳәм гуманланып дәрриў тасаландым.
Қарасам, олардыц үш-төртеўи қораныц
қасындағы
гүдпииц астынан әлле қандай нәрселерди шығарып ала
баслады.
Дәрриў туйдым, — олар Хөжа балаиыц қарақшылары бөлыў керек. Меиицше, Мәткерим бай бизиц бүгинги болатуғын комсомол
жыйналысымыз
ҳаққында
жаўызларға .астыртын хабар еткеи
қусайды. Оныц
үстине енди тасадан шығып кетейин деп атырсам, Гулхаи байдыц атайы дийханы, туўған дайысы Алламурат-батрак пенеи сыбырласып тур. Оларға жақын барып не гәп өзи? — дедим.
Гулхан сөзғе араласып: — Мен бүгин дайымныц
көйлек, ыштанын, белеўин жуўған едим. Ж аца жыйналысқа киятырып, жол бойы дайымныц сол кийимлерин
таслап кетейии деп оган оралдым, Дайым жүдэ
тынышсызланып, арланып жылап отыр екеп. «Ҳаў, сагаи
не болды дайы» деп сорасам:—Несип сорайсац жииеним. Меи жигирма жылдаи бери Мәтксрнмге жарама
алмай шашым ағарды. Ол сықмарга өзниеи басқашлц
бәри жаман, бәри душпан. Ж ацарақта тамныц төбесинеи беде түсирейин деп ушекке шыққаи едим.
Мннмаихаианыц түцлигинеи сыбырласқаи сес еситилди.
Түцликке жақыпырақ барып, қулагымды түрсем, Хожайын қонақларға «комсомоллардыц биреўимде қалдьгрмай қырыц. Секретарьдыц геллесин алып, қалған
гсўдеснм аяғыиан қараманга асыц, кецсесинс де от берип, өртеп жибериц. Анаў комсомолға қуштар болган
еки «қаишық» ты усласацыз оларды өзицизғе
олжа
етип «Қул» тоғанына әкетиц. Қумарыцызды қандырыц,
кейин денесин Әмиўдиц тубасына тасларсыз»... дейди.
Меииц бирдеи төбе шашым тик турды. Қудайбергенниц алдына түсип, бул хабарды тезнрек сизге жеткерейнн деп қустай ушып келиўим, ■
— деди Гулхан еки
ийиипен дем алып турып.
Қарацғыда Қасымиыц тула бойы қалтырап, ғыжырдаиы қайнап кетти. Ол тислерин қысып:—Алдыи ала
бул хабарды жеткергенициз жүдә жақсы болды.
Не
илаж, жыйналысты ўақытша бөлемиз. Ҳәзир мылтығы
бар жигитлерди тездеи үйине жиберип, оқ
жарағын
алдырыў керек. Ал қызлар менен жарақсыз жигитлерди дәрриў үйли-үйине қайтарыўға туўра келеди, Сбған
шекем мен кецсениц дөгерегин бир қатар көзден өт207
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керип, қорғаныўға қолайлы орынларды белгилеймен.
Қәне бәрин де тарқасьщ? — деди ол алдьщгы жайга
шығып, комсомол жасларға әҳмийетли хабарды айтты
да.
Гүлхан менеи Айсәнем есик аўзында бирден иркилип:—жоқ, бизлер душпаннан жасырыныў ушын комсомол қатарына өтпекши емеспиз. Ер жигитлер менен бир
қатарда бизлер ҳәм қолымызға қурал, жараҳ
алып
баспашылар меиен гүресемиз, — деди екеўиде
бир
аианыц егизипдей . қоса сөйледи де.
— Жоқ, болмайды, тезден үйицизге барьщ, сенлер
еле мылтық услаўды да оннан атыўды да билмейсиз.
Оныц үстине бизде әнжамлы оҳ, жарақта жоқ.
Гүлхан секретарьдьщ созин бөлип:—Туўры, бизин
оқ-жарағымыз, қураламыз жоқ. Бирақ бизлердиц душпанға ҳарсы ар-намысымыз, отлы жүрегимиз,
жек
көриўшилигимиз, қайнаған. кегимиз бар. Сол
ушын
ҳолымызға жаба менен балта устасақта болады, —
деди тыянақлы түрде.
Қасым еки қыздын алма бетинде гәўҳардай жанған, тулымшағын сулап, масаладай жаиған отлы көзлерине қарап,—Бәрекелла, мен ырзаман, мейли, жарақлы жигитлердиц жанында болағойын. Олардыц жарақатланғаны болса, жәрдем етерсиз, — деди де дәрриў
есиктеи шыҳты.
Арадан оиша көп ўақыт өтпей-ақ Қасым барлық
жайларды көзден өткерип, кецсениц қасындағы үйине
кирдн де, иркилместен өзиииц оқ жарағыи алып шықты. Қейин жыйналыс болатуғын бөлмедеги паныс шыраны жағып, кишкене айнаныц пердесин жаиты. Соцыпаи бөлмениц есигин ашық қалдырып, ҳнйле ушын
ишине үш ешкини босатып жиберди.
Усы ўаҳта ҳуралланған комсомоллар менен аўыл
жаслары жыйналысып ҳалды. Қасым олардын ўазыйпаларын жаҳсы түсиндирип, бәрин де алдын ала белгиленген орынларға еки-екиден ҳойып шыҳты. Қейнинен:—баспашылар биротала ҳыйратылып тасланғанша,
я ҳашып кетпегенше ҳеш ким сес шығармай буҳҳыда
болсын деп ескертти.
Ал Қасымныц өзи болса сыртҳы есиктиц тусындағы
ҳәндектиц жасҳасында жасырынып, Сапарбайды тамныц төбесине шығарды. Сөйтип олар өшиккен жаўызлар менен ақырғы демине шекем гүресиў ушын комсомоллыҳ сөз берди.
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Соиын арасыида аспандағы сығасып жүрген қара
булытлар бирден.тутасып, аўыл үстин тастан қаранғылық қаилады. Ҳәм бирен-сарац жылтылдап турған
шыралар да сөпе баслады. Аўыл аралығына
терец
тыиышлық шөкти.
Ыагар жерди ийзелеғен қызғын жүреклер
қаттықатты соқпақта. Оттай жанған оқлы көзлер
кирпик
қақпай дөгеректи тиитип атыр. Берзеиканы услаған берик қоллар кс-м-кемнен қатайып, суқ бармақлар мылтықтыц тстигние ериксиз барып қайтады.
Қэпелимде әжайып тынышлықты аўылдыц әўпилдегеи интлери бузды.
«Жаўызлар!.. «Бул сөз ғыжырданы қаннап, кек жалыны тула бойын өртеп жатқан ҳәр бир комсомолдыц
жүрегип жарып шықты.
Ийтлердиц шабалацы кем-кемнен жақынлап, баспашылардыи жскирииген сести еситилди.
— Сатым қара менен Қошым бала мениц
менен
ишке киресиз, басқаларыц кецсени
айлаиа қоршап,
биреўициз тамныц төбесине шығыц. Илажы болғанша
мылтық атпай қанжар қолланыц. Олардыц «комсомолман» дегепии қойдай баўызлап, козлернн ойа бериц.
Қасымпыц ғеллесин өзим алып, жүрегин суўыраман.
Хожа бала кецгесе жақынлаған жерде өзиниц батырсымақ баспашыларына усындай қатац буйрық берди
дс есикке қарай умтылды... — Қасындағы Қошым бала
менен Сатым қарада оған жармаса жуўырды. Басқа
баспашылар кецсениц дөғерегин қоршаўга кетти.
«Есигиидн аш комсомол, болмаса атаман»?! — Хожа бала қараманнан соғылған қапыны тепти.
Иштеги ешкилер қорыққаныиан дусирлесип өрденыққа шабысты.
«Мепнен қашып қутыла алмайсан, абзалы есигицди
аш «мәрт комсомол».
«Асықпа, ҳознр ашаман!» ...Қасым жаўыздыц көк
желкесин гөзлеп мылтығын көширип жнберди. Оныц.
тыныш түнди жацғыртқан сестине қосыла: «Уўҳ-уў»—
...дегеи Хожа баланыц қасқырдай улыған бәт даўысы
жармаса шықты.
Сол заматы еки жақтан да атылған мылтықлардыц
сести жацгырып кетти.
Әйне усы ўақта зәцгиден көтерилип, тамныц пәрдийўалыиа аяқ багқан бир баспашы
Сапарбайдыц дәл
жүреғине атқан жалынлы оғынан; «Уаайй
қыршын
14-28У0
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болдым ғой»... деп төмен қарай жығылды да, мәцгиге
жер дастанды.
■
— Қошым ме-ии
алып шық,
де-нем-ди комсо-мол-дын қый-наў-ына қал-дыр-ма? —Хожа бала
тамағыиан царылдап шеригнпе жалынды.
Сәрдарыиыц деиесии паиалап жатцан сумтуиқ баспашы Сатым қара қарацғыда түргелген болып, шөгирмесин екинши қолындағы мылтықтыц ушына көтерди.
Қасым қарацғыда оны баспашығой деп байлап ат*
ты да шөгирмени ушырып түсирди. Бирақ, ол мәккар
баспашыға озиниц жатқан ориын билдирип
цойды.
Бирден Сатым қара менен Қошым бала бес
атарын
усти-үстине көширип, Қасымды гөзлеп атты.
«Ым...» деп ыцыранған ашшы даўыс ана жерди
гүциретип, әтирапқа тарады.
— Қутым, барып оиыц басын ал да қоржыиға сал,
мен Хожанын денесин арқалап жолға шығаман, —деди
Сатым орнынан түргеле берип.
— Жоқ, сениц ҳарам ойыц иске аспас—...Әлле ҳайдан тап болған Қалмурат ҳәндекке ҳарай баратырған
Қутым балаиыц жаўырынан гөзлеп атты.
— Уах, ўах —Сатым, ме-ни не қыл-дыц? — деди
де шалҳасынан жығылды.
— Атыц, баспашыиы- жаздырмац?! — Қарацғыда
қәҳәрленген биреўдиц қатац сести жацғырыи шықты.
— Тоқта, қашып қутыла алмайсац? Қудайбергеиниц
қоҳәрли даўысы ысқырған оқлар менен бирге шығып,
Сатым қараныц зәрресин
ушырды. Өл
ийниндеги
сордарыиыц жансыз денесин жерге таслады да, қара
басын қайнар оқтан қутқарыў ушын қарацғы түнииц
торине қарай тура қашты.
Қалмурат пенен Сапарбай оныц артынан
қуўып
кетти.
Гулхан менен Айсәнем атыспаныц астыиан қызыл
қаиға боялып жатқан Қасымныц қасына келип:—Ағажаи, жаныц барма? — деди қулынындағы даўысы меиен қос қоллан, оныц басым көтерди де.
— Әс-те, сөйлец, жа-ўыз-лар сести-ициз ди еси-тип
әжел оқ-тан ушы-рар,-деди Қасым ыцыраиған даўысы
менен көзин ашты да.
— Тири, секретарь өлген жоқ!.. Еки қыз басындағы
орамалын шешип Қасымныц жарасын таца баслады.
Соныц арасында кецсениц айланасын қоршап жатқан комсомол жаслар қоршаўға алынған баспашылар
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менен аяўсыз атысып, олардыц биреўин оқтан ушырды, биреўин аўыр жарадар етти, екеўин бағындырып
қолға түсирди.
Бирақ Сапарбай қарацғыда тасаланып турған сумтуяқ жаўызды көрмей ғапылда қалып онын
астына
түсти: — Қәне, жанық бар да айт, сен кимсен өзиц?
Жаўыз қанлы қанжарып Сапарбайдьщ ғегирдегине қадады.
— Мен, ком-со-мол-ман!—Жалынлы
жүректиц
төрмнен ақырғы деми менен қыслығып шыққан сес,
қыр әтирапты, пүткил аўыл устин жацгыртып жиберди...
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ЕР ЖИГИТ
Гүррац
«Ҳешким, ҳешнәрсе умытылмайды...»
Уллы Уатандарлық урыс тамамланып, елимизде
тынышлықтыц орнағанына шерек әсирден асламырақ
ўақыт болды. Бирақ, заманласларымнын денесиндеги
оқтын тыртықлары менен қолтығына таянған балдағына қарасам, яки усы ўақытқа шекем қара
кннпмлерин тасламай, қортарынын жолыи тосып
отырған
азалы жесирлер менен, әкесинин дийдарына тоялмай
жетимликтен ср жеткен жигит-қызлардын
әрмамлы
әцгимесин еситсем, ерксиз турде етим жуўлап,
көз
алдымда жеркенишли урыстыц трагедиялық картинасы
елеслейди.
«Жоқ, ол күнлер, ол ўақыялар, адамлар ҳеш умытылмЯйды...»
Мен өз ойымныц толғаўына батып отырғанымда есик
қағылмай ашылды. Басымды көтерип қарасам, босағада баўырмаи достым ҳәм аўылласым Әмет Оразбаев тур. Бирден
кеўилим дәрьядай тасып, достым
менен апақ - шапақ болдым да қалдым.
Әметти Төрткүллилер менен Берунийлилер: «Әмет
бояўшы», «Әмет қарақалпақ», «Әмет семиз»,
«Әмет
балгалы» деп түрли лақаплар менен айтады.
Әмет
балалық шағында шаўқымлы Шымбайға сыймай әййемги «Әмирабад» аўылына көшип келген. Жерғиликли бояўшыныц қолында болып, ол тез-ақ бөз, алаша
бояўдыц әдислерин үйренген ҳәм соцғылықта өзи де
ҳақыйқат бояўшы болып жетискен. Нәтийжеде халық
оған Оразбай бояўшы деп лақап таққаи. Кейин бул
лақап атадан балаға өтип, Әметке де тағылган.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Әмет ҳақыйқаттан-әм езииин сын-сынбаты
келискен ири, жаўырыиы алтаҳтадай, қоллары балға көтерип шыныҳқан шойыншыдай шымыры адам.^
Ол өзинин әллеқашан елиў жастан өтиўине қарамай, бели бүгилген емес. Мүшесине ылайық шоқ минези, ҳәзилкешлиги, парасатлылығы ҳәм мәрт жигитке миясар миймандослығы, турақлылығы
жүдә
унайды. Ал, аўылласлары болса өзлеринин той-мереке,
лазымлы ислерин басқарып кәтқудалық етиўдин бийлигин бәрҳама Әметке береди.
Әмет амаилық-есенликти, ҳал-жағдайды бир қатар
сорасып болғаннан кейин:
— Мынаў менин жол ашарым, алыс сапарға баратырман, достым деп қалтасыиан қорғасын қағазлы «Совет шампан» ын шығарды да, стол үстине қойды.
— Аўа, жольщ болсын, жора қаяққа
атландын?
Меи «Совет шампан» ынан көзимди алып, әсте Әметтиц аўзыиа қарадым.
Әмет алмадай торлаған жумалақ жүзинен
өзине
тән тәбийий күлкисин шашып:— Узаққа достым, Югославияға баратырман, —деди.
— Югославияға? Жайша қыдырыспа ма?
Әмет менин қызықсынған сораўыма қысқа жуўап
нзлегендей сол ғана тыиып:
—Жоқ, достым, әпиўайы қыдырыспа емес, өзин
билесец ғой, мен Уллы Уатандарлық урыс жылларында
Балқан еллериниц барлық түпкиринде болып, «қыдырыспаны» жүз процент бежергенмен. Ҳәзир қәднрли қонақ иретииде, уллы салтанатқа-Югославияныц азатлық
тойына, миллий байрамына баратырман. Олар жақсылықты умытпайтуғын халық екен. Өз елип
немецфашистлерипен азат етиўге қатнасқан Совет жаўынгерлерин рәсмий түрде шерек әсирлик миллий байрамыпа шақырыпты, —деди ол қысқа
ғана
муртын
сыйпап.
Бнрден мениц кез алдыма Әметтиц
көкирегинде
жарқыраған «Қызыл жулдыз» ордеии менен денесин
де моцги естеликтей сақланып
киятырған «әжел»
оғыныц қалдығы көринди...
...1944-жыл. Қоцыр салқын гүз. Қара булыт қаплаған аспаида жаўын үзиликсиз силпилеп тур. Әтирап
та көк гүркирегендей аўыр топлардыц атылған даўысы
менен автомат оқларыныц шүйкилдеген сести еситилди.
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Адамиыц қаиыиа боялған Ана жерди иемец басқыншыларыиаи азат етип, баўырлас, қаналас Балқан
халықларына туўысқанлық қолын созган совет жаўыпгсрлериниц жецимпаз бөлимлери жаўынға, қарацғы түнлерғе қарамай жер баўырлап, Белғрад қаласыныц қасыидагы бийик таўдыц баўырайынан жаўынгерлик позиция ийеледи.
Совет разведкасыныц алдыи ала жыйнаған мағлыўматыиа ҳәм бақлаўшы самолетлардыц фронт линиясынаи отип түсирген суўретине қарағапда, иемец
фашистлери Белград қаласыныц айиаласындагы
таў
дизбеклерин бир тутас бузылмайтуғын бекиниске айландырған ҳәм оған «Балқаи бастионы» деп жасырык
ат қойған: Танкаға, басқа да урыс техникасыиа қарсы терец қарымлар қазып, алдыиа темир жол релслррин тигине қазықтай қағып, оларды тикепекли темир
сымлар менен 1патпақлап ҳәр адым сайын астына, күшли минарлар қонып шыққан терец лардыц арасында
ДОТ ҳәм ДЗОТ лар қурып, айырым участкаларында
танканы шуқырға көмип, дөгерегин бетоплап таслағаи.
Соидай-ақ фашистлер өзлерииин әскерлерии
күшли
ҳаўа бомбалаўынан ҳәм жердеги қураллардыц қоўпинен сақлаў мақсетинде бүркелгеи траншеялар қазып, оларды өз-ара бириктирген.
Совет армиясыиыц командоваииеси душпаниыц бел
бекнниске жәмлеген пүткил урыс техиикалары менен
әскерлериниц улыўма саиыи ҳәм сапасыи есапқа алып,
«Белград операциясын» дүзди.
Бул операциясыц тийкаргы планыма муўапық сержант Оразбаев хызмет еткен айрықша артиллерия полкына жерғиликли ўақыт пенен азанғы саат алтыда
душпан «бастиоиы» ныц «дәрўаза» сын оқ пенен ашыў
ўазыйпасы тапсырылды.
Азанғы саат бес. Қыр әтирап еле қарацғы. Жаўын
ҳәмийше силпилеп тур.
Жаўынгер командир ҳәм наводчик сержает Оразбаев өз орудиясыиыц расчетын уйқысынан оятты да:
— Жаўынғер дослар, «Белғрад бастионыиыц дорўазасын ашыў» ушын биринши снарядты атыў, сөйтип
. Югославияныц бас қаласына шешиўши саўаш баслаўдыц сигналын бериў, бизиц расчетқа буйырылған. Бул
бир жағынан бизғе үлкен исеним,—деди ол сыбырлап
сөйлеп. Ал, менде мынадай бир усыиыс бар: Белғрад
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қаласын азат етиў ушын атылатуғын бул
снарядтьщ
сыртына бизлер өз атларымызды да жазайьщ.
— Қалай? — деди расчеттыц және бпр ағзасы.
— Дурыс пикир. Мәйли, қасарысқан
фашистлер
совет халқыиыц садық жаўынгерлеринпц аитыиа тийисли «сыбағасын» алсын, — деди аўқат әкелиў ушын
котелокларды жыйнап, дала кухнясына кетейин деп
атырғаи Асылбек.
— Жәие де ол снарядтыц сыртыиа: «фашист оккупантларына өлим!» деп жазайық, — деди Аббас кавказ халықларына тән қызбалық пенеп.
Олар өз ойларын ортақласып атырғанда блиндажға
батальон комамдири кирип келди.
— Тик турыцлар!.. деди сержант Оразбаев. — Жолдас майор, жаўынгер орудияныц расчеты
буйрықты
бежериўге таяр!
Майор ҳәммени бир қатар жыллы иәзер менен шолып:
— Отырыцлар, жолдаслар, мен саўашқа түсиў алдыиан сизлер меиеи және бир мәртебе дийдарласып,
азгантай гүрринлесип кетейии деп келдим: — Қалай,
бираз дем алдыцыз ба? Қейпициз жақсы ма? Қалай,
бүгин Белградты азат қыламыз ба? — деди ол баўырманлық пенеи.
Әлбетте, азат қыламыз, жолдас майор! «Урыстыц
қудайы» деп аталған жаўынгер топларымызды сөйлетип, мына үйиўли снарядларды душпаииыц үстине
жолласақ, «Белград бастиоиыныц дәрўазасы» өзлигинен ашылады. Қалған жағы жаўынгер
танкашылар
менен гиардияшы жаяўлардыц жумысы — деди Аббас
орпыпан ушып турып, мақтанышлы түрде.
Майор қатардағы солдатлардын кейпин сезди де,
саатына қарап:
— Жәие оп бес мииуттан сон мениц комапдам бойынша оқ атасыз. Ҳәзир орудиянын үстиидеғи бүркеўлерин алып, нышанаға таярлана бериц?! — деп
ол
блннддждаи шықты.
— Расчет, жайлы-жайыцызға турып, орудияиы атыў
жағдайына таярлық көриц,—деп сержант
Оразбаев
комапда берди. Солдатлар дәрриў орудияныц бүркеўин алып, оныц қүдиретли стволын душпаиныц позициясына қарай туўрылады.
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— Ҳаў, қатардағы солдат Жансуғуров қайда? —
Оразбаев орудиянық айланасында оны көргемен сод
тынышсызланып жән-жағына қарады.
— Мен мындаман, жолдас сержант, саўаш алдынан
елге уш-төрт аўыз хат жазып отырман. Ҳәзир, мине,
болдым, — деп Асылбек блиндаждан асығып шықты.
Сол замагта Әметтин көз алдына бирден туўғантуўысқанлары, әсиресе сүйикли келиншеги
Анархан
ҳәм қызы сагымдай елеслеп кетти. Ол көзин ашып-жумып, суўық демин алды да:
— Қызық, сен анана не деп жаздын, Асылбек? —
деди.
Жапсугуров өзлеринин алдында турған снарядқа
қарап, — «Қәдирден ана, сениц берген ақ сүтинди мен
саўаш майданында ақлайман» деп жаздым.
— Белғрадты азат етиў ушын огонь? — деп майор
тап сол ўақытта қайтадан команда берди.
Бир иеше топлардын залп пенен
атылған
сести
бирден қыр әгирапты жанғыртып жиберди. Ал, жылдырымдай зуўлап, фашистлердиц устинде
жарылгаи
снарядлардын бәлент гүмбирлиси Балқан таўларыныц
алыс-түпкирлеринде ләрзем берди.
Оразбаев үзнликсиз атылған ппсенлерди орудиядан
шығарып жаца снарядларды оқлаў менен бәнт
еди.
Оиыц қыялыиша душпаиныц бекиниси
әлле қашан
күл-талқан болып, бекиписте хәм жер төлелерин
де
тири жан қалмағандай сезилдн.
Усы ўақытта танкалар тасадан шығып, фашистлердиц позициясыиа қарай үсти-үсти оқ атып
жүрди.
Оларды паналап автоматшы жаяў әскерлер де алға
умтылды.
Алдыцғы танкалар әдеўир аралықты басып өтнп,
төбеғе өрмелен бергенде, үцгнрлерде жатқан фашистлер бул экипажларды буршақтай жаўған қарсы оққа
тутты.
Командования душпан бастноиыныц еле берк екенин түсинин, сол заматта жәрдемге ҳужнм жасаўшы
самолетлер шақыртты.
«Ушыўшы танк» деп аталған қуднретли «Ил» лер
ҳәп заматта душпан позициясыныц
үстине бетонды
бузатуғын бомбалар таслады ҳәм топ
пулеметынан
«оқ жамғырын» қуйдырды. Соннан қорықтыма, бизиц
жаққа қарай бир немец солдаты қашып өтти. Ол бин2И>
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тәреп зонанынберги жағына келғен жерде Асылбек
услап алып, сержанттьщ алдына әкелди.
— Сен ким боласан ҳәм не ушын бизлер тәрепке
өттин? — деп сорады, Оразбаев узын бойлы, қақ шеке, сары сынлы, көз әйнек кийген немецтен.
— Мен Артур Клап, қатардағы солдатпан.
Әкем
-коммуиист. Өзим журналистпен. Германия коммунистлериинн идеясин жақлап мақала жағзаиым ушын урыс
басланғалы берли тюрьмада едим. Жақында фашистлер тюрьмадан босатып, фронтқа әкелди.
Оразбаев тосыннан оғада әҳмийетли олжа тапқанына қатты қуўанды. Ҳақыйқатында Қлаптыц өзи менен
алып келген мағлыўматы совет жаўынгерлеринин жацадаи баслаған шешиўши саўашында үлкен нәтийже
берди: Штурмалаўшы самолетлер фронг
командованиесиииц буйрығын бежерип, душпанныц бетонлаған
бекииисии пүткиллей бузғаннан кейин, нәўбет қайтадан
артиллерияшыларға жетти. Олар ярым саат даўамында изли-изинен үзликсиз оқ атып, фашистлердиц ҳаўа
ҳүжиминен аман қалған
қорғанларын
күл-талқан
қылды...
Әмет ҳәзир сол саўаш болғаи Югославияға сапар
етип баратыр еди. Мен оны узатып қалдым да, өзнм
Төрткүлге қарай жол алдым.
Нийетим —«Әмирабад» аўылы. Аўыл ишине араластым. Қасымиан сақый жердиц саўғасын тийеген тележкалар менен машиналар үзликсиз өтип атыр.
Мен колхоздыц кецсесиие қалай тез
жеткенимди
билмей де қалдым.
Бирден машиианы тоқтатып, баслықтыц
дәрегин
сорастырсам:—Қәлендер Қызыл қумды көширип атыр,—
деди биреў.
«Қызық қызыл қумды қалай көширеди?» деген ой
менен қасыма келғен колхоз бухгалтери Абаға қарадым. Ол мениц ойымды дәрриў түр-түсимнеи
сезгеидей:
— Билесиз бе, колхозымыз жыл-жылдаи өснп, үлкен хожалыққа айланып баратыр. Ҳәзир бизге
бурынғы ата-мәкан тарлық етеди. Сонлықтан быйыл аўылымыздыц арасындағы еспе
қумларды көширип,
жаца жерлер ашыўға киристик. Тап ҳәзир Байиазаров
соныц басыпда. Бирақ, қай ўаққа шекем болатуғыныи
ҳәм кецсеге қашан оралатуғынып айтқан жоқ, — деди.
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Маған Абаныц айтқан сөзлерн тәа!р етти, ой —
ғазийнемди биротала қозғап жибердиТ «Бизге бурынғы ата-мәкан тарлыц ете баслады...» Аўа,
ҳақынкат*
тан ҳәм бүгинги әўладларға бурыплары ата-бабаларымыздыц ол шети менен бул шетине ат терлетип жүрген әпйемгп «Әмирабад» аўылы емес ҳәттеки, шекснз
сахралар, тоғайлар менеи бийик таўлар да
тарлыҳ
етип баратыр. Олар бүғин басқа
планеталарға көз
тигип, ой жуўыртып, бийкар қумар болып
жүрген
ж о ҳ ...

Мен усы көтерицки қыял менен колхоздағы соцғы
өзгерислерди көргим келип, тум-тусыма ҳарасам, ҳәммениц үйине электр сымлары тартылған,
жайыныц
төбесинде антенналар шошайып тур. Демек, өтмишгеги
«Әмирбад» аўылыныц бүгинги әўладлары телевизорда
Москваны, Ташкентти, Нөкисти көрип, Кремль кураитыныц жацғырығын тыцлайды...
Күн батып, геўгим түсти. Мем жаслығымда
түйе
баҳҳан жерлерди еске түсирип,
Қолендердиц үйиие
келдим. Ол ҳәзир келипти. Аздаи кейин шай үстинде
өз-ара әцгиме басланды.
— Өзицизге мәлим, меи усы аўылдыц азаматымам.
Ҳәттеки оке-шешем де усы жерде туўылған. Сонлыҳтаи да маған бул колхоздын барлыҳ ойы менеи ҳыры,
шели мемеи салмасы, бағы менен бақшасы бес саўсағымдай белгили. Мен оныөзимииц туўған
анамдай
ҳәдирлеп, сүйип, кец ҳушағында ҳәз етип дем аламан,
оныц менен сырласаман. Адамлар менен әлле ҳашаи
туўысқандай тамырласып ҳалгаиоыз... Байназаровтыц
сөзлери мени дым ҳызықтырып жиберди Ҳәзир аргка
қарасаҳ, 1928-жылдыц ҳысыида жерсиз, жайсыз малсыз, онлағаи батраклардыц бир жағадан бас
шығарыўы менен бирлескен өз туцғышыныц атын «Қызыл
дыйҳан» деп атады.
«Әййемгн Әмирабад» аўылыныц бугинги жас әўладлары тас шыра менен шығырды, ағаш гүнде
менен
шарықты Нөкистеги үлке таныў
музейииеи
көрии,
«булар ие өзи, ҳашаи болғаи ҳураллар?» деп тацланысып ҳарайды.
Телефон шыцғыр етти. Қәлендер трубканы
көтерип, биреў мепен сөйлесе баслады. Бир ўаҳта ол трубканы цойып:—Қалада Әмет ағаныц ҳәдири ҳә демей-ақ
өтти, —деди де столдағы папиросқа
қолыи созды.
Меи бул сөздиц мәнисине түсинбей жалт
қарадым.
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Қәлеидер папиросын алыстырып:—«Таярлаў пуиктиндеги бизмц пахта тапсырыўшымыз завод қабыллаўшысйшыц турлн сылтаўына исенип, үш машина пахтаны
себепспз кантарыпты. Ҳей салац, лабораторияныц анализин де алмаған аў. Бундай жағдайда Әмет, лабораит ҳәм' цабыллаўшыға қағыпдалар менен
зан-законды ортаға салып, қабыллаўшыныц орынсыз сылтаўып дәрриў бетиие басады, цәйтсе де пахтаны өткеретуғыи еди.
— Сен Әметтиц қай жағын жақлап отырсац. Оныц
адырлыгыи ба, я епшиллигии бе?
— Ец алды менен оныц искерлигин ҳәм
айрыҳша
тураҳлылығын жаҳсы көремеи. Егер усы бүгин таярлаў пүнктипде Әмет ағамыц өзи болып, колхоздыц
пахтасын тапсырғанда ма, ҳабыллаўшы бизин үш машиианы бирден ҳайтара алмас еди. Әмет ағаныц несип
айтасац... Универсал ғой ол.
— Түсинбедим?
— Бизиц Әмет ҳаҳыйқат универсал адам. Ол колхоздыц экспедиторы, пилле таярлаўшысы, пахта тапсырыўшысы, ҳәттеки, ол колхоздыц бөтен жаҳка аўысып кеткен ҳаҳысын өидириўши юрист — консультанты да. Қулласы, көп тараўлы хожалықтыц
ишинде
оныц араласпайтуғын жери жоқ. Былайыиша айтқанда
ол колхоздыц аўыр жүгии ийинлеп жүрген
азаматлардыц бпри, — деди тыямақлы түрде Қәлендер мый■ығынам күлип.
Бир-еки күнмен кейин усы сапардан қайтып келғенимде, Әмет те бизиц үйде отыр екен. Сағынып қалыппан, қол алысып апақ-шапақ болып,
алып қайтқан
естелик альбомын ашып:
— Бунда Белград қаласын азат етиўге қатиасқан
бир қанша совет жаўынгерлери менен шет еллик патриотлардыц естелик орыиларда алынған сүўрети ҳәм
олардыц урыстан кейинги өмири баян
етилгеи,
—
деди. Қарадым. Әметти қушақлап турған узын бойлы,
қақ шеке, қыр мурынлы, жылтыр бас адамға
көзим
түсти. Сонда «Би-рлескен Германия рабочий
партиясыиыц ағзасы Артур Клап» деген қатарды оқыдым.
— Бул баяғы саўаш ўақтында сен штабқа окелғен
Клап емес пе?
— Тап өзи. Шынында да адам баласыныц тәғдийринде қызықлы ўақыялар, ушырасыўлар бола береди
екен. Улыўма мен оны умытып та кеткен едим. Е1ер
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өзи айтпаганда, танамыс та едим. Бир
күни «137»—■
белгисиз төбеии көриўге шыцтық. Жарқыраган мәрўерт
басқышлар арқалы бийикке царай көтерилип киятырмыз Аягымды ҳәрбир басҳышҳа ҳойған сайын,
менин жүрегим шәўкилдеп алып-ушады. Қыялыма урыс
жыллары бул төбенин басыида мәнги қалған жаўынгер досларым ҳәзир алдымнан шығып, дийдарластуғындай сезиледи. Бир ўаҳлары ҳалласлап төбеге көтерилдик.
Ескерткиш басында өткен күнлеримди көз алдыма
келтирип турғанымда, биреў мени тосыннан қушаҳлап
алды. Артыма ҳарасам, қасымдағы жылтыр
баслы
бийтаныс адам көкирегин ашып:
— Танымадыныз ба, мен баяғы Клаппан ғой? ■
—
дейди көгис көзлеринен ҳуўаныштыц ушҳынларын шашып.
Бизлер ҳушаҳласып сүйистик. Кейин Клап
менин
жүзиме баладай тигилип:—Бизмн
ушырасҳанымыз
жүдә жаҳсы болды, буньщ баҳасы жоқ деди.
Оннан
кейин ол китап жазыи атырғанын айтты.
Биз, Клап екеўимизде тацланып ҳалдыҳ. О, ҳудирет! Алдымызда балдаҳлы бир солдат тур.
Аснанға
көтерилген әжайып монументтин үлгиси тап усы балдаҳлы сблдаттьщ ҳудиретли тулғасынан
алынгандай
жүдә ғана уҳсас-аў.
Қызықсынып оньщ қасына барып!
— Кеширерсиз, достым, мен сизди бир жерде көрген адамыма шырамытып турман. Сирә артиллерист
емессиз бе? — дедим.
Балдаҳлы ветеран да менин бетиме тигилип: «Болгарман, Билгиниз келсе, мен усы төбеде болган баяғы
ҳырғын саўашта аяғымнан айырылған едим. Болким,
денем де, айырым мүшем де мына монумеиттнц астында ҳалған шығар. Жер баўырлап жығылғаи орнымды,
қаныма боялгаи тасларды танып турман, достым. Қалайда, бул төбеде совет жаўыиғерлериннц тәии, руўҳыараласпаған топыраҳ, каны боялмаған тас жоҳ, —деди ол суўыҳ демин алып.
Усы ўаҳытта тосыннан тап болған суўретши
биз
үшеўимизди усы монумент алдында түсиргеи еди...»
Әмет екеўимиз бир биримизге ҳарасып ҳалдыҳ.
Мениц меиен бир арнанық суўын ишип, бир аўылдыц
ҳушағында кәмалға келген достым, ертен
аўылына
кетеди. Мен оны және мийнет майданында көремен.
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МУҲАББАТ
Гүрриц
Факультет комсомолларыныц жабық жыйналысында додаланып атырған әҳмийетли мәселенин цызғын
тартысы, кешки саат сегизге шешем созылды.
— Асанов курслас достымыз Ахмедова менен байланысын мойнына алмай ҳаншелли тайсалақласа да,
өжетлик етсе де, ол факттен бас тарта алмайды. Ақыры
олардын бәрҳәма ушырасып жүргенин ҳәммемизде талдй рет көрдик. Мен Асановты комсомол ҳатарынан
шығарылсын деп усыныс етемен! — Комитет секретары орта бойлы, ҳаҳ шеке, ала көзли, сулыў жигит сөзин тамамлап орнына отырды.
Залдыц иши суў серипкендей тынып ҳалды. Нле
толыҳ ашылмаған сырлы ўаҳыя ҳәммени ойландырады.
Комсомолецлер ҳайран болып көз астынан бир-бирине
ҳарап ымласа баслады.
— Мениц тынышымды алып, тула бойымды түршиктиретуғын ец аўыр мәселе:—бизиц заманласымыз Ахмедованыц ҳәзирги ҳолайсыз жағдайы, ертецги тағдири. Ҳәммециз көрип отырсыз. Ертец бир күн ол
жас
босапып ҳалыў ҳәўпи бар. Ал енди усы саатҳа шекем
сол болажақ баланыц әкеси бизге белгили емес. Ахмедованыц билгени Асанов. Соныц ушын менде мынадай пикир бар: Бизлер еле Асдцовтыц ақырғы сөзин
еситнедик. Мүмкин ол ҳәзир ойланып өз қәтеспн мойыплагысы келип отырған шығар. Оған сөз
берейик.
Егер Асанов тағы да табан тиреп тайсалақлаўын даўам етсе, тийисли қарарға келиўимиз қыйыи емес!—деди узын бойлы, қыр мурын, көк көзли студент орнынан
турып.
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Ортаға қысқа бойлы, буйра шашлы, мақлайында
тенгедей тыртығы бар Асанов шықты. Ол өзин жүдә
еркнн, мүләйым, ҳэр нәрсеге итибарсыз тутып ҳайраи
болған түри меиен қатар ҳурбы жолдасларына бирмебир ҳарады. Ҳәмме жым-жырт болып онман нәзерин
аўдармай жаца хабар, әҳмийетли сөзлер күтти. Бирақ
Асаиовтыц өзи де аўыр гүрсинди бул иске, ўақыяға
бийтәреп адамдай ҳеш асыҳпады, үндемеди.
— Ҳаў иеге сөйлсмейсец, ўаҳыт өтип баратыр, —деп
алдыцғы ҳатарда отырғаи қызбалаў жигит шыдамай
сорады.
— Егер сизлер мениц ҳаҳ сөзиме, крнсталдай таза
ҳужданыма, жоҳары адамгершилигиме түсиибесециз ие
айтайыи. Улыўма мениц Ахмсдова менен жолдаслыҳ,
дослыҳ байланысымнан бөт*ен ҳешқаидай ҳатнасыгым
болған жоқ. Бираҳ, мениц оны сүйетуғыным рас. Сизлер маған түсиниц, меи ҳәзир өсек сөздиц
ҳурбаиы,
жалахордыц нышаиасы болып турман, — Асанов сонғы сөзлерин ашыўлаиып айтты.
— Уәй, жигит, сен еле биреўдиц гүлдей
өмирин
солдырып жүзине дағ салып турып
өзицди бийгүна
адамға, нағыз садаға санайсац-аў! Жоқ, жеткиликли,
шыдаўдыц да, көниўдиц де шеги болады. Биз сегшен
көп нәрселер күткен едик. Бирақ, сен өжетлик етип
өзицниц ҳагар-ҳурбы досларыциыц үмитин ақлай алмадыц. Демек, сеп лениншил жаслар союзыиыц ағзасы
деген ҳүрметли бийик атқа ылайық емессец. Соилықган
да мен Асанов комсомол цатарынан шығарылсын ҳәм
оиы жынаятлы жуўапкерликке тартыў ушыи ҳылмыслы
иси тергеў органларыиа тапсырылсын деп усыныс етемен, — деди қайтадан сөзге шыққан комитет секретары.
Бул усыиыс ҳоркимге ҳәрқыйлы көринип, түрлише
тәсир етти. Гейбир комсомолецлер, «туўры туўры» десе, екиншилери: «дурыс емес». Еле шийеленискен ўақыя, Асановтыц айыбы анықлангаи жоқ» деп шуўласты.
Асановтыц ашық жүзи бирден бозарып, ац-тац болды да қалды. Ол қас-қабағын үйип, терец ойга кетти:
«Ҳақыйқаттаи да усы отырган комсомолецлер мениц
қандай адам екенимди билмейме екен? Егерде өзицниц жора-жолдасларыц, бирге жүрген тец досларыц
сени жақсы билмесе, таиымаса қандай қыйын»...—Рүстем аўыр гүрсинди.
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— Ал, онда даўысца қояман: Кимде-ким Асановты
комсомол қатарыман шығарылып, иси тергеў органына тапсырылсын деген. жолдаслар қолыцызды көтериц?
—деди комитет секретары.
— Тодта, тоцта, ўац мен не
қылдым?.. — Маган
ес-ацылымды жыйнап алып өзнме келиўге пурсат бериц? — Орнынап өрре турган Ахмедова қоллары меиен еки шекесин услап көгерип кетти. Бирден оиыц
жүреги цысылып мацлайынан муздай тер шыцты.
Ҳеш нәрсеғе түсинбей'ҳайран болған студент-комсомолецлер тынып қалды.
— Мени кешириц, досларым. Асановтыц ҳеш цандай
айыбы жоқ. Барлыц гүнә өзимде. Себеби, мен биреўднц
сөзиие, алдаўына ерип оған асылған
едим, — деди
цыз отырғанлардыц ҳешцайсысыиа тикленип царай алмай.
■
—■Кызық... сонда сен кимнен жүклн болдыц демекшисец ғой, дурыс па? — Райхан ашыўлы түрде жыламсырап секретарьға тигилди. Оныц цанасыпа сыймай аларып баратырған өткир көзлери бултты жарып
шыҳқан күпиц ҳуяшыидай жанды, тула бойы цалтырап, еки ерни көгерип кетти.
— Ыеге үндемейсец, бурынлары, сөзғе шебер, сөйлемшек едиц ғой. Болды, енди мен төзимимнен тарыцтым. Сендей ҳүждансыз адамнан алданып шермеиделиктиц шегине жеттим. Егер билсен, мсм усы ўақытта
түпсиз жардыц жағасында турман. Бираҳ, меи ойсызлыҳ, жециллик, ҳорҳаҳлық етип өзимди оған таслаймаи. Еле өзиме жетерлик күшим,
ҳүжданым
бар.
Ҳаҳыйҳатыи айтсам. — Мениц намысыма тийин жүзнмди солдырған, жүрегимди жаралаған, нәтийжеде усы
аўҳалға әкелген сениц өзиц жолдас Сабуров!
Райхан
суҳ бармағын секрегарьдыц көзипе шошайтып өзии
бийлей алмай ҳорлығы келип жылап жиберди...
Залда бирдеи жалланыў пайда болып,
ҳаммениц
жүзииде тацланыў белғилери көрипди. Президиумдағылар Ахмедованы сүйеп орынлықҳа отырғызды. Огап
жаҳсы сөзлер -айтып кеўлин тыпышлаўга ҳәрекет етги.
Бул гезде әшкара болып ҳолайсыз жағдайга
түскен
жүзи ҳара секретарь:—«сасҳан үйрек артынан да, алдынан да сүцгийди» дегендей: жолдас Ахмедова әбден
сасҳалаҳлап ҳәр кимғе бир жабыса берме.
Әсиресе,
сениц мағаи, соншама комсомоллардыц жетекшисине
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асылганық күлки емес пе, сениц бул сөзице ким исенеди дейсец? —деди өрныиан ырғып турып.
— Күлки дейсец бе, жоц, керисинше бул ўақыя ҳәр
кимииц де ызасын келтиретуғын жүдә аўыр,
қыйын
ҳәм ҳатан түрде кеўил бөлетуғын, әҳмийетли мәселе.
Бираҳ, ҳәзир маған жолдас Ахмедөваныц себепсиз, өйсыз көз ҳарасы онша унамай тур. Аҳыры, ол ец әўели
Асаиов Рүстемге асылып, бизге рәсмий түрде арыз етти. Оны комйтеттиц бюросында тексерип
қарадыҳ.
Енди жалпы жыйналысҳа келгенде ол өзиниц әдепки
сөзинен, жазба түрде берген арзасынан тайып, Сабуров Маҳсетке жабысып атыр. Бул ҳалай, оныц шыныма, я ҳәзили ме? Ертец бир күн ол
тагы биреўге,
бәлким, маган да жала жабыўы мүмкин.
— Аўа, аўа, рас-әй, отирик дөҳметтин ҳурбаны болм а г а й м а н , д е п және биреў отырған жеринде ҳапталдан сөйлеп ортадағы жигиттин сөзин бөлди.
Төрде отырғанлар ҳозғалысып ҳойды.
— Ахмедова ҳәзир ортаға шығып тартынбастан бизге шынын ҳайтадан айтсын, — деп әўелғи студент бөлинген сөзин даўамлады.
Ахмедова аўыр гүрсинип әсте ғана орныиан турды.
Өйткени ҳыйналғаннан оныц жағдайы күтә аўырласҳан
еди. Мацлайына түскен шашын жыйнастырып желкесине койды да:—«Өзи жығылган бала жыламайды» дегендей мен Ҳеш ҳайсысынан да
уялып, я
қысынып
турғаиым жоқ. Мен ертец бир күн аиа болыўға таярлаиып атырман. Әлбетте, 'жанында өмирлик достыц,
некелескен күйеўиц болмай турып усындай аўыр қыйын аўҳалға дуўшар болсац кимге жецил, кимге ацсат!?
—Оныц көзлеринен ериксиз түрде мөлтилдеп
жас
шыҳты. Ёринлери ҳыбырлап, шекесинин тамырлары
солҳ-солқ етти.
Ана!.. бул кандай ҳәдирдан, ҳүрметли, мақташынлы,
бийик ат. Ол атты менсинбей, ҳорлаўға,
кемситиўге
кимнин ҳақы бар?.. Ҳәзир бул сораўлар, ар-намыслы,
сана сезимли ҳәр бир жигит-ҳыздыц толҳыған ойында,
терец тәкирарлаўында болды.
Ахмедованыц қараўыта баслаған көзиниц алдынан
былтыр онсегиз жасҳа шыққан күиине
байланыслы
берген салтанатлы зияпаты экрандағы сессиз
картинадай изли-изинен елеслеп өте баслады... «Мине
ол
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қурбы-қурдасларыныц әкелген гүл букетлерн менен
сыйлықларына бөленип шексиз қуўаныштьщ,
уллы
бахыттьщ цушағында күлип тур. Ҳәмме оньщ қолын
қысып, қупгықлап шын жүректен
шыққаи
дослық
сөзлерии айтып атыр. Стол үстинде ҳәр түрли жемислер менен ариаўлы таярланған
мазалы аў.хатлар,
көтерилген тостлар, стаканлардын, шьщгырлаған жағымлы сеслери кеўилли музыкалар менен аяҳ ойынлар,
шадлы қосыҳлар меиен ҳәзил сөзлерге елеғе шекем цулагыньщ пердесин жацлатып турғандай. Заўыҳлы кеше түн ярымында тамам болды. Келген досларыньщ
бәри де тарқасты. Зияпаттьщ машақаты менен
аяқ
ойыннан ҳарып шаршаған Ахмедова жатыўға ьщғайласқан ўақта Сабуров айланып келдн.
Сабуров ишке кириўден Ахмедованы қушақлап
алып туншыққанша қумарланып сүйе баслады. Олсыз
да шаршап турған қыздыц көзиниқ алды ты-нып, қызғынлы жүреги қанасына сыймай толқынланып кетти.
Ол тал шыбықтай таўланып туўлай баслады.
Бирақ,
тезден ҳал дәрманы қашып тула бойы қамырдай босалып кетти...
— Бойымдағы ҳәмлениц әкеси Сабуров. Лекин, ол
усы айдыц басынан баслап бузылысты. Асанов пенен жолдаслық түрде ушырасып жүргенимди қызғанып, сен оныц менен байланыс жасадыц, қурсағыцды
да соннан көтердиц деғен жала сөз, биймәни себеп
таўып мени көрсе терис қарайтуғын әдет шығарды.
Бул мағаи қатты тәсир етти, тынышымды
қашырды.
Әсиресе, айы-күним жақынлаған сайын терец ойға батып, қысынғаннан мийим айланатуғын болды. Кеше
оған жолығып «ЗАГС тен отейик, некалы болайық десем, менпен гүдеривди үз, Асаиовыца бара бер» —деди. Енди бүғин ол айыпты өз басынан аўдарыў ушын
мениц атымнан бюроға арза жазып барлық
жаланы
Асановқа жаўып отыр. Мен әдепки ўақлары
уялғаннан, қысынғаннан ақылым қашып, тилим лал
болып
* қалды. Кейин өзиме келип ойланып қарасам, ол ҳақыйқат сумлықты, ҳүждансыз иплас исти баслаған екен.
Жоқ, меп бийгүнә адамға наҳақтан жабыса
алмайман!—деп Ахмедова президиумда отырған Сабуровқа
қәҳәрли нәзерин тикти.
— Сен кеўлице келғен қыялый нәрселерди
айтып
мениц абырайымды төкпе, қәне дәлийлиц болса айт,
1 5 -2 8 9 0
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гүўац болса шацыр? — деп Сабуров цызга алып топыла баслады. Бирақ, ол өз орпынан қаидай жылдамлыцта көтерилген болса, тап сондай пот пеиеи дәрҳал
ҳайтадаи отырыўға мәжбүр болды. Себеби, ол Ахмедованыц тнгилип қараган ашыўлы нәзериие, масаладай
жаиган нурлы көзинин тәсийрли күшпне шыдай алмады. Ҳүждаилы ҳыздыц сусы опыц жети
жүйесипен
өтип жүрегине шаншылды.
Сүйикли достыныц нәмәртлигине қатты
цорлыгы
кел1ен Ахмедова орнынан өрре турып артына
царанастан есикке ҳарай жуўырды...
Олсыз да аўыр, кеўилсиз жағдай жүдэ кескинлесип
шнйелсиисип кетти. Қандай ҳыйыи әсиресе, болажақ
балапыц өзгеше тәгдийрин, оныц соцғы
ўаҳыттағы
өмнрнп көз алдына елеслетсец ол
күтә
өкинишли.
Өзициз ойлаи ҳарац, ол адам. Бирац, оныц әкесн жоқ,
ырасыи антцаида әкеси бар ғой, лекин ол пәс, иилас
тураҳсыз, ата болыўға жарамайтуғып жамаи адам.
Енди сол ушын жэмийеттиц, дуйым журттыц алдында
ол бала айыилы ма? Жоц, ҳеш айыплы емес. Райхап
да сүйгеп ярыпыц сөзине, ўэдесине, муҳаббатыма-мейли ол ки.м болмасыи ннанғап. Оныц барлыҳ айыбы мине усында, исеииўшиликте. Ол жигиттиц ҳаҳыйқатыида
да адамгершилиги бар ма екен? — Лчоҳ, ол мэрт емес,
нагыз уры, гәззап. Уры болғаида да анаў-мынаў норсеннц урысы емес, керисинше адамзаттыц
ар-намысым, жоҳары сезимии, жүрегиниц отын, ец қымбатлы
байлығын урлаған уры...
Ҳайран болған комсомоллар өзлигинен тарқаса баслады. Ауднторияныц ишииде тек Рүстемииц бир өзи
қалды. Ол биразга шекем
шерменделик ўақыяныц
ақыбетине ызасы ашыўы келип жүрегин
басалмай,
қалтырап отырды. Оныц коз алдынаи Райхаиныц ақ
пейнлли, сумлықсыз, йсенимшил
образы
кетпеди.
Қыялына қыздыц ишки дүньясы оған биротала ақтарылып жаилы картинадай жүдә апық, ыссы көрипди.
Бул ҳеш қашаида, ҳеш бир жағдайда
өшпеитуғын, .
суўымайтуғын бирииши муҳаббатыц күшли сезими,
жанлы елеси еди. Рүстемди өз жолдасыныц нақолай
жағдайы, аўыр тәғдири жүдә ойландырып, оныц таза
ҳүжданын қаидай да бир керекли жәрдемге шақырды.
Ол усындай қызғын ойдыц, ар-намыстыц, адаспайтуғын муҳаббаттыц тәсийрине шыдай алмай
брньшан
ырғып турды...
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...Жүрсги ашыў мепеи өкпеге толып бурқып
киятырған Ахмедова өз үйипе зорға жетти. Ол ашыц турғаи бөлмесмие кире сала есигиииц илмегин
илдирди
де: тенселип барып кроватыпа знлдей денесии таслады. Ол сол заматта-ақ ҳаўлығып ҳайтадан түргелди.
Өз-өзипеп корҳып қысыла баслады. Қыялыиа кец бөлмепиц ҳаўасы жетпей тарлыҳ стнп, жүреги
тоҳтап
баратырғапдай сезилди. Бирдеп көзиниц алды караүытып, жайдағы затлар армап-бермен ҳозгалып
жүргепдей болды. Биразға шекем дурыслап тыным алал- ,
май көгерип турды. Бу.ўыплары сырқырап бели меиен
сегиз көзи ҳаҳсай баслады. Қурсағындағы ҳәмле
де
үсти-үстипе тепсиигендей болды?!..
Ахмедовапыц аўҳалыи билмекши, сырласпаҳшы болып изииеп келгеи Асанов есик аўзында салт тоҳтады
да шыцғыргап сеске сезикленип ҳулаҳ салды
«Ицәицә»... Рүстем күш пепен есикти ийтерип
жиберди.
Жалғыз шегеде турғаи илмек суўырылып шыҳты да,
есик ашылып кетти. Асапов асығыслы түрде жалтацлап ишке кирди...
Асанов крөватьтыц үстииде жас босанып
жатҳан
Райхаиды көрип зәрре артыиа шегииди. Бирден
ие
ҳыларын билмей сасҳалаҳлап босағада тоҳтады.
Ол
ҳеш ҳашан да буныцдай аўҳалды, жас босаиған ҳаялды көрген емес еди. Қөғерип жатҳаи ҳәлсиз аиа менеи
жалацаш бөбектин, бул ўаҳтағы тәғдийри оны дәрҳал
ес аҳылыиа келтирип шешиўши ойға шаҳырды.
Асанов дәрриў өзии бийлеп, стол үстиндеги чайнектен бир кесе чай ҳуйып алды. Сөйтип ол Ахмедованыц
басын сүйеп аз-аздан ишкизе баслады. Жас ана сол
заматта өзине келгендей, әсте ыцырсыды.
— Бийжуўап үстице киргенимди кеширирсец, ҳалайсац, жаҳсымысац? — деди жигит даўысы ҳалтырап.
—Сиз бе? — Ахмедованыц иарлап жанғаи көзлеринен еки тамшы жас шыҳты. Ол сыиаптай шекесииеп
соргалап мойиыиа аҳты.
Асаиов дәрҳал бөлмедеи шыҳты да жуўырыўы менеи жаҳыи жердеги кецсеге барып кирди. Телефон арҳалы «Тез жәрдем» ге хабар етти.
■— Жүде қәўетерли, бул
анадан
көп ҳаи кегкен. Оған усы жатысыиан қозғалмай турып ҳаи
жибериў керек, болмаса ис шатаҳ,—деп врач
бөбекти
тазалап ҳуидаҳлап болған сестраға ҳарады:
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— Мениц сумкамда таяр қан жоқ. Ол ушын қалай
болса да жас ананы туўыў үйине әмеллеп
жеткериў
керек!—деди сестра.
— Егер соған шекем жүдә керек
болса
меиин
қапымиан алып жибериқ. Өйткени, мен еки
жылдан
берлп турақлы донорман. Қаиым да бирииши группалы, ҳәр қандай адамға жарайды. Гүманлансақыз к;асымда книжкам да бар, мине, көриц? — Асанов асығыслы түрде қалтасынан книжнасын шығарыи врачқа
узатты.
Тынышы цашып ҳаўлыгыцқырап 'турғаи врач Рүстемииц документине
үцилип, — ҳақыйқат болады,
бәрекелла, ииим, азаматсан. Сестра тезден бул мийирман жигиттиц қанынвн алыц? — деп буйырды.
Райхаиға 400 грамдай таза ҳан жиберилгеннен кейин ол дорриў өзине келди. Сөйтип оны иосилкаға жатқарып туўыў үйине әкетти.
Райхан өзи менен болған аянышлы, аўыр
ўақыяныц барлығын ертецине толық еситип көз
алдына
Рүстемниц ҳақыйқат адамгершиликли образын
елеслетип:
— Мине, ҳақыйҳай адам. Неге мен оны бурында
жақсы тапымадым, жазган хатын таслап, шын сөзине жүрегинин үнине қулақ салмадым. Оны Мақсеттиц
орнына сүнмедим, өмнрликке тацламадым? О,
бурыпгы бириншн муҳаббат, алданған жүрек, өмирлик
өкппишке қалдырдыц ғой!..
Райхан өзиниц өкинишли ойына, көтерицки
қыялына терецнен батып, терезеғе қарап жатқанда палатага санитарка кирип келдиде:—жолдас Ахмедова, қа- •
па болмац сизге әжайып гүл топламы менен
қупыя
хат, балацызға комлект сыйлық келди. Мәрҳамат, қабыл етиц!—деп ол жас анаға затларды узатты.
Аппақ гүлге қараған Райханныц көзи жарқ етв
қалды. «Ол кимнен екен?» Бул сораў оныц қызғын ойыиа қозғаў салды. Райхан шыдамсызлық пенен ыитыға
умтылып өмирдей жайнаған жарасықлы гүлди қолына алды да ериксиз түрде оны жаралы жүрегине басып сыртыида жазыўы жоқ сырлы конвертти ашты.
«Асанов?!»—...Ахмедова хатты жазған
жиғиттиц
қолын дәрриў ақ танып асығыслы түрде оны оқый бас228
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лады. Ол ҳәр бир сөзди, ҳзр қатарды ҳаўадай жутып
оҳыған сайын сепкилли жүзи жаз гүлиндей
ашыла
баслады...
«...Мейли, ол бөбек меннен болмаса да меи оны өз
перзентим, өз гүлим деймен. Себеби мен ол нәрестениц анасын сүйемен!» Райхаинын, еринлери жыбырлап,
жүреги ҳатты-ҳатты ура баслады.
'— Ах, азамат, Асанов! Сенин, шын муҳаббатыпды
қалай сезбедим екен?!...
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