ЖҮСІПБЕК ЛЙМАУЫТОВ
АУДАРМАШЫ

П ӘРЕН Ж І (ПЕРДЕ) Е Р Т Е П С І
(Асылы орысшадан)
Қызыл тандагы да, ымырты да, аласәулесі де жок, “келе жатырмын” деместен, согыс жарияламастан кара түн келді де, жарық күнді
жагасынан алып ұрды.
Тек қоныр салкын арықгың ақырын сыбдыр қаққаны болмаса,
төңірек қүлакқа үрған танадай мелшиді.
Әлдеқайда бір бармақ домбыраны дыңгырлатқан болады; домбыра арыкка эн қосады, адамның жаны ол әнге неғып сыйсын...
Жүз-жүзден жылдар теңдеген Самарқанның салауатты мешіттері
жалбаргандай колдарын кокке үсынуда. Шаь зынданының арқалыгы
аспандай иіліп, үңіреюде. Адам қолымен жасап келтіре алмайтын Бибі
ханым мұнарасының тамтыгы мүңайып, мүлгуде.
Бибі ханым Ақсак Темірдің қатыны деп кариялар да қауесет етеді.
Өтірік-расын кім біледі. Бірақ ажал кайда болса, Ақсақ 'Гемір сонда болды деседі. Өйткені, үлы ажал долы Темірдің гана қолынан келген гой.
Алыстан ат өктеп, антығып келген азамат масаты шагырга кіріп,
тэжім етіп, иран патшасы еркімен бағынатын емес деп хабар бергенде
Темірдің кылжыр, қыли көзі нажагайдай жарқ етті де, кабагы жауар
күндей түйіліп кетгі. Таң атысымен ат жалына ұмтылған, қорамсактарынан сарбас түксиген орданың сансыз қолы үшы-киыры жоқ даланың
соны щөбін жапырып, жосылтып, сечдей агылды. Самарқан аңырады.
Қасында топты күң-нөкер Бибі ханым масаты шатырдың саясында
шөптің сыбдырына, қасқырдың үлуына күлақ салып, аглас тесекте
төңбекшіп, таңды таңға үрды. Бибі ханым корықты дейсіздер мс? Неден
қорқады? Темірді жан жеңіп көрген жоқ, оның болаг жүрегінен отетін
садақты элі бір үста жасаган жоқ.
Күндерден күн өтті. Өткен сайын көзінен от кетігг, кабагын шытып, ернін еміре гістеп, Бибі ханым есалаң адамша кілем үстінде сендел
қақты. Аксақ Темір әлдебіреуді сүйіп коя ма ден, түн баласында кіргіігі
айқаспайды. Аузына тілі сыймай, келе үшып жыгылған шабарман иран
жүртын Темір жсңді деп хабар бергенде Бибі ханым асыл білезігін атып
тастады, ханның асау аптыгын жалгыз өзі иемденуге Алладан жэрдем
тіледі; Аплаға ісім жақсын деп, хан келгенше мешіт салдырмақ болды.
Ондай сұлу мешіт жер жүзінде болмау керек кой.
Жүргган асқан шеберді іздеткенде ханның бір бегі тұтқын арабгы
жіберді.
Тал бойында бір міні жоқ, сүйріктей қара торы жігіт шатырга кіріп
келіп, іркілмей бас иді.
Бибі ханым:
- Сен мешіт саласың, - деді.
- Қүп болады. Сүлудан еігені өзім де салган емен.
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- Сен ер екенсің, өнерің д е ерлігінлей б о л са , с е н і а з а т е т е м ін
- Әкемді жақында күшады екем гой.
- Ж аксылап жасай алмасац, ә к е ң ө зін д і ем ес , б а с ы ң д ы к ұ ш а р ,
деп ханым кекей жымиды.
ІІІебер ләм деген жоқ, иыгын бір қысып, ш ыгып кегті.
Содан былай, тан атқан саиын Бибі ханымнын к оіі меш ітке қарап,
меш іт смес-ау, бакыт сұрап, тастан соктырган дуасына карал оянар еді.
Үйткені, бейнеусіз тас пен балш ы қ ертегіден бетер, зам агта дуал б о п
осіп келе жатыр еді. Түн аскан сайын мешіт көркейіп барады.
Ханым мэз: меш іт көніліндегідей, м е ш іт д е г е н ш е , б а қ қ а а ң с а п ,
шөлдеген жанның кұмарткан ж ьф ы десең б о л м а й ма! Ш е б е р д ің о н е р ін е
тамсанбады, үйткені: а к ұ д ай , басыма б о с т а н д ы қ б е р . м а ң д а й ы м д ы аш
д еп, о да жанын салып жагқанын ханым б іл е д і гой . Ш е б е р д ін к а р а горы
жүзі кейде кенет күлпынайдай қызгылт т а р т а қ а л а д ы , қ ү б а та л д а й
майысқан мусін денесі жын кақкандай қ и м ы л л а й д ы , д а у с ы т а м а г ы н а н
емес, кеудесінен шыққан тэрізденеді, қ о р ы қ қ а н , д ір іл д е г е н , л о л д а н ғ а н
топты күлдарды саусагының үш ымен, к а б а г ы н ы ң қ а г ы с ы м е н к ү р д ай
ж оргалатып, әмірін орындатады; Бибі х а н ы м о н ы ң б ә р ін д е б үя
басты рмай кореді, аңдайды, тындайды, таң қ ал ад ы .
Ш ебер жүмысының буына түскен, ш е б е р д ің о н е р ін е , о н ы ң с ү л у
мешітіне қүлдар д а мастана, әуліге қ и м ы л д а г а н ; о т ү г іл і ш е б е р д ің
жалынды коз» түсіп кетсе, жансыз қара т а с т а р д а ж а н б іт к е н д е й о р ы н орны на түра қалган; мүның бәрі д е х а н ы м іа а л а қ а н н ы ң а я с ы н д а г ы д а й
аян.
Тас пен балшык бактың сүлу дуасындай т із іл ііп , қ а т а р л а н ы п , ө сіп
бара жатканын да ха»іым сезеді.
Алайда х а н ы м н ы ң к о зі бір нәрсені к ө р м е й д і: ш е б е р ж ү р е г ін ің а сау
толкынын сездірмеймін деп ханыммен б е т п е -б е т к е л ге н д е к ы р ы н -д а п ,
қаймак ерні қалтырап кеткенін, абайсызда а р г ы н а н к о з ж іб е р г е н ін . түн
баласында шатырында тонбекш іп, үйкы к о р м е г ен ін , “д а у ы с ы м ш ы гы п
кетпесін” деп, сүйріктей білегін канатқанша т іс т е ге н ін х а н ы м к о р -м ей д і.
Ертеңгі, кешкі намазда әзэзілдің арбауына түскенін үмытыгі, дуа
орнына шебердің еріні бір гана ханымның атын сы бы рлаганын ханым
естімейді.
Бірак меш ітгің ірге жагы шебер жазылган дуадай, шебер қадаган
маржандай тізіліп келе жатып, үстіңгі жагы оқысынан қүйқалақтаньш,
иілген аркалыктар, көлденең букпелер, кедір-бүдыр боп б ара жатканын
ханым байкай койды. Ьайкаіан адамга мешіттін үсті мен асты, созылып
намаз оқып түрган адамның асау нәпсін тьнога әлі келмей, кырдың
коркауындай жан шош ырлық ащы дауысгап, ақырып жібергені іспегті
корінер еді.
М еиііттің өзгеріп бара жатқанын сезіен күні сәскеде ханым
шеберге қарап наздана езу тартты, үйткені, ханымның көптен ізетпен
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шөлдеп, құмартқан балдырған денесі кұмарлык билеп, делбеше бұрақдап, намазда тұрып, айкайлап жіберіп еді. Үйткені, ханды тезірек кайтара гор деп, о да тәнірге жалбарынды гой; шеберге ұсап о да әзәзілдін
арбауынан қорыкпай, жас жаны махаббат ансап, зарланды ғой; сондыктан оның тілегі де тэнірінің көкейіне қонгандай күштірек болды.
Шебер менің сырымды үкты-ау дегендей, кете беріп, оған карап,
тагы бір жымиды.
• Шебердің көзі кетіп бара жаткан ханымга гүскенде білегін тағы
бір қыршып, шатырына сүңгіп кетгі.
Со күні кешке шатыр жаныидагы жапырылган шопті жанышқая
аттын катты дүрсілі тағы естілді, үзеңгі күніір етгі, алқынған шабарман
шатырға арсаландап кіріп келді.
- Он күн өтіп, он бірінші дегенде Ақсақ Темір көреген осында
болмак, - деді.
Кан иісін сезген тагы мысыктай Бибі ханым бүлгаң етіп, дереу
шеберді шакыртты.
- Бітуге қанша қалды? - деп сүрады.
- Мүнаранын төбесі калды, - деді шебер жерден көзін айырмай.
- Оны тез бітіресің бе?
- Тіпті бітірмеймін, - деп, жалынды көзін ханымга қаратып жарқ
еткізді.
Ханымның іші сезе койды, ызбала мырс етгі.
- Ендеше, өлесік.
- Өлімнен қорықпаймын, жүрегім өзі де өлім аузында.
- Сені мен азат етемін деп серт қылдым ғой...
- Маған азаттық ажалдан тэтті емес.
Ханым шебердің от боп жайнаған көзіне тағы бір қарады да,
некерлеріне сілейт деп бүйырды.
Ханым ертенінде түрысымен онын шатырына кірді. Ол жатыр.
Кол-аяғында бүралмаған, мертікпеген буын жок, сүлк денесі найзағай
соққан бүтақтай бейнеуі кеткен; камшы сойған аркасы көк ала койдай,
қан талаған, жалгыз-ак көзі... көзі бұрынғы қалпы; көзіне тесірейе
қарады да, ханым тыска шыкты.
Кешкісінде шатырдың босағасында ентіккен ат тағы пысқырды да,
Кереген үйде болады, - деп шабарман тағы хабар кылды.
Ханым ым какты - шеберді тағы алдырды.
- Мешітті неге бітірмейсің?
- Сүйгенімнің сүйгеніне бола мешіт соқкым келмейді.
- Сен мені сүйесін бе?
- Оны мешітгің тастары, айдай шағылыскан сырлары айтып түр,
занғар күмбеіден гуілдеген даланын желі жырлап түр! Бар махаббатымды осы мешітке теккендігімді эр топаны, әр тозаиы сөйлеп түр; элде сен
оларды көрмейсің бе?
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- Коремін, ап не тілейсің?
- Коп емес. Дуылдаған аузымды улы түсті ерніңе бір тигізсең, бо>
лады.
Ш ебер бұл тілегіне:
- Әкет, сой? - деген жауап алды.
О к ж ыландай бүравдал, безгектей калтыраган, кобы здыц шегіндей тырсылдаган ауыр ойлар ол түні ханымнын басын ара шакқаидай
кылды. Күнін жылдай өткізген үзак айлар бойы жалгы здыкта жанына
жинаган ьсүмарлыгын бірге не хаига сақтап, құрамылтқан д енесінің әрбір
лэззатын, комагай ернінің эр сүйгенін соган гана тагы рам д еп жүргенде
шебер деген немесі сүйгіз дейді!.. Ж оқ, карагым! О ны ң жөні нс бсіла
койсын. О ның аты: ханның козіне шоп салган, оз ырысынан озі безген
б олмай ма?
Бірак меиііт не?.. Оны бітіру керск. Әйтпесе, тәңірінің сілесіне
калып, Тем ір ханнан жүрдай боп, оган элдсбір эйелді күш актатқаны да.
- Апырмай, енді не кылу керек?
Кеш кісінде тагы шабарман келіп, калган аз күннің бірін тагы шегеріп қойды.
Бибі ханым тагы ойга қалды. М ешіт бітпесе, не болмақш ы? Ханның махаббатынан, өзінің ракатынан айрылмакшы. Ал шебердін конілін
гапса, оны хан білсе, онда не болмақшы? Ажал да.
Ажапдан бэлсн корыккан жок. Ақсак Темір Корегеннің ханымы
емес пе?! М ахаббаг куанышына саты сгырганда омір сонш ам а қымбат
нәрсе емес. С өйтіп, Бибі ханым:
- Ш еберді келтір, —дсп тагы эмір етті.
- Ж үругс жарамайды, - десті.
- Ендешс котеріп экеліддер.
Ш еберді кілемге салып, котеріп экеліп, ханымның аяқ жагы на қойды. Бозарган жүзі одан жаман ш өлмектей болып, сызықтары қылдырыктай болып, қазына калыпты. Коздері бұрынгыдай жайнап түр.
Ханым күңдерін ымдап шыгарып жіберіп:
- Айтқаныңа көндім, - деді.
Ш ебер жымың етіп, энтек басын котерді.
Х аным қасына келіп, тізерлей отырып, ернін созды. Ш ебер снсеріле ұмтылды, дәл жеме-жемге келгенде, ханым басын әнтек кырындата берген кезде кезерген ыстык ерні үртына сүлікш е жабысып қалды.
Ентіге, қүшырлана сорыгі, маукын басып, кілемге қүлап кегкенше ханым
тырп еткен жоқ. Ханым орнынан түрганда сол сүю ден бейне бір шипа
тапқандай, күйреген сүйектері эп-сэтте бірігіп, шыкқан буындары
салыны п, жаралары жазылып, шебер де ұшып түре келді.
- Тем ір ханның келуіне карсы мешіт дайын болады, - деді дс,
ш ебер шыгып жөнелді.
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Айтканындай-ак, хан келерден бір күн бұрын мешіт дайьш болды.
Көздін жауын алғандай мұнаранын шаңкайган аніык сырын көргенде
ханым танданганы сонша, шанк ете жаздап, дауысына әрең деп ие
болды. Мұндай сұлу мешітті адамзат қолымен жасай алады дейсіз бе?
Шебер саргая, өчеурей күткен тілегінің бар куанышын, үмітсіз талабының бар құмарткан кушін, жан-тілін салғандыктан, мешіт осындай болып шыкты гой; махаббат күші керемет кой.
Неше түрлі кымбат бұл, қалы кілем, асьш тас деймісің, ұзаткан
қыздай он түйеге ыргап-жырган, шеберді бір керуен кылып, ұзаттырды.
Шебер ханымга анадайдан үнсіз тәжім етіп, атына секіріп мініп,
керуенін бастап, дөң асып жөнелді.
Ханым артынан қарап тұрды да, мешітіне көзін бір салып, көңілі
жай тауып, катты бір күрсінді.
Бірақ дэл сол кезде ұрты кышып бара жатканын сезді. Колдары
мұздай боп кетті, жүрегі тына калды. Неден корыкканын өзі де білмейді.
Тұра шатырына жүгіріп. күміс айнаны жұлып алды. 'Гүрін көрер-көрместе айна колынан түсін кетті. Маскара! Үлбіреген ак құба ұртында шебердің жүп-жүка ернінең қалган таңба тайга басқандай, баданадай боп, баттиып тұр.
Ханым ұлы сәскеге дейін шатырында міз бакпастан сілейіл жатты.
Бүгінгі түні хан болат білегімен бауырына қыспайды, кұрамыткан,
кұмарткан денесінің сусынын кандьф.майды, апарып өлтіріндер деп эмір
қылады да, кайтып есіне де алмайды деген ой миын толассыз улады.
Ханым ханға бетін көрсетпеу керек, тым бодмаса, бүтінгі түні
жасыру керек. Енді қантпек?
Неге болса да басын байлады. Мұндайда махаббат пердесін жанымен жаны ашыгансып, андып жүретін әзезіл сайтан айла тауып бере
қойды.
Ханым бетіне пәренжі салды; өз кылмысын білдір.меу үшін, әйел
біткен бетіне перде кніп жүрсін, бетін корсетіп, еркекті кызықтырып,
аздырмасын, үйткені, еркектің ойы дейім қасиетті, зор жұмысқа бөліну
керек деп жарлық шашты.
Орданың одыраң әскері кикуды сальпт, бөріктерін аспанға атып,
садақпен көздеп, арынды аттары ауыздықпен алысып, Самарканға саусылдап кіріп келгенде, шатырларының алдында бетіне кара салган,
сымбатты бөтен эйелдер ұшырады.
Бірак кан жүтып, шаң жұтып, соғыстан аң болып, эйелдің жылы
қоіічын аңсап кайтқан эскер тындасын ба, киімдерін пәренжісімен кабат
сыпырып а<іып, тер сіңгсн кежімнің, кілемнің, олжа салған қоржындардың үстіне жалаңаш эйелдерді алды да ұрды, алды да ұрды.
Олардың ішіндегі ең күштісі де, ең тағысы да Темір ғой. Ол
мешітке көзін салган жок, шатырга ентелей кіріп келді, Бибі ханымның
бұраң белін таң атқанша апып білегімен айкастыра қысып, бос тұрған
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сұлу сауыттай-ак құмарлыктың катты ашыган, ыстық сусынын толганша
құя берді.
Туні бойы, тан атқанша, мана жаккан сені-сн оттан аулак шатырды ң көлеңкесінде, айдың сәулесінде құшырлані^ан гістерден, еркектердің ентіюсен демінен, әйелдердің мьщқылдаган, сы ңкылдаган ыстык
да>ъісынан құмарлықтың толқынды жыры жасалды.- Гек анда-санда жерде от басында аунақшып, терең сырлы күншыгысындай, ескі, ащы темекінің түтініне булыгып, уына елтіп, демігіп отырған карау-қарау
ш ылымш ылардың көлеңкесі қарауьпады. Олар жотеледі, қырылдайды,
бірінен соң бірі жан ш ошырлық, мзнсіз, мас дауыспен сакылдап тұрып
күледі. Олардың күлкісіне д ала қарсактарының ішін тартып ұлыган
дауысы ән қосады.
Танертең ше?.. Таңертең Бибі ханымның жагасы жайлау, гобесі
кыстау, езуі бір жиыдған жоқ; жазаласа да, хан бәрін біліп койып, ұстап
әкелген арабпен екеуін косақтаңдар деп, омір қылганда д а езуін жнмады.
Екеуін биік мұнаранын басына алып шыкканда, өлср алдында бір сүймек
болган ш ебердің отты ернінен басын бұлқынганда да ханым жымиюдан
танбады.
- Бәрібір екеуміз бірге олетін болдык қой. деп, шебер омыраулаганда:
БиСі хаиым басын былгаң еткізіп:
- Ж оқ, - деді.
Бір монет өткенде екеуін мұнара;дзн құлатып жіберген әскер,
ханымды салбыраткан жіп үзіліп кетіи, бсйне махаббатың мамық тосегінде жатқандай, Бибі ханым қатты жерде емін-еркіы, сұлу айдай жар»
қырап жатқанын көрісті.
Міне, Бибі хаш>ім мсшіті деген меш іт солай салынган еді; пәренжі
киюдің е}ггегісі осылай айтылушы еді.

А й м ау ы то в Ж . Ьес т о м д ы к ш ы га р м а л а р ж н н а гы . - А л м а ты :
Г ы л ы м , 1997. - 2-т. И овесгъ пен энгім ел ер, ау л а р м ал а р . - 240-246 б.
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БАЛЖАН
(Рсібиндранат Тагордан)
Баланың атын Балтілді деп қойғанда, сакау болады деген кімнің
есінде бар? Екі апасының аттары: бірі - Сұлушаш, бірі - Күлімкоз
болған соң соларға ұйқастырғалы әкесі кенже кызьш Балтілді қойып еді.
Еркелетіп Балжан деуші еді.
Қыз туды - масыл ғой. Екі апасын жасап, жабдықтап, реңдеп құтты жеріне қондырса да, кіші қызы ата-ананың жүреғіне қара тастай басып, өтпей отырып алды. Жүрт оны мақау болған соң құлағы да керең
деп ойлады. “Сорлы. заманың элде қандай болады?” деп, оның көзінше
есіркеп, сөйлей беруші еді. Қүдай ата-анасына қарғысқа бола берғенін
Балжан бапа жасынан сезді ғой: кісікиік болып, оңаша кұнелтіп үйренді.
Жұрт Балжанды жан екен демей, ұмытып кетсейші. Онда да бір сәрі
болар еді. Жан жарасын кім ұмытар? Балжанды ойлап, күні-гүні атаанасының жаны күйзеледі. Мылқау Балжан өте-мөте анасына қорлық
боп көрінді. Анаға үлдан да кыз бала тонның ішкі бауындай, он екі
мүшесінің біріндей болмақ қой: қызының мініне анасы өз мінінен жаман
ойлады. Ата байғұс аяй ма, кім білсін, сақау БаЛжанды өзғе қыздарынан
кем көрген жоқ. Қайта артық қорді. Бірақ анасы Балжанды мойнындағы
кескектен бетер жек көрді.
Балжан тілден тақыр болғанмен, ұзын кірпікті саялаған сүлу қос
қара көзден тақыр болған жоқ. Ішкі сырына айна болгандай оймақ ауыз,
тэтті ернінен де Қүдай оны кенде қылған жоқ.
Ойлаганымызды сөзбен жеткізбек болғанда дэл сөз таба қою оңай
емес қой. Қалай айтсам екен деп, ішіңнен лажсыз ойланасың ғой. Кейде
сөзің ойыңа дэл келмей, жазатайым кетесің гой. Ал қара көзге ондай
тілмаштың кажеті жоқ. Жанның сыры айнаға түскендей дэл корінеді.
Қара көзде жан сыры тұтанады. Сенеді, біресе лапылдайды, біресе
тұңгиыққа батады, біресе батар айдай біртегіс нұрланады, біресе жарқ
еткен нажагай отындай көк күмбезін замат жарық қып жібереді.
Туғаннан ерін қыбырлағаннан басқа тіл сыйына жарымаған жан көз
тіліне жаттыгады. Көз тілі ішкі сырды көрсетуге, теңіздей терең, таңдақ
пен шапак, сэуле мен сая кезск ойнайгын, аспандай ашық болады.
Жарагылыстың өз бетіндегідей сақаудың бетінде элдебір жалғыздық
айбарының ізі жатады. Балжанның сонысынан қорыққандай өзге балалар онымен еш уақытта ойнаган емес. Бапжан тілсіз, үнсіз, тал түстегі
құла түздей жансыз.
Бапжанның ауылын Шандуер деп атайтын. Ауылды жанап ағатын
өзге Бенгел өзендерінен бәсірек жіңішке өзен (. . .) ауылдың аруындай,
тар арнадан бойы корінбейтін. Осы тынымсыз аққан жылым су қасындағы ауылдың қыбырлап жұмыс кылған адамдарыидай, кемерінен бір де
шыкпай, өз міндетін атқара беретін өзеннің екі жақ жағасында ағаштан
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тоы жамылған, тұяиадай үйлер созылатын. Өзен патш асы
пері қызы
тағьш ан түсіп, ауы лды ң бау-бақшасына билік күрып, қара басьш ын
қамьш умытып, берекслі, кұтты еңбекке елгезектеніп, үкідей үшатын.
Байқадам (Балжанның әкесі) үйі өзеннін қак жиегінде. Қасынан
өткен қаиықшьшарға Байқадамның қорасы алақанның аясындан көрініп
түрады. Сол өлі мүліктің ортасынан жұмысын бітіріп, жасырынып жискке келіп отырган ш үйкедей қызга элдебірсудің козі түсті ме. ж ок иа кім
білсін, бірак қыздын кемтігін жаратылыс өзі толтырды. Қ ызбен өзі
сөйлесті. С удын сыбдыры, ауылдың шуылы, қайыкиіылардың эні, құстардың ш ырылы, орманның сыбыры араласып, Балжанның жүрек діріліне құйылысып үндесуш і еді. Бәрі косылып, бір зор толқынды дауыс
болып, Баджанның үрейлі жанына есігін ашып кіруші сді. Ж араты л ы о
тың осынау бұлды р шуылы, осынау кыбыры сакау кы зга тіл болушы еді.
Өзін кірпік аясындагы осынау кара квздің созі маңайдагы дүнненің сөзі
тәрізденуші еді. Басында торгай шырылдаган агаштан бастші, жымындаған момын жұлдызға шенін - бәрі де ымдаскандан, колдарын сермескендей, сойлескендей, жьшагандай, күрсінгендей болар еді. Ш еке
кызар, мн кайнар түс болып, қайыкшылар қанығын доғарып, тамаққа
кеткенде, ауыл адамдары маужырап үйқыга батканда, кұстардың
ш ырылы тынғанда, паромдар каңтарылғанла, кыбырлаған ж ұрт гыным
алганда, дүнне иесіз аңырап, жансыз алыпқа айналганда, коктің көз
жеткісіз жан сүнсінерлік көк күмбезінің астында ж алгы з-ак меңіреу
жаратылыс пен меңіреу кыз қалар еді. Екеуі де үнсіз сойлер еді, біреуі
күннің ж омарт нұрына шомылып, бірі аласа агаш ты ң саясы на тыгылын.
Алайда Балжан достан да құралақан емес. Корада екі сиыр бар:
Ж антак пен М ескарын. Балжаігның аузынан оз аттарын өмірі естімесс
де, аягы ның тықырын олар жақсы біледі. Балжанның оларга айтар созі
болмайды, бірак оларды еркелетіл, бірдемені быдцырлайды. Сартылдаган сөзден де достың бьілдыры оларга коп үгымды. Өзгелерден де
Балжанның оянганы. жылы ұшырағаны оларга жагымды. Балжан қорага
кіріп, Ж антакты мойнынан кұшақтайды. жагын ж агы на үйкейді. Ол
кезде М есқарын момакан козін бажырайтып, Балжаннын бетін жалайды.
М ерзімді уагында снырларына Балжан күніне үш рет келеді, кейде одші
да жиі келіп калады. Біреуден реижіткендей соз есігкснде Балжан үнсіз
достары на мезгілсіз де келіп жүреді. Олар Балжанның мүңды баяу көзінен жан жапырыгын оқьіган іспеттенеді. Таяу келіп, мүйіздерін ептеп
колына сүнкеп, үндемей, дөрекіленіп, Балжанды уатқан болады. Бүл екі
достан басқа еш кілер де, мысык та бар-ды. Олар Балжанга опашылдыгын көрсетем десе де, сиырлардай дос қылмаушы еді. Күндіз демсй, түн
демей, қалт еткенде мысык Балжанның гізесіне қаргып шыгып, қалгып
пырылдаушы еді. Балжан нәзік бармактарымен желкесін, аркасын сипаса, бір жасап калар сді.
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Жаксы жануарлар арасынан Балжаннын бір жолдасы болды. Бірак
онымен арасы кандай екенін айту қиын. Өйткені, ол сөйлей білетін адам
мен Балжанда ұғысатын тіл бар ма? Ол - Үсейіннің мейлінше жалкау
кіші баласы Әлтай еді. Әлтайды адам кылам деп, ата-анасы осынша талпынса да, түк шықпасын біліп, күдерін үзген еді. Дегенмен жалкаулардын да бір артык жері бар: уй іші жамандаса да, оларды өзге жүрт
тэуір көреді. Жұмыска айналмай қолы бос жүрген соң, олар әлеуметтің
меншігі болып алады. Әрбір калада таза ауамен дем алып, бас косарлық
бір орын болады гой, сондай-ақ күнін кім көрінгенмен мылжыңдасып
өткізетін, тентіреген, еріккен екі-үш еріншек әр ауылга да керек. Істерлік
іс болмаса, әңгімелесерлік кісі керек кой, сондай кезде еріншек колыңа
тусе кетеді.
Әлтайдың басты касібі балык аулау болатын. Уақытының көбін ол
аушылыққа жүмсайтын. Әлтайды іздеген кісі кунде түстен кейін өзен
жиегінен табатын. Әлтай жиекте отырып, Балжанмен көп кездесетін.
Қандай жүмыс қылса да, Әлтай жанында серік болганын жақсы көретін.
Балыққа қармақ салып отырган кісіге сөйлемейтін серік қаса корім гой.
Үндемейтіні үшіп Балжанды Әлтай багалы адам деп санады. Өзгеше
көргендігі гой, өзгелер Балжан десе, ол Бал дейтін болды. Балжан томар
агашының көлеңкесінде отырады. Анадай жерде Әлтай отырып, қармак
салады. Әлтай дәйім азырақ қамыр әкеледі. Балжан қармаққа шаншуга
оны даярлап береді. Қасында үзақ отырган соң, козінің сұгын сатқан
пайдасыз адам көрінбейді, Бапжан оган шынымен көмек көрсеткісі
келді-ау дейміз. Бірақ жумыс жок, калай комегін тигізсін? Сонда Балжан
“Балымның мундай іс қолынан келеді деп ойлаган емен” дегізіп, Әлтайды таңдандыргандай бір оқыс күш бер деп, жаратушыга жапбырынады.
Ой-дүние-ай! Балжан перінің қызы болып, судан акырын шыга
келіп, жылан бас асыл тас әкеліп берер ме еді! Онда Әлтай жаман
аушылықты былай тастап, дүниені кезіп кетер еді. Кімді іздеп десейші?
Күміс сарайда, алтын төсекте жатқан Байқадамның балдыргандай
майысқан Балжанып іздеп. Кунмен шағылысқан асыл қазына патшасының кызы - біздің Балжанды іздеп. Бірак бүл болмайды гой, мумкін емес
қой, дүниеде болмайтын нэрсе жоқ кой. Сондықтан емес, Балжан жер
астындагы патшаның қол астында тумай, Байкадам үйінде туғандықтан.
Сонсоң Үсейіннің баласын калай гаң қалдырар?
Балжан бірте-бірте бой жетті. Бірте-бірте есі кіріп, ішкі сырына
бойлады. Ішіндегі жаңа ойлар айдың он бес жаңасы кезіндегі кок теңіздің қиядапл толқындарындай көтеріліп, сыртқа шыгуга жол таба алмады. Балжан өз ішіне уңіліп, озінен әлденелерді сурады, бірақ тусінгендей жауап ала алмады.
Күндерде бір кун ай төбеден асқан, түн ортасы ауган мезгілде
Балжан есігін ептеп ашып, тысқа қоргапап қарады. Самалдай жарықтүңде жалғыздық көрген Балжандай жаратылыс маужыраған жерге көз
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салып түрады. К екірегіндегі асау, албы рт жас өмір аттай гулады Суйініш пен күйініш кемеріне жетіп, жаиын кернеді. Балжан ұшы-қиыры жок
жалгы здықты н ең шетіне жетті, жетпек түгілі аггап кетті. Ж үрегі
коргасы ннан ауыр тартты. Қайтсін, гүк аЙтуга мүршасы келмеді. .Лласұрған үнсіз анасыны ң етегі жанында аласұрған, кимылсыз, үнсіз сілейіп
тұрып ка.;іды.
Күйеуге қалай берудің карызьш ойлап, ата-ана;іан маза кстті.
Көршілері корлап өлтіріп барады. Ортамыздаи к>амыз деген создердің
шетін де шыгарды. Байқадамдікі - ауқаіты үйдің іші, күніне балы қ етін
де екі жейтін уй. Ондай үйдің досынан дұшпаны көп болмак кой. Аягында бұл жүмысқа «эйслдер араласты. Байкадам бірнеш е күнден жогалып кетті. Сапардіш каитып кеп: “Қалкұтка жүреміз” деп камдана бастады.
Ботси елге жүрмек болды. Күзгі сасык тұмандай Балжанның жүрегін коздің жасы жанышты. Қоқырланьш кашаннан жина-чған мэлімсіз
қоркыныш жанын әртеп, аузыи буган огіздей Ьалжан ага-анасыны ң
соңынан аяңдай берді. Бірдеме сұрайтын адаліша үлкен козін бажырайтып, олардьпі бетіне қарай берді. Ата-анасы бір ауыз да гіл кагпады.
Осы әңгіменің қызу үстінде, балык аулап отырган Әлтай күліп, Балжанга
карап: “ Ақыр-ак олар саған күйеу тапкан екен. Ьаргаи соң ұзагады гой.
Ә йтсе де мені мүдде ұмытып кетпе", - деді. Деді де қармагымсн тагы
алданып кетгі. Ж аралы бұлан: “ Не жазыгым бар еді?” дегеидей, ішінен
киналып, аңш ыга қандай мөлиіп қарайды, сол тэрізді Балжан д а Әлтайга
қарап калшиып қалды. Бұ күн Балжан ағаштың саясында отыра алмады.
Байқадам түткі тамаклан кейін көзінің шырымын алыи. госегінде темекі
тартын отыр еді, Ба-іжан әкесінің аяғына окіре жығылып, бетіне жаутаңдай қарай берді. Ьайкадам уагкан болды. Өзінің бетінен де жас сорғалады.
Қалкұтка ертсң азанда жүруге байланды. Бала жасыиан дос болган
достары мен кұш ақтасуға Ьалжан сиыр корага барды, Ө з колымен ауыздарына шөп асатты. М ойындарынан кезек-кезек құшактады. Көздеріне
үңіле карады. Козінің жасы тимей-тимей кеггі. Бұл түчі айдын оныншы
түні еді. Балжан үйінен шыгып, сүйікті өзені жиегіндегі жасыл шалғынды келіп кұшты. Ж ер айбынды, үнсіз анасындай еді. Ж ер - Анасын
кұшагына алып: “ Мені жіберме, ана! Мен кұшқандай сен де мені колдарыңмен мықтап кұшып, жіберме!” дегенден корінді.
Біриеш е күннен сон Қдлқүт шаьарыг.ың бір үйінде анасы Бапжанды аса қастерлеп, киіндіріп жаггы. Бұрымдарын талдап орді. Тана моншақты саусылдатып кадады. Ш олпы тақгы. Құдайдын берген коркін
бүзуға бар күигін салды. Балжанның екі көзі бұлаудай. Анасы козі ісіп
кетеді-ау деп коркып, жылама деп ұрысты. Коздің жасы урысканга
көнетін-ау. Қалындыкты көруге күйеу, кұда келді. С оғымиын малын
таңдауга күдай келгендей. ата-анасының ссі шыгып кетгі. Ш ымылдык
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ішінде шешесі кызына насихат айтам леп, көздің жасын одан жаман
молайтты. Содан ксйін сыншылар отырған үйге кіргізді. Манғаз мырза
қызды айналдырып көп қарады да: “Онша жаман емес екен”, - деді.
Күйеу өте-моте көзінің жасына зер салды. Жүрегі жүмсақ екен деп
ойлады. Ата-анасынан айырыларда қатты қиналған жүрек тегін болмайды, “бүл - мұның жақсы жагы” деп түйді. Гананы кымбат кылган
меруерттей, қызды қымбат кылатын кезінің жасы деген оймен күйеуінің
сыны тамам болды.
Сәрсенбінің сэтті күні тойын кылып, ата-анасы кызын аттандырды. Қызын құтты жеріне қондырып, көңілдері бір демдеп, олар үйіне
қайтты. Қүдайга шүкір, екі дүниеде абыройы түгел, жандары жүмакта
болады. Күйеудің қонысы қүбьша жақга екен, кешікпей калындыгын
алып, солай тартты.
Он кунге толмай-ақ жас келін сақау деген лақап дүңк етті. Сақау
екенін білмегендерге Балжан жазалы емес, Балжан кісі алдаймын деп
қашан ойлады? Сақау екенін көзі-ақ айтып түрды. Бірак оны ешкім
үққан жок. Төңірегіне көз салып, дағдылы тілімен сөйлесерлік жанды
Балжаң көре алмады. Бала жастан бірге өсіп, біте қайнап, сақау кыздың
тілін үғатын жануарлар да болмады. Оның үнсіз жүрегінде гүпсіз,
шетсіз, дауыссыз зар өксіп жатгы. Ол зарды жалғыз-ақ жүрек
тамыршысы есітті.
Әнеугідей емес, бұл жолы көзі түгілі күлагын да түрігі, Балжанның
мырзасы келіншегін оңдап түрып карады да, тілі бар бір жас токал тагы
алды.

Ай.мауытов Ж. Бес томдык шығармалар жинағы. - Ал.маты:
Ғы.іым, 1997. - 2-т. Повесть пен эңгімелер, аудармалар. - 221-226 б.
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ТЕҢСІЗ, ТЕЛЕГЕЙ АТТДНЫС
(Дж ек Лондоннан)
1876-ыншы жылы Қытай бір жак, калған жер жүзі бір ж ақ болып,
екі елдің араздыгы шарыққа шықты. Сол аразд ы ю ы н салдарынан
Ә мерике елдігіне екі ж\ гі ;кыл болган тойын тойлай алмады. Ж ер жүзіндегі өзге жүрттардың да талай келешекгегі істері шым-шьггырык, ойран-топан болыи, орнына келмеді. Селебе қатерді жүрегі ссзіп. жер жүзі
сілтідей түнды; бүган шейін жетпіс жыл тынбай оқига осы бетте
шыныга берді.
О киганың қара басы 1904-інші жыл екен, содан 70 жыл откенде
жер жүзі бүлқан-талқан болуга тағдыр жазыпты Орыс псн Ж апан
согысы 1904-інші жылы болды. Сол кезде-ақ тарнхш ылар бүл соғыс
Ж апаннын елдігін керсеткені, таралгысын тартқаны деп топшылап еді.
Дүрысында ол окига алып Қытайдыц үйқыдан оянган нысаиы екеи.
О ның ояыуын жер жүзі үзақ к \тті, күте-күте жалыкты. Батыс халықтары
Қытайды оягам деи байкаса да, Қ ьпай оянбады. Д үниедс болдырмайіъ ін ы м ж оқ деп. көкірегін керген озімшіл Батыс Қытаиды бұ жалганда
оятуга болмаиды деп кол койды.
С ойтсе, Батыс хазьпстары жаза басқан екен: Қытай мен оідері
арасында жуысарлық жалпы сыр, жалпы тіл ж оқ екен. Екі жүрттың ой
ж үйесі екі арнамен ағады екен; олардың арасында жасырын сырды
білісерлік жалпы лүгат жоқ екен. Батыстың алғыр ақылы Қытай ойының түбіне бара алмай, тайызга жетіп кайрандан, түпсіз гүж и ы кта
қалқып түрып кальшты. Ал Қытайдың акылы Батыс жанының әудем
жеріне жетіп, үгымсыз, меңіреу қорітшга тұмсыгы тірелінті. М ұның бэрі
- тіл бақалыктың кырсыгы. Қытай баягы ұйкысында
ж ага берді.
Батыстың дүние-мүлік мәдениет жүзіндегі табысы Қытайга жеті кырдын
астындағы жеті баспалы кітаппен тең еді. Сол кітапты Батыс аш а алмады. Ағылшын слінше сөйлейтін түқымдардың ар жагында, элдеқайда
санасының гүкпірінде, одан ұғымды айтсақ жанында саксон (герман
тұкымды) сөзіне келте жауап кайырарлык бір зейін бардай еді; Қытай
санасынын ш ьнар аузында әлдебір Қытай танбасына жауап берерлік
бірдеме бардай еді; бірақ Қытай ақылы Саксоннын келтс тіліне жауап
қайы руга олақ еді; агьыш ын-саксонның акылы да кытай танбасына
сондай топас еді. О ларды ң жан ырысы да, арқауы да екі алуан заттан
жасалган еді; оларды ң рух әлемі біріне бірі жат еді. М іне, сондықтан
Батыстың дүние-мүлік, мәденист жүзіндегі табысы Қ ытайдың мәңгі
ұйкысын бұза алмады.
Ал сонда Ж апан дегсн шығып, 1904-інші жылы Ресейді согысып
женді. Ж апан тегі Ш ыгыс халықтарының ортасынан караңгыны қақ
жарыіт, скі құлагы тік шыққан бір шіңгі туқым болды. Баі ыс нені ұсынса, соны қағып алатын болды. Батыстың пікірін Ж апан гез сіңіріп,
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кайнатып, пайдалануга шеберлігі соішіа, аз жылда айбарлы жұрт болып,
барлық қару-жарагын асынып, қан майданда шыға келді. Айуандар
әлеміндегі табигаттыц әлдебір қалжағын ұгыну кандай қиын болса,
Батыстың жат мәдсниетіне Жапаннын төтен шалымдылығын ұгыну
сондай киын болды.
Аузынан жалыны шыккан арыстандай Ресейді алып ұрып, Жапан
айбарлы жұрт болуды көксеген зор арманын дереу іске айналдыра бастады. Керей (карей) жұртын сауулы сиырдай отар кылып алды; айлалы
елше, пайдалы серт, шырмаулы тор кұрып, Манжұрианы дербес азык
кылды. Жапан оны да місе тұтпады; Қытайға көз тікті. Қытайдын жері
ұшан-теңіз; жерініц асты толған қазына - темір мен көмірдін кені; бұл
екеуі жүрген жер мэдениетінін сауыры гой. Жер байлыгы тұрганда
өнеркәсіп каулауга одан соңгы қосеметкей себеп еңбек қой. Кытайдың
жел жеткісіз байтақ жерінде төрт жүз миллион жан мекен етеді. Есеп
қылсаң, мұнша жан жер жүзіндегі адам ұрпагынын төрттен бірімен тең;
ол ол ма? Жер жүзінде енбек кылуға Қытайдай ерінбейтін, көнбіс ел
жоқ; тағдырга бас берген дін пәлсеиесі, темірдей берік жаралган дене
жүйкесі, билей білген адамдардай көсем болса, Қытайды жауынгер ел
қылғандай еді. Жаландаған Жапан сондай көсем бола кеткені екі бастан
белгілі.
Бәрінен де ондысы - Жапаннын Қытайға қан жүзінен қарындастығы еді. Батысқа перде есепті көрінген Қытай мінезінің жүмбағы Жапанга жұмбак болмады. Жапан Қытайды ішек-қарнына шейін жете білді.
Біз оны мәңгі білмес едік. Жапаннын ой жүйесі қай жолмен жүрсе,
Қытайдікі де сол жолмен жүреді. Ой бернесі, ми соқпағы екеуінде де
бірдей. Сондықтан Жапан Қытай жанының караңғы түкпірін кезіп кетті.
Батыстың аяғы жетпепен жерге Жапан жетті. Еуропалыктар көрмеген
калтарысты Жапан көрді, олар өте алмаған күдерден Жапан жағалап
өтті, Қытай жанының біз бара алмаган тарауына Жапан барып ұялады.
Олар бір ауыл, бір бауыр ел еді. Атам заманнан бірінін жазуын бірі
үйренген, есте жоқ ескі заманда екі ел де манғол тұқымынан өсіпорбіғен. Жер жағдайының өзгешелігі, басқа жұртпен кан араласуы екі
елді аз-маз озгерткен, бірақ асылында атадан қалған қандастық арылмай,
сүйеғіне біте қайнасқан, екеуінде де бір ұйқастык сакталган. Жылдар,
айлар өтсе де, ол кандастык жойылмаған.
Ал сонда Жапан Қытайды билемесін бе? Ресейді жеңгеннен кейін,
Жапан тыңшы азаматтарын қытай жеріне аттандырады. Қытай ішіне
мын-мыңдаган шақырым жерге шейін Жапан тыңшылары, енженерлері
құл киімін, саудагер киімін киіп, әйтпесе қаңғырган бұда (қытай, жапан
діні) абыздары болып, сініп кетгі. Олар боска қыдырган жоқ, пәлен су
ағардың күші неше аттык, пабірік салуға кай жер колайлы, таулардың,
асулардың биіктігі кандайлык, соғыс кезінде бекінуге берік, осал
тығырыктар қандай, шиманды өлкелер кай жерде, пэлен алапта өгіз
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канша. еріксіз соғы сқа айдарлык диканш ы қанша - міне, сондай кезекті
аманатты орындап жүрді. Қытай ж ұртында мұндай санақ мәңгі болган
емес еді.
К ешікнеді, Ж апан желегін сы лы рып тастаган келіндсй, көп сырын
сы ртына шыгарды. Ж апан эпессрлері Қытайдан эскер жасады. Орта
гасмрлың ангыр үйірінлей анқау күралды әскерінен Ж апан капралдары
(садцат басы) 20-ыншы гасырдың айлалы, әдісгі, әрі мерген, әрі өнерлі
салдатын жасап шыгарды. О ларды ң салдаты таңдама Еуропа үлтыныц
кай салдатынан болсың соіы стз басым болды. Қытайдың қылдырыктай
тыш кап із, ш ым-ш ытырык арықтарын Ж алан енженерлері саралады,
терен сайга айналдырды, зор пабіріктер, шойын күятын зауытгар салдырды, кытай жерін тілипон, ділгірә.м, шойын жол.мен шарлады.
М әшине мәдениетін өрбіткен ш еберлер Ш онсанда (Қьггай жері) адам
сүрагысыз мұнай тапты, жер жүзінде бірінші жүлде алган Оау-У й-газ
кұдыгын казып шыгарды.
Қ ытайдын мемлекет кеңестерінде Ж алан кемесерлері конжиды.
Ж апаш іың мемлекет азаматтары Қ ытайды ң мемлекет адамдарына ақыл
үйретті. Қ ытайдын жауы нгер ел болуъі, саясаты қайта қүрылуы Ж апанның аркасы еді - олар окымыстылар табын, котенш ектер атаулыны
куып, оларды ң орнына итіншек торелерді отыргызды. Кснт саиын, кыстак сайын газет шыгарды. Г азег біткенде саясатты Ж апан жазушылары
жүргізді, өйткені, олар ңүсканы т>'ра Тоқудан (Току-Ж апан байтакты)
алып түрды ғой. Бұл газеттер елді ілгері басу жолында тәрбиеледі.
Түтқиылдан оянган Ж апан да дүниені сондай таң қалдырган еді,
бірак онда Ж апанның барлык жаны 40 миллиондай еді. Ал төрт жүз
миллион жапы бар Қытай сынды жүртты ң оянуы әрі керемет, әрі
мәлемет боп корінді. Қытай күллі халыктың ортасындагы ю лкы ган егін
еді. Қ ытайдың даусы ұлт топтарында үйірге түскен сақа айгырдың
даусындай саңгырлады. Ж апан Қытайды айтакгады, Батыстың паң
халыктары күрметпен күлаққойды .
Қ ытайдың сүмдық тез котеріліп кетуі көбінесе халкының еңбеккорлыгынан еді. Қытай барып түрган кәсіпкі кейіпкер болды. Бұрын да
солай едІ гой. Ж үмыска келгенде, дүние жүзінде еш бір жалшы Қытайга
тең келген емес. Еңбек - Қытайдын дем алагын ауасы. Баска жүрт алыс
елге ж орыкка аттануды, эйтпесе алыс жолга - Әжіге баруды қандай
сүйсе, Қ ытай еңбектІ сондай сүйер сді. Бостандык деген - Қ ытайга еңбек
қүралы деген сөз. Ерінбей егін егу, дамылсыз еңбек ет>' - міне,
Қытайдың тіршіліктен де, тәңірден де тілегі. Қытай оянды. О ның оянуы
есепсіз еліне жалаң босгандық, жалаң еңбекке еркіндік беріп қойган
жоқ, еңбектің ең жогаргы, ең білімді, ең өнімді, жетікті бағытына жол
ашты.
Қартайып, жасарган Қытай! Бүдаи Қыгайдың тік көтерілуіне бірақ агтам калды. Кытайга жаңа бірлік, жаңа кайрат пайда болды.
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Жапанның жұгенін киген Қытай ауыздыгьш шайнап пысқырынды, бірак
жай пыскырынған жоқ. Жапаннын тілін алып, алдымен Қытай өз
жеріндегі Батыстың миссионерлерін, енженерлерін, капралдарын, саудагерлерін, тэрбиешілерін қуып шыгарды. Содан Жапанньщ да сол тәрізді
қызметшілерін айдады: Жапанның советшілерін қытай сый-сипатпен
еліне кайырды. Батыс Жапанды оятты. Бірақ, Батыстын сұтін актаса да,
Қытай Жапанның сүтін актамады. Қытайға көрсеткен шоласыз еңбегіне
Жапан жэй гана алгыс алды, құргақ алгыстан баска Қытайдьщ берері
болмады, құр жын-қолаңымен Жапан адамдарын сауырдан сипап қоя
берді. Батыс халықтары Жапанды табалап, сык-сық күлді. Жапаннын
әлемді арманы далага кетті.
Жапан долданды - Қытай оны сықақ қылды. Сұмырайдын кекті
қаны, қанды қылышы согысуга аптыгып айт-өйге қарамастан, Жапан
согыс жариялады. Бұл согыс 1822-інші жьшы болды. Алты-жеті жылдын
ішінде Жапан Манжұриадан, Керейден, Пұрмозадан (Пұрмоза - Жапан
аралы) айырылып, әуре болып, елден инс шаншар жері жок, алақандай
аралдарына қайта тыксырылды. Жапан жиьан майданынан шыкты, айбарын жогалтты. Содан кейін Жапан бар күтпін өнерге салды, сұлудын
сұлуын жасап, дүниені таң қалдырмақболды.
Жұрттың аңызы аныққа шықпай, күшейсе де, аламандьпс, жауынгерлікті көксемеді. Напалионша жер жүзін багындырам деп шарықка
құлаш ұрмады. Жайбаракат кәсібін істей берді. Алай-түлей дэуір откен
соң, Қытайдың согысынан емес, саудасынан қорқу. керек деген наным
жұрттың көкейіне орнады. Нагыз қатер кайда екенін ешкім де білмеді,
оны кейін көреміз.
Қытай бұрынгыдай мәшине мәдениетін бүлкілдетіп қайната берді.
Дэйім ұстайтын сансыз эскердің орнына Қытай одаң да сансыз, тамаша
үйретілген сайдьщ тасындай мелитсе құрып алды. Қытай кемелерінің
дімкерлігі сондай, жер жүзі мысқыл етер еді. Қытай согысы кемелерін
күшейтуге тырысқан да жоқ. Кеме келетін теңіздердің сертті портына
(норт - теңізде кеме тоқтайтын орын) Қытайдың сауытты кемелері келіп
көрген емес.
Шын катер - Қытай елінін балықтай өсімталдыгы екен. 1870-інші
жылдарда гана Қытайдың қатерлі ел болганы жер жүзін тітіретті.
Қытаймен астасқан коңсы елдер Қытай келімсектерінен алдақашаннан
тынышы кетіп, қаңқылдаулы еді. Сол кезде Қытайдың жаны 500
мөлиенге жетіпті деген лақап дүңк ете түсті. Қытай оянганнан бері еліне
жүз молиен адамдай қосылган екен. Бүл кепке бұрыккалтер назар тікті.
Ол сан жүйесімен жабайы есеп қылды. Ол Эмірикенің, Канаданың,
Жаңа Зелендианың, Абыстралияньщ, Түстік Апырикенің, Англиенің,
Пырансиенің, Германиенің, Абыстриенін, Еуропадагы Ресейдің, Іскандиаудың халыктары косты. Бэрін косқанда, 495 мөлиен болды. Қытай160

дың адамын санаса, б ұя керемет сипрден 5 мөлиен арты қ екен.
Бұры кқалтердің сипрі жер ж\-зін кезді. С онда дүние тітіреді.
Талай ғасырлар отсе де, Қ ытай халкы онш а етек алмай бір
сипірдің м аңында тұрар еді. Қытайдың жеріне адам л ы қ то л ы п еді. Баска
сөзбен айтқанда, Қытай жеріне қарағанда, жабайы кэсіппен адам
баласын ең көп асырап тұрған жұрт саналатын еді, бірақ. Ал, Қытай
оянып, мәш ине мәдениетін мандьггқаннан кейін оның өндірген табысы
мейлінше молайды. Сол жерінде Қытай одан да коп жанды асырауга
әдді жетті. Сонымет қатар Қытайдың өлгенінен туғаны басымдай берді.
Қытай ауыр еңбек қып, эрен күнелткен кезде, аш арш ылықтан олетін
адам да көп болуш ы еді. М әшине мэдениетіне айналган соң, қорек те
толықты, аш арш ылық та жойылды. Қорек молыкқан сайын адам өсімі де
арта берді.
Қ ытай күш жинап, мәдениетін өркендеткенше, жер алам, ел алам
деген ойды да козғаған жок. Қытай озбыр, обыр ж ұрт емес еді. Бұл
еңбеккор, құнтақты, тыныштык сүйгіш хадық еді. Соғысты бір жағымсыз, кейде еріксіз істерлік ділгер жұмыс деп санаушы еді. Сонымен,
Батыс халықтары өзара араздасып, жауласып, арбасып жатқанда, Қытай
өз жайымен шегесін ш ықылдатып, еңбегін істей берді, күн санап кобейе
берді. Енді Қытай елі әбден кемеліне келіп, кемерінен асып төгіле
бастады. Ииеті болған Қытаи сыбайлас елдің жеріне мүз топанша
мымырантып, қаптай бастады.
Бұрыққалтердін сипрі елді біріктіргеннен кейін 1870-інші жылы
П ырансие ежелден емешесін кұртқан арманына жетуге адам салды.
П ырансиеге караі-ан Үнді Қытайга, Қытай келімсектері алдакашан қаптап, орнап алған еді. ГІырансие келімсектеріңді тоқтат деп жүрді. Оны
тыңдаған жоқ, Қытай толқыны ағыла берді. Пырансие кесірлі отары мен
Қытай шекарасына жүз мыңдаган әскерін орнатты. Қытай мелитсе салдатынан молиен адамды әскерін жіберді. Оның артынан екінші қол
жүрді. Ол салдаттардың қатын-бала, туған-туысқандары еді. Қытайлар
пырансұз әскерін беймаза шыбындай типыл қылды. Қытан мелитселері
қатын-бала, үмек-пгүмегімен 5 мөлиеннен астам жан сезбестен келіп,
П ырансиенің Үнді Қытайына, атаконысынаи жаман жайланып, орньпып
алды.
Намыстанған Пырансие тік квтеріле каруга жабысты. Қытан
теңізінің жағасына эскер, қару-жарақты кемелеп төкті. Ш ығынга белшесінен батты. Ш ойырылып калуга таянды. Қ ьпайда соғыс кеме болған
ж оқ, Қытай бауырына жиырылган кірпіше, өз жерінің түкпіріне қарай
шегіне берді. Қытайдың тастап кеткен ауыл, калаларын жиектеп
пырансұз кемелері ұдайымен бір жылдай октың астына алды. Қытай
оған елең еткен жок. Өзге дүниеге несіне жалыіісын. Ол пырансүз
огынан аулак отырып, өз жайымен жұмысын істей берді. Пырансие
ойбайды салды, аңдай ұлыды, азуын шайнап, капырыкты халықтарды
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көмекке шақырды. Акырында тура Қытай астанасы ГТекінді барып
талқанда деп айбынды әскер аттандырды. Бүл әскерде 250 мындай адам
бар еді. Бүлар өңкей тістің суындай, сайдауыт, ардагерлері еді. Әскер
Қыгай жагасына жетіп, Қүрыга шықты. Шай деп бетке қақкан Қытай
жоқ, Қытай жеріне сүңгіп кіріп кетгі. Сол кеткеннен мол кетті. Ол
әскерден қайтып хабар-ошар болмады. Қүрыга шықкан күннің ертеңінде-ақ хабарласарлық сым үзіліп калды. Не пэлеге кез болганын
айтарлық бір пырансүз да тірі капмады. Қытайдың апандай аузы бәрін
жүтып қойды.
Соңгы бес жылда Қүрыдагы Қытай күші шартарапка қанат жайып, тез көтерілді. Сыйам Қытай патшалығының бір бөлімі болды.
Англиенің арпалысканына қарамастан, Барма, Малай түбектерін қаулаган орттей Қытай елі басты. Сібірдін түстік жак шегін қалпымен
Қытай басып, Ресейді үріккен қойдай ыгыстырды. Жер алу деген
Қытайга түкіргеннен жеңіл болды. Алдымен Қытайдьш көш басшылары
келді. Содан кейін қару-жарақтың даусы шыгатын болды. Қарсы түрган
эскерді Қытайдың мелитсе салдаты бордай тоздырды. Алган жеріне
Қытай отар салып отыра берді. Бү сияқты согысты, мүндай жер алу
әдісін дүние жаралгалы тарих жүзі көрген жоқ шыгар.
Нспалды алды, Бутанды ауызга салды, Үндістанның барлык Сібір
жақ шетін осынау селебедей шеңкиіп экетті. Батыста Бүхар жұтылды,
қүбылада Ауган түтылды. Іиран, Түркістан, бүкіл Орта Азия - бэрін де
осы топан жанышты. Сол кезде Бүрыккалтер сипрін кайта бір қарап
жіберсе, қүдай үрган екен, Қытай хапқыньщ саны 700, 800 мөлиенді
кусырып, милиартты шарпып қалган екен. Дэл қанша екенін адам біле
алмады, “сірә, милиарт барсың-ау” деп жүрісті. Сонда Бүрыкқалтер
дүние жүзіндегі ақ түсті түкымдардың бір-біреуіне Қытайдың еқі адамы
келеді деп жариялады. Дүние сонда сілкінді. Қытайдьщ өсуге бет
қойганы 1904-інші жылдан бастап болса керек. “Содан бері Қытайда бір
жыл да ашаршылық болмапты-ау” деп есепшілер естеріне алысты.
Жылына 5 мөлиен жан қосылып огырганда, өткен 70 жылдың ішінде 350
мөлиен жан осім кіреді екен. Кім біледі, әлде одан да артық шыгар?
Жиырмасьшшы гасырда Қытай сынды тез жасарьш, тез өсіп, дүниені
тітіреткендей, жалмауыз, жауынгер жүрт шыгады деп кімнің есіне
келген?!
1875-інші жылы Пиладелпі шэрінде зор тап болды. Бүл топқа
Батыс халықтары тік көтере келді. Жақын Щыгыстан да өкілдер болды.
Бірақ топ ешбір байлаулы қаулыга келе алмады. Барлык хачықтарда
баланы көп табушыга бэйге тігілген деген сөз болды. Бірак бүл жобаны
есепшілер сықақ қып, күлкіге шаптырды. Өйткені баланы коп табуға
келгенде кытайдан үздік жүрт табылмады. Қытаймен атысуга дүрыс
шара үсынушы адам болмады. Біріккен жүрттар Қытайға тоң айбат
көрсетіп, бү қылыгыңды қоймасан, қиратамыз деген болды. Одан басқа
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түк бітірген жок. Қ ытай тобына да, мемлекеттеріне де күліп карады. Тоң
айбатын кырау құрлы көрмеді. Аждага такты коргаушы Л и-Танг-П унг
Е уропалықтарға былай деп кайырды: “Үлттар біріге берсін. Оның
Қытаига керсгі не? Біз ең ежелгі, ең алапатіы жүртпыз, ел-елдің сырттанымыз. Біз өз міндетімізді атқармақшымыз. Рас, біздің міндетіміз баскалардікіне қайшы болатынды ктан, оларга көңілсіз де шыгар. Болганмен
қайтейік? С ендер бәрің бас косып “алапатты тұкымбыз” , “жер мүраланамы з” деи сата беріңдер, біздің жауабымыз: “ істі кезінде көреміз” .
Сендер бізді баса-коктей алмайсыңдар. Сендердің согыс кемелеріңнен
біз корықпаймыз. Босқа кеңірдек созбаңдар. Согыс кемелеріміз аз екенін
өзіміз де білеміз. Согыс кемесін палессейлер үшін гана үстайтыны мьпды
өздерің де білесің! Біз теңізге қызыкпаймыз. Біздің куш ім із - еліміз.
Оның саны жуықта миллиартқа жеткелі түр. Сендердің арқаңда біз бүл
зам андаіы әскер әдісіне ие болдық. Кәрлі әскерлеріңді жібере бер, бірақ
әуелі Пырансиені естеріне бір ал! Ж аргы мөлиен салдатты біздің жиекке
төгу деген әр қарсы на-ақ бар күшін салумен бір есеп. Біздің мыңмөлиендеріміз оларыңды бір ақ кылқып жүтады. М өлиен жіберіңдер, 5
мөлиен жіберіңдер, - бәрібір, жүтуымыз бір қалыптан танбайды. Түп-пә!
Бос сөзді шатасыңдар, бір уыс жапырақтар! Әмірикелерің килігініп еді,
не бітірді? Біздің төккен 10 мөлиен қанымыз бүкіл кемелеріңді таскын
қып жіберді. М ыкты болсаңдар, соны жойып көр. Со немене? О л біздін
бір жылгы осіміміздің ж артысына д а жетпейді” .
Ли-Танг-Пунг солай соқты. Дүние сең соккан балыктай аузын ашып, демі қүрыды, күты үш ты. Қытай шын айтьш еді, Қ ытайды ң керемет
өсімталдыгымен алысарлық ылаж табылмады. Халқы миллиартқа жеткен Қытай жылына 20 миллион косылыл отырганда, 25 жылдан кейін
бір жарым мнллиартка жетеді екен. Бүл 1904-інші жылгы жер жүзінің
барлық жан саны. Бүган не шак келеді? Дәнемеден дәмесіз бүган не амал
қыларсың? Ешбір бөгетсіз, судай гасыган осынша омірді қалайша
сы рықтал тоқгатарсьщ? Согысудан түк пайда жок. М аңындагы елдер
үрандасып бірігіп жатса, Қытай күлкі кылды. Қайта олардың келгенІне
қ>'анды! Қытайдың өлшеусіз жемсауына жер жүзі жиналып қанша әскер
жіберсе де, сыгандай еді. Әйтіп-бүйткенше, сары түқым А зияны топанша қаптап баса берді. Батыстың алаң-бүлаң білімдарлары жорналдарына
оқымысты пікірлерін жазса, Қытай оны окып, қарқ-карк күлді.
Бірақ Қытай кэдіріне жете алмаган бір окымысты бар еді. Атыжөні Иакобуш Лингдел еді. Асылында ол езі оншама окымысгы да емес
еді, онша дәріпті де кісі емес еді. Әуелі Иакобуш окымысты болды. Оган
дейін Ниуиорк шәрінде денсаулы к жонінен дәріс беретін иропессүр еді.
Ж үрт оның қандай білімі барын да білмеуші еді. Иакобуш Лингделдің
басы кәдімгі кісілердің басынан түк айырмасы ж ок еді. Бірак оның
басына бір ой келді. Осы бастың акылы ойын жасырын үстауга жарады.
Ол жорналдарга мақала жазуды қойып, онын орнына пүрсат алды. 1875
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жылдын 19-інші сентәбірінде Иакобуш Башингтон шэріне келді. Кеш
мезгілі еді. Кеш те болса, ол шақырған гіірезідентке барды. Пірезідент
Мейермен есікті бекітіп койып, үш сагатгай сөйлесті. Екеуінін сөйлескенін элсм соңынан білді. Ол кезде әлем Иакобуштын кім екенін керек
те кылган жок. Ертеңінде пірезідент уэзірлерін шакырды. Мәжілісте
Иакобуш та болды. Мэжіліс күпия еді. Со күні кешке бас хатшы Рупүс
Каудері Башынгтоннан шыгып, ертенінде ертемен Англиеге жөнелді.
Онын апарган сыры окімет адамдарына гана ашылды. Иакобуштын
басында қандай ой туганын 5-6 ақ адам білген шыгар. Дереу кемелерде,
қайықтарда, қару-жарақ қоймаларында кызу жүмыс бастапды. Пырансие, Абыстрие хапыктары сектеніп, қүлагын тікті, бірак өкімет сондай
ант-су ішіп оларды сендірді. Өздері де мәлімсіз кепке сабырлықпен
карады.
Бүл дэуір - зор тыныштық, зор толастын дэуірі еді. Мемлекет
біткен басқалармен согыспаска серт кып еді. Соғыска алғашқы адым Ресей, Германие, Абыстырие, Түркие, Гретсие әскер жасаудан басталды.
Әскердін беті - Кытай. Міне, бар мэлім болганы осы-ақ. Аз күн өткен
сон теңіздерде үлы жорық басталды. Қол-кол әскер лек-легімен эр
мемлекеттен шығып, теңізді шарлап “Қытай, кайдасын?” деп самсады.
Үлт біткен кеме коймаларын қакыратты. Баж дүкендері деймісің,
хабаршы кеме деймісің, жүзбе майак деймісін, - бэрі де Қытайға карай
қозғалды. Олар көнетоз кірейсір, ескі көбелі кемелеріне шейін тиеді, оны
азсынып, сауда кемелерін де согыс жабдығына жекті. Санактың айтуына
қарағаңда, 58640 сауда кемелері жайнауыз лампы (прожектүр), жалмауыз зеңбірек киіп, эр жүрттан Қытайга аттандырылған екен.
Қытай жымиып, тосты да жатты. Еуропаның мөлиендаған салдаты
Қытай жиегіне орнады. Қытай мелиен мелетсесін бес есе арттырып,
жауды күтті. Теңіз жағасында да осыны қылды. Бірак есінен айырыльш
қатды. Сонша әбігер болып, каруланып, камданып, даяр түрса да, жау
кірмеді.
Қытай не екенін ұқпады. Сібір жак шекара бейбітшілік. Жиектегі
бір кыстак, не бір капага тырс етіп оқ түскен жок. Соғыс кемелерінің
мүнша сүрапыл жиналып, кара кұртгай қаптаганын тарих жүзі көрген
емес. Бар элемнің кемесі сонда еді. Мөлиондаған көк сауытгы кемелер
Қытай теңізігг шарк ұрып, толкынды жосытып, күні-туні дамыл жок.
Қанша жүрсе де, түк соғыс білінбейді. Соғысам деген ойларында да жок.
Япырау! Бүлар кайткелі жүр?! Әлде Қытай кол-аяғын бауырынан
шыгарады деп дэме қып жүр ме? Қытай жымиюда. Өлде Қытайды аштаң
қатырып кырам деп ойлай ма? Қытай тагы да жымиюда.
1876 жылы он бір мөлиен жаны бар қытай астанасы Пекін шэрінде
болган адам таң катгандай оқиганы көзі көрер еді. Ол кандай керемет
десеңіз, көше толган шан-шүң дабырласқан қола түсті жандар, бас
біткеннің айдары артына салбырап, қыли коздер көкке кадапганын корер
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еді. Олар ж оіары да бүлтпен араласқаіі қарайган нуктені болж ар еді,
оның жат қозғалысына карап әуе кемесі екенін білер еді. Қааанын
үстінде кара шыбындай құжынап жүрген осынау кемелерден ок жауар
еді. О қ емес-ау, жүқа шыныдан жасалган жіңішке түтікш елер түсер еді.
Көшеге. ш атырга түскенде, күл-күл болып кирап саудырар еді. Ш ыны
түтіктердің кісі олтірерлік түк қатері д е болмас еді. Қоркыныш ты еш
нәрсе де жок. Тым болмаса, мылтық дәрісі де бырс етпеііді. Рас,
бастарына жоғарыдан түтік түсіп, үш кытай олді. Ж ылында 20
мөлиеннен өсім кіріп жатқан Қытай еліне үш кісінің ш ыгыны деген не?
Бір түтік бактағы балыкты кара суға тікесінен гүсіп, сынбай калды. Бак
иесі түгікті судан суырып алды. Түтікті ашуға батылы бармады. Досгарын ертіп, қаптаган топты соңынан шүбыртын сиқыр түтікті манындагы
мағистратка (кеңсеге) алып барды. Кеңсеші ер екен. Ш ылым тартатын
мыс түтігімен бір қойып, жүртты ң козінш е шыны түтікті сындырды. Тан
калғандаи дәнеме болган жоқ! Ж ақын тұрган адамдар түтіктен бірнеше
маса ұшып шықты десті. Бар болғаны сол. Қаркылдасып топ тарасты.
Ж алаң П екін емес, бүкіл Қытайдың үстіне осындай шыны тутіктер
жауды. Екі кісі отыргандай, құртымдай айыропландар согыс кемелерінен ұшып шығып, қаланың, ауылдың, қыстақтың үстінде қайтқан тырнадай қалықтап жүргенде, бір кісі мәшинені жүргізіп, біреуі түтіктерді
тастап отырды.
ГІекІн шэрін баягы көруші ай жарым откенде кайта көрген болса,
он бір мөлиен жанның орнын сипалаған болар еді. Үйлер, кошелер,
ауланың іші, жолдың бойы твбе-төбе болып үйіліп, сасып, шіріп жаткан
мың-мыңдаған өяіктерді корер еді. Қалғандарын ұзын жолдың үстінен
іздеуге тура келер еді. Топалаң тиген Пекіннен жүртты ң кобі-ақ қашып
кұтыла алмағанын сезер еді. Олардың ізіне, шүбырып олген ж \'з мыңдаган адамдардың денесіне карап, бәрі де қашкандығын байкар еді.
Пекінде кандай болса, Қ ытайдың барлық қаласында, ауыл-кыстағында,
үйінде, түзінде осындаи күйге түсіп, кырылганын білер еді. Бір емсс, екі
емес, он рет, 20 рет қыргын табар еді. Қауырт аурудын неше тұкымы
қытайды каулады. Ж аудың сонша қамданып, баптанып жатканын окімет
кеш сезіп қалды. С ансыз коп әскер тогіп, кұртымдай айыропландар
ұшырып, титімдей түтік жаудырып, қайткелі жүргенін кандан білсін.
Окіметтін жарнамасы түкке де сеп болган жок. Дерт сендел гкен он бір
мың сергелдеңді Пекіннен шыгармай, дерт іаратпай, қамап ұстауга
жарнамапың элі келмеді. Дәрігерлер, саулык кызметкерлері жүргені
ж\'рген, тұрганы тұріън жерінде арам катты. Бэрін жеңген ажал латша
агзам мен Л и-Танг-Пунгының декреттерін кырау кұрлы көрсін бе?
ГІатшанын өз басына да дәретке отырып, куліп отті.
Бір гана дерт болса, әлде кайтер еді. Қытай арпалысыи корер еді.
Бір емес, ондаған дерт. бірінің үстіне бірі капгаған соң, тірі жан аман
қалар ма? Ш ешектен сау калған, түйиемеден олді. Сары безгекке бой
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бермеген адамды оба әкетгі. Ал обаға болмаса, оны кағынды, не кара
ажал дейтін топапаң қағып кетті. Бұл дерттер кайдан келді десеніз,
олардың құрттары батыстың тэжірибеханаларында колдан өсіріліп,
Қытайдың төбесіне бұршактай жауған шыны түтіктердің ішінде келіп
еді.
Мемлекет ұйымы күйреді. Өкімет қардай еріп, тозғыңдады. Декреттен пайда болмады. Өйткені, оны шығарушы адам минөттен кейін өзі
де жоғалды. Өлім куған ессіз мөлиендер токтамады, ешкімнің тілін
алмады. Олар қаладан кашып, дертін ауылға апарып жұқгырды. Жаз өте
ыстық болды - Иакобуш Линғдел уакыты айламен тандалған екен - дерт
күденің өртіндей каулады. Көп нэрселер туралы оймен жүріп білуге тура
келді, талайларын жалғыз-жарым жаны қалгандардың сөзінен білісті.
Сорлы адамдар мөлиен-мөлиен болып, мемлекет х<ерінде сандалды.
Қытайдың жинаган сансыз әскері бордай тозды. Елдің астыгы талауга
түсті, жаңадан астық егуші болмады. Шашылған егін жинаусыз қалды,
жинайгын жан калмады. Бәрінен жаманы - елдің босқаны болды. Елдің
көбі босуда жүрді, олар шекараға тырмысты. Тырмыскандарды жаудың
қалың әскері түмсыққа үрып, кері шегерді. Қүгырғаң жаудың шекарадағы керсеткен қорлыгы, үрып-соққаны адамның есінен қалмас. Батыстың қарауылшылары сансыз өліктен, дерттен сектеніп, 150-200
шақырым шеғіністі.
Бір кезде тогіалаң майданды жарып өтіп, Түркістан шегін күзетіп
түрган Герман, Абыстыриа салдаттарына келіп тиді. Ондай шаққа күн
бүрын қам істелген еді. Алпыс мыіщай сапдат кырылса да, үлттардан
құралган дэрігерлер көбісі дертті тоқтатып, кайта қуды. Осы топалаңмен
арпалысып жүргенде, дэрігерлер жаңа бір құртты тапты: топалаң қүрты
басқа құрттармен араласып, жаңа бір құрт пайда қылады екен. Оның зэрі
топалаңдыкінен де уы п ы болады екен. Сол қүрттың барлығын алгаш
байқаган Бамберк еді, өзі сол аурудан оліп еді. Соңынан ол құртты
оңаша алып, Стивенс, Газенбельт, Норман, Ландерс дегендер зерттеді.
Қытайды басқан теңсіз, телегей агтаныс осылай болды. Мілиарт
адамның күні караң болды. Дерт кернеген кең даласына камалып,
береке-бірліктен айрылып, өлуге гана дэрмені келді. Қүтылар ылаж
қалмады. Құрттан кандай шегерсе, еудан да сондай шегерді. Қытай
жиегін 75 мың кеме күзетіп түрды. Кемелердің түтіні күндіз су жүзін көк
тұман кылып, түн болса жалмауыздың көзіндей жарқыраган електрі
түнекті нүр кылып, бір қайықты, бір адамды қашырмады. Қашам деген
уак қайыктардьш халі мүшкіл болды. Теңіз күзетшілерін бірі де коз
жаздыра алмады. Ол күнгі согыс мэшинесі тозғындаган Қытайды кыеып
үстауға жарады, дерт өз білгенін қылды.
Ескі әдісті есқі соғыс адам қүлгендей естегі эңгіме боп калды.
Оның сыбағасына шалгыншылықтан басқа түк тимеді. Қытай соғысқа
күлер деп, соғыс көрді. Бұл согыс тым орасан, жиырмасыншы гасырда
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ғана болатын, окымыстылардын, тәжірибеханалардың, Иакобуштың
соғысы еді. Алты ж ү і пұт оғы бар зеңбіректер ажал аркалаған, ажал
періштелеріндей ш аш ы лған тырнактай дерт құртгарыны ң жанында
ойыншыкпсн бір есеп боп қалды.
1876-ыншы ж ылдың күзінде Қытайга тамұк орнағандай еді.
Қ ұрттың араламаган түкпірі калмадьі. Құтылуға не шара? Ж үэ мын
жандар көмусіз. Күн сайын құрт есуде. Күніне мөлиен адам кырылуда.
Аштык денені элсіретіп, құртқа жем кьыуда. Кісі етін жеу, кісі өлтіру,
талау, қырғын. М іне, Қытай өстіп кұрьщы.
Келесі жылдың өт жұлдызында деғен сакылдаған сары аяздың кезінде Еуропаның алғашкы молашылары келді. Бұларды жолаушы,
сейілш і деп агайды. Ж олауш ылар аз еді. Олар окымыстылар мен әскер
адамдары еді. О лар Қ ытайдың тұс-тұсынан кірді. Д ергке қарсы кандай
кам істесе де бірнеш е салдат, бірталай дәрігер өлді. Бірақ жолаушылар
ерлік кыл-ды, қайтгіады. О лар Қ ытайдың орнынан жел ескенін корді.
Ойран болган құпа түздс түздің тағы иттері мен дертген калган каракш ылар ғана кезіп жүр. Ж олауш ылар аман калғанларын тагы қырды.
С онда Қытайды сауыктыру деген зор жұмыс басталды. Бұған 5 жыл, жүз
мөлнеңлеп ақша кетгі. Содан кейін Қ ытай жеріне баска әлем а»ыл-тсгіл
атганды. Аздап емес, ұлт-ұлт болып жөнелді. 1882-інші жылы Қытай
жерінде кырык ру ел араласты. Бұдан зор кан араласу әлемде болған жоқ
шығар. Бұл тәжірибе тетік, рух, көркемдік жүзінде кандай гажап жеміс
бергені айдан жарык.
1887-інші жылы зор толасты қ күпі толды. Елусіз Л аш рингіге
іаласып, Герман мен Прансүз кайта соғысты. Сә> ірде Еуропаның үстіне
қара бұлттар тонді. 17-ісінде Капенгаген шәрінде топ құрылды. Бұл топта ұлт бігкен түгел еді. С онда ұлтты бұдан былай Қытай аттанысындағыдай, бір-біреуімізге қарсы тәжірибехана согысын ашпалық деп бата
қылысты.
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