«Елеусіз ерлер»
Мектеп үйінің алдында жиналған қалың топқа екі зиялы кӛп сӛйледі. Қазақтың
тарихынан қозғай, қауып-қатерді үйіп-тӛгіп, аласапыран, жаугершілік заманда ел қорғайтын азамат болмаса, жоғалып, құрып кетесіңдер, деп елдің қамын жеп сӛйледі. Жиылған
қауым тырс етіп жауап қайырмады. Тамағын кенеп, жӛтеліп, тымағын кӛзіне түсіріп, жер
шұқып отыра берді. Жұрт ӛрт қамаған қойша ұйлығып, шығуға жол таба алмай, иығы
түсіп кетті; белсеніп шығып, қасқиып жауап берерлік жан табылмады. Әншейінде елге
басалқы айтатын ақсақалдар таба алмай сандалды, аузына құм құйылды. Ӛйткені, мәселе
тосын еді, шешуі қиын еді.
Топтың кеуде кезінде отырған кӛнетоз қоңыр пенжақты, кепе қалпақты, кертімтеш
мұрын, секпіл қара жігіт мойнын созып, тӛңірекке қарай берді. Кӛзінен найзағайдың
отындай жылт-жылт етіп ұшқын шашқан тәрізді болды. Осынша жұрттың қамалып, жауап
бере алмай дағдарып отырғанына күйіп-пісіп кеткендей, әлдебір аяулы нәрсесін жоғалтып
күйінгендей, әлде кек алатын кезек келіп, қолына түкіріп, кіжінгендей пішіні бар еді.
Ол мындай ойда отыр еді:
«Жалғыз атымды алып қойды. Ауылымды шапты. Әйелімді ӛлімші қып ұрып кетті.
Жеңгелерімді, қарындастарымды басты. Қайролда сықылды жан жолдасымды ӛлтірді…
Менен күйінді, менен қорлықты кӛп кӛрген кім бар? Осыған жазылып кетсем, қайтер еді?
Бірақ елдің бәрі үндемеуі қалай? Бұл ұнайтын іс болса, ӛзгелер неге жазылмайды? Елден
алабӛтен жазылып, маған серік табылмаса, онда мен неге тентіремекшімін? Менің оным
ақымақтық, ұшқалақтық болмасын ба?.. Жұрт маған күледі ғой!.. Қой, олай болмас, серік
табылар. Жалғыз қырғын тауып отырған біз бе? Аман отырған кісі бар ма? Топтың
қамалып отырғаны бұрын мұндайды кӛрмегендік шығар. Менің аянатын не жаным бар?
Қарап отырып ӛлгенше, қолыңа қару алсаң, жастығыңды ала ӛлсең ғой! Жазылмағанда,
бір күні Қайролда сықылды жылатып, ӛлтіріп кетпесіне кӛзім жете ме?.. Не де болса,
тәуекел деп жұрттың алдына бір түсейін!..» деген ойға тірелді де қолын кӛтеріп түрегелді.
Жұрт қарай қалды.
– Мен жазыламын, ағайлар!
– Е, бәрекелді! – деп екі азамат қуанып қалды.
– Аты-жӛнің кім, шырағым?
– Әбіш Қошқарбай баласы.
Әбіш жазылды да топқа қарап қолын сермеп, қайраттанып сӛйледі:
– Жігіттер, мен, міне, жазылдым, жаны ардақты байлар отырсын. Кедейлер, сендер
несіне аянасың? Жазылыңдар!.. Бәрібір құр қол жүріп, иттен сасық боп ӛлгенше, тым
болмаса, тӛбелесіп ӛлейік, несі бар дейсің? Олар да ӛзімдей кісі…
Әбіш соны айтып болып отырған кезде ана жақтан дембелше, тышқан кӛз, қара
торы жігіт түрегелді де:
– Мені де жазыңыз, – деді.
– Аты-жӛнің кім?

– Ораз Онбай баласы.
Жастарға жыбыр кіре бастады… «Сен жазыл, сен жазыл!» десіп біріне бірі сілтесті.
Ӛзіне серік шыққанға Әбіш әлдеқандай мардамсып қалды.
– Кәне, тағы жазылатындар бар ма? – деп әлденеше айтылған соң кедейден 5-6 бала
жазылды. Одан артық кісі шықпады. Қанша қақсаса да, қандай ұқтырса да, ел ұқпады.
Қайта, жазылған жігіттерді кекетіп, сықақ қыла бастады.
Екі азамат исполком бастығын шақыртып алды да:
– Мына қағазды укомге тапсырыңыз, уком мылтық, қылыш, қару береді. Бұларға ел
үстінен ат әпереміз. Бұлар елді қорғайтын атрет болады, – деді.
Олар жүріп кетті. Топ тарқады.
***
Күн еңкейген кезде мойындарында мылтығы бар сыптығыр екі жігіт адырдан түсе
беріп, аттың басын жіберді. Шүу дегенде қылаң атты озып шықса да, жарты шақырым
шапқан соң, баран атты да жетті де, қамшымен жоннан бір тартып, басып озды. Екеуінің
суылдаған екпінімен ши түбіндегі жапалақ қалбалақтап аспанға ұшып, лағып барып есін
жинайды. Шӛп арасындағы шырылдауық шегірткелердің ішегі шығып қалып жатыр.
Кӛгілдір әуеде қанаты қалшылдап, ілулі тұрып, ащы әнге басқан бозторғайлар болмаса, оқ
қалақтай қалықтап, тышқан сүзіп жүрген құладындар болмаса, тезек басында қоразданып
отырған бӛктергі, бұлтаңдаған саршұнақ, секеңдеген қосаяқ сықылды қорқақ жандықтар
аттылардың дүбіріне шыдамай, қасқырдан үріккен қойдай жӛңкіледі. Омыраудан соққан
аңызақ, шапқан аттың зуылдаған желі екі жігітті де желдендірді, желіктірді; екеуі жатып
аударыс салды; үзеңгі қағысып тартқанда, бірін-бірі әкете алмады. Енді артынан ағызып
келіп жұлып кетуді бастады. Аударыспақты болған соң шауып келе жатып қарғып түсіп,
атып мінуді істесті; жерден топырақ алысты, жыраңқайдан ат қарғысты; тұра қалып
қарақұсты атысты. Кӛлденеңнен қараған кісі бұл екеуін нағыз еріккен деп ойлар еді, бірақ бұлар ерігіп жүрген жоқ еді; Бұлар ӛздерін соғысқа даярлап жүрген Әбіш пен Ораз еді.
Екі жігіт бірталай жер жүрген соң, Қарашығанақта үш күннен кейін табысуға уағда
байлап, екі жаққа кетті.
Әбіш түн қатып, ертең сәскеде Келтебұтаққа келді. Келтебұтақ – мұжық қаласы.
Бер жағында Иманақ ауылында Әбіштің апасы болатын. Әбіш сонда келді.
Әбіш аттан түсер-түспестен апасының кӛзі бажырайып:
– Қарағым-ау, тез аттан! Поселкеде банда жатыр. Жездең де қашып кетті, – деді.
– Банда кӛп пе екен, апа?
– Ойбай, адам айтқысыз, дейді.
Әбіш апасымен сӛйлесті де, атын қараңғы қораға, мылтығын шӛптің астына тығып,
үстіне жаман киім киіп, бір тайға жайдақ мінді. Қолына бір қапты алды. Сӛйтті де,
поселкеге кетті. Апасы: «Барма!» деп байбалам салса да, тыңдаған жоқ.

Қолау тайды салақтаған аяғымен ӛкпеге тепкілеп, жолмен солталаңдатып алып келеді. Маңайда тірі тышқан кӛрінбейді. Поселкенің бері жағында бір жарқабақ барды. Әбіш
аяңдап жардың басына шықты. Жарты шақырым жерде поселке тұр. Қаланың ішінде
олай-былай ӛтіп жатқан мылтықты, салтатты кісілер, кӛшеде жүкті арбалар, анда-санда
қызылды-жасылды киген әйелдер кӛрінеді. Оң жақтағы бір талдың ішінен қарулы үш атты
кісі шыға келді. Үш атты Әбішті кӛрді де, тұра ұмтылды. Кейбіреуі мойнындағы
мылтығын суырып қолына алды.
Әбіш «қашса атады, тұрса тағы да атады, не де болса, қарсы жүрейін» деп тайын
бұлтаңдатып тӛмен қарай түсті. Ойға түсер-түспесте-ақ ежіреңдеген үш солдат мылтығын
кезеніп, «стой» деп жетіп келді. Әбішті қамай тұра қалды. Орысшалап «қайда барасың?»
деп сұрады. Әбіш «білмеймін» деп басын шайқады. Ішінде бір татар бар екен, соны
тілмаш қып Әбішті тергеді. Әбіш түк білмейтін бір аңқау қазақ болды; поселкеге астық
алуға келе жатқан бір сорлы. Ауылын, болысын, аты-жӛнін әбден тексеріп болып,
«қызылдардан білесің бе?» деп сұрады. «Білмеймін, біздің ауылдың бір кісісі 8-інші
ауылға барып келген екен, сол айтып келді. Осылай қарай қызылдардың кӛп әтіреті келе
жатыр дейді. Бүгін осы жерге келіп қалар ма екен, қайтер екен?» деді. Мына сӛзді естіген
соң, солдаттар Әбішті алдына салып, айдап поселкеге апарды. Поселкеге әкеліп, бір
қораға тайымен кіргізді де, бір мұжыққа «кетіп қалмасын, аңдып тұр!» деп тапсырды.
Әбіш тайын байлап қойып, мұжықпен әңгімеге кірісті. «Ақтар қайдан келеді?
Қашан келген? Кӛп кісі ме? Бұлар соғысқа пәле дейді ғой? Мылтық, сайманы да кӛп
шығар?» деген сықылды ӛзіне керекті хабарларды жансыздап сұрап отыр. Анда-санда
астық сататын кісіні де, малай жалдаушыны да сұрап қояды. Тымағы жапырайып,
ауызынан сӛзі түсіп отырған бір жаманды кім елең қылсын? Мұжық сұраған сӛздеріне
жауап беріп отыр.
Аздан кейін поселкенің кӛшесі шабуылдаған кісі, жаңғырыққан дауысқа айналды.
Әбіш: «Не боп қалды?» – деп мұжықтан сұрады. Мұжық: «Білмеймін» деді. Атыс болып
қалып, арасында босқа кетем бе деп, қорқайын деді. Бірақ Әбіштің қауіпі ұзаққа бармады;
бандылар айғай-ұйғай болып, арбасын дүрілдетіп, абыр-сабыр поселкеден жӛнеле
бастады. Он минуттың ішінде поселке бандыдан тазарып, бейбітшілік болды. Мұжық
Әбішті қоя берді. Тайға мініп, азырақ астық іздеген болды да, Әбіш апасының үйіне келді.
Әбіш үрейленіп отырған апасын қуантып, бұдан кейін атына мініп, жастардың сиезін
шақырмақ болып, ел аралап кете берсін. Енді он тӛртінші ауылға кеткен Ораздан хабар
берейік.
***
Түс кезінде Ораз бір үйде шай ішіп отыр еді, даладан:
– Мынау атты мініп келген кім? – деген дауыс шықты. Дауысты естіп Ораз тысқа
шықса, атының қасында екі-үш кісі тұр. Киімі тәуір мырзасымақ, шоқша сақал кісі,
амандасып болған соң: «Мына атты саған кім берді?» деді.
– Исполком бастығы.
– Ендеше менен ұстап әкетіп еді, сен атымды беріп кет! Жалғыз атым еді, сендерге
ат табылмай ма? Бір байдан мінерсің… – деп әлгі қазақ жатып атқа жабысты. Ораз
бермеді. Қазақ ӛршеленіп қоймады. Аты кәдірлі болса керек, Ораздан жол бойынша
жығылса да, атына қарайды да, қайта жабысады. Даудың аяғы жанжалға айналды. Бірі

ауыл іргесін, бірі қызметін, мылтығын арқаланып, егес ұлғайды. Енді аз тұрғанда тӛбелес
болатын еді. Бірақ кенеттен шауып келген бір адам керістің тоқтауына себеп болды.
– Неғып тұрсыңдар! Шыңғырлауға банды келіп қалды!
– А, жақсы болды! Атты бермейтін немесің ғой! Мен сені қызылдың атреті деп
дереу ұстап берейін!
Ораз сӛзді доғарды. Ертоқымын алды да атын беріп қоя берді. Ауыл адамдары
аттарына жүгірісіп, айғайласып, астаң-кестең болды да қалды. Атын алған кісі де жытты.
Ораз түскен үйінен бір байтал сұрап мінді де, мылтығын бір шұқырға тыға салып,
Шыңғырлауға қарай бет алды. Сар желіп келе жатып жүрегі дүрсіл қағады. Неге келе
жатқанын, не бітеретінін ӛзі де білмейді, әйтеуір бір күш бандыға қарай тартқан тәрізді.
Алды-артына қарамай келе жатыр.
Шыңғырлау ауылына таяна бергенде алдынан ереуілдеп бандының бір тобы шыға
келді. Аттары ауыздықпен алысып, кӛкке шапшыды; үсті-басы асынған кӛкпеңбек қару;
киімдері неше түрлі сәнді. Ораздың жүрегі тұрайын деді; Үйтсе де, білдірмеді; алдынан
шықты. Казак-орыс бастығы: «Кӛтер қолыңды!» деп ақырды. Ораз қолын кӛтерді. Екі
солдат қоныш-қонышын тінтті. Ораздан «Қайда барасың?» деп жӛн сұрады.
– Сіздерге келемін.
– Неге?
– Алсаңдар, сіздің атретке кірейін деп едім.
– Не себепті кіргің келеді?
– Қызылдардан зорлық кӛрдім, жалғыз атымды алып қойды. Әкемді атып кетті.
Қазақ-орыс бастық басын шайқады:
– Ӛтірік айтады иттің баласы! – деді. Ӛзге екі бастық «шыны шығар» деп сеніңкіреп қалды. Казак-орыс сене қоймады.
– Шыныңды айт! Бәрібір ӛлесің! – деді. Ораз қарғанды, нанбады. Нанбаған соң:
– Шынымды айтайын, ұрлық қылушы ем. Исполкомның құдасының малын ұрлап,
исполком мені ұстайды деген соң, қашып жүрмін. Сіздерге кірсем, жаным қала ма деп
едім. Құдайға адалы осы, – деді Ораз жүзі жанбай. Мына сӛз казак-орыстың миына кірейін
деді. Ӛзгелеріне орысшалап айтты. Олар Оразға абдан сенді. Бірақ казак-орыс кӛпке шейін
басын шайқай берді. Әйтпесе Ораздан пайдалы кісі шығады. Шолғыншы болады,
қызылдардан хабар біліп береді. Қазақтың сырын біледі деген дәлелдерден аса алмады:
әтретке алуға о да кӛнді. Сол әңгімемен алдындағы жақын ауылға келіп қалды.
Ауылға таянғанда солдаттар қойға шапқан қасқырша тұра-тұра шапты. Үш бастық
пен Ораз бір бозғылтым киіз үйге тоқтады.
Үйде бір кемпір қатын, 14-15 жасар бір-екі бала бар, ӛзге жан жоқ. Олар да үрпиіп
жер үйде отыр екен, іздеп жүріп Ораз тауып алды. Тӛрелер тамақтанып аттанатын болған
соң Ораз жарлық бойынша он бес жасар баланы қойға шапқызды. Үйді тазалап, тӛсек

жайып, жаңа тӛрелерін күтіп жүр. Самауыр қойылып жатқанда ауыл қыдырған тӛрт
солдат та келді.
Қошқар тұмсық, мұртын шығыршықтаған бір бастық:
– Қыз жоқ па екен? – деп сұрады. Солдат қазақтарды боқтай бастады:
– Неткен сболыштар! Бір жас қатын жоқ, қайда тығып жібергенін білмейсің…
Артынан бір солдат келе ӛзгелеріне мақтанды:
– Сендер түк таба алмайсыңдар. Мен табам, теректің астынан бір қатынды суырып
алып, ӛкірттім! – деді. Екі солдат оған еріп, шауып алды да кетті.
Ораз бәрін біліп, зығыры қайнап отыр. Бірақ айтуға тіл жоқ, ішінен қиналды.
Шайдан кейін орыстар шылым тартысып, қазақты қалай қорқытқанын, атын тартып
алғанын, қылышпен үш шауып, біреуінің басын зорға кескенін, бір әйелді бырс еткізіп
қарынға сұғып алғанын, қалай жанталасып жүгіргенін айтысып отырғанда, үш бастығы
ұйқыға кірісті. Тӛрт солдаты аттарын суаруға ауылдың алдындағы құдыққа кетті.
Бастықтың екеуі ат соғып қажып жүрсе керек, қор етіп кӛзі ілініп кетті. Біреуі тӛңбекшіп ұйқтай алмай жатыр. Ораз босағадан жүресінен отырып, сүйеулі тұрған
мылтықтың бірін алып, тамашалап о жер, бұ жерін қарады, құлағын қайырып кӛрді.
Қазақ-орыс бастығы сыртылдағанын, шаппаның дауысын естіп, басын кӛтеріп алып:
– Алма мылтықты! – деп жекірді.
Ораз аңқаусып:
– Алса қайтеді? – деді. Мылтықты тастаған жоқ, икемдеп ұстай бастады.
Қазақ-орыс:
– Таста, атылып кетеді? – деп орнынан тұра бергенде, Ораз атып тұрды да, басып
қалды. Казак-орыс мойынын астына ала бүктетіле жығылды. Мылтықтың дауысымен
шошып оянып тұра берген біреуін Ораз тағы басты. Тәлтіректеп о да ӛкіре барып жер
құшты. Олар жанталасып, қорқырап, тулап жатқанда қалған біреуі жын соққан кісіше,
ұйқылы кӛзімен тұра беріп, қайта жығылып қалбалақтап жүр. Ораздың оғы таусылып
қалды білем, басып қалып еді, от алмады. Ораз тұрып-жығылып жүрген орысқа тұра
ұмтылып, мылтықтың темірімен қос қолдап тұрып, қарақұстан берді. Омақаса барып
құлады. Тағы бір-екі қойып жіберді де, жүгіріп барып тағы бір мылтықты алып, құлағын
ашып жіберді. Оғы бар екен. Атып тысқа шықса, тӛрт солдат тырым-тырақай ауылға
қарай ат қойып келеді екен. Ораз үйге кірді де, босағадан тұрып кӛздеді. Үйге жүз елу
қадамдай жетпей, алдыңғы бірі шалқалай, аттан мұрттай ұшты. Аты ойнақтап шыға берді.
Оған таяу келе жатқан біреуін тағы қалпақтай түсірді. Алдыңғы екеуі жығылған соң,
қалған екеуі жетегін тастап, жарық берді. Ораз жүгіріп шығып, ордаңдап жүрген аттарға
ұмтылды. Мылтықтың дауысынан шошынған ат жуырда ұстата қоймады. Жан-жақтағы
үйлерден адам шықпады, терезеден, есіктен басын қылтитып сығалап тұр. Ораз:
– Шығыңдар жылдам, атты ұстас! Қорықпа, бәрі қырылды! – деп атой беріп,
аттарды қайырып жүр.

Қатын-қалаш, жаман-жұман еркектер жүгірісіп, аттарды ұстасты. Ораз бір атқа
міне сала, қашқан екі солдатты қуып кетті. Бірталай ұзап кеткен екен, алыстан қарасы ғана
кӛрінеді. Ат үстінен бытырлатып атып келеді. Оқ тимеді. Ораз жете алмады, оғы
таусылған соң қайта қайтты. Барлық мылтықтары, бес аты олжа болды.
** *
Он шақты күннен кейін Електегі укомның жиылысында Қарашығанақ болысының
ісполком бастығы Құрман дейтін жігіт бандыны қырғанын айтып, баяндама жасады.
Құрманға уком тәңір жарылқасын айтып, атын қызыл тақтайға жазды. Қару-жарақ укомге
тапсырылды. Киімдер ісполком мүшелерінің пайдасында қалды. Ораз қызметтен
шығарылды. Әбіш те ісполком мүшелерімен келісе алмады. Орынборға оқуға кетті.
Кӛзсіз ерлердің аты шықпай, елеусіз қала берді. Заманына қарай ерлері болмақ қой.
«Ӛлі арыстаннан тірі тышқан». Заманымыздың ерлері атаусыз қалмаса жарар еді.

http://kk.wikipedia.org/wiki/ Жүсіпбек_Аймауытов

