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Борис П О Л Е В О П

ЕЛДІҢ ЕРІ
Майданға тіреле жаткан жыратгы жау көзінсн жасырып тұрғаа
тырбык жас карағайлар гана. Ызгырык. желден корғайтын да сол
жундес карағайлар. Таңқаларлық окнғаға мен осы арада ұшырас-

тым.
Үш жауыкгер казак жігіті басқалардан окшауырак шығып, от
маздатып ботка пісіріп жатыр екен. Біреуі қолына аршанын бутагын алып боткаиы бұлғап огыр да, екіиші жігіт кұрғак бұталаряи
сындырып отқа тастап отыр. Үшінші жауынгер, бстіне әжім түскен,
едэуір жасап қалған, жалпак бетті адам, бір түбіргс орпығып отырған да, отқа каран ойга ксткеп. іМ ы л т ы г ы с к і аяғыныц арасында кэріиеді.
Бір кезде ол азырак тенселіп койды да жарықшактау ащы
дауыспеи даланын бір сарынды әпіііё сала жөкелді. Үзын ән бітпестсй созылып, бір қалыптан кэп өзгермей, қарағайдын басында шулаған желдей ссті. Әніиінің дауысы кыза кслс тінті басымдап, көтеріле берді. Әнінің шыркасын жерлеріне кслгенде жауынгср көзін де
жұмып жіберіи, саусактарымен мылтығын да қагып-кағып қалып,
о:ем әнмсн бірге ырғалып, тенселіп қояды.
— Мұның кім жайында өлең айтып отырғанын білесіз бе? Ол
жақында ғана біздін. батальонға келіп, жауынгерлермен әңгімелссіп
кеткен Мәлік Ғабдуллинді жырлап отыр,— деп, лейтенант Плнмоп
бізге өлеңнің жайын түсіндірді: Плимов басын әишіге қарай қисайтып алды да оныц не айтканын бізге ауызба-ауыз аудара берді:
— Ол: Мәлік — батыр, әрі күшті, әрі сржүрек дейді. Қыр түлкісіндей айлакер, акбөкендей саққұлак, жау дүрсілін қырымнан біледі.
Ақ тұйғындай кырагы, бұққан жауды қиядан көреді. 'Гсмірдей қатты білектері неміс төбеттерін қырудан калжыраган емсс: канша
қырса, сонша күшсйе береді. Үрейі ұшқан немістср Мәлікті көргеи
жсрден-ақ зыта бастайды.

Өлен сыллырап ага Серді. Ормаи ішіидегі мөлдір таза бұлактай, сарқылар емес. Үзамай от басына жауынгерлер мен командирлерді жннаған да сол өлен.
— Ол: Мэлікті қазак даласының кзндай жаксы көретіпін жырлаііды. Л е біткен Моліктіц окесіндей болгысы келеді дейді. Кыз
біткен Мәлікті түстерінде квріп, өлендеріне косып, әндерін арнайды
денді. Молікті Сталнннің взі біледі. Мәлікке Алтын Жүлдызды Сгалиішііі өзі жіберіпті деп жырлайды. Малік казір окоптарды аралап
жүр. ол Сталин сөздерін таратады. Мэлік сөзііі барлық ұлттардын
ұлдары үгынады. Мэлікті әнші жігітгің өзі де квріпті:— егер немістсрді ондап урып, сіленте соқсандар, туган елдеріцде қайсынды болса да энге қосып, Қобыланды, Сырым, Махамбет батырлардай жыр
етеді,— дегенін өзі де естіген.
— Батыр жайындағы жана жыр, жана эпостын туғаны осы емес
не! — дейді лейтенант Плимов. Онын есіне онша алыста қалмағая,
Ллматы мектептерінін бірінде эдебиеттсн сабақ бсріп жүрген кезі
түсіп кетті білем.
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Орннс, майор Мэлік Ғабдуллиниін окесі де, өзі де арыстандан
албырт жас — Мэлік тан осы кезінде казак халкынын батырлық
жырына кірсді скен деп ойлаған емес. Мэлік талантты жас акыч,
ауыз әдебнетті жинап, тексеріп жүретін. Қазакстанга белгілі жас,
гылым адамы еді. Ол қазақ эпосы мен қазак одебисті жанында бірталай еибск істеп, ол енбектері баспада жарняланған болатын. Елімізге соғыс жарняламар карсанында кандндаттық диссертацнядаи
мойнын бұрман, көзін аудармай отыргап кезі еді. Ж ас ғалымныц жүрегіне сонша ыстық тнетін үлкен едбек аяқталуға да жақын қалған. Инстнтуттағы дос-жолдастары, белгілі профессорлар, эдебнетшілер, тіл мамандары Мәліктің еңбегін бірауыздан тегіс ұиатын, енді тек «цдеуі ғана калғап-ды. Бірақ, Мэлік гылыми енбегін жинагі
тастады да иартня райкомына келіп, өз астанасы Алматыда құрылып
жатқан дивизияға жіберулерін сұрайды.
1911 жылдын күзінде, не.містердін октябрь ішінде Москвага жасаған шабуылында жас галым днвизиянын барлык жауынгерлерімен біргс, ұлы астананын іргссіп корғады. Руза өзенінін жагасынан
асығыста казылган тоң каткан сазды окоп Мэліктін бірінші етксн
соіыстық мектебі болды.
Ол кезде Мәлік рота командирінің саяеи қызмет жвніндегі орынбасары еді. Рота взводка бөлініп, өзеіініи іиыгыс бетін өрлей орналасты. Мәлікке окка ұшкан взвод командирінін орнын басуға т\рд
келді. Сол взвод ең бір қиынға түскен, арпалыстан көз ашырмаған
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сол канатты корғады. Берілген бұйрык: немістерді өзсннен өткізСеу,
қаиша сұрапыл айқас болса да табан жылжытпау, актық күщ сарқылғаннта тырп етпеу еді.
Мәліктің алғаш көрген соғысы тым-ақ сұрапыл болды. Демалдырмай, көз аштырмай, мұрын сіцбіртней, түтеген оқ бір тыпбагаи
аяусыз айқас ұзақ күнге созылды. Немістің бір ротасы өзеннен өтпек болып күн бойм еителеді Немістсрдіц орбір атакасын тойтарған
сайын жас ғалым өзінің командирлік міндетіне сснімді түрде кірісіп, бойы түгел үнрене берді. Онын бергеп бұйрықтары барған сайын
түсінікті, барған сайын ойланып берілғен бүйрыкка айналын, командирлік даусы қатал шыға бастады.
Қсшке таман, немістердін ең соңгы тырмысуларын біржолата
тойтарып тастап, Мәлік рота команднріне гапсырма орындалды деп
баяндау үшін қатынас адамдарын жіберді.
Тыныш түнде әлдеқайда, арт жақта агылган мылтық дауыстары
сстіліп тұрды. Рота командиріне жіберілген қатынас адамдары таң
атқанша оралмады. Сол жерде Мәлік қапсаган денслі сержант Ковалепконы қасына шақырып алып:
— Максим Данилович,— деді ол, бұрынғы жай калыпты адамның эдетімен сөйлеп,— сен рота командирінің пунктіне барып, бұйрық алып, түндегі арт жақта болған атыстың жайын ^ і. іііі келші,—
деді. Мәлік Ковалснкомен эшелонда Достасыи ед?.
Ғ.кі сағаттан кейін Коваленко қайтып келді. Шинелі дал-дұл, әрі
батпаққа аунағандай. Ол үн жоқ, түн жоқ келді дс рота командирінің қанға боялған партбнлетін Мәлікке ұсынды. Немістер сол канаттан өзеннің арғы бетіне втін кетіп, катар жаткан біздің взводтарды тықсырған екен. Рота командирі қаза тауыпты. Байламыска жіберілген адамдардың өлігін Коваленко жолшыбай көріпті.
— Енді қайтеміз, командир? — дсді сержант, кегеріп тоңған жаралы қолдарьін огка кыздыра беріп.
Күні кеше ғалым әр норсені текссріп әдеттснген. Онын тек 43
жауынгері қалған екен. Калылған жыралар суға толып қалынгы.
Азық таусылуға жақын. Жұрттың темекілері де таусылған — калталарын қағып, қокым-сокымды орасып жатыр. Иемістер артқа шығып кеткен. Белгісіз нәрсе — олардың өзеннен өтіп қаиша жер ішке
кіргендігі ғана.
Бірақ немістің бүкіл бір ротасына карсы тұра алған ксшегі согыс Молікке үлкен арка сүйеу, үлкен сеиім берді.
— Жолдас сержант, айналсоқ корғану камы жасалсьін!— дед!
Молік, бұлжытпай орындалар бұйрық үнімси.
Келер күи бойы взвод үздіксіз соғыста болды. Иемістер ө з с і і нің нақ жағасына экеліп үш машпна толы жаяу әскер түсірді. Бронебойщиктер оқтың астына алып, токтан үлгіргекпп машнналарды
өртеп те жібсрді. Машиналардан карғып түсе бастаған фашнст әс-

керлерін пулеметчиктер баудай түсірді, еиді немістер біздің взводты
бір бүйірінсн сокпакк.а айналды. Арт жақтан естілген салдыр-гүлдірге карагапда, Молік жакындап ка.іган тапкті* көрді. Ауыр козғалып, ырғалып, теиселіп, ок түкіріп, ог какырып, желкеден согар ту
сыртка л і ы ғ ы і і алгалы келеді. Темір тонды жойқынныц тасаеында
калбандаган немістін автоматчиктері де көрінеді.
—
Гранаталарды озірлецдер! Ж аяу әскерді жанай ұрып, танкіден
айыратын ок төгілсіп!— деп асыгыс команданы беріп болды да
Мәлік окка ұшкан бір кызылоскердіц мылтығын колыиан ала
берді.
Ж ау танкісі ец шеткі окоптын үстіне шыгып алып, жырадағы
адамдарды таптап тастауға шырк айпалып, айналасын онпал-жаііпап, бората бастады. Бұл ауьір таакі еді. Бронь тесетін оқтар танкіге сарт ұрып беріліп, тырс етіп канта серпіп кетіп жатыр. Неміс
автоматчиктері де айналсок корғаныстын ішіне кіруге жақындап
қалды. Сол бір көз ілсспес ысзетте кылар айла калмағандай, колдан
тізгін шығып бара жатқандай, ендігі іс намысты қолдан бермеЛ
алысып өлу сияқты көрініп кеткендей болды Молікке. Бірак, қабақ
қакканша болмады, соғыста асуы жок аскар, есігі жок корған болмайтындыгын мәцгі есте қалдырған бір нәрсені көрді Молік. Немістіц ауыр танкісі үстінде аунап жаткан окоптан парторг Василий
Кондратьевнч Шашков кылт етіп басын кврсетті де колын бір сермеп калды. Аспан жарылғаидан гүрс етті. Ауыр танк те сол сітте
токтай калды, бірак, жаралапғанмеп олі күшті танкі, жан шошытар
отпен окты борай төгіп, алга қаран жылжып кстті. Сол кезде кираған оконтаи Шашковтыц канға боялган басы тағы бір керіпді. Тағы да гүрс етті: темір тажалды көк жалын орап алын, кара түтін
будактай бастады. — Ж аяу аскерге ок төгіндер! Жолдасымыз ПІашков үшін! Атыцдар! — деп, Мәлік те айғайға салды. Мылтыктыц кұлағын өзі де токтаусыз басып жатыр. Кашан неміс автоматчиктері
жалт беріп каша женелгенше Молік мылтықтыц құлағын басудан да
токталған жоқ.
Мәлік взводы осы коршауда тагы бір тәулік соғысты. Сухарь
желініп болды. Темекі бітіп, жұрт ба,ідыр тарта бастады. Соңгы оқтар да бітуге таянды. Взводта 23 кана жауынгер калды. Ал, соғыс
шегі күншығыска ауысын кетті: алысга гүрсілдеген зецбірск үпі
енді талып кана жететін болды. Енді бұл араны корғауда мағына
да калған жок. Мәлік бұл жерді тастан, жау қолын кесіп өтіп өз
бөліміне қосылуға бел байлады.
Молік взводын үш күн бойы ағаш ішімен жүргізіп отырды. Төрт
күннеп бсрі нор татнаган аш адамдар жауынгерлік тортіпті бір бүзбастан келе жатты. Алдыцғы жаққа жоне екі бүйірге шолғыншылар
жіберіп отырып, пулсметтерді жаяу сүйретіп, жаралыларды плаіцпалаткамен алысып жүрді.
Мәліктің қатал шаралары арқылы ғана тортіп сақтап келе жат8

кан кішкене отрядка, магннт тарткан ұсак темірге үқсагі коршаудан
күтылып өз топтарын іздеген жалғыздаган қызыл әскерлер мен командирлер ылги қосылып отырды. Үш күн жүргеннсн кейін Мәліктін
отрядына 187 жауынгер, 12 үлксн пулемет, 20 кол пулемет
жиналды. Оқ та жеткілікті, бірақ нан мен темекі жоқ еді.
Ілгері басу қиындай бсрді. Ашыққан адамдар енсесі түсіп, әлсірсй
бастады.
Мәлік тоқтап, демалуға бүйрық етті. Ог басына коммунистер
мсн комсомолецтерді жинап алды да, оларға өзініц байлауын сстіртті: қандай ауырлыққа үшырасақ та отрядты сақтап қалуымыз
керек: күші барлар әлсірегендерді кезектесіп алып жүрсін, олардың
қару-күралдарып да күші барлар алысып жүрстін болсын: жаралыларды көтеріп жүреміз, коммунистер мен комсомолецтер осы
жөнде үлгі көрсететін болсын.
Нртең ерте Мәлік отрядты митингіге шакырды. Бақташьшың балаларын қалай үйреткені жайындагы ескі ертегіні есіне түсіріп, Мәлік сыпырғыштың бір тал шырпысын суырып алып, қасынлағы жауынгерге беріп, сындырып көрші деді. Жауынгер таңдана қарады да
он-оңай сындыра салды. Мәлік оған сыпырғышты түтас үстатты да
«ал енді сындырып көр» деді. Әріше, сыпырғышты сшкім сындыра
алған жок.
—
Біз де осындаймыз,— деді Мәлік. — Боріміз бірге болсак
ішімізде мыкты Тәртіп болса, бізге ешбір жау корқынышты емес.
Кімде-кім отрядтан жырылып қалам десе, атып тастаймын. Түсінікті ме? Митингі жабылды. Қатарланыңдар!
Ксшке карай алдыцгы шолгыншылар — алдымызда нсмістер алған дсревня бар деген хабар әкелді. Отряд ағаш арасына тоқтады.
Зерттеуге жібсрілген сержант Коваленко төрт сағат жоқ болып кетіп, кайтып келіп, деревняда немістің штабы бар, қару-қүралдың мол
складтары бар, әлі бекінбеген, бірак, кору мықты деген анық хабарды айтты.
Мәлік калага шабуыл жасап, немістердің азық-түліктерін согыспен тартып алуға байлам жасады.
Молік бел байлаған шабуыл жоспарында тездік пен айла отрядтың әлсіздігін түгел байкатпауга тиіс еді. Таңертең отряд дерсвііяііы коршан алып, барлық отыз скі пулеметтеп оқты бүршактай
боратты. Содан кейін, немістергс ес жидырмай, «уралап» айғай сала, л<ауынгерлср қаланың төрг жагынан бірдей каптап, деревняға
өздсрі үмтылды. Соғыстың нотижесі дерсвняның ортасында көшеде
болған қысқа ғана кол айқаста шешілді. Немістер өлгендерін де,
азық-түліктерін де, қару-жарак складтарын да тастай қашты. Гитлердің 27 канды балағы қолға түсті.
Жеті күниен кейін немістердің майдан шебін бүзып-жара Мәлік отряды өз дивизиясына қарай өтіп кетті. Маиағы отыз екі пулеметті отряд аман алып келді. Жауынгерлердің көбі өз мылтықтары9

нан басқа. бір-бірден неміс автоматтарын ала келіпті. Он алты жаралы жауынгер көтеруде кслді. Ак коціл, алып дснелі Копаленко өз полкіне терт жасар бала Вованы ала келді, ол баланы Мәлік екеуі немістер ортеп жіберген деревнядагы көп өліктін ішінен тауып алған
еді.
Мәлікті дивнзіія командирі генерал Панфилоатын өзінін көргісі
келді. Сунғак бойлы, талдырмаш жасты Панфилов ұзақ аиналдырып
қарады. Шынын айтканда Мәліктіц денесіис соғыстык оскери киім
олі қона да қоймағаи кезі еді.
—
Мә, саған ғылым адамы! Жарайсын! Ж аман солдат болмассын,— деді ол Малікке жарықшакты даусымеи. Сөйтті де Мәлікті
язіне қарай тартып алып, кодуілгі орыс халқынын одетінше, бетінен
үш рет сүйді.
Бұлардыц касында жақын тұрған адамдар, көп езу тартнайтын,
салқып жүзді атақты генералдыц сыр бермейтін жүзінде әкелік қуаныштың лап бергснін байқасып қалысты.

* * *

Бүл жорыкта Мәлік біриеше сенімдерге калткысыз бекіп, табатап басып кайтты: ен алдымен өзінің күшіне, екінші жауынгер
жолдастарының күштеріне, одан кеііін, қорка білмес, өз ісін жақсы
білгсн солдатқа согыс майданыпда алынбайтын камал жоктығына
біржолата көзі жетті. Тек өз ісінің бар сырын жақсы білу керек
екен.
Мәлік бұл ойларып кейін ірі айқаста тағы бір сынап, айнымас
қсрытындылар жасады. Біздің жактыц шабуылға көшкен кезеңінде,
полк комапдирі қасына он үш автоматчик беріп Мәлікті жау колындагы жерге сүғынып барып бекініс жасауға жібсрді. Дәл сол
тұстан немістср контратака жасайды деп күткен кез еді. Азғана
отрядымеи түи қарацғысын бүркеніп барып, Мәлік жаудың тап желкесіндегі ынғайлы бір шыршага бекінеді. Қатыи калган кішкене ғана
өзеннің қабағы екен. Абдулла Керимов деген жауынгсрді барлауға
жібереді де, калгандарына түн бойы тыиым берместен терен окоптар қаздырып оқ ататын ұялар жасаттырады. Таң ата Керимов келіп Моліктіц отряды бекінген ойпатты өрлей жаудың бес танкісі, бір
ротаға жақын жаяу оскері келе жатканын айтады.
Он үш автоматчикке төніп келе жаткан бес танкі және бір рота
әскер деген ойыншык емес-ақ! Мұндай халге түскенде ысылган комаиднрлер де қобалжуы мүмкін. Бірақ, Мәлік сасқан жоқ: соғыста
мәселені шешетін жау саныныц артық нә кемдігі емес екенін ол
жаксы білетін. Сондықтан, соғысуға әзірленуге бұйрық берді. Литоматтан оқ жаудырып. жаудын жаяу осксрін танкілерден ажыраііын
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т)га бүнырды. Қомандасыз атпаңдар деді. Қоманда — комаиднрдің
өзінін атуы! Алдынғы жактағылар, таішіге карсы лактыратын гранаталарынды әзірлендер!
Мэліктіц өзі, жазатайым болмасын деп, үш гранатаға бір-бір бутылка жанғышты баилап алып, жылжып енбектеп, алдыцғы окоптарға барды.
Танкілер тоқтап, жаяу әскерлсрді алдарына шыгарды. Бүл
түстан тосқауыл күтпеген немістер қымсынбай қозғалып, жұптарын жазбай, онша жасырынбай, қалың тізбектеліп келе жатыр
еді.
—
Апырмау, оқ төгейік те, оқ төгейік те! Апырмау, команда
берсеңші! — деп, қатар жатқан Қеримов командирінің кұлағына алқьша сыбырлады. Шыдай алмай, асыгып, ентігіп сыбырлайды.—
Бо.і енді!
Мәлік те өзінің атып калғысы келіп жатқан асыгыстықіы әрең
басып жатыр. Нсмістер жақындап келеді. Екі арада бірнеше адым
ғана жер қалды. Мәлік сонда ғана мылтықтың құлағын басып калды. Бірдемені былдырлай бере, көзілдірік киген унтер жалп ете
түсті. Шыршаиың іші тегіс тырс-тырс етіп, сөнлеп қоя берді. Немістср құлай бастады. Қейбіреулері жата қалып, шыршаның манайын
аткылауға кірісті. Біздің автоматчиктер окты үдете жаудырды. Үзамай немістер шыдай алмай, қаша жөнелді. Сол кезде агаш ішіне
жасырылған неміс пулеметчиктері өз әскерлерін кеГіін шегіндірмеу
үшін алдарын орай, жауган оқтан бөгесін жасады. Екі оттың орг ісында қалған неміс оскерлері қайтадан жалт беріп, біздің жауынгерлерге батылырақ шабуыл жасап, бытырай жүгіріп, одақтаса ұмтылын, шыршаның үстіне оқ жаудырды. Жараланған Гайсин қатардан шығып қалды. Кошевой окка ұшты. Қатынаста жүретін Керимов та жалп етін кұлады... Қалған тоғыз автоматчнк қайтпабтын
кайсарлық көрсетіп, қатты жұлкысты.
Қолында автоматы, Мәлік жауынгсрлердің бірінен соң біріпе
жылжып келіп, отша жайнаған көздерін кадап «шыда тағы дл
азырақ шыда! Ж ау қазір кашады!» деп, жолдастарына сепім беріл,
дамыл танпады. Тал шыбықтай бүралған жас командир әрі ыңғайлы,
эрі тез қозғалып, ылғи қастарында болды. Отрядтагы аз ғана адаміш ц орқансысы да әрі акылды, орі сенімді команднрі қасында екенін үнсмі ссзіп жатты.
Нсмістер тағы да кейін шегінді. Неміс офицері ақ ракега белгісін берді. Жакын жерде гана немістердің мина ататын батареялары зіркілден бастады. Бірақ, біздің жауынгерлер де түн бойы боска
азаптанбаған ексн. Олар енді қауіпсіз деп айтарлық жыраларға жага
калды. Нсмістердің ызындаған осколкалары шыршаны баудай қырыкты. Содан кейін тым-тырыс болды. Іле-шала моторлардың гүжілдегені естілді. Бұл тапкілер еді.
Не істеу керек? Шегінуге ме, қашуға ма? Ж оқ, танкіден кашып
Іі .

Кутыла алмайсын. Қашу дегеи — өлім! Соғысу деген — танкілерді
тойтару болады! Осыныц борі Мәліктін ойьша көз ілеспес бір сәтте
ғана лып еге тусті. Грапата, бутылка салған сумкасьш сүйретемүйрете, Молік алға карай снбектеді. Гүрсілдеп жылжып, тырсылдата аткылап келе жатқан бір танкі жақын ғана өте берді. Қауіп
бар-ау деп корыкпастан, Молік сымдай шиырылып кетеріле берді до
бутылка байлаган гранатаны лактырып кеп калып еді, машинаныц
тап радиаторына барып еарт стс түсті. Гүрс еткен қатты леп Моліктің өзін бір жаққа лақтырып жіберді. Оны таптап өтуге келе жаткан танкіден аман сақтаган да сол жагдан болды.
Молік тез ғана көзін ашып еді, гранатаны лақтыруға болмай
калган скен, танкі жакын қалыпты. Мәлік гранатасын танкініц табаныныц астына тастай берді де өзі былай ыршнп түсіп, жермен
жексен боп, жабыса калды. Бурқ еткен жарылыстыц ерекшелігі
сонша, танкі кабыргасына аунан түгсті де тоқтап, жана бастады.
Кұлагы тас бітіп калған жас командир тағы да сумкасына қол
салды.
Апырмау, бұл қандай? Анау үшін тапкінің токтай бастағаны
несі? Асығыс қорбандап, кенет бурылып, ксйін тартты ғой!
Сол бір мезетте, көз ілеспес кысқа бір уакыттын ішінде, Мәлік
ссінеи танын кетті. Бірақ, іле есін жиып, ксйін карай снбсктеп, шыршаныц ішіндеғі жолдастарына келді. 'Ганкілер едәуір кашыктап алғасын шыршаны оқтыц астына алды. Агаш арасында мнномет батареялары тағы зіркілдей бастады.
...Автоматчиктерде 5—6 оқтан ғана қалды. Ксйін шегіиу керек.
Бірак, өз бөлімдеріне кайтар жолды кссіп жолда танкілер тұр. Молік картаны алып қарады да тыриағын катты батыра кейін қайтар
сызыкты салды: ол сызық тұп-тура жаудыц мнномет батареяларының үстімен өтіп, ағашка кіріп, одан орі біраз айналыс жасап; өз
бөлімдеріне косылу жолы еді.
Жауынгерлері Молікке шексіз сенеді. Кесірткеше ирелендеп
жаткан өзеннің табанына түсіп алып, булар немістің миномст батареясына карай тартып кетті. Батарсяныц дол касына дсйін еңбектеп келіп, минометчиктерді тарпа бас салып, калған оқтарымеи
көздсрін жойып, миномсттсрді тас-талкан қылып қиратты да ағашқа кіріп, жоқ болды.
Оның аржағында едоуір айиалыс жасан барын, Молік қасындағи
жолдастарымен тура өз бөліміне келіп қосылды. Молік командир
жер үйінің табалдырығын аттай бергенде-ак полктің командирі Капров пен оның саяси кызмет жөніндегі орынбасары Мухамедьяров
орындарынан ушын турды. Үсті-басы дал-дул, батнақ басқан жолдастарын танымай калғандай таңдана қарап:
— Ғабдуллинбісіц? — депті.
— Иә, мен... Жолдас командир, меніц таңданатындай нем бар?
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Командир сумкасын ак.тарып бір кагазды тауып алып Мэлікхе
усыиады:
«Шнряев деревнясының түбіпдегі соғыста, 16 ноябрь күні полигрук Мэлік Ғабдуллиннін 13 автоматчигі ерлерпіе каза тапты. Олар
неиістердің екі танкін жойды жэне 150 адамын жок етті. 5-ротаның командирі — Аникин1.
1
Іолктың комсомол бюросының жауапты секретары — Ә. Жетпісбаев»2.
Кағазда жазылған сөз осы еді.
—
Бүл кағазда бізді өліпті дегеинен басқапын бэрі шын,— деді шаршаган Мәлік эрең жымиып.

« * *
Соғые өнерін жаксы білетін, адамның соғыстык касиеттерінің
кандан екенін бірден байкап алатын генсрал Панфиловтың айтканы дәл кслді. Ауыз әдебиетіиін зерттеуші галымы, кабинет адамы,
соғыс дегеиді тарихи кітаптардан окып кана білетін адам, мандан
устіндегі талай аяусыз айкастарда ө с і і і , шын мағыпасында геройға
айналды.
Мәліктің талдырмаш жас денесі баяғы сол арыктау, ыңгайлы
қалпында. Ол ашаң жүзді. Беті пілдін сүйегінен ойып жасагандаіі,
сұлу жігіт. Аздан тогыққан бетінің бар бедері әрі нэзік, эрі ашық
әсем салынган. Ол интеллигеит адам, колдары жінішке-ақ. Бірақ ол
сонша төзімді, соішіа талғамайтын көнбіс со.ідат. Өзіне канша қатал
болса, қарауындагы адамдарын да сонша жинакы, эр әмірді бұлжытпай орындайтын халде ұстайды.
Мәлік болган ротаиы демалысқа шығарганда, Мәлік қазақ
жауынгерлерін күнде ертеңнен кешке дейін шаңгы тепкізіп үйретті.
Мунын взі қазақ халкына эрі жат, әрі киын өнердің бірі болгандықтаи, жауынгерлермеи бірге жүріп өзі де үйреніп алды.
Мэлік онша мерген де емес еді. Сондықтан анда-санда бір тніп
калатыи демалыс минуттарын ол агаш ішіне барып, атуга арнады.
Сагаттар бойына нысана атып, дагдыланып, алғашкы оқтан
карағайдың түймешегін атып тусіргенше, бұл дагдысын бұзгап

жок.
Бүл кездерде Мэлік екі орден алган еді: Қызыл Ту және Қызыл Жұлдыз ордені. Орбір жаңа айқасқа араласқан санын Мәліктің
даңкы күшейе бсрді. Демалыска кайтқан жаралы жауынгерлер,
1 М. Габдулиннің «Сол күндерде» атты әнгімесінде Аникин І-ротаның командирі. Ред.
2 «Сол кундерде» энгімесінде Балтабек Жетпісбаев. Ред.
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майдашіан жазылған хаттар Моліктік атағын алыста жаткан Қазакстанга жая берді; Мэліктің аты колхозшылар арасында жиі
аталатын болды. Мәлік өленге коеылдн: өзі қанша күтпесе де Малік
бурын өзі сүйіп зерттейтін, күрметтеп жинайтын халык жырларыныц геройына айналды.
Дивизия кыстыгүні женісті шабуылдарға катынасты. Дивизияның мандай алдында Капров полкі еді. Полктің мандай алдында
жауынгерлік корған түбінде шанғысымен келе жаткан Мәліктің автоматшы ротасы болды. Дішизня терең сүгынып барып, немістердің
кчк желкесіне шыкты. Ондагы байлау — немістердің үлкен бір колын
алыстан орап, капыда түзактау еді. Сол түста немістер үшін тар
какпа сиякты жіңішке бір сыза ашык калған-ды. Сол ашыктың дх і
ортасында немістер штабының корына айналдырып, алдырмас камал сиякты барынша бекіткен бір деревня бар еді. Осы деревняны
алып, элгі айтылған тар қакпаны жауып, немістердің шегінер жолын кесу керек болды.
Автоматчиктер батальоны мен ротасын алга жіберуге байлам
болды. Ағашты, сазды жерлермен алыстан орай жүріп, күтпеген
жерден сол деревняны басып алыіі, кейінгі бөлімдер түгел келіп
жеткенше қолдан шығармауға үйғарылды.
Үзак ауыр жүрістерге үйреиіп, пісіп-каткан Мәліктін жігіттері орман арасындағы ауыр жолды онай жүріп өтіп, деревняға тез жакындады.
Мәлік отрядына демалыс берді. Содан кейін барлык нэрсе салған қапшыктарды тастатты, босқа ауыр болатын керексіз нэрсслердің борін де сол жерге калдырды. Гүн ортасына жакын отряд деревнядан көрініп түратын агаштын шетіне жниалды. Мэлік сагатына
қарады. Шэбуыл сагат бірге белгіленген еді, бірак батальон элі келген жок. Мэлік ең жақсы шаңғышыны байлаиыска жіберді. Гл
жауыигер қайтып келіп — батальон калың қардан әреңдеп жол салып, акырын козгалып келеді, сн ерте жетсе енді екі сағаттан кейін
жетер деді.
Шабуылдың бар мағынасы, оның күтпегеп жердеч болуында еді.
Деревня айналсок, қорғануға әлдекашан дайындалған, айналасы
дзот, жерге кө.міп қойған танк дегендерге толы болатын... Егер немістер шабуыл болғалы түрганын сезе калса, олар сонша қару-кұралды түгел сөйлетіп жіберер еді. Олай болган күнде бүл қаланы
қанша ауыр колдың ала қоюы да үлкен киындыкка согар еді. Соғыс
тәжірибесі Мэлікті шабуыл түнегінің эрбір минутын бағалай білуге
үйреткен. Сондықтан ол батальонның келіп жетуін күтней-ак, өзінің
аз күшімеи шабуыл жасауга байлады
Мәлік бар күшін төртке
бөлді, бірақ, бірдей етіп бвлген жоқ. Бір топқа әлуеті кем, согыс
тәжірнбесі аз жауынғерлерді бөліп, оларға атылған ізі корініп тұратын (трассирующнй) октар салынған дискілерді бергізді. Оларга
тапсырылған міндет — дэл сағат бірде ағаштан шығып деревняга
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төніп барыіі, орындарын «згерте, ауыстыра жүріп, жаудыц бекіністеріне үздіксіз ок. жаудырып, ес жидырмай жні-жиі аткылау
еді.
Шаңгышылардың енді екі тобы — аға сержант Тнмоник пен ссржант Напахов басқарған екі топ, сол уақыттың ішінде жасырыныи
барып деревняның екі қабырғасына шығып алып, жаудың дзоттарыиа ту сыртынан атака жасауға белінді. Лл Мәліктің өзі атака жасайтын неғізгі топпсн деревняның сырт жагына келіп ішіне кіріп, үйлерге бскінген, көшеде кездесетіи немістерді гранатамен жусатпақ
болды.
Төрт еседен артық күшпен өте берік бекіністе отырған неміс гарннзонына осынша батыл түрде шабуыл жасаудын жоспары өз күшіпе
де, жолдастарының күшіне де берік сенген, нағыз талантты, корка
білмес, ержүрек жауынгердің ойынан туды. Жоснардың орындалуы
да дәлме-дол болды. Екі сағат соғыстан кейін артта қалған батальон келіп жеткенде, Мэліктің автоматчиктері соғысты аяктап та
калып сді.
Жаудың соңғы дзоттарын түншықтырып, деревнянын
соңғы
үилеріи жаудан аластап жүрген Ліоліктің өзі жаудыц талкан
болған штабында, қолға түскен доку.менттерді оқып отырған. Касындагы бір жауынгері, бүрын Ленинградтағы механикалық заводтыц слесары Мадьянов немістер тастап кеткен отқа жанбайтын екі
темір шкафты айналдырып жатқан. Шкафтын бірінен карталар, документтер, толып жатқан неміс ақшасы мен совет ақшалары шықты.
Енді біреулері лық толы қоршауда тұрган гарннзонга жіберілген
темір крестер екен.

* * *
Бұдан кейін Мәлік Ғабдуллинді командованне орыстан өзге
үлттан келген жауынгерлердің арасында үгітшілік жүмыс жүргізугс
бслгіледі. Өзініц ержүрсктіғімен, жауынғерлік үсталығымен атагы
шыккан атакты батыр командир, адамның жаны мен жүрегін жақсы білетін, ішкі сырын айткызбай ұғатын саяси қызметкер — орысша, қазақша, қырғызша, өзбекше, қалмақша, карақалпақша, татарніа еркін білстін тіл ғалымы — Ліәліктен армнялық үгітшіге ксректі
ец жаксы қаснеттердің борі табылады. Осы күні, сұқ көздеи бүрксп
койған оттың қасында, не болмаса ағаш арасындағы күркеде, тіпгі
болмайды екен жаудан босатып алған деревняныц кираган бір үйіндс аз гана демалып отырған, шабуыл жасап бара жатқан бөлімдердіц жауынгерлерініц арасына күтпеғен жерден Мәлік келе қалса,
оныц келуі үлкен бір оқиға болады. Мәлік өткізген әцгімелерде
жауынгерлердің ойын жеп, шешуі табылмай жүрғеи мәселелердіц
бірдс-бірі шешілусіз қалмайды. Молік оцғімені аспай-саснай, орі
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жепіл, орі еркін түрде жүргізеді. Келіп ксткен сон оны ұзақ уакыт
әңгіме етіп қалысады. Капакстанга жазған хаттарында өздерінің герон.іарымен калай кездескеиін әцгіме етіп жазып жібереді.
Жақын арада СССР Жоғарғы Советінің Президнумы гвардня
майоры Мәлік Ғабдуллинге Советтср Одағының Батыры дсген атак
берді. Бірак, генерал келіп опын кеудесіне Алтын Жүлдызды кадаудан бүрын-ақ Молік өз дипнзиясының ерекше сүйетін геройы, ақындар өлең шығарып, жырларына косып жатқан казақ халқының батыры еді.
Ж аңа эпос, Ұлы Отан соғысының эпосы осылай туады.
Орыс тілінен аударған Ғ. МҮСРЕПОВ.
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1941 жылғы июль айынь:ң он бірі еді. Бұл күні ксшке
Қазақтың Абай атындагы педагогтік институтында (КазПИ)
партия жиналысы болды. Онда фашистік басқыншыларға
қарсы күрес жүргізіліп жаткан Ұлы Отан согьісының жайы,
майдан хабарлары және орбір коммунистің міндеті айтылды. Жиналыстың соңында бастауыш партия үйымының
секретары Кайнекей Жармагамбетов бірнеше коммунистің
тізімін оқыды да, «Осы аталған коммунистер бүгін кешкі
сагат онда облыстық согыс комиссариатына баруы керек»,— дсді. Аталгандардың ішіпде мен де бар ексмін.
Кешкі сағат онда соғыс комиссариатына келсем, бірсыпыра адам жиналып қалған екен. Біздің қасымызға бір
офпңер келіп, бәрімізді ертіп алды да үлкеп бөлмеге енгізді. Жайласып отыра бергенімізде жағасына ромбы таққан,
екі жеңіне қызьигжұлдыз жапсырған ұзын бойлы командир
кіріп келді. Бәріміз орнымыздан тұрып, құрмет көрсеттік.
— Бұл кім болды екен?— дедім қасымда отырган Мусин Мапапқа.
— Әскери белгілеріне қарағанда, бригадалық комиссар
көріиеді, мықтынын өзі.
Брпгадалық комиссар бізбен амандасып болғаннан кейін, бірден-ақ алдагы қызмет жаііцці ^ а>иш аш . Сөзінің соңында.
І і О 4і
— Қазір докуменперіңізді толтырып бересіздер, содан
кейін боріңізбен жекелсп сөйлесеміз,— деді.
Кезегім жеткен кезде, жаңағы комиссардың кабннетіне
кіріп келдім. Ол жылы шыраймен қарсы алды да, документтеріммен танысып шықты. Біраз әңгімелескеннен кейін:
— Аспирант екеисіз ғой. Жағдайды көріп, біліп отыр“Шз“ СоПМКТЯТГастгранттық оқуды қоя тұруға тура келеді.
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Аспирантураға жоне ғылыми жұмыстарыцызга согыстан
кейін оралатын боласыз,— деді.
— Жаксы, кұп болады. Сонда мен кайда барамын? —
дедім.
— Жоғаргы командованиснін ұйғаруы бойынша Алмаіыда атқыштар днвизнясы құрылады. Оған Қазақстан мен
Қырғызстан жігіттері алынады. Бұл дивизияны генералмайор Панфилов басқарады, сол кісі қазір ұйымдастыру
жұмысын жүргізіп жатыр. Ал сіз осы дивизиянын. бір ІІОЛкына барып, ротага политрук (саясн жетекші) боласыз,—
деді.
— Партня қайда жіберсе, сонда баруга міндеттімін ғой.
Бірақ та мен политрук болган адам емеспін, тіиті әскери
атагым да жоқ, бұл калай болар скен?
— Әнгіме әскери атақта емес, қызмет істей білуде. Жауынгерлер арасында партиялық жұмыс жүргізу қолыңыздан келеді дсп сенеміз және сізді осы қызметке аудандық
нартня комитеті ұсынып отыр. Әрпне, қиыншылықтар кездеседі, көмектесеміз, үйретеміз. Әскерн атағым жоқ деп
қынжылмаңыз, ертец-ақ ондай атақ беріледі,— деді. Ертеп
дивизияның штабына барасыз, комиссиядан өтесіз, қай
полкқа белгіленгеніңізді сонда айтамыз.
Ертенінс дивизияныц штабыпа барып, комнсспядан өттім. Қомандирі болып полковник Қаиров, комиссары болып
ага политрук Мұхамедияров тағайындалған атқыштар полкына қызметке белгілендім. Бұл полкқа таныс жолдастардан Қасым Шоріпов, Манап Мусин, Балтабек Жетпісбасв,
Алексей Қузнецов, Андрей Ветков тагы басқалары алынган
ексн. Бәрі де командир, политрук қызметіне тағайындалыпты.
Днвнзияныц штабы № 19 мектепке орналасқаи екен.
Сол жерден біздерді Мұхамедияров ертіп алды да, нолкқа
әкелді. Полкқа келген күні кімніц қай ротада қызмет істейтіндігі анықталді'. Мен 45 миллиметрлі зецбірекшілер
батареясына бөліндім.
Зеңбірскшілер батареясы нолктағы шағын ғана белімше екен. Батареяныц командирі Заболотный дейтін лейтенант бұрын әскерде болган, Халхин-Гол мацында жапон
басқыншыларына жопе ақ финдерге қарсы жүргізілген согысқа қатыскан, согыс өнсрін білетін жігіт болып шықты.
Жауынгерлердің де кепшілігі бұрын оскери қызмет атқарган зецбірекшілер екен.
Алғашқы кезде бұл батареяда нолитрук болып кызмет
атқару оцайға соққан жоқ, көнтеген қныншылықтарға кездестім. Ең басты қиыншылық — меніц зеңбірек тетігін біл18

меуімнен туды. Соғ^гсқа деііін міндетті әскер қызметін атты
әскер бөлімінде атқарған едім; бірақ онда зеңбірек деген*
ді көргеніміз болмаса, ату техникасын, жалпы тетігін үйренген емес едік. Міне осы жағдай алдымнан шыға келді. Карамағымдағы жауынгерлер зеңбіректі зыр айналдырып
жатқанда политруктың оларға араласпай сырттан қарап
тұруы қандай қолайсыз. Кейбір жіғіттер мені сынайын дегендей:
— Жолдас политрук, зеңбіректі осылай орнатқанымыз
дұрыс па?— дейді. Немесе:
— Мына бір винты қай жерінде тұратын еді?— деп
қояды. Бұл сұраулардың жауабын бере алмағаныма ұялам.
Сондықтан жауынгерлермсн бірге отырып, зеңбіректің тетігін үйренуге кірістім. Бұрын артиллерняда қызмет етпеген жігіттердің қасына бардым да, соларға қосылып зеңбіректің техникасын оқи бастадым. Аз күн ішінде біраз нәрсені аңгарып, түсінген сияқтымын. Бұл жөнде кіші командирлердің көмегі өте көп болды. Согыс құралдарының
техникасын білетін, соғыс ғылымынан хабары бар политрук
қана қарамагындагы жауынгерлердің алдында абыройлы
бола гынына көзім жетті.
Батареяда қызмет атқара бастаған алғашқы күндерде
кездескен екінші бір үлкен қныншылық— Заболотн лймен
қарым-қатынасымыздаи туды. Ол кызық жігіт еді. Кейдс
ақжарқын, бала көңілді болып отырса, енді бір сәттс жоқ
нәрсеге ашулана қалатын. Ашу үхтінде жыиын шақырган
бақсьідай қалиіылдап, кісінің бет-жүзіне қарамай боқтай
жөнелетіп. Әсірссе, оның қаһар тігетіні пзвод командирлері.
Нртеңгісін взвод командирлерін жинап алып, бүгінгі күннің міндеті, қандай сабақтар өтуін айтады да, сөзін ұрсу,
сөгумен аяқтайтын. Батарея командирініц бұл мінезіне
взвод командирлері сырттай көніп тұрса да, іштей наразы
еді.
Бір күні кешкс Заболотный екеуміз үгзақ әцгімелесіп
қалдык. Бір-бірімізбен таныса отырып, ашық сөйлестік.
— Макар Семенович,— дедім мен оған,— қазақта «дос
жылата айтады, дұшпан күлдіре айгады» деген мақал бар.
Мен сені өзіме жақын дос санаймын. Сондықтан сеніц жагымсыз мінездеріңді бетіце айтқым келеді.
— Жарайды, айта ғой, тыңдайын.
— Сен осы соғыстан бүрын да жақсы, тожірибелі командир болыпсыц. Бір-екі соғысқа қатысқаның да бар екен.
Олай болса біздің сенен күтетініміз көп. Бірақ сен өз міндетіңді дүрыс түгсінбей келесің. Болмашы нәрсеге ашу ша13

қырып, қарамағыңдағы адамдарды балағаттайсың. Сенеи
жұрттың куткені осы ма?
— Мен команднрмін. Не істеймін дессм дс срік өзімде.
ДІенің жұм >:сыма араласнауды сұраймын.
Гафу ет. Сен командир болсаң, мен нолитрукпын.
Екеуміздің правомыз да, жауапкершілігіміз де бірдей.
— Олай емес. Барлығына меи ғаиа жауапкермін. Гіолитруктің міндеті — жауынгерлермен әңгіме өткізу, газет
оқып беру. Одан басқа жұмыстарга қатысың болмасын,—
Деп ашуланып, денесі дірілдеп кетті.
— Жоқ, сен ашуланба, огыр да айтқанды тыңда. Ссн
командпрсің, оныңа таласпайм >ін. Бірақ политрукты менсінбеуге, елемеуге, опымен санаспауға ешқандай хақың
жоқ. Бәлкім, ссн мені жақтырмайтын боларсың, ол өз жұмысың. Политрук мен болайын, мейлі баска біреу болсын,
борібір — сеи нолитрукпен санасуға міндеттісің. Политрук
ойыншык емес, ол нартпяның өкілі. Осыны ұғынып ал,—
деймін.
Лл, ұғындық. Тыңдадық партияның екілін. Не айтпақ едің?
— Лйтсам мынадай: сен команднр бола тұрып өз қызмеііңе сслсоқ, жауапсыз қарап жүрсің. Мысалға күнделікті
оқу жұмысын алайықшы. I аңертең взвод командирлеріп
жннап алганда, сен оларға жұмысты қалай істсуді үйретпейсің, қайта ұрсу, зекірумен боласың. Ал, күндіз взводтарға бара қалғаныңда да істейтінің осы. Кешкілікте командирлердің басын қосып, күндізгі сабақтардың корытындысын шығару дегенді білмсйсің. Тіиті, кешкілікте сеп
орныңда болмайсың, қаида жүрстініңді білу қнын. Батарея
командирі осылай бола ма скен?
Айта бер. Мен оқыған адам емеспін. Үш кластық
қана білімім бар,— дсп Заболотпый өз кемшіліктерін мойындай бастады. Әлсін-әлсін шылымыи гарта берді.
— Міне, өзің де сезіп отырсың — кемшіліғің өте көп. Бұларыңды саған дос адам ғапа айтады. Ендешс командирдің
бірінші досы политрук деп біл. Бір-бірімізге ақыл бсріп,
жәрдемдесіп отыралық. «Мен командирмін, мен, мсн» деіі
беруден ешнәрсе шықпайды. Менін білмегенімді сен үйрет,
жәрдемдес. Шынын айтайын — мен сеп секілді көп уақыт
әскерде болған, соғысқа қатьтқан адам -емеспін, бұл ротте
тәжірибем де, білерім де аз. Ендешс сен осы жөндс көмек
бер. Ал оқу, білім жағынан, саяси моселелерден меп саган
жәрдемдесіп отырайын.
Баііқаймын: Заболотный бұл сөздерге түсініп отырған
секілді. Бұдан орі қарай әңгімеиі созбайық деді ме, олде
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айтылғандарлы қабыл алды ма,— ол «дұрыс, дұрыс» дсй
берді.
— Айтқандарыцнын бәрі дұрыс. Бұдан былай бірлесіп
жұмыс істелік. Менін ашуиіаң болуымның себебі де бар.
Фнндермен соғыста катты жараланып, бір рет контузия
да алған едім. Содан жүйкем жұқарса керек, тез ашуланам,
бірақ кекшіл емесиін. Екіншіден: командирлерге қатал карауым, ұрсыи-зекіруім — талапкер болайын дегендіктсп
еді.
— Ашусыз, ұрсып-зекірусіз-ақ та талапкер болуға болады гой. Қатал болу деген сөз үиемі ұрсып, боқтау емес, рр
нәрсенін орнын таба білгсн жөн. Қаталдық пен қамқорлықты бірдсй ұста...
Сол күннеп былай батарея командпрімсн түсінісе бастадық. Бірлесіп істеу, ақылдасу — күнделікті одетімізге айналды...
Алматыда бір айдай болып, алдагы ұрыстарға даярлық
ж асадық та, 1941 жылғы август айыныц аяғыпда майданға
аттандық. Новгород облысына қарасты Қрсстцы дсген қаланыц манына келіп орналастык.
Сеитябрь айыныц 23 күні мсні полк комиссары Мұхамедияров шақырыи алды да:
— Жолдас политрук, батареямеи қоштасуыцызға тура
келіп отыр. Сіз үшінші ротаға полнтрук болып тағайындал*
дыцыз, батареяга басқа кісі барады.
— Мұны қалай түсіну керек?
— Қапитан Лысепко бастаған батальонды генсрал өз
қарамағына алып отыр. Бұл батальонға айрықша міндет
берілетін көрінеді. Осыған байланысты ксйбір рота командирлері мен политруктерді ауыстыру туралы бұйрық алдық.
— Сонда бұл батальон иолктан бөлініп кете ме?
— Жоқ, полктың құрамында болады. Бірақ, жағдайға
қарай, керек больш қалса оны ғенерал өз қарамағында
ұстауы мүмкін.
Сол күні кешкісін полк комиссарына еріи үшінші ротаға
келдім. Рота командирі лсйтенант Андрневский дегсн жігіт
еді. Онымен Алматыда таныскам. Амандық-саулық сұрасқаннан кейін, комиссар Мұхамедияров менің осы ротага
политрук болып тағайындалғанымды айтты.
...Аз уақыт ішінде әскер өмірінен алган тәжірибем бойыпша, ротаға келген қызметімді оидағы взвод жәнс бөлімше командирлері, коммуннстер мен комсомолеңтер, жауынгсрлермен танысудан бастадым. Бәрі де тепсе темір үзетін
жігіттер, көп үлтты совет халқының өкілдері, бір тілсктес,
бір ұрандас адамдар еді. Әскср қатарына келгендеріне көп
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уакьп' өтпесе де, олардың соғыс өнеріне жаттыгыгі қалғандары көрініп тұр.
Арада екі-уш куп өткенде Андриевскиндін орнына кіші
лейтенант Шуть келді. Ол дивизняныц штабыпда істегеіі,
штаб бастиғыныц көмекшісі болған. Шутьтін келуін ротаны басқару жағынан нығантуга және ротаныц алдагы
күнде аткаратын кызметіне айрықша мон бергендік деп
түсіндім.
Василий Ннколаевич Шутьпен алғашқы күннен-ақ ет
бауыр болып достасып кеттік. Ол 1940 жылдыц жазында
Киев университетініц физика-математика факультетін бітірген екен. Оқуда үздік болыпты, қогам жүмыстарына белсепе
араласыпты; университстте журіп партия қатарына өткен
және факультеттік партня үйымына секретарь да болған
екен. ІІартия қызметінен тожірибесі бар Шуть тек рота
командирі болып қана қойған жок, ротада үгіт-насихат,
саяси-тәрбие жүмыстарын жүргізуге қолгабыс тигізіп отырды. Жауынгерлермен әцгіме өткізу, баяндама жасау, газет
шығару секілді жүмыстарға да ол белсене қатыса бастады.
Бұл ретте ол политруккс көмекші емес, ақылшы, басшы
болды.
Шуть әскер қатарына согыс басталганнан кейін алынған
екен. Содан кейін екі айдай әскерлік курста болады да,
Крестцы түбінде біздіц дивизияга қызметке келеді. Соғыс
өнерінен білімі бар бүл командир қызметке өте ұқыпты
болды. Қандан жағдайда қалай согысу керек, корғаныс шебін қалай жасаған жөи, әскери құралдарды қалай пайдалаиу керек деген сияқты мәселелерді оцгімелегенде ротадагы
командирлер де, қатардағы жауынгерлер де оныц сөзін
қызыға тыцдайтын еді.
— Осыныц борін қайдан біле бересіц? Өзің екі-ақ ан
курста болыпсыц,— дей қалсақ:
— Университетте оқып жүрген кезімде бірнеше рет оскери лагерьде болганбыз. Содан үйренгеиіміз бар. Ал кәзіргі
уннверсптетіміз одан мықтырақ. Ж ауды жеңем дссец: оқы,
үйрен!— деитін ол.
Кейде мен оған қалжыц айтып:
— Осы ротаға несіне келдіц? Дивнзияныц штабында
отыра берсец болмады ма? Бәлкім, онда жүтріп үлкен командирлік қызметке жоғарылар едіц,— дейтінміи.
Жолдас политрук, бұл сәзіц қате. Әскери қызметтің
әрі қызықты, орі жауапты ж ері рота ғой. Нагыз кайнаған
өмір осында. Ротадан бастаған қызмет нотижелі болады.
Данкты команднрлердіц борі де әскери кызметті солдаттап
бастгған. Бұдан, әрине, «үлкен командпр болуды көздеген
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екенсіз ғой» деген ұғым тумайды. Мен кайнаған өмір —■
ротаға келуді арман еттім. Осы батальонды біздін генералдың айрыкша бөлімше ету туралы ұйғарымын естіп:
— Жолдас генерал, мені сол батальонға жіберіңізші,—
деп өтіндім.
— ІІеге?
— Алдыңғы шепте болып, колма-қол ұрыска катыскым
келеді.
— Е, дивизияның штабы алдынғы шепте болмай ма
екен?
— Әрине, болады гой. Бірақ ұрысқа алдымен кіретін
батальон деп түсінем.
— Сонда кім болып барғын келді?
— Оны өзініз біліңіз. Бөлімше немесе взвод командирі
етіп жіберсеңіз де ризамын.
— Жарайды, бұл тілегіңді ойланайын,— деді генерал.
Ертеңіне мені шақырып алды да осы ротаға жіберді,—
деді III уть.
НІуть дамылдауды білмейтін командир болды. Ротада
ол араласпайтын жұмыс болмайтын, бәрінеөзі катысып жұреді. Оныц аса бір жақсы қасиеті — жауынгерлерді құрметтеуінде еді. Жауынгерлерге қамморлық жасау, ақылын айту, көмектесу дегендерді Шуть ен ардақты жұмыс деп білетін.
— Солдат сезімтал халық. Ол өзінің міндетін саналы
түрде ақылмен істейтін болсын. Бұл үшін солдатты оқыту,
үйрету шарт. Оныц білмегенін айтып түсіндір, бірақ орынсыз ұрсып, боқтаушы болма. Олай етсец — солдат жасқаншақ, корқақ болады. Солдатты саналы тәртіпке, белсенді
болуга үйрет, берген бұйрығынды ақыл-оймен орындайтын болсын,— дейтін еді Шуть командирлерге.
Күн сайын жатар алдында бөлімше жоне взвод командирлерініц қысқаша кецесі өтетін еді. Онда күндізгі кызметтіц қорытындысы талқыланатын, кемшіліктер баса айтылатын жәие ертецгі күннің міндеті көрсетілетін. Содан кейін
взвод командирлерін Шуть алып қалып, әркайсысына айрықша міндеттер қоятын. Осы ретпен жұргізілген ж \гмыстың нотижесі күн сайын кәріпіп отырды.
Командирлердін жнналысынан кейін Шуть жатып тынығудың орнына жұмыс істейді, кітап оқиды, газеттерді
карап шыгады. Ертсцгі жұмысыныц жоспарын жасайды,
соған даярланады. Оныц кызметті осылай істеуі бәрімізге үлгі болды. Кейде ол жұмыстарын бітіргеннен кейін ұзақ
оцгімелср бастайтын. Әңгімені өзі гана айтпай, оғап мені
де қатыстыратын. Қазақстан туралы, қазақ халқы жайын23

да айттыратын және оны кызыға тыңдайтын. Өзі математик бола тұрып, әдсбиет, тарих, искусствоны да жақсы білст і і і еді. ҒЗұл тақырыптарды да аса кызыкты түрдс онгі.мслейтін.
— Қазіргі күнде біздің совет халқы достыгы жараскан
бауырмал ел болды. Ал осы достықтың тамыры ертеден
басталады,— деп ол тарихи әңгімелерді қозгайтын. Әсіресе,
Тарас Шевченконы сүйсіне сөз ететін. Тарастың қазақтармен дос болуын айтып, бұған ұлы ақынның өлеңдерінсн
мысалдар келтіретіи,— Мен,— дейтін ол,— Қазакстанда
болғаи емсспін. Болуға кұмар-ақпын. Соғысты жеңіспсн
аяқтап қайтар күн болса, сеніц еліце баруды міндетім дсп
санаймын.
Осы сияқты әцгімелерді айта келіп, ол ротадағы жауынгерлерді достық рухта тәрбиелеу ксректігін көрсететін. Бір
күні ол:
— Осы біз казақ, қырғыз жігіттерімен олардыц ана тілінде неге әцгіме өткізбейміз?— деді.
— Өткізіп жүрміз ғой.
— Оііым- з жеткіліксіз. Әскери сабақтарды да олардыц
өз тГлінде өткізген кандай жақсы болар сді. Жауынгерлер
тез түсініп, ұгынып алар еді. Бұл үшін қазак, кырғыз жігіттерінен рота көлемінде кіші команднрлер даярлауымыз кажет.
Кіші лейтенант Василий ПІуть дегеніміз осындай тамаша адам, пағыз коммунист-командпр еді...
...Октябрь айынын оны. Аспан олемін күзгі қара бұлттар
коршап алган. Анда-санда сіркіреп қояды, кейде киыршық
жауады. Бірақ ротадағы жігіттердің ауа райымен жұмысы
жоқ сді, күнделікті кызметтерін атқара беретін:
Түс ауа полк штабынан байланысшы келіп, рота командиріне пакет тапсырды. Конвертті ашыи жіберіп оқысақ:
рота командирі мен полптрук кешкі сағат алтыға полк
штабына келсін, депті. Полк штабына келсек, бөлім командирлері жнналып қалгаи екен. Полковник Капров командирлср мен политруктердің жипалысын ашты да:
— Бүгін кешкі сағат тогызда аттанамыз,— деді де, қай
батальон қай ксздс посзга отыратынын және осыған байланысты алда түрған міндеттерді айтып берді.
— Қалай карай козғалады екенбіз?— деген сұрауға:
— Майданға!— деп бір ғана сөзбен жауап кайырды.
Шуть екеуміз штабтап шығысымен ротамызға қарай
келе жатырмыз. Екеумізде де үн жоқ. Шуть олденені ойлап
келе жатқан секілді. Мен оның ойын бөліп:
— Майданның қай бағытьжа барар екенбіз?— дедім.
24

— Кім білсін. Тсгі майдаиныц сц жауапты жеріне баратын шығармыз. Үш-төрт айдай даярлануымызға карағанда,
біздіц дивнзняға ец ауыр міндет бсрілетін болар. Қазір соғыс кауиі Москваға қарай төніп келе жатыр ғой. Бәлкім,
Москваны қорғау күресіне қатысармыз,— деді.
— Москваны қорғауға қатыссақ жақсы-ақ болар еді...
Айтылған мезгілде вокзалға да келдік, айгай-шусыз вагондарымызға отырып жатырмыз. Әрі-беріден соц поезымыз ақырын жылжып қозғала берді.
Түн көзге түртсе көргісіз қарацгы. Тоқтаусыз жүріп
келеміз. .Талай разъездер мен станциялар артта қалып
барады. Олардыц бірде-біріие тоқтамастан тартып барамыз. Бірақ қалай қарай бара жатқанымызды ацғаруқиын.
Вагондағы командирлер де, жауынгсрлер де «күрес сагаты»
соққанын, үлы міндеттерді орындауға аттанғандарын түсініп отырган секілді. Олардыц тұла бойларын жауға деген
ызалы кек кернегені сезіледі. «Қас жауға қарсы күреске
тез жстсек екен, фашистердіц желкесін қисақ екен» дегсн
сияқты сөздер дс естіледі. Әр жерде ақырыи ғана күбірлескен дыбыстар шығады, жігіттердіц борі де алдағы айқас
жайын әнгімелеп отырғандығы байқалады.
Тац да атып қалды, вагонымызға ақ сәуле түсе бастады.
Вагонныц есігін ашып жібергенде, қалыц ағаштын ішімсн
буалдыр тұмамды қақ жара жүріп ксле жатқанымызды
кердік. Енді бір сәтте ағаш та таусылды, біз үлкен бір
қалаға жақыидап қалдық. Алдыцғы ж аққа көз жібердік.
Буалдыр тұман да сейіле бастаған секілді.
— Өй, мынау Москва ғой.
— Москва!
— Москваға келіи қалдық!
Бәріміз мойнымызды соза айиалаға кез саламыз. Қатар-қатар салынған көп этажды үйлер, фабрикалар мен
заводтар көрінеді.
— Е, жарықтық мыцқ етпей тұр екен ғой.
— Нені айтасың?
— Москваны айтам, Москваны. Ж а у қаншама бомба
тастаса да, денесіне оқ дарытпаганын қарашы!— деп дабырлаған дауыстар естіледі. Мұның өзі жауынгерлерге жігер бсргендей, қайратты шаттыққа белегендей әсер етеді...
Москваға да келіп қалдық. Бұл арада көп аялдамай,
поезымыз тагы қозгала берді. Ендігі беталысымыз батысқақарай бұрылғанып кердік. Борі де түсінікті болды: Москваға төніи келе жатқан жауға қарсы күреске тартып барамыз.
Сол күні түс ауа поезымыз Волоколамск станциясына
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келіп тоқталы. Біз поездан түсе бастадық. Күн ызғарлы,
суық, аспан бұлт еді. Бірде сіркіреп жаңбыр, бірде қиыршықтана қар жауып тұр.
Октябрьдіц он бірі күні кешке батальон командирі капитан Лысенко барлық рота командпрлері мен политруктерді жинап алып, жауынгерлік бұйрық алғанын айтты.
«Біздің батальонға,— деді ол,— Осташево қаласын қорғау
міндеті берілді. Бұл міндетті орындауға бүгін түнде кірісеміз. Барлық жағдайды барғап жсрде анықтаймыз. Қазір
бөлімдеріңе барып, жүруге дайындалыңыздар!»
'Гүнімен жүріп, Осташево қаласына да жегтік. Біздің
ротаға қаланыц күншыгыс жагынан корғаныс шебін жасау, ол арадан жауды өткізбеу міндеті берілді.
Москваныц батысына қарай жүз елу километрдей жерде тұратын Осташево қаласы Руза өзенініц бойында екен.
Қаланы Руза өзені екіге бөледі, қатыпасу үшін салынган
үлкен тас көпір бар. Біздіц ротага берілген міндетте осы
кепірді қорғау, одан жауды өткізбсу айрықша көрсетілген.
Рота командирі ІІІуть екеуміз взвод командирлерін жинап алыи, берілген бұйрықты орындау жайын түсіндірдік.
Қорганыс жасайтыи жерді көріп шықтық, кімніц кай жерге орналасатыны, міндеті қандай екендігі белгіленді. Ротаның он қанатында бірінші взвод, ортада скінші, ал сол қанатында үшінші взвод орналаст,)!. Және әрбір взводтыц алдағы ұрыс жоспары, бір-бірімен байланыс жасау, көмек
көрсету рсттері қандай болатындығы айтылды. Содан кейін
жауынгерлер жер қыртысын қопара қорганыс іпебін жасау,
окоп казу, атыс ұяларын және әртүрлі бекіністер түрғызу
ісіне кірісті.
Кейде қар, кейде жаңбыр жауып, жер бетін лай батиаққа айиалдырып жіберді. Әлгінде гана қазып алган окоптарымыз да, атыс ұялары да суға толып шыға келеді. Бұган
қарамастан жігерлене қимылдаган жігіттер қорғаныс шебін ойдағыдай етіп жасап та тастаған еді.
Күн бойы қорғаныс шебіндегі жігіттер арасында болып,
кешке карай Шуть екеуміз Осташевоны аралаи шықтық.
Аудан орталығы болған және соғыстан бұрын он мыңдай
халқы бар бұл қала, қазір майдан өңіріне айналған. Қала
халқыныц көпшілігі кейінгі тылға қарай көшіп кеткен. Ал
кө:не алмай қалғандары Қызыл Армия бөлімдеріне көмек
көрсетіп, бекіиіс жасап жатыр. Қала іші толған біздіц
оскерлер.
Күи батқан соц Шуть екеуміз ротамыздыц командалық
пуиктына келдік. Шутьтіц айтуы бойынша, командалық
пупкт үш взводтыц орталығ.кна орналастырылған еді. Он26

д а г ы жігіттер командалық пунктты мықты бекініс етіп жас а п т ы , батальонмен телефон қатынасын да құрып қо-

йыиты.
Қелесі күннін таны да атты. Өзен боііып басқан тұман
ыдырап, ауа райы ашыла бастады. Аспан әлемі қонырқай
бүлт болганымен, күн жауын-шашынсыз... Рота жігіттері
тағы да жұмысқа кірісін, мықты бекініс жасап жатыр.
Ротанын командалық пунктында взвод командирлерімен бас қосқан қысқаша кенесіміз болды, онда кешегі күннін жұмысына қортынды жасалды, бүгінгі күннін міндеті
айтылды. Жиналыстан кейін Шутьқа мынадай ақыл айттым.
— Екеуміз бірдей командалық пунктта болудың жэие
взводтарға бірге барудың қажеті болмас. Сен осында бол
да, ротаны басқар; анда-саида взводтарға да барып жүрерсің. Ал мен үшінші взводта болайын. Өйткені оның командирі лейтенант Евстратов жас жігіт, көмектесуді, ақылкенес беріп отыруды керек етеді. Біріпші взводқа полнтруктің орыпбасары Худаковты жіберейік. Екінші взводта
парторгтыц орынбасары Ғинаят Абдылханов бар ғой. Осылай етсек взводтарга басшылық көмегін дұрыс ұйымдастырған боламыз.
Бұл ұсынысты Шуть қабыл алып, разылық білдірді. Ол
екеуміз взводтарда болып, жігіттермен әңгімелестік, алдағы міндеттерді түсіндірдік. Енді үшінші взводқа карай бет
алғанымда, көпірдің ар жағынан келе жатқан бір топ адам
көрінді. Бұлар кім екен?— деп қараи тұрмыз. Әрі-берідсн
соң қасымызга келген оларды екінші взводтың жігіттері
қоріиап алды. Бәрінің сақал, мұрты өсіп кеткен. Кейбірреулерінің
арқасында кішкене қаншықтары да бар.
— Уа, ағайындар, жол болсын, кім боласыздар?— дестік.
— Біз қызыл әскерлерміз...
— Ж оқ сөзді айтып не қыласыздар. Сіздердің қызыләскерге ұқсап тұрған жерлеріңіз жок. Кару-жарақтарың керінбейді, түрлерің адам қорқарлық. Осындай да қызыл әскер бола ма екен?
— Әскери адамға ұқсамай тұрғанымыз болмаса, біз
шынында қызыл әскерміз. Қоршаудан шыгып келеміз.
— Комаидирлерің қайда?
— Қайда деріціз бар ма, қоршауға түсіп бір-бірімізден
айырылып қалдық,— деді ұзын бойлы сары жігіт.
— Өздеріціз согыста болдыңыздар ма, жау қай жерде
келе жатыр?
— Соғыста болдық қой. Ж ау жақын жерде, оны сұра2.7.

мацьіздар, күші керемст, жойқын...— деп жацағы сары жігіт үрей тудыра бастады. «Қориіаудан шыққандар» жауДыц күшін асыра сөйлейді. Олардыц сөзін тыцдап тұрған
Ғинаят Абдылханов:
—
Жігіттср, жөндеріцді табыцдар, осы арадан тайып
тұрғандарыц жақсы болар. «Қоршау, қоршау» дсп кімді
қорқытқыларыц келеді. Ссндер жау қарасын кермей қара
суға малынган адам екенсіндер. Қолдарыцдағы қаруды
тастап каша жөнелгснсіндер ғой. Өнкей қоркак, немслер,
кетіцдер мацымыздан!— дсп ызғарлана сөйлеп кетті. Ғинаяттыц бұл сөзін оныц жолдастары да қостай, «кетіцдер,
көрінбецдер» дегсиді үдетіп жіберді. «Қоршаудан шыққандар» ұндеместен шығысқа қараіі жәнеле берді...
Үшінші взводқа келгенімде, күн ецкейіп қалған мезгіл
еді. Взвод командирі Ғ'нстратов екеуміз взводтыц қорганыс шебін, атыс ұяларын, бекіністерін аралап шықтық;
жігіттермен оцгімелестік. Бәрі де өздеріне берілген міндетті
ойдағыдай орындап, кісі боііынан асатын окоптар қазып алған, әрбір окоптыц арасыпа орлар қазылып, қатынас жолдары жасалган.
Жоғарыда айттық: ротаның сол ж ақ қанаты осы үшінші взвод болатын. Ол қаланың ніыгысыпа қарай, Руза өзенін бойлай қорғаныс шсбіи жасаған-ды. Взводтыц алдына
қоиылған міндет: жауды өзснпен ©ткізбей, тойтарыс беру.
Бұл міндетті орындау үшін нзводқа батальондагы пулемет
ротасынан бір бөлімше берілген болатын. Взводты қолдауға келген пулеметчиктердің командирі, бұрып Қазақстанның жоғарғы сотында жауапты қызметте ісгеген коммунист Ж үмажан Бұлышов деген жігіт еді. Олардың қасына келгенімізде:
— Жолдас политрук, пулеметчиктер жақсылап орналасты. Атыс ұяларын да мықтап жасап алдық. Осы арадан
қаи жерге ататынымызды да белгілеп қойдық, біз тек
үшінші взвод қана емес, оң және сол жақтагы көршілерге
де көмек бере аламыз.
— Сол жақтағы көршімен байланыс жасадыңдар ма?
— Жасадық. Сол жагымызда екінші рота екен ғоіі.
Оныц политругі Манап Мусин жолдас әлгіндс ғана келіп
кегті.
— Сен Манапты қашаинан бері білесіц?— дедім Жұмажанға.
— Оны көптен білем. Согыстан бұрын онымен әсксрде,
кейіннен комсомол қызметінде бірге болғанымыз бар. Манаііпен ескі жолдасиыз...
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Күн де батты. Мен ротаның командалық пунктына қайтпай, взводта қалып қойдым. Айнала жым-жырт, ауа райы
оалкындай бастады. Анда-санда алыстан атылған зеңбірек
даусы естіледі. Бұган қарағапда, ұрыс майданы бізге қарай жакындап келе жатқан секілді...
Түн ортасы ауа берген кезде, касында екі жігіті бар
Шуть келді. Квстратов пен ротаның парторгі Василий Шашконы ертіп, бәріміз взводтың қорғаныс шебін аралауға
шықтық.
— Жолдас парторг, ертенгі ұрыстарға жігіттерің мықтап дайындалды ма?— дейді Шуть.
— Дайындығымыз жаман емес. Оны өз көзіңізбен көрссіз,— дсйді Шашко.
Взводтың қорғаныс шебін аралап келеміз. Жігіттердің
бәрі де сергек. Қараңғы түн іші болса да, олар майдан жағына көз тігуде. Манағы әзірде жігіттердің ксзектесіп демалу жайы айтылган еді. Әрбір бөлімше бойынша екі жігіт
күзетте тұрады, қалғандары демалады, осы тартіппен барлығы тынығатын болсын делінген еді. Бірақ жауынгерлердің демалып жатқандары аз көрінді, борі де окоптын ернеуіне сүйеніп күзетте тұр.
— Жігіттер, неге демалмайсыңдар?— дегенімізде:
— Төрт ай бойына тынықтық қой, шаршаганимыз жоқ.
Казір ұйқтайтын кез емес, күгзетті күшейтетін шақ.. Немісі
құрғырдың қай жағымыздан келіп қаларын боріміз бақыл ам зсақ болмайды,— деседі.
— Ксзектесіп демалғандарың жөн. Аз да болса тыиыққаи жақсы,— дсп оларға Шуть ақыл айтты.
Рота комапднрі біздің арамызда біраз болғаннан кейін
командалық пунктқа қайтпақ болды. Кетер алдында взводтағы кіші командирлерге тағы да ақылын айтып: ертеңдср
ұрыс майданы осы араларда болып қалуы мүмкін, сақ болыңдар,— деді.
Взвод командирі лейтенант Евстратовты жатып демалуга жібердік те, аға сержант Шашко екеуміз күзетке шықтық; окоптагы жігіттсрмен әнгімелесіп жүрміз. Айгар әңгімеміздің көпшілігі алдағы айқастар жайында болады.
— Ертеңгі ұрыстарда күн тәртібіндегі бірінші мәселе
туралы баяндаманы парторг жасайтын болар,— дсііді коммунист Хасенов.
— Нссі бар, жасаймын. Парторгты қостаушы өзің бол,—
дейді оган Шашко.
Бұлардың қалжың сөздерінде астарлап айтылған озіл
бар еді. Осы бөлімге келерге деііін Василий Шашко мен
Ж омарт Хасенов Қыргызстанның 'Гүп ауданында істеген.

Шашко райкомныц нүсқаушысы болған. Сонда ол бастауыш
партия үііымдарында, колхоздарда бола жүріп талай жиналыстар өткізеді және онда бірінші мәселе жайында баяндаманы үнемі өзі жасайды екен. Ал әскерге алынғаннан кейін ол ротага парторг болып сайланады. Ротадагы коммунистердің жиналысында қаралатын бірінші мәселе туралы
көбінесе оныц өзі сөйлейді. Егер баяндамашы рота команднрі немесе политрук бола калса, онда Шашко қаралғалы
отырған бірінші мәселе туралы кіріспе айтады екен. Сонысы үшін оны коммунистер «бірінші мәселенің авторы» деп
атап кеткен керіпеді. Ж аңағы Хасеновтыц қалжыңы осы
жайды еске түсірумен қатар, алдагы айқастарға алдымен
Шашко кірісетін болар дегенді ацғартқап еді.
Васнлнй Шашко сөзімен ғана емес, ісімен де көзге түскен жігіт. Партиялық жүмыс тәсілін жақсы білетін ол, аса
тәртіпті, турашыл адам болды. Ротадағы жігіттерді он саусағындай танитын, кімніц қандай сыры, ерекше мінезі барлығына жетік еді. Адаммен сөйлесуге келгенде бүкіл рота
көлеміиде Шашкодан шеберіміз жоқ. Бір жігіттермен айғайласа сөйлессе, енді біреулерімен шүйіркелесе қалады,
өзіне тартып алады, әркімніц бабын тауып жүреді. Сондықтан да оны жігіттердіц үлкені де, кішісі де аса қадірлейтін.
Сол Шашкомен қызметтес болганымызга жиырма шақты күн болып қалды. Осы уақыттың ішінде ол жаңа келген
командирге де, политрукке де көп жәрдемін тнгізді. Ротаның жауынгерлік дайындығыи және үйымшылдықты күшейту, жігіттерді патриоттық рухта тәрбнелеу жөнінде Васплий
ІІІашко айтарлықтай сңбск сіцірді. Бүл ретте ол сөзден гөрі
іспен көрінді. Ол қол пулеметі деп аталатын бөлімиіеніц
команднрі еді. Оиың бөлімшесі өзіне берілген міндетті орындауда болсын, тортіптілігі, үйымшылдығы жагыпан болсын
рота көлемінде ец алдыңғы қатарға шықты. Сондықтан да
оныц бөлімшесін басқаларга үлгі етіп отыратын едік.
— Біздің пулеметчиктерге баралық,— деді Шашко.
Пулсмстчиктерге келсек, екі жігіт күзетте түр екен, әзгелері демалып жатыр. Біздіц келгенімізді сезіп, тыныстанып жатқан жігіттер қасымызға келді.
— Пулеметшілер, хал қалай?
— Хал жақсы. Фаншстерге сыйлығымызды данындап
қойдық.
— Ол қандай сыйлық?
— Мынау,— деп оққа толтырылган және қатар-қатар
текшеленген дискаларды көрсетті жігіттер.— Сыйлығымыз
осы!
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— Бұл днскаларды осылай етіи бірінің үстіне бірін үйіп
ко)"і деп пе едім? Әр жсрге қою керек. Ж аудын бір минасы
түсе қалса, барлық оғымыз жоқ болады,— деи Шашко пулеметчиктерге ақылын айта бастады.
Тан ағарып келеді. Шашко екеуміз взводтын, сол канатьінда болып, енді Евстратов жаткан жерге карай кело
ж а т ы р м ы з . Терең қазылган окоп ішінде әр жерде күзетто
түрган жігіттер көрінеді, олардың өзара тіл қатысып, әлденені әңгімелескені, әзіл-күлкісі естіледі.
— Бұзаубек, сорая бермей орныңды тереңдете каза түссейші.
— Маған осы да жарайды.
_ ІІемене, фашистерге нысана болғың келе ме? Сенің
сорайғаиың борімізге қырсығын тнгізер.
— Қорықпай-ақ қой, фашнстерді боріңнен бұрын өзім
керіп, өзім атқым келеді.
— Жылдан құр қалған түйе секілді болып жүрме...
— Ей, Бұзаубек, айналаңа көз салшы. Старшина көрінбей ме?
— Қайран тамақсауым-ай, старшннаны не қылайын деп
ең? Ішіңді жылан жайлап бара ма? Тамақ ішкенің әлгі
езірде ғана еді ғой.
— Мынаның тоқпейіл бола қалуын қарашы. Үлкен жұмысқа кірср алдында, тамаққа тойып алғанга не жетсін...
— Дабырлап сөйлемеңдер. Ж а у естіп қалады...
— Мұны айтқан, Қорібай, сенбісін? Сен-ақ сыбырлап
сөйлей ғой.
Қүзетте тұрған жігіттердің бұл сөздерін естіп, Шашко
екеуміз күлісін алдық...
— Бүл сөйлесіп тұрғандар сержант Қоваленконың жігіттері. Өздері бір алтын адамдар,— деді Шашко,— кердініз
бе, емір деген қандай тамаша? Өмір мен өлім белдескелі
тұрғанда, мына жігіттер соған әзіл-оспағы, күлкісімен де
араласпақ. Шіркін, емір қандай қызгылықты.
Әлденелер есіне түсті ме, болмаса мені сынағысы келді
мс, ІПаніко маған жалт караи:
— Жолдас политрук, сіз қорқасыз ба?— деді.
— Не нәрседен?
— Неден болса да? Мәселен, ертенгі соғыстан...
— ©мірде корықпайтоін адам болманды ғой. Адамда
куаныш сезімі болса, корқу сезімі де болады. Ондай сезімдер сізде де, менде де бар. Соғысқа енбей, оның қыспағына
түспей жатып корқу — алдын ала женілгенмен бірдей. Қорку сезімі минуттық нәрсе. Бұған тек үрей косылмасын.
Адамды үрей бнлеи кетсе, үрпите береді. Мұның аты — же.31

ңілу деген сөз. Үрей куйреуге әкеп соғады, тек үрей болмасын.
— Ио, үрей болмасын. Дұрыс. сөз. Алдағы аііқастар
қоркуды да, үрейді де тудырар. Бірақ соның бәрін жеңуде
жігіттерге үлгі көрсететін коммушістер, командирлер. Өзіміз берік болсақ, жауынгерлердің табан аудырмайтыны
сөзсіз...
Таң атты, алтын нүрын шаша күн де шықты. 1941 жылғы октябрь айының оп алтысы да келді.
Күн найза бойы көтерілген шақта, алыстаи атылған
зеңбірек даусы да естілді. Бәріміз алдыңғы жакка көз сала
қарайқалды қ. Қас қаққанша болған жоқ, біздің оң жағымыздағы Осташево қаласына жаудың зеңбірек оқтары, миналары түсіп жарыла бастады. Аспан олеміне қараіі қара
қошқыл түтін көтеріле жөнелді, қала үсті көк ала тұманга
айналып барады; срталық жақтан кейбір үйлердің өртене
бастағаны да көрінеді. Енді бір сәтте кала үстінен жаудың
самолеттері ұшып өтті. Олар айнала бұрылып, біздің әскерлердің қорганыс шебін бомбылай бастады. Тоң жерге түсіп гүрсілдей жарылған бомбылар, снарядтар мсн миналар айналаны жаңғыртып барадм. Ж ауға қарсы біздің
артнллеристер де оқ атып, тойтарыс беріи жатыр. Екі жақтың артиллернясы ұзақ атысыи, айқасты үдете түсуде...
Күн сәске болған кезде алдыңғы жақтаи гүрілдеп шыққан мотор даусы естілді; құлақ түре қарай қалдық. Қара
жол үстінде екі-үш қатардан тізілген жау танкілері көпірге қарай тарто п келеді. Олар жүріп келе жатып зеңбірегінен, иулеметінен ок атып барады. Алдыңгы танкілерін
тасалай, бұқпантанлай басып жасыл шинельді фашистер
келе жатқаны көрінеді.
— Қап, мына фашистердің баса-көкгеуін қарашы...
— Біздің артиллеристер ай қарап тұр ма екен, неге атпайды?— дсген жігіттердің ашулы дауыстары шығады.
Фашистердің алдыңгы бір үлкен танкісі көпірдің аузына жете бергенде, біздің артиллеристер оқты жаудырып
жіберді. Жер солқылдата снарядтар жарылып жатыр. Сол
арада жаудың екі үлкен танкісі өртеніп кетті. Бірінің соңынан бірі келіп қалған жау танкілері тоқтай қалды да,
кейін қарай ж алт бұрылмақ боп жанталасты. Бірақ жау
танкілерінің бұл шоғырын біздің артиллеристер катты
атқылап соққыға ұшыратты. Бұл күні Осташево каласының маңындағы совет әскерлерінің қорғаныс шебін бүзып
етуді көздеген ж ау ойлаған мақсатына жете алмады.
Қас қарайған мезгілде үшінші взводқа Шуть келіп,
күндізгі жагдаймен таныстырды. Оның айтуына қараған32

да, жау әскерлері бүгіи Осташевоны алып, шабуылды одаи
орі караіі үдете беруді көздеген. Бірақ, онысынан ешнәрсе өнбеді,—деді Шуть,— біздін артиллеристер тамаша ерлік көрсетіп, басқыншыларды тойтарып отырды. Ж аудың
жаяу оскерлері біздің қорганыс. шебімізге жақындай алкан жоқ.
— Жігіттердеп шығын болғаны бар ма?
— Таңертеңгі бомбылау кезінде төрт адам жаралы
болды, оларды кейінгі медсанбатқа жөнелткенбіз. Ал өздеріннің халдерің калай?
— Бір калыптамыз. Біздің шебімізді ж ау атқылаған
да, мазалаған да емес. Тек мана түс кезінде жаудың бір
самолеті сырт жағымызға төрт-бес бомба тастап кеткеп,
одан келген зиян жоқ. Ал жігіттер ызалы, қашан ұрысқа
кірісер екенбіз деседі.
Ұрыстың үлкені ертең болатын шығар. Ертең жау
қайтсе де Осташевоны алуға күшін төгеді. Мұпы біздің
командование де ескеріп отырған көрінеді. Әлгінде батальон командирінде болын едім, ол осыны айтты. Егер ертең жау тұтқиыл шабуылдап Осташевоны ала алмайтын
болса, біздің осал жерімізді іздейді, бәлкім кепірді қойып,
өзенді кешіп ету жайын карастырар. Сондықтан сақ болғандарың, күзетті күшейткендерің жақсы.
Шуть взводтагы жігіттермен біраз болып, оларға жағданды айтты. Сонан ксйін ол екеуміз басқа взводтарды
аралап шықтық. Таң ата мсн үшінші взводқа қайтып келдім...
Ертеңінде күн кетеріле үлкен айқас басталып кетті.
Кешегі сәтсіздігіне ызаланған фашистер, Осташеводағы
совет әскерлерінің қорғаныс шебін ауық-ауық самолеттер
жіберіп бомбылатты, алыстан ататын зеңбіректері күркілдеп жатты. Осындай даярлықтар жасағаннан кейін жаудың танкілері шабуылға шықты. Екі жақтан да жанталасқан атыстар минут сайын үдеп, күшейіп барады. Қатты
айқасу кепір үшін болып жатқаны байқалады. «Өтемін»
деп фашистер үмтылады, «еткізбеймін!» деп совет жауынгерлері кимылдайды...
Түс мезгілінде біздің взводтың қарсы алдына, шамасы,
елу-алпыс шақты фашистер келіп орналаса бастады. Олар
окоп қазып, кішкене минометтерін күрып жатьтр. «Бүлар
не істер екен» деген оймен карап тұр едік, екі машинаға
тиелген тағы бір топ жау әскерлері келді де, жаңағыларДыц
қасынан орын алды. Олар машинадан әртүрлі
нәрселерді шыгарып жатыр. Алдыңғы машннадан төрт
қайық түсірілді. Бұл жайды жіті баііқап тұрған Шашко:
2—2990

о->

— Мына фашистер осы арадан өткел жасауға кірісе
бастады-ау... Әнс қараныз, қайыққа иулемсттерін салып
жатыр...
— Жолдас нолитрук, не істейміз?— дейді Евстратов.
Сол арада өзіміздің нулеметчиктерге «дайындал!» деп
комаида бердім. Бұл командасыз-ақ дайын тұрған жігіттер
«дайынбыз!» деп дауыстады.
— По фашистам огонь!
Пулеметтерге қосыла взводтағы қырық жігіттің винтовкасынан атылған оқ бұршақтаіі борап, фашистерді жайпап
өтті. Оқты нөсерлете жаудырып жатырмыз. Фашисгер
мұрттай ұшып, тірі қалғандары өлісі мен жаралысына қарамай, жер бауырлай шегіне бастады. Өздері құрып қойган минометтерінен атуга да шамасы келмей қалды. Жұмажан Бұлышовтың бір пулеметі әртегіш оқпен атып, жаудыц жаңағы екі машинасын өртеп жіберді.
Бұл уақытта жау біздің шебімізді артиллериядан атқылап берді, қорғаныс шебініц алды-артына снаряд пен миналар тұсігі жарылып жатыр. Айналамыз қара қошқыл
тұтін, дәрі иісі мұрынды жарып барады. Бес-алты адамымыз жаралы да болып қалды, соның ішінде взвод командирі лейтенант Евстратов та бар еді. Атыс саябырлаған кезде жаралы жолдастарды кейінгі ж аққа шығарып салдық.
Кешке қарай жау біздіц тұсымыздан өзенді кешіп ету
әрекетін жасаған жоқ, тек алыстан атқылап тұрды. Бір
топ фашисті қырып салу, екі машипасын өртеп жіберу біздіц жігіттерді біраз рухтандырып тастады.
— Бірлесе келіп, бекіне ұрса фашистерді де талқандауға болады екен ғой...
— Бугінгі ецбек күніміздіц бастамасы оцды, ақыры
жауды жеңу мерекесіне жеткізсін,— дегендей қуанышты
сөздер окоптағы жігітгерді жігерлендіре түсуде еді.
Кундізгі ұрыстар басылып, айнала тынышталған кезДе бүгінгі жағдайды айтып Шутьқа қағаз жазып жібердім.
Евстратовтың орнына взвод командирі болганымды да
айттым. Бұл хатты алған Шуть жауап қаііырып, взвод жігіттерін алгашқы айқастагы жецістерімен құттықтапты.
Содан кейін ол бүгін Осташево үшін қатты соғыс болғанын,
ауыр салмақ көпірді қорғаушыларға түскенін және бірнеше жігіттің асқан ерлік керсеткеніи жазыпты.
Жағдайдың ауыр кездері де болды. Бірақ жігіттер
үмітті ақтады, қас жаумен қайсарлана соғысты. Ж алғыз
біздің рота емес, керші белімдер де жаумен жағаласа соғысқан керінеді. Соғыс шығынсыз болмайды ғой, жаралыларымыз да бар. Үш жігітіміз ерлікпен қаза болды. Олар34

дын кызмстін жолдастары атқаруда, казір бір жауынгер
екі а д а м н ы ң жұмысын істеуде. Сақ болыңдар, жаудың
ж а н т а л а с ы п жармасар кезі әлі алда,— депті Шуть.
...Тан ата аздаған жаңбыр аралас кар жауып өтті де,
айналаны қара бұлт қаптаи кетті. Күн де суыта бастады.
Окоптағы жігіттер күндегідей жауынгерлік даярлық жасап,
алдағы ұрыстардың басталуын күтуде от..ір. Бірақ неге
екснін айту қиын, күндізгі сагат он екіге дейін фашистер
шабуыл жасаған жоқ. Сағат он екіден аса берген кезде
қатты атыс басталып жүре берді, найзағай сатырлагандай
болады, алыстан атылған зеңбіректің гүрсілдеуі, жарылган мина мен снарядтар жер дүниені солқылдатып барады. Енді бір сәтте жаудың самолеттері лек-легімен келе
Осташевоны, көпір жаңын, қорғаныс шептерін бомбылап
өтті. Біздің артиллеристер мен минометчиктер де атысты
үдетумен жауап қайырып жатқаны сезіледі. Екі дүние қырқыса соғысып, ұрыс майданын қыздыра түсуде.
Осылайша басталған қатты шайкас екі-үш сағаттан
сон саябырлай берді. Анда-санда атылған зеңбірек даусы,
бірен-сарандап жарылған снаряд, миналар болмаса, Осташево маңы тағы да тынышталғандай болды. Тек қана өртенген үйлер көрінеді, әлдекімдердің айғайлағаны, гүрілдеген мотор үні естіледі. Күзгі күн қандай қысқа! Күн де
кешкіріп барады.
— Танкы!— деген дауысқа жалт бұрылсам, сырт жағымыздан үш үлкен танк келе жатыр екеи. Біздің танкілер
ма деген оймен жіті қарасам, фашистердің танкісі болып
шықты. Қақ маңдайларына фашистердің ақ крест белгісі
бар үш танк бізге қарай айдап келеді.
— Танк атқыш гранаттарды, өртегіш бутылкаларды
даііындаңдар!— деп айғайладым жігіттерге.
Бірінің соңынан бірі срген үш танкі біздің корғаныс шебіміздің оң жағынан бастап, окоптардың үстін баса сол
жағымызға қарай жылжып барады. Әрқайсысы қазылган
ор бойына пулеметтерінен оқ төгіп келеді. Окоптың ішіне
бұға қалдық. Бір мезгілде алдыңғы танкі Шашконың бәлімшесі тұрған жерді езгілей бастады, шыркәбелек айнала
езгілейді, окоптың ернеулері ішіие қарай кұлап та жатыр.
Осы кезде Шашко окоптан бойын көтеріп алды да, екі үлкен гранатаны жаңағы танкінің мотор жағына тастап кеп
жіберді. Гүрс етіп жарылған гранаталар танкінің моторын талқандап тастады, жалыны аспанға ата ертене бастады. Оның ішіндегі фашистер танкінің астыңғы есігінен
шығыи, қаша беріп еді, үлгермеді; оларды біздін жігіттер
жайратып салды. Қалған екі танкі келген ізімен шегіне
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берді. Бірақ оның біреуін Бұзаубек қуып жетті де, оган
өртегіш бутылкаларды лактырды, танкі кираткыш гранатаны шынжыр табанына тастай салды, жаңағы танкі де
гүрс етс түсін, орнында тұрып қалды. Үшінші танкі Осташево жағына карай зытып кетті.
Күн батып, кас карайды. Күнімен болған атыстар басылып, айнала тағы да жым-жырт бола қалды. Анда-санда
жылт-жылт еткен от көрінеді. Ол — өртеніп жатқан үйлер
болу керек.
Кешке таман бұзыла бастаған ауа райы, күн батқан соң
өзгеріп жүре берді. Қар аралас жацбыр жауып тұр. Өзен
үсті тұманга айналып барады. Айнала дым көргісіз карацғы. Взводтағы жігіттсрді аралан, хал-жайды байқап шықтым. Бірнеше жігіт жаралы екен, оларға көмек көрсеттік.
Шашко басынан жаралы болыпты, қаза болғандар да бар.
Біз оларды жерлеп «жауынгер жолдастар, сендер үшін де
жаудан кек аламыз» десіп ант берістік. ІЗзвод жігіттерін
жинастыра келгенде, сауымыз жиырма алты адам екен.
Біраз уақыт етні кетті. Күндегі әдсті бойынша осы кезде Шутьтің езі келетін немесе байланысшы арқылы хабарласатын. Ал казір одан хабар жоқ. Мен бұған тацқалдым
да, екі жігітті ІІІутьқа жібердім. «Халдері қалай екен, біліп келіцдер»,— дедім.
Рота командііріне кеткен жігіттсрден хабар күтіп біз
отырмыз. Олардыц қайтар кезі де болып калды. Бірақ, еш
хабар білінбейді. Айналага кұлақ түреміз. Әлдеқайда мотор даусы естіледі, тіпті Осташевоныц өзінде де жүріп
ж атқан машиналар барлығы байқалады. Енді бір кезде
сол жағымыздағы селоға да танкі, машина енгендігі сезіледі.
— Біздің әскерлер Осташевоны тастап, шегініп кетпссе
не қылсын,— деді Шашко.
— Олай болуы да мүмкін. Бірақ піегіну туралы бұйрық
болса, оны бізге де хабарлар еді гой.
— Хабарлауға мұршалары келмей жүрмесе...
■
— Ол мүмкін смес. ІІе де болса жацағы жігіттердің
келуін күтелік.
Бірақ рота командиріне жіберген жігіттеріміз қайтпады.
Оларды бір кодікке ұшырады деп ойладым да, Шашкомсн
ақылдасып тағы екі адам жіберуді ұйғардық. Бұл жолы
сержаит Коваленко мен Хасеновты жібердік.
— Рота команднрімен байланыс жасап, одан бір хабар
әкелуді өзіңе жүктелген коммунистік міндет деп біл,— дедім Қоваленкоға.— Аса сақтық жасацдар, бірақ тез оралыңдар.
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Коваленко мен Хасенов кетіп қалды. Олар екі сағаттай
уақыт өте қайтып келді. Қастарында ауыр жаралы бір жігіт бар. Өздері шаршаған, үсті-бастары балшық.
— Қане не хабар әкелдіндер?
— Хал мынадай,— деді Қоваленко ауыр күрсініп.— біз
қаланын шетіне жете берғенде бағанағы жігіттердің өліп
жатканын көрдік, атып кетіпті. Кім атқанын білмейміз,
бойында документтері жок. Біз оларды бір орға жерледік
те, акырын жылжн отырып ротаның командалық пуктына
қарай жөнелдік. Қомандалык пункт бақшаның ішінде еді
ғой. Еңбсктей басып келсек, ішінде ешнәрсе жок, бәрі қнрап жатыр. Сонан соң шеткі үйге бардық. Барсак — толып
жатқан танкі, машина, қасында күзетшілер жүр. Анықтап
қарасақ — немістер. Қала фашистердін кслында, біздің
адамдар керінбейді. Келген ізімізбен кайта бастадық. Қеле жатсақ, бір шұқырда мына жаралы жігіт жатыр екен.
Мұны арқалап алып келгеніміз осы болды.
— Бұл жігіт кім?
— Өзінен кім екендігін сұрағанымыз жоқ, біздің әскердің біреуі болар. Сөйлеуге тілі келмейді, ауыр жаралы.
Сол арада жаралы жігітке кемек көрсеттік. Сол қолына
ок тнген, оң ж ақ аяғын тобықтан қиратып кеткен екен.
Ж арасы таңылып, біраз демалғаннан кейін жігіт сөзге
келді.
— Мен батальоннан белінген байланысшы Гуровпын.
— Ал сөйлс, Гуров.
— Бүгін хал қиын болды ғой. Мана түс ауа немістер
қатты шабуыл жасады. Қалаға оң жағынан кірсе керек.
Осы кезде шегіну туралы рота командиріне бұйрық окелдім. Бұл бұйрықты қинала қарсы алған рота командирі
взводтарга байланысшыларды жіберіп, шегіну туралы хабар айтты. Взводтар шегіне бастады, олардың ілгсрі қарай өтуін Шуть байқап тұр еді. Қайдан екенін білмеймін,
бір тон неміс оның қасына жетіп келгені ғой. Шуть автоматын оңтайланып жата калды.
— Русь, сдавайся!— дейді фашистер.
— Мә, сдавайся!— деп Шуть екі-үш гранатаны тастап
кеп жіберді. Бес неміс ұшып түсті. Тірі қалғандары атыса
бастады. ІИутьке қосыла мен де атып жатырмын. Бір мезгілде Шуть кеудесінен ауыр жаралы болды да, көз жұмды.
Ендігі оғын ж ау маған аударды. Мен он ж а қ аяғымнан,
сол ж ақ қолымнан жараландым. Қолымнан мылтығым
түсіп кетті, атысуға әлім келмей қалды. Немістер мені де
өлді деп ойласа керек, қасыма келмеді. Қараңғы түскенге
Дейін сол арада ж ага бердім. Көшеде жүріс басылған кез37

де, бар күшімді жинап Шутьтің денесін командалық пункттың қасындағы орға жерледім. Содан соң өзім шығысқа
қарай жылжыған едім. Менің бағыма қарай мына екі жігіт ксздесті.
— Рота командирінің документтері қайда?
— Міне,— деп Гуров төс қалтасынан Шутьтің документтерін алып берді. Кішкепе қол фонарын ж ары қ етіп
қарасақ, Шутьтің партиялық билеті қанға боялған екен.
Өзгелері де сондай.
— Шіркін, нағыз коммунист еді.
— Тамаша командир еді...— деген сөздерді айнала тұрған жігіттер айтып жатты.
— Шуть үшін де жаудан кек алайық, жолдастар. Айтар антымыз осы болсын!— дейді Коваленко.
— Антымыз да, ссртіміз де осы!— дейді жігіттер.
Казіргі халіміздің қандай екендігін әрбір жауынгер
айтпай-ақ аңгарып тұрган секілді. Батальон да, өзіміздің
екі взвод та шегініп кеткені сөзсіз. Бірақ олардың қалай
қарай бет алғаны бізге мәлім емес. Өз бөлімімізге қай
жерде, қашан қосыламыз. Мұны да айту қиын. Енді не істеу керек? Айнала қоршап тұрған жолдастардыц да политруктен күтетіні осы сұраудыц жауабы сияқты.
— Сержант Коваленко, взводты жинап әкеліціз!— дедім.
Бзвод та жинала қалды. Бұл кезде тац қылацдап атып
келеді екен. Қасымда тұрған жігіттерге көз тастасам, бәрі
де шаршаған секілді. Бірақ, солай бола тұрса да «не істеу
керск?» деген шыраймен маган қарайды. Мен оларға жагдайды айттым да:
— Казір кейін қарай шегінгелі отырмыз. Полкымызды
тауып алуға міндеттіміз. Бұл жолда бізге асқан ұйымшылдық, беріктік керек. Полкты қашан және қай жерде тауып
аламыз, оны айта алмаймын. Бірақ полкымызға қосылатынымызға сенімім зор. Бірде-бір тәртіп бұзушы болмасын,
бірде-бір қаруды тастаушы болмасын. Ж аралы жолдастарды өзімізбсн бірге алып жүреміз. Арамызда ауыр жаралы
Гуров бар, оны кезектесіп көтеріп әкетеміз. Міндет түсінікті ме?
— Түсінікті.
Кешегі ұрыстарда қаза болып осы окоптар ішінде көмілген жауынгер жолдастармен тағы бір рет қоштастық
та, кейін қарай шегіне бастадық. Взводтың сол қанатына
дейін қазылған ормен жүріп келдік те, одан әрі қарай қалыц ағаштың ішіне сүцгіп кеттік. Беталысымыз — Волоколамск қаласы.
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Қалык орман ішімен жүріп келеміз. Біресе жанбыр сіркіреп етеді, біресе кар >.<ауады. Жер саз, балшық. Мұныц
өзі жүрісті ауырлата түсуде. Біраз уақыт жүргеннен кейін
демалуға отырдық.
— Бұл арада қанша боламыз?— деді Қоваленко.
— Қөп болмаймыз. Аздап жүрек жалғаймыз да, жолға
шығамыз.
— Жігіттерге жарты күндей болса да демалдырған
жақсы бол-ар еді. Окоптаі. болған үш-төрт к\'н оларды шаршатыцқырап тастады. Ауыздарына ыстық ас алмагандарына да екі-үш күн болып калды ғой,— дейді Шашко.
— Оныц бәрін де көріп, біліп отырмын. Бірақ қазіргі
жағдайымыз тынығудан гөрі, ілгері жүруді керек етуде.
Бәлкім, кешке қарай демалармыз,— дедім.
Жарты сағаттай демалдық та, сапқа тұрып қайтадан
жолға шықтық. Жүрер алдында адамдарымызды, каружарақты түгендедік. Ж аралыларды қоспағанда, қару ұстап тағы да соғысқа жарайтынымыз жиырма төрт ексн.
Ортамызда винтовкаларды есептемегенде екі қол пулеметі, бір станокты пулемет бар. Бұл бір взвод ұшін осыжағдайда аз кару емес еді.
Ағаш іші батпақ, әрбір ілгері аттаған адымыц ауыр
жүк секілді. Қүн де жаууын \'детіп барады. Мұныц үстіне
жаралыларға жәрдем беру, олардыц нәрсесін, қару-жарағі.ін қалдырмай ала жүру, пулеметтерді арқалау оцайға
соғып келе жатқан жок.
Сагатка қарасам жүріп келе жатқанымызға біраз уақыт өтіпті; қолдағы картаға қ а р а с а қ — көп ұзап кетпеген
сияқтымыз. Осыдан-ақ жүрісіміздіц қандай болғандығы
көрініп тұрғандай...
Күн кешкіріп барады. Ағаш іші қара кәлецкеленс бастады. Саз балшықты шылпылдата жүріп келеміз. Жүріп
келе жатқанымыз жоқ, ілбіп келеміз. Аяқтан өткен суга
баттасқан балшық жабысып, барлық денецді ауырлата
түседі. Оныц үстіне қар араласа жауған жацбыр да мазаны кетіруде. Осы жағдайда шаршаған жіғіттердің арасынан ренжіген күңкіл де шығады:
— Токтап, демалатын мезгіл болды ғой...
•— Екі табаным солқылдап барады.
— Мұндай жүрісті құдай итке берсін...
Бұл сөздерді естімеген адам болып келем. Кейбір жігіттер «политрук естісін» дегендей жаңағы сөздерін қайталай,
естірте айтады. Бәрі де шаршағандық белгі береді. Бір
аттап, екі тоқтайтындар көріне бастады...
Ж уан қарағай өскен жерге келіп тоқтай қалдық. Шар39

шаған жігіттер отыра кетті. Мен кіші комапдирлерді шакырып алдым да, баскаларға естірте: «осы арада ұзак демаламыз!» — дедім. Бұл сөз жігіттерге күш бергендей әсер
егті. Олар кару-жарактарын, аркалап келе жатқан нәрселерін ретке келтіріп, жинастырып жатыр. Коваленко мен
Бұлышовқа екі үлкен шалаш жасатуды тапсырдым. Енді
бір жігіттер шырпы жмнауға кірісті.
Шалаш та дайын болды. Оны айнала отырған жігіттерге қарасам: біреулері қалги бастаған, енді біреулері шылым
тартып отыр. Әркім өзінше демалысқа кіріскені көрінеді.
— Жігіттер, біз осы арада таң атқанша демаламыз.
Казір от жағып, тамақ істейміз; киімімізді құрғатамыз,—
дедім.
Ш алаштарда от та жагылды. Маздап жанған оттың
қызуына жігіттер кептірінін жатыр. Котелоктарға асқан
ас та пісті. Үш-төрт күн бойына аузына ыстык алмаған
жігіттер тамақтана бастады.
Бойларына ас тарап жылына бастаган жігіттер жадырап сала берді. Шаршап қалжырағандары да естерінеи
шыққандай. Қалжың араласқан әзіл сөздер де айтылып
жатыр.
— Қалай Бұзаубек, ішіңе ауыл-үй конды ма?
— Мен тамақсау емеспін ғой. Ана Қайырбектен сұра...
— О і і ы қайтесің. Бір котелок түгіл, бір қазан асқа тоймайтын Қайрекең «тойдым» деп айтар ма?
— Сендер Қайрекеңді сез қылып жатырсыңдар. Ол асын ішті де, қорылға басты.
— Е, оған ұйқы мен тамақ болса болды, дүниенің төрт
бұрышы түгел деп есептейді. Қанран, Қайрекем-ай...
Ас ішіп дсмалған жігіттер, ұйықтауга кірісті. ІІІалаштың құргақ жерінен жаралыларға орыи берілді. Қіші командирлерді жинап алып, күзет қою керектігін айттым.
Бұл сөзді естіген Шашко жаралы екендігіне қарамастан:
— Біраз уақыт күзетке мен тұрайын,— деді.
— Оның болмайды, сен ж ат та демал. Жігіттер де тынықсын. Күзетке Коваленко, Бұлышов, Хасенов төртеуміз
тұрамыз,— дедім.
...Таң атып, күн де шықты. Демалып тыныққан жігіттер
тамақтанғаннан кейін сақал-мұрттарын қырып бір жасарыи калды; қару-жарақтарын ретке келтірді. Тағы да жолға шықтық.
Қалың ағаш ішімен жүріп келеміз. Кешегіге қарағанда бүгінгі жүрісіміз ширақ. Жердің батпағы да, көтергеп
жүгіміздің ауырлығы да білінбейтін секілді.
Біраз жүфгсннен кейін алдымыздан бір топ қызыл әскер
40

шыға келді. Қуаиып кеттік, «полкқа да косылдық» деп ойладык. Ж ақындап келіп, түстеріне қарасақ, біздін полктын адамдарына ұқсамайды. Бірақ кім екендерін білейік
деп хал-жай сұрастық.
— Қімсівдер? Қайдан жүрсіңдер?
— Қөріп тұрсыңдар ғой: қызыл әскерлерміз. Қоршаудан
шығып келеміз.
— Қайдағы қоршау? Қімнің қоршауы? Не қылған қоршау?— деп біздің жігіттер шу ете қалды. Бұрын «қоршау»
деген сөзді естімеген, қоршаудан шыққандарды көрмеген
үшінші взводтың жігіттері жаңағылардың сөзіне таңырқана қарады.
— Несіне таңырқанасыңдар? Сонау шекарадан бері
қарай ксле жатырмыз.
— Е, «қоршау, қоршау» дегенше, немістерден таяқ жеп,
қашып келеміз десеңдерші.
— Қашқанымыз жоқ. Нсмістер қорганысымызды бұзып
өтті де бізді қоршауына алды. Ол иттердің қолыиа тұсг.ейік, кейіндёгі совет әскерлеріне қосылайық ден келеміз.
— Бос сөзді қайтесіңдер. Онан да бассауғалап келеміз,
немістермен соғыспай ағаш-ағаштың бұтасын паналап келеміз десеңдерші.
— Олай демеңдер. Өздеріңнің де халдерің белгілі болып тұр ғой.
— Біз сендер секілді қоршаудан келе жатқанымыз
жоқ. Қейінге шегінген полкымызды іздеп келеміз.
— Жарайды, жігіттер, қысыр сөзді қойыңдар. Қомандирлерің кім?— дедім.
— Қомандиріміз жоқ.
— Е, осынша топ өз бетімен келе ме, әлде араларыңнан сайлап алғаи бастықтарың бар ма?
— Бастық менмін!— деп ұзын бойлы, сары жігіт алға
шықты.
— Аты-жөнің кім?
— Сахнов, Василий Николаевич. Біз оуелде сегіз
адам едік, жолшыбай қатарымыз өсе берді. Қазір отыз
жеті адамбыз.
— Қандай қаруларың бар?
— Қеріп тұрсыздар ғой, он екі винтовкамыз бар. Олардың да осы кеп емес, баска қаруымыз жоқ.
— Енді не істемексіздер?
— Әуелі өздеріңіз кім боласыздар? Сонан кейінгі жауапты біз айталық.
Мен оларға өзіміздің кім екенімізді, қайда бара жатқа41

нымызды айтып бердім. Содан кейін Сахнов жолдастарына бұрылып қарады да:
— Біздін арманымыз Совет Армиясына қосылу еді.
О іан жеткен секілдіміз. Өз бөліміміздің қайда екенін білмейміз. Сондықтан біздерді қатарыңызға алыцыздар.
Басқасын кейін көре жатармыз. Осыным дұрыс емес пе,
жігіттер?
— Өте дұрыс!— деп оныц жолдастары разылық білДірДі.
— Олай болса, әңгіме мынадай: біз сіздерді қатарымызға қосып алайық. Бірақ, бір жайды ескертуге тиістімін. Біздің міндетіміз: кейінге шегінген полкты тауып алу.
Бұл оңай міндет емес. Алдымызда қиыншылығы мен ауырлығы көп жол тұр. Осыған шыдасаңдар гана бізге қосыласыцдар, әйтпесе жолдарыц болсын.
— Оған шыдаймыз...
— Жоқ, өз бетімізбен жұре берейік,— деген секілді
сездер де «қоршаудан» шыққандардыц арасынан естіле
бастады. Бұл жайды байқадым да, бір топ шыбықтыц басын
қосып сыпырғыш жасадым. Оны «өз бетімізбен жүре бсрейік» деген жігітке ұсындым да, «осыны қақ бөле сындыршы» дедім. Ол қаншама күш салса да сындыра алмады.
Екінші, үшінші жігіттіц де оған олі келмеді. Сонан кейін
сыпыргыштың бір талын бере қойып см, оңай-ақ сындыра
салды.
— Міне, қараңдаршы, бір бау шыбық пен бір тал шыбықтыц қайсысы мықты?
— Әрине, бір бау шыбық мықты.
— Ендеше, біз де сондаймыз. Ж алғыз адам жацагы
бір тал шыбық сскілді. Ж алғыз адам жаудыц қамалын
бұзбақ түгіл, жүрер жолын тауып алуы да екіталай. Мынадай соғыс жағдайында жалғыз адам ж ау қарасын көргенде жанын коярға жер таба алмай сасатыны да, тіпті ит
пен кұсқа жем болатыны да сөзсіз. Ал көпшіл.ік ше? Көпшілік қандай қиын-қыстаудан болса да ақылмен жол табады: бір-біріне көмек көрсете қиыншылықтан құтылады.
Көпшілікке аштық та, шаршап шалдығу да, азап шегу де
бөгет бола алмайды, көпшілік мұның бәрін жеңеді де мұратына жетеді. Олай болса, осы топтан бөліне-жарылу деген ойды тастаңдар, бәрің бізгс қосылып, шегініп кеткен
полкты тауып алайық, дер едім. Бұған қалай қарайсыңдар?
— Дұрыс, бірге боламыз...
— Жігітім, бұған ссн не айтасың?— дедім «өз бетімізбен жүре берейік» деген жауынгерге.
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— Мен де сіздермен біргемін. Білместік жасаганым
ушін кешірім етіңіз.
— Сіздер полктарынызды тауып алып, оған қосылады
екенсіздср, сонда біздің жайымыз не болмақ?— деді Сахнов.
— Біздің полк сіздерді де өз қарамағына алуға қарсы
болмас деп ойлаймын. Бәріміздің міндетіміз — жаудың шабуылын тоқтатып оған тойтарыс беру, жеңу ғой. Бұл міндетті біздің полкта жүріп орында, басқа полкта орында —
бәрібір Совет Армиясының қатарында болып, азаматтық
борышыңды етесең болғаны...
Қоршаудан шыққандармен осылай келісіп алғаннан
кейін тағы да жолға шықтық. Қейде орман іші, кейде далаңқы жермен жүріп келеміз. Анда-санда алыста атылған зеңбірек даусы естіледі. Соғыстың дәл қай тұста болып
жатқанын аңдау қиын. Бір мезгіл сол дауысқа қарай бұрыламыз, біресе солтүстік-шығысқа қарай тартамыз. Осылай жүріп отырып бір қалың ағаштың қойнауына келіп
тоқтадық. Демалып отырмыз. Бір уақытта әлдекімдердің
дыбысы естілді. Қарай қалдық. Бізге қарай жеті-сегіз
адам келе жатыр. Қару-жарағы көрінбейді, сақал-мұрттары өсіп кеткен.
— Мыналар кім екеи?
— Партизандар болар. Сақал-мұрты соларға ұқсайды.
— Олар емес. Партизандар қарусыз жүрмейді.
— Партизанды көрген кісіше соғатының-ай!..
— Мен оларды кинода кергем...— десіп жатыр жігіттер.
Ж аңагы адамдар қасымызға жақындап келді де, әлденені барлағандай тұрып қалды.
— Ей, кімсіңдер? Бері келіңдер.
— Өздерің кім боласыңдар?
— Кім екенімізді бері келіп көріңдер. Неміс емеспіз...
Олар қасымызға келді. Үн қатпай тұрып алды.
— Танымай тұрсындар ма?
— Түрлеріңе қарасақ, жарты тобың қызыл эскер сияқты, қалғандарың мына біздерге ұқсайды.
— Өздерің кім едіңдер?
— Бір кезде біз де қызыл әскер едік, қазір ол атақтан
айрылған адамдармыз. Қоршаудан шығып келеміз.
— Түрегеп тұрмай, мына жерге отырыңдар. Өзіміздің
ағайындар екенсіңдер ғой. Командирлерің қайда? Өздерің
қанша адамсыңдар?
— Біз көп адамбыз, елуден асамыз. Бәрімізді Рубцов
деген кіші лейтенант бастап әкеле жатыр. Олар ана бір
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жерде тынығып отыр. Ол бізді сіздердін кім екендерінізді
біліп келуғе жіберді.
Біз жанағы жігіттер айтқан топқа келдік. Шынында да
олар бірсыпыра адам екен. Бәрінін де өндері жүдеу, сақалшаіиы өсіп кеткен, кейбіреулері ж алаң аяқ. Бір-екі винтовка болмаса, басқа қару-жарақтары көрінбейді. Алка
котан отырған бұл жігіттердін арасынан аласа бойлы қоңқақ мұрын бір жігіт орнынан тұрды да, менің қасыма
келіп:
— Кіші лейтенант Рубцов,— деп өзін таныстырды.
Оның командир екендігі сезінен болмаса, үстіндегі киімінен ацғарылған жоқ.
Мен оларға өзіміздіц кім екенімізді қысқаша баян еттім. Содан кейін ол езініц отрядымен таныстырды. Оныц
айтуына қарағанда, Рубцов қызмет еткен полк осыдан екі
ан бұрын жаумен қатты соғысқан. Бірақ жаудыц күші басым болып оларды басып өткен. Сол қоршау кезінде Рубцов өз бәлімінен айрылып қалады да, қасына он шақты
жауынгсрді ертіп кейін қарай шегінген. Бұл топ жолшыбай
өздері сияқтыларды қосып алып отырған. Қазір оның тобында елу төрт адам бар екен. Мұның ішінде алты адам
ауыр жаралы, оларды осы араға дейін көтеріп әкелген.
Жолшыбай көп қиыншылықтар кәрген, ашығып-шалдығуға ұшыраған.
Рубцов екеуміз осылай әңгімелссіп тұрганда, басқа жігіттер де шүйіркелесе қалды. Бастан кешкендерін айтысып жатыр.
— Ағайындар, бір тартым темекілеріц бар ма? Нәр
татнағалы бірсыпыра болып қалды, жейтін бірдемелерің
жоқ па?— дейді Рубцовтың жігіттері.
— Ендігі ойың қандай?— дедім Рубңовқа.
— Қолымызға кару ұстай алатындарымыз кейіндегі
Совет Армиясына қосылу, жаралыларды госпитальға табыс ету.
— Өз беттеріңмен жүре бермексіңдер ме?
— Соны білмей түрмын. Бұл жөнде жігіттермен де сөйлескем жоқ. Байқауымша майданға жақындап қалған
сияқтымыз. Ж аудың тылымен жүргенде онша қорқынышты емес еді. Ал қазір жағдай басқаша. Қару-жарагымыз
жоқ, онсыз ж ау шебін жарып өту қиын ғой.
— Олай болса біздің қатарымызға қосылыи, бірге болайық. Осынша қол біріксе нәтижссі жаман болмас,—
дедім.
Бұл ұсынысты Рубцов қабыл алды. Бірақ «жігітгеріммен де сейлессеңіз екен» деи өтінді. Сол арада оның жігіт44

терімсн де әңгімелесіп, оларға да бағана Сахновтыц жолдастарына айтқан сөзімді қайталап шыктым. Жігіттер тез
кслісті. Бәріміздіц үлкен бір топ болғанымызға разылык
білдіріп жатыр.
— Сіздерде тамақ жағы калай? Бізде ешнәрсе жок.
Күнімен бірде-бір селоға бұрыла алмадық, жолдыц бәрін
жау алып қойғап. Ерсілі-қарсылы ағылып жатқан нсмістер',— деді Рубцов.
Рубцовтыц бұл сөзін естіп тұрған Коваленко мен Бұлышов жігіттерініц қапшықтарында аздаган азык барлығын, бірақ ол осы тұрған жауынгерлерге жетпейтіндігін
айтты. Сол арада үшінші взвод жігіттерініц қапшықтары
қағылды да, ондағы аздаған азык жиналды. От жагылып,
там ақ пісіру қамы істсліп жатыр. Әрі-беріден соц там ақ та
дайын болды. «Өле жегенше, бөле же» дегендей бір қасыктан болса да піскен ас жігіттерге тец бөлінді. Ец алдымен
жаралы жолдастарды тамақтандырдық...
Аз да болса жүрек жалғаған жігіттер біраз отырып
демалғаннан кейін тағы да жолға шықты. Жігіттердіц алдында Коваленко екеуміз, ец соцында Рубцов пен Бүлышов келе жатыр. Күн бата қар жауып өтіп еді, артынша-ақ
жацбыр сіркірей бастады. Жүріс ауырлап барады. Ж аралыларды кетеріп әкеле жатқан жігіттерді әлсін-әлсін ауыстырып келеміз.
Қалыц ағаш ішінен шыға келіп едік, алдымызда тас
жол жатыр екен. Ағаш арасыныц батпагы мен сазын белшеден баса жүргеннен де, аз да болса тас жолмен тартайық деген ойға келдім. Ж олға қарай шыға бергенде арг
жағымыздан гүрілдеген машина даусы шықты, ж ата қалдық. Алдыцғы шамдарын жарқырата бірнеше машина өтіп
кетті, үсті толған фашистер.
— Мыналарды тайрацдатып қойганымыз ба, неге атпаймыз?— деді Қоваленко ашулы дауыспен.
— Қелесі машиналарды күтейік бірақ жаралылар меи
шаршаған жігіттерді ағаш ішіне карай жіберейік,— дедім.
Оларды Рубцов бастап кейін алып кетті. Біз жиырма адам
фашистерді тосып, жол бойында қалып қойдық. Күтіп жатырмыз, бірақ келе қойган машина болмады.
— Мотор даусы шығады, дайындалыцдар,— деді Бұлышов.
Айтқандай-ақ, шамы жарқыраган бірнеше машина көрінді. Қоваленко қолына танк қиратқыш екі гранатаны алды да, жолдыц жағалауына жасырыиа қалды. Баскаларымыз пулемет, мылтығымызды оқтап дайындап тұрмыз.
Алдыцғы машина жақындап қатарласа бергенде, Кова45

ленко гранатаның біреуін машинаның моторына, екіншісін
фашистердің отырған ортасына тастап-тастап жіберді. Гранаталар гүрс ете жарылды да, машинаны барлык адамымен аспанга ұшырды. Оның үстіне арт жақтан ызғытып
келіп калган машиналар тұра-тұра қалысты, айғай-шу
шығып жатыр. Біз де барлық винтовка, пулеметтен оқты
бұрқыратып жібердік. Қаперсізде соғылғап фашистср жолдың сол жағыпа ойыса бастады. Оларды да атқылап жатырмыз, фашистер де есін жинап атысуға кірісті. Біз ағаш ішне қарай шегіне бердік. Бірақ фашистер бізді қуған жоқ.
(Ол кезде фашистер ағаш арасынан, әсіресе түнде қатты
қорқатын еді). Жаудың қанша адамы жойылғанын білмеймін, әйтеуір сол кеште ісіміз сәтті болғаны мәлім.
Жолдастарымызды қуып жетсек, олар бізді тосып отыр
екен. Біз енді тас жолды жанамалай, ағаш ішімен тағы да
жүріп кеттік. Жердегі сазды көктегі жауын ми-батпаққа
айналдырып жібергендіктен жүрісіміз ауырлап барады.
Мұндай жагдайды жаралылар көтере алмай келе жатканы
байқалады.
— Мені несіне сүйретіп әкеле жатырсыңдар. Бастарыңа
бейнет болғаннан басқа пайдам жоқ. Осы арада қалдырып
кетіңдер, немесе атып тастаңдар, үйіме «өлді» деп хабарлаңдар,— дейді бір ауыр жаралы.
— Осының сөзі дұрыс-ау...— дейді енді бір жігіттер.
Бұл сөздерді естігенде тұла бойым шымырлап кетті. Тағы да біраз жүре т\'сейік дегсн ойдан қайттым да, жігіттерді сол арада тоқтатып демалыс жарияладым.
Мен жаңағы жаралы жігіттің қасына келіи хал-жайьш
сүрадым. Осыдан бес күн бұрын оның өкпесінен оқ тиген
скен, денесі оттай жалындайды, сөйлеуге әлі келмейді.
Оны жолдастары жайғастырып жатқызды да, үстін палаткамен жылы ғып жауып тастады. Басқа жаралылар да осылай реттелді.
Таң ата орнымыздан тұрып от ж ақтық та, ыстық су
қайнатып іштік. Жүрер алдында жігіттерді қатарға түрғызып қойып, біраз хал-жайды баяндап өттім. Жағдайымыздың ауырлығын, оған шыдамдылық керектігін айтып
жатырмын. Тәртіп бұзушы болса «атып тастаймын» деп
қорқытып да қойдым. Содаи кейін жаралы жолдастар жайын ескерттім.
— Қеше ауыр жаралы бір жігіт «мені несіне әкеле жатырсыңдар, атып кетіңдер»,— деді. Бұл сөзді қостаушылар
да болды. Осы дұрыс па? Жоқ, бұл қате. Бәріміздің өмір
сүргіміз келеді. Ж аралы жолдастарымызды басымызга
бейнет болады деп атып тастай берсек, онымыз нағыз тағы46

лық, оцбағандық болады. Бүгін мен саумын, ертец жаралы
болмасыма кім кепіл? Сонда мені жаралысың, бейнетсің
деп жолдастарым атып тастаса, бүған не демекпін? Мұндай хал бәріміздіц да басымызға келуі мүмкін. Сондықтан
жаралы жолдастарды тастамай алыи жүру—адамгершілік
міндетіміз. Бұл міндетті орындауда бас тартушылар болса,
менен жақсылық күтпесін. Ондайларға арамыздан орын
жоқ. Бұдан былай жаралыларды алып жүру ісіне коммуиист Бұлышов жауапты!— дедім.
...Ілби басып, ара-тұра дсмала жүріп келеміз. Қарға адым
жер мұң болғандай халдеміз... Сағатқа қарасам, күндізгі
бірден асып барады екен. Сол мезгілде ағаш арасы селдірсіі бастады, алдымызда жазық алаң көрінеді. Орманның
шстіне шығып, айналаға көз салдым. Екі-үш шақырым
жерде бір село көрінді. Сол арада отрядты тоқтатып, дсмалыс жарияладым да, барлық командирлер мен коммунистерді жинап алдым:
— Ана тұрған селоны барлап қайту үшін он кісі жібсруді үйғарып отырмын. Оған Қоваленко мен Сахновты
басшы етсек деймін.
Қомандирлер мен коммунистер бұл ұсынысты карсы
алды. Селоны барлап қайтуға бөлінген жігіттердің міндетін түсіндірдім де, Қоваленкоға айрықша тапсырып.— Селода кім бар екендігін, Совет Армиясынан не хабар барлығын анықга! Мүмкіндігі болғанша тез оралыцдар,— дедім.
Барлаушылар кетіп қалды, олардыц тез қайтуына тілектсс болып жігіттер отыр. Қүн салқын еді, түнде жауған
ақша қар аздап еріп жатыр. Әрі тамақтың жоқтығы, әрі
кұнніц салкын болуы жігіттерге әсер етуде. Ж аураған адамдар жаудырай қарасады. Кейбіреулері наразылықиен күцкілдеп: «Мына политруктың соңына ерсміз дсп сорладықау. Өз бетімізбен кете бергенде тамақ тауып ішетін едік»,—
дейді. Енді біреулер: «қап, бұл топқа несіне қосылдық екен.
Аштық кұйге ұшырадық қой», деседі. Бұл сөздерді «политрук естісін» дегеидей қаттырақ та айтады. Осылай күцкілдесіп отырған бір топ жігіттің қасына келдім де, басқалар естісін дегендей етіп:
— Жігіттср, айтып жатқан сөздеріңнің бәрін де естіп
отырмып. Қандай жағдайда екенімізді өздерің де керіп
отырсыңдар, оны қайталай беруден мән шыкпайды. Біз
осы майданға қарсы басымыздың қамы үшін, қарнымызды
кампайту үшін келгеніміз жоқ, жаумен соғысуға келдік. Соғыс ауыртпалықсыз, қиыншылықсыз, шыгынсыз болмайтынын білесіңдер. Бірде аш, бірде жалацаш болатынымыз
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бслгілі. Мұның бәріне шыдау қажет. Халық бізден шыдамдылыкты галап етеді. Қазіргі ауыртпалықтан арылатын күн
алыс смес, анау тұрган селога барлаушылар кетті гой, солар бір жақсылық хабар әкелер,— деп ақыл сала сөйлсп
жатырмын.
...Жігіттердің көзі село жақта. Бәрі де қадала қараумен отыр. Осындайда уақыттың ©тпейтіні қандай?
Үш сағаттай уақыт өткенде, Қоваленко бастаган барлаушылар оралын келді. Әрқайсысының экелген бірдемслері де бар секілді. Қоваленко қалтасынан екі бутылка шығарды да маған ұстата берді.
— Бұл ие?
— Сүт. Сізге әкелдім, мына нанды да алыңыз,— деді
Қоваленко.
Қоваленко әкелген сүт пен нанды қолыма алғанда, жігіттер маған ж алт етіп қарай қалды. Жұздсрінде «не істер
екен» дегендей.белгі бар секілді.
— Бұл әкелгендеріңе көп рахмет,— дедім де, сүт пен
нанды жаралыларға аиарып бердім. Бүған жаралылармсн
қатар сау жігіттер де риза болып қалды.
— Қәне, жолдас сержант, көрген-білгендеріңді баяндаңыз.
— Ж агдай мынадай: біз селоға бардық та, жасырына
отырып шеткі үйге ендік. Онда бір кемпір мен шалдан басқа ешкім жок екен. Шалдың айтуынша, осында үш күн
бұрын бұл селоны біздің әскерлер тастап кетіпті. Қазір
село арқылы жаудың әскерлері өтіп жататын көрінеді.
— Селода қазір ж ау әскерлері бар ма?
— Әскер дейтін әскер жоқ керінеді. Тек жаудың қоймасы (склад) бар дейді. Бірінде қару-жарақ, екіншісінде азықтүлік болса керек. Шалдың айтуына қарағанда, бұл коймаларды жиырма шақты күзетші, коргап тұрған секілді.
— Ол күзетшілерді өздерің кердіңдер ме?
— Кердік,— деді Сахнов,— әрбір койма алдында да
жаудың екі-екіден солдаты тұр. Ал өзгелері үйде сияқты.
Кезектесіп күзететін болу керек.
— Селода жергілікті халыктан кім бар екенін білген
жоқсыңдар ма?
— Оны да сұрадық. Селода негізінде бала-шаға, шалкемпірлер қалыпты. Село халқының біразы бұдан біраз
уақыт бұрын кейінгі ж аққа көшіп кетінті, кейбіреулері Қызыл Армия бөлімдеріне қосылыпты. Одан қалғандары партизан отрядына кеткен дейді.
Барлаушылар әкелген хабарды тыңдағаннан кейін командирлер мен коммунистерді жинап алдым да, алдағы
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істің жайын сөз еттік. Мен оларға өз қорытындымды айттым:
— Қазір біз жүз елуге жуық адамбыз. Қандай халде
келе жатқанымыз өздеріңе белгілі, Олай болса, арамыздан отыз шакты адамды таңдап алайық та, үш топка бөлсйік. Сөйтіп селоға піабуыл жасайық. Ж аралы лар меи
шаршағандар осы арада қала тұрсын,— дедім.
Бұл ұсыпыс кабыл алынды. Отыз жауынгерді таңдап
алдым да, үш топқа чбелдім. Оның біреуін өзім, қалғапдарын Рубңов гіен Қоваленко басқаратын болды. Рубңов селоның шығыс жағынан, мен ортадан, Қоваленко сол жақтан
тиіседі, дсп ұйгардық. Селоға үндемей келіп, қоймаларды
тартып аламыз, ұрысты сол маңда жасаймыз деп келістік.
Қалган жігігтерді Сахнов пен Бұлышовқа тапсырдық та,
шабуылға белінген үш топ селоға қарай жөнеліп кеттік.
Күн батар мсзгілде біз селоға да жеттік. Алдын ала
келісілген тәртіп бойынша, селоның үш жағынан еніп келдік. Бізді ешкім байқамай қалған секілді. Тартып отырып,
қоймаларга жақындадык. Біздің жігіттер жаудың күзетте
тұрған төрт солдатын үн-түнсіз колға түсірді. Мүны көрші
үйлерге орналасқан жау күзетшілері көріп қалды да, бізгс
карай автоматтарынан ата жүгіріп келеді. Біз жата қалдық
та, атыса бастадық. Осы кезде Рубңов бастаган топ жаудың оырт жагынан тиісті... Атыс көпке созылған жоқ, жаудың он алты адамы ол дүниеге жөнеліп кетті де, қалғандары қол көтерді. Екі үлкен қойма қолға түсті... Осы кезде
кейінде қалған жігіттер де селоға келіп жеткен еді...
Қоймаларды аралап жүрміз. Біреуі лық толған қару-жарақ, екіншісі азық-түлік. Жәшік-жәшік май, қап-кап ұн,
қойдың, шошқаның, снырдың еті, неше түрлі ішімдіктер, тсмекі тағы сондай тамақтар толып тұр екен. Сол жерде жігіттерді он-он бестеп бөліп, азық қоймасына алып келдім.
— Мына тамақтардан қапшықтарыңа, қойын-қоныштарыңа сыйғанша алыңдар,— деймін.
Жігіттер керек азығын алын болып, қоймадан да шығып
жатыр. Содан кейін оларды кару-жарақ қоймасына альпт
келдік. Одан алғапымыз немістің автоматтары, оғы болды.
Қоршаудан шығып, қару-жарақсыз келе жатқан жігіттер
кұралданып қалды.
— Өзіміздің вннтовканы тастап, автоматты алсақ қайтеді?— деді бір жігіттер.
— Ол болмайды. Өзіміздің винтовканы тастауға правомыз жоқ. Сол винтовкаға қоса автоматты да алыңдар,—
деймін.
Біз шаруамызды бітіріп бола берген кезде, бірен-саран49

даған село адамдары қасымызға келді. Оларға да азықтан
үлес беріп жатырмыз. Мұны көріп баска да кемпір-шалдар,
бала-шағалар келіп, керектерін алып жатыр...
Жігіттерді қайтадап қатарға тұргызып, жүруге ыцғайланғанда:
— Бірер сағат осы селода демалсақ, тамақтансақ қайтеді?— деген сұраулар болды.
— Жок, оған рұхсат етілмейді. Бүл село тас жолдыц үстінде, біздер үшін қауіпті жер. Енді бір он-он бес минуттан соң жау әскерлері келіп қалса, не істемекшіміз. Боріміз қырылып қалуымыз мүмкін. Сондықтан үш-төрт шакырым ілгсрі жүреміз де, қалың ағаштың ішіне барып демаламыз.
— Бұл дұрыс ақыл екен. Солай-ақ болсын...
— Мына қолға түскен фашистерді қайтеміз? Өзімізбен
бірге ала кетеміз бе?
— Оларды Коваленко мен Сахновқа тапсырдық. Ретіне
келтірер...
Жігіттерді Рубңовқа бастаттым да, ағаш ішіне карай
жөнелтіп жібердім. Өзім қасыма жеті адам алып қалдым
да, жаудың екі қоймасын өртеп жіберу туралы бұйрық бердім. Олар бұл бүйрықты тез орындады. Ж а у коймалары
өртене жанып, сатыр-күтір етті...
Селодан біраз жер үзап шыққанда, гүрілдсген мотор
даусы да естілді. Оның жаңағы селоға келе жаткан жау
адамдары екендігі байқалады. Біз артымызға бұрылмастан
ілгері қарай, қалың ағашты бойлап кете бердік.
Жүріп келеміз. Алғаш түскен ақша кар ағаш ішін жарық қылып тұрғандай... Біраз жүргеннен кейін демалуға
тоқтадык. Сол жерде ағып жатқан су да бар екен. От жағып, тіршілік қамына кірістік. Катар-қатар мосыға котелоктерді іліп, тамақ пісіріп жатырмыз. Мен кіші командирлерді жинап алдым да:
— Жігіттердің тамақтануыиа мұқият болыңдар, бірден көп жеп коймасын. Әуелі май жағып тақыл-тұқыл нан
жесін. Қатты режим сақтаңдар. Әйтпесе аш қарын көтере
алмай жүрер,— деп ақыл беріп жатырмын.
Сол жерде таң атқанша демалдық. Жігіттер де тынығып қалған секілді. Ертеңгі тамақтан кейін кірімізді жуып,
сақал-мұртымызды алып жатырмыз, қару-жарағымызды
да ретке келтірдік.
Күндізгі сағат он кезінде тағы жолға шықтық. Жүріп
келеміз. Аяқ басысымыз пысық, көңіл көгеріңкі. Әлдекайда
болып жатқан атыс даусы естіледі. Тіпті жақын түста аты50

сып жаткан сияқты. Зецбіректі былай койғанда, тыр-тыр
еткен пулемет даусы да шығады...
— Ұрыс болып жатқан жерге келіп калдык-ау деймін.
Ілгері карай және жан-жағымызға барлаушылар жіберсек
қайтеді,— деді Рубцов.
Бұл ұсынысты макұл көрдік те, алға қарай жоне оц
мен солымызға барлау жібердік. Олар екі сағатқа жуык
жүрді де қайтып келді. Алдыцғы ж аққа барған Қоваленко
мец сол жақты шолып қайтқан сержант Шмелев аса бағалы
хабар әкелді. Шмелевтіц айтуынша: біздіц сол жағымызда бір киломегрдей жерде қара жол бар, осы жолмен ілгері қарай жау әскерлері кетіп жатыр деді. Коваленко алдыцгы жақта үлкен бір деревня барлығын және ұрыс сол
мацда болып жатқанын айтты. Ал оц жақты барлаған сержант Қасымбеков ешқандай да ж ау көрмедік, осы арадан
екі километр жерде қалыц ағаш ішіпде орманшыныц үйі
барлығын және ол мац батпақты жер екендігін хабарлады.
— Орманшыныц үйінде болдыцдар ма?
— Болдық. Бір шалдан басқа ешкімді кездестірмедік.
Одан жөн сұрап едік, мардымды сөз айтпады. Қолымыздағы неміс автоматтарын көргендіктен бе, әйтеуір бізге
ол сенімсіздікпен қарады. «Мен ешнәрсе білмеймін» деумсн болды. Біздіц: «бұл арада қандай жол бар?» дегенімізге, «Жол жоқ, бұл жерден өту қиын»,— дей салды.
Барлаушылар әкелген хабарды қорыга келіп, орманшыныц үйіне қарай тартайық деген қорытынды жасадық.
Жүріп кеттік. Біраздан соц алдымызда ашық алац керінді.
— Орманшыныц үйіне де келіп қалдық,— деді Қасымбеков.
Сол жерде жігіттерді тоқтаттық та, қасыма бірнеше адам
алып орманшыныц үйіне келдім. Орманшы шал біздерді
өз кісісіндей қарсы алды. Амандасып жөн сұрасқаннан кейін:
— Сендердіц қызыл оскерлер екендіктеріцс енді ғана
көзім жеткендей. Бұған қолдарындағы орыс винтовкасы
айгақ. Бағана мына жігіттер келгенде,— деп, ол Қасымбековке қарады,— мен бұларды басқаға санап қалдым.
Бәрініц қолында неміс автоматы. Қызыл әскерше киіпгсн
ж ау ма деп күдіктеніп ем...
— Сақтағаныцыз жөн болған.
— Дүрыс айтасыз... Уақыт болса мынадай, сақтықта
қорлық жоқ деген ғой...
— Күмәніціз болмасын,— деп орманшы шалға Қоваленко екеуміз документімізді көрсете бастадық.
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— Керегі жоқ, керегі жоқ. Өз адамдарымыз екендгктеріңе енді ешқандай да шүбәм жоқ...
Иван Никифорович деп аталатын бұл орманшы көп мәлімет берді. Оныц айтуынша, Қызыл Армия бөлімдері жаумен Спасс-Рюховское тұсында согысыи жатқап көрінеді,
ұрыс басталгалы екі-үш күн болған. Орманшының үйінен
Спасс-Рюховское селосына дейін алты шақырым керінеді.
— Осы тұрған жерге жаяу адам болмаса, машина келе
алмайды. Айнала саз, батпақ, ү^лкен жол жоқ,— деді Иван
Никифорович. Және ол біздерді Қызыл Армия белімдеріиеі
қарай ағаш ішініц жолымен апарып салуга әзір екендігін
айтты.
Кейінде қалған жігіттер де келді. Орман ішінің жіңішке жолымен солтүстік-шығысқа қарай бет алдық. Бәрімізді Ивап Ннкифорович бастап келе жатыр. Әрі-бері жүрген
соң ж азық алаңға да шығып қалдық. Бір уақытта сол жағымыздан пар ат жеккен арбалы адамдар көрінді. Олар қасымызға келіп тоқтай калысты. Арба үстінде бес-алты жаралы жауынгер отыр. Жөн сүраса келсек, бұлар көрші
полктыц адамдары екен. Қуаиғаннан «Ура» деп айғайлап
жібердік.
— Полк қайда? Штаб қайда?— дегсп сияқты сұрауларды жаудыртып жатырмыз.
— Ана бір ағаштың арғы бетінде полктарыңның шаруашылық бөлімі тұр, штабыц қай жерде екенін білмеймін,— деді ат айдаушы жігіт.
Сол арада Иван Никифоровичке көи рахмет айтып қоштастық та, полкқа карай тарта жөнелдік. Қуанғаннан ба,
әлдеқалай, бойымызга ерекше куат пайда болған секілді.
ІІІирак баса, адымдай жүріп келеміз. Атшы жігіт айтқан
жерге де келіп қалдық. Алдымыздан өзімізге таныс полк
жігіттері шыға келді. Шаруашылық белімінің политругі
ІІаум Григорьевич Исаков жүгіріп келіп, құшақтап жатыр.
Амандық-саулық сұрасудамыз...
Ж аңағы жерде катарымызда келе жатқан жаралы жолдастарымызды полктың санротасына табыс еттік. Оларға
дәрігерлер көмек көрсетіп жатыр.
— Ж олдас политрук, қайтып көріскенше қош-сау болыцыз,— деи Шашко көзіне жас алды. Даусы қалтырап шықты. Бір-бірімізді қимай тұрған сияқтымыз.
— Василий Кондратьевич, жараңиың жазылып, қатарға
қосылуына шын тілектеспін. Аз уақыттың ішінде етбауыр
жолдас болдық. Адал кызметіңе, жолдастық көмегіңе көп
рахмет. Адрес өзіце белгілі, хат салып тұр. Бәлкім, тағы да
бірге қызметтес болармыз,— дедім. Шашкомен құшақтаса
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сүйісіп айрылдық. (Сөз арасында айта кетейін, Василий
ІІІашконы содан кейін өзім жүрген майдандарда кездестіре
алмадым. Онымен тек 1952 жылы ғана жолыктық. Бүл кездс ол Қырғызстанныц Түп райкомында істейтін еді. Қазіргі
күнде де ол сол ауданда жауапты кызметте жүр. Алгашкы рег жараланып жазылғаннан кейін де майданда болып,
согыс жеңіспен біткеннен соң ғана әскер кызметінен босанған екен.)
— ІІолктың штабы қай жерде?— дедім Исаковқа.
— Мына алдымызда керініп тұрған Спасс-Рюховское
дейтін село. Полк штабы сонда, бер жактагы шеткі үйде,—
деді ол.
Қарамағымдағы барлық жігіттерді ертіп алып, полктыц
штабына тарттык. Екі жақтың артиллериясы гүрсілдетіп
атысып жатыр, алдыңғы жақтан тыр-тырлаған пулемет
даусы естіледі.
Спасс-Рюховскоеға жете бергенде, жігіттерді Қоваленкоға тапсырып ағаш ішіне қалдырдым да, өзім полк штабына тарттым. Қасыма Дубцов пен Бұлышовты ертіп алдым. ГІолк штабы орналаскан шеткі үйді де оңай тауып алдық. Үйге ене берген кезде, алдымыздан генерал-майор
Панфилов исн полковник Қапров шыға келді. Мен генералға әскери тәртіп бойынша өзімнің кім екснімді, казір кайдан келіп тұрғанымды қысқаша баян еттім. Генерал қолымды алып амандасты да:
— Жүріңіз, үйге кірейік,— деді.
Үйге кіргеннеи кейін мен генерал мен полковникке бастан кешкен барлық жағдайды толығынан айтып бердім.
Қазір өзіміздің үшінші взвод жігіттерін қосқанда, қолына
кару алып соғысуға жарайтын бір жүз қырық үш адам
бар, дедім.
— Бәрекелді, қызметтеріңе көп рахмст. Міне, көрдіціз бе,— деді генерал Қапровқа карап,— біздіц жігіттер
калай соғысады. Саналы совет азаматгары осылай болуға
тиіс,— деп біраз ойланып отырды да:— Ж олдас политрук,
осы айтқаидарыңызды кейінде қағазға түсіріп жазып беріңіз. Бүл дивизияның тарихы үшін керекті материал,— деді.
Сонан кейін:—Тамак іштіңіздер ме?— деп сұрады. Бірақ
ол жацагы сұрауының жауабын күттірмей:— Ж олдас полковник, бұл жігіттерді мықтап тамақтандыртыңыз,— деді.
— Ж олдас генерал, сізден бір сұрауым бар еді. Соны
айтуға рұқсат па?
— Рұхсат, айтыныз.
— Ж аңағы 143 жігіттің ішінде өзіміздіц үшінші взвод54

тан тек 24 адам бар. Қалғандары қоршаудан шығып косылгандар. Оларды кайтеміз?
— Сенікі, менікі дейтін кез е.мес. Ол жігіттердіц бәрі
де совет азаматтары. Қолына кару алып, жаумен соғысуға
міндетті. Үшінші взводтыц жігіттерімен келгендерді полктыц есебіне алу керек. Оларды киіндіру, каруландыру және
кай ротаға бөлу мәселесін, жолдас полковник, өзіціз шешіціз,— деп Қапровка тапсырды.
Біраз әцгімелескеннен кейін генерал қош айтысып,
кетіп қалды. Полковник Қапров шаруашылық бөлімініц
адамдарын шақырып алды да, менімен келген жігіттерді
киіндіру, қаруландыру, тамақтандыру туралы бұйрық берді. Мені өз қасына алып қалды. Осы кезде алдыцғы жақтан Мұхамедияров та келді; амаидасын, көрісіп жатырмыз.
Полковник Қапров полктыц алғашқы айқасын, жігіттердіц қалай соғысқаиын, қандай ерліктер жасағапын айтыч
берді. Үшінші ротаға Шутьтіц орнына командир болыи лейтенант Горшковтыц тағайындалғанын естіртті.
— Біз өзіцді де қаза болғандардыц қатарына қосып
едік,— деді Мұхамедияров,— орныца баска бір политрукты тағайындаганбыз. Енді ротаца қайта барасыц да, міндетті қызметіцді атқара бересіц. Қазір өзіцмен кслген жігіттерге баралық.
Үйден шыға келсек, кұн ұясына барып қалған екен. ГІолковник Қапров пен Мұхамедияровтыц соцына ере, жігігтсрге келдік. Ауа ғажап! Мен жігіттсрімді танымай калдым.
борі жаца киім киген, қаруланған. Өцдері көз қуантып
тұр. Рубцов команда беріп, жігіттерді полковникке таныстырды.
Қатарда тұрған жігіттерді полковник шолып өтті де,
олардыц бәрі де полктыц тізіміне алынғандығын және осы
сағаттан бастап роталарға жіберілетіндігін айтты.
— Бір сұрау беруге бола ма?— деді оц жақта тұрғая
жігіт.
— Айтыцыз.
— Біздіц тілегіміз: қасыцызда тұрған политруктыц ротасына жіберсеціз екен. Аз кун болса да танысып қалып
едік...
— Бұл тілектеріціз дұрыс, бірақ қазіргі жағдайда оны
кабылдай алмаймын. Сіздер полктыц бір ротасына емес,
басқа роталарына да керексіздер.
...Мен өзімніц ұшіиші взводымды және оған қоса Сахновты алып, күн бата ротама келдім. Біз келгенде ротадағы
жігіттер қорғаныс шебінде екен. Құні бойына жаумен арпалысқан жігіттер кеш түсе дамьтлдауга кірісті. (Ол кезде
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күн батысымен-ақ соғыс та саябырлантын.) Бәріміз көрісіп жатырмыз. Лейтенант Горшков екеуміз жас баладай
күшақтаса кеттік. Ол осы ротаның бірінші взводында командир болатын, акжарқын, кішінейіл, ашық мінеізді, бірақ эрбір сөзін салмақпен ойлана айтатын жігіт еді.
Түн ортасынан ауып барады. Күнімен согыста болып,
біраз дсмалган жігіттер, өздері отырған қорғаныс шебін
ж ау өтпейтін бекініскс айналдыру үшін тағы да жүмысқа
кірісті. Ертеңгі үрыстарга даярлы қ қамын жасауда...
II
1941 жыл. Ноябрь айының он бірі. Кейіннен дүнне жүзіне атағы шыққап панфиловшы 28 батыр қорғаған Дубосеково разъезінің солтүстік-батыс жағынан біздің ротамыз
корғаныс шебін жасап ж аткан кез еді. Түс қайта полк
ш т а б ін а н хабаршы келді, мені полк командирі шақыратындыгын айтты.
Полк штабы темір жол бойындағы бір будкаға орналасқан еді. Айналасы қалың қарағай болатын. ІІІтабка
келсем, полковник Капров жоқ, комиссар Мүхамедияров
отыр екен. Онымен амандасып, шақыру бойынша келгендігімді айттым.
— Сіз білмейсіз бе, полковник мені неге шакырды екен?
— Білем. Полковник үшінші батальон жағына кетін
еді, казір келіп те қалар. Бірак, оның келуін тосып отыра
алмассың. Сондыктан істің жайын айтайын. Ж оғарғы командованиенің бүйрығы бойынша әрбір полктан автоматчиктер ротасы қүрылмақ. Ә, міне полковник те келді.
Полковник Капров кіріп келгенде, мен орнымнан түрын
солем бердім. Ол қолдасын амандасты да, отыруымды сұрады.
— Мұнда сізді неге шақыртқанымыз туралы комиссар
айтқан болар,— деді полковник.
— Ж аңа ғана айта бастап ем...
— О і і ы ң дұрыс екен. Одан аргы әңгіме мынадай. Біз сізді сол жаңа кұрылатын авгоматчиктср ротасына политрук
етіп тағайындап отырмыз. Бұған қалай карайсыз?
— Қалай дейтіні бар? Партиялық тапсырманы қолдан
келгенше орындауға міндеттімін.
— Жарайды, бұған келістік. Енді автоматчиктер ротасының міндетін айтайын. Автоматчик дсгеннің кім екенін
білесіз. Ол жаудың ойламаған жерінен ойран салатын айбынды күш. Автоматчиктер ротасы полк командирінің қарамағында болады; қай жерден қауіп туса, сол жерге жібсріледі,— деп полковник алдағы міндетті айтып берді.
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— Ротаның командирі кім? Ротаға керекті жігіттер
қайдан келсді?
— Ротаның командирі әзірге жоқ. Оны кейінірек тагайындаймыз. Соған дейін командир де, политрук те өзіңсің.
Ротага керекті жігіттер батальондардан алынады. Бұл жөнде бұйрык берілді,— деді полковник.
— Автоматчиктер алғыр, жылпос, шаршауды білмейтін төзімді адамдар болуға тиіс. Батальондардан осындай
жігіттсрді таңдап алуың кажет,— деді Мұхамедияров.
— Ондай жігіттерін батальондар бермей жүрмесе...
— Неге бермейді, береді. Олар бұл жөніндегі бұйрыкты
біледі, оны орындауга міндетті,— деді Капров.
— Баска жайды соңыра таман тағы сейлесерміз. Қазір ротаңа бар да қызметіңді тапсыр. Сенің рогаңа аға
политрук Сырицкий тағайындалған. Ол ендігі ротаңда болар,— деді комиссар.
Ротама келсем, аға политрук Сырицкий мені күтіп отыр
ексн. Танысып амандасқаннан кейін іске кірістік. Ротамен
таныстырып шықтым. Біраз бірге болған майдандас жолдастар менің баска бөлімге ауысатыныма кыпжылғандай
болды.
— Алыска кетіп жатқаным жоқ, әлі де талай рет бірге
боламыз ғой...
— Бізді де әз ротацызға ала кетіціз,— деп сыбырлап
қалды Коваленко мен Сахнов.
— Ж алғыз екеуіңді емес, басқа да жігіттерді қатарыма
аламын. Оны ертецдер білесіцдер,— дедім оларға.
...Қас қарая полк штабына келіп, комиссарға жолықтым да, қызметімді тапсырғанымды айттым. Бұл сәзді естіген Капров:
— Автоматчиктер ротасын қүру ісіне сртец ертемен кірісіңіз. Бүгін жатып демалыңыз,— деді де, тагы да ол жаңа құрылғалы отырған ротаның алдағы мақсат-міндеті туралы сөйлеп кетті. Содан кейін комиссарға бұрылды да:—>
автоматчиктер ротасып құрысуға нолктың комсоргы политрук Жетпісбаев көмектессе қайтеді?— деді.
— Қарсылық жоқ, — деп комиссар штаб маңында жүрген политрук Балтабек Жетпісбаевты шақырып алды. Оған
автоматчиктер ротасының құрылатынын лоне іске көмектесуді тапсыратынын айтты.
ГІолк штабы орналасқан будка кішкентай ғана үй еді.
Кешке қарай алдыцгы батальондардан штаб командирлері қайтыи келіп жатты да, кішкене бөлменің езін тарылтып
жіберді. Бәлменің ауасы көк ала түтінге араласа ауырлай
бастады. Балтабек екеуміз далаға шығып кеттік.
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Д ал аға шықсақ, түн маужырап тұр екен. Жерге кар
түскен. Қалың карағай ішінің таза ауасы адамның тынысын кенейте жадыратып жіберді.
— Қөріспегелі көп уақыт болды, сағынып қалдық қой,—
деді Ъалтабек.
Расында да Балтабекпен көріспегелі біраз уақыт болганды. Ж ақсы көретін жауынгер жолдасыңмен осы сағатта
кездесу — қандай қымбат, сөз жүзінде айтып жеткізе алмайтын жан сезімнің ж алт еткен бір көрінісі секілді еді.
Балтабекті жалғыз меи ғана емес, полктағы барлық командирлер де қатардағы жауынгерлер де қатты құрметтеп,
бірі аға, бірі іні есебінде бағалайтын. Олай ету себебі де
бар. Соны қыскаша еске ала кетелік.
Жоғарғы командованиенің ұйғаруы бойынша Алматыда атқыштар дивизиясы құрылған кезде әскер катарына
шақырылған запастағы политруктің бірі осы Балтабек
Жетпісбаев болатын. Үзын бойлы, алып денелі жігітпен
қабылдау комиссиясында ғана танысқанбыз, одан бұрыи
көрмеген, білмеген адамым еді. Бәріміз бір полкқа келіп,
басқа политруктер роталарға жіберілгенде Балтабек полктағы комсомол бюросының секретары болып тағайындалған.
Әскер қызметіне алынған политруктер әскери киім
киіп шыга келгенде, бір-бірімізгс аң-таң бола қарасқан
едік. Әскери киім бойымызға қонбай, олпы-солпы секілді
болып көрінген. Тек Балтабекке ғана сол киімдер жараса
кетіп еді. Осы қалпында оны сң үлкен командир, өмір
бойы әскер кызметінде келе жатқан адам деп калғанбыз.
— Біздің бойымызға мына киімдер үйлеспей-ақ тұр.
Ал сізге оның қона кеткені былай тұрсын, жарасып-ақ
тұр,— деп Балтабекке калжың айтып жатырмыз.
— Ол рас,— дейді Балтабек,— бұл киімдер мені сағынып қалған секілді. Өйткені бұлармен қоштасқалы кәп жыл
болған жоқ.
— Қалайша?
— Мен жасымда тұрмыстыц ауыртпалығын көп көрген қазақпын, кісі есігінде де болдым. Содан әскерге алынып қана көзім ашылған. Қазақтың ұлттық атты әскер
бөлімі құрылған кезде мен эскерге алындым. Атты әскер
полкында қатардағы жауынгерден бастап, командирлік
кызметке дейін көтерілдім; партия қатарына өттім. Менің
біраз өмірім осы полкпен байланысты. Полкқа да, оның
командирлерінс де көп рахмст: адал тәрбие берді, оқытып
білім берді, шынықтырып өсірді.
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— Бәсе, мына киімдердін сізге жараса калуында сондай бір мән бар екен ғой...
— Болса болар,— деп Балгабек жымыңдап қояды.
Полктагы комсомол бюросына секретарь болған Балтабек өз қызмстіне асқан ұкыптылықпен кірісті. Полктың
барлық бөлімдерінде комсомол ұйымдарын кұру, оларға
көмек беру, жұмысты калай істеу, не нәрсеге кәніл аудару
керектігі жөнінде көп ецбек сіцірді. Ол куні-түні роталарда
болып, ондагы командирлер мсн нолитруктерге жәрдемдесіп жүрді. Ж астар арасында үгіт-насихат, әцгіме жүргізумен ғана болмай, соғыс өнерін, қару-жарақтардыц тетігін
үйрету ісіне де белсене араласты. Көп жылдар бойына атты
әскер полкынан алған білімін басқаларға беріп отырды.
Осынысы үшін де оны жауынгерлер болсын, командирлер
болсын қатты сыйлайтын еді.
Б а л т а б е к — көпшіл адам. Бір ғажабы — жұртты ұйымдастырғыштығында. Жауынгерлердіц шаршағанын көре
қалса-ақ болганы, оларды сергітіп, қуаттандырып жіберетін амал табатын. Онысы — кызьіқ-күлдіргілер, өлсц айту.
Бұган ол өте шебер-ақ. Әншілік даусы болмаса да, қасына
бірнеше жігітті жинап алып өлецдете жөнеледі, әнді бастаушы да, ксректі жерінде көтермелеп айгайлаушы да өзі болады.
— Шіркін, жақсы ән жанга тыныс қой. Шаршаганыцды
тез жазатын ем де — осы ән,— дейді Балтабек.
Ол — кішіпейіл, ақжарқын, қақ-соғы жоқ, бала мінезді
жігіт. Жолдастарыныц боріне жаны ашитын, командирлерге
де, қатардагы жауынгерлерге де сүйіспеншілікнен қарайтын.
Оныц бұл мінезіне разы болған жолдастары «жолдас политрук», немесе «жолдас Жетпісбасв» демей, «Дәуқара»
дейтін. Балтабектіц алып тұлғалы келбетін әсірелеп айтудан туған бұл атақ, оған үйлесіп те, жарасып та тұратын.
Жаратылысындагы дене мүшесі кандай ірі болса, оған жайдары-жарқын мінезі қосыла келіп, Балтабскті одан сайын
өскелендетіп жіберетін. Жолдастарыныц сүйіспеншілікпен
үлкейте атауып Балтабек жақсы түсінетін, бірақ ол бұған
дардайып үлкендік мінез көрсетпейтін, бір қалиында болатын. Біреуді агадай, біреуді інідей сыйлай білстін ол, жақын көретін жігіттерге «сіз, біз» деп отырмайтын, «сен, мен»
деп анайы түрде сөйлесетін. Осы бір «сен, мен» деуінін езіақ жақсы жолдастықтыц белгісін көрсететін. Ол менен он
шақты жас үлкен еді. Сондықтан алғашқы кезде «сіз, біз»
десіп жүрдік. Бертін келе, әбден танысып алған шақта:
— Осы «сіз, біз» деуді қоялықшы,— деді. Содан былай
етбауыр сырлас болып кеткен едік.
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Алматыдан майданға аттанғанда Балтабек бәріміз бір
эшелонда болғанбыз. Одан кейін Волоколамск маңына келхенғе дейін де ол талай рет біздің ротада болғаны бар еді.
Ал алғашкы ұрысқа кірер алдында, Осташево түбінде екі
рет кездескенбіз. Ж ағдай тығыз-таяң болғандықтан ұзақ
отырып сөйлесе алмағанбыз. Сонда ол:
— Мен комиссардың бұйрығы бойынша екінші ротаға
бара жатырмын. Ұрыс кезінде сонда болам,— деген еді.
Содан бері біраз уақыт өткен. Бұл кезде Балтабектің
қайда жоне қандай жағдайда скендігінен еш хабарым болмаған еді. Міне енді онымен жүзбе-жүз көрісіп отырм;>із.
Түнгі таза ауада ұзак жүріп, соңғы күндері бастан кешіргендерімізді бір-бірімізге әңгімелеп келеміз. Балтабек алғашқы ұрыстардан алған әсерін, кімдердің калай соғысқанын, қандай ерліктер жасағанын сөйлеп кетті.
— Өздеріңмен соңғы рет Осташево түбіиде кездескеніміз есінде болар. Содан мен екінші ротаға бардым. Ротаның командирі Прохоров та, оның политругі Манап Мусин
дс өжет, пысық жігіттер еді ғой. Ротаның қорғаныс шебімен танысып, жігіттермен әнгімелестім. Бәрі де сақадай
сайланған, фашистермен қырқыса согысуға әзір отыр екен...
Ертеңіне ж ау екінші ротаға шабуыл жасады, артиллериясынан аткылап жатыр. Танкілерінің қолдауымен жаудың
ж аяу әскерлері тікелсй шабуылға шықты. Қүн шатырлап,
найзағай жалтылдағандай болады. Жер-дүние солк-солк
етеді...
Фашистік басқыншылар қаншама әрекет жасаса да,
екінші ротаның корғаныс шебін бұзып өте алмады. Жігіттергс көп рахмет, жаудың шабуылына тойтарыс бере кайсарлана соғысты, фашистерді қорғаныс шебіне жеткізбей
ұрып бсрді. Бұл күні бірде-бір фашист ілгері аттап, ротаның камалына жакындай алмады.
Күшті айқас ертеңіие қайтадан басталып кетті. Екі жактың зеңбірекшілері босекелескендсй атысып жатыр. Бір
мезгілде жаудың снаряды түсіп, ротадағы станокты пулеметтің расчетын катардан шығарып тастады, сол арада пулеметке жүгіріп бардым да, жұмысқа кірісіп кеттім... Өзіме
таныс станокты пулеметтсн фашистерді атқылап бердім.
Алдыңғы ж аққа көз салсам, шамасы, бір взводқа жуық немістер жер бауырлап келе жатыр екен. Пулеметтің тиегін
ағыта, окты бұркыратып жібердім. Жаудың алдыңғы катары қардай бораған оққа карсы келе алмай, жан сауғалап кейін шегіне бастады, кейбірсулері өліп те жатыр. Пулсметке екінші лентаны салдым да, тағы зырылдаттым...
Не еткен елермен екенін білмеймін, л<аңағы немістер өлгенСО

деріне қарамай тагы да жер бауырлай жылжып келеді.
Мен де оқты төккен үстіне төгудемін. Енді қарасам, әлгі
немістер кейін шегіпіп барады. Сол кезде,— деп Балтабек
ауыр күрсініп қойды.— Сол кезде Манап Мусин қолындағы
найзалы винтовкасын үстап окоптан агып тұрды да:
— Алга! Еріцдер соңымнан!—деп айғайлады да жацағы
немістерге қарай ұмтыла жөнелді. Полнтругінің соцынан
бірнеше жігіт жүгіріп барады. Олар жауға найзамен
тиісе, қолма-қол ұрысқа еніп кетті. Немістсрдіц найзаласуга граната лақтырып, оқ атып қырып салды да, кейін қайкашқаны бар емес пе. Манап бастаған жігіттер қашқан жауға граната лақтырып, оқ атып қырып салды да, кейін кайта бергеи кезде үлкен бір снаряд түсіп жарылды, оның соныпан тағы бірнешесі гүрсілдеп жатыр. Айнала қара топырақ болып кетті.
«Апырай, жігіттер жазым болмаса игі еді», деп орнымнан атып тұрсам, ілгері карай ІІрохоров псн бірнсшс жігіт
кетіп барады екен. Солай қарай мен де жүгірдім. Келсем
біраз жігітіміз жаралы. Бір жерде, бет ажарында өц жок,
Манап жатыр. Біз оларды арқалап алдық та, окопқа әкелдік. Манаптыц оң аяғын снаряд қиып кеткен екен. Ж алм ажан үстімдегі көйлегімді шешіп алдым да, кұтымдағы
спиртке малып, Манаптыц ауыр жарасын тандым... Манап
сұлк жатыр, ауыр дем алады, тіл қатуға шамасы жоқ.
Сол жерде басқа жаралыларды кейінге қарай жөнелттік
те, Манапты төрт жігіт кетеріп алып шықтық. Ротаның
корганыс шебінің сыртында санротаның пар аты тұр екен.
Оған Манапты отырғыздым да, дереу санбатқа тарттым.
Заматта-ақ дивизияның санбаты тұрған жерге де келдік. Дәрігерлер Манапты операңия столына жатқызды да,
емдеу ісіне кірісті.
— Қан көп кетіп есецгіреп қалган екен, кан кұю ксрек,— деді хирург.
— Мына мснің қанымды алыңыз да құйыңыз,— дсдім.
Сол жердс Манапқа қан құйылды. Манаитыц есі кіргендей болды, көзін ашып жан-жағына бір қарады да:
— Уһ, Гіаграна!— деген бір ауыз сөзге ғана тілі келді.
Бар айтқаны осы-ақ болды. Одан әрі тілге келмей көз
жүмды. Марқұмның денесі Горюня дейтін село маңындағы
зиратқа қойылды... Шіркін, нссін айтасың, алтын жігіт еді
ғой ол,— деп Балтабек ауыр күрсіне дем алды.
Манаптың соғыста ерлік жасап каза болғаны маған да
қатты тиді. Қөз көрген жақсы жолдасымның ауыр казасын естігенде екі көзімнің жасқа толып кеткенін сезбей де
қалдым.
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— Отаны, халқы үшін қаза болған жолдастардың бірі
Манап үшін жаудан кек қайыру азаматтық ар-ұятымызға
серт!— деген сөзді Балтабек айтып қалды. Бұл жиналыстарда, жауынгерлердің шабуыл алдындағы митингісінде
айтылатын сөз емес; шын көңілден шығын, адал ииетпен
айтылған сөз еді.
Біраз уақытқа дейін Балтабск екеуміз үндеспей тұрып
қалыипыз. Әрқайсымыздың көз алдымыздан соғыс суреттері өтіп жатқандай... Осы бір жағдайда:
— Манаптың Пагранасы кім болды екен?— дедім.
— Тұңғыш баласы ғой. Соғыстан бірнеше жыл бұрын
ол шекара белімінде қызметте болған, сонда осы баласы туған. Шекарада туған тұңғышының атын пограничник деген сезден шығарып қойган екен. (Соғыстан кейін Алматыға кслгенде Пагрананы керген едім. Ол орта мектепті бітіргеннен кейін, Қазақтың Абай атындағы педагогтік институтын бітіріп шыққан, қазір Балқаш қаласында мұғалім болып істейді...)
— Таза ауада жүрін біраз әңгіме соқтық қой, енді штабқа барайық,— деді Балтабек.
Біз штабқа келсек, бағанағы командирлердің көбі тарап
кеткен екен. Тек Қапров, Мұхамедияров және полк штабының бастығы капитан Мамонов отыр. Алдарында үлкен карта, бәрі соған үңіле түсіп алдыңғы қорғаныс шебіндегі полк
бөлімдерінің жағдайын қарастырып отырған секілді. Ж ау
снді қай түстан шабуыл жасар екен, қай батальонға қандай көмек көрсету керек,— деген мәселені ақылдасып отырғандары байқалады. Үстеріне біздің келгенімізді көргсн
полковник:
— Демалмай отырғандарың қалай? Әлде жататын жер
жок па?— деді.
— Д ал ад а жаңа ғана келіп тұрмыз. Демалатын жер енді іздемекпіз.
— Түн ішінде ешқайда да бармайсыңдар. Мына пештің
\'стіне жатыңдар да ұйықтаңдар,— деді комиссар.
Әлде үй ыстық па, олде пештің үсті ыстық па, әйтеуір
көпке дейін көзім ілінбеді. Әлденелер елестегендей болады. Біресе қасымдағы Балтабектің тәтті ұйқыға кіріскеніне, біресе полк басшыларының жұмыс істеп отырғанына қараймын. Олардың ойына демалып тыныстау кірер емес, алдындағы карталарына үңіле қарап, әр нәрсені сөйлесіп
отыр.
— Меніңше,— дейді полковник,— жау барлық күшін
сала Дубосековоға шабуыл жасайды. Осы арадан тас жолға шығуды көздейді.
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— Онысы белгілі гой. Москваға апаратын тас жолды
тартып алу жаудың бірінші ойы екендігі сөзсіз,— деп Мамонов полковннктің сөзін қостап кояды.
Иә, жаудың жоспары көп. Гнтлердің Москваны кай
айда, кай күні тартып алатынына дейін жоспарлағаны белгілі гой. Тіиті ол ноябрьдің жетісі күні Қызыл алаңда парад жасаймын деп лепірді емес пе? Оның бүл жоспарларынан ешнәрсе шыккан жок. Енді ең мыкты деген екінші шабуылын бастайтыны сөзсіз,— дейді комиссар.
Бүлар осылай сөйлесіп отырғанда бір адам уйге кірді.
Үй іші ала көлеңкелеу болса да, келген адамды бірден тани кеттім. Ол полктағы барлау взводының командирі лейтенант Дубинин екен.
— Жолдас полковник баяндауға рүхсат етіңіз. Бүйрығыңыз орындалды, екі тіл окелінді,— деді Дубинин.
— Оларың кайда? Қіргізіңдер осында!— деп полковник орнынан үшып түрды.
ГЗасымды көтеріп алдым да, шырт үйқыда жатқан Балтабекті ояттым. Ол көзін уқалай «не боп қалды» деген пішінмен түрегелді. Екеуміз аяғымызды салбырата пеш
үстінде отырмыз. Б ар л а у ш ы л а р әкелген «тілдерін» үйге
снгізді. Жасыл шинельді екі фашист бөлменіц ортасына
келін түра қалды. Біреуі орта бойлы, толықтау келген с.чры да, екіншісі ат жақты, сидиған нсме екен. Түр-түрпатына, киімдеріие карағанда алғашқысы офицер, соцғысы жай
солдат көрінеді. О л арға полковник «отырыцдар» деп орындык нүсқады.
— Несіне «отыр» деп орындық үсынады?— дсп Балтабск сыбыр етті маған.
— Толық мәлімет алайын дейтін шығар...
Немісше тіл білетін Мамонов пен Дубинин арқылы полковник жацағыларға сүрауын қоя бастады. Олардыц аты,
жөнін, қай бөлімнен және қандай қызметте екендігін біліп
алды. Орта бойлы сары неміс полк штабының офицсрі болып шықты. Барлық сүрауға жауап беріп жатқан да сол.
Бір мезгілде өзіне сүрау қойғызбастан неміс солдаты сейлеп қоя берді:
— Гитлер капут! Русь гут!— дей береді.
— Солай соқ, «қырам, жоям» дейтін аузыцнан «капут»
деген сөздіц шыққаны жақсылыктың белгісі емес,— деп
Балтабек күліп жіберді.
Дубинин бастаған барлаушылар әкелген бүл «тілдер» көп
мәлімет берді. Неміс офицеріиіц айтуына қарағанда Москваны бірден тартып алу мақсатымен жасаған алғашқы шабуылы жүзеге аспағаннан кейін Гитлер ең мықты, ең
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күшті екінші шабуылын даярлап жаткан көрінеді. Бүл
шабуылдың нак кай күні басталарын жаңагы офпцер білмеді, бірак катты дайындық жүргізіліп жатқапын, кейіинсн
жаца күштер, согыс қүралдары келтірілгенін, әсіресс танкі
мен артиллерияның, авиацияның көп екендігін мәлімдеді.
Жоне өзі де осы араға жуыр арада ішкі Германнядан келгенін, Дубосековоныц қарсы алдында жаудыц танк полкі,
ж аяу әскерлері түрғанын айтты.
Барлаушылар әкелген бұл «тілдерді» дивизняныц штабыиа жөнелтті де, полковник қызмет орнына қайта отырды. Бұлар тағы да картага үціле түсті. Қолына түрлі тү^сті
қарындаш ұстаған полковник алдындағы картаның әр жеріне белгілер қойып жатты.
— Айттым гой, немістер үлкен шабуылға даярланып
жатыр деп. Сонғы күндері бұл майданда қатты ұрыстардың
болмауы кездейсоқ норсе смес. Мұның аты дауыл алдындағы тыныштык деген сөз,— дсйді полковник.
— Иә, ол солай. Арпалыса айқасатын шақ енді гана
басталатын болар. Оған біз де мықтап даярланайық,—
дейді комиссар.
...Ертеціне автоматчиктер ротасын кұру ісіне кірістім.
Полк штабыныц бастығы капитан Мамоновқа барып, полк
командирінің бұйрығы батальон командирлерініц мүлтіксіз орындауын кадағалауды өтіндім. Мсніц бұл тілегімді
қарсы алған Мамонов, сол сәтінде әрбір батальонмен телефон арқылы байланыс жасай бастады. Ол автомагчиктер
ротасын күруға керекті жігіттерді сагат төрттсн қалдырмай полк штабына жіберуді арнайы талап етіп жатыр. Телефон трубкасынан «құп, болады» деген дауыстар естіледі.
— Ж ацадан рота кұрғанда сң бірінші керекті адамың
старшина болады,— деді Мамонов.— Сондықтан мен саған
Тевченко деген жігітті старшина етіп бөлдім. Ол полктың
шаруашылық бөлімінде ісгейді, аса епті, қандай жұмыс
болса да қолынан келетін адам.
— Оныцызға көп рахмет. Ал ротаның командирі қашан
болады?
— Сен ротаңды құрастырғанша командир де келіп қалар...
Түс қайта Тевченко да келді. Онымен танысып алғаннан
кейін, полк штабы тұрған маңдағы бір үлкен карағайдыц
түбіне келіп, болашақ рота үшін орын алдық. Сол арадан
жер үй қазуға кірістік.
— Е, мүнымыз болмайды екен. Екеуміз жарытып ешкандай да жер үй жасай алмаспыз. Жігіттердіц келуін кү64

теиік. Сен ротаға керекті шаруашылык жайын, қару-жарак
алуды ұйымдастыра бер,— дедім Тевченкоға.
Айтылған мезгілде әрбір батальоннан автоматчиктер
ротасына жіберілген жігіттер де келе бастады. Айналас .і
бір сағаттыц ішінде слу төрт адам болып қалдық. Ос.ы ксзде полк штабынан Балтабек те келді. Жігіттермен танысып
жатырмыз, оларға автоматчик дегеннің кім екендігін, кандай міндеті барлығын түсіндірудеміз. Айтқанымызды жігіттер ыкыластана тыңдап отыр, бірақ байқаймын: шын
көңлімен автоматчик болғысы келстіидер аз секілді. Түсінік
сөз аяқталғаннан кейін, орта жасқа келіп қалған бір жауынгер орнынан тұрды да:
— Автоматчиктер туралы айтқан:.іңызды ұқтым. Бірақ мен
ез қарабасым автоматчик болуға ыңғайым келмейді...
— Олай деуге правоң жоқ, әскердегі адамсың, бұйрыққа бағынасың,— деп оны қасындағы бір жігіт тежеп тастады.
— Айтсын. Көңілдеріңіздегі ойды бүкпей, ашып айткандарыңыз жақсы,— дедім де, автоматчик болғысы келмеген
жауынгерге бұрыла қарадым,— сіздің олай деуіңізге себеп
не?
— Бетен себебім жоқ. Автоматчнк етіп жас жігіттерді
алу керек. Ал менің жасым одан асып кеткен...
— Менде де осындай ой бар еді,— деп екінші бір жауынгер орнынап түрегелді.— Әскер қатарында екенім рас, бұйрықты сөзсіз орындау керектігін де білем. Бірақ жолдас
политрук пікірімізді сұрап отырған соң, шынымды айтып
жатырмын.
Батальондардан келген елу төрт адамнын көпшілігі
автоматчик болуға ықыласы жоқтығын аңғартты. Неге?—
деген сұрауға біреулсрі жасының келіп қалғандығын дәлел
етеді, екіншілері жүгіругс жарамаймыз дейді. Енді біреулері корғаныс шебінде отыра бсргенді жақсы көретіндігін
айтады.
— Мұндай себентеріңді командирлеріңе неге айтпадыңдар, сіздерді ешкім мұнда зорлап жіберген жоқ кой,— десек.
— Қайдан білейік. Полк штабына барасыңдар деген соң
келін қалдық,— дейді.
Сонымен, жаңагы елу терт адамның ішінен тоғызын
таңдап алдым да, басқаларын батальондарына қайырдым.
Автоматчик болғысы келмегендерді қыстаудың қажеті жоқтығын, олай еткен күнде де олардың бәрі жақсы автоматчик болып шықпайтындығы түсіндім.
Автоматчик ротасына алынған тоғыз жігітті Тевченко3--299Г
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ньщ қасына қосып бердім де, баспана болатын жер үй казуга кірістік. Қешке таман старшина жігіттерді ертіп барып жаңа автоматтар алып келді.
Іңір түскеннен кейін полктың штабына бардым. Мұхамедияров пен Мамонов отыр екен. Барлық жағдайды комиссарға баян еттім, батальондардың таңдаулы жігіттерін бермей отырғанын, автоматчиктер ротасын кұру ісіне квмектеспей жатканын айттым.
— Қай комаидир өзіиің сенімді, таңдаулы жігіттерін
басқаға берғісі кслсді дейсің. Әйтсуір бұйрықты орындаған болып көріну үшін шетке шыққанын жібереді ғой,—
деді Мамонов.
— Ио, солай,— деп комиссар сәл ойланып отырды да,—
автоматчик болуга икемі келмейтіндерді батальондарына
кайырғаның дұрыс, мұныңды колдаймын. Біз қайткен күнде автоматчиктер ротасын кұруға тиістіміз, оғаи мүмкіндік
те бар. Бүкіл полктан таңдап отырып ең кем дегенде елу
адам алуға болады. Енді былай етелік: ертең мен үшінші
батальонда болам. Балтабекті екіншіге жіберейік, өзің
біріиші батальонға бар да, таңдаған адамыңды алып кайт.
Бұған ешкім бөгет жасай алмайды, бұл женде полк командирінің бұйрығын орындау әрбір батальон командиріне
айрықша тапсырылған. Тағы да сскертейін автоматчиктер ротасына сң таңдаулы жігіттер алынады, осыны есіңе
мықтап ұста.
Қелесі күні ертемен бірінші батальониың штабыиа келдім. Штабта телефонистер мен батальонның іс жүргізушісі (писарь) отыр екеи. Олардан батальонның командирі мен
комиссары қайда ексндігін сұрағанымда, «роталарға кетті»
дегеи жауап алдым. Бұл екеуінің біреуін кездестірермін
дегсн оймен бұрын өзім қызмет істеген, көзіме ыстық көріиетін үшінші ротаға тарттым. Келсем, батальонның комиссары политрук Трофимов осында екен. Амандық-саулық
сұрасқаннан кейін мен оған келген шаруамды айттым.
— Біздің берген адамдарымі.ізды кайырып жіберіпсің.
Баска кісіміз жоқ,— деді Трофимов.
— Кісің бар ма, жоқ па, ол арасын маған айтпай-ақ
қой. Осы батальоннан бүгін он бес адам алуға тиістімін.
Бұл жөнде полк командирінің бұйрығы да бар, оны орындауға міндеттісіңдер.
— Шынын айтайын — бұл бір киын жұмыс. Өзімізге
дс кісі жетпей жатыр, роталарымыз селдіреп қалды. Он бес
адамды беру оңай соқпас. Бұл жөнде батальон командирі
полковниктің өзімен сөйлесемін деген. Оған дейін бірдебір адам бөле алмаймыз.
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— О ііың болмайды. Полк командирінің бұйрыгын саудаға салмайык. Он бсс адамды батальонның әрбір бөлімшесінен алып бересің. Сонда ешқайсысына да олқылык
келмсйді. Бұған көбінесе осы ротадан сол он бес адамды
таңдаймын да әкетем.

— Өзіңе таныс жігіттердің бәрін алып кеткелі келген
скснсін ғой. Мұны батальон командирінің рұхсатынсыз

ешкім де орындай алмайды.
— Жарайды, бұл ротадан о н адам емес, үшеуін ғана
алайын. Қалғандарын басқа бөлімдеріңнен іздестірейін.
— Сонда кімдерді алғың келеді?— деп Трофимов көне
бастады.
— Қоваленконы, Сахновты, Әодікәрімовты аламын.
— Соңгы екеуін бсрейін. Ал Қовалснко қазір қатарда
жоқ, ауырып қалды, санвзводта жатыр.
— Қоваленконы ауырмақ түгіл, жаралы болса да алын
кетем.
Сол арада Сахнов пен Әбдікәрімовты шақыртып алдым.
Сұрастырып қарасам, Қоваленконың ауырғаны бекср екен.
Оны Трофимов бергісі келмей, қулық жасапты. Лртыншаак Қоваленко да келді. Аталган үш жігітті полк штабына
жөнелтгім.
.
— Ал енді басқа жігіттерді қаш ан берссің?

_ Батальон командирімен сөйлссейін, қалған жігіттерді кешке карай жіберейік,— деді Трофимов.
_
— Жақсы, бұған да келістік. Бірақ, кешегідеи жіпттер
болмасын. Ұятка қалып жүрмелік,— деп сөзімді шегелеи
айтып жатырмын.
Трофимовпен кош айтыстым да, екінші батальонға қарай бет алдым. Москвадан батысқа тартатын темір жол
бойымен жүріп келем. Қай жағына қарасаң да қазылғаи
окоптар, жасалған бекіністер. Екінші батальонның оң ж а қ
қанаты төртінші рота екен. Ондағы жауынгсрлер қорғаны^
шебін мықты қамалға айналдыра жұмыс істеп жатыр. Улармсн сөйлесксннен кейін, ротаның командирі мсн нолитругы қайда екенін сұрадым.
—
Рота командирі алдыңғы ж аққа кетксн, ал политрук
ана бір шошақ шөптің түбінде газет шығарып отырған,
десті жігіттер.
Жігіттердің сілтеуімсн үюлі тұрған шошақтың қасына
келсем, политрук Клочков отыр. Қасында екі жігіті Оар,
газет шығарғалы жатыр екен. Олармен амандасып қол
алыстық. Клочков қасындағы жігіттерше тапсырмасын
айтып, қоя берді. Содан кейін екеуміз әңгімеге кірістік.

Көргсн-білгенімізді, капдай жағдаііларда болғанымызды
еске түсірдік.
— Ротама тагы да бір үлкен жауапты жұмыс жүктеліп
отыр. Мына Дубосеково разъезін корғау, осы арадан жауды өткізбеу міндетін алдық,— дсп ол барлык жағдайымен
таныстырды. Содан кейін ол:
— Сені мұнда қандай жел әкелді?— деп күліп алды.
Мсн келген шаруамды айттым.
— Автоматчиктер ротасын кұру өтс кажет. Өткен ұрыстарда көресіні фаншстсрдің автоматчиктерінен көріп едік.
Енді езіміздің автоматчиктер болса, көп жұмыс атқарар
еді. Бірақ жаңадан құрылатын бұл ротаға мен бірде-бір
адам бермеймін, әзіме де жегпей жатыр,— деді Клочков.
— Оныңда жұмысым жоқ. Маған бүйрықтың орындалғаны керек.
— Маған да керегі сол. Дубосековоны қорғау оңай жұмыс смес, бауырым. Кеше батальон командирі менің ротамнан екі адам бөлініп, полк штабына жіберілсін деген
бұйрығыи хабарлады. Онысына көнбей, аздап айтысын та
қалдық. Бүгін ертемен полковник келіп еді, оған жайымызды айттық, алда тұрған міндеттің жауаптылығын түсіндірдік. Көп жасагыр полковник біздің тілегімізді қабыл алғаны ғой. Енді бұл ротадан бір де адам берілмейді. Және де
айтайын: қазіргі жағдайда командирлсрдің қайсысы болса
да адам бермсуге тырысады. Жаумсн согысу үшін борімізге де мықты адамдар керск. Командирлср ондай адамдарынаи айырылып қалмау амалын жасайды.
— Сонда мен не істеуім керск?
— ІІс істеу ксрек дейсің ғой, ә? Казір өзіңнің қанша
адамың бар?
— Өзіммен он үш.
— Оһо, бұл үлкен күш. О іі үш автоматчик бір ротаның
қызметін атқара алады. Әңгіме санда емес қой. Әрине, ссн
ең кем дегсндс, елу адамым болса екен дейтін шығарсың...
Бірақ мұншама адамды ең жауапты участоктардан ала
алмайсың. Ана екінші эшелонда тұрған бөлімдерден қарастырмасаң. Тіпті полк штабының маңында да біраз бөлімдер бар ғой, солардан неге алмасқа? Мұны комиссармен
ақылдасып көрсейші.
Клочковтың бұл ақылы көкейіме қонып барады. Оны
тезірек барып комиссарға айтуға асықтым да, орнымнан
тұрдым. Менің кетуге ыңғайланғанымды көрген Клочковг
— Барасың ғой, отыра тұр. Әңгімелесе түсейік,— деді
де маған тікелей қарап:— Сен осы соғысқа қалай қарайсың? Біз неғе шегіне береміз? Осы сұрауларды мсн ез-езіме
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талай рет койсам да, жауабыи таба алмаймын. Тіпті нсге
шсгіне беретінімізге түсінбеймін. Адам саны болсын, еліміздін байлығы жағынан болсын, біз Германиядан әлдекайда көппіз, артыкпыз. Солай бола түрып шсгіие береміз.
шегіне береміз. Бұл калай? Шегіне, шегіне халықтан да
ұят болды. Нлге карар бет қалмаған сияқты. Кейде мен
неміс оскерлері мен өзіміздін әскерлерді салыстырып караймып. Ж ау әсксрінің бірде-бір артықшылығы жок болып
көрінеді. Ендеше, неге шегінсміз? Осының мәнін білесің бе,
бауырым?
— Вася, бұл сұрауды жалғыз сен емес, бәріміз де қоямыз. Тсгінде, бізде табан тіресе согысудан гөрі, үрей басым
ғой деймін. Табан тіресс, жауды соққыга жыга согыссақ
бұл күйге түспеген де болар едік.
— Дұрыс айтасың. Біз табан тіресе соғыса алмай жүрміз. Осы арада жаумсн табан тіресе соғысудың үлгісін керсетсем деймін. Бүл ойымды жігіттеріме де айттым. Бұдан
әрі шегінер жайым жок, не өлемін, не женемін! Сертім
осы!— деп ол орнынан ұшып тұрды.— Иә, антым да, сертім
дс осы! Меи де, сеп де, басқалар да осылай соғыссақ, ашына арпалыссак, бізді ала қоятын жау жоқ. Жауды жеңудің
бастамасы осы ара болсын! Бұған сен калай қарайсың?
— Мен де айтқаныңды кұптаймын. Ж аңа гаиа өзің айтқан сөздер біздің елге берер антымыз бен сертіміз болсын!
Сол күні, ұлы ұрыстар алдында Василий Клочков екеуміздіц қол алысып, құшақтаса сүйісу үстінде беріскен сертіміз осындай еді.
...Күн бата ротама қайтып келсем, жігіттер жер үйді дайындап қойған екен. Шаруашылық жұмыска ебі бар Тевченко жігіттсрдіц демалуоііа жагдай жасап тастапты. Бағанағы ү7ш жігіт те автоматчиктердің катарына косылыпты.
Ертеңінс полк штабына барсам, командир де, комиссар
да жоқ екен. Олар дивизияныц штабына кетіп қалыпты.
Қайтыи кслдім де жұмысымызға кірістік. Оп үш адам өздсріне берілген автоматтың тетігін, ату әдісін үйренуге жұмылды. Кешке дейін батальондардаи келген жігіттер болмады. Комиссарга барып, автоматчиктер ротасына кісі алу
туралы кеше Клочков айтқан ұсыныс жайындз ақылдасайын деген оймен тагы да полк штабына келдім. Бірақ комнссар әлі қайтпаған екен...
Кешкі сағат тоғыздан аса берген ксздс полк штабынан
байланысшы келіп, мені полковниктің шақырып жатқанын
айтты. Бұл 1941 жылғы ноябрь айының он бесі күні еді.
ІМтабқа келсем адам көп скен. Б атал ьон д ар д ы ң және
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ғы баска да бастықтар жиналЛіты. Олармен бір үлкен мәжіліс өткізіліп, әрқайсысы өздеріне тиісті міндеттсрін алған
секілді. Бұл командирлердің бәріне: міндеттерің түсінікті,
сақ болыңдар деген сөздер айтылып жатыр. Штабка жиналғандар бөлімдерінс тарап кетксп кезде, мен полк командиріне шақырту бойынша келіп тұрғанымды баяндадым.
— Ж ақсы келдің. Әңгіме мынадай,— деді полковник,—
алынған мәліметтерге қараганда, немістердің ертең үлкен
шабуылга шығатын түрі бар. Мұны олар Москваны тартын
алуға арналған екінші жойқын шабуыл деп атанты. Ж ау
Волоколамскіден Москваға тартатын тас жолды қолына түсіру, осы багыттағы совет әскерлерін жойып жіберу мақсатын көздейтін сияқты. Біздің полктың алдында жаудың ең
мықты дивизиялары, танк жоне артиллерия бөлімдері тұрғаны мәлім болды. Бұлардың шабуылды Дубосеково тұсынан бастайтыны айқындалып отыр. Сонымен қатар, жау бұл
ойын жүзеге асырып, табысты ету үшін Дубосековоның
шығыс және солтүстік жақтарына да шабуыл ж асам ақ көрінеді.
— Осы жагдайларды еске ала,— дсді полковник,— біз
дс даярлық жасаудамыз. ІІегізгі күш Дубосеково бағытында болады. Аз күшпсн екі жақ қанатымызды камтамасыз
етуді көздеп отырмыз. Өзіңді шақырған себебім — полктың
сол жақ канатыидағы Ширясво селосын корғау міндетін
жүктеу еді. Бұл селода бірінші ротамыз бар, бірақ күші аз.
Сен өз ротаңмен бірінші ротага көмек бересің. Күштеріңді
калай орналастыру мәселесін бірінші ротапың командирі
лейтснант Аникинмен сол жерде шешетін боласың.
Бұдан кейін ол картасын алды да, Ширяево маңыидагы
қорганыс шебімен таныстырды, жаудың шабуыл жасауы
ықтимал деген жерлерді көрсетті.
— Міндет түсінікті мс?— деді ол.
— Түсінікті. Бірақ бізді рота деп атаудың реті келер ме
екен,— дедім.
— Келгенде қандай. Бір автоматчик минутына екі жүз
оқ ата алады. Сонда ол бір бөлімшенің қызметін атқарады.
Ал сендер он үш адамсыңдар, демек бір ротаға барабар боласыңдар. Екіншідсн: осы он үш адам полктағы автоматчиктер ротасының алғашқы кірпіш есебінде саналасыңдар,
өздеріңді рота деп атасақ, онымыз шындық емес пе?..
Жігіттеріме келдім де, полк команднрінен алған міндетті айттым. Содан кейін жұруге дайындала бастадық. Әрбір
автоматчикке ксректі оқ, гранаталар, жол азыгы берілді.
Старшинаны қалдырдық та, басқамыз жолға шықтық.
Полк штабынан Ширяево селосына дейін бес километр70
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дей болатын. Біз оған карай калын ағаш ішімсн жалгыз
аяқ жолға түсіп жүріп келеміз. Жүрген адамға бес километр деген немене, Ширяевоға тез келіп қалдық.
Бірінші ротаныц штабы селоныц батыс жағындағы бір
үйде екен. Оған кіріп келссм, бірнеше адам тамақтанып
отыр, ішінде Балтабек бар. Олар амандасқаннан кейін:
— Жогары іпық, асқа кел,— деді.
— Рахмет, жаца ғана тамақтанған едім.
— Ендеше, қызмет жайына кірісейік,— деп Аникнн орнынан тұрды.— Жүр, далаға шығайық, ротамныц қорғаныс
шебімен танысайық.
— Мен де сіздермен бірғе барайын,— деп Балтабек те
ерс шықты.
Тыста тұрған жігіттеріме Сахновты бастық етіп қалдырдым да, Коваленконы сртіп алдым. Және жігіттерді көрші
үйдін біріне апарып орналастыру туралы Сахновқа нұсқау
бердім де, Аникинге еріп жүріп кеттім.
— Дәуқарам-ау, автоматчиктер ротасыи құрысуға тигізге-н кемегін қайда?
— Реті болмай қалды ғой. Екіиші батальонға барған
жерімнен комиссар шақырып алды да, асығыс бір жұмыс
тапсырды. Содан бүгін түс ауа осында жіберді, тіпті полк
штабына соғуға да мұршам кслмеді.
— Бүгіи осында болатын шығарсың?
— Егер комиссар шақыртып қалмаса, осыида болмақпын... ,
Аннкин алда, басқаларымыз оның соңынан еріп келеміз.
Ротаның қорғаныс шебін аралап, ондағы жігіттермен сөйлесудеміз. Бәрініц де алдағы ұрыстарға дайындалып отырғаны байқалады.
Әрі-беріден соң ай да туды. Ақ қарга түчжен ай сәулесі
айналаны жарық етіи тұр. Біз ротаның қорғаныс шебін аралап та шықтық.
— Міне, біздіц қорғаныс жасап отырған жсріміз осы.
Ана бір қарайып көрінген Морозово селосы. Ол қазір нсмістердің қолында, олар селоның айналасына ор қазып қорганыс жасаған. Бірақ жаудың қатарынан созылып, сонау
Волоколамскіге дейін жасалған шептері жоқ. Тск әр тараиқа апаратын үлкенді-кішілі жол бойларында жаудын бскіністері бар,— деді Аникин.
— Мына жол кайда апарады?— дедім Ширяеводан шығатын жолды көрсетіп.
— Бұл жол Морозоваға апарады. Бірак ол Морозовоға
жетпей екіге айрылады: бірі оцға, бірі тура кетеді.
'Гац ата Аникин, Балтабек үшеуміз ротаныц корғаныс
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шебін кайта араладык. Жер жағдайына көз салып тұрмыз.
Жан-жағымыз калың ағаш, әр жердс ойдым-ойдым алаң
көрінеді. Осы тұрғап Ширяевоның өзі де кішкене алаңда
екен. Бұл алаң Морозовоға дейін созылган. Және Морозовоға аиаратын жолдың кұншығысында кішкене сай бар, оның
ішіне кызыл шілік ескен. Осы шіліктің ішіне кіріп Морозов°ға карай көз жіберсең, жолдың екі жағы да ашык алаң
екендігін кересің. Оның ар жағы калың ағаш.
—
Автоматчиктердің орналасуына осы қызыл шіліктсн
колайлы жер болмас,— дсді Балтабек.
_— Айтпақшы, бұл пікірді кеше полковиик те айтып
еді, дедім мен,— ол былай деген: Ширяеводан Морозовоға қарай шыға бсрістегі қызыл шілік арасынан орын алыи,
сонда жасырыныңдар. Ж ау әскерлері шабуыл бастай қалса, атакаға алдымен танкісін салады. Сендер танкілерді өгкізіп жіберіңдер де, артыиан келе жатқан әскеріне тиісіңдер. Танкілермен бірінші ротаның өзі-ақ кұреседі.
Жер ыңғайына қарағанда, сендерге қолайлысы осы
қызыл шілік, деп костады Аникин — Полковник бұл арада бірнеше рет болып ксткен. Оның жаңағы айткан пікірі
миға копады. Тегіндс осылай еткеніміз жөн болар.
Осы пікірге келістік те, ротаның қорғаныс шебін аралай
Шпрясвоға кайттық. Меп жігіттеріме келсем, олар демалып
жатыр екен. Тск Ковалепко ғана зерігіп отыр. Мен оған
керген-білгендерімді айтып бердім.
Оғымыз аз болып журмесе жарар еді. Әрқайсымызда
запасқа алған дискамыз бесеуден ғана.
Бұл жаиды жаңа мен Аникинге айткам. Ол сртеңгі
сағат сегізге дейін оқ та, граната мен өртегіш бутылкаларды да жеткізіп бермек болды.
Таңғы сағат бсстен аса бергендс жігіттерді оятып, кызыл шілікке қарай бет алдық. Жолшыбай Аникинге кіріп
ұрыс кезінде қалай байланысуды келістік. Ж эне жаудың
таикісімен Аннкин алысады, жаяу әскерлерімен автоматчиктер күреседі, бір-бірімізге жәрдем берісіп отырамыз деп
уәделестік.
— Дэуқара, сен кайда боласың?— дедім.
— Мен осында болам. Бағанағы әзірде комиссар телефон согып, осы ротаның политругын штабқа шақырып алды.
Оның орнына уақытиіа мені қалдырды. Қазір ротаның жігіттеріне барғалы отырмын, содан кейін саған келемін,—
деді Балтабек.
Қызыл шілікке келдік. Әрбір автоматчик өздеріне белгіленген жерден таң атқанша корғаныс ұясын жасауға кірісті.
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ЬІнтымағы жараскан бір семъяның адамындай болып
жұмысқа кіріскен бұл жігіттер осыдан төрт ай бұрын Алматыдан аттанған еді. Онда бәрі де бір полкқа алыиғанымен әр батальонда болған-ды. Ал бұлардың жақын танысуы
да, сырласып білісуі де автоматчиктер ротасына келген күндсрі ғана басталды. Олар осы екі-үш күннің ішінде бір-бірімсн жете танысып, аға мен інідей, жасы бірге кұрдастай,
озіл-оспагы жарасқан достай болып кетті. Солай болса да
бұл жігіттер дене кұрылысы және мінез-қылығы жағынан
ортүрлі еді. Максим Коваленко, Василий Сахнов, Қасым
Әбдікәрімовтар ұзын бойлы, алып денелі келсе, Мансұр
Рүстемов, Николай Зыков, Петр Гаевой аласа бойлы талдырмаш жігітгер. Алексей Попов пен Қүсайын Сейітов асқан күлдіргіштер, әзіл мен қалжың сөздің шеберлері. Бүл
екеуінің білмейтін күлдіргі әңгімесі жоқ та секілді. Әңгімелері мсн озіл сөздеріне әр түрлі дене қимылдарын араластырғанда қырғыи күлкі тудыратын.
Міне сол жігіттер қазір қызыл шіліктің арасынан қорғаныс жасап, окоп қазып жатыр. Олар алғашқы қарқындарында бір-біріне тіл қатпай қимылдаса, жұмыстарын дсндеп тастаған кезде үн қата бастады. Кейбіреулері ш ы л і м
тартады, екіншілорі жайша демалып отыр. Осы кезде:
— Па, шіркін, біздің Гіоповты-ай, окоптың біреуін емес,
екеуін қазып тастапты-ау. Міне, алып деп осыны айт,— дейді Құсайын.
— Костя (Құсайынды жігіттер Костя деп атап кеткен
еді), әй, Костя, сен мені қалжыңдап қайтесің. Маган бір
окоп та жетеді. Ана Сахновты қарасайшы, әлі қазып жатыр,— дейді Попов.
— Өзіңді Сахновпсн салыстырайын деген екенсің, Сахнов кім, сен кім? Сахнов орыстың батырлар жырындағы нағыз Илья Муромеңтің өзі емес пе? Әй, Вася, окобыңды тере"
ңірек қаз, бойынды жасыратындай окоп жасап ал. Әйтпесе,
немістер сені көріп қалар да, бәріміз ұзын бойыңның жазасын тартармыз,— деп Құсайын енді Сахновқа тиісті.
— Қөп сөзді қойып, алдарыңдағы жүмыстарыңды бітірсеңдерші. Осы ексуіңнің-ақ ойындарың ксле береді екен,—
деп Сахнов ренжіп қалды.
— Қүтдай ойын-күлкіден айырмасын. Костя екеумізге бір
окоп та жетеді. Тек саған жанымыз ашиды,— деп Попов әзілін жуып-шая бастады. Содан кейін ол қарауылда тұрған
Әбдікорімовты әжуаға алды.— Ей, Әбдікорімов, жан-жақгы
жақсылап бақыла. Ж ау қарасы көріне бастаса, хабарды алдымен Сахновқа бер, аласа бойын жасыра алмай қапы қалып жүрер,— деп әзілдейді.
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Окоптарымыз да дайын болды. Одан шығарылған топырақтың үстіне қар төгіп, жасырынып жатырмыз...
Сағат тоғыз да болып қалды. Айналамыз күнделікті қал.
пында тым-тырыс... Бір мезгілде оцтустік-батыс жағымыздан күркіреп атылған зецбірск даусы сстілді. Минут сайын
бүл атыс үдеп барады. Шамалаймын, атыс Дубосековоныц
солтүстік-батысы түсында болып жатқан сскілді. Еиді бір
сәтте зецбірек даусы жақын жерден шықты.
— Мотор даусы!— деп Әбдікәрімов айқайлап жіберді.
Бәріміз қарай қалдық. Айтқандай-ақ Морозово жағынан
гүрілдеген мотор даусы естілді.
Артынша-ақ бізге қарай келе жатқан үлкен танкі көрінді.
Оныц соцынан зецбіректерініц мойнын сорайтып тағы төр*
теуі шықты. Бәрі де Ширяевоға қарай жылжып келеді.
— Ж олдас политрук, жаудыц жаяу әскері келе жатыр...
— Келіп қалды...
Танкілердіц соцынан ере қатар-қатар жасыл шинельді
немістердіц келе жатк.аиын өзім де керіп түрмын. Борініц
мойындарына асқан автоматтары бар. Парадқа бара жатқан секілді.
Танкілер біздіц түсымыздан өте шықты. Қызыл шіліктіц
арасында отырған бізді байқаған да жоқ. Ж аяу немістер
Қ а р с ы алдымызға келіп те қалды. Жақындай түссін деп біз
тұрмыз.
По фашистам огонь!— деген бұйрықты күтіп тұрған
жігіттерім, автоматтарыныц тнегін агытып қоя берді. Ешқандай да қауіп күтпей, қатар-қатар келе жаткан фашистерді совет аптоматчиктерініц бұршақтай борағап оғы қарсы
алды. Жаудыц алдыцғы катары шабылған шөптсй қырқыЛ Ы ІІ түсті. Біз атысты үдеткен үстіне үдетіи жібердік. Мұндай жағдайға дуиіар болған фашистер кейін қарай дүркірей
жөнелді. Енді олардыц алдын орай атқылай бердік.
Бірақ солдаттарыныц соцынан келе жатқан нсміс офицерлері әз адамдарын атқылай отырып, тәртіпке шақырғапын
байқап қалдық. Немістер жата қалды да, бізге қарай ецбектен келеді. Ецбектей отырып атып келеді. Айналамызға
шын-шып етіп неміс автоматтарыныц оғы тиіп жатыр, одап
келер зиян жоқ.
Бір мезгілде неміс офицері біз қорғаныс. жасаған қызыл
шілікке қарай екі рет жасыл ракета атты. Сол сәтте айналамыз сатыр-күтір ете қалды, зенбіректіц снаряды мен миналар жарылып жатыр. Қар жамылған қара жердіц тоцы
мен топырағы аспанға ұшып, жан-жағымызды қара қошқылдандырып жіберді. Немістер тап осы арада советтіц он
үш автоматчигі емес, ец кемінде бір рота жатыр ден ойла74

ды ма, әйтеуір артиллерия оғының астына алды. Жер солкылдап барады. Біздің алдымыздағы жолдың жиегінде жаткан жаңағы фашистер осы атысты пайдаланып, ілгері карай
енбектей жөнелді. Оларды жақындата түсеміз де, оқты төгіп-төгін жібереміз, нсмістер тағы да кейін серпіледі. Жаудың басын көтертпей, бүктырып ұстаудамыз.
Ж ау жағынан бізге карай тағы бір ракета атылды. Соны
көрді мс, немесе кейіндегі әскерлерінің неліктён қалып койганын байкайын деді мс, әлгі әзірде Ширяевоға өткен бес
танкінің екеуі бізге қарай бұрылды. Екеуі де жүре атқылап келеді. Қасымдагы жолдастардың төртеуі жараланды.
Бірақ олар жарасына қарамастан атысып жатыр. Танкілер
жақындай бергенде, Қоваленко екеуміз бір-бірімізге тіл
катпастан дайындала бастадық. Ол да, мен де танк қиратқыш гранатага ертегіш бутылкаларды коса байладық та,
жаудыц келуін күте окобымызға бұға қалдық. Алдыцғы танкі қасымнан өте бергенде мотор жағына граната мен бутылкаларды тастап жібердім. Гүрс еткен дауыс шықты, қарасам танкініц будақтаған қара қошқыл жалыны шығып тұр
екен. Екінші танкі ілгерілей алмай бұрыла бергенде, Қоваленко екеуміз оныц табан астына қарай қолымыздагы гранаталар меи бутылкаларды лақтыра тастап жібердік. Бұл
танкі да шоңқиып қалды. Ішіндегі адамдары қашып үлгірмеді, қалпактай ұшырдық.
Жаудыц екі танкісін жайратып салып, жігіттеріме оралсам атысып жатыр екен. Алдымыздагы немістер де жакындап қалыпты. Соған орай жаудың қысымы да күшейіп барады. Қейбір жігіттердіц бет-аузы қан, енді біреулері окопқа
сүйеніи қана атысып түр, мұнысынан олардыц жаралы
екендігі байқалады.
—
Жолдас политрук, оғымыз таусылыи қалды, не істейміз?— деген дауьістар шығады.
Оғымыз таусылып қалғаны да рас еді. Ату ісіне жаттыққан автоматчик бір минутта екі жүздей оқ шығара алады екен. Ал, меніц жігіттерім ол дәрежеге жетпесе де, үнемдеп атқанныц өзінде әрбір минутта он бес-жиырма оқтан атканы сөзсіз. Әрқайсымызда бес-бесген запас дискамыз болатын. Қазір соныц соцғысын атып жатырмыз. Оның үстіне
осы айқастың басталғанына да жарты сағаттай болып қалган. Бұл жағдайда «оғымыз таусылды» деген ақиқат сөз еді.
Әрі атуға огың таусылса, әрі жаудың қысымы үдсп бара
жатса,— бұл жағдайдыц ауырлай бастағанын көрсетеді. Ендеше, не істеу керек? Иә, не істеу керек? Осы арада қырылу
керек пе, әлде тірідей жаудыц қолына түсу керек пе? Болмаса, осындай ауыр халден кұтылар жол бар ма? Бұл сұрау75

лардың жауабын іздеп жан-жағыма қараймын, жігіттерім
маған карайды. Қейін шегінейін десем, Шпряепонын кандай
күйде екенін, онда біздің адамдардыц бар-жоғын білмеймін.
Жопе Ширяево жакта жаудың үш таикісі жүргені де белгілі. Солға карай ойыстауға тағы болмайды, ашык жер. Ж а у
бірден кырып салады. Алдымызда нсмістер жатыр. Еиді не
істеу керек?
Ойлана келіп, жігіттеріме естірте айтқаным бір ғана сөз
болды: «менің соңымнан еріңдер!» Осыны айттым да қызыл
шіліктіц арасындагы арык секілді жырамен Морозовоға қарай еңбектей жөнелдім. Соңыма ерген жігіттер арқылы Сахнов пен Коваленкоға «жаралылар қалып қоймасын» деген
сөзді жолдадым.
Біріміздің соцымыздан біріміз ецбектеп келеміз. Түрған
орнымыздан жетпіс-сексен метрдей үзағанда, соңымнан келс жатқандарды ілгері өткізіп жіберіи, өзім токтай калдым.
Жігіттерімді түгендедім, бәрі де еріп келеді екен. Тағы да
еңбектей бастадық, беталысымыз Морозово. Немістер біздің артта қалған орнымызды әлі атқылап жатыр.
— Ганстар, қаттырақ атыңдар, төгіцдер оқты,— дейді
Ковалснко,— бос жерді бүрқылдата беріңдер.
— Алданып соғылғандарыңды артынан білерсіңдер,—
деп оны Попов костайды.
Морозово селосына да жетіп қалдық. Біз еңбектей жүріп
келген жыра, Морозовоныц күншығысына қарай кететін сайға кеп косылды. Бәріміз түрегелдік. Белден бел, тізеден тізе
қалмаған секілді.
— Ананы қараңдар,— деген дауысқа ж ал т қарасақ, Морозовоның орталығындагы бір үйдіц тасасында түрған екіүш машинаны көрдік. Байқасақ, немістің минометтері мен
минометчиктері сол үйдің шарбағы ішінде екен.
— Мана бізді атқылаған минометтср осылар болды. Өздері жүргелі жатыр ма, қалай?— деп Әбдікәрімов бойын
соза көз салды.
— Иә, солай. Кеткелі жатыр,— деді Сахнов.
— Қане, оқтарың бар ма, қараңдаршы.
Қалтамызды, қапшығымызды ақтарып ек, аздаған оқ
табылды. Осы соңғы оқтарымызбен жацағы минометчиктерді атқылап жібердік. Бірнешеуі үшын түсті, енді біреулері
үйдіц ығына қарай жүгіре жөнелді.
— Қап, оқтыц аз болғанын карашы. Ана фашистердің
барлығын қыратын,— деп Құсайын өкініш айтады.
...Сайды өрлеп қалыц орманныц ішіне де еніп кеттік. Морозово да көзден таса болды. Орманныц калыцдығы сондай,
алыста күркірей атылып ж атқан зеңбіректің даусы да, жа70

рылған бомба да естілмейді. Айналамыз мүлгіп тұрған табиғат...
— Осы арада токтап, демалсақ қайтеді,— дейді Коваленко.
— Болады. Бірақ суы бар жерге тоқтағапымыз дұрыс
еді.
Тағы да аздап жүрдік те, қалың қарағайдың арасына
кеп тоқтадық. Ж аралы жолдастарға көмек көрсетіп, жарасын таныстық. Сол жерде ж ігтт ер отын жинап жіберді де,
тамақ пісіруге кірісті.
— ГІай-пай, осы Поповтың кішкентай болып алып тамақсауын-ай. Котелокке түсіп кетер ме екенсің, оттан кейін
тұршы, күйіп қаларсың,— деп Құсайын досын әжуалай бастады.
— Құдай сокқыр Қостя, сен-ақ сөзден шаршамайды
екенсің. Оиан да тамағыңды дұрыстап пісірсейші.
— Онша баптап-балбырататын дәнемесі де жок. Біздің
Костяның асы бір кайнаса да піседі, шала болса ішіне
барған соң піседі. Сөзімен самауыр кайнататын жігіт кой
бұл,— деп күнімен үндемей отырған Николай Зыков сөзге
косылды. Оның бұл созіне басқа жігіттер мәз бола күлісіп қалды.
— Е, е, сснің де бір атарың бар екен ғой. Сөз базарын
Попов пен Сейітов кана кұратын шыгар десек, Зыковтың
да оған орайы бар екен, жігіттер,— деп калды Петр Гаевой.
Тамақ ішіп, біраз дсмалған соң тағы да жолга шықтық.
Қалың орманның ішімсн келе жатырмыз.
— Ширяевоға сога кетелік, қандай халде екенін көрелік,— деген ұсынысыма жігіттер разылық білдірді. Жүріп
отырын, Ширяевоның солтүстік-шығысы жағынан шыга
келдік. Көріп тұрмыз: селоның бірнеше үйі ©ртеніп жатыр,
көше бойында жаудың танктері тұр. Ерсілі-қарсылы жүгіріп жүрген немістер. Кейбіреулерінің колтығына кыскан
нәрселері көрінеді. Бұған карағанда олар селоны талаган
сияқты.
Ширяевоның ж ау қолыида қалғанын және бұл арада
біздің әскерлер жоқтығын анықтадык та, полк штабы тұрған жерге бег алдық. Күн кешкіріп, ағаш іші қара көлеңке тартып барады. Кеше ғана полк штабы болған будкаға
жақындай бергенде, мотор даусы естілді. Тоқтай калып
бақылап е д ік — бір жерде шоғырланып тұрған немістерді
көрдік. Өз кәзімізге өзіміз сенбей, жабыла қараймыз. Бірақ, біздің адамдар керінбейді.
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— Полк бұл арадан шегінген екен, енді қайтеміз?—
десті жігіттер.
— Шығысқа қарай тартайық, қуып жетерміз, ұзақ кстпеген болар,— дедік те, тағы жүріп кеттік.
Біз көп жүрдік. Жолшыбай ұшырасқан әскер бөлімдері
болмады. Тек тан біліне берген мезгілде бір топ арбалыларды кездестірдік, ішінде командирлері де бар екен. Олардан жон сұрасам, көрші бір полктыц кейін қарай шегініп
бара жатқан шаруашылык бөлімі екенін антты.
— Бұйрық бойынша шегініп барамыз. Сіздін полк Шишкино, Гусеново селоларыньщ маңынан қорғаныс жасамақ,
солай қарай жүрсеңіздер табасыздар,— деді.
Бұл хабарды естігеннен кейін Шишкиноға апаратын
жолды тауып алдық та, солай қарай тарттық. Жолда бір
қалың агаштың ішіне кслсек, жаңа ғана көшіп жатқан қару-жарақ қоймасы мен госпитальға кездестік. Сол жерде
өзімізге керекті ок, гранаталар алдық. Ж арал ы жолдастарымыздан тек тәртеуі гана госпитальмен бірге кетті де,
жеңіл жаралы екі автоматчик «ешқандай госпитальға бармаймыз, өздеріңмен бірге боламыз» деп қатарда қалды.
Таң да атты, күн де шықты Шишкиноға қарай келе жатырмыз. Әлдеқайда таяу жерден атыс естілді. Зсңбіректер
күркілдейді, пулеметтердің тыр-тырлағаны ағаш ішін жаңғырыктырып барады. Осы кезде анадай жерде ертене бастаған деревня көрінді, жаңағы атыс сол тұста болып жатқаны байқалды. Біз солай қарай жүрдік. Алдымыздан бір
маііор шыға келді де:
— Тез жүріңдер, ана деревняның батысына қарай тартыңдар, ж ау сол жақтан шабуылдап келеді,— деді.
— Біз сіздің полктың адамы емеспіз, баска полктанбыз,— деп келе жатқан Сахновтың сөзін бөліп лсібердім де:
— Баска полк дейтін уақыт емес бұл, соғысып жаткан
Қызыл Армия, әйда, кеттік солай қарай,— деп жігіттерді
бастай жөнелдім. Дсревняның батыс жағына жете бергенде қазылган окоитар кездесе кетті, әр жерде жаумен атысып жатқан қызыл әскерлср. Олардың кім екендерін, қай
полктан екенін с*рамастан катарларынан орын алып, біз
де айқасқа кірістік. Бұл айкас кәпке созылды. Екі жақтың
артиллериясы, минометтері қызу кимылдап жатты. Жаудың бірнепіе атакасын тойтардык.. Білек сыбана, белдесе
алысып жатырмыз...
Қешке таман жаңағы әскер бәлімі шегіну туралы бұйрық алды да, біртіндеп орындарынан кете бастады. Оларға ере біз де жөнелдік. Жолшыбай сұрастырсам, бұлар
бізге көрші бір полктың ротасы екен. Біраз жүргеннен кей78

ін олардан бөлініп өзіміздің полкты іздеугс шықтык, «Полк
штабы Гуссноіюда тұр» дегенді естіп, соган кслдік.
Гусеново кішкентай ғана село екен. Көшесі толған оскср; біреулері келіп, енді біреулері кетіп жатыр. Кімнің
кайда екенін адам біліп болар емес. Сұрастыра отырып,
полкымыздың штабын да тауып алдым.
Полк штабына кіріп келсем, бестік шамның жарығымен
картага үңіле карап тұрган Капров, Мұхамедняров жоне
Мамоновты көрдім. Олар менің есіктен калай кіргенімді
байкамай да қалды. Менің сәлсм берген даусыма үшеуі
бірден жалт бұрылды. ,
— Өй, сен өзіңсің бе?— деді Капров.
— Өзіммін.
— Міне, ғажап. Тірі екенсіңдер ғой...
— Тамаша болды,— десіи жатыр. Аң-таң болып мен
тұрмын. Менің ешнәрсеге түсінбей тұрганымды байқаган
Мұхамедняров, төс калтасынан бір парақ кағазды алды,
қолыма ұсгата берді.— Мо, оқыңыз. Сонда барлыгы түсіиікті болады,— деді. Мен оки бастадым. Онда мынадай
сездер жазылған екен:
«Полк командирі полковник Капровқа,
Полк комиссары Мұхамедияровқа,

Мәлімдеу
Кеиіе, н о я бр ьдің он алтысы күн і Ш иряево селосы ны ң
тусында қатты со ғы с болды . Ж а у б ес танкі ж әне б ір батальонға жуык, әскер ім ен и іабуы л ж асады. Фаіиистердің
бүл ш абуы лы н тойтаруға бірін ш і ротамен б ір ге политрук
Ғ а б д у л л и н баст аған автоматчиктер қатысты. Автоматчиктер асқан ер л ік ж асады. О л а р немістің екі танкісін жойды,
ж үз ел уд ей адам ы н қы рдьі. А қ ы р ы н д а ө зд е р і қ ори іауд а
қ а л д ы да, ода н ш ы ға алм ай, тегісінен ер л ік өлім м ен қ а за
болды . Б із с ізд е р ге осы қ а й ғы л ы ж айды м әл ім деп отырмыз.
Б ірін ш і ротаның к о м ан ди рі кіи іі лейтенант Аникин.
Полктың ком сом ол бю росы н ы ң секрет ары политрук Жетп ісб а ев, 17 н оябрь, 1941 жыл».

Екі командир қол қойып жазған бұл молімдемсні оқып
шықтым да, комиссарға кайырып бердім.
— Бұл мәлімдеме сізге ұнай ма, жігітім?— деп комиссар күлімсіреп коя берді.
— Ұнайды, бәрі дұрыс. Бірақ, бізді ерте елтіргені өкінішті екен. Оқасы жоқ, бәріміз де аманбыз. Төрт жолдасым
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жаралы болып еді, оларды кеше госпитальға тапсырдым.
Калған тогызымыз осында келіп түрмыз,— дедім.
— Адъіотант,— деп Капцов адъютантын шақырып алды
да,— мына автоматчиктерді бір үйге орналастыр, тамак
ұйымдастыр...
— Маған кетуге бола ма?
— Жігіттерінді орналастыр да, осында
деді комиссар.

кайтып кел,—

...Штабка кайтып келсем командир мен комиссар ғана
отыр екен. Екеуінін де сақал-мұрты өскен, ездерінен шаршагандык білінеді.
— Ал, әцгіме сенікі,— деді Капров.
Мен бастан кешіргендерімді баяндап бердім. Олар ыклас коя тындап отыр. Сөзіміз аяктала бергенде:
— Боріне кеп рахмет. Осы еңбектерің үшін автоматчиктеріңді наградаға ұсын, материалдарын жазып бер,— деді Капров.
— Ж арайды,— дедім де, автоматчиктер ротасының бұдан былайгы жайы кандай болатындығын сұрадым. Осыган банланысты анада Клочков бергеп акылды да айттым.
— Автоматчиктер мыкты күш екендігін көріп огырмыз.
Біз оны бұдан былай да нығайтуга тиістіміз,— деп Капров
комиссарга карады.— Меніңше, осы полк штабының маңындағы бөлімшелерде, шаруашылык бөлімінде лайыкты
жігіттср бар. Соларды іріктеп алып, автоматчиктер ротасына жіберген жөн болар еді. Казір батальондар бірде-бір
адам бсре алмайды, өздеріне жетпей жатыр. Ксйіннсн жана жігіттер келгенде, автоматчиктер ротасын қайта кұрамыз ғой. Бұған комиссар қалай карайды?
Полк командирінің ұсынысын комиссар да қолдады. Жоне ол қазірден бастап бұл істің жүзеге асуына кірісетінін
айтты.
Сол күні түнде комиссар екеуміз полк манындагы бөлімшелсрден, шаруашылық бөлімінен бірнеше жігітті іріктеп алдық. Автоматчиктердін қатары жиырмаға жетті. Біз
енді алдагы айқастарға даярлана бастадық...
1941 жыл.

ГЕНЕРАЛ ПАИФИЛОВПЕН КЕЗДЕСУ

Дивизиямыздың ксмандирі генерал-майор Ивап Васильевич Панфилов екенін білеміз. Бірақ согысқа дейін бұл генералдың есімін естіген де, өзін кәрген де емеспіз.
Сондықтан да болу керек, июль айының аяқ кезінде«Ге60

нерал-майор Панфилов» дсп таска басылған листовка алдык. Онда генералдын өмірбаяны жазылын, суреті түсірілген екен. Оны дивизияның политотделі шығарыпты. Және
политотделдегі жолдастар «Дивизия командирінің өмірбаянын әрбір жауынгерге окын, таныстыру керек» дегенді айТ ЫІ І ТЫ.

Генералдың өмірбаянын жауынгерлерден бұрын взвод
командирлеріне таныстыру ксрек болды. Сол үшін оларды
жинап алып, нолитотделден келген листовканы окып отырмыз. Листовкадағы жазуларға караганда, Иван Васильсвич
ГІанфилов 1893 жылы Саратов губерниясының Петровскі каласында, ұсак контор кызметкерінің семьясында туған. Болаш ак совет гснсралының балалык шағы ауыр да жокшылық тұрмыста етіпті. 1915 жылы ол армия катарына шақырылады, дүниежүзілік бірінші соғысқа қатардағы жауынгер
болып қатысады. 1917 жылы Ұлы Октябрь рсволюңиясын
зор қуанышпен қарсы алады.
1918 жылы Иван Васильевич Панфилов өз еркімен Қызыл Армия қатарына түседі. Чапаев дипизиясының Саратов
полкында взвод командирі болып қызметке кіріседі. Азамат
соғысына қатысады. 1921 жылы Қоммунистік партияның
мүшелігіне алынады. 1924 жылдың декабрінде Орта Азияға
жіберіледі, совет халқының жауы басмашыларға қарсы күреседі.
1924 жылдан бастап Иван Васильевич Орта Азия Соғыс
округында рота, батальон, полк командирі болып істейді.
Ол 1938 жылы Қырғыз ССР Соғыс комиссары болып тағайындалады да, бұл қызметті 1941 жылдың июль айына дейін атқарады. 1940 жылгы апрсль айының төртінде оған генерал-майор атагы беріледі.
Ұлы Отан соғысына дейін Совет өкіметі үшін күрестерде
көрссткен ерліктері үшін Иван Васильевич екі рет «Қызыл
Ту» орденімен наградталады. 1938 жылы Қырғыз ССР Жогарғы Советіне депутат және Қырғызстан Қоммунистік
партиясының Орталық Қомитетіне мүше болып сайланады.
Партиямыздың Орталық Қомитеті Ұлы Отан соғысы басталған кезде 1941 жылы июль айында Алматыда жасактала бастаған 316-атқыштар дивизиясына генерал-майор Ивац
Васильевич Панфиловты командир етіп тағайындайды.
— ГеНералымыздың өмірбаяны тамаша екен,— дедім
взвод командирлеріне.— Ерлігі де, Советтік Отан үшін жасаган ецбегі де айтарлықтай жоне әскери тэжірибесі де көп
екен.
— Иә, мұндай жауынгср генералдың қол астында қызмет ету үлкен абырой ғой,— деді екінші взводтың команди81

рі кіпіі лейтенант Карапаев,— менің түсінуімше, гснералымыз майданға дейін бізге соғыс өнерін, ұрыс әдістерін үйретіп, бәрімізді ерлік іске дайындауға күш салатын болса
керек.
— Солай болатыны сөзсіз. Осы дивизияға Қазақстан
мен Қырғызстанның ең таңдаулы деген жігіттері келді.
Оларды басқаратын командир де таңдаулы, тажірибелі болуға тиіс. Орталық Комитеттің бізге Панфиловты жібсруін
сондықтан деп түсінуіміз керек.
Бастаушымыз бақырауық болмай, ақылга сала іс істейтін және ұйымдастыргыштық қабілеті мол білгір адам
болса бәрімізге бақыт қой. Солай емес пе, жолдас политрук?
— Әрине, солай.
Біз дивизиямыздың командирімен алгаш рет осылай,
сырттай танысып сдік. Ал Алматыдан майданға аттанғанға деиін онымен бетпе-бет келіп сейлескен кезіміз болған
жоқ. Мұндай кездесудің реті сентябрь айында түсе қалды.
Ол былай.
1941
жылғы сентябрь айының бас кезіиде біздің дивизиямыз РІовгород облысындағы Қрсстцы қаласының манында алдагы ұрыстарға даярланып жатты. Бұл арадағы ең негізгі оқуымыз: қорғаныс шептерін жасау, атыс өнеріне жаттығу, жауға қарсы ұрыс жүргізу әдістерін үйрену.
Батальонымыздың командирі канитан Лысенко күн саиын түнгі сағат он бірде рота командирлері мен политруктерді жинап алып мәжіліс өткізеді. Онда күпделікті оқужаттығу жұмысының барысы туралы рота командмрлерініц кысқаша мәлімдемесін тыңдап, ертеңгі күнніц міндетін
көрсетеді. Осындай мәжілістіц бірінде капитан Лысснко мынадай бір ж аңалық айтты:
— Біздің батальонды генерал Папфилов өзіиің резервіне алды.
— Мұны қалай түсіиу керек? Сонда біз полктан мүлде
кол үзіп кетеміз бе?— дестік.
— Ертең фашистермсн колма-қол ұрыска кіріскен кезде, дивизияның аса қауіпті жағдайға ұшыраған бөлімі болса, соған жедел көмек беру үшін генерал өзінің қарамағындағы рсзервін жіберуі мүмкін. Сол үшін ол осы бастан өзіне резерв етіп біздіц батальонды таңдап алып отыр. С о і і дықтан да біз бүгімнен бастап генералдыц резервіндеміз,
бірақ полктың есебінен мүлде шығып кетпейміз. Ертецдері
батальонмен танысу үшін генералдың өзі де келіп қалар.
I енералдыц резервіне кешуді бізге көрсетілгсн зор сенім
деп есептеңіздер. Күнделікті оқу-жаттығу жұмыстарымыз82

ды бұрынғыдан да кушейтіп жүргізе беруге тиістіміз. Және бұл хабарды жігіттерге жақсылап түсіндірініздер.
Айта кетелік, генералдыц резервіне көшісімен-ак біздің
батальондағы кейбір рота, взводтардыц командирлсрі ауысты. Олардың орнына жаңа адамдар тағайындалады. Моселен, кіші лейтенант Василий Шуть екеуміз үшінші ротага
жіберілдік. Ол бұған дейін дивизияның штабында істегеч
екен, өзінің сұрануы бойынша рота командирі болып келді.
Ал мен болсам политрукпын, осы полктың өзіненмін.
Күнделікті оскери оқу-жаттығу жұмыстарымыз кызу жү*
ріп жатыр. Бүгін ертеден бері ротадағы жауынгерлер жср
қазып, қорғаныс шебін, ор жолдар мен бекіністер жасауда.
Мұндайда жігіттердің пайдаланатын негізгі еңбек кұралы — темір күрек. Олар жер қыртысын қопарып, топырақты сыртқа тастауда.
Түс мезгілінде күн ысып кетті де, жігіттер терлей бастады. Рота командирі жігіттерге сырт көйлектерін шешуге
рұқсат етті. Тері басылып, ет қызуы салқындай бастаган
жауынгерлердің қолы-қолына жұқпайды, күректі құлаштай сілтеуде. Еңбек қарқыны үдеп барады.
Міне, осы ксзде рота штабының маңына «эмка» деп аталатын жеңіл қара машина келіп тоқтады. Оған жалт қараіі
қалдык. Машинадан генерал Панфилов пен капитан Лысенко түсті де, бізге қарай беттеді.
— Құдай оңдап, масқара болдық-ау,— дедім Шутьқа.— Не істеу керек?
Генерал келе жатыр. Оны көрген және жалаңаштана
жұмыс істеп жүрген жігіттер бой түзеп әрқайсысы өз орнында тұрып қалыпты. Байқаймын, генерал ызғарлы емес
сияқты. Ол біздің қасымызға тоқтады да, жігіттерге қарапз
— Амансыздар ма?— деді.
— Здравия желаем, товарищ генерал,— деп жігіттер
жауап берді.
*— Міне, батырлар,— деп генерал жымиып қойды.—•
Жұмысты жалаңаштанып істеу туралы бұйрық берген қайсыңыз?
— Мсн, жолдас. генерал,— деп Шуть қызараңдап кетті.— Қінә менде, айыитымын.
— Айыбыңызды мойындағаныңыз жақсы,— деді генерал.— Бұйрық беріңіз, жігіттср киінсін. Ал оған дейін, жолдас рота командирі, жүмыстарыңызбен танысайын. Не істеп жатқандарыңызды көрсетіңіз.
Геиерал ротамыздың қорғаныс шебін аралай бастады.
Оған рота командирі түсінік беріп, осы арада жүргізіліп
жатқан құрылыстарды, қай жерде атыс ұясы тұрғанын, жа83

уынгерлердің л<ататын үйі қайсы екенін баян етуде. Терең
қазылған орды бойлай жүре отырып, гснерал ж аңа Шуть
айтқан бекіністермен танысып кследі, әрбір атыс ұясына,
жігіттер жататын жер үйлерге тоқтап, олардың қандай кем*
шілігі барын да көрсетіп келеді.
— Мына біреуіңіз атыс ұясына ұқсағанымен,— деді генерал пулеметчиктердің позициясына келгенде,— түкке
тұрмайды екен. Қалай қарай ататындарыңыз апық көрінбейді. Әрбір пулеметчик атыс секторын айқын көріп отыруга тиісті.
Қорганыс шебімізді аралап шыққаннан кейін генерал
взвод командирлсрін жинап алды да, бәрімізге ақылын айтты. Қай жерде не істеу керектігін көрсетіп бсрді. Содан
кейін:
— Қәне, жігіттерге барып, әңгімелесейік,— деді.
Ротаның жауынгерлері гснералдың рұқсаты бойынша
алқа-қотан болып отырыса калды. Ортада генерал тұр. Ол
жігіттерді көзімен шолыи өтті де сөзіне кірісті.
— Жасап жатқан қорғаныс бекіністеріңізбен танысып
шықтым,— деп бастады генерал сөзін.— Қөп жұмыс жүргізген екенсіздер. Бірақ жетпей жатқаи жерлеріңіз де бао
екен. Олардың бәрін командирлеріңізге айттым. Сіздерге
де айтайын: өздерініз қорғаныс жасаған жерде жаудыц бірде-бір солдаты өте алмайтын болсын, сіздер қорғаған жер
алынбас қамалға айналсын. Бұл үшін аянбай ецбек етелік.
Ж ауға қарсы қолма-кол ұрысқа кірер күн де алыс смес.
Оған дейін бар мүмкіндікті пайдаланып соғыс енсрін үйрене
берелік, алдағы айқастарда қалай күресу керектігін осы
бастан біліп алайық.
Генсрал біраз сөйледі. Ол әңгімесіп діәкірттеріне сабақ
үйреткен мұғалім сияқты айтып тұр. Алдағы күиде жаумен
табан тіресе күрссу үшін алдын-ала не істеу қажеттігін түсіндіріп берді.
— Сіздерге бір сскерту жасайыи,— деп жалғастырды
генерал бұдан кейінгі әңгімесін,— Сіздер аңқау, бейқам
скенсіздер. Майданға жақын жерге келіп алып, жұмысқа
ж алаңаш кіріскендеріңіз маған ұнаған жоқ. Ж алацаш тана
л<ұмыс істеп жатқап сіздердіц устеріңізге жаудың бір топ
автоматчигі келе қалса қайтер едіціздср? Ж ауға карсылық
көрсетнск түгіл, бір рет оқ атуға да жарамай қырылып калар едіңіздер. Қайран, ж алаңаш батырларым-ай,— дей
бергендс жігіттер ду күліп жіберді.
— Міне, өздеріңіз де сол бейқамдықтарыңызды түсініп, оған енді күліп огырсыздар. Бір ағаттық жасап алғандықтарыңызды мойындап тұрсыздар. Қазір сіздерге айта84

рым: алдағы күнде жалаңаш жүрмеңІздер, үнемі жауыигерлік жинақылықта және әрқашанда, әр жағдайда жаумен
соғыса кетуге дайын болыңыздар.
— Сіздердің жұмысты жалаңаштана істсп жатқандарыцызды көргенде,— деді генерал,— есіме осыдан көп жыл
бұрын болған бір оқиға түсе кетті. Азамат согысының кезі
еді. Мезгіл нюль айының іші. Біздің күшімізге шыдамай
қашқан жауды біраз жер қуып тастадық та, демалайық
деп бір кішкене көлдің жағасына тоқтадық. Күн ыстық, жер
үсті күйіп тұр. Сол арада жауынгерлер жаланаштанып алды да, аттарының ер-тоқымын сыпырып тастап көлге койып
кеп кетті. Бәрі де рахаттанып шомылып жур.
Бұл жағдайды жау байқап қалса керск, қиқулап шабуыл жасағаны бар емес пе? Көлде жүзіп жүрген жігіттер де
ж ағага тартты. Орі жалаңаш, әрі қаруы жоқ бұл жігіттер
ж ауга қарсы бұрынғыдай ерлік көрссте алмады, қайта өздері қырылып қала жаздады. Олардың аман қалуына станокты скі пулсметіміз себепші болды.
Күшті қаруымыз станокты пулемет болатын. Бізде оның
сксуі бар еді. Ж аудың шабуылдап келе жатқанын керіп
қалған пулеметчиктер (олар көлге түспей, жағалауда тұрғаи) пулеметтерінен атқылап, дұшпаниың алғашқы қатарын баудай түсірді. Бұған қарамастан ілгері ұмтыла берген жауды пулеметчиктер беттетпеді, тікелей шабуылдан
бас тартқызды. Сөйтіп тұрғанда көлдегі жігіттеріміз қатарға қосылды, қолдарына қаруларын алып ұрысқа кірісіп
кетті. Ж а у келген жагына қарай қаша жөнслді.
— Азамат соғысы жылдарында болған осы бір оқиғаны;— деді генерал,— еске алған себебім және сіздерге одейілеп айтайын дегенім: қырағылықты күшейтейік, бейқам
болмайық, аңғырт отырмайық. Қырағылық біздін қаруымыз, бейқамдық жауымыз екенін ұмытпаңыздар. Біз майдан шебінен, ұрыс жүріп жатқан жерден алыста тұрған
жоқпыз, жақындамыз. Сондықтан аңгырт, аңгал болмалық,
ж алаңаш жүрмелік, жауынгерлік міндетті орындауға әр
уақытта дайыи тұралық. Бұған қалай қарайсыздар?
— Әрқашанда дайынбыз!— дсп жауынгерлер генералға
пионерлерше жауап қайырды.
— Бұларыңызга көп рахмет,— деді гснерал.— Жұмыстарыңыздың табысты болуын тілеймін. Ж олыққанша сау
болыңыздар.
Арада бір жұмадай уақыт өтті. Бұл мерзімнің ішіпде ротаның қорганыс шебін ныгайту жөнінде көп жұмыс жүргіздік, генералдың кемшілік деи көрсеткендерін жөндедік.
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Жауынгерлердін. согыс. өнерін, ату әдістерін үйренуінде де
біраз жетістіктер бар еді.
26 сентябрь. Бұл күні де әскёри оқу, ж атт^ғу сабақтарын жүргізіп жатқанбыз. Соған сәйкес бүгін әрбір взводта «бөлімше шабуылда» деген тақырып өткізілуде. Оны
бөлімше командирлерінің өздері жүргізуде. Ал рота, взвод
командирлері сабақтың барысын байқаумеи қатар кажет
болған кезде бөлімше командирлеріне көмек бсріп тұр.
Сағат он. Бізге қарай төрт салт атты келе жатыр. Олар*
дың кім екенінс мон бсріп жатқан біз жоқпыз.
— Генерал ғой.
— Басқа біреу. Геиерал машинамен ғана жүреді.
— Керек болса, ол ж аяу да келеді.
— Кер де тұр, мына келе жатқан генералдың өзі.
Жауынгерлердің дабырласа сөйлескен бұл сөздері расқа шықты. Келе жатқан генерал Панфилов екен. Қасында
Лысеико жәнс біреулер бар.
Бұл жолы қапы қалмайын дегсндей Шуть комаида берді, ротаның жауынгерлері гепералға құрмет көрсете тұра
қалысты. Содаи кейін ол ротаиың бүтін не жүргізіп жатқанын баяп етті. Генсрал ПІутьтің рапортын қабылдады, жауынгерлермен амандасты.
— Сіздер сабақтарыңызды жүргізе беріңіздер,— деді
генерал взвод командирлеріне.— Біз ротаның қорғаныс шебін қарап шығалық.
Ротаның қорғаныс шебі, бекіністер мен жер үйлер, атыс
ұялары мен ор жолдар. Оларды генерал аралап келеді, әр
жерге бір тоқтап сынай қарап келеді.
— Қорғаныс шебіңіз,— деді генерал Шутьқа,— өткеа
жолғыдаи әлдеқайда жақсарғаи ексн. Қөп жұмыс жүргізгендеріңізді көріп тұрмын. Әрқашанда осылай болыңыздар.
Ал енді жігіттеріңізге барайық.
— Ротаны жинайын ба?
— Кішкене тоқтай тұрыңыз. Әуелі жауынгерлердің сабақты қалай оқып жатқандарын көрейін.
Генерал үшінші взводқа келді. Бұл кезде бірінші бөлімшенің командирі Олейников сабақ жүргізіп жатыр еді. Ол
Панфиловты көре сала, жігіттеріне қарап «смирно!»— деді де жүгіріп келіп, генералға рапорт берді, «Бәлімше шабуылда» деген тақырыпты өтіп л<атқанын баяпдады.
— Сабағыңызды жүргізе беріңіз.
Бөлімше командирі Олейников екі метрге жуық бойы
бар, алып денелі жігіт еді. Алматыда әскерге алынып, осы
ротаға келгенде бір жұмадай казармада отырып қалады.
Өйткені киіп шығатын киімі болмайды. Оған әсксрге даяр86

лаған стандартты размері бар киімдер сыймайды. Ен денелі дегеи жігіттің аяғына киетіні 44 размерлі етік болса,
Олейниковке оның 47-размері керек болады. Ең зор деген
жігіттерге шинель мен іш киімнің, сырт көйлек иен шалбардың 56 размері жарап жатса, Олейниковке 60 размерлісі керек болады. Ал мұндай үлкен размсрлі киімдер
складта жоқ болып шығады. Сондықтан ол үстінде әскери
киімі болмағандықтан казармада отырып қалады.
— Енді не істеу керек?— дейді старшииа Мочалкии рота командирі Андриевскийгс. Ол полк командиріне айтады. Ақыры Олейников дивизиялық ательеге жіберіледі де,
бойына ш ақ киімдер тігіледі. 'Гек бір жұма дегенде ғана
оның әскери киімдері дайыи болады.
— Олейников деген жауынгеріңіз,— дейді ательеиің тігіншісі Северский ротаның старшинасына,— нағыз алыптың өзі екен. Екі кісінің киіміне жетерлік былғарыдан оған
әзер дегенде бір етік тіктік. Орта бойлы адамның шинеліне 2 метр 80 сантиметрдей мата кетеді. Ал Олейниковке үш
ж а р к м метр шығардық. Басқалармен салыстырғаида оның
шалбары мен сырт көйлсгіне, іш киіміне кеткен материалдар бір жарым есе көп болып отырды.
— Оған запас киімдер де керек екен ғой,— дейді старшина.— Ал оны қайдан алуға болады?
— Олейников сияқты алып адамдар өмірде аз емес
қой. Бірақ оларға керекті киімдер үнсмі болып тұрмайды,—•
дейді Северский.— Оларға шақ келетіи әскери киімдер көбінесе арнаулы заказбен тігіледі. Сондықтаи заказ беріңіз.
Амал нешік дегендей, Андриевский мен Мочалкии полк
командиріне рапорт жазады, Олейниковке запас киімдер
керектігін айтады, ательеге заказ беруін сұрайды. Арада
жарты ай өткенде старшина Мочалкин дивизиялық ательеден Олейниковке запас. киімдер алып келеді. Ол киімдер
старшинаиың арбасында сақтаулы екен деседі.
Міне, сөйткен Олейниковымыз генерал Панфиловтың
алдында тұр. «Сабағыңызды жүргізе беріңіз»,— деді оғач
генсрал. Бірақ Олейниқов «құп» дсп жүгіріп кетпеді, ориында тұрып қалды. Шамасы, генералдан именген сияқты.
Оның бұл күйін байқап қалған геиерал:
— Л<олдас белімше командирі, сабағыңызды жүргізе
беріңіз, жігіттеріңіз күтін тұр ғой,— деп қайталап айтты.
Олейников жігіттеріие барды, сабақты жүргізе бастады.
Бірақ бұрынғыдай емес, жүрексінуі бар секілді. Оны генерал да, жігіттер де сезіп тұр.
— Ж олдас Олейников, бері келіңіз,— деді генерал.—

і
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Екеуміз орын ауыстыралық. Сіз генералсыз, ал мен бөліміие командирімін. Бугіигі сабағымыз бөлімшенін. шабуыл
кезінде қандай әрекст жасайтьшы, не істейтіні туралы екен.
Бұл сабақты мсн қалай өткізер екемін, сіз қарап тұрыңыз.
Генерал сабақ беруге кірісті. Ол ең алдымен Олейниковтың қарамағындағы жігіттердің аты-жөніи сұрап алды.
Содан соң жауынгерлерге осы бөлімшенің алдына қойылған міндетті түсіндірді.
— Бәріңіз алға караңыздар,— деді генерал ілгері жақта, шамасы 150 метрдей жерде өсіп тұрған бір топ шілікті
көрсетіп.— Алдымызда көрінген шіліктін түбінде жаудың
атыс ұясы орналасқан, ол оқ атып бізді ілгері бастырмай
тұр. Белімшснің міндеті: сол атыс ұясына шабуыл жасап,
оны құртып жіберу.
Генерал бұл міндетті орындау әдісін де жауынгерлерге
түсіндіріп берді. Оның айтуынша, әуелі бәлімшенің бір жігіті еңбектеп, жер бауырлай ілгері ұмтылады, оны басқалар оқпен колдайды, жау жағын атқылап дұшпанның басын
көтертпейді екен. Бірінші жауынгер өзіне керсетілген жерге барысымен шұқыр қазып бекінеді. Бірінші жігітке ілешала екінші жігіт еңбсктеп жүгіре жөнеледі, оған да жолдастары окпсн кемек береді. Міне осылай, бірінен соң бірі
кеггеріліп, бөлімшедегі жауынгерлер шабуыл жасайды,
сөйтіп міндетті орындайды екен.
Сабақ аяқталды. Генерал бөлімшедегі жауынгерлерді
және командирлерді жинап алып, жаңа ғана өзі өткізгел
сабаққа талдау жасады, алға қойылған міндетті кімнің қалай орындағаныи айтты, бағасын берді. Жігіттердің ынтажігеріне разылық білдірді.
— Берілген міндетті орындаудың әдісі,— деді ол,—қалыпка құйғандай, бір-біріне ұқсас бола бермейді. Әр түрлі
болады. Сонда жалпы жағдайды, әсірссе жер жағдайын
ескеріп отыру қажет. Екіншіден: берілген міндетті орындауда бөлімшедегі жауынгерлер бір-біріне үзбей көмектесіп отыруы шарт. Мұндай көмек, қолдау болмаса міндег
орындалмайды.
— Ал, бәлімшенің жігіттері,— деп ол күле сөйледі.—
Бұдан былай да табысқа жете берулеріңізге тілектеспін.
Бөлімшеге берілген бұйрықты ойдағыдай орындағандарыңыз үшін алғыс жариялаймын.
— Совет халқына қызмет етуге дайынбыз!— деи жауынгерлер жауап кайырды.
— Ж олдас кіші лейтенант,— деді генерал, қасында тұрған Шутьқа,— енді он минуттан ксйін осы араға ротадызды

жинауды сүраймын. Жігіттеріңіз келгенше асхана жағын
көріп кайтайын.
Ротаның асханасы ағаш ішінде болатын. Генерал келгенде түскі ас казанда пісіп тұр екен. Аспазымыз Хлебни*
ков деген жігіт еді. Ол генералға әскери тәртіппен сәлем
беріп, жауыпгерлерді қалай тамақтандырып жүргенін баяндады.
— Жігіттердің сізге деген арыз, екпесі ж ок па?— деді
генсрал.— Ет, май, овощ жеткілікті ме?
— Ондай арыз, өкпе әзірге жоқ. Ет псн май жеткілікті.
Овощ жағы кемістеу,— деді аспазшы.
— Ертеңнен бастап овощты үзбей алып тұратын боласыздар.
Бұдан кейін генерал жауынгерлерге даярлаған түскі
тамақтан ауыз тиді. Аспазшыға «асыдыз дәмді екен, көп
рахмет» деді.
Ротаныц жауынгерлері ағаш шетінде жиналып тұр.
Оларға қарай келе жатқан генерал кіші лейтенант ІІІутьтің
рапортын қабылдады да жігіттермен амапдасты.
— Отырыңыздар, шылым тартуға да рұхсат,— деді генерал жауынгерлерге.— Өткен жолғы бас косуымызда мен
сіздерге барлық жағдайды, алға тұрған міндеттерді айтып
бергем. Бүгін енді сіздердіц әңгімелеріңізді тыңдағалы келдім. Қандай сұрауларыңыз бар, не туралы айтқыңыз иә
білгіңіз келеді? Ашығынан сөйлеселік. Адъютант,— деді
қасында тұрған аға лейтенантқа,— жауыпгерлердің сұрақтарын, көтерген мәселелерін жазып отырыңыз. Иә, кәне,
кімде қандай сұрақ бар?
— Менің бір өтінішім бар,— деп жауынгер Лагутин орныиан тұрды.— Үйімде кәрі шешем қалды. Қыс болса жақындап келеді. Сол шешеме кәмектесу жайы қалай болар
еді?
— Ондай жағдайда қалған жалгыз сенің шешең бе?
Бәріміз де сен секілдіміз. Болмасты сөз қылғанша, отыр
орныңа,— деп Лагутиннің қонышынан бір жігіт тартқылай
бастады.— Елде қалған кемпір-шалдарға көңіл бәл деп генералдың мазасын алмайық.
— Аты-жөніціз кім еді?— деді генерал Лагутиннің қоиышынан тартқан жігітке.
— Садуақасов.
— Жолдас Садуақасов, сіз қате айтасыз. Елде қалған
кемпір-шалдардың қамын ойлау, оларға көмек беру туралы
жергілікті жерге хат жазу, өтініш жасау дегендер де меиіц
азаматтық міндетіме кіреді. Қімде-кім осы мәселеде менің
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көмегімді керек етсе, м<иналыстан соц адресін берсін, жәрдемдесейін.
— Менің сұрауым бар,— деп бөлімше командирі Сарбасов орнынан тұрды.— Біз күн сайын мылтык атамыз. Бірақ мишень ілстін не тақтай, не фанера жоқ. Осыган көмектессеңіз екен.
— Жол-дас рота командирі, бүгін кешкі жетіге старшинаңызды ат-арбасымен меиің штабыма жіберіңіз, фанера
бергізем,— деді генерал.— Ал сіздерге қоятын мснің біриеше сұрауым бар: тамақ жайы қандай? Темекілеріңіз бар
ма? Кнімдеріңіз тозып қалған жок па? Елден хат-хабар
алып тұрасыздар ма?
— Бұл сұрауыңызға жауапты мен берейін,— деп екінші взводтың жауынгері, ротадағы комсомол бюросының мүшесі Сальников сөз алды.— Тамағымыз тоқ, бірақ кешкілікте шай да ішкіміз келеді, оттық жетіспейді. Киіміміз таза, жылы. Бұл жөпінде арызымыз жоқ. Ал почтамыз дұрыс
жұмыс істемейді, көптен бері ел жақтан хабар ала алмай
жүрміз.
— Айтқан тілектерініз ертеңнсн бастап толық орындалады. Шай да, сіріңке де болады. Почта да дүрыс жұмыс
істейді.
— Менің бір тілегім бар,— деп бөлімше комапдирі Олейннков түрегелді.
— Сөйлеңіз, жолдас Олейников. Екеуміз енді ескі таныстардың қатарындамыз. Ойыңызды ашық айтыңыз.
— Рота кәлемінде мемесе батальон көлемінде бөлімшо
командирлерінің жиынын өткізу қажет. Онда бізге соғыс
өнерінен, жауынгерлерді тәрбиелеу, күфеске үйрету тәжірибесінен сабақ берілсе екен.
— Міне, бұл ұсьшысыңыз,— дсді генерал,— әте орынды.
Бөлімше командирлерімен арнайы сабақ еткізуге ертең кірісеміз. Бұған екі күн бөліп отырмын.
— Баска сұрау жоқ. Бос сөзімізбен генералдың уақытын алмайық,— деді жауынгер Красильников.
— Бүл сөзіңізге келісуге болмайды,— деді генерал.—•
Сіздерсіз мен командир емеспін. Командир қарамағындағы
жауынгерлерін, олардың жагдайын жақсы білуге міндетті.
Комапдирдің жауынгерлермен әңгімелесуге бәлген уакыт ы і і босқа кеткеи у а қ ы т демеуіміз керек. Егср мүмкіндігім
болса, мен сіздерге бұдан былай келіп тұрам.
— Ж олдас генерал,— деп ротадағы парторгымыз Василий ІПашко сәз алды,— Жұмысыңыздың көптігіне карамай, біздерге келіп сабақ бергеніңізге, әкгіме өткізгеніцізге жауынгерлік жүректен мың да мың алғыс айтамыз. Сіз90

ліц сеніміцізді ертецгі ұрыстарда ерлік ісімізбен ақтаймыз,
жауға қарсы аянбай күрессміз, ақтық деміміз біткснше
алысамыз. Бұл біздіц сізге берген, сіз арқылы халқымызбен партиямызға берген антымыз.
—
Бәріміздіц дс сертіміз бен антымыз осы,— деп жігіттер ду қол соқты.
Генерал жауынгерлерге рахметін айтып қоштасты да
жүріп кетті.
Сол күнгі ксште ротамыздағы жауыигерлердіц бар әцгімесі Панфилов туралы болып жатты. О і і ы ц өрі дивизия
командирі, әрі генерал бола тұрып қатардағы жауынгерлермен шүйіркелесе әңгімелесуін, олардыц тілектері мен мұқтаждарына қамқоршы әке сияқты қарауын, көптсген моселедси ақыл-кецес, түсінік беруін ротаныц жігіттсрі нағыз
адамгершілік, коммунист басшыға біткен зор қасиет десіп
жа^тыр. Олар генералга берген бүл бағасын шын жүректсн,
сүйіспеншілікпен айтуда.

ТӨЛЕГЕН ТОҢТАРОВ

СССР Жоғарғы Советі Президиумының 1943 жылғы январь айының 30 күні қабылдаиғаи Указы бойынша: Ұлы
Отан соғысы майдандарында неміс-фашист баскыншыларға
карсы жүргізілген ұрыстарда асқан ерліктер жасап, Қомандованиенің бұйрықтарын бұлжытпай орындағаны үшін қатардағы жауынгер Төлепен Тоқтаровқа Сі>^ет Одаг..;ныц
Батыры деген ардақты атақ берілді.
Совсттік Отан үшін ақтық демі біткенше арпалысқан,
ерлігінс ел сүйсінгеи Төлегенмен майданда бірге болғая
сдім. Сондықтан да ол женінде білетіндерімді естелік ретінде жас ұрпаққа айтып бсруді өзімнің борышым деп түсіндім.
Гөлегеннің майданда жасаған срліктеріц әңгімслеудеп
бұрын, оның өмірбаянын қысқа түрде айта кстелік. Төлегсн 1921 жылы Шығыс Қазақстан облысының Таврия аудапына қарасты Қарақұдық дсген ауылда (қазіргі «Таврня»
совхозыиың Побсда бөлімшесі), кедей шаруаның ссмьясыида туған. Оның әкесі Тоқтар, шешсі Ж а м ал өз еңбсктерімен күн көргеи адамдар болыпты. 1929 жылы Тоқтар, 1933
жылы Ж а м ал дүпие салады. Қәрі әже Мүслимәнді (Тоқтардың шешесі), інісі Төлегенді және одан кейіи туған Латипа,
Хакима, Ханипа деген қарындастарын үлкен аға Ғабділғұ91

мар қамқорына алады. Ғабділғұмар жәнс оныц әйелі Күләш осы бір үлкеи семьяны асырап-сақтап қана қоймайды,
ондағы балалардыц оқып, білім алуына да кеп көніл
беледі.
Ж ам ал өлгеннен кейін Ғабділғұмар қарамағындағы үлкен семьяны алып, Шемонайхаға көшіп келеді; жұмысқа
орналасады. Төлеген осындағы қазақ мектебінде оқып жүреді.
1937 жылдыц апрель айында Тоқтаровтыц семьясы Ленипогорскіге көшіп келеді. Төлеген мұндағы № 10 қазақ
орта мектебініц жеті класын бітіреді. (Бұл қазір Т. Токтаров атындағы № 2 жұмысшы-жастар мектсбі деп аталады.)
1938 жылдыц басында Төлеген оқуды қояды да, Ғабділғұмар
мен Күләштіц және кәрі әжесіиің қарсы болуына қарамастан қорғасын заводына жұмысқа орпаласады. Онда Төлегеи
мастер Вдовин баскаратын сменада алғашында краншыныц
шәкірті, біраз уақыт өткениен кейін краншы болып істейді. Ол өзіне таисырь-лган жұмысты тиянақты, сапалы етіп
орындап отырады. Осы сменада жүріи Төлеген комсомол
қатарына кіреді.
Оиы аға жұмысшылар да, жастар да қатты қүрметтейді. Цехтыц комсомолецтері Төлегенді цехтағы комсомол
бюросыныц секретары етіц сайлайды. Бұл жұмысты өзіне
көрсетілгеи зор сенім деп түсіигеи ол, жан аямай іске кіріссді, цехтағы жастардыц ецбекте алдыңғы қатарда болып,
жоспарды артығымеп орындап отыруы, тортіпті болуы үшін
күреседі, жұмыста үлгі-өнегені өзі көрсетеді.
Елімізге неміс-фашист басқынщылардың тұтқиылдан
соғыс ашқанын естіген сағатта Төлеген заводтың комсомол
ұйымына арыз береді, «әскер қатарына алдыруын» өтінеді.
Оның өтініші қабылдаиады да, Төлеген жоне заводтыц баска да көптеген жастары қас жауға қарсы күресу үшін әскери сапқа тұрады.
...1941 жылдыц октябрь-ноябрь айларында Москва түбінде болган ұрыстарға колма-кол қатысып, совст еліиің
қасиетті астанасын қорғауда асқан ерлік көрсеткені үшіи
«Гвардия» атағын алғаи әскери кұрамалардың қатарыпда
генерал-майор Иван Васильевич Панфилов басқарған атқыштар дивизиясы да бар еді. (Кейіииен бұл әскери құраманы халқымыз панфиловшылар дивизиясы деп атап кетті...)
Москва түбіндегі жойқыи соғыстардан кейін, дскабрь
айының орта шенінде Жоғарғы Командованиенің ұйғаруы
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бойынша, панфиловшылар дивизиясы аз күндік демалыска
шыкты.
Москваның, батыс жағы, шамасы, қырық шақырым жердс тұратын Нахабипо станциясы мен сол маңды айнала
орнаган екі-үш селоға біздің полкымыздың бөлімшелері
келіп орналасты. Демалыстың алғашқы күндерін шаруашылық жұмысына арнаған жауынгерлер қару-жарағын,
киім-кешегін ретке келтіру, моншаға түсумен шұғылданып
жатты. Күндіз осындай шаруашылық жұмыстарымызбен
болсақ, кешкісін ойын-сауық, кино көру, астапа театрларыпан келген артистердің концертін және де Москва партия ұйымдары жіберген лекторлардың баяидамалары меи
лекцияларын тыңдаумен болдық.
Кей күндері Москва жұмысшыларына барып, панфиловшылардың жаумен қалай соғысқаиын әңгімелеп отырдык.
Осындай қарым-қатынастар кезіпде майдандағы жауыигсрлер мен тылдағы халықтың ой-арманы, тілегі бір екендігі айқын керінетін еді. «Басқыншы жауды жапыра соқ;
ойраи салған олар болса, жеңісті тойлаушы біз боламыз!
Колдап келген көмегімізді сендерге арнаймыз, барлығы
жеңіс үшін!» дейді халық. «Алдымыздагы азаматтық борышымызды барлық ар-ұятымызбен ақтаймыз деп ант етеміз» дейтін жауынгерлер. Бұл сөздер қаһарлы халық пен
айбынды Армияның айнымас анты, сенімді серті еді...
...Уақыт зымырап өте берді. Аз күнде дсмалған жауынгерлер алдағы ұрыс күндеріне даярлық жасай бастады.
^рыс амалдарын үйрену, атыс өнеріне жаттығу, өткен айларда бастан кешірген соғыс тәжірибелеріне қорытынды
жасау, саяси сабақтар өткізу секілді жұмыстар жүріп
жатты. Осындай жағдайда 1942 жаңа жылды қарсы алдық...
Яиварьдың бесі күні кешке полк комиссары Ахметжан
Мұхамедияров мені шақьірып алды. ГІолктың командирі
мен комиссары бір үйде тұратын еді. Мен келсем, комиссар
біреулермен әңгімелесіп отыр екен. Әскери тәртіи бойыиша
сәлем беріп, келгеидігімді білдірдім.
— ІІІешін де, бсрі кел, жоғары шық,— деді комиссар.
Мен шешініп келдім де, комиссармен қатарласа отыра
кеттім. Ахметжандардың қасында отырғандардың бәрі де
таныс, батальондағы комиссарлар екен.
— Сіз, жолдас Бауыржан Момышұлын танисыз ба?—
деді комиссар.
— Танимын. Өткен декабрьдің бас кезінде дивизияның
штабында кездескепіміз, бір түн бірге болғанымыз да бар
еді,— дедім.
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— Онда жақсы. Бауыржан біздіц полкка қызметке ксліп
отыр. Полк комаидиріне орынбасар болып тағайындалды,—
деді Ахметжан.
— Уақытша ма, әлде түпкілікті болып тағайындалды
ма? — деген сұрауыма:
— Оны болашақ көрсетер,— дей салды комиссар.
Біраз отырып әңгімелескеннен кейін комиссардыц айтқан сөзі мынау болды:
— Таяу арада полкымызға ж аца жігіттер келіп қосылады. Келетіндер қазақстандық жастар керінеді. Соларды
жақсылап қабылдау үшін комиссия құрдық, оныц бір мүшесі етіп өзінді де енгіздік. Автоматчик болуға жарайтьш
жігіттерді ротацның командирі Соловьев екеуің ұқыпты
таңдап алыңдар...
Полкқа жаңадан келген жігіттерді қабылдайтын комиссия жұмысына кіріскелі екі күндей болып қалған. Комиссия
отырған үйге топ-тобымен келіп жатқан жастар, бәрінің де
жүздері жарқын, Ұлы Отаиды корғау жолында азаматтық
борыштарыи асқан жігермен өтеу үшін келгендері көрініпақ тұр. Олар әлемге ерлік атагы шыққан панфиловшылардьщ қатарына қоеылғанына қуанышты секілді.
Таң қылаң берген шақта комиссия отырған бөлмеге келесі бір топ жас жігіттер келіп кірді. Бұлар Лениногорскіден келгендер екен. Бәрі де сақадай сайланған, тепсе темір
үзетін жастар. Мсн манадан бері осындай жігіттердіц келуін күтіп отырған автоматчиктер ротасының комаидирі
аға лейтенаит Соловьевтіц қасына бардым да:
— Біз күткен автоматчиктер осылар,— дедім.
Содан кейін жацағы жігіттерді тізімге алып, «азтоматчик боласыңдар» деп жатырмыз. Қатарда тұрған жігіттердіц сол жағындағы екеуіпе жақындай бергенімізде, олар
бізгс қадала қарады. Екеуінің жас шамасы да, бойлары
да бірдей. Біреуі ашаң жүзді, өткір көзді қара торы жігіт.
те, екіншісі дембелшелеу келген ақ сары жігіт. Ж аңағы ақ
сары жігітке. Соловьев жақындап келді де, аты-женін сұрады.
— Батталов Ж ұм аж ан!— деп ол жауап қайырды.
— Тоқтаров Төлеген!— деді екіншісі. Оның аты-жөнін
сұратқызбастан жауап беруі, қадала қарауы, әрбір сөзін
нығыта айтуы Соловьевті да, мені де іштей куантты.
Осы келген топтан өзімізге керекті жігіттерді таңдап
алғаннан кейін, оларды екінші бір бөлмеге апардық. Онда
Соловьев жігіттердің автоматчиктер бөліміне баратыньін
айтты, оларға өзін рота командирі деп, ал мені политругі деп таныстырды.— Ал басқа жайларды ротаға бар94

кан соң сөз етерміз, сонда толық танысармыз,— деді. Солай болса да, бәрінен бұрынырақ біліп алайын дегендей:
— Автоматчик дегеіі нс? — деп сұрады Тоқтаров.
— Оның кім екенін ротаға барған соң білерсің.
— Мейлі, әйтеуір мылтық атуға мумкіндік бсрсе болганы...
— Мылтықты атқанда автоматчиктер атсын. Олар оқты бұршақтай борат;.іп, жаңбырдай нөсерлетеді.
...Арада екі-үш еткен. Бұл кундері ротам ызды взводқа,
взводтарды кішкене бөлімшелерге бөлгенбіз. Батталов пен
Тоқтаровты өздерінің өтініші бойынша бір белімшеге жібердік.
— Ссн екеуің бір бөлімшеге жібер деп өтініш жасадың
дар, оның мәнісі не?— деп сұрадым.
— Онын мәнісі бар. Бұл екеуміз құрдаспыз, бір мектептс оқыдық, бір партада отырдық. Соңгы жылы бір заводта,
бір цехта істсдік. Әскергс де бірге алындық, майданға да
бірге келдік. Айрылмаған, айныспағаи доспыз,— деді Төлеген.
Демалыста болғаиымызбен де күнделікті әскерн оқу,
жаттығу, үйрену жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Алдағы
айкастарға, қас жаумен қаһарлана ұрысатын күндерге дайындалудамыз. Ксшкілік уақыттарда жиналыстар өткізіп
тұрамыз. Онда соғысқа қатысып ысылған, тәжірибе алған
жігіттер жаца келгендерге әцгіме айтады. Жаумен қалай
соғысып, қалай ұрудыц тәсілін үйрстеді. Олардың әцгімесін
ж аңа келген жастар қызыға, құмарлана тыңдайды.
— Фашистермен қашан айқасар екенбіз?
— Осылай отыра бсреміз бе? Тезінен майданға кіріспейміз бе?— дегеи секілді сұраулар да кебейе бастады.
Бұғап қарағанда жігіттердіц жауға қарсы тезірек аттаиуды, ұрыс майданына тезірск жетуді аңсағандықтары
аңғарылады.
— Бәрі де болады. Басқыншы л<ауды жапыра жеңу
үиіін оқи, үйрене түсуіміз керек. Согыс тәсілін жақсылап
білуге тиістіміз,— дейміз жігіттерге...
Күн сайын взводтарда болу, командирлер мен жауыигерлерге барып әңгімелесу, оқыту, үйрету Соловьев екеуміздіц күпделікті дәстүрімізге айналған еді. Ротаның жауынгерлік жұмыстарын жақсарта беру үшін, кездескен ксмшіліктерді уақытыпда жойып отьіру үшін Соловьев екеуміз
ақулдасып, түсінісіп отыратын едік. Осындай мақсатпен
бір сәтте бірінші взводқа келдім. Бұл күні взвод жігіттері
автоматтан атып, жаттығу жұмысын жүргізіп жатқан болатын.
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— Халің қ а л а й ? — дедім взвод командирі Гадькоға.
— Хал оңды. Мына жаңа келген жігіттер көңілді куантып тұр. Автоматтан алғаш атулары ғой, нәтижелері жақсы.
Осы кезде оңашарақ тұрған екі жігіттің қызу сөйлескен
дауыстары естілді. Олардың қасына келсем Төлеген мен
Ж ұм аж ан екен.
— Ой, өзің ата білмейді екенсің ғой...
— Қоя тұр, менің заводта стахановшы болып норманы
неше проңент асыра орындағанымды, сан рет бәйге алғанымды ұмытайын деген екенсің, ә, Ж ұмажан?
— Жарайды, ол ез алдына. Сен мылтықты да стахановша атып көрсет. Менімен жарыстың, отыздан 22 ғана бердің, менеп 4 очко кейін қалдың...
Екеуін келістіру ұшін автоматтан кайта атуға рұхсат
еттім.
— Ал, екеуің де қайта атасыңдар. Саспай, асықпай көздеңдер. Міне, былай,— деп оларға ақыл айтып жатырмыз.
Мишеньді көріп келген кезде, Төлеген әлдеқандай куанышқа бөленгендей еді.
— Менікі 27 ұпай. Ж ұмажандікі 24 ұпай. Ж аңа күліп
еді, көрдің бе, кімнің стахановшы екеніи...
— Екеуің де тамаша атады екенсіңдер. Сендер бүгін
согыс. өнерінің стахаповшысы болып отырсыңдар. Осыидай
мергендікпен фашистерді атсаңдар ерлегендерің...
— Сол фашистерді қашан кездестірер екенбіз. Қалай
көздегенді сопда көрсетерміи,— деді Төлеген.
— Қызбалану керек емес. Қүрес, атыс күні алда. Соған
дайындала беру керек. Өзіңнің жақсы атуың жеткіліксіз,
атыс өперін жолдастарыңа да үйрет, мергендікке баулы,—
дедім.
Бұдан арғы әңгімеміз Төлеген мен Ж ұм аж ан істегеп
завод жайыпда болып кетті. Олар заводтағы тұрмысын
айтты.
— Заводта стахановшы болып жүрдік, жақсы тұрмыста болдық. Айына 2 мың сомға дейін алатын ек,— дейді
Төлеген.
— Жолдас политрук, сіз Төлегеннің мына бір мінезін
білмейсіз. Айлық алган күні Төлеген қасына бірнеше жолдасыи ертіп қонақ ететін. Ол ол ма, қасыпа екі-үш қызды
алып киноларға апарьіп жүруші еді...
— Әй, Ж ұмажан, қыз туралы айтқаның өтірік...
— Қызараңдамай-ақ қой, меи ана кім туралы не істегеніңді айтып қоярмын...
Төлеген үндемей қалды да: «айтушы болма» дегендей
Ж ұм аж анға көзін қысты.
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Бұл әнгімеде бір жастық сыры барына түсіне қалдым
да, екі жасты ұялтпайын деп еишәрсе дегем жоқ. Сол күннен бастап Төлеген, Ж ұм аж ан екеуі менен сыр жасырмайтын болды.
Сол күні кешке үшінші взводқа барып жігіттермен әнгімелесіп қайттым. Ол взводта бөлімше командирі Ахметов дегеи еді. Оньщ үстінен бірнеше шағым арыздар да
түскен. Ол арыздарда айтылар сөз: Ахметов айғайлап, боқтай береді делінген. Тексере келгенде жаңағы арыздарда
айтылғап сездер рас болып шықты. Ахметовтың мінезі тоңмойындау екені анықталды. Содан соң Ахметовты оңаша
шақырып алдым да:
— Бауырым, сен әлі өмір қазанында қайнап піспегеп
жассың, тәжірибең де аз болар. Сондықтан сен ретімен, де
ретсіз де жігіттеріңе ұрсып, зекіре беретін көрінесің. Бұл
жарамайды. Айғаймен, бақыру, ұрысумен абыройлы болмайсың, қайта жеккөрінішті халге жетесіц. Әрине, ұрсу керск. Орынды талабың орынсыз ұрысумен араласып кетпесін. Бірде қатты бол, бірде тәтті бол. Тәулік 24 сағат қой.
Осы уақыттың ішінде ақырған күйгелек те, жұмсақ момып
да болма. Тым жұмсақ болу да жарамайды, жұмсақ бола
берсең, жұрт сені басынып, сөзіңе құлақ аспайды. Сондықтан, делбенің екі ұшын бірдей ұста. Боқтау дегеиді таста.
Мсн сені үнемі боқтай берсем, жақсы көресің бе? Боқтау,
адамның арына тию — кейде кісіиі ашындырады. Бұл
ашынудың аяғы әкеп жаман нәрсеге соғуы мүмкіп. Осы
акылды есіңе ал,— дедім.
— Айтқандарыңыз дұрыс қой. Мені кейбір жігіттерім
әдейі ызаландырады.
— Әрине, сөйтеді. Олар сырыңды білген соң сені әдейі
ашуландырады. Сондықтан жаңағы айтқандарды есіңе ал.
Сен модеииетті, үлгілі, турашыл командир бол, жігіттеріңе
қамқор бол, сонымен қатар қатаң да бол. Сол уақытта гана
сен беделді, абыройлы боласың, айтқаныңды орындата
аласың.
Ахметовпен әңгімеиі бітіріп. үйден шыға келсем, ай жарық екеи. Есік алдында бірнеше жігіт шылым тартып тұр.
Олардын жанынан әте бергенімде қасыма Төлеген келе
қалды.
— Күн аяз ғой, жеңілтек шыққаның қалай?— дедім оған.
— Өй, тәйірі-ай, осы да қыс па екен? Қыс деп біздің
Алтайдың қысын айтсаңызшы...
Осы кезде қасымызға үшінші взводтың жауынгері Шайкеиов келе қалды. 0 да Төлегендермен бірге келген жаңа
жігіт болатыи. Ол асығуды, сасуды білмейтін, іске сылбыр4—2990
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л а у жігіт көрінген еді. «Осының өзТ ұрыста к а н д ай жігіт
болып шығар екен» деп ойланған да к е зш болған. Сол
ойымды анықтайын деп, қ а л ж ы ң араласты р а:

— Шайкенов, осы сен корқақ емессің бс?— дедім.
— О ие дегеніңіз, қорқу дегенді білмеймін. Оны атай
көрмеңіз. Ертең соғысқа енген кезде қандай ерліктер жасайтынымды білерсіз.
— Ойнап айтам, жас жігіт қорықпас болар. Сенің батыл жігіт болатыныңа да сенем...
— Е, біздің Шайкенов таусоғардың нағыз өзі. Тек сылбырлығы болмаса, сыр бермейтін, сыбағасын ешкімге жібермейтін жігітіміз осы,— деп Төлеген оны мақтай жөнелді.
Қасындағы жолдасына қалжың айтып қадірін көтергеніне қараганда, Төлегеннің көпшілік қамын ойлайтын жігіт екендігі тағы бір керінгендей болды.
«...Маиданга аттанар күн алыс емес, шамасы екі-үш
күнде қозғалатын шығармыз» деген сәзді полк штабында
Бауыржаннан естіген едім. Осыған орай майданға жүру
жабдығына кірісіп, әрбір взвод командиріне тиісті міндеттер де айтылған болатын. Бірақ мұны олардан баска
ешкім білген емес-ті.
Январьдың он алтысы күні батальондар мен арпаулы
роталардың командирлсрі және политруктері қатысқан
мәжілісі болды. Онда Бауыржан сөйлсп, қысқа түрде жағ-'
дайды айтты да:
— Бүгін кешке аттанамыз. Біздің полк дивмзияиың бірінші эшелоны болып отыр. Ал полктың бірінші эшелоны
каиитан Гундилович басқаргаи батальон және автоматчиктердің бірінші ротасы болады. Қазір дайындык жұмы сы на
кірісіңіздер, түнгі сагат 22-дс вокзалдан табысамыз,— деді,
Түнгі сағат 22-де бірінші эшелон вокзалға келіп поезға
отырысты. Әрі-беріден соң қоңырау қағылды. Поезымыз
майданға қарай қозғала берді...
Жолшыбай, майданға жеткенше де оқу, үйрену істері
жүріп жатты. Әсіресе қару-жарак техникасын үйренуге
көп уакыт берілді. Вагон ортасында темір пеш бар, вагон
жылы. Бірак шам жетіспейді, тек күндіз ғана жұмыс істеуге болады. Ротада гармонь, гитара, балалайка, шахмат,
домино болатын. Олар взводтарға бөлініп берілген еді.
— Қап, домбырамды ала шықпағаным-ай! Майданда
домбыра керек болар деп кім ойлаған. Оным қате болған
екен,— дейді Төлеген жолдастарына.
Төлегеннің сүйетін ойыныпың бірі домино болатын. Домино десе жанын салады. Ол, әсіресе, !2 цифры шыққанда «әкел, сок Гитлерді» деп айғайлап та жіберетін.
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...Келесі бір сташшяда екінші батальониың штабына
бардым. Капитан Гупдиловичқа жолықтым.
— Жолдас комбат, мен сізге мынадай бір шаруамен
келдім. Сіз 4-ротада командир болдыңыз. Атақты 28 батырды тәрбиеледіңіз. Сол туралы біздің автоматчиктерге бір
әңгіме өткізуіңізді сұраймын,— дедім.
— Өте жаксы, ендігі станцияда барайын. Есіңде болсын, сеніц ротаң мепімен бұдан былай ұнемі біргс болады.
Бір жүріп соғысамыз. Қалай, жігіттерің мықты ма?
— Жігіттердің қандай екенін өзіиіз көріп бағаларсыз.
Мен баға бере білмеймін.
Айтқанындай, келесі станцияда біздерге капитан Гундилович келді. Ол көп әңгіме айтты. Әлемге ерлік атагы шыққан 28 батыр турал-.! өте түсінікті, ұғымды сөйледі. Оның
бұл сөзі жігіттерге қатты әсер етті.
— Өлімнен қорықпасаң, жауга жауша тиіссец, соғысты
бар ар-намысыңмеи жасасан, сен жауды жеңесіц, батырсың. Соғыста ең басты нәрсе — ұйымшылдық, дос үшін
жанкиярлық, осыған жету керек,— деді.
Бұл сөздерді естіген Төлеген «мына капитан дос жайыида дұрыс айтты-ау» деген пішінімен қасындағы Ж ұмажанға қарады. Ол мұны қуаттағандай сезім білдірді.
Январьдың 22.
Түн. Поезд Дворцы станциясына ксліп тоқтады. Біздің
эшелон осы станцияға түсті. Автоматчиктер шацғыларын
нығыиа сал . п, жолға шықтық. Біз эшелонның басындамыз,
соцымыздан батальон келе жатыр.
Қысқы сары аяз сақылдап тұр. Бірақ жігіттердің киімдсрі қалың, жылы.
Біраз жүргеннен кейін, капитан Гундилович Соловьев
екеумізді шақырып алды. Баратын маршрутты айтып картадан көрсетті дс:
— Автоматчиктер, сендер, полкты былай қойғанда, бүкіл дивизияның алдыңғы отрядысыцдар. Жолды сендер
бастайсыңдар. Полк совдарыңда,— деді.
М арш рут белгілі. Сол бойынша батальонның алдына
түсіп батысқа қарай беттедік, қалыц агаш, жолсыз жсрмен жүріп келеміз. Екі күндей тынбастан жүріп, үшінші
күні бір дсревняларға жеттік. Сол арада үш күн демалдық.
Әбдеп тыныққаннан кейін полк тагы да ілгері аттанды.
Бұл жолы да полк штабында командирлердің жиыны болды. Міндет айтылды. «Жаудың қоргану шебі жақын қалды,
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сақ болыңдар» деген сөз бұл жолы ерекше екпінмен баса
айтылды.
Полктың алдыңғы айбынды отряды болып автоматчиктер ротасы келе жатыр. Жолсыз, күртік қар, қалың
ағаштың ішімен (карта және компас бойынша) жүріп келеміз. Вұйрық солай, жолмен жүруге болмаііды. Жолмен келе
жатқан қалың әскерді жаудың барлаушы самолеттері көрсе, бомбалауы, шығынға ұшыратуы мүмкін.
Жүрістің ауырлыгына қарамастан автоматчиктер бүкіл
дивнзияға жол салып келеді. Жігіттер шаршаған сняқты,
бірақ сыр білдірмсйді. Күні-түні демалыстан, тамақты орі
суық, әрі шала ішіп жол жүру, табиғаттың мылқау дауылын, бораиып елеместен алга, батысқа қарай тартып бара
жатқан бұларды нағыз батыр десе болмас па?
Осындай жүріспен бір ағаштың ішінен шыға келгснде,
анадайдан деревня көрінді. Ол деревняны барлап қайту
үшін Соловьев бөлімше командирі Тнмоннн мен Төлегенді
аттандырды. Ол екеуі кетіп қалды. Өзгелеріміз демалуга
кірістік. Шаршаган адам тыңдай ма, күртік қарды қаз ы і і жіберіп кор-кор ете қалысты. Ж аурап қалмасын дсгеп
оймен командирлер оларды бақылап, кейбіреулерін оятып
жүрді. Біраз уақыттан соц Тимонин оралып келді де.
— Деревняда неміс ж оқ екен,— деді.
Автоматчиктер сол деревняға барып бірер сагат тынығуды, сол жерде полкты, артқы эшелондарды тосуды
мақұл көріп аттанды. Деревняға жақындай бсргенде карсы алдымыздан Төлеген шықты.
— Әрбір взводка үй бөліп қойдым, үй іштері шай қайнатып, тамақ әзірлеп жатыр. Келгендсрімізге өте қуанулы,— деді.
Автоматчиктер деревняға келді. Төлегеннің көрсеткеп
үйлеріне орналастық. Соловьев екеуміз 1-взводпен бірге
болдьтқ.
Басқа взводтарды аралап қайтып келсем, 1-взводтың
жігіттері ұйықтап жатыр екен. Тек 'Гөлеген отыр.
— Сен не ғып жатпай отырсыц?
— Старшинаны керген жоқсыз ба?— болды Төлегенпіц
жауабы. Басқа сөз айтпастан ол кетіи қалды. «Апырау,
мыпау нс істегелі жүр»,— дегеп оймен далаға шықтым.
Қарасам старшина Пупттлько мен Төлегеп ксле жатыр
екен.
— Жолдас политрук, ротаға азық оксп ем, соны қалай
бөлеміз?
— Қапдай ас? Ыстығы ма суығы ма?
— Суығы. Құрғақ азық күйінше алдым.
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—
Әрбір взводтың командирлеріне үлестіріп бер. Біріпші взводтікін мына Төлеген алын үлестірер,— дсдім.
Әрі-беріден соң Төлсген нан (сухари), консерві, концентрат, қант, май алып келді. Оны взводтағы адамдарға
бірдей ғып бөлді. Сонан соц жолдастарын тұрғызды, үлесін берді. Олар ездеріне тамақ даймндап ішісті де, «біз
үшін қамқорлық жасаган Тоқтаровқа көп рахмет»,— деп
ұйықтап қалды.
Төлеген көпшіл адам еді. Ол ец алдымен жолдастарыцыц қамын ойлайды. Жолда келе жатып, шаршаған жолдастарының жүгін көтеретін.
Ж олда демалыс минуттерінде ол жолдастарыиыц камын ойлайтын. Қомандирлерінс жәрдемдесетін. Оны жігіттер де ерекше іш тарта сыйлайтын. «Ссн серік болуға жарайтын адамсыц»,— дсгенді барлығы да оған достык сезімдерімсн білдіретін.
Майдан шебіне де жетіп қалдық. Бұл күні қалың әскердің келе жатқанын жаудыц барлаушы самолеттері байкап
қалса керек, бір уақытта фашистердін 15 самолеті ұшып
келді. Бұл кезде автоматчиктер ағаш арасына сүңгіп ге
ксткен еді. Ж аңағы самолеттер тоғайды тінте бомбалады,
пулеметтен атқылады. Бірақ адам шығыны болған жоқ.
«Қай орманға бомба тастап қиратар дейсіц, қай ағашты
аткылап құртар дейсің. Атса, ата берсін. Неміске Россиянын ағашы да жау. Ол ағаш бізге пана»— дейді Телеген.
Тагы да жолға шықтық. Командирлер жігіттердіц біресе
алдында, біресе соцында болады. Шаршагандар болса,
оған көмек көрсетеді, әңғімелеседі. Бағанағы ұшып келген
самолеттер жайыида Соловьев бір демалыста жігіттерге
әңгіме айтты.
— Сендер бүгін майдан хабарьш алдыңдар. Самолеттен
бомба қалай тасталатынын көрдіңдер. Одан келген зиян
болған жок. Қорықпасац ешнәрсе де қауіп емес. Егер ол
самолеттер ұшып келгенде қорқып, кім қалай болса солай
қаша жөнелсе, әрине, шығын болар еді. Біз олай етпедік,
жасьірына қалдық, бұл жақсы болды,— деді.
Автоматчиктерге Гундилович та келіп-кетіп, әңгімелесіп
жүрді.
— Жігіттер, мықты екенсіцдер, жол салып келесіңдер.
Тым үзап кете бермеңдер, ж ау жақын,— деп ескертті Гундилович.
Осыидай жүрістен кейін болған бір демалыс кезінде
і СI

қасымызға Мұхамедияров пен Момышұлы келді. Олар біраз әнгімелескеннен кейін:
Автоматчик деген көңілді, өнерпаз халық болатын.
Ән неге салмайсыңдар,— десті.
Сол-ақ екен, жігіттер шаршағанына қарамастан ән салып, билеп кетті. Бұл ретте кәзге түскен Төлеген болды.
Ол қазақша да, орысша да ән салып, би билеп, көңіл көтертті.
Әнің оңды екен. Бірак немістер естіп қалып жүрмссін,— деді бір жолдасы Төлегенге.
—
Естісе ести берсін, неміс қазақтың энін естімеген
болар. Мен бұл әнді автоматтың үніне қоссам, пемістің
үрейін ала, есінен тандырам,— деді Төлеген.
Молодец, Тоқтаров,— деп ІНұхамедияров қостап
қойды.
3 февраль, 1942 жыл.
І а ң атып келе жатқанда бізге дивизияныц жана командирі генерал-майор Иван Михайлович Чистяков пен комиссары Егоров келді. Олар жауынгерлсрмсн әңгімелесті.
—
Ж ау жақын сақтаныцдар. Алынған хабарға қарағанда, Ново-Свинюхова селосымда жаудың бір гарнизоны
тұрған көр^інсді. Оған жақындағанда жауды қоршап алып
жойып жіберуге тырысыңдар, арттарыцнан полктарың да
жетеді, десті, ақылдарын айтып, міндетімізді тагы да
түсіндірді.
...Февральдыц үшінен төртіне караган түн. Аздап аяз
білінеді, ай жарық. Ағаш ішінде болғандықтан жігіттер
онша көп тоңа қойған жоқ.
Қалың ағаштың шетіне шыға келгенімізде, анадай жерде карайып бір деревня көрінді. Қартаға қарасак, ол кеше
генерал айтқан Ново-Свпнюхова болып шықты. Деревняда
не бар, не жогын білу үшін барлаушылар жіберілді, оны
ушінші взводтьің командирі кіші лейтенант Мнхайлин бастап әкетгі.
Барлаушылар тез оралды да:
— Деревняда неміс бар. Қәптеген автомашинасын жэне
постыда тұрған солдаттарын көрдік,— десті.
Бұл хабарды алғаннан соң Соловьев:
— Қане, не істейміз, батальонды күтсміз бе, әлде өзіміз бір әрекет л<асаймыз ба?— деді.
Бұл гарнизонның сыры бізге толық молім емес. Гарнизонды алу үшін батальониың келуін тосқан да жөн болар
еді. Бірақ, олар көп кейін қалды. Бізге жсткенше бірер
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сағат уақыт керек. Не де болса уақытты ұттырмайық. Қазір
тан. мезгілі, немістер жусап жатқан болар. Не де болса тәуекелге бел байлап, ұрып берсйік. Я бұл ұрыста ұтармыз,
я қалын, қол келгенше соғыс салармыз,— дедім.
Бұл сөзді Соловьев та мақұлдады. Взвод қомандирлерін
шақырып алып соңғы қорытындыны айттық.
— Бұл міндетті орындау үшін күшіміз аз болып жүрмесе?— деп Михайлин хауіп білдірді.
— Я, күш аздау. Батальон келгенше көп уақыт бар.
Олар келгенше жігіттерді жауратып алсақ, онда аз күштің
өзі ешнорсеге жарай алмай қалатынын түсіну керек, қазір
жүріспен қызып келдік. Олай болса, темірді қызған кезде
соққан л<өн емес пе?— дестік.
Ново-Свишохованы қоршау жоспары жасалды. Рота
үшке бөлінді. Бірінші взвод оңтүстіктен, үшінші взвод солтүстік-батыстан ұрады. Ал, екінші взвод күншығыс л<ақтан
тиіседі. Соловьев үшінші взводты, мен бірінші взводты бастам ақ болдық.
Ж аңа ғана өзіміз қабылдаған лшспарды орындауға кірістік. Жігіттер тамақтанғаннан кейін басы артық нәрселерімізді старшинаға тапсырдық та жеңілденіп алдық,
үстімізге ақ халат кидік. Содан кейін Соловьевтың командасы бойынша рота үн-түнсіз деревняга аттанды. Біз деревняга жете бергенде, Соловьев қызыл ракетамен сигнал
берді. Сол-ақ екен, оқты қарша боратын деревняға кіріп
бардық.
Бұл сияқты қаннен-қаперсіз аіабуыл болады деп ойламаган пемістер сасып қалды да, бірі онда, бірі мұнда жүгірді. Қейбіреулері л<атқан жерінен көшеге көйлекшең жүгірісті. Оларды автоматчиктердің огы қаңбақтай ұпіырыи
л<атыр.
«Сасқан үйрек артымен жүзеді»— дегендей, немістер
сасқаны ма, әлде әдейі ме, автомашиналарын, үйлерді өртеуге кірісгі. Бірақ, оған біз ырық берген жоқпыз.
Бұл ұрыс 20 минуттан артыққа созылмады. Деревняны
л<аудан тарть:п алдық. Қөп неміс қолын кәтеріп тұтқынға
түсті. Бұл жайды айтып полк штабына хабар жібердік.
Осы кезде біздің соңымыздаи батальон да келіп л<етті.
Жігіттерді түгендеп ек, біриеше адам жаралы болған
екен. Соның бірі Гадько. Оның басына оқ тиген, сонысына
қарамай, қызулықпен иемістерді қырып жүрді. Жаралыларға көмск көрсетіліп, кейіи жіберілді.
Қыз^қтың әкесі таң ағаргаи соң көрінді. Таңғы қара
көлеңкеде аңғармапиыз ғой, сол ұрыста л<аудың 74 автомашинасы, 2 склады (бірі — азық-түлік, киім, екіишісі —
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кару-жарак), екі зеңбірегі колға түсіпті және ж аудыңж үзден аса адамы қырылыпты. Бір үйде жаудың 53 адамы орналасқан екен, олар жатқап жеріпде сеспей қатыпты.
Жауынгерлер топталып жинала бастады.
Бірақ, Төлеген көрінбейді.
Төлеген қайда?— дедім Ж ұмажапға.
„ ^ілмеймін. Алғашқы атыста қаланың батыс жағына
қарай жүгіре басып кетіп еді. Мен соны ғана байқап қалдым,— деді Жұмажан.
Бір уақытта алдыпа 7 немісті салып алып, Төлеген келді. «Мынау иттер сарайда жасырынып жатыр екеп, неміс
дегеидер осы шығар»,— деп ол жаңағыларды бізге тапсырды да, өзі кетіп қалды. Ол әлден уақытта немістің бір офиңерін алып келді.
.— Жаңағы жетеуді океле жатқанда мына бір неміс жүгіріп оарып бір блиндажға жасырына қалғанын көріп қалып ем,— деді Төлеген.
Осы кезде біздерге келген полк командирі Капров пен
Бауыржан жаңагы офиңерден ксректі мәліметтерді алып
бола бергсиде, олардың қасына Тәлеген келді де:
Жолдас полковник, сіз мына неміспен сөйлссін болдыңыз ба?— деді.
— Неге?
— Мен де сөйлесейін деп ем.
— Неміс тілін білуші ме едің?
Білгенде қандай: жақсы сөйлей аламын.
— Олай болса сөйлесе ғой.
Телеген офиңерді едәуір жерге шығарып алды да, әткір
кара көзін қадай офицердің бетіне үңіле қарап:
«Ах, атаңа нәлет... сен иттерді осында шақырған кім!
Тыныш елді түршіктірген шошқа, мә сыбағац»— деи автоматпен қойып жіберді.
Осыдан кейін менің қасыма келіп:
— Ағай, офиңермен әцгімеміз аяқталды. Ол қазақша
білмейді екен, меи үйреттім,— деи күлді Телеген.
Ой сен әлгіні... оқасы жоқ, батыр екенсіц, — дсп
Бауыржан Төлегеннің арқасынан қақты.
— Тәйірі, фашист жалкы ма, тағы да біреуін әлі-ақ
әкеп беремін,— деді ол.
...Басқыншы фашистерге қарсы тацға жақын басталған
шабуыл өте күшті жүріп барады. Біздің полк бір деревнядан соң екіншісін алуда. Ж а у қашуда. Кері қашқаи әскерін кұтқару үшін жәие біздің шабуылымызға бөгет жасау,
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тылымызды зияндау үшін ж ау самолеттерін жіберуде.
Ново-Свинюхова деревнясы өртеніп жатыр.
Полк командирінің бүйрығы бойынша ротамыз үшке
белініп, әр взвод үш батальонга берілген еді. Соловьев
бірінші взвод пен үшінші батальонға кеттім. Мен Гадьконыц взводымен бірге бірінші багальонға кеттім. Қасыма
байланысшы етіп жылпос автоматчик Гриша Бахолдинді
ертіп алдым. Ол Москва түбінде талай ұрыстарға қатысқан, бірге болған ер жігіт еді.
- ГЗіріпші батальон шабуылга шыққанда жаудыц үш
самолеті ұшып келіп бомбалады. Одан келген шығын аз.
Тек бірнеше адам жаралы болды. Сол жаралы болғандардыц бірі Бахолдин еді. Оған: «Сен жаралы болдыц, кейін
кет» дедім.
— Ж арам жеңіл, сіздерден қалып ешқайда бармаймын,— деп тұрып алды.
Батальон тағы шабуылға шықты. Селоға жақындады.
Селоның шетіне ене бергенде жаудың жасырып қойған пулеметі оқ атты. Соған қарай автоматчиктер жөнелді. Пулеметтіц оғы борап тұр, бас көтертер емес.
— Шайкенов, қайдасыц?— деп айғайладым.
— Мен мұндамын!
— Бар, ана пулеметті құртып кел.
Шайкенов ецбектей жөнелді. Оны көріп қалған жау пулеметі Шайкеновты атқылай бастады. О қ оның үстінен зуылдап өтіп жатыр. Соғысқа алғаш кіргендіктен болар, Шайкенов кейін шегіне бастады.
— Бұйрықты неге орындамай келе жатырсың?— деп
ақырдым.
— Ж араланып қалдым.
— Ой қорқақ неме. Мен саған әлдеқашан қорқақ деп
айтпап па едім. Иығыңды оқ сызып кеткенге қорқып зорең ұшты ғой...
— Қорыққам жоқ, жаралы...
— Тоқтат сөзді!
— Гриша, ана нулеметтің сырт жағынан тиіс. Мен қақ
алдынан барам, қане, қорқағым, ер меніц соцымнан. Өлсек бірге өлеміз, менен қалушы болма! Қалсаң атам,— деп
Шайкеновты ертіп ілгері қарай қарды құша еңбектей жөнелдік. Гриша бір кішкене саймен жүріп кетті, оны немістер көрмей де қалды. Ал, Шайкенов екеумізді ж ау атқылап жатыр, оқ зу-зу етеді. Біз де оғымыз тисін-тимесін, ойтеуір жаудың үрейін алсақ болды дсгендей автоматтан оқ
жаудырудамыз.
Біз еңбектеп келеміз. Бір уақытта өзімізге таныс авто105

маттың даусы да сстілді, сол-ақ екен неміс пулеметінің уні
де өшті. Мұны көргеннен кейін біз орындарымыздан тұра
селога жүгіріп ендік.
— Жолдас политрук, бұйрығыңыз орындалды,— деп
алдымыздан Бахолдин шыға келді. Беті-аузы қан, аяғын
ақсаңдап басады.
Сол арада қалтамнан пакет алып Гришаның жарасып
таңдым. Оқ оның басына, аяғына тиген екен.
— Енді тұрма, жөнел санчастыға,— дедім.
— Ж олдас политрук, мен тағы да жсңіл жаралы бол^дым ешқайда бармаймын.
— Гриша!— деген бір ғана сөзді зілмен айтып салдым.
Бахолдин бұған түсінді де, қимастық сезіммен мені құшақтай алды. Көзіне жас та келіп қалды. Бірақ жылаған
жоқ, қолымды қысып тұрды да: «жолыққанша күн жақсы
болсын» деді де, кейін қарай кетті. Бахолдин қиратқан жау
пулеметін қарадық. Пулеметтің жапында үш неміс, оған
таяу жерде тағы бірнешеуі — барлығы 14 неміс өліп жатыр.
— Бұл Гришаның еңбек күні. Әй, қорқағым, қара мынаны, көрдің бе, батыр адамның не істегенін...
— Ағай, бұдан былай мен де қорықпаймын, оны болашақ көрсетер, соғысқа жаңа етім үйреніп келеді,— деді
Шайкепов.
— Етің жаңа үйрене бастаса, енді бірер соғыста әбдеп
шымыр болып піседі,— дедім.
Кеше түс ауа болган соғыста жұрттың көзіне Ж ұмажан
түсті. Ол былай. Автоматчиктер бір тоғайдың шетінде тұр
еді, батальондар соғысып жатқан.
Сол кезде біздің қасымызда болып ұрыс барысын бақылап тұрған Бауыржан:
— Ана бір сарайдың жанында жаудың бір танкісі тұр,
соны құртуға бір адам жібер,— деді.
Ж ұмажанды шақыртып алдым да, жаңағы танкіні құртуға бұйрық бердім. Ж ұм аж ан танкі құртатын бірнеше
гранаталарды алды да, ілгері жүріп кетті. Басқалар оғаи
қарап тұр. Бірақ басуы баяу, оққа қарсы бара жатыр. Кімнің өлгісі келеді дейсің? Ол әлденені ойлап жатқан болар.
Бірақ, нені ойлады, оны кім білмек?
Әлден уақытта Ж ұм аж ан ілгері жүгірді де, тез кейін
қайтты. Міндетті орындаған жоқ. Бұл жагдайды көрген
Бауыржан:
— Ана неме қорқып кейін қайтып барады, ж азаға тарту керек,— деді қатуланып.
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Ж у м а ж а н жүгіріп келіп:

_

— Ана бір арада бір топ неміс келе жатыр екен. Әлгі
«стой» дегенді немісше не дейтін еді, соны білгелі кейін
оралып ем,— деді.
— Сол ма еді? Қорықтың ғой. Тоқта дегенді «хальт»
дейді. Бар!
Ж үм аж ан жүгіріп кетті. Ол еңбектей, жасырына, жер
бауырлай, бұқпантайлап сарайға да барып жетті... Немістер оны аткылап жатыр... Бір уақытта сарай маңы гүрс
ете қалды, қою кара түтін аспанға бүрк ете түсті.
— Ой, анауьтң жігіт екен, танкіні құртты,— деді комиссар жұлып алғандай.
Біз Жұмажанның қайтуын күте карап түрдык. Әлден
уақытта сарайдың сол ж ақ сыртынан «уралаған» қатты
дауыс. шықты. Ол ілгері қарай шабуылға аттанған үшінші
батальон еді.
.
Үш немісті алдына салып айдап Ж үм аж ан келді. Ол:
— Ж олдас капитан, бұйрығыңыз орындалды,— деді.
— Ж арайды ер жігітсіңі— деп Бауыржан Ж ұмажанның аркасынан қағып, қолын кысты.
— Жаудын тәнкісін қираттым, маған қарсы ұмтылған жеті неміс еді, төртеуін оққа ұшырдым, үшеуін қолдарыңызға әкелдім, бағанағы «хальт» іске асты,— деді Жұмажан.

Қешегі ұрыста автоматчпктердің бірінші пзводы үшінші батальонмен қолдасып шабуыл жасаған еді. Сол соғыста көзге түскен Төлеген болыпты. Ол қай түрде, қапдай ерлік жасады, оны жолдастары айтты. Олар Төлегенді нағыз
батыр десті. «Қарсы алдынан бір неміс келіп қалды, оған
Төлеген автоматын кезей қалды. Сонда неміс өз тілінде
мен жұмысшымын,— деді... Өй, әкеңнің... Сен не кылған
жұмысшысың, фашиссің деп Төлеген автоматымен періп кеп
жіберді, немістің басы жарылып кұлап түсті» десті көргендер.
Телеген жайьінда үшінші батальонның комиссары
Чернов сол күні бізге мынадай қағаз жазьіп жіберді: «Тоқтаров тамаша автоматчик екен. Ол селоға жұрттан бұрын
енді де, бір үйдің шатырына шығып алып көшеде қаша
бастаған немістерді қырды. Оның мерген оғыиан кұтылған
неміс болған жок. Ол 23 немісті бір көшеде қырып салды.
Бұл ерлігі жайында және Тоқтаровты наградқа ұсыпып
полк командованиесіне жазып жібердік».
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Февральдын. 6.
Бүгін ж ау онша көп карсылық қимыл көрссткен жоқ.
«Мықтысынған» немістер қашып барады. Бүл сапарында
біздің әскерлеріміздің колына сан жүздеген автомашина,
қару-жарақ, азық-түлік, танкілер, зеңбірек, пулеметтер
тағы басқалары түсуде. Бәрінен қымбаттысы — фашистерДІҢ улы тырнағынан совет азаматтарын, жергілікті халықты қүткарып алудамыз. Тұтқынпан босаган халық қуанышты, Қызыл Армияға алғыс айгуда.
Сол күні ксшке, сағат 8 шамасында Бауыржан Соловьев екеумізді шақырьтп алды. Ол біраз жағдайды айта келіп
былай деді:
— Біз немістің коршау шебін бұзып, екі үлкен калада
жаудың ірі құрамасыи коршауда қалдырдық. Ж а у кейін
шегінгенімен қарсылық көрсететіп жерлері көп. Сонымен
катар, Демьяпскідегі жаудың әскері бізді ішке қарай өткізісімен өзініц Старая Руссадағы бөлімдеріне косылуды,
сөйтіп, бізді коршауға алып жойып жіберуді көздеуі сөзсіз. Бұл немістердің ең сүйетін тактикасы. Әрине, "бұған
карсы жоғарғы командование шара қолдануда. Ал, біздің
міндетіміз осы шабуыл жасаған бағытымызбен ілгері Холм
каласына қарай шабуылдап жүре беру. Бірақ біздің бүл
жолымызда, осы арадан 7—8 шакырым жерде л<аудың
үлкен бекінісі бар. Ол Бородино селосы. Осында алынған
ақпарға қарағанда, онда жаудьің «СС» және «Кубас» деп
аталагын гарнизоны тұрған көрінеді. Мен осы гарнизонды
жою туралы кортындыға ксліп отырмын. Бородино аркылы Старая Руссаға қарай бірнеше тас жолдар өтеді. Біз
Бородинодағы гарнизондарды жоюмен жаңағы жолдарды
қолға алсақ, жауға күшті қысым жасаймыз. Ж а у бұл жолдарды пайдалана алмайды, бұл жолдар арқылы қоршауда
қалғап белімдеріпе азық-түлік, кару-жарақ, әскер жібере
алмайтын болады. Міне, жағдай осындай. Осы Бородинодағы гарпизонды жою міпдетіп скінші батальонға және сендсрге тапсырып отырмын. Селоны бүгін сагаг түнгі екіде
алуымыз керек. Түсіиікті мс?
— Бәрі де түсінікті.
— Қазір орыпдарыңа барыңдар, жігіттеріңді тамақтандьтрып, демалыс беріңдер, қару-жарақтарыңды қамтамасыз
етіп алыңдар. Гундиловичпен байланыс жасаңдар,— деді.
Полк штабыпан шыққан соң Гундиловичке соға кегуді
мақұл көрдік те скінші батальонныц штабьтна бұрылдық.
— Қалай, Саша, бүгінгі түн қызық болайын деп тұр
екен, міндет те жауапты, ә?— деймін.
— Я, солай. Бұл шабуылдыц алдына автоматчиктер тү108

сетіпі сөзсіз ғой. Эх, адам да аз калды-ау,— дейді Соловьев.
— «Тәуекел ет те тас жұт» деген қазақ мақалы. Не дс
болса, көрдік. Бірақ, өте тез, жылдам қимыл, тұтқиыл ұрыс
керск. Осылай етсек, аз күш көпке тең емес пе?
— Ол дұрыс қой. Солай қимылдап көрерміз. Не де болса өзіміз бастайық.
Гундилович бізді жылы шыраймеп қарсы алды.
— Халдеріп қалай? Полк штабында болдыңдар ма?—
деді капитан Гуидплович.
— Болдық, тапсырма алдық. Онда сіз де болған көрінесіз. Бар әңгіме түсінікті ғой.
Осыдан кейін Гундилович біздерді ертіп, алдағы ұрыс
жерімен таныстырды. Батальонның штабыпа қайтып келген
соң:
— Ж ауды ойламаған жерінен ойрандау керек. Барлаушылардың әкелген хабары бойынша, мына күншығыс жақтағы үйлер жаудың дзоты көрінеді, ал, шамасы батыс-солтүстіктен тиіскен жөн болар. Мінс мына бір үйлер шамасынан...— деп Гундилович картаға үңілді, міндетті қайталап
айтты.
— Ол рас қой. Қай жер колайлы болса, біз сол жердеп
ұрып берейік. Я, біз автоматчиктер, сіздің батальонды колдау үшін берілген күшпіз, мықты сыбаға сіздікі, біздерге
бір жіліншігін берсеңіз болғаны...— деді Соловьев.
— Оның рас. Бірақ, автоматчиктің бір бөлімшесі менің
бір взводыма тең екенін ұмытпа. Сондықтан, сыбаға сенікі
боп жүрмесін... Я, бұл әңгімені жер жағдайы, жаудың бекіпіс жағдайы көрсетер,— деді капитан Гундилович.
— Артиллерия бола ма, олар біздің қимылымызды қолдай ма?
— Жоқ, артиллерия болмайды. Барлық операңия тұтқиылдан шабуыл жасауда болып отыр. Сонан соң естсріңде
болсын: Бородино гарнизонын, үш тас жолды алуға армияның командованиесі зер салып отырған көрінеді. Бұның
бәрі Бородиноның маңызы күшті екенін көрсетеді,— деп
Гундилович қайталап айтты.
— Біз ротамызға қайтайық. ГІолк командирінің бұйрыгында көрсетілген жерге түнгі сағат 24-те топтаиатын болдық қой,— дестік.
Ротамызға қайтып келсек, жігіттер там ақ ішіп, демалып жатыр екен. Бәрі де күртіктен қалқан жасап, бірінсбірі басын коя үйықтаған. Шаршаған адамдар қысқы аязды білер емес.
Демалмай жүрген тек Төлеген екен. Мен одан:
— Қандай тамақ іштіңдер?— деп сұрадым.
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— 'Галпақ танаудың жаясы, ыстык ас, нан жедік.
Тун ішінде коммунистер мен комсомолецтерді, командирлерді орындарынан тұрғыздық та, жииалыс өткіздік.
Алда тұрған міндетті айтып түсіндірдік.
Сағат 23 болып калған сді. Соловьев ротаны оятты. Бұл
кезде ротада 64 адам гаиа қалған еді. Соловьсв ротаиыц
л<ігіттеріне алда тұрған операцияныц бәрін түсіндіре келіп:
— Талай тас қорганды бұзған, сап жауды жойған гвардеецтерміз, ер жігіттерміз. Білек түре күш сынасатын жеагс келдік. Ар-иамыстың, азаматтық борышымыздыц байқалатын өткелінен өткелі тұрмыз,— деи бар жайды айтты.
Ж ұрт түсінді.
Түнгі сагат 24 болғанда рота полк командирі айтқан
жерге келіп жстті. Бірақ батальон әлі келмегеи екен. Қун
аяз, ызғырық жел де білінеді.
«Батыр-ау, батальон қайда?»— деп ойладым. Сол арада Тимонинді шақырып алдым да: «Шацғыңа мін де, Гундиловичке жет, не жайлары бар екенін біліп кел, тез орал!»
ДСДІ М.

Шаңғымен жүрудің шебері атанған Тимонин жарты сағатта оралып келді.
— Батальон казір тамақ ішкелі жатыр. Капитан Гундиловичті полк штабына генерал-майор Чистяков шақыртыпты, ол сопда кеткен көрінеді. Ал, батальонпың комиссары Трофимов жолдас «багальон кешікпей келеді» дегенді айтты.— деді Тимонин.
Бұл хабар Соловьев скеумізді ойға калдырды.
— Батальон тамақ ішіп жатыр екеи, бұған жарты сағат
уақыт керек, анау-мынауларын жинап жолға шыгу үшін
он минут керек, ал біз батальоннан 4—5 километр озып
кеттік. Мынау куртік қармен малти отырып бізге жеткенше
бір сағаттан асады. Сонымсн екі сағат уақыт керек. Бұл
көп уакыт. Мына күпнің суығына екі сағат жігіттерді тоңдырғанымыз келіспес, не де болса өзіміз тиісіп көрсек қалай болады?— дедім Соловьевқа.
— Бұл дүрыс әңгіме гой. Бірақ куш аз екенін ұмытпа.
Ж аудыц і-арнизонын құрту күшке байланысты, сондықтан
батальонды тосайық,— деді ол.
— Жок, Саша, мұныңа қарсымын. Сенін бабаң Суворов: «Жауды білекпен емес, біліммен, тапқырлықпен л<"еңеді»,— деген емес пе? Ж а у қаннен-қаперсіз жатқапда сок,тығайық, бұл кезде батальон да келер. Ал, батальонныц
келуін тоссак, жұртты жауратып аламыз. Ж аураған адам
жаралыға тең, мардымды іс бітіре алмайды. Сондықтан
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мен шабуылды өзіміз жасауды колайлы көріп отырмын.
Тэуекел ет те, тас жұт деген ғой.
— Бұл дұрыс акыл екен. Бірак, ез бсттеріңмен кеттің
деп полк командирі ұрсып жүрмесе?
— Ііолк командирі мұнымызды костамаса ұрыспайтынына мен кепілмін. Ол ақылмен іс істеуді үнататын адам.
— Жақсы, ал жоспарың қандай?
— Жоспарым мынау. Сеи Ненаховтың взводын ал да,
Бородиноның күншығыс жағынан тиіскейсің. Выставка деревнясындағы немістер мына гариизоньша көмек бере алмайтын болсын. Меп басқа жігіттерді алып, жаудың ту
сыртынан тиісем, ең алдымен у-шусыз ғана соғысам. Егер,
бізді ж ау біліп қалса, соғыс басталса, сеп де кіріс, күншығыс жақтан үлксн күш келе жатқандай әсер ст, жаудың
үрейін ал. «Выставка деревнясын Совет Армиясы алып
қойған екен ғой»,— деп ойлайтын болсын жау. Міне, менің
ойым осы.
Сол арада ротадағы командирлерді жинап алдық та,
осы жағдайды айттық, түсіпдірдік.
— Әрқайсьщ орындарыңда болыңдар, тез қимылдаңдар,
кысылшаң кезде бір-бірімізге көмек көрсету, жордем беру
басты міндет екенін ұмытпаңдар. Біз күшті жауды кулықпен, күтпеген жерден шабуыл жасап алайық деп отырмыз,
мұны естеріңе ұстаңдар,— деді Соловьев.
Командирлер орындарына кетті. Соловьев Ненаховтың
взводын алып, жолға шықты. Ал, басқа жігіттерді соңыма
ертіп, мен жөнелдім. Біз Бородиноның батыс жағындағы
саймен келе жатырмыз.
— Біз ұрысты қанжар жұмсаумен бастаймыз. Ок атып
жауды үркітуші болмаңдар, жаудың дыбьтсы шыкпайтын
болсын,— дедім жігіттерге.
— Апырай, адамды пышақпен өлтіру қалай болар
екен,— деді Жұмажан.
— Е, қандай адам? Адам деп фашисті айтасың ба? Ол
адам ба екен? Ол аң, айуан ғой. Айуанды пышакпен өлтірер болар,— дейді Төлеген.
Біз Бородиноның солтүстік-батыс жағын ала, саймен
жүріп келеміз. Әрі-беріден соң Бородиноға да жеттік. Ж ай
шолып қарап едік, жаудың бекінісі күншығыс және оңтүстік ж аққа қарай жасалынғанын, жаудың тылы онша мықты емес екендігін байқадық.
Түн іші жым-жырт. Біз Бородиноға да еніп калдық.
Жаудың әскері землянкаларда екеітін айқындадық. Әрбір
үйдің алдында аяғына саломнан жасалған пима киіп фрицтер қарауьтлда тұр. Ақ халатты автоматчиктерді олар бай111

қамай да калды. Жігіттер қолдарына сапысын алып іске
кірісті. Бородинонын батыс жағында жаудын зецбіректері
тұр ексн, оны автоматчпктер тартып алды. Батареяиы корғап тұрған фашистерден тірі қалғаны жок.
Ж ау қаннен-қаперсіз жагдайда жатқанда басталған бұл
соғыс көпке созылған жоқ. Біз ендігі күшімізді әрбір үйге
бекіиген жауға қарсы жұмсадық. Бірақ жау бізді біліп
қойды.
Немістер де коян-қолтық айқаска кірді. Осы кезде Соловьев бастаған бөлімше де келіп қалды.
Біз жүгіре басып деревняныц солтүстік шетіне шыға
беріп едік, алдымыздаи немістіц екі таикісі көрінді. Бұл
танкілср қарға көміліп жасырылған екен. Оларды автоматчиктер гранатамен, өртегіш бөтелкелермен қүртып жіберді.
Үрыс үдеп барады. Ок қардай борауда. Ж а у дзоттарындагы барлық пулемет, автомат, винтовкасыи толық пайдалануда. Б ірақ біздің жігіттер дзоттыц ауыз жағыиан бармай, оның сырт жағынаи гранатамен ұруда. Осы кезде батальон да келіп жетті. Багальонныц үлесіне скі гана дзот
қалған еді. Оны бронебойщиктер талқандап берді. Сөйтіп,
жаудың ең мықты дсгеи гарнизондарьшың бірі Бородиноны
-да алдық.
Бородиио үшін немістер екі танкі, 22 автомашина, көптеген зеңбірек, қару-жарақ, үш складынан (азық, киім-кешек, оқ-дәрі) айрылды. Және өлгсні бар, қолға түскені бар,
жаудың жүзден аса солдат, офицерлері жойылды.
—
Бородиноны жаудан тартып алғаннан кейін, оны қорғауга тиістіміз,— деді Гундилович,— жау бұл дерсвпя үшін,
оны бізден қайырып алу үшін әлі де айқасады.
Гундиловичтің бұл сөзі расқа шықты. Ж а у Бородиноны
бергісі келмеді. Ертеңіне тац атысымен Бородинодағы совет гвардеецтерін артиллериядан атқылай бастады.
Бірақ мыкты жасалған дзот көздеусіз атылған артиллерияиың снарядына бола койған жоқ.
Немістердің артиллериясына қарсы біздің артиллеристер мен минометчиктер де жауап қайырып жатты. Жауыигерлердің сөзімен айтқанда «қонакасы» жібсруде. Ж а у
Бородиионы артиллериядан атқылады, өртенбеген үй қалмады.
Ж аудың артиллериядан атуы барған сайын күшейе берді. Бұл атыс ж аяу әскерді қолдау үшін де жасалынатынын
білетін біздің командирлер немістің ж аяу әскерлерінің шабуылын күтумеи болды. Айтқанындай-ақ, жау сол күні бес
рет шабуыл жасады. Әсіресе, Бородииоға солтүстік-шығыс,
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батыс жақтарынан көп қысым көрссту ә д і с і і і колданды.
Бірақ, олардын бұл шабуылдары табысты болмады. Бородмноны қорғаушылар жауды алға ұмтылған сайын жақын
жерге жіберіп алып, қирата тойтарыс берді. Ж ау жаяу
солдаттарыныц алғашқы үщ шабуылы табыссыз болғаннан
ксйін соцғы екі шабуылына үш-үштен алты танк көмекке
жіберді. Бірақ, ол танкілсрі Бородиноға жету үшін қырқадан асу керек еді. Ол қырқа біздіц артиллеристердіц нысанасында болатын, жау танкілері жалмаңдап осы қырқаға
көтерілген кезде, артиллеристер оның төртеуін жойып жіберді.
...Сол күні соғыста автоматчиктерден де біраз адам жаралы, төрт адам қайтыс болды. Орта және кіші командирлердеп де шығып бар. Олардыц орнына қатардағы иысық
жауыигерлерді тағайындап жатырмыз. Біз сол жердің өзіпде «Қадрларды жоғарлату мәселесін» қолма-қол шешуде
едік.
Келесі күиі таң ата немістер тағы да шабуылға шықты.
Алғашқы шабуылы тагы тойтарылып тасталды.
Түс кезінде капитап Гундилович бізге өзінің байланысшысын жіберіп, мынадай бұйрық берді:
— Ж аудыц 40 шақты автоматчигі селоиың солтүстік
жағындағы өрден төмеп қарай шабуыл жасауға келе жатыр. Соны тойтаруға бір бөлімше автоматчикті қарсы аттандыр,— депті.
Бүл бұйрықты алғанда біздің қасымызда Телегеп тұрған еді. Ол жаңағы бұйрықты естісімеп жүгіре басып кетіп
қалды.
Мен бір бөлімше автоматчик алып, Бородиноныц солтүстік шетіне карай жөнелдім. Сол ж ақ шетте тек аман
қалған бір сарай бар ексн. Сол сарайға жақындай бергенде, сарай ішінен өзіміздің автоматтың сартылдаған даусы
естілді.
— Ананы қара, анаиы қара!— дегеи Ж ұмажанның даусына жалт қарасам, қыраттың Бородиноға қарай құламасында қырылып жатқан немістер. Кейбіреулері құрбақаша
тырбаңдап кейіп кетіп барады. Бұл жағдайды керген біздің жігіттер автоматтарының тиегін ағытып жіберді. Бірақ,
олардың үлесіне аз ғана иеміс қалған еді. Өйткені, әлгінде
ғана Гуидиловичтың бұйрығын естіген Төлеген жалғыз өзі
40 неміске аттанған екен. Ол сол сағатта 40-тыц 36-сып
жайратып салыпты.
Ж ацағы немістердің қару-жарақтарын, документтерін
алып, кейін қайтып келе жаттық. Жолшыбай Төлегенге:
— Осы сен, Төлеш, немісті өлтіруге құмарсың, рас, жау113

ды қыру керек. Жаумен жауша соғысқан жөи. Бірақ кейбіреулерінен мәлімет алу керек еді,— дедім.
— Сонда ырымға деп, базарлық деп бір-екі немісті тірі
қалдыру керек дейсіз ғой.
— Я, солай деймін.
— Менің кәсібім, казір, жауды қыру. Бұдан басқа мақсатым да, мамандығым да жоқ. Мүмкін сол неміс, я басқасы ертеңгі күні мені жаралы етер, я өлтірер. Сонда менін
кегімді кім алады?
— Біз аламыз.
— Жок, оны көріп жатқан меи жоқ. Соидықтан өшімді
өзім алуға тиіспін, сонда ғана жаным разы, армапсыз болам. Мен үшін біреудің кек алуы менің онша айызымды
қандырмайды...
Күн кешкірген кезде Бородиноға генерал Чпстяков псн
полковник Капров келді. Олардың келе жатқанын көрген
Гундилович алдарынан қарсы шығып, генералга жагдайды
баяпдады.
— Автоматчиктер қайда? Мені соларға алып жүр,—
дейді генерал Чистяков.
Генералдың келе жатқанын көрдім де, «апыр-ау, бұған
не деп рапорт берсем екен»,— деп ойланып қалдым.
— Ж о л д а с генерал,
мыз,— дедім.

бұйрығыңызды

орыидап

ж атыр-

— Е. орындап жатырмыз. Орындадық деп иегс айтпайсың?
— Орындадық дсп айтуға әлі ерте. Ж а у біздің жсрімізден толық қуылмайынша, бұл сөзді айтуға батылым бармайды.
— Істеріңе қанықпын, ризамын. Бүгін сендерге ариап,
днвизиялық газетті шығару туралы бұйрық бердім. Жақсы
кызмет істедіңдер, срсіңдер. Ерлік еңбектерің толық бағаланады. Жақсы. Тоқтаров қайсың?
— Меп Тоқтаров.
— Өзің кішкентай гана жігіт екенсің ғой. Мен сені үлкен, дәу екен десем...
— Ж о л д а с геиерал, бұл автоматчиктердің бәрі де бой
ж а ғы н ан біркелкі кіші болғанымен, нағыз мықты баты рларымыз осылар,— деді Капров.

Гснерал қайтарында Гундиловичқа бұйрық беріп:
— Автоматчиктерді бір жерге ұста, олар сенің мықты
күшің,— деп тапсырды.
Күн де батты. Бородиноның үйлері өртеніп болған, кей
жерде ғана шоқ жылтырайды. Бородиноның оңтүстік шетінде бір кішкене үй болатын, оның бір жағын снаряд жұ-

лыгі әкеткен. Кешкісін біз сол үйге жиналып тамак іштік.
Жігіттер кезекпсн постыларыпа кетісті. Капитан Гундиловичтің бұйрығы бойынша, біз сол үйге орналастык. Ж аңағы үйдің снаряд жұлып әкеткен жапсарын саломмең, палаткамеп қалқалап көріп едік, онша мардымды жылулық
болған жоқ. Дегенмен жел жібермейтін пана болды.
Күзетке баратын жігіттер ұйықтап қалды. Соныц бірі
Ж ұм ажан, ол шаршаса керек, қор ете түсті. Мен май шам
жағып, соғыста ерлік көрсеткендерге жауынгерлік мінездеме жазып отырмын. Комиссардың бұйрығы бойынша, бұл
документтерді ертеңнен қалдырмай тапсыруым , керек.
Күзеттен түн ішінде Төлеген келді. Ол өзіне қойылған
тамақты ысытып ішті. Сонан соң автоматын тазалап болД Ы да:
— Шіркін-ай, көңілді қалдырмайтып, ойлаған жерден
шығатын қарусың-ау,— деп ©зінс-өзі сөйлеп отыр. Аздап
ыцылдап өлеңдете бастады.
— Қоя тұрсаң қалай болар еді.
— Ғафу етіңіз, ағай, жазуыңызға бөгет жасадым-ау...
Содап кейін біраз томсарыцқырап отырды да:
— Ағай, не жазып отырсыз? Үйге хат жазып отырған
жоқсыз ба? Мен де шешеме хат жазсам ж ақсы болар еді.
— Мен наградаға ұсынылатын жігіттергс материал жазып отырмын. Ал, сен де отыр, шешеңе хаг жаз. Мә, қағаз,
конверт.
— Е, бұл жақсы болды. Корі шсшеме хат жазып, аманшылық білдірген қандай жақсы,— деп ол маған жақын келіп отырды.
— Айтпақшы Гришаны—Бахолдинді де наградаға ұсыныңыз. Мықты жігіт, тамаша ерлік керсетті. Иманбеков та
көп батырлық жасады. Оны да жазыңыз. Ал, мына жаман
Ж ұмажанды өзіңіз білесіз.
— Сені де ұсынсақ қайтеді?
— Жоқ, мен майданның соғысында небәрі төрт-ақ күн
болып отырмын. Көрсеткен ерлік жоқ. Мені қоя-ақ қойыцыз...
— Жарайды, отыр да, шешеңе хат жаз.
Тәлеген шешесіне қысқаша гапа хат жазды да, оны маған оқыды. Ол былай деп жазыпты: «Апа. Мен амап-саумын. Майданда жүрмін. Денім сау, көціл шат, іс оңды. Заводта нормамды орындап стахановшы болсам, бұл жерде
де сондан болуға тырысамын. Тағы хат жазамын. Сізге
менің жолдастарымнан сәлем. Хош, сау болыңыз. Балаң
Төлеген. 8/ІІ-42 ж.».
— Бар жазғаиың осы ма?

— Е, осыдан артық не керек?
— Жаумен қалай соғысқанывды, неше немісті қырғаныңды, майданның батыры атанғаныңды неге жазбадың?
Ордснге ұсыиылғаныңды неге айтпадың?
— Оиың бэрін айтып қайтем... Тірі болсам айтармын...
— Сен олай деп жалқаулансаң, шешеңс хатты өзім жазамын.
— Жазыңыз.
Біраз уақыт үндемей отырды да:
— Ағай, мен партияға кіргім келеді. Осының рет! қалай
болады?— дсді Төлеген.
— Бұл жақсы талап... Арызывды жаз. Өзге документтсрді мен өзім реттермін.
'Гөлегсн қуанып кетті де арыз жазды. Арызында былай
деген:
«Мен өзім жұмысшымын. Шыққан тегім кедей шаруа.
ФашистердІ коммунисше қырғым келеді. Сондықтан мепі
партияға алыцыз».
Бұл арызды оқып шықтым да, «дұрыс» дей салдым.
— Е, дұрыс болғапы жақсы. Мен енді партия мүшесі
болдым ғой,— деді.
Бұған не деп жауап беруді білмей қысылып қалдым.
«Партия мүшссініц каидидаты болдың» деп ашып айту қиып,
документтері, аикета, рекомендация, характеристика жоқ.
Бұ да қиын емес. Ал, партбюро мен дивизиялық парткомиссиядаи өткен жоқ, сондықтан қалай «партия мүшесіпіц
кандидаты болдыц» деп айтуға болады? Төлегеинің сырып
толық біле тұра, оның көңілін қалдырмайын дедім дс:
— Бүгіннеи бастап партия мүшесінің кандидаты болдың.
Енді сен коммунист Тоқтаровсың. Бұл сияқты ардақты
атақты абыроймен ақтауға тырьіс.
— Бұған шүбәңіз болмасын. Ертец соғыс бола қалса,
немістермен қалай күрескенімді, коммунисше соғысқанымды керсетермін.
— Жақсы, енді сеи жатып демал, бар, уақытты пайдалаи.
— Ұйқым келмей отыр. Осы менің байқауымша сізде
ұйқы жоқ-ау.
— Мені не қыласыц. Сөзді қой, демал.
1942 жылдың 9 февралы.
Түнгі сағат 23-тен аоып барады. Кішкене үйдің ішінде
жауынгер жолдастардыц арасында отырмыз. Осы минутта
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бәрімізде үлкен кайғы бар еді. Соловьев екеумізді қоршап
отырған автоматчиктер ауыр күрсінеді.
— Шіркін, тамаша ер еді-ау,— дейді Іңкарбала.
— Қыз мінезді, ақ ішціл, сыпайы жігіт еді...
— Несін айтасың, жанып тұрған от еді ғой...
— Әй, ондай ұл аз шығар...
— ІІІаршау дегепді білмейтін еді ғой. Қайта, саган көмектесстін, қамқоршы, жәрдемші еді...
— Баяғының батырлары да ондай ерлік керсетпсген
шығар...
Бұл сөздердіц бәрі де Телеген туралы айтылып отыр.
Автоматчиктердіц жақсы досы, майдандас бауыры Төлеген
мезгілсіз қайтыс болды. Ол ерлік өліммен қаза болды. Оныц
өліміне бүкіл жолдастары күйінішті, жылап отырғандар да
бар. Бағанағы кезде Соловьев екеуміз д еж ы л ап алғанбыз.
Бірақ, «Бұл жақсылық ырым емес, өлген адам жылауды керек етпейді, оиың елімі үшін жаудан кек алуды, бекінуді,
қайрат жинап, жауға қарсы аттануды керек етеді» дедім
жігіттерге.
Осы отырған майдандас достардың көз алдыпда Төле-геннің срлік өлім картипасы тұрған секілді. Оиың өлімі
былай болып еді. Таң атысымен немістср қатты шабуыл
жасады. Ең алдымен артпллерпядан ұрып берді, содан соц
ж аяу әскеріи аттаидырды. Бірақ бұдан ешнәрсе шықпады.
Ж аудың жаяу әскері кейін шегіпуге мәжбүр болды. Осы
кезде жау үш самолст жіберді. Ол үш құзғын Бородиноныц
үстіне ұшып келіп шүйіле бергенде, Соловьев көк ракета
атып, жауды алдады. Ж аудың самолеттері кек ракетапы
«өзіміздің кісілер» деп ойлап, бомба тастамай ұшып кстті.
Екінші рет келгенде, жаудың ж аяу әскерлері ж атқаи ж аққа
қарай екі ақ, бір көк ракета атты. Сол-ақ мұц екен, жаудың
самолеттері әз әскерін бомбалады. Бұған біздіц жігіттер
риза болды. Ж а у алданып соғылды.
Автоматчиктердің бір тобы жертөледс еді. Оның ішіндв
Төлеген бар болатын. Ж аңағы жертөлені анадайдан байқауга болатын еді. Сондықтап ж ау оны атқылай бастады.
Оның жаныидағы кеше түнеген үйіміз өртеніп жатыр, оның
түтіні блиндажға енуде. Осы жайды пайдалаиып, ж ау жақындап қоршай бастады,
— Төлсген, сен тысқа шық, жолдастарды хабарла, жау
бізді айналып барады дегенді жеткіз. Мен осыида болам,—
дедім.
— Жоқ, ағай, бұл болмайды. Мұнда мен қалайын. Сіздср аман болыңыздар.
Төлеген автомат жоне қол пулемет алып блиндажда
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қалды. Ол кеудені тұпшықтырған 'тутінге қарамастан соғыса берді. Бұл кезде біздерге көмекке батальоннан үш станокты екі пулемет және бір взвод жігіттер кслді. Бұл күш
жауды көп шығыпға ұшыратып, шегінуге мәжбүр етті. Осы
ұрыста Төлеген тағы да ерекше ерлік көрсетті.
Түс кезінде немістер басым күшпен қайта шабуыл жасады. Бұл жолы немістердің шабуылына бүкіл батальоп,
автоматчиктер болып қарсы аттанды. Нағыз күшті соғыс
басталды. Қорғану шебінің ішінде менің оң жағымда Ж ұмажан, одан әрірек жерде Төлеген н<атыр. Жаумен а р а м щ
250—300 метрдей жер. Екі жақтан да қардай борап тұрған оқ.
Телегеннің әдеті жұрттан басқа. Егер басқа автоматчнктерде оқталған запас 2—3 дпск болса, Төлегенде онын 5—6сы болатын. Осы сұрапыл атыста Төлегеннің дискасы бірінен соң бірі босап жатыр.
Нсмістердің шабуылы күшті-ақ. Олар батальонпың шебін бұзуды мақсат етеді. Сонымен қагар, реті келсе айналып
қоршауды да ойлайды. Бұган батальон алаң бола бергенде
алдыңғы жақтағы немістер жақын келіп қалды.
...Төлеген атыстың қызуына түсіп кетті. Ол өзінің сол
жағынан 20 метрдей жерде абайсызда келіп қалған неміс
офиңерін көріп қалды. Төлеген бұқпантайлап келген офицерді атып салды. Ол оның соңғы оғы еді. Офицер екі аяғынан жаралы болып ксйін қарай жылжи берді.
— Ж ұмажан, менде оқ бітті. Әкел ок,— дейді 'Гөлеген.
Бірак Ж ұм ажанда артық оқ жоқ, оның соңгы оғьтн атып
жатқап. Телегеп оғы біткен соң, жанындағы гранатасын
лақтыруға ыңғайланып орнынан тұра бергенде, жаудың үлкен калпбрлі пулеметінен атылған ок Төлегеннің ішінен
келіп тиді. Оқ оның ішін жарып, шегін шұбалтып кетті. у\қ
қар қызыл қанға боялды. Ж ұм аж ан Төлегеннің жанына
барып, опың жарасын таңуға көмектесейін деп еді.
— Оқ керек. Ана жауды мен жараладым, ол кетіп барады, елтіру керек оны,— деп айғай салды Төлеген.
— Ж арал ы болдың, кейін қайт...
Төлеген үпдеместен «оуп!» деп орнынап атып тұрды да,
салбырап шыққап жаралы шегін қарнына қысып, автоматыи қолына ала жүгірген бетімеп, жаңағы офицерді қақ
басынан беріп кеп жіберді. Офицердің миы аспанға ұшты,
автомат екіге бөлініп қ а қ айрылды. Офиңерді жайратып
салып қайта орала бергенде, жаудың қайта атылған пулемет оғы оның кеудесіне тиді... Есіл ер Төлеген осындай ерлік өліммен қаза болды...
— Төлеген үшін, жолдастар!— деп айғай салып жібер118

генімді білмей де қалдым. Барлық автоматчиктер, батальон
жігіттер орындарынан атып тұрып, автоматтан да пулеметтен де сатырлата оқ жаудырды. Уралаған қатты дауыстар
шығып кетті. Мұны артиллеристер мен минометчиктер де
қолдады... Сол-ақ екен жау кейіп шегіне жөнелді. Төлегсн
үшін әлденеше ондаған неміс қырылды.
Ж аудын шабуылы тойтарылған сон Төлегеннің сүйегі
Бородиноның күншығыс ж а қ шетіндегі төбеге жерленді.
Оны жерлерде Қапров, Бауыржан болды. Борі де ызалы,
жалынды сөз сөйледі.
Тау қыраны, жас түлек Төлеген! Айбатты арыстан,
қайратты батырым! Елің үшін ана сүтін адал актадың. Сен
үшін біз жаудан сап рет кек аламыз,— деп ант еттік.
Міие, жаңағы үйде автоматчиктердің жиналып келіп
қайғыру себебі дс осы еді. Олар Төлегенді жерлегеинен соца қ осында келгеп. Айнала жым-жырт, ешнәрсе болмағандай... Анда-санда артиллерияпың зіркілі естіледі.
Неміс-фашист басқыншыларға қарсы қолма-қол ұрыстарға Төлеген аз ғана күн қатысса да, ол өзініц батырлық,
ерлік істерімен совет халқының тарихында мәңгі өшпестей
атаққа ие болды. Ол халқын, социалистік Отанын, Коммунистік партияны шын сүйген, оған жан-тәнімен берілген,
өмірінің ақтық минутына дейін адал қызмет еткен жас
қыршын, нағыз батыр еді. Соғыстыц саябырлап, аздаған
тыныс алған кездерімізде «мен өлмеймін, мен кәп жасаймын» дейтін еді ол. «Менің тіпті де өлгім келмейді. Өлмеу
үшіи өршіл бол, үрейленіп үрікпе, қорқып қысылма. Өлімге
тік қадала қара, сонда әлім сенен қашады, сен өлімді жеңесің, мұратқа жетесің» деген де Телегеннің сөзі болатын.
Телегениің батырлық, ерлік істері халқымыздың есінен
мәңгі кетиейді, көп жасайды.
1942

ЖАС ҢАЗАҢ
Абай айтқандай «қүлақтан кіріп бойды алатын» зуенді
де асқақ, жақсы әниіц бірі «Жас қазақ» екенін білеміз. Осы
әнді соғыс кезінде, ұрыс майданында жас композитор Рамазан Елебаев шығарыпты деген сөзді де жұрт естіген. Бірақ
«Жас қазақтың» қашаи, қалай және қандай оқиғаға байланысты туғапын білушілер аз. Соидықтан осы әннің шығу
жайын айту қажет сияқты.
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Ен, алдымен, композитор Рам азаи Елебаевтың өзі туралы бір-екі сөз.
Соғысқа дейін мен Рамазанды Алматыда сырттай көріп
журдім. Бірақ бір-бірімізбен танысып, сырлас болған адамдар емеспіз. Онымен алғаш рет Москва түбінде, Ново-Иикольский деп аталатыи селода, мата тоқу фабрикасыпың
клубыида таныстық. Ол былай болып еді.
Москва түбінде фашистік басқыншыларға қарсы жүргізілген сұрапыл соғыстарға екі айдай үздіксіз қатысқап
біздің дивизия 1941 жылғы декабрь айыиың 16-да демалыска шықты. Біздің полкымыз демалу үшін Нахабино селосына орпаласқан еді. Бұл арада біраз күн тұрдық та кейінпен Ново-Никольский селосына көштік.
Демалыс дегеи аты болмаса, жігіттермен күн сайын оскери сабақ жүргізіп, оларға согыс өнерін, қолдагы қаружарақтан ату техникасын үйретудеміз. Сөйтіп жүрген кезде біздің полкымызға жаңа жігіттер келіп, қатарымызға
қосыла бастады. Полк бойынша оларды қабылдайтын компссия құрылған еді. Қомиссия мата тоқу фабрпкасының
клубына орналасып, өзіне жүктелген міндетін атқарып жатқаи-ды.
1942 жылғы япварь айының жетісі. Таң жаңа ғана біліне бастаған мезгіл еді. Комиссия мүшслерінен Балтабек
Жетнісбаев (полктағы комсомол бюросының секретары),
Александр Данилов үшеуміз кезскші болып отырмыз, жаңадаи келетіи жігіттерді күтудеміз.
— Екі күннен бері ұйқы көрмедіңдср ғой,— деді Балтабек Даиилов екеумізге,— келссі эшелон келгенше көз шырымын алыңдар, мен отыра тұрайын.
— Көп рахмет. Мұндай туысқандық қамқорлығыңа басқалар қарсы болуы мүмкін, ал мен қарсы емеспін,—деді де,
полк штабы бастығының көмекшісі аға лейтенант Данилов
бұрышта тұрған диванға құлай кетті.
— Сеп неге отырсың?— деді Балтабек маған,— мыпа
Даниловтың қасына ж ат та, демал. Ж а ң а жігіттер келгеиде екеуіңді де оятып алам.
— Мақұл.
Қанша ұйықтағанымды білмеймін, Балтабектің «тұр,
тұр» деген даусын естіп орнымиаи атып тұрсам, комиссия
отырған белмеге біраз жаңа жігіттер келгеи екен. Олармен
Данилов және комиссияның басқа да мүшелері оңгімелесе
бастапты. Бұларға Балтабек екеуміз қосыла кеттік.
— Уа, бауырым, амансың ба?— деп үзын бойлы, танауыпың астына ғана қойған мұрты бар, ашаңдау келген ақсұр жігіт маған қол берді. Бірден тани кеттім. Рам азан
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Елебаев екен. Құшактаса көрісіп жатырмыз. Сол жерде меи
оны Балтабек пен Даниловка таныстырдым.
— Бұл жігіт белгілі композитор,— деп жатырмыи. Және
Рамазаиға карап:— композиторлық кару-жарағыңыздың
кайсысын ала келдіңіз?— дедім.
— Алты тілді гармоиым бар. Жігіттердің ішіиде домбырасып ала келгепдер де кездеседі.
— Сізді полктың қай батальонына бөлді?
— Әзір комиссиядаи өткен жоқпын,— деді Рамазан.
— Бұл композитор жолдасты полктың қай беліміпе жіберу мәселссін комиссияпың председателі шешер,— деді
Данилов,— оган дейін, Елебаев жолдас, демала тұрыңыз.
Ж аңа келген жігіттерді компссия қабылдап, батальондарға жіберіи жатыр. Ал Рамазан екеуміз бір бұрышта
әңгіме соғып отырмыз.
— Міне, сіздердің қатарларыңызға мен де келіп қалдым,— деп бастады Рамазан әңгімесін,— панфиловшылардың даңқы бүкіл жер жүзіне жайылды ғой. Сіздердің соғыстагы ерліктеріңізге бүкіл ел, халық разы, мақтапыш
етіп отыр. Тылдағы жастардың бәрі сіздерге келіп қосылуды арман етуде. Сондай армандаушының бірі өзім болдым.
Соғыс комиссариатына арыз беріп, осы дивизияға жібсруді
сұрандым.
— Сіз әскер қызметіне шақырылудан босатылғандардың қатарындасыз,— деді воепкоматта істейтін бір капитан.— Сондықтан алаң бол.май жүре беріңіз.
— Маған ондай жеңілдіктің қажеті жоқ. Денім сау, жас
жігітпіп. Өз қатарымнан қалғым келмейді, мені де әскерге
шақырып майданға, панфиловшылар дивизиясына жіберуіңізді өтінем,— дедім.
— Осы бәріңнің сұрайтындарың, жібер дейтіндерің папфиловшылар дивизиясы,— деп капитан күле карады.—
Одан басқа дивизияға барғыңыз келмей ме?
— Маған совет әскерінің бәрі бірдей. Жаумен колмақол соғысып, фашистерді қырғым келеді,— дей салдым. Бірақ арманым — ианфиловшыларға қосылу екенін кайталап
айтпадым. Айтсам капитап ашуланыи қалар да тілегімді
орындамай қояр деп ойладым.
— Жақсы, етінішіңізді военкомға айтайын. Ертең келіңіз,— деді капитан.
Ертеңіне военкоматқа қайта келдім. Қеше өзім сөйлескен
капитанға жолыктым. Ол меиі военкомға алып барды.
Военком орта жастан асқан майор екен, жылы шырай білдіре әңгімелесті, тілегімді тыңдады.
— Ж арайд у, бүгін комиссияға түсесіз,— деді ол.
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Сонымен не керек, комиссиядан өттім. Баска жігіттермен бірге әскер қатарына алындым. Біраз уақыт казармада жатып, әскер оқуын оқыдық. Содан міне ездеріңізге келіп қалдық,— деп Рамазан осы кезде қасымызға келген
Балтабекке қарады.
— Дурыс. Айтпақшы, әскери атагыңыз бар ма?
— Менде ешқандай да әскери атак жоқ, болган да емес,
қатардағы жауынгермін. Шынымды айтсам, сіздерге қосылғаныма ете қуаныштымын.
Рамазанмен әңгімелесіп отырғанда комиссияның бөлмесіне Бауыржан Момышұлы келіп кірді. Ол еткен айда біз^
дің иолкқа полк командирінің орынбасары болып келген.
Қазір ол жаңа келгендерді қабылдайтын комиссияның
председателі еді. Біз оны әскери тәртіппен қарсы алдық.
Мен оған Рамазанды таныстырдым.
— Ж олдас капитан,— дедім Бәукеңе,— мына Рамазап
Елебаев жолдасты білетін боларсыз. Талантты жас композитор, былтыр Москвадағы Театр өнері институтының
композиторлар даярлайтын белімін бітірген, шығарған
ондері де бар...
— «Жолдастар», «Қазақстан», «Қуаныш» дейтін әндердің авторы емессіз бе?— деді Бауыржан.
— Иә, солай.
— Сізді бұрын көрмесем де әндеріңізді білем. «Жолдастар» былай айтылатын еді ғой,— деп Боукең, ән әуенін
ыңылдап айта бастады.-— Ж ақсы ән. Жарайды, жаумен
соғысу үшін майданға келгеніңіз құптарлық іс. Енді әдемі
әндеріңізді автомат нен пулемет арқылы да орындайтын
болыңыз,— деп күліп қойды.
— Е, онда сөз бар дейсіз бе?— деп Балтабек қостап
жатыр.
— Партияда барсыз ба?
— Жоқпын. Қомсомолда болғаи едім, қазір одан жасым асып кетті ғой.
— Ж олдас капитан, Елебаевты қай батальонға жіберуіміз керек,— деді Данилов.
— Тоқтай тұрыңыз. Бізге жаумен соғысатын жауынгер
де, композитор да керек. Қазір осында полк комиссары
Мұхамедияров келеді, сонымен ақылдасайык. Болкім, компознтор жолдасты әз мамандығы бойынша паидаланармыз.
Ертеңгі сағат оп шамасьтнда комиссия отырған бөлмеге
полк комиссары Мұхамедияров келді. Біз оған Рамазаи
жайын баяндадық. Қо.мнссар Рамазанмен біраз әңгімелесті.
Содан соң: «Елебаев жолдасты менің қарамағыма қалдырыңыз»,— деді ол Даниловқа.
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Сол күннен бастап Рамазан полк комиссарыңын секретары болып жұмысқа кірісті. Анда-санда онымен кездесіп
қалғанда:
— Қалай, Рамазан, осында келгелі қанша ән шығардыңыз?— деп калжыңдаймыз.
— Бір де ән шығарған жоқпын,— дейде ол.— Ән дегеніміз халықтың тарихында, жеке адамдардыц өмірінде болған
елеулі оқиғалардан туады. Және адамның жан-жүйесін,
ой-сезімін тебіренткен оқнғаларды әнге айналдыру үшін
көп ізденіп, көи толғану керек. «Әу» дегсннің бәрі әдемі
ән болып шықгіайды.
— Бұл айтқандарыцыздың бәрі де дұрыс шығар. Бірақ
казір бізге керегі жақсы ән,— дейміз.— Олай болса бүкіл
совет елі мақтаныш етін отырған панфиловшылар туралы
бір ән шығар^п беріціз. Ол әніціз әдемі де асқақ болсын.
Халқымыздыц ерлік рухын, гвардеецтердің батырлық бейнесін бсретіндей болсын.
— Осы тілектеріңізге мен де қол коям,— дейді Рамазан.— Жақсы ән бола ма, әлде нашарлауы бола ма, оны
болашақ көрсетер. Әуелі жауынгерлердің ерлігін өз көзімізбен көрейік те сезінейік, содан кейін бірдеме туар...
Бірақ Рамазанпың осы айтқан «бірдемссІ» Ново-Никольскийде тұрған кезімізде туа қойған жоқ. Өйткені жаца
да жақсы әи шығару үшін композиторға уақыт керек, жағдай керек екен. Ал мұндай мүмкіндік онда болмады, уакытының көбі күнделікті жұмыспеп өтіп жатты.
Бір күні Рамазан біздің ротага келді. Бұл кезде біз жігіттерді мылтық ату өнеріне үйретіп жатыр едік. Ол автоматтан шапшандата атып жатқан жігіттерге сүйсіне карай
қалыпты.
— Қалай, Рақа, ұнай ма?— дедім.
— Ұнағанда қаидай, ғажап екен! Қалай, қалай зырылдатады!— деп автоматчиктерге таңданып тұрды.
— Сіз де атып көріңіз.
— Оқты нысанаға тигізе алмай, жігіттердіц алдында
ұятқа қалармын.
— Оқасы жоқ, бірден мерген болған жауынгер аз. Сіз
де үйреніп кетесіз. Мә автомат, оқтаңыз да атыңыз.
— Қелесі жолы болсын. Қазір асығыспыи, үшінші батальонға бара жатыр едім. Егер уақытым болса, кешке келермін, әцгімелесерміз.
— Қеліціз, күтеміз.
Қүн батты, күндізгі қызмет аяқталды. Ротадағы жігіттер кешкі тамақтан кейін клубқа кино көруге кегті. Рота
командирі Соловьев екеуміз взвод командирлерімен мәжі123

ліс өткізіп, күндізгі окудың қортындысын шығардық, ертеңі-і жұмыс жайын ақылдастық.
— ІІолнтрук, клуб л<агына барып кайтайык, кнносын
көрейік,— деді Соловьев.
— Сен бара бер. Менің комиссарға л<азып беретін бір
қагаздарым бар еді.
— Ж елаю тебе успеха,— деді де Соловьев үйдеп шығып
кетті.
Қомиссарга деген кағаздарымды жазып бола бергенімдс ссік ашылды, үйгс бірнеше адам кіріп келді. Ж алт қарасам Балтабек скен. Қасында екінші батальондағы саң*
взводтың командирі Ермеков Ербатыр, полктагы л<аяу барлаушылардып бөлімше командирі Меңдіғазин Бахтняр
л<әне Рамазан бар.
— Ж аксы келдіндер, төрлетіңдер.
— Қалай, қонақтарды күтіп аларлық жағдайың бар
ма?— деп Балтабек қалжыңдай бастады.
— Қойымыз өрістеп қайтқан л<оқ еді, барыма разы
боласыңдар.
— Бізге сол барың да л<етеді. Құр ауыз кетпесек болганы,— деп Ербатыр жымың етті.
— Ербатыр мен Бахтияр ушеуміз бұл ротаныц дәміп
талай таттық қой. Мына Рамазанның сыбагасын берсең
болады,— деп Балтабек әзілдей л<өнелді.
— Бәріңе де сыбага табылады,— дедім де шай койып,
дастархан жайдым.
Сөйтіп отырғанда Соловьев пен взвод комаидирі Гадько
келді. Балтабек жайдары озіліне сала Соловьевты қағыта
бастады.
— Қазақта: «Қонақ жаман болса үй иесі қыдырады,
үй нссі жаман болса қонағы қыдырады» дегсн мақал бар.
Соловьев жолдас,. сенің біз кслердс қыдырып кетуіцді не
деп түсіну керек?
— Сен сияқты конақтың жаман болғаны ғой. Қелстіидерінді алдын ала ескертіп коймайсың ба?— деп Соловьез
қарсы дау соғып жатыр.
— Жеңілдім. Дастархаиға кел, әлі ешнәрседен құр қалған жоқсыздар, там аққа жаңа кірісіи жатырмыз,— деді
Балтабек.
Астан кейін әдемі әңгіме басталып кетті. Мұндайда
Балтабек сөзге шебер-ақ. Ол Рамазанды таныстырып, үлксн композитор деп л<атыр. «Ән мен күйдің кұдайы осы
жігіт. Өзініц шығарган әндері өте көп. Ертең, Соловьев,
сен туралы да ән шығарады, оны әуелі екеуміз қосылып
айтатын боламыз» деп те қойды.
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Балгабектің бұл сөзін естігенде Рамазан катты ұялғандай болын, екі беті қызарып кетті. Жаратылысында аса
кішіпейіл, кыз мінезді, ұялшақ, «мен» деп айтуға батылы
бармайтын Рамазан, қазір үндемей төмен карап қысылып
отыр.
— Елебаев жолдас әнін қазақш а шығаратын болар.
Оны басқа ұлттың адамдары орындай ала ма?— дейді
Г адько.
— Әдемі ән адамның ұлтын таңдамайды,— деп Ербатыр
сөзге кірісті,— Орыстың әндерін қазақ та қырғыз да айтады. Жақсы ән барлық халыққа ортақ, тумасы болып
кстеді.
— Ол рас,— деді Соловьев.
Осыдан былайғы әңгімеміз он, музыка жайыпа ауысып
кетті. Әр қайсымыз жақсы оннің барлық ұлтқа ортақекендігін дәлелдемек болып, орысша, қазақша өзіміз білетіп
ондерді айта бастадық.
— Қап, музыкалық аспабымыздың жоғын-ай,— деп
өкінді Бахтияр.
— Гармоныңды осында бекер ала келмеген екенсің,—
дсп Балтабек Рамазанға қарады.
— Әп салатынымызды білмедік қой. Қелесі жолы есте
болсын.
Ән мен өлеңді біріміз бастап, басқаларымыз қостап дегендей, өзіміз отырган кішкснс белмені басымызға көтсріп
жатырмыз. Даусымыздың қалай шығып ән ырғағын калай
келтіріп жатқанымызда жұмысымыз жоқ.
— Шіркін, әдемі ән жанға рахат қой,— дейді Балтабек.— Қөңіл көтеріліп, жақсы тыныгып қаласың. Солай
емес пе, Рамазан?
— Солай. Оныңыз дұрыс сөз.
— Айтпақшы, сізден бір норсе сұрағым келеді,— деп
Соловьсв Рамазанға қарады.— Мен композитор да, онші
да емеспін. Солай болсам да онді жаным жақсы көрсді.
Бірақ сол жаным сүйетін әндердің қалай туатынын білмеймін. Сіз композитор екенсіз, әнді қалай шығарасыздар?
Күнімеп ән салып, өлец айтқаны болмаса, басқа әңгімеде үндемей тек тыңдаумен отырған Рамазан, Соловьевтыц
сұрауыпа жауап қайыра бастады. Оныц сөзін бәріміз ықылас сала тыңдай қалдық.
Рамазан оуелі он дегсніміз не екснін, содан соц оныц
қалай туатынын аса қызықты етіп әигімелеп кетті. Әп шығару көціл күйіне, көп ізденуге, тебіреніп, толғануга байланысты екендігің де айтты. Осы ретте ол атақты орыс, қ азақ
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композиторларынын әндері қалай, қандай жағдай, қандай
оқиғаға байланысты туғандығынан мысалдар келтірді. Ал
езінің композиторлық еңбектері, әндері жайында бір ауыз
сөз айтпады. Неге айтпайсың деп біз де сұрамадық.
— Бәрекелді, көп рахмет, ән туралы жаксы әңгіме
айттыңыз,— деді Балтабек Рам азанға.— Ал бұдан бұрын
біздің сізге жасаған өтінішіміз сол күйінде. Сіз алдағы
күнде гвардеецтер туралы бір эдемі ән шығарып беруді
басты міндетім деп біліңіз, оны ұмытпаңыз.
— Мақұл,— деп Рамазан бәрімізге қолын ұсынды. Бұл
оның жауынгер жолдастарына берген уәдесі сияқты болып
көрінді.
Сол күннен бастап Рамазан біздің автоматчиктерге жиі
келіп тұратын болды. Оған екі-уш себеп бар еді. Біріпшіден, автоматчиктердің көпшілігі Рамазанға таныс, бәрі
оскерге бірге алынған, осында бірге келген. Екіншіден.
автоматчиктердің ішіиде әнші, домбырашылар бар. Қабиев,
Жұмажанов, ЕркІнбаев, Сүлтанов сияқты жігіттер майданға домбырасын да ала келіпті. Үшіншіден, автоматчиктер біркелкі жастар, құрдастар. Ж астық кездің жараскач
әзіл-кулкісі де, ойын-сауық та, қайрат пен жігер де осында.
Рамазан кей уақытта біздің ротаға күндіз де келіп жүрді. Бұл кезде автоматчиктер далада болады, шаңғы тебеді,
мылтық атады, «қызыл» мен «көкке» белініп бір-бірінс
шабуыл жасайды, қамал бұзады. Мұиың бәріне Рамазан
қызыға қарап, жолдастарының жігері мен өнеріне л<ас
балаша қуаныш білдіреді.
— Нағыз батыр автоматчиктер скен ғой,— дейді Рамазан.
— Опыңыз рас,— дедім мсн.— Ж ауды жусатып салэтын, жайпап жіберетін, жапырып тастайтын жойқып күшіміз осы автоматчиктер. Бұлардың ерліктерін ертсң фашнстермен қолма-қол ұрыска енген шақта көрерсіз. Ал жігіттердің күнделікті оқу-жаттығу, соғысқа дайындалу жұмыстарындағы қимылдары бәрімізді сүйсіндіріп жүр. Соған
қарап олар жаумен батырларша соғысады деп сенеміз.
— Солай болсын деп тілейік,— деді Рамазан. Соиы айтып ол автоматчик жолдастарына көз салды, қадала қарады. Әлдекімдерді іздсгендей болады.
— Рақа, автоматчиктерге үңіле қарай қалыпсыз. Болашақ шығармаңыздың кейіпкерін іздеп тұрған жоқсыз ба?
— Солай болуы да мүмкін...
Біздің автоматчиктер ротасы полк командирының қарамағында болатын. Әр түрлі бұйрык, нұсқауларды полк
штабынан тікелей алып тұратынбыз. Полк штабы қай жер126

де 'болса, біз де сол мацнан табылатынбыз. Осыған байланысты кейбір ж аңалық хабарды батальондардан бұрын біз
еститінбіз.
Соңғы күндері естіген ж аңалы қ хабарымыздың бірі:жақын арада майданға аттанатынымыз туралы болды. Бірақ, қаіиан, кайда?— деген сұрауга ешкім жауап бере алмады. Таңертең нолк командирі полковннк Қапров батальондар меп арнаулы бөлімдердің командирлерін, комиссарлары мен политруктарын жииап мәжіліс еткізген еді.
Онда қай'майданға және қашан аттанарымыз жайы нақтылы сәз болмады. Бар айтқаны: «демалыс мерзімі епді
ұзакка созылмас. Сондықтан жүріс дайындығы да естеріңізде болсын».
Мәжіліс аяқталды, командирлер тарай бастады. Бізбен
бірге Балтабек те тысқа шықты. Әр нәрсені сөз етіп, біраз
уақыт далада жүріп қалдық.
— Осы маған,— деп бастады Балтабек сөзін,— бір ой
келіп жүр. Майданға аттанғанда біраз күн жолда болатынымыз сөзсіз. Жолшыбай жігіттерге ойын-сауық көрсетіп
тұрған жақсы-ақ болар еді. Ол үшін, ең алдымен, өнерпаздар және музыкалық құралдар керек қой. Олардың бәрі
табылады. Мәселен, батальондарда және осы штаб маңындағы бөлімдерде баян, гармонь, аккордеон, домбыра дегендерін тольтп жатыр. Жігіттердің арасында биші де, әнші
де, басқа өнершілер де бар. Әңгіме солардың бәрін бір
жерге жинап, концерт бригаДасын кұруда.
— Бұл пікіріцді комиссарға айтпадың ба?
— Бұған дейін айтқан жоқ едім. Қазір екеуміз оған
барсақ қайтеді?
Балтабек екеуміз комиссарга келсек, полк басшылары
әңгімелесіп отыр екен. Не шаруамен келгенімізді Балтабек
баяндап берді.
— Міне бұларыңыз орынды ұсыныс,— деп Балтабекті
полк басшылары бір ауыздан қолдап жатыр.
— Сонда концсрт брнгадасын кім басқармақ? Осыны
ойладыңыздар ма?— деді полк командирі Капров.
— Илья Васильевич,— деп полк командирінің жаңағы
сұрауына жауапты комиссар қайырды,— мен сізге осыдан
біраз күн бүрьш полкымызга талантты бір жас композитордың келгснін, оны өзіме секретарьлыққа тагайындағапымды айтқан едім. Есіңізде болар, фамилиясы: Елебаев,
Менің ойымша сол жігітті өнерпаздар бригадасына л<етекші етіп бекітейік. Бригадаға ксректі адамдар мен музыкалық аспаптарды тауып алу ісіне политрук Ж.етпісбаев кө127

мектессін. Жэнс де Елебаевты бүгіннен бастап полктыц
санротасына санннструкторлык кызмсткс ауыстырайық.
— Комиссарға секретарь керек емес пе?— деп қалды
Капров.
— Бір секретарь бар ғой, сол жетеді.
Полк басшылары өнерпаздар бригадасын үйымдастыру
туралы үсыпысты толық мақүлдады. Сол күні бүл женде
арнаулы бүйрық та шықты. Рамазан Елебаев енерпаздар
брнгадасына жетекші болып тағайындалды.
Рамазан өзіне тапсырылган қызметке зор қуанышпен
кірісті. Оған Балтабек те, басқаларымыз да көмектесіп
жатырмыз. Полкта әнші де, биші де, гармоншы мен баянист
те, домбырашы мен аккордсонист те, өленші мен тақпақшы
да көп екеп. Солардың ішінен жиырма жігіт өнерпаздар
бригадасына алынды. Бұлар күндіз өздерінің бөлімдерінде
болып, міндетті қызметін атқара берді. Ал кешкілік кезде
олар клубқа жиналып, Рамазаниың басқаруымсн репитнция жасап жүрді. Музыкалық аспаптардыц да әр түрлі (үш
баян,^ екі аккордеон, алты гармонь, төрт домбыра, бес балалайка) өзімізден табылдьт.
Майданға аттапғанға дейінгі бір жұманың ішінде Рамазан бастаган өнерпаздар бригадасы өздеріне жүктелген
міндетті орындауда біраз жұмыс жүргізді. Тапыс істіц таңсықтығы жоқ дегендей, өперпаздар бригадасының жүмысып үйымдастыруда, концерт программасын, репертуарын
дайыкдауда Рамазан асқан іскерлік көрсетті, аз күнде зор
табысқа ие болды...
Бір күні кешкісін клубта өнерпаздардың концерті болды. Оғап әр батальоннан комаидирлер мен жауынгерлер
келді. Екі сагатка созылған бұл концертке көрушілер қатты разы болып тарасты.
Концерттен кейін өнерпаздардың алғашқы табысына
құтты болсын айтайық деп сахнаныц сырт жағына барып
едік, жігіттер кстіп қалған екен. Тск Рам азан ғана отыр.
Өцінси бір порсеге қуанышты екені, разы болып тұрганы
байқалады.
— Рақа, копцертіңіз жақсы өткеніне кұтты болсын айтамыз,— дедік.
— Рахмет, рахмет. Алғашқы концертіміз гой, кемшілігі
де болар. Қос жүре түзеледі дсген гой. Өзімнің байқауымша да бірінші сыннан жаман өтпегеи сияқтымыз. Осылай
кетс берсек, алдағы күнде ұятқа қалмаспыз деп ойлаймын.
Тск бір ғана жетіспей тұрған лсеріміз бар.
— Ол не?
— Өнерпаздардың ішінде ақынымыз жоқ. Әр түрлі та128

кырыпка өлең, күлдіргі әңгіме, сықақ-мысалдар шыгаратын, тіпті ән текстерін жазып беретін ақынның болғаны аса
қажет-ақ.
— Ақып табылады,— деді Ербатыр.— Сізге өлең шығарып беретіп ақын осы дивизияда кеп. Мысалы Панел Кузнеңов, Леопид Макеев, Дмитрий Снегин.
— Жоқ, бүл атаған ақындарың,— деді Балтабек,— мұпда келмейді, олар басқа бөлімде. Ақынды өз полкымыздан
іздеу керек. «Жазушылар одағының мүшесі» деген документі жоқ, бірақ ақындық қабілеті бар таланттар ез арамызда да жүр. Екінші батальонның комсоргы Алексей Самсоиов, тоғызыишы ротадағы пулемстчик Борис Герасимов,
автоматчиктер ротасындағы Ыиколай ІІеиахов пен Жұмажан Батталовты алыңыз, борі де ағып түрғап ақындар. Олар
жігіттердің алдыида өздерінің өлеңдерін, күлдіргі әңгімелеріи айтып, тыңдаушыларын мәз-мейрам еткендерін талай
рёт көрдім. Сондықтаи ақыиды алыстан іздемейік, өз арамыздан қарастырайык. Бүл жөнде сіз, Рақа, қам жемеңіз,
сізге керекті ақынды өзім тауып берем.
— Бұл көмегіңізге көп рахмет.
— Мен тағы бір ақынды, өзімізбен күнде көрісіп жүрген ақынды білем,— деді Ербатыр — Ол өзімІздің Бахтияр
Меңдіғазин.
— Тауып айттың,— дедім Ербатырға.— Бахтияр ақын.
Ол осында келгенге дейін «Соңиалистік Қазақстанда», әдебиет баспасында істеді, қабілеті бар адам. Оның газет-журналдарға жарнялаған көптеген шығармалары да бар. Ендешс өнерпаздар бригадасына Бахтиярды да тарту қажет.
— Бүл айтқандарыңыздың бәрі де орынды да дұрыс,—
деді Рамазан.— Бізге қазіргі сағатта ақын керек.
— Табамыз ақынды...
Осылай әңгімелесе отырып, клубтан шыктык. Күн іиаңытқан аяз скен. Кейбір үйлерден ән мен музыка дауысы
естіледі. Онда жігіттер ездерінше сауық кешін жасап жатқан сияқты.
— Мснің тағы бір өтінішім бар,— деді Рамазан,— осы
уақытқа дейін бір-бірімізге «сіз», «біз» деп кслдік. Қазір
біз аға мен інідей, етбауыр туыс болып кеттік. Олай болса
бұдан бьілай «сен», «мен»-ге көшейікші.
— Мақұл болсын,— дсді Балтабек.
...Дсмалысымыз бітті, майданға аттанар күн де жетті.
І942 жылғы январь айының он алтысы күні ксшкі сағат
он шамасында вокзалға келдік. Үзыииаи-үзақ созылған
эшелоннан автоматчиктер ротасына үш қызыл вагон бөлінгеи екен, соған орпаласып жатырмыз. Қалған вагондарға
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капитан Гундилович бастаган екініні батальонның жігіттері жайғасыпты. Бір мезгілде Рамазап ұшыраса кетті. Аркалап алған капшығы тіпгі үлкен, ішіиде екі-үш адамның
жүгі бар сияқты.
— Ал, Рақа, сапар оң болсын,— дедім.
— Айтканың келсін.
Осынша жүкгі калай аркалап келдің, капшығыңа ие
толтырып алғансың?
Керек дүние ғой. Мұның ішінде — деді ол капшығьш
иығынан алып,— қаруым — гармоным бар...
— Бригадацның мүшслері кайда?
_
Олар өздерінің бөлімінде. Жеті жігітім осы составта,
өзім де сендермен біргемін, он төртінші вагондамын.
— Жаксы. Жолда концерт бсресің ғой?
Міндетті түрде. Жолшыбай вагондарды аралаймыз,
сауық-сайран саламыз.
Есікті ашып, далаға көз жіберсем, калың ағаштың ішімси жүріп келеді екеміз. Түнімен канша жер жүрдік, қан
станциялардан өттік — оны біле алмадық. Әйтсуір жүріп
келеміз. Түс. кезіиде поезымыздың жүруінен де токтауы кәбейіп кетті. Көрінген разъезге сағаттап тоқтайтын болдық.
Келесі бір разъезде осы эшелопның бастығы капитан Гупдилович келіп, хал-жайымызды біліп кетті.
— Ж олдас капитан, неге тоқтай береміз,— дедік Гундиловичқа.
Соны білмсдім,— болды оның жауабы.
Күн бата бергепде біз отырған вагонға Рамазан ксліп
кірді. Оған жігіттер қатарларынан орыи берігі қарсы алды.
— Ал, Рақа, қайдан келесіц?
— Өздеріце кіріп, амапдықтарыцды білейін деп келгенім ғой. Күнімен бесінші ротаның жігіттеріне концерт бердік.
— Концертті бүкіл бригадацмен бердің бе?
Жок, өзімді қосканда ссгіз-ақ адам болдық. Басқаларымыз өз бөлімдсрінде ғой. Осы азғана адаммен де ойынсауық көрсетуге болады екен, әрқайсымыз тәрт-бес номердсн бердік, өлең айттық, би биледік, ән салдық. Концертіміз екі сағаттай уақыт алды.
— Жақсы. Ал концертіңді біздің ротаға кашап бересің?
Осы айдың 20 күні. Одан бері батальондарда болам.
Алдағы бір разъезге поездан түсем де келесі эшелонды күтем, опдагы жігіттерімді тауып алып концерт береміз. Комиссардың бұйрығы осындай.
Тоқтай қал, сен бізге снді үш күннен кейін келеді
екенсің, ал оған дейін поезд үстінде боламыз ба?
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— Оған дейін кайда болатындарынды білмеймін. Меиі.ч
білетінім: сендерге үш күннен сон келетінім. Поезда кездесеміз бе, әлде далада жолыгысамыз ба — ол арасын айта алмаймын.
— Мейлің, кашан келсең де қүшағымыз жаюлы, әйтсуір автоматчиктерді үмытып кетпесең болғаны.
— Өзімді үмытьш қалуым мүмкін, ал автоматчиктерді
үмытуым мүмкін емес. Осыған келістік пе?
— Келістік.
Рамазан екеуміздің бүдан былайғы әңгімеміз сырласу,
жән сұрасу түрінде болып кетті. Мен оны осы уақытқа дейін сөзге сараң адам шығар деп ойлаушы ем. Оным қате
екен. Ол алдымсн өзінің өмірбаянын, әскерге келгенге дейін
қайда, қандай жұмыстарда болғанын айтты.
— Ж ол қысқартайық,— деп Рамазан әңгімесіне кірісті.
Біз тыңдай қалдық.— Мен 1908 жылы қазіргі Көқшетау
облысы, Еңбекшілдер ауданына қарасты Өтей ауылы деген
жерде кедей шаруаның семьясында туыппыи. Үлкен атам
Өтей деген кісі екен. Оның Ержан, Еркебай есімді екі баласы болыпты. Менің әкем Ержан жас кезінде кәсіп іздеп,
Қазан, Самара жақтарынан келген татар саудагерлерінің қ а за қ ауылдарынан жинаған тсрі-терсек, жүн-жұрқасыи
тасуға жалданады. Ал 1896 жылдан 1910 жылдарға дейін
ж аз айларында әкем өзініц ағасы Еркебайды, інісі Жолдасбек пен оныц эйелі Рәнді қасына алып, Самара мацыпдагы татарлардың малын бағады, бие сауады, қалаға апарын
қымыз сатып жүреді.
Осындай кәсіппен айналысқан әксм 1906 жыл шамасында бір татар қызыиа үйленеді. Бұл менің анам Сабира еді.
Одан туған мен үшке қараған кезімде, әкем ел ж аққа көшу
керектігін айтады, бірақ шешем оған көибейді. Әкем де,
оның туыстары да «туған елге қайтайық» дегенді шеШсйге
отініп те, жалынып та айтады. Шсшей «бармаймын» және
«өзімнің туған жерімді тастап ешқайда кетпеймін» деп
отырып алады. Арада тағы біраз уақыт өтеді. Әкемнің
шешейге «елге қайтайық» дегснінен ешнәрсе шықпайды.
Ақыры әкем мен шешем айырылысады, шешей өз еркімен
мені океме береді. (Ксйін, ержеткен соц мен шешеме талай
рет барып, қонақтап жүрдім.)
1919 жылдың күзінде әкем мені Ахметжан дейтін молдага берді. (Бұл кезде біздіц ауыл түгіл сол маңда мектеп
болмайтын.) Одаи оқып, еш нәрсе жарыта алмай жүргенімізде, 1920 жылдың сентябрінде ауылдан мектеп ашылды.
Қуанышымыз қойнымызға сыймай, отыз шақты бала бірінші класқа түсіп оқи бастадық. Жасым он екіге келіп қалса
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да бірінші кластамын, тіптІ арамызда ои беске келгепдер
де бар еді.
— Оп екідегі бала бесінші класта оқуы керек қой,—
деді бір жауынгер.
— Оныцыз дұрыс. Бірақ қазақ ауылдарында мектсп
дегеніміз 20-жылдардыц бас кезінде ғана ашыла бастағапын, ал одап бұрын біздің маңда мектеп болмағанын сске
алсақ, 12— 15 жасар балалардың бірінші класта окуы тацқаларлы қ нәрсе емес еді.
— Сөзді бөлмецдер, айта бсріңіз, Рақа,— деді автоматчик Жұмажанов.
— Сонымен ауылдьтқ мектепте оқи бердім. Бізге Бабаұлы Андықожа, Азнабаев Рамазан дейтін мұғалімдср сабақ бсрді. 1924 жылы Шортан қаласына келіп, Тоқсаноз
Қайырбек дсйтін бала екеуміз орыс мектебіне тұстік. Орыс
тілін ұйрепе бастадық. Бұл жөнде бізге көп көмек көрсеткен ағаш кұзетшісі Петр Алексссвич Иванов пен оның қызы
Апастасня Петровна болды. Біз сол Ивановтың үйінде пәтерде тұрдық, үй иесі дс жонс опың балалары да қазақшага судай. Осы адамдар орыс тілін үйреніп, орысша білім
алуыма себепкер болды. Жәнеде Иваиов шебер гармонист
еді, ол әсіресе жексснбі күндері серуендеп көшеге шыққап
кала жастарының ойын-сауығыи басқарып, дуылдатып жү*
ретін. Оған еріп біз де ойыиға баратыпбыз. Олардьіц ойынсауыгы бізге қызық көрінетін. Сөйтіп жүріп мен гармонь
үйреиуді арман еттім. Бұл арманыма жетуіме көмектескен
де Петр Алексеевич болды. Ол маған өзі тартатыи Саратоя
гармонын үйрстті. Содан бала кезімде үйренген домбыраға
енді гармонь ксліп қосылды.
Шортан қаласындағы орыс мектебінен табаны күректей
төрт жыл оқыдым, бастауышты бітірдім. Алдағы оқудыц
жөні қалай болар екен деп жүргенімде «Әбілқайыр Досов
Бурабайға демалыска келіпті» деген хабар дүцк ете қалды. Қазақстанда Совет өкіметін орнату жолында көп енбек
сіңірген жоне сол кезде Москвада жауапты қызметте жүрген Әбілқанырдың мұнда келе қалғанына қатты куандым.
Одан ақыл, көмек сұрайын деп Бурабайға бардым. Әбілкайыр мені інісіндей, ең жақын тумасындай қарсы алды,
Орыс тілін білетінімді құптап:
— Тагы да оқуыц керек қой,— деді.
. ~ Өзім де сізге сол оқу туралы келіп тұрмын. Окуга
жібертіңіз, оқығым келеді.
Жарайды, көмектесейін. Осы айдың 20-күні осында
кел, оқуға ала кетем.
Әбілқайыр ағайдың бұл сөзіне басқа жауап таба алма132

гап басым, «рахмет, рахмет, айткан күніңізде кслсм» ден
бсріппін. Сонымен, август айынын 20 күні ағайға келсе.м,
мен секілді тагы үш бала отыр ексн. Ол бәрімізді оқуға
белгіледі, мені Орынбор рабфагына орналастырды. Бүл
1927 жыл еді.
Орынбор рабфагыида оқып жүргсн ксзім. Күнделікті
сабақпен қатар, меиде сурет салуға әусстенушілік пайда
болды. Кей кезде сабақ үстінде отыркп та сурет сала беретіпді шығардым. Жанымдағы жолдастардыц, кейде мүгалімдердің бейнесін альбомыма түсіре бердім. Мүның үстіне иианино, гитара, балалайка сияқты музыкалық аспаптарды үйрспудемін.
20-жылдардыц аяғында Орынбор үлксн қала, мәдениетті
қала еді. Мүнда мектептер, әртүрлі оқу орындары, газет,
журнал, баспа мекемелері, кино, театрлар, мәдснист ошактары көп болатын. Меи сол кезде театрға барғыш, музыка
тыцдағыш больтп алдым. Театр мен музыкасыз өмір мен
үшін бос емір сияқты еді. Осындай сезінудін әсерінен бе,
музыкаға берілгендіктен бе, әлде басқа себсбі бар ма, ол
арасын қазір айта алмаймын, әйтеуір Орынборда
жүрген кезімде өз жанымнан ән шығаруға талпындым. Кей
күндері гармонымды не домбырамды алып қала сыртына,
агаш арасына кстіп қалып жүрдім. Д алада жападан-жалгыз, жыиды кісідей гармонь нс домбыра тартам, ыцылдап
он салам. Ж аца да тыц ән іздеймін, бірақ оны бірден таоа
алмай сілемді қатыратын ем.
Сонымен, 1930 жылдың жазында Орынбордан Алматьтға кслдім. Армапым: қазақ тсатрына орналасу, соітда қызмет атқару. Театрга да келдім, бірақ мені артистік қызметке алмады. Сөйтіп жүргенде мен осыидағы қазақ атты
әскср полкына шақырылып, екі жылдай қызмет атқардым.
«Жолдастар» дейтін әнім осы нолкта шығарылғаи және
оныц жауынгсрлсріне арналған еді.
Әскер қызметінеи босанысымен қазақ театрына қайта
келдім. Театрдың оркестріне музыкант болып алындым және театр қасынан ашылып артистік қызметке даярлайтыч
студияға тыцдаушы ретінде түстім. Студияда музыканыц,
өнердіц тарихы, теориясы мен тәжірибесі жайында лекциялар, сабақтар өткізіледі. Бәрі де пайдалы. Мен нота
жазуын осында үйрендім де, өзімнің «Жолдастарымды»
нотаға түсірдім.
Студияның ксйбір тыцдаушыларын театр басшылары
қосалқы рольді атқаруға тарта ,бастады. Соның бірі меи
болдым. Мен Қазақстаиның бүгінгі халық артисі Жүсіпбек
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Елебековке серік болып «Сүнгуір кайықтагы» раднст матростың ролін ойнадым. Және осы постановканың сахналықдекорациялық кейбір картиналарын салысуға қатыстым.
Сурет демекші, Алматыға келіп қазақтыц драма тсатрында, одаи соң филармонияда істеп жүрген кезімде де оны
тастаған жоқпыи. Осы кездс Сәкен меи Ілиястың, Мұхтар
меи Бейімбеттіц, Күләш пен Жамбылдыц портреттерін жазғаным бар еді.
— Сонда немен жазатын едің?
— Карыпдашпен, көмірмен, кейде майлы бояумен.
— Сол жазғап картиналарың қайда?
— Оның кейбіреуі Алматыдағы жолдастарымда қалды.
Шынын айтайын, мснде суретші болайын деген ой болған
жоқ, әшейін әуесқойлық қой. Айтпақшы, әпдерімнің нотасын да қүиттап сақтаған адам емеспін. Әр жерде қалып
қойды ғой.
— Сонаи соң не болды? 'Геатрға алындыңыз б а ? —десті Рамазанның эңгімесін тыңдап отырған жігіттердің
біреуі.
— Жоқ, жаңағы студияда тыңдаушымын, театрдың оркестрінде музыкантпын, кейде қосалқы рольдерді орындауга қатысам, бірақ артист емеспін. Менің артист болғымақ келеді, амал не, орын жоқ. Сөйтін жүрген кезде мснің
біраз жолдастарым: «дәрігерлік институтқа түсіп оқы, саусақтарыц ұзын, жақсы хирург боласың» деп әзіл-шыны
аралас үгіттсй бастады. Бұ да ақыл екен дедім де, 1934 жылы Алматыдағы дәрігерлср дайындайтын институтқа түсіп
кеттім, оның екі курсын бітіріп те тастадым. Байқаймын,
менен дәрігер шыгатын түрі жоқ сияқты. Қой, шатаспайын,
жасымнан жақсы көретінім өнер менен музыка сді ғой, енді
олардап айрылмайын дедім де, дәрігерлік институтпен қош
айтыстым. 1936 жылдың бас кезінде Қ азақ филармониясына қызметке алыидым. Мұнда жүріп әи де шығардым, сурет
те салдым. «Қазақстан», «Қуаныш жолы» дсйтін әндерім
осы кезде туған еді.
Филармоиияда істеп жүрмін, ән мсн күйдің ортасыидамын. Құлашты кеціисн сілтейтін кез келген сняқты. Бірақ ол үшін білім керек. Сол сәтте осы ойымды Ахмет Жұбановқа айттым.
Оқимын, музыкалық білім аламын дегеніц өте орынды, меи мұныңды қатты қолдаймын,— деді Ахмет.— Москваға тарт. Москвада А. В. Лупачарский атында театр өнері
институты бар, соның композиторлар даярлайтын бөліміне
түсіп оқы.
Ахаңның бүл ақылы кеңілге қона кетті, мен Москваға
134

тарттым. Театр өнері институтыныц композиторлар даярлайтын бөліміпе түсу үиіін емтихан тапсырады скен және
жазылған бір шығарма болу керек ексн. Мен «Біржан —
Сара» дейтін музыкалық пьеса жазып бердім. Оиымды
комиссия жоғары бағалады, сейтіп мен институтқа алындым.
Институтты да бітірдік. Бүгін-ертең диплом аламыз деп
тұрғанымызда соғыс басталып кетті. Әрқайсымыз келгеп
жерімізге аттандық. «Дипломды арттарыңнан жібереміз»
деп институт басшылары калды. Тартып отырып Алматыға
келдім, филармонияда қызмет істей бастадым. Бірақ жұргтыц борі қолдарына қару алып жауыигерлік сапқа тұрып
жатыр. Сол кезде мен де военкоматқа арыз бсріп, әскерге
алуды өтіидім. Бұл өтінішім қабыл болып, осында келіп
қалдық қой...— дсп Рамазан әңгімесін аяқтады.
— Уә, бәрекелді, көп жаса, інім,— деп автоматчиктердіц ағасы, Москва үшін жүргізілген ұрыстардың багыры,
жасы қырыққа келіп қалғаи жауынгер Іцкәрбала Има.нбеков Рамазанныц қолын алды.— Әңгімец одсмі екен. Өзіц
шамасы, ән шыгаратын жігітсің-ау, ә. Олай болса, осы отырған гвардеецтер туралы бір әдемі ән шыгарып беруді ұмытпа, бәріміз айтып жүрелік.
— Іңкәр аға, мұндай тілекті Рақаңа айтқанымызға
біраз уақыт болды,— дедім,— уәдесін берген. Айтулы ерлік
болса, әдемі әп де шығатыиы сөзсіз ғой.
— Рақа, өмірбаяныцыз қызық екен,— деді жауынгер
Жарқынбаев.— Қазір туған-туыстарыңыз қайда?
— Біздің ауыл колхоздастыру кезінде «Сәуле» колхозы
деп аталған екен. Әкей соида 31-жылы дүние салды, марқүмга көрсеткен құрметім: басына құлпытас орнату ғана
болды. Екінші шешем Зейнеп деген кісі сді. Одан Шамшия,
Ақаитай, Қаішпа есімді бауырларым бар. Ақантай майдаида жүр, ал басқалары елде.
Маиадан бері Рамазанның әңгімесін зейін сала тындап
отырғандардың бірі автоматчик Төлеген Гоқтаров орнынан
тұрды да менің қасыма келді. Бір сұрауы барын айтты.
Сондағы сұрағаны:
— Әдемі ән ерліктен туа ма, әлде әдемі әннен ерлік туа
ма?— деді.
— Өзің қалай деп ойлайсың?
— Менің түсінуімше,— деді Төлеген,— әдемі әннің шығуына әйгілі ерлік себепкер болуы керек. Ерлік болса ән
туады, ал ән канша әдемі болғанымен де айтулы ерлікті
тудыра бермеуі мүмкін.
— Төлегеннің бұл айтқаны дұрыстыққа келеді,— деді
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Рамазан.— Әдемі ән үлкен оқиғадан туады. Сондай әиді
шығару міндетін мен алайын, бірақ оныц тууына себеп
болатын ерлікті сіздер алыңыздар.
— Болсын, бүган біз де келістік,— деп Төлеген күліп
қойды.
Осындай әңгімемен отырғанда түн ортасы ауып кетіпті.
Жігіттер демалуға кірісе бастады. Әлден уақытта бір кііикентай разъезге келіп жеттік. Сол жерде Рамазан вагопнан түсіп қалды да:
— Мен кейінгі эшелонды күтем, ал өздеріңе 20-күні
келеміз,— деді.
— Жақсы, күтеміз.
Рамазан уәдесінен шықты. Ол январьдың 20-күні қасына алты «артисіи» ертіп біздің вагоиымызға келді. Қолдарына домбыра, гармонь, аккорДеон үстаған оларды біз қуана қарсы алдық.
— Концертімізді бастаймыз,— деп Рамазап қүлақтандыруын айтып, жігіттердіц тыиыштық сақтауын сүрады.
Коицерт басталып кстті. Ор тілде өлец де, тақпақ та,
күлдіргі әңгімелер де айтылып жатыр, әдемі әидер мен билер орындалуда. «Артистердіц» бір номерінен екіншісі
асып түсуде. Олардың бір жарым сағаттық копцерті аяқтала бергенде біздіц жігіттер епер көрсетуге кірісті. «Үйдің
уш ауызы», «ауылдың алты ауызы» дегеиді Иманбеков пен
Ненахов айтып шықты. Ал орысша, қазақша, татарша,
үйғырша, украинша ән салушылар да табылды. Бүл ретте
Тоқтаров, Бахолдин, Изюмов, Гатченко сияқты автоматчиктер жолдастарының құрметі мсн алғысына ие болды.
Майданға аттанған жолдастарына концерт беріп мэзмейрам еткен Рамазандарга шын көиілдеи алғысымызды
айтып жатырмыз. «Тағы да келіңдер, ецбектерің жемісті
бола берсін» дегенді де айтудамыз.
Біздіц эшелонымыз январь айының 22-күні кешке қарай
Дворцы деп аталатын кішкене станцияға келіп тоқтады.
Эшелоп бастығының бұйрыгы бойынша қару-жарақ, нәрселерімізді алып вагондардан түсе бастадық. Осы эшелонмен келген роталардыц комаидирлері мен политруктарын
полк командирінің орыибасары капитан Момышұлы жинап алды да, қысқаша мәжіліс. өткізді. Ол осы арадаи майдан шебіне жақын қалганымызды жәнс осығап орай алда
тұрған міндетімізді айтып берді.
Қалың ағаш іші. Күртік қар, жолсыз жер. Күн аяз.
Полк командирінің бұйрығында көрсетілген маршрутпен
батысқа қарай тартып барамыз. Кейде күндіз, кейде түнделете жүріп келеміз.
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Келесі бір күні Быки дегсн селоның мақыидағы калың
ағаштың ішіне келіп тоқтадық. Осы арада демалмақпыз.
Ротадағы жігіттер шалаштар жасап, от жағып жатыр.
Бәрі де тынығу, демалу қамын істеуде. Шіркін, жастыц
аты жас қой. Олар бірнеше күнге ж аяу жүріске бой алдырмаған сияқты. Кейбір шалаштардан әдемі әзіл, күлкі де
естіледі.
Соловьев екеуіміздің де шалашымыз дайын болды.
Оның ішіне от жағып жайғаса бергенімізде қолында жаңа
автоматы, иыгыиа асып алған санитарлық сумкасы бар Рамазан келіп кірді.
— Уа, Рақа, жоғары шық, төрлет,— деп оны қарсы
алдық.
— Композитор жолдас, көрінбей кеттің ғой,— деді Соловьев.
— Көрінбегенім рас, оның себебін айтайын,— деп Рамазан жауап қайыра бастады.— Осыдан екі күн бүрын мені
комиссар шақырып алды да, жақын арада жаумен айқаска
кірісетінімізді айтты. Бұл ұрыс кезінде конңерт беруге мүмкіндігіміздің болмайтындығын және оған қолымыздың
тимейтіндігін ескертті. Содан кейін комиссар: конңертке
қатысатып жігіттердің бэрі де өз бөлімдерінде болып,
жауыигерлік міндетін атқаруға кіріссін деді. Мен санротама барып, кешеден бері сатшпструктордың міндеті мен кызметін үйрене бастадым. Бүгін қолыма автомат және санитарлық сумка алдым. Ұрыс уақытыпда қай батальонда
боларымды озірге білмедім.
— Полктық санротаның санпнструкторлары үрыс кезінде батальондарға бөлінеді ғой,— деді Соловьев,— сіз, жолдас композитор, біздің ротаға сұранып келіңіз.
— Бұл айтканыңыз маған қатты ұнайды. Бірақ сіздерге
келу, келмеуім менің қолымда емес қой.
— Жақсы, сізді автоматчиктер ротасына бөлуді өзім
сұрап алайын,— деді Соловьев.
Ертеңіңе Соловьев полктағы санротаның командирі
Валентин Александрович Кирилловқа барып, Рамазанды
өзімізге ертіп әкелді. Міне сол күнпен бастап, Рамазан
Елебаев автоматчиктер ротасында санинструкторлық қызмет атқара бастады.
Ж ауға қарсы қолма-қол ұрысқа кіріскен кезде санинструктордың қызметі өтс қиын да жауапты болады. Оның
негізгі міндсті: жаралыларға жәрдем беру, өз бетімен жүруге ж арай алмайтындарды кейінгі ж аққа шығару, үрыс
майданында ж аралы жатқап жауынгерлерді жаудың несерлей төгілген оғына қарамастан өлімнен қүтқару, қандай
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жағдай болса да ұрыс алаңында жаралыны қалдырмау.
Бұл сияқты міндеттерді орындау үшін санинструктордың
өзі ержүрек, батыл да өжет болуы керек. Міне осындай
батыр санинструктордың бірі Рамазан болды. Бұған бір-екі
мысал келтірейік.
Февральдың екісінен үшіне қараған түн. ГІолктың алдыңғы отряды болып келе жатқан автоматчиктер Новосвинюхово деп аталатын деревняға кіріп келді. Бұл деревняда бекінген ж ау бізді біліп қалды, оның сыртта тұрғак
күзетшілері мылтық атып, дабыл қақты. Сол жерде атыс
басталып, жүре берді. Ж ас автоматчиктер қолма-қол соғысқа бірінші рет кіріп отырганына лсэне ұрыс салу тәжірибелерінің жоқтығына қарайтын емес. Олар жауға өрттей тиісе
отырып, таң, ата Новосвпнюховоны дұшпаннан тартып
алды, жаудың көптеген адамы, техникасы, қоймалары қолға түсті.

Біздің жігіттер жауға қарсы түпде бастаған шабуыльш
күн көтеріле үдетіп жіберді. Осындай жойқын ұрыстар
жүргізіп бара жатқан автоматчиктердің қатарыида Рамазан кетіп барады. Ол л<аралы болған жолдастарына жәрдем көрсетіп, кейінде тұрған дәрігерлік пунктқа жөнелтіп
келеді.
Күн бата шабуыл бәсеңдеді, күиімен күркіреген атыстар
да басылды. Біз қалың ағаш ішіне жиналдық, жігіттер
там-ақтануға, демалуға кірісті. Бұдап бұрынғы ұрыстардан
алған тәжірибеміз бойынша жауынгерлерді түгендей бастадық. Әр жерде жігіттердің әзіл-күлкісі естіледі. Күндізгі
үрыстарда кімнің кандай ерлік жасаганын, жаудьі қалай
қуғандарын айтып жатыр.
— Нағыз батыр деп сержант Тимонинді айту керек. Бір
езі бес фашисті үшырып түсірді ғой.
—
Ер деп мыпа Қысыраубаевты айтсайшы. Өзі кіпкішкентай бола тұрып, жаудың бір дөкейін тұтқындап
әкелді.
— Есінен айырылған жау'алды-артына қарамай қашады екен.
— Тоқпағы мықты болса, киіз қазық жерге кіреді деген
бар емес пе?..
— Бәлемдерге сол керек. Л<аудың зымырай қашқанын
ертең де көрерміз, тек қуып үлгір.
— Ж ауды осылай дүркірете қусақ, соғыс ертең-ақ бітетініне сенем.
Бұл сөздер басқыншы жаумен қолма-қол соғысқа бірінші рет қатысып отырған жас автоматчиктердің бүгінғі
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үрыстан алған алғашкы әсері еді. Соньщ езінен олардың
сенімі, жауды жеңетіндігі байкалады.
Шеткерірек түрған бір топқа келсем, ротаның старшинасы ІІІупилько мен Рамазан және бірнеше жігіт отыр.
Орталарында кішкене қол шана. Бір жігіт шанаға арқаннан жетек тағып жатьтр.
— Бүларың не?— дедім амандасқаннан кейін.
— Қол шана ғой,— дейді Рамазан.— Ауыр жаралыларға
керек екен.
— Бүгін қанша адамымыз жаралы болыпты?
— Сегіз жігіт жаралы, оның бесеуін кейінге жібердік.
өзгелері осында,— деп Рамазан жағдайын айтты.— Апырай,
шабуыл дегенің кызық болады екен ғой.
— Нссі қызық екен?
— Бәрі қызык. Ж аудың дүркірей қашқаны, қарсыласа
алмай зытқаны. Ең қызығы л<ас автоматчиктердің тайсалмай алға үмтылуы, л<аудың есін тандыра сүмеңдеткені.
— Бүл тек бастамамыз ғой. Ұрыстың үлкені де, қызығы
да алда. — Тағы бір байқаған ғажабым,— деді Рамазан,— жастардың өткірлігі. Тіпті л<аралы болған жігіттердің жарасына қарамай үрысқа үмтылуына қайран қалдым. Бірінші
взводта өзіммен бірге Алматыдан келген Воробьев дегеп
автоматчик бар еді. Түс кезінде ол басынан жаралы болды,
кемек көрсеттім де жарасын таңып беріп, «енді кейін қайт»
дедім. Ол сөзімді тыңдамай, үрыс жүріп жатқаи л<аққа
қарай жүгіре женелді. Ал аяғынан жараланған Қаримов
дейтін үйғыр жігіт «жарамды тезірек байлап берші, қатардан қалмайын, фриңтерден кегімді алайын» дейді. МІне,
өл<ет деп осыларды айт. Соларды керіп езің де өжеттеніп
кетеді екенсің.
— Ио, мүндай ел<ет те батыр жігіттер бәріміздің мақтанышымыз ғой. Айтпақшы, өзің үрысқа кіріскен жоқсың
ба?
— Жоқ, мен бүгін жігіттердің ерлігін бақылаушы ғана
болдым. Ж аралы ларға көмек көрсеттім. Соғыс дегеннің не
екеиіне енді-енді түсіне бастаған сияқтымын.
— Мүның л<ақсы екен. Бірақ сақ болғайсың.
Ж ауға қарсы жүргізілгеи шабуыл келесі күні мейлінше
үдеп кетті. Ж а у әрбір қолайлы л<ағдайды пайдаланып, шегіне соғысу әдісіне салып барады. Бүгін полк командирі
біздің ротамыздың екінші взводын резервіне қалдырды да,
басқа екеуіп шабуылдап кетіп бара жаткан батальондарды
Колдауға шығарды. Бірінші взводты алып Соловьев үшін139

ші батальонға тартты. Және ол өзімен бірге Рамазанды да
ала кетті.
— Жолдас композитор,— деді Соловьев Рамазанға езініц әдеттегі әзіліне салып,— кеттік.
— Қол шанамды алайын ба?
— Әрине, алғаныц жөн, керегі болады.
Бүгінгі шабуыл да сәтті болды. Ж аудан көптеген селоларды тартып алдык және көш ілгері барып қалдық.
Қүн батқан соц, әдеттегідей, қайта жиналдық жігіттердіц
хал-л<айын біліп, бүгінгі үрыстыц қорытындысын шығарудамыз.
— Композиторымыз ер л<ігіт екен,— деді Соловьев.—■
Оньіц бір ерлігіне бүгін өзім куә болдым.
— Қандай?
— Бері кел, картадан көрсетейін,— деп Соловьев планшетінен картаны алды.— Мына Трошки селосына л<ете
бергенде жау қатты қарсылық көрсетті, бізді ілгері бастырмай атқылап берді. Батальон командирініц бұйрығы бойынша, қасыма бір топ автоматчик алып селоныц солтүстігіне
қарай ұмтылдым. Алғарақ кеткен бір автоматчигім аяғынан л<араланды, ол не ілгері, не кейін кете алмай оқтың
астында қалды. Сол кезде қасымда тұргап композитор
қол шанасын сүйрете ілгері ецбектей жөнелді. Жолдасыпа
көмекке бара жатыр. «Тоқта!» дегеніме қарар емес. Ол ецбектей отырып жаралы жолдасына да жетті, опы шанасына салып ала бергенде оц л<ағынан екі неміс келіп қалды, компознторды және жаралы автоматчикті «тіл» ретіпде
алып кетпек. Қомпозитор л<ацағы екі пемісті байқап қалды
білем, автоматын зырылдатып қоя берді, немістің екеуі де
домалап түсті. Енді не істер екен деп бақылап түрмын. Ол
жаралы л<олдасын шанасына салды да, сүйретіп алып келді. Міне, композитордың осы ерлігін әз көзіммен көрдім.
— Ж аралы кім екен?
— Автоматчик БейІсов. Екі аягынан жаралы екен. Оғая
композитор көмек көрсетті де, кейінде түрған санитарларға
табыс етті. Осы ерлігі үшін композиторды наградаға тапсыруымыз керек. Шыиымды айтсам, мен оиы интеллигепт
адам ғой, соғыста ерлік жасай алар ма екен деп ойлайтын
едім. Оным теріс екен.
— Иә, бұл жақсы ерлік екен. Мұны композитордап күткен әдемі әніміздің алғашқы әуекі, бірінціі л<олы делік.
Панфиловшылардыц л<ауға қарсы 1942 лшлдың февраль айында бастаған жойқын шабуылы күнпен-күнге үдеп
барады. Ж аудыц мықты деген қорғаныртарын бүзып өтудеміз. Осы үрыстар кезінде біздің автоматчиктер де
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айтарлықтай ерлік жасауда. Олардьщ тамаша ерліктері
фашистерден, әсіресе, Бородино селосып тартып алган кезде көрінген-ді. Алдын ала күшті бекініске айналдырылған
бұл селоны біз жаудан февральдың алтысына караған түиі
тарт:>:п алғанбыз.
Жау Бородиноиы тастап кеткісі келмей және оны бізден қайырып алмақ болып үш күн бойына қарсы шабуыл
жасады. Бірақ жаудың онысынан ешнәрсе шықпады. Өйткені бүл селоны фашистерден босатысымен-ақ капитан
Гундиловичтің батальоны қорғаныс жасап алған болатынды. Полк командирінің бұйрығы бойынша біздің автоматчиктер ротасы Гуидиловичтің қарамағьша берілген-ді. Біз
батальонға қосылып және оны қолдай үш күн бойына жаумен қатты айқасқа түстік. Осындай айқастың алғашқы
күиі Рамазан аяғынан жаралы болып жүре алмай қалды.
Оны батальонның санвзводына Ербатыр Ермековтың езі
алып келіп, жарасын байлап берді.
— Фашистер саған да куәлік берген екен,— деді Ербатыр Рамазанға. Бүл сөзге түсінбей қалған Рамазан:
— Куәлігің ие?— деді.
— Немістің ефрейторы ма, солдаты ма, әйтеуір біреуі
«К азақ композиторы Елебаев соғысқа қатысыи аяғынаи
ж аралы болды. Соны куәландырам» деп аягына окпен мөр
басқан екен. Мен соны айтам,— деп Ербатыр әдеттегі қалжыңын айтып жатыр.
— Осы сенің-ақ қалжыңың таусылмайды екен,— деп
Рамазан күліп жіберді.— Біреу жаралы болып жатса, сен
оны күлкіге айналдырасың,
— Кұдай әзіл-күлкіден айырмасын. Ал сенің жараң
түкке де тұрмайды, сүйеғің аман, тек сол аяғыңның тарамысы жыртылыгіты. Келесі шапамен санротаңа жөнелтсм, бір
жұмадай сонда жатып емделесің. Содан соң қайтадан катарга қосыласың.
Күн бата Рамазан полктың сапротасына жөиелтілді.
Сол кеткеннен ол біздің ротамызға кайтып оралмады, бірінші батальопға санинструктор болып кетіпті. Осыған
байланысты ол автоматчиктердің Бородиноны қорғауда
және одан кейін де жасаған ерліктерін ез кезімеи көре
алмады.
Февральдың 23-і. Кызыл Армияның 24-жасқа толған ұлы
үлы мейрам күні.
'Гүс кезі. Қалың ағаш ішіндегі бір алаңға орбір батальондардан топ-топ лсігіттер келе бастады. Бүлар әткен шабуылдарда тамаша ерліктер жасағаны үшін үкімет наградасына үсынылған командирлер мен жауынгерлер еді.

Бүгін оларға ордендер мен медальдар тапсырылмак. Сол
үшін жиналып тұрмыз.
Жиналған жігіттерге Қапров, Мұхамедияров, Момышұльт, полк штабыиың бастығы капитан Мамонов, партия
ұйымының секретары Александр Астахов тағы бірнеше
командир келді. Полковиик Қапров лоуыигерлерді Қызыл
Армия күнімен күттықтады. Содан кейін фашистерге қарсы
ұрыстарда айтарлықтай ерліктер жасап, айбынды міндеттерді ойдағыдай орындагы үшін наградталған командирлер мен жауынгерлерге ордендар мен медальдар тапсырды.
Рамазан Елебаев, Александр Соловьев, Балтабек Жетпісбаев, Павел Гундилович, ал автоматчиктерден Николай
Ненахов, Василий Тимонин, Іңкәрбала Иманбеков, Насыр
Изимов, Жүмажатт Батталов, тағы бірнеше адам Қызыл
Ту орденін алды. Ербатыр Ермековке Қызыл Жұлдыз тагылды. Ал автоматчик Төлеген Тоқтаров пен осы жолдардың авторы Совет Одағының Батыры атағына үсынылганы
жарияланды.
Үкімет наградасын алган жауынгер жолдастар бір-бірін құшақтап, құттықтасып жатыр. Бәрі де куанышты.
Олар полк командирінің дастархаи үстіндегі қабылдауында болганиан кейін өздерінің бөлімдеріне тарай бастады.
Біразымыз Рамазанды ортаға алып, күтты болсын айтып
жатырмыз. Неге екенін айту қиын, Рамазан ұялып тұр, екі
беті қызарып кеткен.
— Осы награданы маған не үшін бергенін түсінбеймін,—
деді Рамазан.— Қолма-қол ұрысқа қатысқан жоқпын.
— Саған награда орынды берілген,— деді Соловьев,—
Сен жаудың қардай борап тұрған оғына қарамай, алпыска
жуық жаралы жауынгерді ұрыс даласынан алып шығып
өлімпен құтқарыпсың, көмек көрсетіпсің. Мұның нағыз батырлык. Сол үшін кеудеңе Қызыл Ту тағып отырсың. Ал
Трошки маңында жасаған ерлігінді әзім көргем және сол
ерлігіңді бағалап наградаға тапсыру жөнінде полк командиріне ұсыныс жасағам. 4
— Е-е, Рақаңа екінші награданың құлағы көрініп тұр
екен ғой. Оны да осы бастан тойлай бергеніміз жөн емес
пе,— деп Ербатыр жымың ете түсті.
— Әуелі алғашқысын жусын.
— Бәрі де болады.
— Қашан? Соғыс бітіп, елге қайтқаннан кейін бе?
— Айттым ғой, болады дегеи соң болады. Хабар өзімнен,— дейді Рамазан.
— Мақұл. Оныңа да көндік, келістік.
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— Композитор жолдас, бүгін концерт берстін-ақ күн
екен,— деді Соловьев.— Артистеріц қайда?
— Концерт кейіиірек болады, артистеріміз алдыцғы
қатарда. Олар қазір фрицтерге концерт беруде,— деді Рамазаи.
— Аргистеріңмен байланысың бар ма? Қөріп тұрасың ба?
— Бәрі шабуылда жүр ғой, тек кейбіреуін ғана керем.
Бүгін награда алғандардыц ішінде әнші Батталов, баянист
Смирнов пен Андрейчук бар. Олар өнер мен ерліктіц егіз
екенін көрсетуде.
— Молодец!
Ротама қарай бара жатыр едім, соңымнан Рамазан
қуып жетті. Екеуіміз ор нәрсені айтып, сөйлесіп келеміз.
— Мені,— деді ол,— соңғы кезде Төлегеннің емірі мен
ерлігі қызықтырып жүр. Онымеп Алматыда бірге болдық,
майданға бірге келдік, аз күн болса да соғыс дәмін бірге
татыстық қой. Содан болу керек, оныц қылық-мінезі, жүріс-тұрі:сы, адамгершілігі, бауырмалдығы ойымнан да, кез
алдымнан да кетпейді. Қішкентай кеудесіне үлкен жүрек
қалай сыйып тұрған деп те коям. Батырлығы мен ерлігіне
бас иеміи де тац қаламын. Ғажап қой.
— Бұл айтуларыңа қарағанда бірдеме шығармақсың-ау.
— Иә, дәл солай. Телегеннің адамгершілік, ерлік бейнесін елестететіндей бірдеме жазғым келеді. Онда бір Телеген емес, Төлеген сияқты ерлік жасаған талай жастардың
батырлық тұлғасын көрсетсем деп ойлаймын.
— Ойың да, талабың да ете жақсы екеи, құптарлық іс.
Айтпақшы, сен Телегеннің қандай ерліктер жасағанын,
қандай жагдайда қаза болғанын білесің бе?
— Аздан мағлұматым бар. Телегеннің жауынгер жолдастарымен, әсіресе, оның қазасын ез көзімен көрген Ж ұмажан Батталов, Василий Тнмонин, Іңкәрбала РІмапбековпен әңгімелестім. Бұлардың айтқанына өзің не қосар едіц?
— Олардың саған не айтқанын естігем жоқ кой, еидеше
не қоспақпьш?
— Олай болса сен маған Телеген туралы, оның ерлігі
жайында білетіндеріңді толыгынан айтып бер. Мұны мың
адам айтса да мен үшін керек, қымбат материал, көптік
етпейді.
Сол күні кеште мен Рам азанға Телеген туралы білетінімді, көргенімді айтып бердім. Әңгімені ол өте зейін сала
тыңдады. Көптеген сұраулар беріп, болмашы бір жайларды анықтай түседі. Төлеген ұрысқа енер алдында, ұрыс
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устінде, ұрыстан кейін қандай күйде болушы еді?— деп
психологтарша сұрау қойды.
— Мұның бәрін кайтесің?
— Өте кажет. Ән дегеніміз адамның ішкі сезіміи де
білдіруі керек. Олай болса, мен Төлегеннің қай жағдайда
қандай күйдс болатынын білуге тиістімін. Оны білмесем
батырдың ерліктерін, қуанышы мен күйінішін айтып жеткізе алмаймыи. Түсінікті ме?
— Түсінікті. Ал Төлеген туралы шығармаңа қашан кірісесің, қай кезде дайын болады?
— Мен қазір ой үстіндемін, ойланып жүрмін. Төлеген
туралы болашақ әнімнің кейбір әуені ғана бар сияқты. Бірақ тұтас күйінде дүниеге келер мезгілін, қай кезде дайын
боларын айта алмаймын. Мұның үстіне әнмен отыратын
уақыт та жоқ қой.
— Катарымызға қосылган күніңиен бастап, «әдемі ән
шығарып бер» деген тілекті сағап сан рет айтқан сдік қой.
Төлеген туралы шығаратыи әнің сол тілегіміздің ж ауабы'
болар?
— Жоқ, олай емес. Ол тілектерің есімде, амандык болса оны кейін орлндаймын. Ал Төлеген туралы ән шығару
керек деген ойға февральдың оны күні келдім. Сол күні
меп қасыма үш жолдас алып Бородиноға бардым, 'Гөлегеннің жас қабірінің басыпда болдым. Бір кішкентай төмпсшіктің астында жас арыстан, батыр інім Төлегеп жатыр дегенге сенгім келмей, сол жерде көп тұрып қалыипын. Қасымдагы жолдастарым «кеттік» демесе, Төлегениің қабірі
басында ұзақ тұрыи қалады екем. Ж ас қабір мені қатты
тебірентті, «батыр інім, сені мәцгі есте қалдыру үшін алдагы бір әнімді өзіңе ариаймын» деп аит еттім. Осы әиім
ойдағьтдай болып шыға қалса, «Ж ас қабір» деп атаймын.
— Әуелі әдемі ән келсін деп тілейік, ал оны қалай атауың қ и ы і і болмас. Бірақ «Жас қабір» деген ат маған ұнамайды. Әнің қабір туралы емес., батыр туралы ғой. Ендеше, әнің адамға байланысты аталуы ксрек.
— Жарайды, бұ да есте болатын ақыл екен. Шынымды
айтайын: жатсам да, тұрсам да, жүрсем де ойымнан Төлеген кетпейді, ол мені толғандырып жүр...
— Батыр туралы әніңнің әдемі де әйгілі болуына тілектеспін.
— Рахмет.
Уақыт зымырап өтіп жатыр. Панфиловшылардың басқыншыларға қарсы 1942 жылдыц февралында бастаған
қысқы шабуылы Холм қаласының түбінде аяқталды. Осы
уақыттың ішінде гвардееңтер жаумен соғыса отырып ба144

тыска қарай 200 километрдей жер алға басты, жаудан 250
елді-мекенді (қала, село, деревня) босатып алды, мыңдаған совет адамын құлдықтан кұтқарды, фашистердін он
мыңнан астам әскерін жоііып жіберді. Панфиловшылардың
осы ерлігі аса жоғары бағаланды да, СССР Жоғарғы Советінің Президиумы 1942 жылы март айының 16-да кабылдаған Указы бойынша 8-гвардия дивизиясы Лении ордепімен иаградталды.
Ал апрель айының аяқ кезіиде Жоғары Командованиеиің ұйғаруына сәйкес панфиловшылар Холм қаласының
түбінде қорғаныс жасауға кірісті. Ловать өзеніиің шығьтс
ж а қ жағалауын бойлай бекіиістер жасап алдық. Мұндай
қорганыс жағдайында канша уақыт боларымызды білмейміз.
— Бұл жерде көп тұрамыз ба?— дейміз полк басшыларыиа. Бүған олар да нақты жауап бермейді. Бар айтары:
қорғаныс шебің мықты болсын, жау өтпейтіндей болсын.
Күи сайып жауынгерлік даярлықты жоспарлы түрде жүргізе отырып, алдағы ұрыстарга дайыпдала беріңдср, қысқы
шабуылдардың тәжірибесін оқып үйреиіңдер.
Бұл міндеттерді жүзеге асыру үшін полкымыздың барлық белімдеріиде көптеген жұмыстар жүргізіліп жатты.
Жауынгсрлерді алдағы ұрыстарға дайындау, оларға согыс
еиері мен колда бар әскери күралдардың техиикасы меи
ату әдісін үйрету, жігіттерге саяси тәрбие беру сияқты жүмыстарға айрықіпа кеңіл аударамыз. Бұлар күнделікті
өміріміздің көрсеткіші секілді.
Айтылған кезде, полктың басқа бөлімдері сияқты, Рамазан істейтін санрота да өзіне тапсырылған міндетті орындаумен болды. Дәрігерлер мен санинструкторлар қысқы
шабуылдар кезінде жүргізгеи жұмыстарыиа талдау жасауда және алдағы ұрыстарға дайыидаудың жолдарын, әдісамалдарын қарастыруда. Осы ретте айта кету керек: баскаларға қарағанда санротадағы жігіттердің оқуына, жазуына
уақыты мол болатын. Мұндай мол уақытты босқа жібермей, ол өзінің творчестволық жұмысына пайдалана бастады.
Ловать бойында қорғанысқа көшкен күннен бастап, Рамазанның қолынан алты тілді кішкене кара гармонь түспейтіи болды. Санрота жағына күндіз барсаң да, кешке
барсаң да бір жуан карағайдың түбіне орындық қойып алыи
гармоиь тартып отырған Рамазанды көресің.
— Рақа-ау, қашан келсем де ылғи гармонь тартып отырасың, бүадан баска жұмысың жоқ па?— деймін.
— Қатардағы санинструкторды басып жатқан жұмыс145

жоқ қой,— дейді Рамазан.— Сондықтан уақытымның көбін
осы гармоньға беріп жүрмін. Сенен несін жасырайын, Тө«
.леген туралы шығармақ болған әнімді іздеп сандалудамын.
Бұл сырымды рота командирі де, жолдастарым да біледі.
Олар маған сәт тілейді де басқа жұмыс тапсырмайды, «жаңа әпіңді тезірек еститіп болайық» дейді.
— Бұл жақсы жұмыс екен. Ал әнің қай күйде?
— Әзірге қаңқасы ғана бар деуіме болады. Күн-түн
толғанудамын.
— Асықпа, әніңнің әдемі болып шығуына боріміз тілектеспіз ғой,— дедім.— Біздеи қандай көмек күтесің, нендей
жәрдем берейік?
— Балтабек екеуіңнен ешқандай да көмек сұрамаймын,
Ал Ербатырдың қолғабысы керек сияқты, ол домбырашы
гой. Мұны мен әнім дайын болғанда білдірермін.
Арада біраз уақыт өтті.
Кешкілік кез еді. Балтабек, Бахтияр үшеуіміз барлаушылар взводына қарай бара жатыр едік, Рамазан мен Ербатыр кездесе кетті.
— Шүйінші,— деді Ербатыр.
— Аузыңа май, қалағаныңды ал,— дестік.— Иә, нендей
ж аңалық әкелдіңдер?
— Жаңалығымыз: ән әкелдік,— деді Ербатыр.— Мына
Рақаңның кептен бсрі толғанып жүретінін білуші едіңдер
ғой, бүгін ол үл тапты. Төлеген туралы ән дүниеге келді.
— Уа, қайырлы болсын, құтты болсын,— деп жатырмыз.— Кәне, бұл әнді тыңдауымыз керек қой. Барлаушы-.
лардың «кең сарайына» барайық.
Бахтияр бастаған барлаушылардың жер үйі әрі кең, әрі
биік болатын және кешкісін электр жарығы үзілмейтін. Сондықтан да бұл үйді жігіттер «кең сарай» деп атайтын. Бәріміз сонда бардық. Рамазан гармонын, Ербатыр домбырасын ала келген.
— Ал, ағайындар, жаңа Ербатыр бәрінді қуантыи шүйінші сүрады ғой, сол дүниемді алдарыңа алып келдім.
Тыңдаңдар,— деп Рамазан гармонын қолына алды.
Біз тыңдай қалдық. Әи баяу үнмен басталып, қоңыржай
да салмақты түрде өрбіп барады. Келесі сәтте алғашқы
әуен байсалды қалпынан кенет өзгеріп биікке көтеріледі,
самғай женеледі. Осылай шарыктаған ән бара-бара жан
жүйеңді шымырлата бастайды, тұла бойьща мұң мен кайғы
сезімі енгендей болады. Содан өмір меи өлім таласқандай,
кең тынысың тарылып басыңа қатерлі қауіп тенгендей халге жеткізеді, кез алдыңда емір үшін ақтық демі біткенше
алысқан алыптың асқақ тұлғасы, қаһарлы күші елестейді.
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Рамазан аса бір шабытқа келіп, гармонын аңырата
тартып отыр. Екі самайынан аққан теріне де қарар емес.
Ал біз болсақ, ұйып қалыпгіыз. Әрқайсымыз терең ойға
кеткепдейміз.
— Апырау, мынауың ғаламат ән ғой,— деді Балтабек,
Рамазан гармонын тоқтатқан кезде.
— Иә, керемет екен,— деп Рамазанға құтты болсыи айтып, қуанышымызды білдіріп жатырмыз.
— Берген бағаларыңа көп рахмет. Мақтанғаным емес,—деді Рамазан,— бұл әнім өзіме ұнайды, ойдағыдай шыққан
сияқты. Рас, қайырмасының жетпей тұрған жері бар, әлі де
өңдеймін, түзеймін ғой. Гармонь мен домбыраға, баян мен
аккордеонға да салып кердім, бәріне де келетін секілді.
— Бұл әннің сөзі бар ма?
— Сөзі әзірге жоқ, тек үні бар. Бірер күнде сөзін жазам.
— Рақа, осы әніңді шығаруыңа қанша уақыт кетті?
— Екі айдан аса қиналдым ғой. Әннің алғашқы жолдары Төлегеннің жас қабірін көргенде-ақ туып еді. Бірақ сол
жолдардың жалғасын көп іздедім, күні-түні ыңылдаумен
жүргеп кездерім де болды.
— Әнің әдемі екен,— деді Бахтияр,— Батырдың ерлік
тұлғасын беріпсің.
— Ал бұл әннің атын не дейміз?— деді Балтабек.
— Рақаң осыдан біраз уақыт бұрын Төлегенге арнаган
әнімді «Жас қабір» деп атаймьін дсген еді,— дедім.— Сонда да айтқам, қазір де айтайын: «Жас қабір» дегсн келісті
атау емес. Сондықтан бұл әнді майданда срлік жасап, халкының даңқын шығарған ескерткіш етіп «Жас қазақ» деп
атағанымыз жөн.
Бұл атауға Рамазан да, басқалар да қарсы болмай,
кұптау айтты. Совёт Одағының Батыры Тоқтаров Төлегенге арнап композитор Рамазан Елебаев шығарған ән сол
күннен бастап «Жас қазақ» атанып кетті.
— Бұл әннің сөзі қайда? Оны кім жазады?
— Айтайын деген ойьімды,—■деді Рам азан,— әніммсн
білдірдім. Еиді мұньің өлеңін де езім жазыгі көрейін. Бұған
дейін шығарғаи кейбір әпдерімнің өлең сәзін жазғаным
бар еді.
Бір-екі күннен кейін «Жас қазақтың» әлсңі де дайын
болды. Авторы Рамазаиның өзі. Өлеңді оқып шықтық, қазақтың он бір буынды қара әлеңі үлгісінде жазылған екен.
Өлеңдік қасиеті, адам сезіміне әсер ету жагы жетіспейді
екен.
— Рақа-ау әдемі де әсерлі әиіңе жазған мыиа өлсңің
олсіз ғой, адамға әніңдей әсер етпейді екен,— дестік.
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— Қолдан келгені сол болды.
— Еидеше, бұл өленді жөндеп редакциялау керек. Бұгаи Бахтияр көмектессін, бәлкім, жаңа текст жазар.
Бахтияр жаңа текст жазуға келісім білдірді. Ал Ербатыр
екеуіміз Рамазан жазған тексті еңдеп, редакциялаған болдық. (Өкінішті бір жай «Жас қазақтың» Рамазан жазып,
басқамыз өңдеген өлсңіи ұмытып қалыипын, қазір ол есімде жок.) Біраз уақытқа дейін «Жас қазак» сол текст бойынша айтылып журді.
1942
жылғы июнь айы. Өтксн қыста ұйымдастырылған
концерт бригадасы қайта жұмысқа кірісті. Оның жетекшісі, дирижсрі, компознторы болыи Рамазан тағайындалды.
Бұл кезде бұрынғы «артистердің» біразы қатарымызда л<оқ
еді, олардың орнына басқалар келді. Полкымызда әнші меи
биші, тақпақшы мен әңгімеші, баянист пен домбырашы,
гармонист псн комузшы олі де көп ексн. Солардың ец тацдаулылары полктағы өнерпаздар бригадасына алынды,
бірақ негізгі қызметін олар өз бөлімдсрінде атқара берді,
тек копцертке даярланганда ғана бір жсрге жииалып отырды. Олар батальоннаи батальонға барып, алдыцғы шептегі
жігіттерге концерт беріп жүрді. Сол концерттерде хормен
айтылатын әнніц бірі «Жас қазақ» болды. Бұл он тек қазақтардың емес, басқа ұлт жігіттерінің де жаи-жүйесін
босатып, кәздерінси жас шығарғанын талай рет кергеніміз
бар.
Рамазан бастағаи өнерпаздар бригадасың полк жауынгсрлері «филармония» деп атады. Оның жұмысына катардағы жауынгерлермен катар командирлер де қатысты. Миномет батальоныныц комиссары 'Гайыр Сафаев, лейтенант
Ербатыр Ермеков, лейтеиаит Александр Сафонов, капитан
Михаил Булатов, ага лейтенант Николай Трофименко, тагы
басқалары орі онші, әрі биші болып өиер көрсетті. Ал осы
бригаданың мүшесі болмаса да, бірақ копңерт қойылған
жерде жігіттердің шақыруымен Балтабек те сахнаға шығатын. Ол қазақша, орысша, татарша ән салатын, әсіресе
орыстыц «Сергей поп, Сергей иоп» дейтіи әзіл өлеңін айтып
тыңдаушыларды қыран күлкіге батыратын.
Полктағы еперпаздар бригадасы күн санап нығая берді,
программасы мен репертуары да жаңарып отырды. Олар
дивизияның құрылғанына бір жыл толуын полк көлемінде
дс мейрамдауға белсене араласты, батальондарға барып,
мерекелік концерттер беріп жүрді.
Сөйтіп жүрген кезде аса бір қуанышты оқиға бола қалды. СССР Ж оғарғы Советінің Президиумы 1942 жылғы
июль айьіның 21 күні арнаулы Указ қабылдап, Москваны
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қорғауда тамаша срлік көрсеткен 28 гвардеецке Совет Одагыныц Батыры атағын берді. Қуанышты бұл хабар көзді
ашып-жұмғанша барлық жауынгерлерге жетті. Дивизияның полктары мен батальондарында осы оқиғаға ариалған салтанатты митингілер өткізіліп жатты.
Қелесі күні осындай бір митингі дивизия көлемінде өткізілді. Оған барлық полктар мен арнаулы бөлімдерден
көптеген жауынгерлер, командирлер қатысты. Митингінің
ресмн бөлімі аяқталған соң «концерг болады» деген хабар
таралды.
—
Қуаныш бәрімізге ортак болса да, той иесі 1075(кейіпнен 23-гвардия полкы деп аталды) полк кой. 28 батыры бар бүл полктың енерпаздары бүгін аянбайтын болар.
Және бұлардың керкемөнерпаздары мақталып жүр гой,—
деген сияқты сөздер де естіледі.
Айтқандай-ақ полктыц Рам азан бастаған өнерпаздары
сол митингіге л<иналғандарға әдемі концерт берді. Қонцертке жұрттың бәрі разы. Днвизия комаидирі полковник Серебряковтың өзі өнерпаздарға алғыс айтты.
Арада біраз күн өтті. Дивизия бойынша көркемөнерпаздар бригадасы құрылып, оған әрі дирижер, әрі жетекші
болып Рамазан Елебаев тағайындалды. Бұл бригадаға
дивизияныц барлық бөлімдеріиеи талантты әнерпаздар
алынды. Соныц ішінде Қ азақ ССР өнеріне сцбегі сіцген артист Темірбек Қекебаев, тағы бірнеше өнерпаздар- бар еді.
Дивизияның көркеменершілері ж аз бойына иолктан
полкқа барып концерт беріп жүрді. Және осы кезде Рамазан аса бір творчестволық шабытқа келіп, «28 батыр»,
«Паифиловшылар маршы», «23-полк маршы», «Талғар полқының маршы» дсйтін ән-марштарын шығарды. Онын «Жас
қазағы» мен аталған марпітары көркемөнершілердің хормен айтатын басты померлеріне айналған еді.
Уақыт өте берді. 1943 жылдың япварь айында дивизияға Қазақстаннан бір топ артист, мздениет қайраткерлері
келді. Олардың ішіндс белгілі жазушымыз Ғабиден Мұстафин, Қазақстанның халық артисі Жү^сіпбек Елебеков
бар екеп.
Ғабиден мен Жүсіпбек Рамазанпыц майданда шығарған
ән-марштарьш тыңдайды. «Жас қазаққа» жоғары баға береді. Сол жерде олар «Жас қазақты» Рамазаниың өз орындауынан жазып алады. О і і ы майдандағы жігіттердің сәлемдемесі ретінде туған елге алып қайтады. Әннің жаңа текстін Ғабиден жазып береді.
1943
жылдың февраль айында жогары бастықтардың
бүйрығы бойынша мен панфиловшылар дивизиясынан бас149

ка бөлімге ауысып кеттім. Мұндайда майдан өмірін бірге
өткізіскен жолдастармен қоштасу қандай қиын. Ж олға шығар сағатта Рамазан мағап сәт сапар тілей отырып:
—
Қош бол дсмеймін, кездесіп көрісер күн алда деймін,
жеңіс күпі қуанышпен құшақтасатын болайық. Сол күні
бәріміз шалқыта салатын жаңа бір әнді ала келу менің
міндетім болсын,— деген еді.
Содан кейінгі уақытта Рамазапмен хат алысын тұрдық.
Ол өзінің және дивизиядағы л<олдастардың нс істеп жүргепін жазып тұрды. Бір хатында: «жақында (бұл 1943 жылғы декабрь айыныц іші болса керек) дивизиялық өнерпаздар бригадасы таратылды, мен өз полкыма, бұрынғы саминструкторлық қызметіме қайтып келдім» дспті.
1944
жылдьтң көктемінде панфиловшылар дивизиясы
тагы да шабуылға аттанады. Ново-Сокольники деген қаланың тұсында қатты шайқастар болады, оған Рамазан да
қатысады. Үрыстыц аса бір ауыр кезінде алдыңғы шепто
жауға қарсы атой салушылардың қатарында бара жатқан
Рамазатптыц қасына жаудыц минасы түсіп жарылады. Сол
жердс Рамазан ерлікпеи қаза болады. Бұл 1944 жылғы апрель айының 10 күні еді.
...Рамазан Елебасв. Бүл есім — Отаи соғысы жылдарында басқыншы жауға қарсы сан рет қолма-қол ұрыстарға
қатысып, тамаша ерліктер жасаған ардагерлердіц қатарында түр. Біздіц халқымыз Рамазанды Отанның солдаты,
екі рет Қызыл Ту орденімен наградталған жауынгер деп
қана еске алмайды. Оиы майданның әр қилы жағдайында,
от пен оқтыц арасында жүріп совет адамдарыныц ерлік
тұлғасын бейиелеген ән-марштардың, әсіресе «Жас қазақтың» авторы деп еске алады. Біз «Жас, қазақты» Совет
Одағының Батыры Төлеген Тоқтаровпен қатар Советтік
Отаи үшін құрбан болған жастарға, соныц ішінде композитордың өзіне орнатылған ескерткіш деп білсміз. Мұндай
есксрткіш мәңгі сақталады, өмір бойына ұмытылмайды,
еске түсірген сайын жаңарып, жарқырай берсді.
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Волоколамскіден Осташево қаласыиа қарай оцтүстікке
тартатын қара жолдың үстінде Спасс-Рюховское деп аталатын село бар. Осы селоның оңтүстік-батыс жағынан қорғаныс жасап, шабуылдап келе жатқап л<ауды бөгеу туралы
полк командирі полковник Қапровтың бұйрығын алдық.
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Бұдан бұрын бірнеше кун ұрыста болып шыққан жігіттер
шаршағандарына қарамастан, өздеріне берілген жана міндетті орындауға кірісті. Атыс ұяларын жасау, окоптар қазу, жаудың танкілері мен жаяу әскерін өткізбейтін бөгеттер
ориату сияқты жұмыстарды жұргізіп жатырмыз.
Осындай қорғаныс шебін жасап жатқан күннің ертеңіне
(ұмытпасам,' бұл 1941 жылғы октябрь айының 21 болса
керек) фашистердің «Рама» деп аталатын барлаушы самолеті ертемен үстіміздсн ұшып өтті. Ол біраз қалыктап
жүрді де, кейін қарай ұшып кетті.
—
Ал жігіттер,— деді рота командирі лейтенант Горшков,— мына «Рама» тегін келіп кеткен жоқ. Біздің шебімізді суретке түсіріп әкетті. Фашистер шабуылға шьіғады
екен. Сақ болыңдар, дайын тұрыңдар!
Горшковтың айтканы расқа шықты. Сағат ертеңгі тогыз
шамасында фашистер бізді артиллериясынан атқылан берді. Айналамызга мина мен снарядтар түсіп, жарылын жатыр. Енді бір сәтте жаудың он екі самолеті ұшып келді де
бомбаның астына алды. Селоның кейбір үйлері өртене бастады.
Бір мезгілде лек-легімен келе жатқан ж ау таикілері,
оның соңына ергеп автоматчиктер көрінді. Бәрі де бізге қарай жер сілкіндіре жүріп келеді, ок жаудыра атқылап келеді.
Шабуылдап келе ж атқан фашистерді кейінде тұрған
біздің зеңбірекшілер мен минометчиктер атқылай бастады.
Ж аудың алдыңғы танкісінен қою қара жалын бұрқ етіп
аспаиға көтерілді. Тағы бір танкі өртенс жөнелді. ІІІығынына қарамастан л<ау ілгері ұмтылуда. Шабуылға шыққан
жауды біздің жігіттср де оқпеи қарсы алып, қолдагы барлық қарудан атқылап жатыр. Фашистер қаншама тырысха
да біздің шебімізді бүзып әте алмады, біз сол күні дүшпанның бес дүркін жасаған шабуылына тойтарыс беріп ілгері
бастырмадық.
Ертеңіне тағы да қатты ұрыс басталып жүре берді. Қайтсе де бізді быт-шыт етіп талқапдауды көздеген жау күш
аямай қыспаққа алып келеді. Түске дейін жаудың үш дүркін жасаған шабуылын тойтарып тастаған едік. Ал кешке
қарай ж ау қысымы күшейіп кетті. Шығынымыз да кебейе
бастады. Әсіресе ротаның сол ж а қ қанаты әлсіреп барады,
ол жерге көмекке жібере қоятын күшіміз де жоқ. Ал лсйтенант Горшков әлсін-әлсін телефон соғып, батальон мен
полк командирлеріне жағдайдың қысылшаң екеніи баян
етуде, көмек сұрауда.
Қүн еңкейіп қалған кезде біздің сол ж а қ қанатымызға
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он шақты жігіт келіп, атыс ұяларыиан орын алды. Бәріііін.
кигені мақталы фуфайка, бастарында құлақшын, қолдарында автомаг. Олардың қайдан және кім екенін де біле
алмай тұрғанымда:
— Полк командирінің бізге жіберген көмегІ ғой,— деді
лейтенант Горшков.— Полктағы барлаушылар взводының
он жігітін жібердім, барым сол ғана деп еді полковник.
Жаңағы жігіттер орналасқан жсрге қарай жаудың екі
таикісі, зеңбірегі меи пулеметінен атқылай жүріп келеді.
Тіпті окоптарға жақындап та қалды. Сол сәтте колына
үлкен граната үстаған аласа бойлы бір жігіт окобынан атып
шықты да, алдыңғы танкті айналып өтіп, мотор жағына
гранатасын тастап кеп жіберді. Тапк гүрс ете түсті, жалыны аспанға шықты. Оны ұрып жыққан жаңағы жігіт енді
жаудың жер бауырлай еңбектеп келе жатқан солдаттарымен айқаса кетті. Ж алғыз өзі ашық алаңда жауға қарсы
автоматынан оқты селдете төгіп атысып жатыр.
— Міне, жігіт! Міне, батыр!— деп Горшков қуанышпен
айқайлап жіберді. Б ірақ сол батырдыц аты-жөиі кім екенін ешқайсымыз білген жоқпыз. Тек көз алдымызда жасап
жатқан ерлігіне куә болып тұрмыз.
Сол шақта оң қолын мойнына асып алғаи, басы таңулы
және тұла бойы батпаққа былғанған бір жігіт кейін қарай
шегініп келе жатты. Тани кеттім: полктағы барлаушылар
взводының жауыигері Сапаров екен.
— Қайда барасың?
— Ж араланып қалдым. Оң колды берген сияқтымын,
басыма жарқыншақ та тиіпті.
— Сен бұл арага қайдан келіп едің?
— ІІолк командирінің бұйрығы бойынша он барлаушы
бағанағы әзірде сіздергс кемекке келгенбіз. Бір жігітіміз
қазаға ұшырады, жаралы болғандар да бар, соның бірі
меимін.
— Байқамадың ба, жаңа ж ау танкісін гранатамеи ұрып
жыққан кім болды скен?
— Е, ол танкіні капут еткен өзіміздің Б ақаң ғой.
— Оның кім еді?
— Ол Бахтияр Меңдіғазин. Бізбен бірге ол да барлаушы болғаи. Өжет те, батыр жігіт,— деді Сапаров.
Иә, сол Бахтияр кім? Бұл сұраудың жауабын казақ совет әдебиетінің көрнекті қаламгері, марқұм Ғабдол Сланов
берген екен. Ол 1965 жылғы май айында Жсңістің 20 жылдығына байланысты «Достар хаты» дейтіи сстелік жазады.
Ғабдол аталған естелігінің машинкаға басылған бірінші
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рушісі Қабиболла (Қаби) Мыңжановқа қалдырып кетеді.
Осы естелікте Бахтияр туралы былай делінген екен:
«Бахтияр Қызылорданын жетім балалар үйінде Әбділда
Тәжібаев, Диканбай Қосанов, Қасым Шарипов, Құдайберген Есмағамбетов (бұ да майданда қаза тапты), тағы басқалармен бірге тәрбиеленіпті. Ен әуелі астана Қызылордада тұрғанда-ақ «Ецбекші қазақ» газетінде көшіруші болып
қызмет еткен.
Мен онымен 30-жылы Алматыда таныстым. Бахтиярмен
тез достасып кегіп едік. Зі-жылдыц басында «Еңбекші қазақ» газетіне (қазіргі «Социалистік Қазақстан») қызметке тұрғап соң жігіміз айрылмас дос, әрі қызметтес жолдас
болдық. Бахтияр 30-жылдардың өзінде-ақ жас та болса
(1912 жылы туған) газет қызметіне ысылып қалған тәжірибесі бар журналист еді. Ж азуы да дақсыз тізіліп түсетін
әдемі-ақ.
Газет қызметіне кіріскен алғашқы жылдарымда ол маған ұстаздай болды. Өлецдері, мақалалары бұрқырап шығып жататын. Қейіннен Жазушылар одагы мен көркем
әдебиет баспасына қызметке ауысып кетсе де, өзін тү^летіп
ұшырған үлкен ұясына махаббаты ерекше еді. Ол көркем
әдебиет баспасында редактор болып үлксн жауапты жұмыстар атқарды, көптеген кітап Бахтиярдың қолынан өтіп,
халықка тарады. Ғалымжан Ибрагимовтың «Терец тамырларын» біз оиың аударған қазақшасынан оқыдық...»
Ғабдол еске алып отырған Бахтияр Мендіғазин тек журналист қана емес, өжст те батыл, батыр да ер, адамгершілігі зор жігіт еді. Согысқа дейін мен де опы білетінмін,
бірақ ішіктің ішкі бауындай смес едік. Онымен жақын танысуымыз жоғарыда аталған Спасс-Рюховское маңында
жүргізілген соғыстан кейін басталды. Опың бастамасы былай болды:
Спасс-Рюховское маңыпда қорғаныс жасаған біздің жігіттер жауға қарсы келесі күні тағы ұрысқа шықты. Олар
бұл күні де дұшпанның алты рет жасаған шабуылып тойтарып тастап, жауды ілгері бастырмады. Бірақ күн батып,
ымырт жабылған кездс полк командирінің бұйрығын алдық та кейін, келссі қорғаныс шебіне қарай шегіне бастадық. Тәртіп сақтап, айғай-шусыз жүріп келеміз. Бір уақытта Горшков екеуіміздіц қасымыздан алты-жеті жігіт ілгері
карай өте берді. ЖүрістерІ нық та ширақ, иықтарында асьш
алған автоматтарынан басқа жүктері жоқ сияқты.
—
Мыналар кеше бізге кемекке келген барлаушылар
ғой,— деп Горшков жаңағы жігіттердің соңғы біреуін қасына шақырып алды.— Қомандиріңіз қайда?
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— Алда кетіп барады.
— Қазір командиріңізді куып жетініз де рота командирі лейтенант Горшков шақырады деңіз.
— Мақұл.
Горшков шақырған командир тез келді. Ол әскери тәртіпті сақтап:
— Ж олдас лейтенант, сіздің шақыруыңыз бойынша келіп тұрған барлаушылар взводының бөлімше командирі
Меңдіғазин.
Олар қолдасып амандасты. Содан кейін Горшков Бахтиярға «ротаның политругы» деп мені таныстырды. Бахтияр
екеуіміз құшақтаса кеттік.
— Түн қараңғысында байқамаппын ғой,— деп Бахтияр
амандық-саулық сұрай бастады.
— Әңгімелеріңізді белейін,— деді Горшков,— Барлаушыларға, осіресе, Меңдіғазин жолдас, сізге мың-мың рахмет, қысылшаң кезде ротамызға көп жордсм бердіңіздер.
Ал кешегі күні жаудың танкісін қиратып, бірнеше адамын
о дүниеге аттандырғаныңыз үшін біз сізді үкімет наградасына ұсындық, соған құтты болсын айтамыз.
— Рахмет!
— Бүдан былай да біздің ротамызда болатын шығарсыз,— деп Горшков қалжыңдай бастады.
— Сіздермен алдағы күнде де талай рет бірге боламыз
гой,— деді Бахтияр.— Бірақ қазір штабқа жетуіміз керек.
Онда да бізді күтіп отырған шығар.
Бахтиярды ілгері кстксн жігіттеріне қарай шығарып
салмақ болып, онымен қатарласа ілесіп келем. Мұпдайда
айта қоятын сез ауызға түспейтіні қандай. Әңгімені неден
бастап, не туралы айтатынымды білмей қалдым да:
— Бақа, сіз әскерге қашан алынып едіңіз?— дегенім
бар емес пе.
— Әскерге биыл июль айында, өздерінмен бірге Алматыда алыиғам.
— Апырай, содан бері үш-төрт ай өтіиті. Осы уақыттың
ішінде бір рет те кездеспеуіміз қалай?
— Оның танданарлықтай еш нәрсесі жоқ. Әрқайсымыздың қызмет атқаратын бөлімдеріміз әр жерде болды. Осы
полктың өзінде талай таныс жолдастар бар сияқты, бірақ
олармен бас қосып кездесуімізге жағдай болмай келе жатыр. Мен сенің нолитрук скеніңді білссм дс бұған дейін
жолығыса алмадық қой. Амаишылық болса, бұдан былай
жиі кездесіп тұрармыз.
— ӨзіңІз Алматыдан шыққаннан бері барлаушылар
қатарындасыз ба?
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■
— Иә. солай. Полктағы барлаушылар взводыпда бөлімше командирімін. Хал-жайым әзірге жаман емес. Барлаушы
деген халыктың атқаратыи қызметі қауіпті де кьізық
болады екен. Онын бәріне үйреніп келеміз.
Міне Бахтиярмен майдан жагдайында алғаш рет осылай
кездесіп едік. Содан бері онымен сан ұрыста, талай-талай
қиыи-қыстау жағдайда, жауға . қарсы жүргізілген қорғаныс согыстарда, шабуылдарда бірге болдық. Майдан
емірінің қуанышы меи қиыишылығын да онымен бірге көрістік.
Бахтиярмен майданда бірге өткізген, жақын танысып,
сыр алысқан кездсрімізде оның бойынан байқалған және
естен кетпейтін жайлар да көи еді. Ең алдымен, ол батыл
да ©жет, кішіпейіл, білімді, мінезге бай жігіт еді. Қандай
қиын жағдай кездессе дауласу дегеиді білмейтін, ақылға
сала айла-амал жасайтын емір тәжірибесі мол адам еді. Ол
жолдасқа дегенде жан аямайтын, қайта оған кемектесіп,
қамқорлық жасауды адамгершілік міндетім деп қарайтын.
Қасындағы жасқа да, үлкенге де ақыл айтып, кеңес беретін, түсінбеген мәселең болса ұғындырып жіберетін.
Бахтияр өте турашыл, әділ адам еді. Алдау, өтірік айту
сияқты жаман қылықтарга жаны қас болатын. Біреудің
терістігін көрсе соған күйіп кететін және оны бақырайтып
отырып бетке айтатын. Ол мақтану дегенді, біреудің табысына ортақтаса кетуді мейлінше ж ек көретін.
Ол — интерпационалист еді. Өзімен бірге жүргеи жігіттерді ұлтқа бөлмей, бір семьянын мүшесі деп қарайтын.
Бахтияр білімі кәп адам еді. Ол, әсіресе, әдебист тарихыи жақсы білетін. Қорғаныс шебінде жатқан жігіттерге
өзінің әдеби кітіптардан оқып есіне сақтаған иелер қызық
әңгімелерді айтып беретін. Бұлардьі ол орыс, қ а за қ тілдерінде бірдей әңгімелейтін.
Жоғарыда айтылғапдардыц бәрі Бахтиярдың бойына
біткен жақсы қасиеттер еді. Сондықтаи оны үлкеп де, кіші
де, комаидирлер мен қатардағы жауынгерлер де қатты
құрметтеп отыратыи. Оны олар басқаша емес, «езіміздің
Бақаң» деп атайтын. Жауыпгерлердің Бахтиярға дегсн
сүйіспеншілігі де, құрметі мен сыйлауы да «өзіміздің Бақаң» дегеп осы бір сөзінен сезіліп тұратын.
Біздің Бақаңның, ал қатардағы жауынгерлердің сөзімен
айтқанда, «өзіміздің Бақаңның» майданда жасаған батырлық, ерлік істері өте көп. Соның кейбіреуін еске алған жөн.
Жазушы Ғабдол Сланов «Достар хаты» дегеи сстелігінде Бахтиярдың 1942 жылғы июль айының 24-де жазғап
бір хатын түтас келтірген екеп. Сол хатта мынадай бір
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факті керсетілді: «Жақында,—дейді Бахтияр Ғабдолга жазған сол хатында,— бір үлкен қаитөгісте елуге тарта қанііпер
фашмстерді жоқ еткеніміз бар еді, сол еңбсгімді ескеріп
командование Қызыл Ж ұлдыз орденына наградқа ұсымыпты. Ерлік көрсеткен жалғыз ғана мен екен деп ойлама, оі і да.йлар бізде өте кеп».
Бахтиярдың жай сез арасымда гана айтып отырған бұл
ерлігі 1942 жылгы нюнь айының бас ксзінде болған еді.
Ол былай.
Гснерал Паифмлов атындағы дивизияның гварде.ецтері
1942 жылдың февраль-март айлары-нда фашмстерге қарсы
жаңқым шабуыл жүргізе отырып, Холм қаласыпа дейін
келді де, апрельдің ішінде Ловать езенін ж ағалай бекініс
жасады .’ Ловать езепінің шығысыида біздер болсақ, батысында фашистер орпаласқан.
Реті келген соц айта кетейік: басқымшы жауға қарсы
памфиловшылар ұрыс жүргізген Қалимин, Новгород, Великие Луки, Псков облыстарында орман мен ми батпакты
жер кен болады екен. Қыс күндері ағаш ішінің сазы сарғайып жатады жәме суықта қатпайды екем. Егер абайламай
жаңағы сары сазды басып қалсаң, тереңге тартыи әкетеді.
Ал ж аз күндері суы келкілдеп, батпағы іркілдеп жатқан
мұндай сазды жермем жаяу адамның жүруінің езі қияметкс соғады.
Міме, мұндай жер жағдайыида бізге де, жауға да жақсы жол керек. Ол жаяу әскср гана, соғыс техникасы, автомашина мсн танкы жүре алатын жол болуы шарт. Осыпдай
бір жол Холмды басыи, Старая Русса қаласыпа дсйін тартады да Ловать езенінің батыс жағын жағалап отырады.
Бұл жол жау қолында сді. Және ол жо«т кей жерінде өзеигс жақын келсе, кейде қашықтап кетеді. Ж аудың қорғаныс
бскіністері, ор алуан атыс ұялары, зеңбіректері мем минометтерінің атыс позициялары да осы жолдың бойында болатын.
Қорғапыс шебіндегі панфиловшылар күн сайын алдағы
жауды бақылаумен болады. Осы кезде әр полктан мсргендер тобы құрылды да, олар кез ұшында көрінген жауды
қағып тастап отырды. Ал артиллеристер мен минометчиктср де фашистермен айқасқа түсіп кек алуда.
Қүиделікті жауынгерлік қызметіміз осылай өтіп жатыр,
Совет әскерлеріміц қысқы шабуылдары кезінде соққы керген жау, енді бізге қарсы қайрат көрсетсрлік жағдайда
емес сияқты, мықты қорғаныс жасап інге кіргемі байқалады. Ендеше жаудың сол шдсрі қай жерде және қандай күйде? Млне, мұны біліп келу полктағы барлаушылардыц үлг156

сіне тиген басты міпдет еді. Оны орындауда орасан көп
кызмет атқарушының бірі Бахтияр Меңдіғазин болды.
Қысқы шабуылдар кезінде полк командованиесі қойған
жауынгерлік міндеттерді ойдағыдай орындағаны үшін Бахтияр Меңдіғазин апрель айында полктағы барлаушылар
взводына командпр болып тағайындалды. Оғаті кіші лейтенапт атағы берілді. Ал взводтың Бахтиярдан бұрынгы
командирі лейтенант Панченко полк штабына қызметке
келді.
Іаны с жұмыстыц таңсықтығы жоқ дегендей, Бахтияр
өзіне тапсырылған жаңа міндетті орыпдауға құлшына кірісті. Ол барлаушылар взводындагы жігіттерді алдагы
ұрыстарға даярлай бастады. Бұл істс ол өзінің ұқыпты да
білгір командир екендігін, ақылға сала жұмыс жүргізуге
қабілеті куштілігін көрсетті.
Май айыиың әдемі кешініц бірі еді. Алдыцгы шептегі
жігіттерді аралап келе жатсам, полк штабыныц бастығы
Андрей Ветков пен лейтенант Панченко ұшыраса кетті.
Қастарында полктагы ушінші батальонныц комиссары Балтабек Жстпісбаев бар. Амандық-саулық сүфасып жатырмыз.
— Меңдіғазинге барып, халдерін білейік,— дсді Ветков.
— Не істеп жатқаидарымен танысайық.
— Мақұл.
Бахтиярдың взводы полк штабының мацында болатын.
Олар сол жерде жер үй салып алйп, сонда тұратын. Өздерінің бұл үйін олар «кең сарай» деп атайтын. Расында да
барлаушылардың үйі «кец сарай» десе «кең сарай» еді.
Терендігі үш метр, төрт бұрышы қарағаймен қапталып,
еденіне қалыц тақтай төселген, төбесіпе жуан бөренелер
жабылған бұл үй әрі кең, әрі мықты еді. Үйдің іші таза,
жігіттердің жатуыпа арпалып екі қабаттан салынғаи сәкісі
Де бар. Жәнс үйдіц ортасында үлкен стол тұр. Ең ғажабы,
бұл ү^йде полк штабыида жоқ электр шамьт бар. Осыныц
бәрін жасаған Бахтиярдың өзі екенін білетінбіз.
Біз Бахтиярдыц «кец сарайына» кіріп келгенде үй іші
электр нұрымеи жарқырап тұр екен. Сабаққа әзірленген
студенттер сияқты, Бахтияр бір-екі жігітімсн стол басында
отыр. Алдарында кітап пен қағаз, қарындаш.
— Қеш жарық.
— Жоғары шығыңыздар,— деп Бахтияр орнынап тұрьш
қарсы алды.
— Мынадай электрді кайдан алдыцдар? Біздсрге де қараспайсыңдар ма?— деп Балтабек калжыңдай жөпелді.
— Барлаушылардьтң таппайтыны бола ма,— деп Бахти157

яр күлімдей жауап кайырды.— Нсмістерден алдык. Өткен
жолы барлауга барғанымызда фашистсрдіц бір жер үйінен
он килограмдай батареясын да ала кайтып едік. Соны
пайдаланып жатқанымыз ғой. Ссндерге батарея керек болса, ол алдағы күнде есте болсын.
— Жақсы. Оған келістік.
— Жолдас кіші лейтенант,— дсді Панченко күле сөйлсп,— біз барлаушыларға келген қонақпыз. Меймандарды
қабылдарлық жайыц бар ма? Айтпақшы, жігіттсрің қайда^
— Бәрінен де сол қонақ болу жағын айтсайшы,— деп
Балтабек Панченкопы қостап қойды.
— Бәрі де болады, қонақ күтіп аларлық жайымыз
бар,— деп Бахтияр қасындағы екі жігітіне элдспсні сыбыр
етті. Олар тысқа шығып кетті.— Бүгін бізде монша күні
еді. Жігіттер сонда, қазір келіп қалу керек.
— Ал өзіціз пе істеп отырсыз?— деді Ветков.
— Сабаққа даярланып отыр едік. Біраздан бсрі жацағы екі жігіттен неміс тілін үйреніп жүрмін. Ол екеуі неміс тілін жақсы біледі. Барлаушыға автомат қандай қажет
болса, неміс тілі де сондай керек қой. Кешкілік уақытты
пайдаланып немісше үйрснудеміз.
— Е, мұиыцыз аса құптарлық іс екен. Жаудыц сырын
білу үшін тілін білген де жақсы ғой. ІІеміс тілін үйренс
бастағаныцызға көп болды ма, қанша сөз білесіз?— деп
Ветков стол үстінде жатқан кітаптарды қолына алды.
— Сабақ бастағанымызға бір жарты айдыц шамасы
болған шығар. Қүніне ең кем дегснде елу сөз үйренуді міндет етіп сдік. Әзіргі бет алысымыз жаман емес.
— Мына Жетпісбаевты да,— деді Панченко эзілдей,—
қосып ал. Бұ да неміс тілін білуге құмар қазақ.
— Қой, шырағым,— деді Балтабек,— мсні қайтесің. Меніц қолымнан барлық қарудан ату ғана келеді, жаумен
соғысу кследі. Ал неміс тілін үйрену қолдан келмейді, оған
тілім қатып кеткен.
Балтабектіц шын көцілмен айтқан бұл сөзіие бәріміз
мәз болып күлісіп жатырмыз. Оныц адал да ақ жарқын
мінезін жақсы білетін Андрей Ветков Панченконыц жацағы қалжыцын жандандыргысы келіп:
— Ж олдас комиссар, неміс тілін үйрене алмаймын, оған
тілім қатып кеткен дегеніц эшсйін айтылған бос сәз. Зейін
салсац, аз күнде-ақ неміс тілін үйреніп шығуыца мен кепіл.
Тек бастап көр.
— Андрей, ссн де бос сөзді айтады-ақ екенсін,— деп
Балтабек дауласа кетті.— Мына Мецдіғазинге қосыл да
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немісшені өзін оқы, үйрен. Полк штабының бастьтғына неміс тілін білу аса қажет. Өйткені барлаушылар экелген
«тілді» кабылдайтын, онымен сөйлесіп мәлімет алатын
штаб бастығы ғой. Сондықтан бұл тілді білу міндет.
Осылай шыны мен әзілі аралас сөйлесіп отырғанда есік
ашылды. Сырттан бағанағы екі жігіт үйге кіріп келді. Қолдарында буы бүрқыраған шелегі, орап алған тағы бірдемелсрі бар,
Қане, жолдастар,— деді Бахтияр,— бсрі отырыцыздар. Барымызға разы болып дәм алыңьтздар.
Біз барлаушылардыц «кец сарайында» отырып, қонақасымызды іштік те, үй иелеріне рахметімізді айтып тысқа
шықтық. Бахтияр қонақтарыц біраз жерге шығарьтп салды.
— Ж ақы н арада,— деді Веткоп Бахтпярға сыбырлап,—•
жауапты бір міндет орындауға шыгып қаларсыздар. Соған
дайын болыцыз.
— Мақүл.
Ветков айтқан жауапты міндетті орындауға Бахтияр
бастаган бір тон барлаушылар май айыныц аяқ кезінде
аттанган еді. Бүл жолгы міндет: жаудыц Чикуново-Какачево мацына бекінген күші қандай екснін, атыс ұялары мен
алты ауызды миномет батареяларының кай жсрде тұрғанын анықтау және міндетті түрде «тіл» әкелу.
Олар бұл міндетті орындау үшін үш күптдей даярлық
жасағап еді. Барлаушылар жау шебіне қай жермен барады,
қалай барады,^жау тьтлына қалай етеді жәпе оларды бізДІҢ жақтан қай батальон қолдайды деген сияқты мәселелер дс полк штабына алдын ала ойланып, шешілгсн болатын. Сонымен катар өздеріне берілген міндетті орындап
кейін қайтқан барлаушыларды Чикуново маңынап шығатын
Загарка бұлағының Ловатьқа кұятын тұсынан қарсы алынатыньт да белгіленген-ді.
Бахтияр қасына он жігітіп ертіп алып, түн ортасы ауа
бергенде өзен жағасына келді. Бұ арада оларды полк командирі Қаиров пен штаб бастығы Ветков және екі-үш командир қарсы алды. Олар Бахтнярға міндетті тағы да
айтты.
— Екі тәулікте қайтып келетін боласыз. Сапарларыңыз
оң болсын!— деді Канров.
Барлаушылар кайыққа отырды да, Ловатьтің арғы бетіне тарта жөнелді.
Олар сол кеткеннен мол кетті. Берілген екі тэулік мерзім де өте шықты. Полк штабьшдағылар абыржи бастады.
Капровтың бүйрығы бойынша екінші, үшінші батальонңыц
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командирлері жау жағын бақылауды күщейтті. Барлаушылардың жау тылынан қайтып оралуып қамтамасыз ету
үшін көмекке бөлінген рота да жэпе опы қолдайтын артиллеристер мен минометчиктер де дайын түрды. Бірақ
Бахтиярдан ешқандай хабар да, сыбыс та жоқ.
— Апырау, бұлар қайда жүр?
— Партизан әлкесіне тартып кетпесе не қылсын...
— Қолға түсіп калмаса қайтсін,— деген сияқты жорамалы аралас күдіктер де естіледі. Мүндай сөздер әсіресе
полк штабындагы командирлер арасында көбірек айтылуда.
Полк штабы орналасқан жер үйгс анда-санда Қапров
пен люлк комиссары Мүхамедияров келіп, Мендіғазиннен
хабар-ошар бар-жоғын білісіп түрды. Аса сабырлы, салқын
қанды, соғыс кезіндегі иелер қысылшаң жағдайды басьшан
кешірген командир меп комиссар, барлаушылардың бүл
жолғы кешігуіне мазасызданып жүрген сияқты.
— Олардың кеткеніне бссінпіі күннен асьш барады,—
деді Ветков.— Қайда жэне қапдай жагдайда екенінен хабарымыз жоқ. Не істеу керек?
— Бәлкім, тағы екі-үш барлаушыны жіберіп іздеу саламыз ба?— дейді Мұхамедияров Ветковтың пікірін костап.
—
Қазір түнгі бірдсн асып барады,— деді Қапро
ойлана сөйлеп,— шыдай түралық. Таң ата бір хабар больш
қалар.
Полк басшылары осылай сөйлесіп отырган, кезде екіпші
батальон жағынан пулемет пен автоматтың нөсерлегеп үні
сстілді. Атыс әртінде, Ловатьтің ж ау ж а қ бстінде, болып
ж атқан секілді.
— Батальоннаи жағдайды біліңізші,— деді Қапров Встковке.
— Алло, бесіншісіз бе? Мсн алтыншымын,— деп Ветков
екіпші батальонның штаб бастығы лейтенант Қоломейцевпен телефон арқылы сөйлесе бастады.— Нендей жаңалығыцыз бар? Мынау атыс. қай тұста болып жатыр?
— Біздің маңымызда тыпыштық. Атыс Қозловоныц батысынан шығып түр. Түн ішінде фрицтердің неліктен мазасыздана қалғанын анықтау үшін солай қарай бір топ барлаушы жібердік.
— Сонда жау неден атып тұр жэне қай жерді атып тұр?
— Алты ауызды минометімен Қозловоның батысындагы
сазды соққылап жатыр. Ал пулемет пен автомат дауысы
әріректе естіледі,— деді Қоломёйцев.
— Жақсы. Сергек болыңыздар. Ж ацалы к бола қалса
хабар етіңіз.
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Дацқты 28 панфиловшылар: Ылларион Романович Васильев,
Грнгорий Мелентьсвич Шемякші, Ивап Дсмидович Шадрин.

Жазушы Қайпекей Ж армағамбстов псн Мэлік Ғабдуллин. М. Ғабуллии бұл кезде СССР Қорганыс Мшшстрлігінін, Ж оғаргы Саяси басқармасында угіт бөлікінін бастығы. 1945 жыл, январь. Москва.
Мәлік Ғабдуллин экееі Ғабдолламен бірге. 18 август 1943 жыл.

Мәлік Ғабдуллин мсн Рахманкул Бсрдібаев М. О. Әуезов музей-үйініц
ауласыида. 1967 жыл.

Мәлік Ғабдуллин мсн В. Клочковтыц қызы Эльвирз Васи.чьсвна Қлочкова, 1962 жыл.

Козлово дегсніміз Ловать өзеиінің батыс ж а қ беткейіне
орналасқан кішкене ғапа село еді. Өткен қыста совет әскерлерінің шабуылына шыдамаган фашистер шегінер алдыида
оның көп үйін өртеп те кеткен. Қазір бұл село жаумен екі
орталықтағы зонада тұр, Селоның тұрғындары түгелінсн
кейінге көшірілген, мұнда жсргілікті халықтан еш адам
жоқ. Тек біздің екінші батальонның бір бөлімшесі бар, ол
күзет қызметін (боевое охранение) атқаруда.
Ал Козловоның батысыиа қарай бес жүз метр, журсеңіз,
қалың агаш псн ми батпаққа қездесссіз. Одан әрі батысқа
тура шығатын жол болмайды, тек жаяу адамдар ғана
жүретін сүрлеулер болады. Оныц өзін дс жергілікті
адамдар нсмесе машықталган барлаушылар болмаса, басқалар біле бермейді. Осындай сүрлеудің біріне түсіп, тағы
да ілгерілсй жүрсеңіз Холмнан Старая Руссаға апаратын
. қара жолға шыға кслесіз. Ал Козловодан осы жолға дейін- гі орманды, ми батпақты жерде нс жаудың, не біздің қорғаныс. шебіміз жоқ, бұл ара бейтараптық зона деп саналатын. Солай болса да оны екі ж а қ та бақылауға алып оты; ратын.
Міне тап осы жерде жаңа телсфон арқылы лейтенант
Коломейцев хабар сткеп атыс жүріп жатқан сияқты. Бұл
хабарды естігенде полк басщылары бір-біріне қараса
қалды.
— Фрицтердің түн ішінде Козловоныц батысындағы ми
батпақты атқылатуы тегін емес. Меңдіғазиндер келе жатқан болар,— деді Капров.
— Оларға кейін қайтқанда Загаркаиың тұсынап шығу
керсктігі айтылған еді ғой,— деді Ветков.
— Ол екеуіміздін осы арада, штабта отырып белгілеген
жоспарымыз екенін ұмытпа,— деді Қапров Встковқа.—
Жоспардың орындалуы екеуміздіц айтқанымыздай бола
бермейді ғой, бәрі де жағдайға байланысты.
— Жолдас полковник, сізді екінші батальонныц командирі телефонға сұрайды,— деп штабтың телефонисі трубканы Капровқа берді.
Полковииктіц өңінеп қуаныш пен қобалжу байқала бастады. Ол телефонды біраз тыңдап түрды да:
— Ж ақсы, меи де қазір келем. Қияршыларды, (минометчиктер мен зеңбірекшілерді майданда осылай деп атайтын) шақырып алыцыз,— деді.
— Иә, Илья Васильевич, не ж аңалық бар?— деді Мұхамедияров.
— Ж аңал ы қ мынадай: Меңдіғазин бастаған барлаушыларымыз қайтып келе жатса керек. Олар жолдаи өте бер7—2993
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гевяе жауға сезіліп калған сияқты. Сөдан ксйін жау оларды
не ілгері, не кейін жібермей атқылаудың астына алуда көрінеді. Барлаушыларға көмекке бөлінген рота Козловоға барыпты. Мек казір сол ж акка барамын,— деді Капров.
Сонап сон маған карап:— Ж олдас майор, менімен бірге
жүрініз,— деді.
— Мақұл.
Екінші батальонның штабы Ловатьтің шығыс жағында
болатып. Біз мұнда кіріп келсек, бірнеше командир отыр
екеп. Батальон командирі зор денелі, үзын бойлы майор
Адамович полковникті карсы алып, жағдайды баяндай
бастап еді, оньі Капров токтатып қойдм да:
— Жолдас майор, бері келіңіз, отырып сөйлеселік,—■
деді.
ГІолк пен батальон командирлері стол үстіие картаны
жайыи тастап, жагдайды анықтасып жатыр. Козловога қарай жаудьің қай жерден атып тұрганы да түсірілуде. Содан
кейін нолковник әзініп шешіміи айтты: жаудьің маза бермей
атқылап т ұ р га и ' мииометтері меи пулеметтеріп құртып
жіберуді полктагы 76 миллиметрлі зеңбірек батареясының
командирі капитан Семибаламутқа тапсырды. Козлово
маңынан барлаушыларды қарсьі алу үшін алдыи ала
жіберілгеи ротаның жігіттері ©зіміздің зеңбірекшілердің
атуын пайдаланып, іске кіріседі дегенді телефоп арқылы
рота командирі ага лейтенант Черновқа полковниктің өзі
айтты.
БаТзльон штабынан тысқа шыға келсек, таң білініп калған екен. Жаудың минометтері Козлово тұсын әлі де атқылан жатқаны, ал одан әріректе бірнеше пулеметтің бебеу
қағып тұрғаны естілді. Ж әне де жау әлсін-әлсін ракета
атып, айналаны жарық етуде.
Осы кезде капйтан Семнбаламуттың жігіттері төрт жерден құрылғап зеңбіректерін шапшаңдата атқылай женелді.
Ж ау жағында екі-үш рет қатты гүрс етіп әлдененің жарылғаны да есгілді. Біздің зеңбірёкшілердің атысы онша ұзақка созылған жоқ. Олар жаудың миномёттері мен пулеметтеріпін үніи өшірді. Айнала жым-жырт бола қалды.
— Черновпеп ж алгасы п, ж агдайд ы біліңізші,— деді
полковник қасы нда тұрған майор Адамовичқа.

Бәріміздің көзіміз алдыңғы Козлово жағында. Қуаныш
хабар күтудеміз.
— Ж олдас полковник,— деді майор Адамович,— Черновпен байланыс жасадым. Олар міндетті орындапты, барлаушылармен кездесіпті.
— Шығындары бар ма екең?
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Черновтың шығыны ж оқ көрінеді. Ал барлаушылардыц
хал-жайын ол айта алмайды.
— Қайықшыларыңыз дайын ба?
— Борі дайын,— деді майор.
Сөйтіп тұрғанда біраз уақыт ©тіп кетті. Айналаға тац
жарығы түсе бастады.
— Әііс келе жатыр,— дегенге жалт қарасақ, Лозатьтің
арғы бетінсн бізге қарай жылжи жөнелген қайықтар көрінді. Өзепнің бұл тұсы енсіз, шамасы екі жүз метрдей болатын.
Қайықтар ж арқабаққа келіп тоқтады, үстіндегі жігіттер
ж агаға секіріп шығып жатыр. Босаған қайықтар кейін кетіп :барады. Ортаңгы бір кайықтан жаралыларды түсіре
бастады, екі адам плащ-палаткаға салыныпты. Ж ағаға
шыққан жігіттерді лейтенант Қоломейцев бастаған полковник тұрған жсрге алып келді.
Рота комамдирі аға лейтенант Чернов эскери тәртіппен
полковникке рапорт беріп, өздеріне тапсырылған міндеттің
ойдағыдай орындалғаның, барлаушыларды қарсы алғанын
айтты. Полковник онымен қолдасып амандасты да:
— Мецдіғазин қайда?— деді.
— Мен мұпдамын,— деп қатарда тұрған жігіттердің
арасынаң Бахтияр шыға келді. Басын таңып, ал сол ж ақ
қолын мойынына асып алған, сақал-мұрты әсіп кеткен, үстібасы балшық.— Жолдас полковник, біз бұйрығыңызды
орындадық, екі «тіл» әкелдік. Біреуі неміс армиясының майоры, ана плащ-палаткада жатыр, аяғынан жаралы. Екіншісі қатардағы солдат.
— Командованпеиің тапсырмасып ойдағыдай орындап
қайтқан барлаущыларға алгыс жариялаймын, үкімет наградасына тапсырам,— деді полковник.— Ал, жолдас кіші лейтенант, басқа жайды штабта сөйлесерміз.
Сол жерде Меңдіғазин бастаған барлаушылар мен олар
әкелген «тілдерді» пар ат жегілгеи екі арбаға отырғызып,
полк штабыпа тарттық. Жолшыбай Бахтиярмен қатарласа
жүре отырып, амандық-саулық сұрадым. «Аманбыз, басқасын кейін айтармын» деді ол ақырын дауыспен.
Полк штабына да келдік. Барлаушылардан Бахтиярды
косқанда үш адам жаралы екен. Олар санротаға жібсрілді.
— Мына жаралы иеміс майорын қайтеміз, осы арада
ұстап тұрамыз ба?— деді Ветков полковникке.
— Окы да санротаға жіберіңіз, жарасына жардем көрсетілгеннен соц екі сагат демалыс беріңіз, сақал-мұртын алдырыңыз, тамактандырыцыз. Содан кейін онымен сөйлесеміз,— деді полковник. '

— Майормен бірге келген «тілді» қайтеміз? Онымен
әнгімелесуге казір кірісе береміз бе?
— Оган да екі сагат демалыс берініз, тамақтандырыңыз, сақал-мұртын алдырыңыз. Міне содап сон сөйлесеміз.
Полковниктіқ л<ау адамдарына осынша қамқорлық жасауына таң қалып біз тұрмыз. Өңімізде: «мұныңыз қалай,
жолдас полковник?» дегеп сұрау да бар сияқты. Біздің бұл
күйімізді айтпай-ақ аңғара қалған ол:
— Біз — совст адамымыз, гуманиспіз. Қолға түсксн,
берілген л<ауға адамгершілік жөнімен қараймыз. Бұл бір.
Екіншідеп, осындай қараудың аркасында бізге ол шынып
айтагын болады, керекті мәліметтерді толығынан берстін
болады,— деді.
Дәрігерлік кемек көрсететін санрота полк штабынан үш
жүз метрдей жерде, қалың ағаштың ішінде болатын. Ж аралылардың соңынан осы ротаға мен де келдім. Ондағьі ойым
Бахтиярдың хал-жағдайын білу еді. Жолым болып, сол
жерде рота командирі үшінші рангалы әскери дәрігер әрі
хирург Валентин Александровнч Қириллов ұшыраса кетті.
Оган мен келген шаруамды айттым.
— Сен осы бөлмеде отыра түр,— деді ол жаралыларға
операция жасайтын жер үйге кіргеннен кейіп. Өзі келесі
бөлмеге сніп кетті.
Бір сағаттай уақыт ©ткенде операция бөлімінен Бахтиярды ертіп Қириллов шыкты. Олардың қасына бардым. Байқаймын, Бақаң таңертең көргендегімдей емес, жайдары да
сергск сияқты.
— Халдер қалай?— дедім.
— Мецдіғазинніц халі жаман емес,— деді Қириллов,—
жарасы жеңіл. Бір оқ оң құлағының түбінен тиіпті, сүйегі
аман, тек еті жыртылған. Екінші оқ сол қолтығынаи етіпті
де етте қалып қойыпты. Бұл оқтың тигсн жері ісіп, іріңдеп
кетіпті. Соныц салдарынан денсге қызу да пайда болған
екен. Еттегі ок алынды, жарасын тазартып таңдык, ем көрсеттік. Аз күн ішінде айығып кстсді. Қазір ұйықтап демалуы
қажет.
Қирилловқа рахметімізді айтып, Бахтияр екеуіміз барлаушылардыц «ксң сарайына» қарай бет алдық. Мен одап
осы бес күннің ішінде қайда болып, не бітіргендерін естігім
келеді. Бірақ Бақацда үп жоқ. «Қең сарайына» да жеттік.
Онымен барлауда болып қайтқан жігіттер шырт ұйқыға кіріскеп екен.
— Мен біраз жатып демалайын. Бұл жолғы кәрген-білгенімді кейін айтып берем,— деген Бахтиярға «жақсылап
демал» деп үйдсн шықтым.
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Сол куні тус ауғанша бірінші батальонныц қорғаныс
шебіндегі жігіттерде болып, полк штабына қайтып келе
жаттым.да «Балтабекке соға кетейінші» дегеи оймен үшінші батальонға бүрылдым. Балтабекті орнынан таптым, әлдекімге хат жазып отыр ексн. Аман-саулық сурасып, жоқты-барды айтып жатырмыз,
— Бүгін батальондағы комсомолдардыц жиналысын өткізіп едік, сол туралы комиссарға информация жазып отыр
едім,— дсді Балтабек.
— Бахтиярлардыц аман-сау келгенін естіген боларсыц?
— Естідім. Бірақ әцгімелеріне канық емеспін.
— Ендеше, біздің ж аққа қарай барайық, Бахтиярмсн
оңгімелесейік.
— Жарайдьі. Комиссармеп сөйлесіп рүхсат алайын,—
дедІ де Балтабек полк комиссары Мұхамедияровқа телефон
соқты. Бір жүмыспен штаб жағына барып қайтқысы келетіндігін айтып, соған рұхсат беруін сұрады.— Ж ақсы. Ал
кеттік.
Балтабек екеуміз комиссарға кіріп, әрқайсымыз бүгінгі істегеп жұмысымызды баяпдап шықтык. Содан ксйін
Бахтиярға бардық. Ол кұшақ ж ая қарсы алды.
— Бес күндей тыным көрмегсндіктен бе, әлде қалай,
қатты ұйқтап қалыппыи. Егер полк штабынан шақырушы
келіп оятпаса, ертеңге шейін ұйықтай беретіп түрім бар
скен,— деді Бахтияр.— Полковник шақырған екен, содан
әлгінде гана ксліп отыр едім.
— Неге шақыртыпты?
— Алып келген «тілдерімізбен» әңгімелесіп отыр екен.
Соның ішінде болдым. Оларды қалай әкелгенімізді баяндадым. Бұл жолғы неміс майоры білгір де мәдениетті адам
скеи. Қасарыспай, қарсылық көрсетпсй көп мәлімет берді.
Ал оныц қасындағысы «Гитлср капут» дегеннен басқаны
айта алмады.
— Е, олардың ендігі сөзі «капуттан» келеді ғой,— ден
Б алтабек жымиып койды.— Ол «тілдеріц» әлі осында ма?
— Жоқ, жацагы әзірде оларды дивизияныц штабына
аттандырдық.
— Бұл бір жақсы аяқталған іс болған екен,— дедім.—
Ал, Баха, мыиа Балтакең екеуіміз осы жолғы сапарың туралы езіцнен әцгіме тыцдағалы келдік.
— Мақұл, болсын. Бірақ шешініп, жайласып отырыцдар, барлаушылардың құрметті қонағы болыңдар. Бүгін
барлаудан келгеп жолдастарыпа үйде қалган жігіттер қонақасы береміз деи қамданулы еді. Тіпті жақсы келдіцдер.

Ал ас пісіп, дастархан жайылғаиға дейін әңгімемді айта
отырайын,— деп Бахтияр сөз бастады.
— Бұл жолы бізге: жаудың Чикуново — Какачево ма-‘
ңындағы куші мсн бекінісі, атыс үялары қандай е-кепін
анықтау, «тіл» әкелу міндеті қойылғап болатын. Оны орыпдауга өзімді қосканда он барлаушы аттандық. Ж а у тылына
таң біліне бастаған ксзде өттік, оңай өттік, бізді ешкім дс
байкамай қалды. Қалың ағаш ішіне сүңгіп ксттік.
Алғашқы күні Чикуново маңын зерттеумен болдық.
Жаудың минометтері мен зеңбіректері кай жерде түрғанын
және дс осы араны басып өтетін жолдың бойында қандай
бекіністері, аі'ыс ұялары барлығын апықтап картаға түсірдім. Келссі күпі Қакачево жагып барлап, одан да тиісті материалды толығынан алдым. Ендігі міндет: «тіл» алып қанту. Бірақ оны орындау ғаламат қиын болды.
Қайтсе дс «тіл» алу керек. Онсыз үйгс бару — берілген
міндетті орындамаумен тең. Мен осы жайды жолдастарыма
да айттым. Екі күніміз жалпы барлауға кетсе де «тіл» алып
барсам, епхкім ұрыспас деп үшінші күнге қалдьтқ. Бұл күпі
Какачево мен Чикуновоның арасындағы жолдың жағалауына орналастық та жүргінші фриңтерді аңдумеи болдық.
Бүрын жол бойында иығына мылтығыи асып алған фриңтер
жүре беруші еді. Ал қазір ондайлар кездеспей-ақ қойды.
Алдымыздан жүк тиеген терт машина, одаи кейін екі жеңіл
машина өтіп кетті.
— Бұлай жатып еш нәрсе шығармаймыз,— деді сержапт
Рыбаков.— Тәуекел етіп, жаудың Чикуново маңындағы
штабын торысақ қайтсді? Іздегсніміз сол жерден табылып
қалар.
Сержанттың бұл ұсынысы кеңіліме коиа кстті. Бірақ
Чикуповога бәріміз бірдей жетіп бару қажетсіз. Сондықтан
жол бойына бастығы Рыбаковтың өзі етіп төрт жігітімді
қалдырдым да басқамыз ағаш ішімен Чикуновоға тарттық.
.Және де күн бата осы арадан кездесеміз деп уәделестік.
Үйлері Холмнан Старая Руссаға баратын жолдың екі
жағына салынған Чикуново кішкене ғапа село. Оиың үй саны жиырмадан аспайды, көлсмі де шағыи. Селоның Ловать
жағындағы үйлсрі қазір қиратылыпты да орындарына жаудьің қорғаныс шебі орнатылыпты. Ал селопың батысыиа қарай алты үй тұр. Біз осы үйлердің сырт жағынан келіп бақылау жүргізудеміз.
— Әпе бір «оппсль» келе жатыр,— деді селодан көз алмай бақылап тұрган тәжірибелі барлаушы Сыдықов.
Қарай қалдық. Нсміс штабындағы офиңерлер пайдаланатын және «оппель» деп аталатын бұл машина шетте тұр166

ған үшінші үйдің алдына ксліп тоқтады. Машинадан үш
адам түсті. Біреуі үйге кірін кегті, басқалары сыртта қалды. Енді бір он бес минуттан кейін жаңағы машина көрші
үйдіп қорасына еніп жоқ болды.
Осындай бақылаумен тұрғанымызда күн де батты. Бағ а н а ғ ы әзірде ағаш ішіне калдырып кеткен жолдастарымызды да тауып алдық. Бәріміз қалың орманды бойлап
біраз жүрдік те тоқтадық.
— Ж олдас кіші лейтенант, енді не істейміз,— дейді сержант Рыбаков.— Азығымыз азайып қалды, темекі бітті.
— Бүгін түн осы арада боламыз, дедім.— Ертең тағы
Чикуновоны бақылаймыз. Егср кешке дейін сш нәрсе өнбссе, онда әңгімені ақылдаса шешерміз. Бірақ панфиловшы
гвардеецтердің «тілсіз» келуі — айбынды бұйрықты орындамаумен бір екеиін естен шығармалық.
Ертеңіне таң ата Чикуновоның маңына бәріміз келдік.
Кеше «оппель» тоқтаған үйді бақылауға алып тұрмыз. ҮйДің алдында күзетші жүр, автоматып иығына асып алыпты. Бұл үйде Чикуноводағы нсміс бөлімінің бір бастығы немесе оның штабы болуға керск деген ойымды осылай
қарай беттерде жолдастарыма айтқам. Міне осы үйді
ертеңнен бері бақылауға алудамыз. Бұл үйге біреу келіп,
біреу кстіп жатыр. Бірақ біз қолайлы уақытты күтудеміз.
'Гүс мезгілі де болып калды. Біз бақылауға алған үйден
күндізгі сағат бестен аса бергенде екі неміс тысқа шықты.
Екеуі дс плащ жамылған, бірсуінің қолында портфелі бар.
Олардан әрірскте күзетші тұр. Әрі-беріден соң үйден тағы
бір офицер шыгып, бұлардың касына келді, қол сағатына
қарап әлденені айтқандай болды. Шамасы машина күтіп
тұрған сияқты. Бір уақытта машина даусы естілді де көрші
үйден ксшегі «оппельдің» келе жатқапы көрінді.
— Қап, мыналардан айырылып қалатып болдық-ау...
— Бассалсақ қайтеді,— дейді жанымдагы жігіттер.
— Олай етуге болмайды. Байқай тұралық,— дедім.—
Бұлар болмаса, кслесі біреуініц рсті келер.
Осылай сыбырласа сөйлссіп, бақылап тұрғанымызда
алғашқы екі неміс машинаға отырды. Машина қозғала берді де тұрып қалды. Шофер кабинасынан шығып машинасының канотын ашты, әлденеиі қарастыра бастады. Машина
қозғалар емсс. Біраз уақыт өтті. Машинадағылар жерге
түсті, олардың қасына кейіпде қалған офицср келді. Бірдеме деп сөйлеп жатыр. Содан кейін бастапқы скеуі жолға
шығып Какачевоға қарай аяцдай жөнелді.
Енді бізге бәрі де түсінікті болды. Машина жөнДелгенше

бұл екеуі жаяу жүре бермек. Осы жағдайды біле койдым да:
— 'Гартыңдар,— дсдім жігіттеріме.
Бір-біріміздің соңымыздан ере ағаш ішімен Какачевоға
қарай тарта жөиелдік. Чикуиоподан бес жүз метрдей өткенде тоқтап, жолға көз салдық. Аңдыган немістеріміз
қаннен-қаперсіз ақырып баяу аяңдап келе жатыр екен. Мүндайда не істеу керектігін түсіндірмей-ақ қимылдайтын жігіттерімді екіге бөлдім де кімнің қай пемісті тұтқыпдайтынын айттым. Немістер бізбен қатарласа бергенде орнымыздан атып тұрып, түлкіге түскен бүркіттей бүріп тастадық.
Олардың қыңқ етуге де шамасы келмей қалды, қолдарын
байлап ағаш ііпіне ала жөнелдік.
Бізге берілгеи бұйрық бойынша Загарканы жағалай,
Ловатьқа қарай тартуымыз керек еді. Бірақ олай етуге реті
болмады да Козловоға қарай бет алдык. Ағаш ішімен жүріп
келеміз. Әзір соңымыздан шыққап қугыи білінбейді, машина
даусы да сс/гілмейді.
Күн еңкейіп қалғап. Агаш іші қара көлеңке тарта бастады. Дәл осы кезде бытырлап атылған пулемет пеп автоматтың, үрген иттің, гүрілдеген машинаның даусы естілді.
Немістердің іздеу салып жатқаны байқалады.
Түи ішінде жол табу дегенің қандай қиын, кей жерде
сүрініп, ксй жерде батпаққа батып дегендей жүріп келеміз.
Бір уақытта немістср ракета атып, айналаиы жап-жарық
етіп жіберді. Тіпті ракета дәл қасымыздан атылғаи сияқты.
«Апыра-ай, адасып кеткеніміз бе, ж ау қолына түскеніміз
бе?» ден ойладым. Жоқ, олай болмасқа керек, Козлово осы
маңда еді ғой деймін өзіме-өзім.
Ракета тағы бір рет атылып, айиаланы ж ары қ еткенде
Көзловоиың үйлері көріне қалды. Қуанып кеттім, біз оның
батысындағы ағаш ішінде тұр екенбіз. Мұны көріп, енді
үйге де жеттік-ау деп ойладым. Бірақ ол ойым болмай шықты. Қайдап жәнс қалай екенін білмеймін, біз тұрған жерді
әлдекімдер автоматпеп атқылай бастады. Енді бір сәттс
жаңағы жерді немістің алты ауыз минометтері ұрып бергеііі бар емес пе? Зуылдап келген миналар батпаққа түсіп
жатыр, жарылғандары аз. Дол қасыма түскен бір мина жарылды да менің бір жігітімді және океле жатқан майорымызды аяғынан жаралы етіп кетті. Бірақ оған қарамастан
ілгері жылжып келеміз.
Бір уақытта оң жағымыздан жаудЫң біраз автоматчиктері көріиді, бізді қоршамақ секілді. Олардың қалай келіп
калғанын білмейміи. Әдетте жаудьің барлаушылары болмаса, автоматчиктерінің түн ішінде шабуылға шыққанын
көргеніміз жоқ қой. Ал мыпа автоматчиктер бағанадан бері
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ракетадан айналаны ж ары к стіп жургендер және «кұдай
аманаты» деп ағаш ішін атқылағандар, қысқасы бізді іздеп
шыққандар екеніне түсінс қалдым. Олар көп, елу шақты
адам, ал біз азбыз, ендеше нс істеу керек? Атысу керек деп
ұйғардым. Ж эне Козловопың жакын екенін, одан көмсккс
келетін біздің жігіттер барлығын еске алдым.
Сонымен не керек, бізді қоршап, окты боратып келе жатқан автоматчиктерге қарсы атысып кеп кеттік. Аянбастан
автоматымызды безілдетіп жатырмыз. Ж аудың кейіндегі
минометтері осы айқас болыи жатқаи жерді атқылап, автоматчиктеріне көмек көрсетудс.
Бір мезгілде Ловатьтің шығыс жағынан бірнеше зеңбіректің жарыса, жылдамдага атқаны естілді. Бұл өзіміздің
зеңбірекшілердің атысы екенін бірден білдік. Таңғы ауаны
ж ара батысқа қарай зуылдай ұшқан снарядтар жаудың
Чикуново — Какачево аралығыидағы қорғаныс шебінс және
оның сол маңнан бізді атқылап тұрған миномет позиңияларына тұсіп жарылып жатыр. Зеңбірскшілерге көп рахмет:
ж ау минометтерінің унін тез өшірді. Әлгінде ғана минометтсрінің қолдауына сүйеніп бізді қыспаққа алып тұрған жау
автоматчиктері, снді кейін қарай шегіне бастағандай болды. Мұны байқап қалдық та автоматымыздан оқты төгіптөгіп жібердік.
Осылай қыза атыса бергеи кезде Козлово жағынан бізге
көмск те келіи қалды, оларга айғай сала қай жерде тұрғанымызды білдірдік. Көзді ашып-жұмғанша дегендей, өзіміздің жігіттерге қосылдық та бізді куғындап келгсн жау
автоматчиктеріне атыспен соққы бердік. Немістер келгеи
жағына қарай зыта жөнелді, тіпті жаралыларын алып кетуге де үлгірмеді, оларын екінші батальонның жігіттері
алып кайтты.
— Сөйтіп, біз бес күнге созылған барлауды осылай аяқтадық,— деді Бахтияр.— Бізге берілген мерзім екі тәулік
еді, бірақ жағдайга байланысты ж ау тылында бес күн жүріп қалдық.
— Сонда барлық әкелген «тілдерің» нешеу болды?
— Ж а у тылынан біздің әкелгеніміз екеу, оның біреуі
офицер. Ал Козлово түбінде ж ау автоматчиктерінсн жаралы болып қолга түскені алтау еді. Оларды екінші батальонның жігіттері әкеткен, бірақ мен өзім бұларды «тіл» деп
есептемеймін.
— Әкелген майорың кім екен?
— Ол біздіц қарсымызда тұрған иеміс дивизиясының
штабында істейтіп офицер ексн. Соңғы кездерде ол бастығының тапсырмасы бойыиша Холм маңындағы әскер бөлім169

деріи аралауға ш ы ғьт жүріпті. Штабист (штаб кызметкері) көрінеді. Оның кара портфелінен біздің Командование
үшіп керекті моліметтер де алынды.
— Ал майордың касындағысы кім ексн?
— Майорды корғап жүретін және кемекшілік кызмет
атқаратын ефрейтор екен.
— Өздеріңпен шығын бар ма?
—
Қазадап амапбыз. Өзімді косканда үш адам жаралы
болдық. Тұрсын Балтабаевты білетін едіңдер ғой. Тамаша
ожет, батыл да ер, тәжірибелі барлаушымыз болатын, сонау Алматыдаи бірге келе жатыр еді. Осы жолы ол екі аяғынан жараланды. Әлгі озірде штабтан келе жатып Қирилловты керіп едім. Ол «Балтабаевты кейінгі медсанбатқа
жібсрдік, бір аяғы кесілуі мүмкін» деді. Ертең Тұрсынға
барып, көңілін сұрап қайтпакпыз.
— Иә, кәп ерлік жасап кайткан скенсіңдер, құттықтаймыз,— дсп Балтабек жас баладай куаныш білдірді.
Бахтиярдың коспасы жок, шындығы мол кызық әңгімес.і де аяқталды. Ж а у тылынан оралған барлаушы жолдастарының құрметіне деп үйде қалған жігіттердің ұйымдастырған қонақасы да алдымызға келді. Бәріміз батыл да батыр барлаушыларды осы жолғы ерлігімен де құттықтап
алғысымызды айта орын-орнымызға тарадык.
Міне Бахтиярдың Ғабдол Слановқа жазған хатында
атаған бір ерлігінің тарихы осындай еді. Осы ерлігі үшін
ол Қызыл Жұлдыз ордеиімен наградталған болатып.
Айта берсе, Бахтнярдың майданда, басқыншы жаумен
қолма-қол соғыстарда көрсеткен ерліктері өте көп еді. Бір
ғажабы, ол осы срліктеріне мақтанып, «мен сондаймын»
демейтін. Бұл жағынан ол өтс кішіпейіл болатыи. Осы ретте бір мысал келтірейін.
1942
жылдың апрель айында біздің дивизияга Қазақстаинан бір топ делегаңия келді, көп сыйлықтар әкелді. Делегация мүшелерімен бас косқан мәжіліс болды да, оған
әр полктан ең таңдаулы жігіттер шақырылды. Бұл мәжіліске қатысу үшін біздің нолктан келген жігіттердің ішінде
Бахтияр да бар еді.
Дивизияиың комиссары Сергей Александрович Егоров
делегаңия мүшелеріне Бахтиярды «Батыр барлаушымыздың бірі Меңдіғазип» деп таныстырды. Оның кейбір ерліктеріп айтты. Бұган Бахтняр катты ұялып, екі бсті қып-кызыл болып кеткені әлі көз алдымда.
— Бағана делегаңия алдында неге қызараңдадың?—
дедік Бақаңа жаңағы можілістен полкымызға қайтын келе
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жатып — Қайта көріндер, біліпдер, елге айта барыңдар
дегендей пішіц байкатуың керек еді ғой.
—
Қсйшы сондай сөздеріңді,— деді Бакаң,— көзге шыккап сүйелдсй студің не керегі бар. Ерлік жасаған жалкыз
мен бе? Осындагы жігіттердің бәрі батыр, борі ер, олардап
асып ксткеи жсрім жок, мен сол көптің бірімін.Бар максатым: азаматтык борышымды, коммунистік міндетімді абыроймеи орыидау .
Ио, біздің Бақаң, даурыкпасы жок, халқы мақтаныщ
ететін ерлік ісі көп батыр еді. Бахтиярмен майданда, жауі-а
қарсы талай ұрыстарга бірге қатыса жүріп, мен оның соғыста ер де батыр, өжет те батыл екендігін сан рет кәрдім.
Оган сан рет сүйсініп, «мінс азамат» деушілердің бірі болдым. Ал Бакаңның адамгершілігін, жолдасшылдығын айтын
жеткізу қиын. Ол жолдасқа дегендс жан беретіи, жолдас
үшін отка күйіп, суға батуга дайын тұратын еді. Сондықтанда касындағы жолдастарыиың зор сүиіспепшілікпеи айтатып: «езіміздің Б акаң ғой» дсуінен-ақ Бахтиярдын жас
ұрпақ мақтаныш етстін жаркын касиеттері, ерлік істері, асқан адамгершілігі көрінетін еді.
1943
жылдың февраль айында мен басқа әскери бөлімге
ауысып кеттім. Сол кезден былай Бахтиярмеи хат аркылы
байлаиыс жасап тұрдык. Ол хаттарында жолдастары жайында, кімнің кандай ерлік керсеткеиі туралы хабарлап, соған мақтаныш білдіреді. Ал өзі туралы сараңдык жасайды,
сш нәрсе айтпайды. 'Гск бір хатыпда «жақындағы бір ұрыста аяғымнан жараландым, қазір госиитальда емделіп жатырмын» депті.
Екінші хатыпда (бұл хат 1943 жылгы ноябрь айының
8-дс жазылғаи): «Госпитальда ремонтталып қайттым. Өз
полкыма келіп бұрынғы қызметіме кірісіп кеттім. Біздің
алдымыздағы жаудың тылында партизан өлкесі бар екен.
Сол өлкеге барып, біраз уакыт жұмыс істеп қайту үшіи
кейбір тәжірибелі комапдирлер меи барлаушылар жіберілмек сиякты. Соған меиің де барғым келеді. Бұған қандай
ақыл бересің?»— депті.
Бахтиярдың бұл хатына жауап кайырып үлгіре алмадым. Өйткені келесі күні Балтабекген хат алдым. Ол хатында Бахтиярдың жоне бірнеше гвардеецтің партизан
өлкесіне жұмысқа кеткенін хабарлапты. Сөйткен аяулы Бахтиярымыз партизан өлкесінен оралмады. Қейбір мәліметтерге қарағанда, ол бір кырғын ұрыста ерлікпен қаза тауыпты.
Бахтияр майдаипан елге қайтпаса да, ерлігімен өзінс
ескерткіш орнатқан адам. Біз оның Совсгтік Отан ушін жа171

сағаи бұл ерліктерін ор уакытта
мәқгі бас иеміз.

Ё Р М Е К Т !Ң

еске алып, ерлік

иесіне

ЕРБАТЫРЫ

Генерал Панфилов жасақтаған 316-атқыштар дивизиясының бөлімдсрі 1941 жылғы август айының аяқ шеніндс
Алматыдан қозғала бастады. Олар «1 Алматы» д с і і аталатын вокзалга кезек-кезегімен бет алуда. Бірақ олар бұл
мапда көп аялдамай, өздеріне белгіленген қызыл вагондарға отырып, майданға карай аттанып та жатты.
Біздін, батальои вокзалға кепікі сағат жетіден асқанда
келді. Тәртіп сақтап, көрсетілген вагондарға орналасып
жатырмыз. Бір мезгілде бізді майданға шығарып салуға
Қазақстан Орталық ГІартня Қомитеті мен үкімет басшылары, жауынгерлердің агайын-туыс, жора-жолдастары келді.
Борі де «Жеңіспен кайтыңдар» деп сәт сапар тілеуде.
Поездың жүретіидігін жариялаған команда да болды.
Соңына әлденеше қызыл вагонды тіркеп алған екі паровоз
батысқа қарай қозғала берді. Ш амалган деп аталатын
стаициядан ©тісімен-ақ, поезымыз құйындата жөпелді, заулата тартып барамыз...
Сагат ертеңгі сегізден аса Түлкібас станциясына келіп
тоқтадық. Бірақ жерге түспсй қызыл пагонныц есігінен
сыртқа қарап тұрмыз. Вокзал басыида бірен-саран командирлер көрінді. Сопын бірі аласа бойлы, ашац жүзді қараторы лейтенант. Ол біздін вагонымыздыц алдына келді де:
— Жолдас политрук, келесі станңияда мен сіздерге келеміп,— деді орысшылап.
— Жақсы, келіңіз.
— Ж олдас политрук,— деді екінші взводтың жауынгері
Бердіқұлов,— сізден менің бір сұрауым бар.
— Сұраңыз.
— Өткен станцияда бізге келем деген лейтенантты сіз
таиисыз ба?
Бүл сұрауды берген Бердіқұловқа жігіттер қарай калды.
Оган әсіресе Бапанов дейтін жігіт тацдаиын тұрды. Ол өзінің күлдіргі сөзімен, жатыпатар әзілімен жолдастарын
қыран-топан күлкіге батырып жүретін жігіт еді. Сонысы
үшін оны біздің ротадағы жігіттердің бәрі де жақсы көретін. Міне сол Бананов сөзге киліге кстті дс Бердіқұловқа
қарап:
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— Шағыр аға, сіз өзіңіз әркашан орысша білмеймін
деп жүресіз. Сөйте тұрьш, жаңағы лейтенанттын бізге келе*
тінін калай біліп қойдыңыз?— деді.
— Е, ол бриду деді ғой. О і і ы с ы келем дегені шығар.
— Дұрыс, біздің Шағыр ағамыз, орыс тілі түгіл корейдің тілін де біледі екен ғой,— деп Сансызбай Жапаров деген жігіт те сөз косты.
— Корейің кім?
— Әлгі лейтенантты айтам да. Өзінің түсі корейге ұксайды ғой.
— Ж ок,— деді Шағыр,—ол корей емес, казақ жігіті.
Біздің Қегенде аудандық денсаулық белімінің бастығы
болды. Ал оны сіз, жолдас политрук, жақсы танисыз ба?
— Бірінші рет көруім, танымаймын,—дедім.
— Тамаша жігіт, алтын адам. Өзін ел жақсы көреді.
— Аты-жөиі кім?
— Ермсков Ербатыр. Оны ел Ермектің Ербатыры деседі. Ербатыр десе Ербатыр.
Осылай әзіл-күлкісі аралас әнгімелесін отырғапда Түркістанға да келіп қалдық. Бұл станңияда да көп аялдамай
ілгері тарта жөнелдік. Поезд жүріп бара жатқанда, вагонымызға Ербатыр қарғып мінді. Онымен жігіттер ескі танысша амандасып жатыр.
— Қарағым Ербатыр, бері кел, қасыма отыршы,— деи
ІІіағыр өз қасынан орын ұсынды.
— Е, е, ІІІәке, сіз де осында екенсіз ғой. Сапар оң болсын.

— Айтқаның келсін, бірге болғапымыз қандай оңды,—
деп Шағыр куаиыш білдіріп жатыр.
Вагон ішіндегілер қазак, кырғыз, ұйғыр жігіттері еді.
Борі де Ербатырды ортаға ала «хош келдіңіз» дегендей ілтипат көрсетуде.
Осыпдағы жігіттердің жас жағынап үлкені Шағыр Бсрдіқүлов болатын. Жасы кырыққа келіп қалған бұл л<ауынгерді касындағы жолдастары да, кіші командирлер де аға
тұтатын. Мұны өзіне керсетілген кұрмет деп білетін ол,
Ербатыр кслгенде әрі жерлестігін, әрі ағалығын білдіре:
— Қарағым, өзің де біздің тобымыздасың ба? Бірге
боламыз ба?— деді.
— Шағыр аға, бұл кісі сізге мына Сансызбай емес, Бапанның ана қалжыңқой Тәлібі емсс, командир ғой. Сондықтан карағым-шырағымды койыңыз, жолдас лейтепант деп
сөйлсңіз. Әйтпесе л<аза көріп қаларсыз,— деп ксйініректе
тұрған бір жауынгер жігіттерді ду күлдірді.
— Айта бер, бұл Ербатыр дегсн жігіт сеидер үшін лейте173

нант, меп үшін қарағым. Осылай айтқаиым айып болса, оны
көріп алайын,— деп Шағыр жан-жағына көз тастады. Онысы «менімен ойнамаңдар» дегсні сияқты болып көрінді.
— Шәкен бәрімізге ага ғой,-~деді Ербатыр,— ағаны
қадірлеп қүрметтеу борышымыз болуга керек.
— Е, бәрекелді, міне білетін кісінің сөзі. Жасы үлкенді
құрметтеуден кеміп қалмайсыңдар. Осы естеріңде болсын,—
деп Шагыр көтеріле сөйледі. Содан соң Ербатырға қарап,—
қарағым, өзің қайдансыц, кім болып істейсің?
— Командирдің кім болып істейтіні әскери кұпия болады,—- деп Тэліп киліге кетті.— Шағыр аға, соны білесіз де
сұрайсыз мұныңыз дұрыс емес.
— Ойиасаң да, осы сөзді сен тауып айттын-ау,— деп
НІағыр мүлт жіберіп алғанын мойыидап жатыр.
— Оқасы жоқ, ондай-ондай бола береді гой,— дсп Ербатыр үлкен ағаны ұялтқысы келмей жуып-шая бастады.—
Менің қызметімде сшқандай құпиялық жоқ. Осы батальондагы дорігермін, санвзводтын командирімін. Бұган дейін
таныспасақ, сіздер біздің дорігсрлік пупктымызға келіп көмек сұрамаған шығарсыздар. Ауру-сырқауы жоқ адамның
дәрігермен ісі болмас дегснді казекең бекерге айтпағап ғой.
— Рас сөз.
— Осы әскерге алынғаннан бсрі кейбір жігіттер бұрынғы ыңкыл-сыңқылынан құлантаза жазылып кетті.
— Дәрігермен таныспасақ тапыспайық, бірақ ауырмайық, сау болайық,— десіп жатыр жігіттер.
Майданга жеткенше де поезд үстінде жігіттерге соғыс
әдістерін, қолдағы қару-жарақтардың техникасы меи ату
тетігін үйрете беру туралы жоспарды Алматыда-ақ жасағанбыз. Қазір жігіттеріміз кіші командирлердің басшылығымен сол жоспарды орындуға кірісті. Ал Ербатыр- екеуіміз оларға бегет болмайық деп есік алдынан орын алдық.
Поезд зымырап келеді. Вагон есігіне көлденең койылған белтақтайға Ербатыр екеуміз үнсіз сүйеніп тұрмыз.
Әрқайсымыз өз ойымызбен болғандаймыз. Осы бір үнсіздікті Ербатыр бұзып жіберді де:
— Әңгіме болсын, әуелі мен сізді өзімнің өмірбаяныммен та ныстыр айын,— деді.
— Болсын.
— Қазакта «Танысаң адаймын, танымасаң кұдаймын»
дейтін мәтел бар гой. Сонда аталатын адайлардың көпшілігі Гурьев, Маңқыстау жагын мекендейді. Сол адайың мыпа менмін,— деп Ербатыр күліп қойды да әңгімесін жалғастыра берді.— Мен 1916 жылы қазіргі Мацгыстау ауданына қарасты төртінші ауылда, кедей шаруаның семьясын174

да туыппын. Әкем Ермек, шешем Толқын 1924 жылы қайтыс
болды, мсні бірге туган апам Асыл қолына алды, тәрбнеледі. Ауылдық жерде жеті жылдық мектепті бітірдім.
1933 жылы май айының аяғында біздің мектебімізге
Костаиайдан бір жігіт келе қалды. Ол Қостанайдың дәрігерлік техникумына окушы жинап жүрген өкіл екен. Жетінші класты бітіргендерді окуға шақырған бүл өкіл, дәрігерлік техникумның жағдайын, оны бітіргендердің фельдшер болатынын айтты. Және өмірдіц тұтқасы фельдшердің
қолында дегенді де ескертіп қойды.
Жетінші класты бітірушілер өкілге не деп жауап берерін білмей, аңырып қалды. Сонда Сәрсенов деген мұгаліміміз: «барыңдар, оқыңдар, фельдшер болып келіңдер»,—
деді. Және маган карап:
—
Ербатыр мына оку, әсіресе сен сияқты жетімдерге
пайдалы екен. Үкімет өзі окытады, езі кйіндіреді, өзі тамақтандырады және осы арадан Қостамайға дейінгі жол
қаражатын береді екен. Техникумга барған соң стипендия
да алады екенсің. Ж ақсы оқьш шықсаң адам боласың,
фельдшер боласың. Ендеше, мұндай оқудан сеп қүр калма.
Мұгалімімнің осы сөзі мені қанаттандырып жіберді.
«Барамын, оқимын» дедім.
Сонымен, 1933 жылғы сентябрь айының бірі күиі мен
Қостанайдағы дәрігерлік техникумның оқушысы болып
сабаққа кірістім. Техникумды 1936 жылдың июлінде бітіріп, фельдшер атағыиа ие болдым.
Техникум бітіргендерді жұмысқа бөлетін комиссия кұрылды. Мен өзімнің Маңқыстауыма сүранып едім, «сағаи
қайда барсаң да бәрібір, еліңде семьяң жоқ, сондықтан
сені-*АЛматы облысы, Борлытөбе ауданьша жібереміз, сонда фельдшср боласың»,— деді комиссня.
Борлытөбе ауданына да келіп жеттім. Аудандық денсаулық бөлімі мені Лепсідегі емхаігаға бастық етіп жіберді. Бұл жерде бір жылдан аса қызметте болдым. 1937
жылдың сентябрінде әскерге шақырылып, Қиыр-Шығысгағы Н. атқыштар дивизиясының бір полкыиа келдім. Біраздан кейін полктың дәрігерлік бөліміне фельдшерлік қызметке тағайындалдым. Осы полкта партия катарына өттім.
1938 жылдың октябрінен 1940 жылдың ноябріне дейін
полктағы дәрігерлік бөлімнің политругына орынбасар болдым. 1938 жылдың жазында Хасан көлінің маңьшда жапон
басқыншыларына қарсы жүргізілген соғыска қатыстым.
1940
жылдың ноябрінде әскер қызметінен босанып
Алматыға келдім. Облыстық деңсаулық бөлімі мені Кеген
аудандық денсаулық бөліміне бастық етіп жіберді. Міне

сол қызметтен осы полкқа келіп, қатарларыңызға қосылдық қой.
— Ж ақсы бұдан былай бірге болады ексміз гой. Сіз
мұнда батальондық санвзводтың комаидирі екенсіз. Жогары дәрежелі дәрігерлік біліміңіз де бар шығар.
— Ондай білімім жоқ. Міндетті әскерлік қызметімді
аткара жүріп ииститутқа түсудің ьщгайы келмеді. Биыл
қайтсе де Алматыдағы дәрігерлік институтыпа түсем ғой деп
соган дайындалып жүруші едім. Міне оның да сәті болмай
қалды. Ендігі институтымыз бен аудиториямыз, лабораториямыз бен емханамыз майдан даласы болатын шығар...
Ербатыр екеуміз алғаш рет посзд үстіпде осылай тапысып едік. Содаи былайгы жерде онымен айнымас дос,
ең жақсы да жақыи жолдас болып кеттік.
Шағыр аға аиткандай, Ербатыр ақ жарқын да жайдары, ашық міпсзді, жолдасқа дегенде жанын үзіп тұратын
көпшіл, пысық та тиянақты жігіт еді. Әзінің жастыгыпа қарамастан өмірден алған тэжірибесі көп және кімпің кім
екендігін кісінің түрінен тани кететін «сиқыры» да бар
екен. Ал берілген жауынгерлік тапсырманы орындауға
келгенде өте байсалды еді. Ол ұрыс жағдайыиа байланысты жүргізетіп жұмыстарын ақылға сала ұйымдастыра
қоятын. Қабілсті барлығын талай рет танытып жүрді.
Ж эие де Ербатыр батальондағы сапвзводтың командирі
бола тұрып, баска бөлімдердің жұмысына көз салып, кейде соған араласып отырды. Бұл ретте оның өзіндік философиясы да бар еді.
— Ербатыр-ау, саивзводыңда отыра бермейсің бе, біздің жұмысымызға несіпе араласасың?— дейміз.
— Басқа санвзводгың комапдирлері әздерінің іззводынан шықпайды ғон. Сен неге солардан үлгі алмайсың?—
дейміз.
— Бүл айтқаидарың сөз емес,— деп Ербатыр бізбен дауласа кетеді.— Мен санвзводтың командирімен, ендеше
бүкіл батальондағы жігіттердің денсаулығы қаидай екеидігін біліп отыруға, көрігі отыруға міндеттіміи. Өздерің
айтыңдаршы: осы батальондағы жауынгерлердің саулыгына алдымеи жауап беретін кім? Саивзвод командирі.
Батальонда аурулар болса, оларды емдеу жұмысын ұйымдастырушы кім? Санвзвод комаидирі. Менің өздеріңе баргыштай беруімнің себебі, міне, осы антылғандардап шығады. Мұның үстіне жігіттермен әңгімелесу, әзілдесіп жүру
дегендерді жаным сүйіп тұрады. Бұл менің бойыма бітксн
қасиет.
— Сеиің бұл философияң мига қопады, ұнайды.
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— Ұнаса сол, үйрсніңдер, үлгі етіңдер,— деп Ербатыр
жымиып кояды.— Батальондағы барлық командирлер мен
жауынгерлсрдің мінсз ерекшеліктеріи, жүмыс істеу кабілстін, сондай-ақ саулыгын бес саусағындай біліп алсаң,
оларды баскаруың да қиынға түспейді. Сөйткенде кімге
кандай тапсырма беруге болатындығып алдын ала аңгарып
отырасың.
— Осының бәрін қайдан біле бересің? Оқуын оқығансың ба ?
— Білеміз, білгеи соң айтамыз,— дейді Ербатыр күлімдеп.— Ж аңағы айтқандарды, опың арнаулы оқуын оқып
білгенім жоқ. Өмірден, тәжірибсдсп алдым. Бүл ретте әскер кызметінде Қиыр Шығыста өткізген, әсіресе Хасан
көлінің маңыпдағы үрыстар маған көп нәрсені үйретті.
Ербатыр бүл сияқты әдсмі ақыл сөздерді айтушы гана
болмай, оны талай рст іс жүзіне асырушы да болды. Опымсн үш жылдай майданда бірге болган кезімде, Ербатырдың адамгершілігіне, батылдығы меп ерлігіне, жүмысты
ұйымдастыра білетіндігіне, үрыс жағдайынан туған қысылшаң кезеннің өзінде үрейленбей, сабырлы да салмақты мінез көрсетуіне, керек болған ксзде «санвзводтың командирімін» деп тұрмай қолына автоматын ала қолмақол үрыска катысуына қатты сүйсінетін едік, таңданатын
сдік. Енді солардың кейбіреуін ескс алайық.
Иванково деп аталатын селоның ман.ында біздің полктың екінші батальоны жау әскерімен үш күндей алысты.
Ссло тәрт рет қолдан-қолға көшті. «ІЗермеймін» деп жау
тұрды, «аламыз» деп біз күрестік. Ақыры біз оны фашистерден тартып алдық.
Осы үш күпиің ішінде Ербатыр бастаған санвзводтың
жігіттері де тыным көрген жоқ. Олар Иванковоиың шыгыс
жагьша қарай тартатын кішкеие сайға орналасқан еді.
Сол араға жиырма кісілік палатканы жайып жіберіп,
оның ішіне темір псш орнатқаи-ды. Бүл күидері жүргізілген шабуылда жаралы болған жауыигерлер мен командирлер осы' санвзводқа келіп жатыр. Ал өз беттсрімеп жүре алмайтын ауыр ж аралылары саниисрукторлар мен
батальоппың роталарынан көмекке белінген жігіттер қол
шанаға салып немесе арқалап әкелуде.
Санвзводқа жеткен ж аралылар бұл арада көп аялдамайды. Олар дәрігерлік кәмек алғаннан соң кейінде түрған санротаға, одан эрі санбатқа жөнслтіліп жатгы. Жаралыларды тасуға бөліигеп атшылар да күп-түн демей жұмыс атқаруда.
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тыр. Олар ауыр жаралапған жәие өздігінен жүре алмайтын жігіттер еді. Борі де жаралыларды таситын атшылардьін кейіннен кайтып оралуын күтуде. Осы кезде палатканыц ссігі ашылды да сырттан екі жігіт бір жаралыны көтеріп ішке кірді.
— Мынау Шокец гой,— деді Ербатыр жацағы жаралыиың касыиа барып.
Иә, ол Шағыр Бердіқұлов еді. Әдетте нарттай жайнап
жүретін, снгезсрдей Шағыр қазір өцсіз жатыр, екі беті аппақ кудай, көзі тас жұмулы.
— Қашан, қай мсзгілде жараланған?— дсді Ербатыр
Шағырды әкелген санинструктор Наумовқа.
— Дәл қай мезгілде жараланғаныи білмедім. Ұрыс
болған жерден алып шыққаныма бір сағаттан асты,— деді Наумов.— Қөп жер арқалап әкелдім, өзі бір ауыр неме
сксн.
Ербатыр мен хирург Решетпиков білектерін сыбана Шагырды шешіндіре бастады. Ж аралы ларға алғашқы жәрдсм
көрсетуге машықталып қалған тәжірибелі хирург тез кимылдады, екі рет укол берді. Шағырдыц оц аягы жамбасынан үзілген екен. Мұндай жағдайда оган жасалар ем: бытшыт болып, салбырап жатқан аяқты кесіп тастау. Б ірак ондай операция батальонныц санвзводында емес, дивизияныц
саибатында жасалады. Сондықтан Решетников Шағырдыц
жаралы аяғын спиртпен жуды да кішкентай қалақш а тақтайға мықтап тацып тастады.
— Көп қап кеткен,— деді хирург.— Санбатқа жетісімен-ақ бұл ағайынға көрсетілетін бірінші ем — қан күю.
Осыны айрықша есксртіп, жазып жібер,— деп Ербатырға
қарады.
Шағыр әлі үнсіз. Еш нәрседен хабары жоқ сияқты.
Оныц тамырын ұстаған хирург:
— Тамырыныц соғуы элсіз. Бірақ санбатқа дейін шыдайды,— деді.
— Апырай, Шәкецніц қашан және қандай жағдайда
жараланғанын білмедік-ау,— деп Ербатыр мазасыздана
бастады. Ербатырдыц даусын таныды ма, әлде қалай, біразі'.ан бері үнсіз жатқан Шағыр көзін ашты да: «қарағым»
деді.
Ио, Шэке,— деп Ербатыр Шағырдыц қасына барды.
— Қайда жатырмын?— деді Шағыр.
— Меніц палаткамда жатырсыз.
Бөксемде жап жоқ секілді ғой. Мықтап соғылған
екенмін.
Оц аяғыцыздан жараланыпсыз. Тацыи тастадық.
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Казір саибатка жөнелтеміз, одан әрі жаралыларды емдейтін госпитальға барасыз.
Шағыр Ербатырдын сөзін толық тыпдай алмай, талықсып кстті. Әлденені айтқандай болады, бірақ онысына ешкім түсінбейді.
Әрі-беріден сон атшылар да келіп қалды. Палаткада
ж атқан ауыр жаралыларды санинструкторлар шаналарға
орналастырып жагыр. Шағырды Ербатыр мен санинструктор Алексей Редикарцев жас баладай кетеріп шығарды.
— Қарағым,— деді шанада отырган Шағыр үйқыдан
оянған кісідей.— Қош болындар.
Ж аралы лар жүріп кетті. Палаткада саиинструкторлар,
хнрург Рсшетников пен Ербатыр қалды. Бүлар демалмақ
болып отыра бсргенде бес жігіт кіріп келді, оныц біреуі
Шағырдыц взвод командирі кіші лейтеиант Коротков
екен.
Коротков п е н Ербатыр м а й Д а н г а Алматыдан бірге а т танған күрдастар болатын. Бір-біріне «жолдас» демей Ербатыр Ермекович, Игорь Андреевич десетін. Сол әдетіпе
баса:
— Игорь Андреевич, жоғары шық. Ксштетіп жүргеніце
жол болсын,— деді Ербатыр.
— Атыстыц саябырлағанын пайдаланып, сеніц халжайыцды білгелі келдім.
— Ендеше кел, отырыцдар. Өздеріц жаралы болғаннан
амансындар ма?
— Жеціл ғана жаралымыз. Ертерек келуге қолым тимеді, үрысты тастап кете алмадым. Ал ссн бізге көмегіцді
көрсет, көп отыруға уақытым жок, взводыма баруым керек.
Коротков пен оған ере келген жігіттерге дәрігерлік көмек көрсетіліп жатыр. Біреуі иығынан, біреуі колыпан дегендей жеціл жарақаттанған ексн. Алып бара жатқан еш
нәрсе жоқ секілді.
— Фрпцтіц бір оғы мойныцнан сүйіп, екіншісі сол жақ
кұлағыциыц түбін жалап өтіпті,— дейді Ербатыр Игорьға
одеттегі әзіліне сала.— Осыны да жара деп келген сені
гвардеец дейміз-ау.
Ж а р а деп келғенім жоқ, әшейін байлатыи алайын дсгспім ғой.
— Бәрі ойын, бәрі қалжыц ғой. До свадьбы заживет!
Айтпақшы, Бердіқұлов деген жауьшгсріц қалай соғысты?
— Е, ол қайда?
— Ж аца ғапа санбатқа жөнслттім.
— Тамаша ер екеи. Үш күнгі согыста талай фрицті о
дүииеге аттандырды. Бүгін тацертец Иванковоны л<аудан
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тартып алғанда ғажап ерлік жасағаниың бірі Бердікұлов
болды.
— Моселен?
— Иванковоның шетіндегі бір үйге фрицтер орпаласып
алып, пулеметіпен атқылап бізді ілгері бастырмады. Сол
жсрдс опы кұртып жіберуді Бердікұловқа бұйырдым. Ол
қолында үлкеи граната алын снбсктеп жөпелді. Жылжып
барады. Оқты қардай боратын тұрган пулеметтің карсы
алдына барды да гранатасын тастап кеп жіберді. Ж ау пулеметінің үні өше калды. Мұны пайдалаиып біз дс тұра жүгірдік. Бсрдіқұловтың алдынан жаудың бір мннасы түсіп
жарылды, айнала қара топырак болып кетті. Содан кейін
нс болғанын байқай алмадым, біз келесі үйге тыгылған
фриңтерге шабуыл жасай ілгерілей жөпелдік.
— Бұл қай кезде болып сді?
— Сагат он бір шамасында болса керек.
— Иә, солай болу керек,— деді Рсшетников.— Бердіқұлов аязда біраз жатып қалған секілді, қаны да көп кетіпті.
— Ж арасы қандай екеп?— деді Коротков.
— Ауыр. Оң аяғы быт-шыт болған, бел омыртқаға да
зақым келген сияқты.
— Тірі қала ма?
— Оны айтуым қиын,— дсді хирург.— Бәлкім, тірі қалар. Санбатқа барысымен қан кұйылып, огіераңия жасалған шығар.
— Иә, жақсы жауынгерім еді. Мықты да төзімді жігіт
сді. Орыс тілін жетік білмесе де айтқаныңды бұлжытпай
орындайтын. Қазір взводыма барысымен Бердіқұловтың
ерлігін айтып, үкімет наградасына ұсынам.
— Олай еткенің өтс орынды болады,— деді Ербатыр.—
Оның семьясын білетін едім, бүгін оларға хат жазып жіберсйінші. Ағайын-туыстары, үй-іші қуанып қалсын.
— Бізден де солем айт.
— Мақұл.
Сол күні түиде батальон командирінің бұйрығы бойынша Ербатыр өзінің взводын Иванковоның батысына қарай
ағаш ішіпе әкеп орналастырды. Бұл жерде дс палатка құрылды. Бүгін де батальон жауға қарсы шабуыл жүргізумеи
болды. Сол шабуылда жарақаттанған жігіттер осы палаткаға келіп, дәрігерлік кәмек алып жатыр.
Қүп бата санвзводтың палаткасыпа біраз жаралы жауынгер жипалын қалды. Кейбіреулері жарасына қарамастан қару-жарактарын тастамай ала келіпті. Дәрігерлік см
көрген, ыстық ас ішіп көңілденген жігіттер атшыларды кутіи отыр. Мұндайда жарасын ұмытып кететін, әзіл-оспаққа
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басатын қалжыңқойлар да болады. Соның бірі бесінші ротаның пулеметчигі Жағыпаров Танабек деген жігіт. Ол ор
иәрсені айтып, жаралыларды күлдіріп отыр. Сөйлегенде
аузы-аузына жұкпайды. Пулеметтен кандай дырылдатса,
калжыңды да сондай, тоқтаусыз айтып отыр. Бугінгі айқаста кімнің қалай соғысканы, қандай жағдайда болганы жәнс фрицтердің піегіне кашқаны Тапабекке қызық көріпгсн
сияқты.
— Ой, дүние-ай, сөйтксн Танабск,— дейді ол өзіне-өзі,—
міне, енді жаралы болып қалды.
— Қай жеріциен жаралысың?— дсйді оған қасында
отырган бір жолдасы.
— Оны сүрап қайтесіц. Жолдас лсйтенант айтпаса, мен
өзім қай жерімиеи жаралы екеиімді білмедім,— деп Ербатырга қарады.— Әйтеуір, төменгі тұс болса керек.
— Ол рас, төменгі жағы,— деп әзіл мен қалжыңға құмар Ербатыр Танабектіц сөзін қостап койды.
— Е, Танабекті кұдай оңдады десейші. Қүргырыңа ие
болмаған екенсіц гой. Қслінге не айтасыц?— деп тағы бір
қалжЫңқой сөз қосты.
— Айта көрме, ол жағым амап болса керек, дызылы білінбейді,— деп Танабек жолдастарын тағы бір күлдірді.
Бұлар осылай эзілдесе әигімелесіп отырғанда, палаткаиың сыртынан әлдекімдер жүгіріп өткендей болды. «Немцы!» деген дауыс та, автоматтыц бытырлап атылған үні
естілді. ГІалаткада жаткан жаралылар да, есік алдында
отырған Ербатыр да елең ете қалды. «Бұл не?» дегепше болмай, палаткаға жаудың екі автоматчигі еніп келді. Алдыцғы неміс ақыра сөйлеп:
— Хенде хох! (Қөтер қолыцды!)— деді.
— Мә, саған, хенде хох!— деп Ербатыр палатканың іргссінде жатқан бір қазықпен алдыцғы автоматчикті қақ
маңдайдан беріп кеп жіберді. Неміс ұшып түсті. 'Ганабек
пен Солодков дейтін жауынгер өздерінің жаралары на қарамастан жацағы немісті астарына баса умаштап тастады.
Ал мұны көріп автоматынап оқ ашқан екінші немісті де Ербатыр үрып жықты.
Сол жсрде, көзді ашып-жұмғанша дегендей, жаудың екі
автоматчигі оңай-ақ қолга түсті. Ол екеуінің қаруын Ербатырлар тартып алды да әздерініц қолын артына кайыра
байлап тастады.
— Қап, мына фрнцтср енді «хенде хох» жасай алмайтын
болды ғой,— деи Тапабек күліп жіберді.
Екі автоматчигінің қолға түсіп қалғанын білді ме, элде
оларды құтқарып алгысы келді ме, әйтсуір сырттағы неміс131

тердін атқылауы көбейіп кетті. Олар тап палатканың маңынан емес, одан сәл әріректен атып тұрғаны байқалады. Міне осы кезде Ербатыр орнынан атып тұрды. Қолына автоиатын алды да:
- - Ауыр жаральтлар, козғалмай жата беріңіздер, ал сіздер менімен бірге журіңіздер,— деп колына кару ұстауға
жараитын алты жауынгерді ергіп сыртқа шықты. *
Кіммен кімнің атысып жатқанын түн қараңғысында аңғара алмаған Ербатыр және оның алты жолдасы палаткадан он метрдей жерге барып катарласа ж ата қалысты. Қолдарындагы автоматтарынан «құдай аманаты» дегендей
оқты төгіп жатыр. Мұпысы жауды қорқыту, үркіту сияқты.
Бұлар осылай атысыи жагқанда, Ербатырдың касына Николай Наумов келе қалды.
— Исмістің бір топ автоматчигі былай қаран гартты, бері жүріңіздер,— деп Наумов Ербатырларды бастай жәнелді. Бұлар бір елу мстрдей ілгері басқанда қарсы алдарынан
фриңтер автоматты боратыи жіберді. Борі жата қалысты.
Түн қараңгысыпа Ербатырлардың да көзі үйрснді. Олар
ж ау автоматчиктерінің қай тұста екенін оның атқан оғынан байқап қалды. Әдетте атылған оқ мылтықтың стволынан ж а р қ етіп шығады да иесінің қайда жатқаиып білдіріп
қояды. Бұл жолы да солай болды. «Жаумен екі арамыз жүз
мстрден екен» деп шамалағап Ербатыр, жолдастарына қалай қарай ату керектігіи айтты. Олар оқты төге бастады.
Ал өзі қасына Наумовты ертіп ілгері еңбектеді. Қолдарында «лимонка» деп аталатын граната. Ж ауға қырық-елу
метрдей қалганда лақтырылгаи гранаталар гүрсілдеп жарылып жатыр. Фриңтер шегіне берді. Осы кезде батальоннан жігіттер келіп, жау автоматчиктерін бұл маңнан куып
тастады.
Ербатыр жолдастарымен палаткасына қайтып келсе,
жаңа ғана осы үйдің ішінде қолға түскен жау автоматчиктері керіибеді.
— Ж аңағы скеуіп жер жұтқап ба?— деді Ербатыр саиинструктор Рсдикарңевке.
— Батальонның штабына алып кетті. Өзіңді де сонда
келсін деді.
Ербатыр штабқа келгенде батальон командирі капитан
Гундилович тілмәш арқылы неміс автоматчиктерімен әңгімелесіп отыр екен. Ол әскери тәртіп бойынша, «жолдас
комбат» деп келе жатыр еді.
Лейтенант Ермеков, бері отырыңыз, әңгіме тыңдаңыз,— деді Гупдилович.
Неміс автоматчиктерімен капитанның әңгімссі де аяқ182

талды. Сонан кейін жау автоматчиктері полк штабына женелтілді.
— Сізге,— деді Гундилович Ермековке,— көп рахмет.
Жаксы ерлік кәрсеттініз, оныныз л<оғары бағалаиады. Ал
жаңағы фрицтер қызық әңгіме айтты. Оларға екі түрлі
міндет берілген екен. Біреуі: біздің тылымызда барлау
жұмысын жүргізу, міндетті түрде «тіл» әкелу. Екіншісі:
түн ішінде шабуыл жасап, бізді қоршағандығын көрсету,
үрей тудыру. Ж аудыц бұл ойы іскс аснай қалды. Бұған,
жолдас Ермсков, сіз «кінәлісіз»,— деи капитан Ербатырға
күле қарады.
Қолдан келсе, әрқашанда осындай «күнәкар» болуға мсн даярмын ғой,— деп Ербатыр да жымия жауап қатты.
Осы жоғарыда әңгіме болған ерлігі үшін Ербатыр кейіннен Қызыл Жұлдыз орденімен иаградталган еді.
...Ертеңгі тоғызда басталғаи айқас күн бата бәсеңдегендей болды. Қүнімен алысқаи екі ж ақ соғыстың хатқа
түспеген заңы бойынша кеш түсе тыныстауға кіріссді. Бұл
ксзде орбір командир қарамағындағы жауынгерлерін түгендей бастайды, кім қазаға үшырады, кім жаралы болды
дегеиді анықтайды. Содан кейін жогарғы бастықтарға мәлімет жолдап, қапша адамы барын айтады.
Мұнымен қатар әрбір командир кешкі тыпыштыкты
пайдаланып, күндіз соғыс болған жерлерге барлаушылар
жібереді. Ондағы мақсат: ұрыс даласында қалып қойған
адам жоқ па дегенді аныктау. Бұл міндетті орындауға санинструкторлар да қатысады, олар кейде барлаушыларга
еріп шыгады, кейде әз беттерімен барады.
Осындай бір міндетті орындауга Ербатыр да шықты.
Ол қасына өз взводынан Алексей Редикарцевты, Николай
Наумов пен Зейнолла Оспановты ертіп алган-ды. Бүлар
бүгіи күндіз ұрыс болған жерді аралап жүргенде ауа райы
шаңытып кетті. Қыстың сақылдаған сары аязы бст қаратар
емес. Енді бір сәтте солтүстіктен ызғарлы жел тұрып, карлы-боран соға жөнелді.
Олар ұрыс даласын біраз шарлады, бірақ сш нәрсе кездестірс алмады. Әр жерде қарайган бірдемелер көрінеді.
Оның қасына барса ие минаның, не снарядтың жарылуынан жасалған шүқыр болып шығады.
— Біраз уакыт жүрдік кой. Ешкімді кездестірмсдік. Енді үйге қантпаймыз ба?— деді Ербатыр. Бұған жолдастары
қарсы болмады.
Олар өздерінің взводына қайтып келе жатыр. Жолшыбай кездескеи шүкырларды жіті қарап, тінте тексеруде. Бірақ одан евд нәрсе таба алмады.
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— Бері келіпдер,— дсп алда кетіп бара жаткан Оспанов бір шұкырдын. касына токтай қалды.— Мыпа жсрде
біреу жатыр.
Шұкырды карап жібсрсек, ішінде әлдекімнің бүк түсіп
жатқанын көрді. Өзіпен ешқандай үп естілмейді. Ербатыр
тізерлеп отыра қалды да жаңағы адамның қойпына кол
салды да, содап кейін тамырын ұстады.
;— Депссі жылы, тамыры әлсіз гана согып тұр. Әзірге
тірі. Тезірек взводқа жеткізуіміз ксрек.
— ©зі кім болды екен?
— Мына қараңғыда мұның кім екенін қайдан білеміз.
Кім болса ол болсын, әйтеуір, бүгінгі ұрыста ауыр жараланғанның бірі. Көтеріп алайық,—дсді Ербатыр жолдастарына.
Төртеуі жаңағы адамды шүкырдап сптеп шығарып алды да плащ-палаткаға салды. Бірақ ол ешқапдай тірлік
белгісін бсрген жоқ.
— Өліп қалған біреу болмаса не қылсын,— деді Редпкарңев.
— Өзінің аяғыпдағысы бәтёңке екен,— деді Оспапов.
— Біздің жігіттердің кигені пима, ал мынаныкі бәтеңке.
Бас киімі де жоқ. Осынымыз фриң болып жүрмесін.
— Құрысын, фриң болса осы араға калдырып кстейік.
— Кім болса да,— деді Ербатыр,— алып қайтамыз. Әзірге жаны шықпаған тірі адам ғой. Д ал ага тастап кетксніміз
адамшылыққа жатпайды.
Түн іші. Қарлы-боран үдете согып тұр. Ербатырлар ізсіз жермен кар кеше жүріп отырып, өздерінің санвзводына
Да жетті. Төртеулеп көтеріп әкелген адамды палаткаға енгізді. Палатканың іші жылы да ж ары қ екен.
— Қәне, көрейіигаі өзін, кім скеп?— дсп Наумов ілулі
түрған шамды жақындатты.
— Айттым ғой, фриң ден. Нагыздың езі,— деді Оспанов.
— Бұл фашисті сонша жерден көтсріп окелген біздер
оңбаймыз.
— Мұның фашист екеніи білгепімде басқагаа сөйлесетін едім,— деп Редикарцев сөз қосты.
— Айтқандарың дұрыс,— деді Ербатыр,— Бірақ бұл
ж ау болса да адам ғой. Д ал а д а қалған дәрменсіз жап.
Оның жолдастары итшілік жасап, айдалаға тастап кетіпті.
Ал біз, совет адамдарымыз, гумамиспіз. Л<аралы адамға
жәрдем беру борышымыз.
— Сен-ақ гуманист бол,— деп Наумов дауласа кстті.
— Мұны несіне аяп отырсың. Бұл бізді аяды ма, қайта
оқ атты, соғысты. Егер жаралы болмай қатарда жүрсе, бізбсн әлі де согысатын еді, атысатын сді. Талай жолдастары184

мызды ис жаралап, нс өлтіретін сді. Сөйтксн л<ауды аяуға
болмайды.
— Бұл айтқаныц да дұрыс. Қолыпда каруы тұрғанда
бұл да біздің жауымыз еді. «Егер жау берілмесе, оны кұрту керск» деп Горький айтқан ғой. Ал мынау берілген жау,
жснілгсн жау. Бұл қазір тірі өлік, қаруы да, қауметі дс
жок мүсәпір.
— Сонда мұны ж ау емес дейсің бс?
— Мына қалпында бұл жау емес, жаралы жан.
— Е, досымыз екен ғой,— дсп Наумов зілдене қалды.
— Досымыз да емес. Бірақ адамгсршілік деген бар, советтік гуманизм деген бар.
— Мейліц, нс десец о де, меніц түсінуімше нағыз жаудыц бірі осы.
— Жарайды, айтысты қояйык. Онан да хирург Решетииковты тауып әксл,— деді Ербатыр Оспановқа.
Рсшетпиков келді. Ол жаралы немісті шешіндіріп қарай
бастады.
— Мынауыц тірі өлік кой. Үш жерден ксудесіне ок тиіпті, ішінен де жараланған және бір аяғы үсіп кетіпті. Жүрегі мен тамьтры әлсіз гана соғады. Халі ауыр екеи,— деп
Решетников немістіц жарасып спиртпен жуып тазартты да
байлап тастады, аузына бірнеше тамшы спирт тамызды.
Палатканың жылылығы ма, әлде спирттің күші ме, әйтеуір, бір жарты сағат етпсй-ақ бағаиадан бері сұлқ жаткан немістің кірпігі қимылдай бастады, тірлік белгісін білдірді. Дәрігерлер үисіз карай қалды. Әрі-беріден соң көзін
ашып, бірдеме деп сөйлегсндей болды.
— Мынауың тіріліп келеді. Қомбатқа ха.бар беру керек,— деп Ербатыр Наумовты батальон командиріне жұмсады.
Қасыида тілмәші бар Гундилович келді. Оғаи Ербатыр
болған оқиғаиы баяидады.
— Ж ау болса да жаралы жан ғой, далага тастамай
алып кслгендерің жөн болғаи,— деді комбат.— Қүте тұралық, есін жинар, тілге келер.
Неміс көзін бір ашып, бір жұмды. Әлденеиі айтқысы ксліп ернін қыбырлатты. Сапдырақтайды. Сезін адам ұгын
болар емес. Ои қолын кеудесіне апарады, бірдемені іздегендей белгі береді.
— Өзіпіц документтерін көрдіңдер ме?
— Жок.
Решетпиков иемістің қалталарын ақтарып, жіппен байланған бумажникті тауып алды да комбатқа берді. Бумажниктің ішінен бір әйел мен екі ер баланың суреті, хаттар,

тағы баска қағаздар және біздің совет армиясының неміс
солдаттарына арнаған листовкасы (ундеу хат) шықты.
— Біздің листовкамызды қалтасына салып жүргеніне
қарағанда бүл немісті фашист деп айту қиын,— деді комбат, оның документтерін қарап отырып.— Әдетте, нағыз
фашистер мүндай листовканы сақтамақ түгіл, оқымайды
да. Оқитындары болса, жазаланады. Ал мынау ондай смес
сияқты.
— Сонда кім болғапы?— деді Редиқарцев.
— Кім білсін, антифашист болуы да мүмкін. Әлде бұл
соғыста жеңілетініне көзі жетіп, бізге өз еркімен ертерек
берілуді кәздеген біреу болуы да ықтимал. Мұның кім екендігі кейін анықтала жатар, ал қазір іше алса, өзіне қант
салып ыстық шай да беріңдер.
— Сониіама құрмсттейтін бұл кім еді?— деп калды
Оспанов.
— Ж аралы болып колға түскен біздің жігіттерге фашистер аяушылық керсетпейді, қайта кұртып жібереді.
— Фашистпен біз езімізді салыстырмалық,— деді комбат.— Фашист дегеніміз жыртқыш аңнан да жаман, адамгершіліктен айрылған екі аяқты хайуандар ғой. Ал біз совет адамымыз, адамға адамша қараймыз.
Комбаттың бұл сөзіне ешкім қарсы шықпады. Оиымен
таласушы да болған жок. Сондықтан комбат жігіттермеп
басқа тақырыпта әңгімеге кірісті. Бұлар әңгімелесіп отырганда жаралы неміс көзін ашып алды. Жан-жағына қарайды. Қайда жатқанын енді аңғарған сияқты. Әлдеиені айтпақ болады.
— Мына байғұстың бірдеме айтатын ойы бар,— деді
Ербатьір.— Өзінің басын көтеріңкіреп қояйықшы.
Неміс тіл катты. Дауысы ете ақырын да олсіз шықты.
Қатты шаршап қалжырағап адамның үні естілді.
— Тыңдашы, не айтады екен,— деп жігіттер комбаттың тілмәшіпе қарады.
— Естіп тұрсыздар ғой,— деді ол.— Бұл неміс «их бин
арбейтер» (мсн жұмысшымын) дейді. Рус гут, Гитлср капут (орыс жаксы, Гитлер құрыды) дейді.
Бұл сөздерді біздің жігіттер өздерінше түсіндіріп жатыр.
— Е, жеңіле бастағаида бұлар арбсйтершіл бола кетеді
ғой.
— Кім біледі, арбейтер болса арбейтер шығар.
— Арбейтер десем жаным қалар деп жатқан шығар.
— Арбейтер екені ешбір документіидс көрсетілмепті
ғой.
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— Байғұс капут болғанын да мойындап жатыр. Бүдан
баска не айтсын.
— Жіғіттер,— деді комбат, жігіттердіц даңғазалана сөйлгген сөзін беліп,— бұл немісті сртецге дейін осында ұстаңдар. Демалсын. Ертең кейінгі жаққа жөнелтіцдер.
Ертеңіне жаралы немісті Ербатырлар шанаға отырғызын, санбатқа шығарып салды. Шана үстінде оныц көзінен
жасы мөлтілдеп коя берді. Қасына жақындаған Ербатырды
өзіне қарай тартып:
— Данкс (рахмет), рус гут,— деді. Бір түрлі жылылық
білдіре алғысын айтып жатты.
— Кәрдіндер ме,— деді Ербатыр жолдастарына,— бұл
неміс фашист пе, әлде арбейтер ме — ол арасын білмейміз.
Бірақ ол кім дс болса да совст адамдарыныц жақсылығын
өмірі ұмытпайды, ұрпағына айтып жүреді. Соғыс бітіп,
Германиясына қайтып бара қалғандай болса, бізді өзіне дос
санайтын және жүрген жерінде айтып отыратын болады.
...Әңгімеміз Ербатыр туралы еді гой. Соған қайта оралайық.
Ербатыр ер де өжет, адамгершілігі зор жігіт еді. Ол соғыстыц нелер қиын сынағынан мінсіз өтті. Москва үшін болған ұрыстарда, одан кейінгі кездер де алдыцғы шепте, Ж а у мен қолма-қол соғысушылардың қатарында жүрді. Сонда
ол тек саквзводтың командирі, жаралыларға жәрдем беруші, ем көрсетуші ретінде г а н а көрініп қойған жоқ. Ол сонымеп қатар жауынгерлерді ерлік күреске бастаушы, өзініц
батырлық та батыл істерімеп басқаларға үлгі болды. Кейде
ол батальопға уақытша парторг, үгітші болып та қызмет атқарды. Бір ұрыста батальопныц комиссары капитан Трофнмов жаралы болып( қатардан шығып кетті. Сонда о і і ы ң
қызметін атқарған да осы Ербатыр еді.
— Өзіц батальонға комиссарсың, санвзводқа командирсің, сонда екі осы екі қызметті калай алып жүресіц?— дей*
міз.
— Оныц иесі бар? Комиссардың міндетін Ермеков атқарады, санвзвод командйрінің жұмысын Ербатыр Ермекович орындайды, ал үгітші, ә і і ш і , домбырашы дегендерДіц қызмётін өзім жүргізсмін,— деп күлдіреді. Бүл оныц
қалжыц түріндс айткан сөзі болса да шындығы еді.
...Фашистік басқыншыларга қарсы жүргізілғен соғыс
жеңіспен аяқталды. Өздерінің азаматтық борышын зор
абыроймен орындап, елге жеціспен оралған совет жауынгерлсрініц бірі Ербатыр Ермеков еді. Ол 1947 жылдың
февраль айында Кегсн ауданыиа қайтып келді де, ауданД ы қ денсаулық бөліміне, бұрынғы қызметіне қайта
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ті. Содан бері ол халықтың денсаулығын қорғау жолында
аса көн еңбск сіңіріп, совет адамдарының шып көңілден
айтылған алғысына ие болып жүр.

КЕГЕНДіК ЖІГіТ

Менің алдымда Серкебаев Сәдуақас туралы архивтам
көшіріліп алынған бірнеше докумснттер жатыр. Олардың
тупнұскасы сұрапыл соғыс жүріп жатқан кездс қарындащпен, снді бірсулері сиямен жазылған екен. Және де осы документтерде әңгімеленетім фактілердің кейбіреулері асығыс
та аз сөзбсн баяндалғаны байқалады. Соның өзінде ол
тск шымдықты, қоснасы жоқ ақиқатты айтады. Бұл ретте
аталған документтерден екі фактіні келтірсйік.
Бірінші: сержант Сәдуақас Серкебаевтың миномет расчеты бір жарым айдың ішінде жаудың 7 автомашинасын,
5 новозкасын, 4 дзотын, екі пулемет ұясын, 75 миллиметрлі бір зеңбірегін, 13 адамын жойды, жүк таситын бір самолетін өртеп жіберді.
Екінші: екі жылдың ішінде сержант С. Серкебаевтың
миномет расчеты жаудың 313 адамын, 240 автомашинасын,
150 повозкасын, 115 дзот және пулемет ұясын, 1.6 зеңбірегіп,
бір радиоточкасын кұртып жібсрді.
Бұл келтірілген фактілерде аталып отырган және фашпстсрді қирата жеңу ісіне айтарлықтай үлес қосқан, ерлігімен ел-жүртын сүйсіндірген Сәдуақас Ссркебаев дегеміміз кім? Ол қазір кайда?
Әңгімемізді осы екі сұрауға жауап бсруден бастайық.
Біз сез еткелі отырғаіт Сәдуақас 1921 жылы Алматы облысының Кегеп ауданындағы «Қарабұлақ» ауыл советіне
қарасты «Кіші Ж алаңаш » (қазір «Көлбастау» колхозы) дсп
аталатын қыстақта кедей шаруаның семьясында дүниеге
келді. Оның әкесі Серкебай да, шешесі Ж ам алхан да аса
мейірімді, ағайын-туысқа жағымды, көпшіл де еңбек сүйгіш
адамдар еді. Сәдуақастан басқа Ірәсілбай, Оразбай есімдес
үлдары өсіп келс жатқанда 1933 жылы Серкебай дуние салды. Содан былайғы барлық шаруашылық жұмысы Ж амалханның үлесінде қалды. Мейірімді ана балаларын жастайыиан еңбекке үйретіп тәрбиелейді. Оларға ағайыидары да
көмектссіп, қарайласып отырды.
Сәдуақас., басқа балалар сияқты мектепке жеті-сегіз
жасында бара алмады. Ол шсшесі мен інілеріне қарайласу
үшін колхоздағы еңбекке, қолынан келстіп жұмысқа ара188

ласты. Сондықтан да ол бірінші кластын ссігін жасы оп
екіге толғанда ғана ашты. Сонын өзінде де сабағын оқч
жүріи, колхоз жүмысына қатысып түрды. Қейіннен інісі
Оразай өсіп, еңбскке жараған кезде Сәдуақас «Жалаңаш»
селосындағы қазақ орта мектебінс оқуға түсті, сонда оқн
берді. Ол сабақты үздік те тиянақты оқыды, «оқу үздігі»
аганды, 1937 жылдың апрелінде комсомол қатарыиа
алынды.
1941 жылдың июнь айы. Сәдуақас 8-класты үздік бітірін, тоғызыншыға көшті. Осы кезде ол аудандық комсомол
комитетінің мүшесі, мектептегі комсомол комитетінің секретары болатыи. Сондықтан да оған мектеп басшылары кептеген қоғам жұмыстарын тапсыратын.
Сол жылы Ж алаңаш селосынан он бес километрдей қашықтықта тұратын «Көлбастау» деп аталатын жерден пнонер лагері ашылды. Мектептің педагогтар советі осы лагерьге аға вожатый етіп Сәдуақасты тағайындады. Сонда
олар бір ауыздан:
— Серкебаев пнонср жұмысын да, комсомол жұмысын
да жақсы біледі, пиоперлерді басқарып әкете алады, кепшілікпсн жұмыс істеу колынан келеді,— десті.
Мұғалімдердің бұл шешімін аудандық комсомол комитеті де қолдады. Сәдуақасты аға вожатый етіп бекітті.
Пионер лагері ашылды да жүзге жуық оқушы бала демала бастады. Лагерь өмірі көңілді де қызық. Пионерлер күн
сайын серуенге шығады, әртүрлі ойын өткізеді, кешкілік
уақытта кино, кейде конңерт болады. Осының борін ұйымдастыруда белсенділік, ұқыптылық- көрсетіп л<үгргендердің
бірі Сәдуақас еді.
Пионерлсрдің лагерьдегі өмірі қызык та шаттық жағдайда өтіп жатты. Олардың осы бір ж айбарақат та тыныштық өмірін июныіің 22-күні радно арқылы берілген хабар
бұзып жіберді. Лагсрьдегі пнонерлср мен тәрбнешілер, шаруашылық қызметкерлері раднодан совет үкіметінің мәлімдемесін естіді, фашистік Германияның біздің Отанымызға опасыздықпен согыс ашқанын білді. «Соғыс» деген
бір ғана сез осы лагерьдегілерді елең еткізді.
— Аға вожатый,— дейді пионерлер Сәдуақасқа,— фашистер біздің елімізге қарсы нс үшін соғыс бастады? Оларга не жетпейді, нс керск өздеріне?
— Біз не істейміз?
— Лагсрьдеп үйімізге қайтамыз ба?
Бүл сияқты сұраулар торбиешілер меп лагерь бастығына
да қойылып жатыр. Бірақ олар пионерлердің сұрауына өздерінше ғана жауап беруде. Ал лагерьдің алдагы жұмысы
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қалай болатыны айтылмады. Сондықтан лагсрь бастығы
Жансеркеев Әбдісейіт пен Сәдуақас аудап орталығына,
мектепке тартты.
Бұлар мектепке келсе, мұғалімдер де жиналып отыр
екен. Бәрінін сөзі тек соғыс туралы. Әркім өз жорамалын
айтуда.
— Өлер бала молаға қарай жүгіреді деген бар емес
пе,— дейді мұгалім Шайхан Мұқаев.— Мына фашистер де
сондай өлім құмарлар екен.
— Батыс Европаньің әлсіз армнясынан қарсылық көрмен, дәнігіп қалған фашистер ғой,— дейді мұғалім Әлімжан
Сағындықов.— Біздің Қызыл Армия фашистерді жермен
жексен етеді, аз күнпің ішінде талқандап тастайды. Мұның
осылай болатынын партияпың XVIII сьезінде Ворошнлов
жолдастың өзі айтты ғой.
— Фашистердің жеңілетінінде, біздің жеңетінімізде еш
күмән жоқ,— дейді мектеп бухгалтері Ахметбек Тезекбаев.— Б ірақ бұл соғыс біраз уақытқа созылуы мүмкін.
— Е, сен бухгалтерсің ғой, есептеп көрші: жауды қашан
және нсше күнде жеңеміз,— деп әлдекім Ахметбекті қағытып жатыр.
— Бұл соғыстың неше күнде бітерін мен қайдан білейін, әйтеуір жауды жеңетінімізді білем. Бәлкім он күн ішінде, асса бір айда жеңерміз.
Мектепке жнналган мұғалімдер осылай әңгімелесіп
отырған шақта, мектеп днректоры Асылбеков Әбіш және
партня ұйымының секретары Мұқатов Әбдімәжит келді.
Олар аудандық партпя комитетіне барып, согыс жағдайына
байланысты мектеп коллективінің алдында тұрган міндеттерді анықтап қайтқан екен. Сол міидеттерді директор осы
отырған мұғалімдерге де айтып берді.
— Бүгіннен бастап бәріміз қасиетті Отанның солдатымыз, қорғаушысымыз. Барльіқ жұмысымызды майдан үшін,
басқыншы жауды жеңу үшін деп жүргіземіз. Фапшстерді
талқандау үшін еш нәрсе дс аямаймыз,— дсді Мұқатов.
— ІІионер лагерін қайтеміз?— деді Сәдуақас.— Лагерьді жауып, балаларды үйлеріне таратамыз ба?
— Жоқ, лагерь жаңа оқу жылы басталгапға дейін жабылмайды, жұмысын жүргізе береді,— деді мектеп директоры.
Сәдуақас мектептен шығып, лагерьге қайтып ксле жатыр
еді, алдынан онымен бірге оқитын бірнеше бала кездесе
кетті. Бұлардың ішінде Сәдуақастың Әділов Қуатбек, Боқашбаев Маңқара, Жүнісов Мұхамеди сияқты жанаяспас
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жолдастары бар еді. Жастары он тоғыз бен жнырмаға келіп
калган бұл жігіттер Сәдуақасты қоршай алды.
Осы тұрған нұрдастардын ішінде әзіл мен калжынға
жалыкнайтыны, кейде орынды, кейде орынсыз куланыгі
жүретіні Әділов Қуатбек болатын. Қазір бұл мінёздерінен
айырылып бір кұнде салмақты да байсалды бола қалған
жігіт сияқты.
— Сәдуақас, ссн жақсы кездестің ғой,— деді Қуатбск.
— Сені іздеп лагерьге де бармақ едік. Айтар әңгімемізді өзін де біліп тұрсың, жағдай болса мынау. Майданда согыс жүріп жатыр. Сен комсомол комнтетінің сскрегарысын, кәне, ақыл бср: не істеуіміз керек?
— Иә, не істеуіміз керек?— деп Сәдуақас та ойланыи
қалды.— Жүріндср, аудандық комсомол комитетіне баралык. Сондағы жолдастармен ақылдасайық.
Бұлар аудаңдық комсомол комитетіне келсе, есеп бөлімінің нүсқаушысы болып істейтін қыздан баска ешкім жоқ
екен. Хатшылардың қайда кеткенін сұраған Сәдуақасқа:
— Бәрі де халыққа Совет үкіметінің мәлімдемесін түсіндіру үшін колхоздарға кетті,— дсді иұсқаушы.
— Епді не істейміз, қайда барамыз?— деді Мұхамеди
аудандық комсомол комитетінен шыққан соң.
— Әскер қатарына шақырылуға жасымыз келді,— деді
Сәдуақас жолдастарьтна.— Бүгін болмаса, сртсң қолға кару
аламыз. Бірақ ол күнді күтіп отырмакык. Наркомға телсграмма жібсрейік, бізді әскерге алдыруып сұрайық.
— Міне, мұның табылған сөз,— деи құрдастар жүп жазбай почтаға келді. Бәрінің жүздері жарқын да жайдары,
сапқа тұрған солдаттармыз деп ссзінгендей жинакылық
көрсетуде. Бүлар почтадағы бір деңгелек столға айнала
отьіра қалысты.
— Қәне, Қуатбек, сен сөзге жүйрік едің ғой. Наркомга
деген телеграмманы жазшы.
— Қуатбекті қоя тұрайық, ол әзіл меп қалжың сөзді
ғана келістіріп айта алады,— дейді Мұхамеди.— Ал Совег
Одағының маршалы Тимошенкога жіберетін телеграммамызды Сәдуақас жазуы ксрек. Маршалга айтар өтінішімізДІ Сэдуақас әдемілеп жеткізе алады. Бұгаи, сен Қуатбек,
екпелеме.
— Жо-жо-жоқ, Содуақас жазсын. Бірақ бәріміз қол
қоятын болайық.
— Әрине, солай болады.
Сәдуақас телеграмманы жазып шықты да жолдастарына
оқьіп берді. Онда бьглай делініпті:
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«М осква, С С С Р ел қ о р ғ а у х а л ы қ ком иссары , Соеет О дагы н ы ң м аріи алы Тимоиіенко ж олдасқа!
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—
Міне, бұл қатып кеттІ,— деп Қуатбек жолдастарын
кулдіріп жатыр.
Қатып кетсе, қол қойықдар.
Құрдастар қол қойған телеграмма сол сағатта Москваға
жібсрілді.
Соғыс жағдайына байланысты жоғары кластыц оқушылары каникулдан шақырылып алынды да колхоз жұмысына көмекке жіберілді. Оларға бригадир болып Сәдуақас
белгіленді. «Қөлбастау» колхозына барган бұл жастар
егін-шөп жнпауда, қысқа даярлық жасауда аса көп қызмет
атқарып журді.
^ақы т өте берді. Сентябрьдің бірі күні жаңа оқу жылы
да басталып кетті. Жоғары класс оқушылары сабақпеи
қатар колхоз жұмысына қатысып тұрды. Бұл ретте Сәдуакас берілген жоспарды артығымен орындап, басқаларға
үлгі болды.
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жылғы декабрь айының сегізі күні IX класс окушыларыпың бір тобына аудандық әскер бөліміпен шақыру
қагаз келді. Шақырылғандардың ішінде Содуақас, Мұхамеди, Куатбек, Маңқара, тағы бірнеше оқушы бар еді.
Біздің шонь айында бсргсн телеграммамыздың жауабы снді ғана келген екен гой,— деді Қуатбек жолдастарына
жымыңдап.
Жұмысты әскер адамдары да біздің колхоздың брнгадирлері сняқты сылбыр істейді екен-ау.
Келесі күні мектеп коллектнвінің әскерге шақырыЛған
жастарды Отан қоргау қызметіне аттандыруға арналған
жиналысы болды. Оған оқушылар, мұғалімдермен қатар
ата-аналар да келген еді.
...Мсктеп коллективінің жиналысы ұзаққа созылмады.
Онда шығып сөилеген мұғалімдер меи ата-аналар бүгін
әскср қатарына жүріп бара жатқан жастарға сәт сапар тілсп, жауды талкандау жеңумен, жеңіспен оралыңдар дссті.
Оларға жауап сөзді Сәдуақас алды да:
Біздің сіздерге, бүкіл халқымызга берср антымыз:
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басқыншы жаумен қасықтай қанымыз қалғанша алысамыз,
фашистерді талқандап жеңеміз де жерлейміз. Азамат деген атымызға иненің жасуындай да дақ түсірмейміз, бізге
бергеи тәрбиелеріңізді майданда ерлік жасап актаймыз,—
деді.
Мектсп коллективі өз түлектерін әскер қызметіпе зор
кұрметпен осылай шығарып салды. Олар алдымеи аудан
орталығына келді. Бұл жерде жииалган басқа да жігіттер
бар екен. Борі автомашинаға отырып, декабрьдің опы күні
Алматыга жетті.
Кегендік жігіттер Алматының «Крепость» деп аталатын
осксрге шақыру орнына келіп орналасты. Бәрі де комиссиядап өтіп, әскер қатарына алынды, оскер киімін киіп сапқа
тұрды. Бірақ кімнің қайда барары, қаіиан жолга шығары
мәлім смсс. Солай болса да казармадағы жігіттер соғыс
өперін, қару-жарақтан ату тәсілін үйреніп, алдагы ұрыстарға дайындалып жатты.
Осы кезде «паифиловшылар дивизиясыпа ж аңа жауынгерлср жіберіледі ексн» деген хабар казармадағыларға
тарап кетті. Бұл хабарды Кегеннен кслген құрдастар да
сстіді. Бірақ атақты дивизияға кімді жібереді, қалай жібереді — оны ешкім білмейді. Сондықтан құрдастар жоие
оларға бірнсше жігіт қосылып Сәдуақасты ортаға алды.
— Сен,— деді олар Сәдуақасқа,— мектепте комсомол
ұйымының секрегары болып, бастықтармен свіілесудің тет і г і і і үйрепіп қалдың гой. Соныңды осы жолы да көрсет,
мұндагы бастықтың біріне барып, бәрімізді Панфилов дивизиясына жіберу жайын сөйлес.
— Үйден шықпай жатып, бәрімізге командир болам
дейтін Қуатбек барсып,— деді Сәдуақас жымиып.— Қомандир болуды, бастықтармсн сөйлесуді ол осы бастан үйрене
берсін.
— Бар десск, орине, ол барады,— деді Мұхамеди, —
бірақ Қожанасыр неме ғой, бірдемені бүлдіріп алар. Сондықтан, Сәдуақас, сенің баргапың л<өн.
— Мақұл, болсын.
Казарманың бір бөлмесінде командирлер тұратын. Сәдуақас сол бәлменің есігін қағып еді, ішкі жақтан артиллерист формасында киінген, ұзын бойлы бір капитан шыға
кслді.
— Сіз кімге келіп тұрсыз?— деді капитан.
— Мсн сізге келдім.
*— Қаидай шаруамен?
Сәдуақас келген жұмысын айтты. Жоне де панфиловшылардың қатарында көптсген ағайын-туыс, жора-жолдаста8 - 2:90
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ры, жерлестері барлығын, днвизияның ерлік данқына мектепте жүргенде-ақ қанық екендіктерін және сол дивиаияга
барып қызмет етуді армандап келгендіктерін баяндады.
— Панфиловшылар дивизияс-ыиа жіберуді сұрайтындар
кеп пе?
— Оның санын айта алмаймын. Бірак Кегепнен кедгендердің бәрінің тілегі оеы, Панфилов дивизиясына жіберуді сұраймыз.
— Жақсы, тілектеріңізді комиссияға айтайын. Ал өзіңіз кім боласыз?
— Мен мектепте комсомол ұйымының секретары жәпе
аудандық комсомол комитетінің мүшесі болгамын. Өзім
тіленіп армияға келдім.
— Өге жақсы,— деп капитан Сәдуақастың аты-жөнін
блокнотына жазып алды.— Танысып қоялық: мен капитан
Безруковпын. Сіздердің тілектеріңіз орынды, оның жауабын бүгін кештен қалмай алатын боласыздар.
— Рахмет.
Сол күпі кешке капитан Безруков қасына бір лейтенантты ертіп, казарманың Сәдуақастар орналасқан үлкен залына кслді. Жігіттерді сапқа тұрғызды.
— ГІанфиловшылар дивизиясына өз еркімен барғысы келетіндер болса, қол көтеріңіздер,— деді капитан Безруков.
Сапқа тұрған жігіттердің борі қол көтерді.
— Жолдас лейтепант,— деді капитан Безруков әзімен
ере келген талдырмаш лейтенантқа.— Мына жігіттердің бәрін форма бойынша тізімге алыңыз. Ал панфиловшылар
дивизиясына кімдердің жіберілетінін кейін айтам.
ГІанфиловшылар дивизиясына Кегеннен келгендер ғана
емес, одан басқалардың да баратындығы ертеңіне мәлім
болды. Бұлар кеп жігіт екен. Бәрі бөлім-бөлімге бәлініп,
согые техникасы мен ұрыс енерін үйренуге кірісті. Сәдуақас
пен оның мектептес жолдастары миномет дивизионына жіберілді.
— Миномет дегеніміз білімді, әсіресе математиканы
жаксы білуді керек етеді. Ж атқан есеп. Сондықтан сіздерді
орта білімі бар деп минометчиктер бөліміне жіберіп отырмыз,— деген еді Сәдуақастарға, капитаи Безруков.
Сәдуакастар біраз уақыт Алматыда болып, күн-түні
соғыс енерін үйренумен шұғылданды. Содан кейін олар 1942
жылдың январь айында, Москва маңында демалып жаткап
панфиловшыларға келіп қосылды. Ксген мен Нарынқолдан
шыққан Сәдуақас Серкебаев, Қуатбск Әділов, Әкімбек Ссрікбаев, Мұхамеди Жүнісов, М аңқара Боқашбаев, Әділбек
Әбеубеков, Сатыбалды Әлімғаниев, Қайыпбек Тыныбаев,
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Ж үмаділ Суанбаев, Бүркітбаіі ІІақысбеков, Мұканбек
Естенов, Исмаил Мәтмұсаев, тагы басқалары жұбын жазбастан 120 миллиметрлі мииомет дивизнонына келіп, жауынгерлік сапқа тұрды. Оларды Москва ушін екі айдай үздіксіз урыстарға қатысқан панфиловшы-гвардеецтер зор
қуанышпен қарсы алды. Дивпзионның басшылары жастарды бұрын ұрысқа қатысқан жәнс соғыс өнерінен тәжірибесі бар жігіттермен араластырып жібсрді. Сәдуақас, Қуатбек, Жұмаділ, Мұхамеди тертеуі сержант Нсстеровтыц расчетына бөлінді.
Михаил Нестеров Москва үшін соғыстарға қатысқан, тәжірибелі командмр еді. Оныц мипомет расчеты өткен ұрыстарда тамаша ерліктер көрсеткен л<әне осы дивизиондағы
айтулы бөлімшеніц бірі болатын. Сондықтан олар да жаца
келген жігіттерге соғыс енерін, минометтен ату әдістерін,
өздерініц жауынгерлік тәжірибесін үйретумен болды.
Аз күнніц ішінде Содуақас та, оныц жолдастары да минометтіц техникасын және одан қай жағдайда қалай агу
керек, қандай расчет ж асау керек дегендерді бес саусагындай біліп алды. Ж ас гвардеецтердіц бұл ынталылыгына
бұрын согыста болған тәжірибелі минометчиктер де, командирлер де қатты сүйсініп жүрді. Олар әсіресе Сәдуақасқа
разы. Ол ұқыпты да алғыр, берілген бұйрықты әр уақытта
саналы түрде ойдагыдай орындаумен кезге түсті. Жоне ол
жігітіердіц арасьшда жүргізілетін саяси үгіт-насихат л<ұмысына белсене араласып кетті. Сондықтан да оны комсомолДар полктық комсомол бюросына мүшс етіп сайлады. Ж ац а
келген жас жауынгердіц бұл істеріне батарея командирі
капитан Бурда да, политрук Голиков та, взвод командирі
лейтенант Иванов та қуанулы еді.
Алдағы ұрыстарда,— дейді батарея командирі қасындағы жолдастарына,— айтулы ерлік жасайтындардыц
бірі Серкебаев болады. Бұган сенімім күшті.
Меніцше де солай,— деп қостайды лейтенант Иванов,— Қасындагы жолдастарынан Серкебаевтыц бір артықшылығы орыс тілін жақсы білстіндігінде. Соныц арқасында
ол минометтіц техникасын, ату өнерін, расчет ж асау әдісін
мүлтіксіз мецгеріп алды. Ол көздеуші бола жүріп, расчет
командирініц қызметін де үйренуде.
О ііы к о м а н д и р л і к қ ы з м е т к е д а я р л а й б а с т а ғ а н ы ц д ұ р ы с е к е н ,— д е д і к а п и т а н .

Арада тағы біраз күн өтті. Панфиловшылардыц демалыс
мерзімі де аяқталды. Содан кейіи олар Жоғарғы Қомандованиеніц бұйрыгы бойынша майданға аттанды.
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буылы күшіен-күиге үдсп барады. Ж а у камалын бұза-жара
ілгері тартып бара жаткан жаяу әскерлсрді біздін артиллерпстер мен минометчнктер колдап келеді. Сол колдау'шылардың қатарында Сәдуақастар да жүр.
Соудақас қызмет істейтін миномет расчеты ұрысқа алғаш рет Ильмен көлінің оңтүстік батысында, Юрьево дейтін селоның тұсында кірісті. Осы арада алдып ала қорганыс
жасагап жау қатты қарсылық көрсетті, шабуылдап келе
жатқан панфиловшыларды ілгері бастырмау амалып істеді.
Бірақ қаһарлы гвардееңтер басқыншыларга қирата соққы
беріп, бекіністерінен айдап шықты. Олар жаудың есіп жидырмай, батыска қараіі дүркірете қуа жөпелді.
Гіанфиловшылардан соққы көрген жау шегіне согысьіп
барады, кей жерде қасарыса қарсылық көрсетіп те қояды.
Осындай қатты бір ұрыс Иоддорье селосының батыс жағында болады. Бұл маңда шабуылға шыққан бірінші батальонды канитан Бурданың батареясы қолдап келеді. Бір сотте
миномет расчетынын командирі серл<ант Нестеров жаралы
болып кетті, оның орныпа Сәдуақас тағайындалды.
—
Ж олдас Серкебаев,— деді капитан,— бүгіннеи бастап
біріпші расчеттың командирісіз. Жүктелгеи міндетті мүлтіксіз орындайтыпыңызға сенем, жауынгерлік ісіңіздің сәтті
болуына тілектеспін.
Панфиловшылардың басқыпшы жауга қарсы 1942 жылдын февраль айында бастаған шабуылы апрельдің ортасына дейін созылып келді де, Холм қаласының мацында тоқтады. Осы уақыттың ішінде бүкіл 8-гвардия дивизиясы,
оныц орбір бәлімшелері өздеріне жүктелген жауьтнгерлік
міндетті орындауда тамаша ерлік көрсетті. Мұндай ерліктсрге Содуақастың мнномет расчеты да ие болды. Бұл расчст жаудың көптсген техникасын қиратты, бірнеше адамын
құртып лаберді. Бұган пақтылы дәлслді жоғарыда архивтан
алынған бір фактымен келтіргенбіз. Сол фактінің ішінде
«Серкебаевтың расчеты жаудыц жүк таситын бір самолетін
©ртеп жіберді» делінген сөз бар. Енді соның қалай болғанын айта кетелік.
Сәдуақастың миномет расчеты Холм қаласының солтүстік шыгысына қарай біткен қалың тоғайдыц ішіне келіп орналасты. Осы жерде бірінші батальонның роталары да
қорғаныс соғып жатыр еді. Олардыц ту сыртынан орын алған минометчиктер атыс позициясын жасауға кірісті. Сонда
минометчиктерге қойылган міндет: алда тұрған батальонды қолдап отыру, егер ж ау қарсы шабуылға шыға
қалғандай болса, оныц жолын бөгеу, ілгері бастырмау,
дұшпанның соғыс техникасын, атыс ұяларын қирату. Бұл
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міндеттерді орымдауға даяр тұру үшін Сәдуақастын ме істеуі керектігІн батарея командирі айтып, миномет позициясын к а и жерден орнату қолайлы және калай қарай атуы
керектігін белгілсп берген еді. Содан кейін Сәдуақас ілгерідегі роталарға барып байланыс жасады, атыс секторларын
айқындап алды.
— Ссміц расчетыц,— деді бссінші ротаныц командирі
лейтенант Косаруков,— негізіпде менің ротамды қолдайды
екем. Сондықтан байланысніы телефомисің мен бақылаушыц осы арада болсым, біздің бақьілау пунктымыздың қасынан орын алсыи.
— Мақұл.
— Көбірек көз тігетініміз Холм қаласы және одан батысқа шығатын тас жол. Бұларды қадағалай бақылап отыру қажет.
— 'Гүсінікті.
Сол күннен бастап, Сәдуақастыц өзі де, оның бақылаушылары да алдыңғы жақта жиі болып, ж ау жагын үздіксіз бақылауга алып отырды. Сонда айрықша көңіл аударатындары Холм қаласы.
Холм — шағын гана қала, аудан орталығы. Жергілікті
адамдардың айтуына қарағанда согысқа дейін мұнда бесалты мыңдай тұрғын болыпты.
Қаланың оңтүстік сыртында ашық алац бар. Омы немістер апрельдің ішінде аэродромга айналдырды да, жүк
таситын кішкентай самолеттерім қабылдай бастады. Кейде
күніме бір не скі самолет ұшып-қонып жүрді, шамасы осы
самолеттер азық әкелетін сиякты. Олай ететін себебі: көктем кезімде, әсіресе апрсль, май айларында бұл араныц
жері лайсаңға айналды, жол дсгеніц бұзылды, жүк тасу,
жол жүру дсгенің тоқтады. Сондықтан да мұндай жағдайда ж ау өзінің алдыңғы шсптегі бәлімдерімен қатысу үшіи
транспорт самолеттерін пайдалануды шығарды.
Және де соңғы кезде Холм түбінде қолга түскен немістердің айтуына қарағанда, жаудың ксйінде қалған тылымеи жол қатынасы болмағандықтан қорғаныста жатқап
әскерлерін азық-түлікпен, қару-жарақпен қамтамасыз ету
ісі қиынға айналыпты. Осыған байланысты ж ау өзінің солдаттарына беретін тамағының нормасын азайтыпты, бір
адамға күніне жүз грамнан ғана кептірген пан (сухари)
беретін болыпты. Ол — ол ма. Ж ылқы етіне жиіркене карайтын фрицтер қарындары аша бастаған соц қолдарыидағы аттарын сойып, тұяғына дейін жепті. Ал снаряд пен
минаны бұрынғыдай бей-берекет ата бермей, үнемдеп жұмсауға көшеді.
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1942
жылдық апрель айында Холм түбіпде. қорғаныста
жаткан немістердіқ түрмыс-халі осындай еді. Олардын
осы бір ауыр жағдайын женілдету үшін неміс командованиесі әртүрлі амал жасап бақты. Соның бірі — транспорт
самолетін пайдаланып, ең алдымен алдыңғы шептегі әскерім азық-түлікпен қамтамасыз ету екен.
Ж ау әскерлерінің бүл секілді хал-жайынан хабары бар
біздің жігіттер, Холм аэродромын ёрекше бақылауға алды, оған жаудың бірде-бір самолетін қоидырмау шарасын
белгіледі. Батыс жақтан ызыңдап келе жа гқан самолет көрінсе-ақ болды, біздің зенитчиктер мсн зеңбірекшілер аткылай бастайды, қалага жақындатпайды. Мұндай жағдайда
жаудың кейбір самолеттері моторын сөндіріп, аэродромга
қарай жер бауырлай үшып келеді. Егер жерге қона алмас.а, онда әкелген жүгін қала маңына тастай жөнеледі. Кей
кезде бұл жүктер біздің шебімізге немесе бейтарап зонаға
түсіп жатады. Қолға түскен жүкті ашып қарасаң, көбінесе
азық болып шығады.
Таң атып қалған мезгіл еді. Бақылау пунктіне келген
Сәдуакас қолына бнноклін алды да, алдыңғы ж аққа көз
жібёрді. Холмды бүгін көргендей қарап тұр.
— Ж олдас ссржант, ештеңе көріие ме?— деді қасында
тұрған телефонист.
Керінгенде қандай. Аэродромда бір кішкене самолет тұрған секілді, өзінен бірнеше адам жүк түсіріп жатыр.
Мә, сси де қарашы,— дсп Сәдуақас бинокльді телефониске
бсрді.
. .
— Айтқаның рас, самолеттен жүк түсіріп жатқан немістерді көріп тұрмын. Апырай, түн ішінде қалай келіп
қонды екен? Бүтін түнде самолеттің үні шыққан жоқ еді
ғой.
— Телефонды маған берші,— деп Сәудақас труоканы
колына алды. Кейінде тұргаи расчетының бірінші номерін телефонға шақырды.— Әнуарбексің бе? Мснің командамды
тыңда: ориентир — аэродром. Өртегіш минамен оқта. Огонь!
Алғашқы атылган мина самолетке жетпей жарылды,
екіншісі асып түтті. Үшінші мина нысанаға дәл тиді, самолст өртене жөнслді. Ж а у лагерінде айғай-шу сстіліп ж а п ы .
Осы кезде Сәдуақастың қасына үш жігіті бар рота командирі Косаруков келді. Ол жаңагы атыстың мәнін сұрады.
— Мэ, қараңыз,— дсп Сәдуақас, леитенанттың қолына
биноклін ұотата берді.— Аэродром жағына кәз жіберіңіз.
—
Түсінікті,— деп Қосаруков ж ы м ы ң қақты.— Таң атпай ф р и ң т е р д і ө р т е г с н екенсің. Қ ұ т т ы қ т а й м ы н . Молодеці
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Сәдуақастың бұл ерлігі ертеңіне бүкіл дивизияға тарады. Ж ау самолетінід қалай өртелгендігі Сәдуақас бастаған минометчиктердің срлігі мен кырағылығы делініп, барлық бөліміиелерге жайылды. Бұл жөнінде дивизияльіқ
«Отан үшін» газетінде очерк те жарияланды.
Апрель айының жиырма бесі күні минометчиктердің партия жиналысы болды да, онда партия мүшелігіне кандидат етіп алу туралы арыз берген бірнеше жігіттің өтініші
қаралды. Оның бірі миномет расчетының командирі сержант Сәдуақас Серкебаев еді. Опы партия мүшелігіне кандидат етіп алуға батареяның комиссары политрук Ақай
Нүсіпбеков, миномет расчетының көздеушісі Байбатыров
Әнуарбек және комсомол бюросы рекомендаңия берген
екен. Олар ездерінің рекомендаңиясында және батарея командованнесінің жауынгерлік мінездемесіиде: «сержант
Серкебаев фашистермен күресуде жауынгерлік міндетті
бұлжытпай орындап журген батыр да ер жігіт» дегенді
атап айтыптьт. Және жаудың бір самолетін ©ртеп жібергепдігін айрықша көрсетіпті.
Жиналысқа қатысқан коммунистер бір ауыздан шешім
қабылдап, Сәдуақасты партия мүшесіне кандидат етіп алды. Бұл шешімге шаттана қуанғаң ол, жауынгер жолдастарының алдында:
—
Бұдан былай қас жаумен коммунистерше күресуге,
ант етемін,— деді. Бұл сәз жас жігіттің партия мен халыққа берген анты да, серті де еді.
Арада екі жыл етті. Бұл уақыттың ішінде Сәдуақас ұрыс
майданында қас жаумен соғыста талай ерліктер көрсетіп
көзге түсті. Партия мүшелігіне алынды. Осы екі жылдың
ішінде Сәдуақастың миномет расчеты алдыңғы қатардагы
айтулы бөлімшенің бірі болды.
1944
жылдың апрель айы. Ж ауға қарсы шабуылга
шыққан панфиловшылар Идртща-Опочка қалаларына дейін барып та қалған еді. Бұл жолы да асқан ерліктер көрсеткен гвардеецтер жаудың нешелегсн қорғаныс қамалын
бұзып, сандаған әскери техникасын қиратып отырды, қасарысқан дұшпанға елтіре соққы бсрумен болды. Мұндай
қырқысқан соғыс кезінде біздіц жігіттерден жараланған,
қаза болғаидар да бар еді. Соныц бірі бірінші батальонның комсоргі Андрей Лунев еді.
Қай уақытта болса да комсоргтың атқаратын қызметі
кеп. Жігіттердіц көпшілігі комсомолсцтер болғандықтан,
олармен жұмыс істесуде комсоргтыц алатып ориы ерекше.
Осы жағдайды ескерген полк командирі майор Решетникоіз
Луневтың орнына комсорг етін Сәдуақасты тағайыидау ке200

рек деген ойға келді. Бұл ойын өзініц орынбасары майор
Астахов пен батарея командирі капитан Бурдаға айтып көріп еді, екеуі де опы қостай кетті.
— Табылған кандидатура,— деді Астахов.— Серкебасв
жақсы, ысылған командир ғаиа емес, тожірибслі тәрбиеші
д с . Жауынгерлермен жұмыс істеу әдісін бсс саусагыпдай
біледі, өзі полктағы комсомол бюросыныц мүшесі, коммунист. Бүгін оныц материалын даярлап, дивизияныц политотделіне жолдайық.
— Айтқандарыцыз орынды,— деді капитан Бурда,—
бірақ мен расчет командирінсіз қалам ғой. Шабуыл болса
жүріп жатыр, мұндай жағдайда жауынгер командирді
ауыстыру қиын-ақ.
_ Ж ы лам а,— деді Решетников.— Қайта, расчет командирін л<оғарылатқанға қуануыц керек. Серкебаевты кашанғы кіші командир етіп ұстай береміз, оны көтеретін
кез кслген болар. Оның орнына Байбатыровты тағайындайық, о да іскср, ер жігіт, Серкебаевтан кем болмайды.
— Мақүл, айтқаныңыз болсын,— деді Бурда.
Сол күні кешке Сәдуақас туралы батарея командирі
каиитан Бурда жауынгсрлік мінездеме жазды. Онда Серкебасвтың батареяга келгеннен бергі екі жыл ішінде жасаған қызметі, жаумеп күресудегі ерлік істері көрсетіліпті.
Бұл мінездемені полк командирі алды да өз атынан оіраз
сез қосып, политотделге жолдады.
Идрнца қаласыныц солтүстік-батысына қарай шабуылдап бара жатқаи гвардеецтерге бір күні ж ау аса қатты
қарсылық көрсетті. Бұл арада фашнстердін мықты қорғанысы бар екен. Оған бекініп алған жау біздіц жігіттерді
ілгері бастырмады, жолын бегсп гоқтата бсрді.
Күн үясына барып қалған кезде екі жақтың да атысуы
саябырчЧай бастайтын әдеті болатын. Бүгін де сондай еді.
Бір мезгілде «тыцдацыздар, тыцдацыздарі» деген радно
үні естілді. Жауынгерлер тыцдай қалды. Бірақ олар радионы қай жердсн сөйлеп тұрғапын аңғарған да жок. «Лыцдаңыздар» деген сөз тағы бір-екі рст қайталаиды да, артынша-ақ ән мен күйлер төгіліп жүре берді. Күнімеи ұрыста болғаи жігіттер:
— Бүл коицертті берін тұрған кім болды екеи?
— Патефонның табағына жазылған ән мен күйлер ғой.
Тыңдайықшы,— десіп л<атыр.
Совст халықтарының әдемі ән мсн күйлері аяқтала оерісімен-ақ «тыңдаңыздар» деген үн қайта естілді. Диктор
сөйлеп кетті. Ол сөзін фашистсрге қарсы ұрыс жүргізіп келе ж атқан совет жауынгерлеріне арнайтындығын айтты.
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Кәдімгі фашистердің үгіт сөзі, бұрыннан мәлім әңгіме: «Біз
кейінгі корганысымызға карай кегіп барамыз, ертең-ақ
сендерді қызыл қанға батырамыз, бұдан бұрын қолданбаған жаңа қаруымызды қолданамыз. Онан да қолдарыңды
көтеріп, қаруларыңды тастап беріліцдер»,— дейді.
Жаудың радио арқылы айтып жатқан үгіт сөзін Сәудақас бастаған минометчиктер де естіді. Олар:
—
Мыналарды үрдіріп қоямыз ба? Қүрту керек, үнін
өшіру керек. Қімнің қол көтеріп берілетінін таныту керек,—
десті.
— Өзі қай жерден сөйлеп түр скен, анықтайықшы,—
деп Сәдуақас касына бір-екі жолдасын ертіп алды да радионың дауысы шыққан ж а қ қ а женелді.
Олар біраз жер ілгері барын, айналаға көз жіберді. Бірақ күн батып ксткендіктен еш нәрсені көре алмады. Енді
ксйін қайта бсргенде, шамасы жарты километрдсй қашықтықтан гүрілдеген машина даусы сстілді.
— Мынау тегін машина емес,— деді Сәдуақас.—*
Ж аңағы радио осы болу ксрек. Алдыңғы шепке машина
келмейді.
— Жорамалың дұрыс. Егер ж ау радиосы осы болса, онда ол ертемен бұл араға тағы келеді. Сондықтан қарсы
алуға дайындала беруіміз керек,— деді Сәдуақасқа ерс
шыққан минометчик Лазарев.
— Дұрыс айтасың. Машинаның гүрілі шыққан жердің
қай тұста және қанша қашықтықта екеніп ұмытып қалмалық. Қазір бөлімге барысымен ертеңге ату есебін шығарып
қоямыз,— деп Сәдуақас жолдастарын ертіп ксйін кайтты.
Сәдуақас расчетына келісімен капитан Бурдага жолықты да көрген-білгенін баяндады. Ертең жау радносы дыбыс
берісімен-ақ үнін өшіретінін, соған дайындалатыныи айтты. Расчет командиріиің бұл ойын кагштан мақұлдады да,
«іске сог» деді.
Күп кәтеріліп кследі. Аснан әлемінде шөкімдсй де бұлт
жоқ. Сәдуақастар бүгін де сртс тұрып, алдағы ұрыс даярлығына кірісті. Айнала жым-жырт. Сол шақта «тыңдаңыздар» деген радио үні естілді.
— Тағы да үруге келді ана иттер,— деді баганадан бері
алаң болып, алдыңғы жакты бақылаумен тұрған Лазарев.
Содуақас бір жуан карағайға өрмелеп шықты да қолына биноклін алды. Ж ау ж*ақты жіті бақылап қарай бастады. Бір уақытта ол: «Огонь!» ден даярланып тұрғап минометчиктеріне команда берді. 120 миллиметрлі миномст үш
рет жеделдете сарт етті. Әлгінде гана сөйлсп тұрған жау
радиосының үні өшті, қою қара түтін аспанга көтсрілді.
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— Бітті саудасы,— деп Сәдуақас зор куанышпсн жерге тусті.
...Панфиловшылардын жауға қарсы 1944 жылғы июль
айында бастаған шабуылы куннен-күпге қыза түсуде. Басқыншыларды есінен тандыра ұрып бергсн гвардесцтер батысқа қарай шеру тартып, қасиетті Отанды фашистік -зұлымдардан аластауда. Осындаіі жойқын ұрыстар жүргізіп
келе жатқан жігіттердің алдыңғы тобында бірінші батальонның комсоргы Сәдуақас Серкебаев кетіп барады.
Түс мезгілі. Таң атқаннан бері шабуыл жасап, жауды
шегіпдіре қуған батальон бір қалың ағаштың ішіне келіп
топтана, жинала бастады. Батальон командирі майор Шапшаев Сәдуақасты қасына шақырып алды да:
— Батальон осы арада скі сағаттай тынығады. Ссн қазір қасыңа бір бөлімше автоматчик ал да, ілгері жақты
барлап қайт,— дсді.— Басқа бөлімдер қайда екенін біл,
олармен байланыс жаса.
— Мақұл.
Қасында он екі автоматчигі бар Сәдуақас біраз жсрді
шарлады. Шабуыл кезіпде, әсірссе қашқан жауды батысқа қарай өкшелей куған кезде кімнің қайда жургенін білу
оңайға соқпайтынын, мұндай жағдайда жау колына түсіп
қалу да қиын еместігін жақсы білетін ол, асқан сақтық
жасап келеді. Қолыпа биноклін алын, жан-жағына қарап
қояды.
— Жолдас комсорг,— деді гвардеец Жанәбілов, демалып отырған кезде,— осы дүрбінді қашан тастайсың? Сен
қазір минометчик емессің, ендеше мұны мойныңа салақтатып іліп жүрудің не керегі бар?
— Сен оган күлмс, керегі болады.
— Әрине, солай,— деп автоматчик Смирнов қалжыңдай жөнелді,— Серкебаев бүгін комсорг, ертең көр де тұр,
комбат болады. Қейбір бастықтар олденені ерекше белгі
ретінде асынып жүруге әуес келеді ғой. Сен де соларға
еліктейтін шығарсың, ә?
— Олай емес,— деп автоматчик Омаров жолдастарының қалжыңына қосылмайтындығын білдірді.— БинокльД і ң қажеті де, пайдасы да көп қой. Қейбір жітікөз адамға
оның керегі болмауы да мүмкін. Мэселен, біздің мектепте
Серік деген бала оқыды, менен төрт-бес жас кіші еді. Міне
көз деп соның көзін айту керек. Жеті қырдың ар жағындағыны көретін еді.
— Қысыр сөзді қысқартайық, кәне кеттік,— дсп Сәдуақас демалып отырған жолдастарын орындарынап тұрғызды.
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Бұлар тагы біраз жерді шолып шыкты, бірақ ешкімді
дс кездестіре алмады. Тағы жүрді, бір дөнге көтерілді. Алдыңгы ж а қ ойпат екен, әр жерде ойдым-ойдым ағаш көрінеді.
Бинокліңді берші, мен де қарап жіберейін,— деді
Смнрнов.
Жолдастарының әзілін шын көрін қалды ма, әлдеқалаи, түскі демалыстан кейіп Сәдуақас қолына бинокль алғап жоқ еді. Сондықтан болу керек, ол «мэ» ден бипокльді
Смирновқа бере салды.
Кәне, нс көрінеді?— деді Жанәбілов, жас баладай айналаны шола бастаған Смирновқа.
— Ананы қара. Қарашы өзің, әнебір ойда арбакештер
кетіп барады,— деп Смириов қолындағы бинокльді Сэдуақасқа ұстата қойды.
— Иэ, арбакештер, кеттіксолай қарай.
—

Н ем істер б о л ы п ж ү р м е с ін .

— Мейлі, бола берсін. Он екі автоматчикке арбакештер
не істей қояр дейсің. Бэлкім, көрші цолктың адамдары
шығар.
Сәдуақастар ойға қарай жүгіре басып, арбакештерге
дс жетіп қалды. Бір топ ағаштың арасына тоқтады да, барлау жасады. Ж орамалдары дұрысқа шықты. Батысқа қарай шегініп бара жатқан немістің арбакештері екен. Жеккеидері ат пен сиыр.
— Қайраи фриңтер-ай!— дейді Омаров сыбырлай сөйлеп- Машинадан басқа көлік бар ден білмейтін едіңдер,
қамшы сілтем жерге машинамен ғана зырлатушы едіңдер,
міне енді сиыр жегін алыпсыңдар.
— Несіне оларды мүсіркей қалдың,— деп жас гвардеең Сапақов жолдасының сөзіне реніш білдіріп жатыр.—■
Бір кездс немістің машинасы да, одан күшті құралы да
болған. Оның бэрі Россияның жерінде, ұрыс даласында
қирады да быт-шыты шықты. Соның бәрін өзіміз қираттық
қой. Әлі де солай етеміз. Бүгін жау сиырға мінгесіп барады, ертең оны ж аяу салпақтатамыз, сүмеңдетеміз. Бәлемдерге сол керек.
Бұлардың сөзін арбакештерді бақылауға алған Сәдуақас. бөліп жіберді. Ол жолдастарына қарап:
Мына арбакештер 20 көлік екен, алдарында бір зеңбірегі бар. Өздері біраз адам. Қарсылық кәрсетері сезсіз.
Сондықтан қоршап алып құртуымыз керек,— деді. Содан
кейін ол жолдастарын үш топқа бөлді. Біреуін өзі, қалғандарын Смирнов пен Жанэбілов басқаратынын айтты. Сә204

дуакас бастаған төрт автоматчик арбакештердің алдын орай
тиіссді, қалған екі топ оң мен солдап соғады.
Осылай үш топқа бөлінген гвардеецтер жау арбакештерін коршады да оқтың астына алды. Немістер ешқандай
қарсылық көрсетуге мұршасы келмей, көліктерін тастай
бет-бетімен қаша жөнеліп еді, одап ешнәрсе шықпады.
Қолға түсті.
— Хенде хох!— деген Сәдуақастың зілді командасын
естіп немістер қол көтерді. Араларында бір жаралы майор
және скі офицер бар екен. Бүларды Сәдуақастар сапқа
тұрғызып, көліктерді жинастыра бастағанда, ілгері жақтан
келе жаткан бір үлкен танкі көрінді. Ж ау таикісі. Арбакештеріп іздсп шыққан танкі ма, әлде жолдан адаскан біреуі ме, ол арасын ойлап жатқан Сәдуақас жок. Қолға
түскен лсаудың қасына Омаровты қалдырды да:
— Мыпаларға ие бол. Біз жау зеңбірегін пайдаланып,
апа келе жатқан танкіні қүртып жібсреміз.
— Одан атуды білмейміз ғой,— деп қалды Сапақов.
— Мен білем. Бүл жаудын 75 миллиметрлі зеңбірегі.
Қәне, тез, аиа жәшіктердегі спарядты әкеліңдер,— деп Сэдуақас зеңбіректің қасына жүгіріп бэрды. Оның кілтін
ашып жіберді де бір спарядпен оқтады,— Смирнов, бері
кел. Менің «огонь» деген командамды естісімен мына бір
кілтті тартып қал.
Ж ау танкісі жақындап қалды. Оның соңынаи жүк таситын бір машинаның келе жатқаиы да көрінді. Сәдуақас
бинокліне қарап жіберді де оның атыс кестесін пайдаланып:
«огонь!» деді. Зенбірск сарт етті, снаряд тапкке тимеді. Тағы атылды. Тек төртінші снаряд танкінің талқанын шығарды. Қейінде келе жатқаи машина жолдан шыға жалт беріп
сді, оны да Сәдуақастар өртеп жіберді. Машипанын үстіндс бірисше солдат бар екен, олар қаша жөнелді. Бірақ
оларды да, автоматчиктер октың астына алын кұтқармады,
кұртып жіберді.
Осы бір сәті түскен кішкене ұрыс аяқтала бергеиде,
Сәдуақастардың қасыиа кейіндегі батальон да келіп жетті. Әскери тәртіпті қатты сақтайтын Содуақас, батальон
комаидирі майор Шапшаевқа барды да әлгі озірде болған
оқиғаны, ездерінің не істегеніп баяпдады.
—- Молодец!— деп Шапшаев Сәдуақастың қолын алды.— Мен сендердің кешікксндеріңе қауінтеніп, «іздеңдер»
деп үш барлаушы да жіберіп сдім. Олар кездескен жоқ па?
— Байқамадым.
— Уа, біз мұндамыз,— деп батальопдағы барлаушылар
взводының сержанты Денисенко шыға келді.— Ж олдас
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майор, Серксбаевтарды жаңада ғана тауып алдык, сөйлесіп үлгіре де алмадық. Кешірім етіңіз.
—
Жақсы. Жолдас Серкебаев, осы ерліктерің үшін борінді үкімст наградасьша тапсырамын. Қазір демалатын
уақыт жок, ілгері тарта береміз,— деді майор. Қолга түскен немістерді тылға л<өнелтуді батальон штабының бастығы капитан Онищенкоға тапсырды.
Гвардеецтер тағы да шабуылға аттанды.
Ертсңіпе дивизия командирі өз қолынан Содуақастың
кеудесіне Қызыл Жұлдыз орденін тақты да: «Бұдан былай
да көнтегсн ерліктер жасай беруіңе тілектеспін»,— деді.
...Панфиловшылардың жойқын шабуылы күн сайын үдей
берді. Басқыншыларды қирата соғып, алга ұмтылған батырлардың қатарында бірінші батальонның комсоргі Сәдуақас
Серкебаев та кетіп бара жатты.
...Соғыс фашистік жауды талқандап жеңумен аяқталды.
Осы ұлы Женіске жетуде аса кеп ерліктер жасап, халық
алдындағы азаматтық борышын абыроймен орындап Сәдуақас та еліне оралды. Оны барша жұрт зор құрметпен қарсы
алды.
Соғыстан кейінгі жылдары Сәдуақас Қазақтың Абай
атындағы педагогтік инстнтутына оқуға түсті де, оиың тарих факультетін үздік багамен бітіріп шықты. Республикамыздың тұңғыш оқу ордасынан жогары білім алып шыққан Серкебаев жас үрпақты тәрбиелеу, оқыту ісіне белсене
араласып кетті. Ол қазір өзінің туған жері Қегсн ауданыида халыққа адал қызмет атқарып, зор абыройға ис болып
жүр.

ҢЬ!РАГЫІ7ЬЩ ТА — ЕРЛІК
Морозово деп аталатын село түбінде жауға карсы жан
аяспай ұрыс жүргізіп жатқанымызға бүгіп үшінші күн. Бұл
күндері де ж ау қайтсе де бізді қырып-жойып жіберуді
кездеп, таң атқаннан күн батқанға дейін үздіксіз шабуыл
жасауда. Бірақ ол онысынан еш нәрсс шығара қойған жоқ.
Қасарыса соғысып біз тұрмыз.
Ал күн батысымсн ұрыс майданында қатты айқас-атыстар басылады да, аздаған тыныштық ориайды. Бүгін де солай еді. Осы жағдайды пайдаланып, күндегі одетіміз бойьтпша кешкі ас.қа отырдық.
—
Тоқта! Кімсің? Пропуск?— дегеп дауыс естілді сыртта. Сөйткенше болған жоқ, біз отырған үйге орта бойлы,
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сакалды, бейтаныс бір адам кіріп келді. Біз карай қалдық.
Мүндағы командир кім болады?— деді жанағы адам
«амансыздар ма?» деген сөзден кейін.
— Менміп,—деді рота командирі лейтенант Горшков.
— Өте жақсы. Мен осы мандағы партизан отрядьшын
өкілімін. Фамнлиям Сапожников. Сіздермен байланыс л<асауға жіберілген едім.
— Жоғары шығыңыз, бері отырыцыз. Алдымен бәріміз
тамактанып алайық, қызмет жайын содан соң сөйлесейік,— деді лейтенант.
— Мақұл.
'Гамақ ішіп болған соң, «партизанның өкілі» келген шаруасын айтты. Сөз арасында біздің жай-жапсарымызды,
қорғаныс шебімізді, қай жерде қандай бекініс кұралдарымыз барлығын сұрап қояды. Онысына мон берген біз жоқпыз.
— Алдағы жұмыс жайында келісіп, толық байланыс
жасау үшін батальон командирімен кездескеніңіз дүрыс
болар,— деді Горшков.— Сондықтан қасыңызға бір жауынгерімді қосып беремін, батальон штабына барыңыз.
— О да болсын,— деді Сапожников.
— Рота меи батальон арасындағы байланысшымыз қазір келеді, соны күте түралық,— деді Горшков.
— Жақсы. Ол жігітіңіз келгенше, мен есік алдында темекі тартайын,— деді Саножников.
— Мен де сізбен бірге шығайын,— деп кіші лейтенант
Сарснков «конақпен» ере шықты.
— Осы партизан қонактың кім екендігін толық білмедік-ау,— деді взвод командирі Коломейңев, «қонақ» тысқа
іиығып кеткеи соң.— Тым болмаса документін де сұрамадық. Партизан дегеніміз жаудың тыңшысы болып жүрмесе
не қылсын.
— Иә, осы күдігің расқа шықпаса игі еді,— дедім мен.
— Өзінің түс-түрін үмытып қалмайықшы.
— Сендер тектен-текке қауіптене береді екенсіңдер,—
деді Горшков.— Осы жеті қараңғы түнде жаудың тыңшысы келуші ме еді. Айтып отырғандарың бос сөз.
Осы кезде байланысшымыз жауынгер Песков келді.
Сыртқа шылым тартуға шыққан партизан мен Саркисов
та үйге кірді.
— Песков,— деді Горшков,— мына партизан жолдасты
батальон штабыиа алып бар, капитанның езіне жолықтыр.
— Ж арайды,— деді де Песков партнзанның үсті-басын
шолып шықты, оның бетіне тіке қарай қалды. Содан кейін:
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— Партизан жолдас, сіз екеуіміз бір жерде кездескен
секілдіміз, сіз мені танымайсыз ба?— деді.
— Жок, мен сізді бірінші рет көрін тұрмын,— деп партизан жылдамдата жауаи кайырды.
— Оныныз ғажап екен,— деді Песков.— Ашық сөйлесейікші, сен Алексей Храмков едің гой. Нкеуіміз Қобрпн
каласында, артполктың алтыншы батареясыида бір жарым
жылдай бірге болып едік кой.
— ІІесков, сен бұл кісіні басқа біреумен шатастырып
тұрған шығарсың. Бұл кісі Храмков емес, Сапожпиков,—
дедім мен.
— Сапожннков? Жоқ, бұл Сапожников емес, Храмков.
Соғыс басталғаннан кейінгі жұманың ішінде бір-бірімізден
айырылып қалғанбыз. Содан бергі төрт-бес айдың ішінде
мұның қайда болғанын, не істегенін өзі біледі, ал біздер
жаумен соғыса жүріп, жақын арада өздеріңізге қосылдық
қой. Храмков, шыныңды айтсайшы, қайда болдың?— деп
Песков оған шұқшия түсті.
Храмков-Сапожников сол үндемей қалды. Тікелей қойылған сұ-рауға жауап берудің орпына, қалтасынан бір парақ қағазды алды да Горшковқа ұстата берді. Онысы партизандық куәлігі екен.
— Бұдан басқа қандай документіңіз, қаруыңыз бар?
Енді ол қойнынан карта шыгарды, бойындағы маузерін тапсырды. «Бұлардан басқа еш нәрсем жоқ» деді.
— Мына каргаңызда әр түрлі белгілер бар екен,— деді Горшков,— мүны не дсп түсінуге болады?
— Қарта менікі емес еді, отрядтағы жолдастың бірі
берген еді.
— Ендігі әңгіме кысқа,— деді Горшков,— сіз қазір батальон штабына барасыз. Барлы қ әңгімеңізді сонда айтарсыз. Песков, қасыңа Шалдыбаевты ал да, мына кісіні штабқа алып бар.
Храмков-Сапожниковтың кім екендігі келесі күні полк
штабында аңықталыпты. Ол езінің ешқандайда совет партизаны еместігін, фашистердің барлаушысы екендігін мойыидайды. Соғыстың алғашқы айында жауга берілген ол,
дүшпанның барлаушылар дайындайтын курсьшда окиды,
содан тапсырма алып біздің майданға келеді. Оның міндеті: біздің қорғаныс шебімізді, бекінісімізді, әсіресе танкіге қарсы қойылған бөгеттерді анықтап, картаға түсіріп
әкелу екеи. Бірақ совет жауынгерінің қырағылығы арқасында жаудың бүл ойы іске аспады.
Фашнстердің барлаушысын әшксрелеп, асқаи қырағылық көрсеткені үшін біздің ротаның жауынгері Анатолий
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П е с к о в , «Ерлігі үшін» медалімен наградталды. Ол
д и в и з и я бойынша алғашқы наградталғандардын бірі
С о л күннен бастап біздің арамызда «қырағылық пен
е г і з » дегеп сөз мотелге айналған сді.
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жылдың шонь айы. Калинин майданындамыз. Бүл
к езіе мен майдандық саяси басқарма (ГІолитуправление)
д с п аталатын мскемеде кызметтемін. Осында Істейтін үгітшілердің бірімін.
Политуправлениенің бөлімдсрі мен бөлімшелері Тороп е ц қаласының маңындагы селоларда орналасқан едІ. Біз
Понизовье дейтін селода түрамыз. Бұл маңда езен, кел,
қалың ағаш кеп болғанымен ж азы қ далаңқы жерлер жетіспейді. Сондықтан да селолардың кебінде үй саны аз болады, он-он бестен аспайды. Осындай селоның бірі Пониззовьс.

Біз жеті адамбыз. Оның тертеуі политуправлениеде
үгітші, үшсуі лектор болып істейді. Бәріміз Понизовьенің
ең шетіндегі бір кішкенс үйде тұрамыз. Үгітшілер мен
лектордың негізгі міндеті: алдыңғы шепте жаумен соғысьіп
жатқан жауынгерлерге барын әргүрлі тақырыпта лекция
оқу, баяндама жасау, әнгіме еткізу. Бұл міндетті орындаймыз дсп үнемі командировкада жүреміз. Осыған байланысты жацағы жстеуміздің бір мезгілде бас қосуымыз өте сирек
болады. Біріміз үйде болсақ, басқаларымыз ұрыс майдандарындағы жігіггердің арасынан табыламьіз.
Осындай команднровкадан өткен түнде қайтып келгсн
едім. Үйде өзім сияқты үгітші майор Сергей Дубинин мен
подполковник Яков Герасименко бар екен. Олар да кеше
гана алдыңғьт жақтан оралған. Біз барған жерлерде кергсн-білгенімізді әңгімелесумен түн ортасына дейін отырып
қалыппыз.
— Сағат үштен асып барады, кәне, жатып демалайық,—
Д е д і Герасименко.
Енді ғана ж ата бергенімізде әлдекім сырттан тереземізДі қаққандай болды. Біз басымызды тесектен кетеріп алдық. Терезе тагы қағылды.
— Уа, кімсің?— дейміз. Үн жоқ.
— Таң атпай терезе қағып жүргсп кім болды екен? Әлде
біздерді бастықтар (олар екінші селода тұратын) шақырыи
Жатыр ма екен?
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Бір мезгілде терезенік сырт кақпагы сәл ғана ашылғандай болды. Үй ішіне алакөленке түсе бастады. Сыртта тұрған адамныц терезеніц әйнегін шерткені де естілді.
— Кім екенін білейінші,— деп Дубинин орнынан тұрды да терезенін алдына барды. Тсрезені ашты.— Бұл кайсыц?
— Мен,— деген дауыс шықты.
Біз Дубининнің қасына бардык. Сыртта тұрған адамды
тани кеттім. Өзіміздіц Дихан екен.
— Ой, бауырым, түнделетіп қайдан жүрсіц? Үйге кір.
— Ж ок, кірмеймін. Өзіц тысқа шығып кетші.

— Қандай кұпиян болса да, бәрімізге айт, үйге кір,
есік ашайын,— деді Дубинин.
Дихан үйге кірді. Өні солғын, қатты шаршаған адам
сскілді. Бөлмеде бос тұрған орындыктын біріне отыра кетті. Біз оған карай қалдык. Бірақ ол үндемей төмен қарап
отыра берді. Әнгімені біз бастамасақ, оның сөйлер түрі
жоқ.
Диханныц бұл үйге бейсауат мезгілде келуінде және
осы отырысында бір сыр барлыгын бірден ацғара қалған
Сергей Иванович Дубинин болды. Ол кәпті көрген, өмір
тәжірибесі мол, адам психологиясын айнытпай танитын
кісі болатын. Ол жана гана танысып, өзімен әнгімелесс
бастаған кісініц сырын жұрттан бүрын біліп алуға тырысады. Ал казақтармен кездесе қалса, «мен де қазақпын» дегенді мақтанышпен айтып жүреді. Олай деуіне себебі де
болатыи. Ол отызыншы жылдары «Правда» газетінін Қазақстандағы тілшісі болып, республиканын терт бұрышын
түгел аралап шығады, қазақ халқыныц тарихып, өмірін.
одет-ғұрпын жетік біліи алады. Қазақтың қай ауылына
барса да өзіне жақын дос, жақсы жолдас табады.
Содан бері қарай қазақтарды өзіне дос санаушылық
Сергей Ивановичтың қанына сіңгсн әдетіне айналып кетеді. Ол мұны майданда да сан рет көрсеткен болатын. Мәселен, командировкада жүріп қ а за қ өңдес бір жауынгерді
кездестіре қалса-ақ:
— Сіз қ азақ емессіз бе?— деп сұрайтын еді.
— Жок, мен қазақ емеспін,— деген жауап алса, онда
«ғафу етіңіз», немесе «кешірім сұраймынға» басатын. Ал,
«ие, мен қазақпын» десе, онда Сергей Иванович ең жақын
туысын, не жанашыр жолдасын кездестіргендей шүйіркелесе кететін. «Аты-жөпіңіз кім? Қай жерденсіз? Майданға
қашан келіп едіңіз?» деген секілді сүрауларды жаудырып
жіберетін. Қейде ол осы сөйлесіп отырған жауынгерді бұрын танысын, танымасын әйтеуір «мен сізді Қазақстанның
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ана бір ауданында көрдім-ау» деп тс коятын. Онын мұнысы өзінің Қазақстанды жақсы білетіндігін аңғартуымен
к а т а р әңгімелесіп отырған жауынгерді өзіне жақын тартып
онымен сырласу үшін қолдаиатын әдісі сияқты еді.
Осындай мінезі бар Ссргей Ивановнч жаңа ғана бөлмемізге снген Днханды да кұіпақ жая жылы шыраймен қарсы алды. Амандық-саулық сұрасқаннан кейін:
— Ж олдас аға лейтенант,— деді Сергей Ивановнч Днханның қасындағы бос орындықтың біріне отыра беріп,—
мен сізді шырамытып тұрғаи сияқтымын. Сізді осында бір
жнналыста көрдім-ау деймін, бірақ қай жерде көргенім
есімде жоқ.
— Редакңияда көрген боларсыз,— дсй салды Дихан.
— Бәлкім, солай болуы да мүмкін. Осыдан біраз уақыт
бұрын редакторларыныз полковник Қаснннің сұрауы бойыиша, мен сіздерге барып, «халықаралық жагдай туралы
баяндама жасап берген едім. Мен сізді сол жиналыста
көрген скем гой. Жарайды, бір көрген біліс, екі көргсн таныс
емес пе, танысып коялық: мен майор Дубининмын. Үгітшімін. Ал сіздің аты-женіңіз кім?
— Дихан Әбілев.
Мен қасымдағы жолдастарыма Диханды таныстырдым.
Қазақтың белгілі ақыны, үлкен талант екепдігін және көптеген жинақтары барлығын айтқанымда жолдастарым «молодең» деп кұптап койды.
— Мезгілсіз уақытта келіп, демалыстарыңызды бұзғаным үшін ксшірім сұраймын. Аздаған шаруам болғандықтан келіп едім,— деп Дихан жұмысының менде екенін
айтты.
— Адам тегіннен-тегін түн қатпайды, егер құпияңыз
болмаса, шаруаңызды бізге де айтыңыз,— деді Гераснменко.
ь
— Бәріңізге ортақ әңгімем жок. Ошейін гана, болмашы
норсе еді. Сондықтан бәріңіздің мазаларыңызды алмайын,
сіздер тыныга беріңіздер,— деп Дпхан менің сыртқа шыгуымды сұрады.
— Жарайды, оныңыз да болсын. Бірақ кейіннен шаруаңызды бізге де айтарсыз,— деді Сергей Иванович жымия күліп.
Дихан екеуіміз далаға шықтық. Есік алдында үлкен
орындық болатын. Соған отырып, әңгімелесейік дегендей
ьіңғай білдіріп едім, онымды Дихан құптамады.
— Қішкене жүрейік. Сонау ағаш ішіис қарай барайық.
Таңғы ауа қандай тамаша,— деді ол.
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— Айтканың болсын.
Ақырын басып жүрін келеміз. Бұл кезде айнала жарык
болған. Днханда үн жоқ.
Майдандагы жігіттер кызык мінезді келеді ғой. Олар
жас айырымдарына карамай, кұрдас-кұрбылар сиякты
әзілдесе кететін. Сондыктан ба, әлдекалай мен Диханға
карап:
— Түнделетіп келгеніне және оңаша алып шыкканыңа
Карағанда бір кұпияң бар сиякты-ау. Осы маңдағы бір сұлуға ғашык болып, сонымен шатасканнан амансың ба? Сау
басыңа сакина салғанның аржак-бержағында емессің бе?
— Ондай болса, ол оңай шаруа ғой. Бірак Мертай жеңгеңе жететін жан әлі дүниеге келген жок. Ол екеуіміздің
бір-бірімізге адалдығымыз бұл ғаламда бұзылмак емсс. Оны
кояйықшы. Мені езіңе окелген басқа әңгіме. Мен сені кеше күнімен іздедім, командировкада жүргеніңе өкіндім. Ұзақ
күнге сені тосумен болдым. Келгеніңді жатар алдында естідім дс, екі өкпемді қолыма ұстап жеткенім ғой.
•— Иә, сонша не болып калды?
— Айтайын. Халім мүшкіл. Басыма қара түнек орнап
тұр. Бүгін не ертең партиядан шығарылып, сотталатын болып тұрмын.
— Сен не айтып келесің?— деп шошып кеттім.— Партиядан шығатындай, сотталатындай не қылмыс жасадың?
— Қылмысым жок, бірақ бір пәлеге душар болдым. Бар
әңгіме анада өзің оқыған «Майданбегіме» байланысты
туып отыр. Сол поэмадан бір-екі үзінді алып, оны езіміздің «Аттан, жауға қарсы» газстіне жариялатқам. Көрген
де, окыған да боларсың.
— Иә, окыдым. Алдыңғы шептегі жігіттер де оқып,
ұнатқан көрінеді.
— Сол поэманың газетке шыққан үзінділері катардағы
жауынгерлерге ұнаса да, кейбір бастықтарға ұнамапты.
Н. бригадасында бастық болып жүрген бір-екі жолдас Политуправлениенің бастығы генерал Дребедневке хат жазыпты. Бұл хатта маған саяси айып тагылыпты. «Біз немістерді қыр да жой, өлтір оны!— дсп жазсақ, ақын Әбілев
өзіиің поэмасыида басқаша ой айтады, адам адамды қалай
өлтіреді, неге өлтіреді, олай етпеу керек дегендей пікір таратады. Мұндай пікір бізге жат, саяси теріс және ондай
пікірді біздің жауды жеңуімізге көмектескісі келгсн акын
айтпайды, кайта майданда жүрген жауынгерлердің арасына іріткі салгысы келетін адам айтады. Әбілев, міне, осындай жат, сенімсіз адам. Сондықтан Әбілевке қатты л<аза
қолдаиу керек» депті.
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— Бұл сұмдык екен,— дедім.— Иә, сонымен не болды?
— ІІе болсын, кеше таңертен мені Дребеднев шақырып
алды. Қасында өзінің орынбасарлары Мсдведев пен Фнлатов, партия комиссиясының секретары Белокопытов жоне
өзіміздің редакторымыз Қассиң отыр екен. Олар менің
поэмам туралы Н. бригадасынан тускен хат жайында өзара пікір алысқан сияқты. Мен кіріп кслгенде бәрі маған
бажырая қараса қалды. Содан соң Дребеднев жаңағы хатты оқып шықты да:
— Поэмаңыздың газетке жарияланғаны рас па?— деді.
— Рас.
— Мына хатта сізге ұлкен саяси айып тағылыпты. Бұған қалай қарайсыз?
— Ж олдас генерал, бұл хаттың авторлары мені нақақтан айыптап отыр. Мен коммуниспін, және совет ақынымьін, олай болса, майдандағы жауынгерлерге іріткі салатын адам мен емеспін. Менің жүрегім де, жырым да азаматтық ар-ұятым да мұндай айыпты кәтермейді.
— Аға лейтенант,— деді Белокопытов қабағын шыта.—
ІІІыгармасымагыңмен таныспыз, онан да саяси қате жібергсніңізді мойындаңыз.
— Шығармамның көркемдік кемшілігі бар болар, бір а қ с а я с и қатесі бар дсп айта алмаймын.
— Ондай қарысатын, айтысатын жер бұл емес,— деп
Дребеднсв шұқшия түсті.— Біз осы хатты жазған жолдастарға сенеміз. Олар бригададағы жауапты, нағыз патриот
адамдар. Сізбен көп сөйлесіп, салғыласып отыратындай
уақытымыз жоқ,— деді де Белокопытовқа бұрылды.—•
Әбілевтің партиялық мәселесін тез шешуді сізге арнайы
тапсырамыи. Партиядан қуу керек және ісі военный трибуналға берілсін. Әңгіме осы. Ж үре беріңіз.
—- Апырай, әділеттік цеген болмағаны ма?— дей бердім.
— Ә, сізге әділеттік керек пе? Жауынгерлерді теріс
үгіттеп, жаумен күреспеу керек дегенді айтасыз да, енді
әділеттік іздейсіз? Мұныңыз болмайды. Ж үре беріңіз,—■
деді Дребеднев.
— Иә, сонан соң не болды? — дедім.
— Не болсын, генералдың кабинетінен есінен айрылған
адамдай шығып бара жатыр едім, «Сағат он екіде парткомиссияға келесіз» деді Белокопытов.— Басым мең-зең, не
болыи, не істеп қойғанымды түсінбеймін,— деп жалғастырДы Дихан әңгімесін.— Осы халде парткомиссияға бардым.
Ьелокоиытовтың кабинетінде бірнеше адам отыр екен.
Олардың бәрі де менің мәселеммен таныс сияқты.
— Аға лейтенант Әбілев,— деді Белокопытов,— осы
213

арада түсінік хат жазып беріңіз. Шығармаңызды не үшін
және қандай мақсатпен жазғаныңызды толық көрсетіңіз.
Бүл бір. Екіншіден, езіңіз туралы, кім екеніңізді, қайдан
келгеніңізді және қандай қызметге болғаныңызды жазыңыз.
Мен түсінік хатымды жазып бердім. Содан кейін Белокопытов кабинетіне тағы бір-екі майорды шақырып алды
да барлығы жиналып мені тергеуге кірісті. Сұрамағандары
жоқ. Үш сагаттан артық қысымға алды.
— Қазір жүре беріңіз. Ертең сағат он төртте қайта келесіз. Мәселеңіз сонда түбегейлі шешіледі,— деді Белокопытов.
Парткомиссиядан шығып, редакңияға келдім. Онда істейтін жолдастарым менен үрейленіп қалғаи сиякты. Бұрынғы шырайлары байқалмайды, «нәлесі жұғар» дегендей
жуыспайды. Өзгеден бұрын редакңияда бірге істесіп жүрген жолдастардың бұл салқындығы жаныма катты баттыау. Редакңияда біраз болдым да, жататын үйіме келдім.
Жігіттер жиналып отыр екен. Ешқайсысы үндемейді. «Қайда болдың, не істеп жүрсің?» деп сұраушы да жоқ.
— Сендерге не болған? Бұл тұнжырауларьіңның мәні
не?— дедім.
— Халіңді естідік,— деді қазак газетінің редакторы
Жолдас Аймұрзин.— Бағана Қассин жиналыс еткізді,
осында шығатын төрт газсттің қызметкерлерін тегісінен
жинады. Сен туралы айтты. «Бәріміз ашықауыз аңыра
екепбіз, қырағылығымызды жойын алыппыз. Әбілев өзінің
саяси кате поэмасын газетке жариялатыпты. Сол үшін бастықтардан катты сөз естідім. Әбілев бүгін-ертең партиядан шыгарылады, сотталады, жазасын алады. Ал оның поэмасыи жариялаган саған да шара қолданамыз» деп маған
шұқшиды. Басқа жолдастарға да айып тақты. Араларыңа
кіріп кеткен адамның сенімсіз екенін, поэмасы жат екенін
жасырып келгенсіңдер деп қысымға алды. Бұл мұнымен бітпейді, әңгіменің үлкені алда дегенді де ескертті. Міне, хал
осындай.
Бұл сездер жаныма тіпті батын кетті. Әр сез маган
атылған оқ сияқты. Қайда барарымды, жан күйігін кімге
айтарымды білмей дал болдым. «Сенімсіз, жат адам» деген
сездер жүрегіме қадалған саныдай тиді. Енді не істеймін?—
деп үйден шыға жөнелдім. Бетімнің ауган жағына жүре
бердім. Бір мезгілде езіңді іздедім, үйіңе бірнеше рет келіп
кеттім. Содан не керек, ел жата келгеніңді білдім де түнделетін өзіңе жеттім. Міне, халім осындай, не істеуім керек?— деп Дихан бетіме қарады.
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— Иә, халің бапты емес екен. Бір лаж ойлайық. Қазір
алтыдан асып барады. Үйдегі жолдастар да тұргаи
болар, соларға барайық, ақылдасайық.
— Олармен ақылдасу ыңғайсыз болып жүрмесе...
“ Епіқандай да ыңғайсыздығы жоқ.
^ йге келсек, Дубинин мен Герасименко киініп отыр екеи.
Мен оларға Диханның келген шаруасын айттым.
. Бұл қызық әңгіме екен,— деді Сергей Ивановнч.—*
Өмірде бұндайлар бола береді. Қорқып, үрейлену жақсы.іыққа апармайды. Біз былай етелік. Сол газетке шыққан
поэмаң жаныңда бар ма?
— Бар.
— Ендеше, бәріміз жабылып қазір оны орысшаға аударайық. Сонан ксйін Дребедневке барамыз, сөіілесеміз.
Ол кісі менімен енді сөйлеспейтін шығар,— деп Дихан күдіктене бастады.
— Сенімен сөйлеспесе, бізбен сөйлеседі. Қәне, аудармага кірістік,— деді Сергей Иванович.
С°л жерде төртеуіміз жабылып, Дихан поэмасының газетке жарияланған үзінділерін орыс тіліне аударып шықтық. Дихан екеуіміз жол-жол, сезбе-сөз аударсақ, Дубинин мен Герасимснко редакция жасап, орысша жатық та
түсінікті етіп шығаруда. Сағат онға жақындаған кезде
аударма дайын болды.
Генералға бәріміз баралық. Онымен сөйлесу сенің
міндетің болсын.— деді Дубинин маган.— Әбілев сыртта
қалсын, оны керек етсе, генерал шақырар.
Сағат он бір кезінде генералдың үйіне кслдік. Бұл үй
оиың қызмет істейтін, әрі демалатын жері болатын. Бізді
генералдың адъютанты қарсы алды. Біз оган генералда
жұмысымыз барлығын айтып, бастықтың қабылдаүын сүрадық.
*
— Генералға айтайын,— деп адъютант үйге кіріп кетті.
Көп кідірмей сыртқа шықты да,— кіріңіздер,—- деді.
Дихан меи Герасименко сыртта қалды да, Дубнннн екеVіміз генералдың кабинетіне кірдік. Әскери тәртіппеи оған
сәлем бердік.
— ІІе жұмыспен келдіңіздер?— деді Дрсбеднев.
— Жолдас генерал, майор Дубинин екеуміз сізге бір
' лкен мәселемен келіп тұрмыз. Айтайық дегеніміз майдандьіқ қазақ газетінің қызметкері, аға лейтеиант, ақын Әбілев туралы еді.
Оиы несіне айтасыздар? Әбілевтың жайын естіген
‘ оларсыздар, ол бүгін партиядан шығарылады, ертең сот■«лады. МұНың аты — оның мәселесі бітті деген сөз. Ол
Ссігат
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туралы айтатын сөздеріңіз болса, оны сотта сөйлерсіздер.
— Жок, жолдас генерал,— деп Дубинин сөйлеп кстті,—
біз сезімізді сотқа емес, өзіңізге айткалы келдік. Бәріміз
коммуннспіз, бір-бірімізді тыңдауға міндеттіміз. Мен ойымды сізге ашып айтайын. Әбілев кінолі адам болса, бұған
оның өзі ғана жауап бермейді, бәріміз жауаптымыз.
Генерал сол ойланып калды. Ол Дубининді карт коммунист және «Правда» газетінің согысқа дейінгі қызметкері
дсп қатты құрметтейтін. Оның өмірден, партиялык жұмыстардан алган тәжірнбесі көптігін генсрал жаксы білетін.
Сондықтан да ол кеіібір мәселе жөнінде Серғей Ивановичпен акылдасып та отыратын. Мұнымен катар Дубининнің
әділ де еткір, ойындағысын тайсалмай айтын салатын, мінезі барлығы да генералдың есінде жұретін. Бір жолы осы
Саяси басқарманың партня жиналысыида Дубинин тайынбастан кейбір бастықты, соның ішінде Дрсбедневтің езін
де сынап алғаны бар-тын. Міне, осының бәрін казір генерал
еске алды ма, қалай, Сергей Ивановнчке тура қарады да:
— Жақсы, айтыңыздар, тілектеріңіз болсын,— деді.
Меи бастықтың рұхсатын алдым да, сөйлен кеттім. Алдымен Әбілевтің өзі кім және қандай ақын екендігіп аиттым. Содан соң оның совет жауынгсрлерінің фашнстермен
соғыста жасаған ерлігін суреттейтін «Майданбек» атты
поэма жазғанын, оның кейбір үзінділері майдандык казак
газетіне жарияланғанын жәнс оны алдыңғы шептегі жігіттер ұнатып карсы алып отырғанын баяндадым.
— ГІоэманың газетке шыққан үзінділерінде не айтылады?— деді генерал.
— Ондағы әңгіме мынадай: жасы қырықтардан аскан
Майданбек деген казақ жігіті әскер қатарына алынады да,
жаумен соғысу үшін майданға келеді. Ауылда ескен, білім
көлемі төмен, орыс тілін шала білетін жоне өмірінде қолына мылтық ұстап көрмеген, бұрын соғысқа қатыспаган бұл
жігіт алғашқы рет ұрыска енердс катты қиналады, жанжүйесі толқиды, әртүрлі ойга кслсді. Осындай жағдайда
ол өзіне-езі: «апырай, адамды адам қалай өлтіреді ексн»
дейді. Бірақ ЛАайданбек бойындағы нозік бұл сезімнен тез
арылады, қасыидағы жолдастарынан үлгі алыи жауға карсы аттанады, солармен бірге бірнеше үрыска катысып ерлік
керсстеді.
— Поэмада бүдан баска тағы нсндей оңгімелер айтылады?
— Шығарманын газстке жарияланган үзінділсрінде жыр
болатын оңгімелер жаңағы айтылғандар.
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— Олай болса, Н. бригадасындағы жолдастардың бізге
хат жазып, Әбілевке саяси айып тағу себебі не?
— Олардың Әбілевпен жске карым-катынасы кандай
екенін мен білмеймін. Бірақ, меніңше, олардың «саяси катс» дсп отыргаиы поэманың кейіпкері айтқан «адамды
адам калай өлтіреді» дейтін сөзі болуға керск,— дедім.
Генерал тағы да ойланып калды. Оның бет әлпетінде
«Осы айтып отырғаның рас па?» деген сұрау бар сияқты.
Бастықтың бұл түрін байкап қалған Ссргей Иваиович:
— Біз бүгін сізге келер алдында, поэманың үзінділерін
жолма-жол орысшаға аударып едік. Міне, оны өзіңіз оқып
шығыңыз,— деп колжазбаны генералдың алдына салды.
Генерал қолжазбаны оқып шықты да, өзінің әдеті бойынша «так, так» деп қойды. Мұнысы «тағы не айтасыздар?»
дегені сиякты болып көрінді. Сәйтіп отырған сәтте біздің
үстімізге бастықтың орынбасарлары және Белокопытов пен
Кассин келіп кірді. Оларға генерал бізбен не туралы әңгімелесіп отырғанын айтты және поэманың орысшага аударылған колжазбасын ұсынды.
— Мынау өлеңге ұқсамайды ғой,— деді Филатов.
' Ол рас,— деді Дубинин.— Бұл өлең емес, қазақ елеңіиің жолма-жол орысшаға аудармасы. Мұны орысша елең
егіп шығару үшін орыс ақыны аударуы керек.
— Рұхсат етсеңіз, мен тағы бір нэрсе айтайын,— деді.м. - Сіздер орыс әдебиетін, сондай-ақ, дүнижүзілік әдебиетті жақсы білесіздер. Өзгені былай койыи, Лев Толстой
мсн Миханл Шолоховтың согыс жайында жазған шығармаларыи қызыга оқыгандарыңыз естерінізде болар. Сонда
бұл жазушылар жауға қарсы күрескен кейіпкерлерін бірдён батыр етіп керсетпейді гой. Олар колма-қол ұрысқа
алгаш рет кіргелі отырғаи адамдардың бойында кайрат
пен жігер, Отанды сүюшілік қасиеті болумен қатар әртүрлі
кеңіл-күйі, ішкі ой-сезімі, қорқуы мен үрейі де болатындығын әдемілеп, шындық тұрғыдан суреттеп берген ғой.
Адам психологиясын осылай суреттеушілік емір шындығына сәикес келеді дейміз. Ал жазушы жаумен айқасқа бірінші рет кіргелі отырған адамды ойы жоқ, ішкі сезімі, көңіл
күйі жоқ етіп көрсетсе, немесе бірдсн батыр етіп жіберсе онда^ол өмір шындығын дұрыс бермеген болар сді. Бірақ,
Толстой мен ІІІолохов олай етпейді, олар кейіпкерлерінің
соғыста жасаган ерліктерін бірден керсстпей кеңінен алаДы және неше түрлі жағдайларга кездестіре отырып әңгімелейді. Бұлай ету қателік емес, өмір шындыгыныц көрінісі болуға тиіс. Міне, орыстың ұлы жазушыларының осы
бір тамаша әдісің Әбілев те өзіиің поэмасында еске алған,
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содаи үйренгсн дсуге болады. Әбілевтіц поэмасында сурсттелетін Майданбек атты жігіттіц «адамды адам калай өлтіреді» дейтіні бар. Бұл сөзді акын кеіііпкерініц ішкі ой-ссзімін ашу үшін келтіреді. Олай болса мұны «саяси кате» деп
акынга ауыр айып тағу орынсыз деп білсм.
— Сіз бізге лекция окып кеттініз ғой,— деді Дребеднев
күле сөйлеп.— Жараііды сіздіц дәлеліцізді дұрыс делік,
сонда Әбілевтіц поэмасында ешкандай кате-кемшілік жоқ
деуге бола ма?
— Иә, саяси қатесі жоқ деймін. Ал шыгарманыц кәркемдігіне келсек, әрине, онда біраз жетіспей жатқан, әлі
де өцдеи түзетуді, сұлулап, одемілсуді ксрек ететіи жерлері
бар. Бірак, мұны саяси қате деуге болмайды.
Әбілевтіц мәселесі жайында тагы кім пікір айтар ^кен
дегендей боп, генерал жан-жағына қарап еді, ешкім сөйлей
коймады. Кабинсттегілер тым-тырыс отырып қалды. Бір
кезде полковник Филатов орнында отырып сөйлей жөнелді.
— Мен түк түсініп отырған жоқпын,— деді ол.— Кеше
Әбілевтіц осы шығармасын саяси қате деп және ақынныц
өзін сенімсіз адам деп Н. бригадасындағы жауапты жолдастардың Саяси басқармаға жазып жіберген хатын оқыдық. Ал бүгін сол шығармапыц орысша аудармасымен танысып отырмыз. Бұл аудармаға жоне маиор Ғабдуллин мсн
майор Дубининнің сөзінс қарағанда, Әбілевке саяси айып
тағу дәлелсіз секілді.
— Жолдас геперал,— деп Кассин сөз сұрап орнынан
тұрды.— Мен кешеден бері осы мәселс жайыида редакцнядағы казак, өзбек, татар жолдастармен әңгімелестім. Олардыц бірде-бірі Әбілевке және оның поэмасыиа саяси айып
такпайды, тек ұсак кемшіліктерін аитады. /Кәне Обілсвтіц
көптеген өлеңдсрі, очерктері мен әңгімелері, мақалалары
газетімізде үзбей жарііяланып келеді. Оның бәрі жауынгерлерге иатриоттык рух беретін шыгармалар дсп редакциядағы қызМеткерлер жоғары бағалап отыр. Мұны еске
алмасқа болмайды. Ақын тағдыры бір поэмасының газеіке
шыккан үзінділерімен ғана шектелмссе керек. Сондықтан,
жолдас генерал, кешегі бұйрығыңызды қайта қарасацыз
екеи дер едім.
— Тағы кім сөйлсйді, қандай ұсыныстарыңыз б а р .—•
дсді Дребеднев.
_
Сөйлеуші де, ұсыныс айтушы да болмаи калды. Жиналгандар үндемей, қорытындыны бастықтың өзі айтсын дегендей болып отырганы байқалады. Осы бір тым-тырыстық
жағдайды генералдыц ©зі бұзып жіберді.
— Н. бригадасынан хаттүсірген жолдастар да, олардың
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жазғанына сүйеніп өзіміз де асыгыс қорытынды жасап алган сияктымыз ба, калай? Менін байқауымша, бар оцгіме
«адамды адам қалай өлтіреді» дегеи бір ауыз сөздсн туған
сияқты. Ал бұл сезді кім айтты, неге айтты дегенді ойланбагап секілдіміз. Енді нс істеу керек? Қандай ұсыныс айтасыздар?— деді генерал.
— Рұхсат етіціз, мен айтайын,— деп орнымнан тұрдым.
— Айтыцыз.
— Әбілевтіц поэмасы күнды және майданда соғысып
жатқан жауынгсрлерге қажет шығарма. Согыста ерлік жасап жүргсн казақ жігіттерініц ерлігін суреттейтін және баспа жүзіне шыққан поэма бізде ж оқ деуге болады. Сондықтан меніц үсынысым: Әбілев поэмасын өвдеп, баспага дайындасын. Ол үшін акынға командировка берілсін, ол Алматыға барып осы поэмасын кітапша етіп шығарып окелетін болсын. Екіншідсн, бүл поэманы жекс кітапша стіп шығару жөнінде Қазақстан Қомпартиясыныц Орталық Қомитеті мен Қазақстан Жазушылар Одағыныц басқармасына
хат жазылсын.
Бұл ұсынысты Филатов, Қасснн, Дубинин қолдап шықты. Олар ерлікті жырлайтын поэманыц майдандагы жауыпгерлерге қажст екендігін және алдыцғы шсптегі жүрген
жігіттердің окуына арналып қазақ тілінде шығарылган кітапшалардың жетіспсй отыргаиын да айтты. Осы рстте
Әбілевтіц поэмасы жеке кітапша болып шыға қалса, ол жауынгерлердің руханн тілегін орындау жөиіндс жүргізілген
үлксн жұмыстың бастамасы болар сді,— десті.
— Тағы кім сейлсйді?— деді Дребсднсв. Бірақ баска
сөйлеуші болмады да, сөз қорытындысьін генералдың өзі
жасады. Ол Әбілевті партиядан шыгару, сотқа тарту туралы кешегі бұйрықтың асығыс берілгеніп, оны бүгін өзгертетінін айтты. Содан кейін ол: «Жаумен майданда соғысып
жатқан жауынгсрлердің оқуына арналып кіташиалар шығарып беру туралы тылдағы партия ұйымдарына хат жазыи, кемек сұраудамыз. Осындай хатты совсттік ұлт реснубликаларына да жаздық, онда срлік псн батырлықтьі,
халықтар достығын жыр ететін шыгармалар жіберулеріи
өтіндік»,— деді. Мұндай кітапшаларды өзіміз шығара алмаймыз, оғаң ешқандай мүмкіндігіміз жоқ. Сондықтаң
тылдың көмегін күтеміз.
—• Жоғарыда айтылғандарды және осында жасалғац
ұсынысты еске ала отырып, мынадай қорытынды жасайык.
Вірінші: Әбілев жолдас сшқандай ж азаға тартылмасыи.
Екінші: Алматыға барып, поэмасын кітанша етіп шығарын
әкелу үшін Әбілевке бір айлық командировка бсру газет
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редакторы полковник Кассинге жүктелсін. Үшінші: Қазакстан Орталык Партия Комитеті мен Жазушылар одагына
Обілевтің поэмасын жске кітапша етіп шыгару туралы хат
жазу нолковник Фплатовка тапсырылсын. Төртінші: II. бригадасынан хат жазған жолдастарға жауап бсрілсін. Онда
олардың Әбілевке таккан саяси айыбы дәлелсіз екендігі,
сондықтан ешқандай мән бермегендігіміз атап айтылсын.
Генсралдың бұл сөзі Әбілсв туралы қаралган мәселенің
қорытындысы ғана емес, сонымен қатар ол Саяси басқарма
бастыгының бұйрығы да еді. Екі-үш күи бойына «үлкен
оқиға» болып саналган бұл мәселе осылай шешілді де, генералдың кабинстіне жнналғандар тарай бастады. Осы кезде генсрал:
— Әбілевтің өзі қайда?— деді.
— Сыртта тұрган болу керек.
— Шақырыңыз.
Генералдың шақыруымен үйге кіргсн Дихан, әскери тәртіп бойынша сәлем берді, өзінің келіп тұрганын баян етті.
Өңі кұп-ку, бетінен үрей де, қайсарлық та байқалады.
— Ж олдас аға лейтенант,— деді гснсрал оған күлімсірей қарап,— хал-ахуалыңыз калай?
— Халімнің қандай екенін, жолдас генерал, өзіңіз де
біліп отырсыз ғой,— деп бастады Дихан сөзін. Ақын жаны
ашыиып келген сияқты. Барар жерім де, айтар жерім де
осы дегендей және «бас кеспек болса да тіл ксспек жоқ»
дсгсндей ашыла сөйледі.— Қазіргі халімді оңды, жагдайымды жақсы десем, жалғап айтқан болар сдім. Өтірік жала
жабылғап, саяси айып тағылған, партиядан шыгарылып
сотталу алдында тұрған адамда қандай жақсы хал бар
дейсіз. Өлең жаздым, жыр жаздым. Совет жауынгерлерінің
срлігін керсетпск болдым. Енді бүгін сол еңбегім үшін...
— Ж олдас Әбілев,— дсп генерал Диханның сөзін бәліп
жібсрді. Ақынның қазіргі хал-ахуалын, көңіл күйін опың
жаңагы айгқан сездерінсн-ақ аңғарғанын жәнс ағалық
мейірмен жылы шырай білдіре сөйлсп кетті,— қапа болмаңыз. Бұдан былай да жақсы өлең-жыр жазуыңызға, фашистермен соғысуда тамаша ерлік көрсстіп отырған совет
адамдарының батырлық тұлғасын суреттейтін жаңа да
жақсы шығармалар бере беруіңізге тілектеспіз,— деді де
«Майданбек» мәселесінің қалай шешілгенін және бұл поэманы жеке кітапша етіп шығару үшін командировка берілгенін, оған таяу күндері жүріп кетуі керектігін айтты.
Мәселесінің мұндай сәтті болып шешілуін күтпеген Днхан, генералдың жаңағы шешімін естігенде жауап ретінде
айтар сөзі аузына түспей, «рахмет, көп рахмет» дей берді.
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Қуанышы ма, әлдс соңғы күндері ішінс жнналған ыза меп
ашудың сыртка шыккан белгісі ме, әіітеуір акынның көзінен жасы ыршып кстті.
—
Ақын жаны нәзік деген осы-ау,— дсп Сергсй Иванович Дихаиның арқасынан қақты.— Қөрсетпе жасыңды. Әр
уакытта әділеттік жеңетінін есіңнен шығарма.
Арада екі-үш күн өтті. Днхап Саясн басқармадан тиісті документтерін реттеи алды да, Алматыға аттанды. Содан
екі ай өтпей-ақ ол майданға үлкен қуанышпен оралды. Ол
жскс кітапша болып шығарылган «Майданбегінің» бір мың
данасын ала келінті. Поэманың бүл даналары генералдың
бүирығы бойынша алдынғы шеитегі қазақ жігіттерінс туған
елдің сәлемдемесі ретінде жіберіліи жатты.
Бүгін халқымыздың мақтаныні құрметіне бөлснін отырған сүйікті ақынымыздың бірі Дихан Әбілевтің өмірінде
осындай бір окиға болған еді. Бірақ оның басына төнген
сол бір қатерлі жағдай әділінен шешілді. Мұндай әділ шешім акынның әдемі де сәтті шыгармалар беруіне, совет
жауынгсрлерінің ерліктерін нөссрлете жырлауға рухтандырған еді.

БЕЙНЕТ КӨРМЕГЕН БЕРЕКЕСІЗДІК Ж АСАЙДЫ

Январь айының бас кезінде біздің ротамызға жаңа жігіттер келіп қосылды. Оның біразы сан рет ұрысқа қатысқандар болса, енді бір тобы бұрын майдан алаңын көрмеген жастар еді.
Бұл кезде біздің полкымыз корғаныс шебінде болатын.
Сондықтан қарамағымыздағы жауынгерлерді соғыс өнеріне үйрету, жаттықтыру, алдағы ұрыстарға даярлау жұмыстарын жүргізіп жатқанбыз. Ж эне дс аз да болса тынығып
демалуымызға, шаруашылық жабдықтарымызды реттеуге
мүмкіндігіміз бар еді. Міне, осындай жағдайда командирлердің айрықша көңіл бөлетіні — жаңа келіп қатарымызға қосылған жастар. Бұларды соғыс өнеріне жстілдіру,
майдан қиыншылықтарына көнбіс етін шыиықтыру, тәрбиелеу — басты міидетіміз еді.
Әрине, оқу, үйрену, майдан өміріне көндігу жаңа келген жастардың кейбіреулерінс оңай соккан жок. Әсіресе,
бұл жағдай Болат дейтін жігітке катты тиді. Ол жайында
«шалағай», «тоғышар» деген сөздер дс шыға бастады. Бұл
сөзді кебірек айтатын ротаның старшинасы Рамазанов
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болды. Бір күні ксшке Рамазановтан осы сөздердік мәнін
сұрадым.
.
„
— Болаттык кандай жігіт ексніне түсінбеи-ақ коидым,— деді ол,— түріне қарасақ, тепсе темір үзетін жігіт
секілді. Бірақ шалағай. Қандай іс тапсырсан да, бсрекссіздік жасайды, оны орындай алмай жолдастарына күлкі болып жүргені. Орындамайын демейді-ау, істі ретіне келтіре
білмейді.
— Мәселен?
— Басқа күнді былай койып, бүгінгі күпді алайык. Бүгін, өзінізге мәлім, жауынгерлерді моншаға түсірдік. Қеше
ксшкісін әрбір взвод командиріне аіітып, «ертск монша болады» дегем жоне мопшаны даярлау үшін адам беруііі
сұраған едім. Бүгін ертемен сол жігіттер де келді. Үшінші
взводтан Болат бөлінген ексн. Мсн оған «ат жек те, бір-екі
бөшке су әкел» деп тапсырдым.
— Ат қайда?— деді ол.
— Ат корада. ІІІана да, бөшке де сонда,— дедім.
Баска сөз айтпастаи Болат кетіп қалды. Ол атқора жақка барады, жем жеп тұрган аттыц қасыпа келсді. Атты
калай алып шыгарын, қайтып жсгерін білмей біраз тұрады. Қайткен күнде де берілген бұйрықты орындау керектігін білетін Болат, аттыц қасына жақындайды. Жігіттіц
қорқып тұрғанын ат та сезеді. Болат жақындай бсргенде
ол құлағын жымитады; арт жағынан барса, тсбуге ыңғайланады, маңына жолатпайтынын білдіреді. Ат қора маңында жүрген жігіттер мұны көріп күліседі. Бірақ Никитснко
деген солдат Болаттың қасына келсді де, мән-жайды сұрайды. Соиан соң ол атты шанаға жегіп береді.
— Өзің аттан қорқатын нетксн жігітсің,— дейді ол
Болатқа.
Болат үндемейді де, шанаға бөшкені салып, құдыққа
тартады. Бір бөшке суды толтырып алады, бірак бөшкеиі
шанага таңып алуды ұмытып кетеді. Бір ылдилау жерден
түсе бергснде бөшке аунап түседі. Төгілген суға малынып
Болат қайтып келді.
— Сіз суға кеткелі қашан, кеп уақыт өтті. Әкелген
суың қайда?— дедім.
Болатта үн жоқ, үсті-басы су-су. «Өзіңіз де көріп тұрсыз ғой»,— дегендей төмен қарады.
— Сушы жолдас, суынды әкел. Моншамыз ысып барады,— дейді жігіттер. Бірақ Болат жауан қатар емес. Тек
екі бсті кызара бсреді.
— Жігітім-ау, өзің кұдыққа түсіп шыққаннан амансың
ба?
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—Кун жаумай суға малыпып тұрғаның калай?
,
Нсге үидемейсің? Тіліңді қүдыкта қалдырғансың
ба. десіп жігіттер шуылдасып кетті. Қейбіреулср шексілссі катып күліп те жатыр.
Досым, сізден еш пәрсе шыкпас. Бір бөшке суды әкөле алмаганда, жаумен қалай соғысар екенсіз,— дсдім де,
Болатты пзводына қайырдым. Суға басқа бір жігіт жіберглді, ол тапсырманы тиянақты түрде орындап келді.
Міне, деді Рамазанов,— Болаттың бір шалағайлыгы осындай. Мұндаилар онда көп-ақ. Гагы да айтайын —
өзі бір қызық жігіт. Берілген бұйрықты орындамайын демейді ол, бірақ шалағайлық жасайды да жүреді.
Болат жайында айтылған бүл әңгіме.тер мсні де қызықтыра берді. О і і ы ң нсліктен шалағай болуын білуге құмарттым. Сөйтіи жүргенде, бір күні кеіике Болат екеуміз узақ
әңгімеге кірістік.
Мен сізге әзімнің қалай әсіп, қандай жағдайда тәронеленгенімді қысқаша баяндап берейін,— деп бастады
әш імесін Болат, сонда менің іске бейімсіз, шалағайлыгымныц себебі белгілі болмақ. Менің әкем Алматыда жауапты қызметте істеп келеді. Онда үлкен үйіміз бар, әкемнін машинасы да болатын. Әкем күн-түні қызмстте жүреді.
Ал шешем еш жсрде қызмет істемейді, үйде болады. Мен
олардың жалғызы едім. Менен бүрын да, менсп соң да
балалары болған керіпсді, бірақ олары жасында өліп қалыпгы. Сондықтан оке-шешем мені бетіме қақпай еркелсте
всіріпті... Мен сегізге толдым, мсктепке бардым. Мектепке
барардан бір күн бұрын әкем мен шешем жақын жолдастарына телефон соғып:
— Ертең біздің Болат мектепке барады. Соның тойына
шақырамыз,— деп хабарлады. Сол күні кеіпке үйімізғе
көп адамдар келді, маган сыйлықтар окелді. Бәрі де бетімнен сүйіп, құттықтап жатты. Олардың бетімнен сүйіп,
арқамнан қаққандарынан да, айгқан сөздерінен де маған
Катты ұнағапы — әкелген сыйлықтары болды, мен соган
куандым.
Мектеп біздің үйден екі-ақ квартал жердс болса да,
әке-шешем мені қастарына отырғызып, машинамен алып
барды.
Мама, мектепке негс жаяу бармаймыз? Үй арасы
Жақын ғой,— деген сөзіме:
- Көрсін жұрт, біздің Болаттың мсктепке қалай келгенін!— деді анам.
Мектепке менен басқа да көп балалар кслді. Бірақ бір223

де-бірі машинамен келген жок, бәрі де ата-аналарына еріп
ж аяу-ақ келіпті. Меніц машинамен келгенімді көрген бір
бала:
— Алыста тұрады екенсің ғой,— деді.
— Жоқ, осы арадан екі квартал жердеміз.
— Нндеше несіне машинамен келдің. Бір бастықтың
баласы ексндігіңді білдірейін дегенсің ғой...— дей бергенде оның сәзін естіп қалған шешем:
— Сенің онда не жұмысың бар, машинаң болса сен де
мініп кел. Міне, бұлар сөйтеді, кәре алмайды. Қаршадай
болып алып күпдсуін қарашы,— деп оғап зскірс қоя берді.
Ж аңағы бала үндемсй қалды. Опың ішінен нс оилап, не
айтқанын білмсймін, әйтеуір мені де, окем мен шешсмді
де жақтыра қоймаған секілді.
Сонымен мен оқуға түсіп оки бердім. Сабағымыз
кундізгі он бір кезінде басталатын. Мектепке баруға он минут қалғанда әкемнің машинасы үйге жетіп келеді. Шешем мені мектспке апарып салады. Сабақ біткен кезде машина тағы кследі, мен үйге машинамсн қайтам. Д\ұны көрген оқушы балалар:
— ІІарком Болат, кішкентай нарком,— деп мазақтайтын болды. Олардың сөзін естімеген болып, мен де кете
берем.
— Айтпақшы, ұмытып барады екем,— деп жалғастыра
бсрді кслесі әңгімесін Болат.— Үйімізде күтуші әиел бар
еді. Ол тек үй жұмысымен ғана айналыспайды, кәбінесе мснің қасымда болады. Тетя Варя деп аталатын бұл кісінің,
негізгі бір міндеті: әрқашанда мені төсекке жатқызу, таңертең тұрғанда киіндіріп алу еді. Төсектен тұрғанымда
тетя Варя мені киіндіретін, жуындыратын, ал содан ас бөлмесіие океп тамақтандыратын. Мектепке барған күннің ертсңіне төсектен өзім тұрып, өзім киіне бастап едім, мұнымды шешем ұнатпай калды.
— Тетя Варя тұрғанда ©з бетіңмеп киінуші, жуынушы
болма, ауруға шалдығасың,— деді шешем. Менің «нсге?»
деген сұрағыма ол жауап бермсді.
Мен он беске келдім, жетіншіні бітіріп салдым. Бірақ
осы жасқа келгенше мен үй шаруасына қол ұшын тигізген
бала болғаным жоқ. Су әкелу, отын жару тагы сол секілді жұмыстарға мсн араласқан емеспін. Бір күні окемнің
айтуы бойынша, біздің үйге бір машина секссуіл келтірілді.
Сол сексеуілді түсіруге мен де барып едім:
— Болат, бері кел. Секссуілді түсіретін кісілер тұрғанда, саған ешнәрсе де жоқ,— деп шешем шақырып алды.
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Кейде жүгіріп барып дүкеннсп нан, қант шай алып
капткым кслстін. Мұны мен уй шаруасына қолгабыс тигізушілік дсп түсінетінміи. Бірақ, шешем онымды жақтырмаіі, тыпып тастап отыратын. Ал кино, тсатр дегепде әкешешемнің қолы ашық болды. Олар билетті өздері алдыратын еді және театр ие кино басталарда машинамсн апарып
салатын, ойын біткенде машинамен алып қайтатын. Бұл
ретте аса белсенділік көрсететін шешсм еді.
Осындай жағдайда менің жолдастарым болган жоқ
(Бұған осы кунгс денін қатты өкінем.) Неге десеңіз, мен
сабаққа жалғыз барып, жалғыз қайтатын сдім жоне бір
партада жеке отыратын болдым. Бір күні фнзикадан сабақ
беретін мұғалімім менің қасыма Қыстаубай деген баланы
отыргызды.
Болат, ссіі физикадан калыңқырап жүрсің, мына
Қыстаубаймен бірлесіп отырғаиың
дұрыс болар — дед ; ол.
Мсн сол күиі сабақтан қайтып үйіме келгеиде, оке-шешсме: менің қасыма Қыстаубай дегсн баланың бірге отыратынып айттым. Бұл хабарды әкем селсоқ тыңдаса да,
шешем ашу шығарды.
— Кшкімніц де баласымен қатар отырмайсың, жалғыз
отырасың. Қасыңдағы бала сабақ оқуыңа бөгет жасайДы> лсді шешем. Және ол ертсңіне мектспке барып, мені
қайтадан жеке партаға отырғызып кетті. Ол ол ма. Әкешешем менің сабақтан тыс мектепкс баруыма, үйірме жүмыстарына араласуыма карсы болды. «Мұның борі сабақ
оқуыңа зиян келтіреді» десті. Ал, ата-аналардың мектеите
болатын жииалыстарына әке-шешем
өмірі қатысқан
емес.
— Ондай жиналысқа баруға менің уақытым жоқ, кеңседс жұмысым бар,— дейтін окем.
— Біздің Болат ата-аналардың жиналысынсыз-ақ оқи
алады, несіне соган барып оуре болам,— дейтін шешем.
...Осылай уақыт өте бсрді. Мен оныншы класқа көштім.
Бұл — согыс жүріп жатқан кез болатын. Әкем Қостанай
жағына команднровкаға кетіп қалды. Артынша-ақ мені
оскергс шақырды. Бұған қатты қуаидым, зор шаттық көңілмен шақыру орнына келдім. Онда біздің мектсптен дс біраз
оқушылар бар екен. Мен әсксрге алынатын болғаныма
куанып жүрсем, шешсм катты рснжу күйге түсті. Ол мені
әскерге жібермеймін деп орекеттенді, таныс жолдастарына
өтініш жасады. Бірақ одан ешнорсе шықпады. Сонан кейін
командировкада жүрген океме телеграмма соғып, «тсз жст»
деді. Әкем ксле алмады, мен басқа жігіттермсн бірге ос-

ксрге кетіп қалдым. Вокзал басында шешемнің дауыс іпығарып жылағаны мені жігіттердіц алдында қатты ұялтты.
— Мама, болды енді, жылама,— дей бердім. Қайтсе де
ана ғой, қатты сөз айта алмадым.
— Міне, жолдас политрук, меніц сырым осындай,— деп
аяқтады әнгімесін Болат.— Байқап отырсыз, мен бейнет
көрмей, өмірдіц ауырын білмей өстім. Бұған езім де, әкешешем де кінәлі. Осыныц ақырыпда мсн өмірге нкемі жоқ
жігіт болып жүрмін. Қасымдағы жолдастарымныц мсні
мысқылдап мазақтайтынын да, «шалағай», «тоғышар» дсп
айтатынын да білем. Бірақ мсн сондай атаққа ие бола
түрсам да, үміті кесілген адам емеспін. Тек сіздерден өтінерім: үйретіціздер, тәрбислеціздер.
Болаттыц шын көцілдсн айтқан әцгімесі мсні қатты ойландырды. «Бейнет көрмеген берскесіздік жасайды» деген
қорытындыға келдім. (Қейіннсн бүл сәз мақалға айналып
кеткен еді.) Манданға жаца келген, бірақ соғысқа әлі катыспаған жас жігіттіц балалық ацқау емірі көз алдыма
елестегендей әсер етті. Сөйткен жас қыршын енді ақыл сұрап отыр, «не істсуім керек?» дейді. Оны тоғышар, шалагай етіп тәрбислеген ата-аиаға іштей ыза бола отырып, кінәсі жоқ Болатқа:
— Бар сырына қанық болғандаймын. Бұл сөздеріце және өз кемшілігінді түсінуіце қарағанда сен жақсы жігіт
болады екенсіц. Біз саган көмектесеміз, майданныц қиыншылығы көн болады, олардан сені үрейлеидірмей үйретсміз. Саган жолдастарыц да, командирлеріц де жәрдем беретін болады. Ротадағы комсомол ұйымыныц сскретары
Быстровқа сені арнайы тапсырамын,— дедім.
Бүл сөздерге разы болган Болат, зор қуанышқа ие болғандай нұрлана түсті. Аздан соц ол:
— Жолдас политрук, комсорг Быстров маған қалай көмектеседі? Мен комсомолда да жоқпын,— деді.
— Е, солай ма еді. Оқасы жоқ. Қомсомолға да алынасыц, дедім.
...Ертеціне үшінші взводтыц командирі лейтенант Макаров, ротаныц комсоргы Быстров — бәріміз бас қосып Болаг
жайын кецестік. Болатты Быстров өз қамқорлығына алатын болды.
— Болатты мазақтап, оныц ісіне күлуге тыйым салыисын. Біреудіц кемшілігін мысқылдау жолдастыққа жатпайды,— дестік.
...Арада бірнеше ай уақыт әтті. Бір кезде «шалағай»
«тоғышар» атангаи ІЗолат, енді тспсе темір үзетін жауынгер, иксмді, ақылына қайраты сай жігіт болды. Ротадағы
226

мерген де, спортшы да, кандай бұйрық болса да бүлжытпай
орындайтын да Болат еді. Ол бұл дәрежеге жолдастарының
көмегімен және ерінбей оқу, үйрену арқасында жеткен еді.

АЙЛАЛЫ А Д А М АЖ АЛДЫ ЖЕҢЕДІ

— Батыр келді,— дегеп хабар II. полкындағы қазақ
жауынгсрлерінің құлағына тез тиді. Бұл сөз радио хабарындай жылдам тарады. «Батыр келіпті, полктың штабында
отыр» деген лақап бірден-біргс жстіп жатты.
Жігіттсрдің қайсысы болса да, «келді» дсген батырды
көруге асықты. Батырды көру, онымен сөйлссу оларға өте
тамаша оқиға секілді болып керінді.
— Лпырай, о! Өзімен сөйлсссек, көрсск қандай жақсы
болар еді,— дегепдер де болды.
Күн түскі мезгіл. ІІолк командирі полковннк Беловтың
бүйрығы бойынша полктағы қазақ, қырғыз, езбек, татар
жігіттері бір жерге жиналды. Әрі-беріден соң сол жиынға
қасына бірнеше адамды ертіп, полк командирі Белов келді.
Бүларды жиналгандар әскер тәртібі бойынша құрметпсн
қарсы алды. Жігіттердің бәрі де батыр қашан келеді дсн
күтуде.
— Батырды осы арада қарсы алу үшін полк командирінің өзі келді ғой. Мықтының аты мықты-ау...
— Ол дұрыс. Батырға құрмет керсеткен жөн.
— ГІолковниктің қасында тұрған ана бір кішкене қара
жігіт сол батырдың өзі болып жүрмесін?!
— Тск әрі! Сондай бала батыр болушы ма еді?..
— Жолдастар! — деген полк командирінің даусы шықты. Жігіттер тынып, тыңдаи қалды,— Ж олдастар біздің
полкымызға, еліміздің атақты адамы, халықтың мақтанышы, Советгер Одағының Батыры Кәткен Бердібеков кслді.
Ол сіздермен танысып, сөйлескісі келеді. Сәз батырға беріледі...
Батыр тұрған орнынан екі адым ілгері жүріп, жігіттерге
қарады, айналасына көз салды. Ол бұрын сөйлеп ысылмаған еді. Сондықтан қысылып, ұялгандай болды.
— Жігіттер, мен сезге шорқақ адам едім, сіздер маған
сүрау берсеңіздер, мен соған жауап берейін,— деді батыр.
Қырықтың ішіне енген бір солдат:
— Қарағым, келгеніңді естіп қуандық. Батыр келді дегенге шаттанып отырмыз. Басқасынан бүрын, бізге осы,
қалай Батыр атанғаныңды айтшы?— деді.
9*
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— Жок, одан бұрьін, қарагым, қай жердіксін, соныңды
айтшы,— деді екінші бір солдат,
— Батырым, шинеліңді шеш, мыиа жішалғандарға, ең
алдымен, батырлық белгілеріңді көрсет,— деді үшінші біреуі.
Батыр ұялыңқырағандай, күйбеңдеңкіреп барып шинеліи шешті. Оның кеудесінде Ллтын Жүлдыз медалі, Ленин
ордені, екі Қызыл Ту, Бірінші Дәрежелі Отан согысы ордендері жарқырап тұр еді. Жнналғандар мұны көргенде, кұрмстпен кол шапалақтады.
— Менің атым — Қәткен Бсрдібеков, қазақпын. Қөкшстау жағынікімін,— деп ол кысқаша өмірбаянын айтып
берді.
— Мұныңа қандық. Рахмет, қарағым. Енді майданда
жасаган батырлық істеріңді, көрсеткен өнсріңді тындалық,— деді алғашқы солдат.
— Жарайды, айтайын. Мұның өзі былай болып еді:
Өткен август айының бас кезінде мен майданға келдім.
Бұл майданға, соғысқа алғаш рет келуім еді. Мені полктағы үшінші ротаның бірінші взводыиа жіберді. Мен онда қол
пулемет бөліміиесіне жауынгср болып тағайындалдым.
Қомандиріміз Қарноухов дсген сержант, өтс жақсы жігіт
болатын. Ол Челябі қаласының адамы екен.
Ол кезде біздер қоргаиыста тұрдық. Жаксылап бекінгенбіз. Қүн сайын соғыс өнерін үйрену, қару-жарақтың
тетігін білу дегендер өте қатты түрде болын жатты. Қей
күндері кейінгі жакка шығып соғыс тактпкасын үйреніп
жүрдік. ^
— Ж ауды кұрту үшін және өзің өлмсу үшін,— дейтін
сді біздерге рота командирі лейтенант Макаренко,— ең
алдымен, соғыс өнсрін жақсылан үйреніп алу шарт. Соғыс
шығынсыз болмайды ғой. Бірақ, ол шығынның аз болуы
өз қолымызда. Мынадай мысал келтірейін: сен шабуыл жасап барады екенсің. Сол кезде таи алдыңнан бір неміс шыға
келді дс: «Русь, сдавайся, әйтпесе мен сені өлтірем» дсп
мылтығып кезенді. Жоқ, менің әлгім келмейді, жақсылап
өмір сүріп, көп жасағым келеді. Олай болса, жаңағы «сдавайся, әйтпесе өлтірем» деи тұрған жауды сен одан бұрын
атып сал. Бұлай ету үшін не керск? Мылтықты ата білу
керек. Егер, сен жаңағы жерде сасқалақтан мылтықты қалай атуды білмей қалсаң, онда мүныңды жау пайдаланады да, сені өлтіріп кетеді.
Командирім лейтепант Макаренкоиың осы ақылып м с і і
өтс қатты есіме сақтадым. Оныц айткандары өте пайдалы
болғанын сан рст сұрапыл ұрысқа қатысқанда кердім. ■
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...Арада біраз уақыт өтті.
Біздіц бекінісіміз ойпандау жерде болатын. Арт жағымыз ойдым-ойдым ағаш, кішігірім сайлы жер еді. Ал, алдымыз — немістер тұрган жақ, үлкен адыр. Сол адырдың
төбесінде немістер бекінген. Ол адырды біздің жігіттер кейіннен «Шошақ адыр» деп атап кетті. Оның төбесіне шыксаң айнала тегіс көрінеді. Мұны немістер толық пайдаланды. Олар біздің бекінісімізді, кейінгі жақтарды бақылап
отыратын болды. Тіпті, біздің жер қазып жатқанымызды,
болмаса штаб жақтан келе жатқан адамдарды кәрсе де,
агқылап дамыл бермеді.
Бір күні кешке біздерге молынан оқ-дәрі, гранаталар
берілді. Рота командирі келіп бізбен әңгіме жасап, қаружарағымыздың дайындығының қандай екендігін байқап
көрді. Оның пе себепті бұлай еткенін мен онша көп аңғара
қойғаным жоқ.
— Шамасы, ертеңдер бір ж анж ал болатын шығар,—•
деді соғысқа бұрыннан қатысып жүрген бір жігіт.
— Е, оны қалай біліп қойдың?
— Согыста көп болсаң бәрін де білесің. Бәріп де түсінесің.
Сол күңнің түнінде алдыңгы ж аққа қарай бір топ саперлер кетті. Оларды көрген бір жігіт: «Есікті кец ашыңдар»,—
деді. Бұл сәздің мәніне мен түсінбедім.
Таң біліне рота командирінің бұйрығы бойынша қаружарақтарымызды алып, дап-дайын болдық. Ол кезде мен
кол пулеметінің атушысы едім. Кәмекшім мен секілді жаңадан келген Песков деген чуваш жігіті еді. Біздің қасымызға бөлімше командирі Карноухов келіп хал-жайымызбен
танысты, қару-жарагымызды, оқ-дәрімізді көрді.
— Анадағы барлауға екеуің де қатынасып едіңдер
ғой?— деді ол.
— Қатысқанбыз. Бүгін де сондай барлауға барамыз ба?
— Иә.
Біз, міне, ілгері қарай, немістер жатқан Шошақ адырга
бет қойдық. Айғай-шусыз жылдамдата басып келеміз. Осы
кезде біздің артиллсрия жауды гүрсілдетіп атқылай бастады. Таңғы дауыс қандай ащы болады! Жер солқылдап, ауа
жаңгырып жатты. Жаудың тікен сымды шебінен де өттік.
Оның әр жерінен есік ашылыпты. Оны түнде кеткен саперлер істеген екен.
Шошақ адырдың түбіне де жеттік. Осы кезде жаудың
пулеметтері бізге бората оқ жаудырды. Мен де қарап қалғам жоқ, пулеметімнен окты қарша боратып жатырмын.
Бір сағаттай уақыт етті. Екі жақтан да атыс қыза түсу229

де. Біздің жақтан қанша зенбірек атып жатқанын білмеймін, әйтеуір көп секілді. (Сонынан естідім, біздің ротаның
шабуылын қолдау үшін екі артиллерия батареясы және катюшаныц бір днвизионы бөлінген екен.)
Ж а у бізді ілгерілетер емес, оқ дегеніціз қардай борап
тұр. Жігіттер ілгері жүре алмагандықтан жср бауырлап
жатыр. Біздің ротаның иарторгі Федин деген жігіт еді. Ол
талай рет ұрысқа енген адам болатын. Қайдан кслгенін
білмеймін, сол менің қасыма жер бауырлаи келе қалды.
— Пулеметшілер, неге атпай жатырсыңдар? Біздің екінші взвод жаудың окоптарына жетіп, ұрыс салып жатыр.
Алга! Менің соңымнан еріңдер! Тез қимылдаңдар, батырлар!— деп ілгері жөнелді. Оныц соңынан біз де ердік. Тагы
бірнеше жігіттер де ілгерілеп кетіп барады.
Сонымен не керск, біз де Шошақ адырдыц үстіне шықтық. Ондагы иемістердіц окоптарына секіріп түсе қалдық.
Осы кезде менің көмскшім Гіесков жаралы болды. Оны
окопқа түсіріп жарасын тандым да, «сен осы жерде отыр»
деп өзім пулсметімді қолыма ала, окопты өрлей ілгері жөнелдім. Қенет қасыма Макаренко келіп қалды. Басы қан,
таңып алыпты.
— Сіз жаралы болғансыз ба?
Жоқ, саумын. Шоніақ адырдан жауды қуып шықтық.
Ротаның жігіттері борі де осында. Міндет орындалды. Енді
бұл адырды жауға қайтып бермейтіндей етіп бекініс жасау
керск. Сен пулеметіңмен мына араға орналас. Келе жатқан
немісті көрсең атқыла, аянба,— деді де, ол көрші жігіттерге қарай кетті.
— Мақұл,— дедім мен.
_Күн де шықты. Айналаға көз салдым. Шошақ адырдың
төбесі нрск-нрек қазылғаи траншея, ор жолдар, бірнеше
атыс ұялары бары керінді.
Айнала тып-тыпыш. Бұдан бірер сагат бұрын болған
қатты ұрыс, керемет атыс басылған. Жан-жағы.ма қарасам,
қасымда адам аз қалыпты. Взвод командирі кіші лейтенант
Гарбунов та, өз командирім Карноухов та көрінбейді. Ал,
жеті адамнан мен гана қалған сскілдімін. Апырау, бүлар'
қайда? Бәрі де шығын болып кеткені ме?
Аитқандай-ақ, маған көмекшіге Нүркеп Алпысов дегец
жігіт келді. Ол екеуміз де осы полкке біргс келген сдік.
— Өзі қызық болды-ау,— деді ол.
— Не қызық?
Соғысты айтам да. Әлгінде ғапа, емір мен елім тартысын, тілдесуге мұрша келмеп еді. Енді тілдесу түгіл, шылым орап тартуға уақыт болып түр.
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— Шылым шылым ғой. Бұл фашиет ит осы араны қайтып алам деп тағы шабуыл жаеайды. Сондықтан іс жайына
келейік. Сен пулгметті жақсы білесің бе?
— Білем. Бірақ соғыста қандай әдіспен ату керектігін
білмеймін.
— Станокты пулемет пен автоматтап хабарың бар гой?
Ата да білесің бе?
— Автоматтан тырылдатуга шебермін. Ал, станокты пулеметке онша емеспін.
— Ендеиіе, бері кел,— дедім де, опы ертіп жүріп окоитарда иесіз жатқап қару-жарақты жиңап алдым. Бір стапокты пулемет, үш қол пулеметі, бес автоматымыз болды.
Мен оларды соғыста қалай найдалану жайып ІІүркенге
түсіндіре бастадым.— Осынша қаруға екеуіміз қожамыз.
Егер, бүларды дұрыс пайдалана білсек, екеуіміз ең кем дсгенде бес-бестен он немісті жоқ етеміз,— дедім.
Сөйтіп отырғанда Макаренко келді. Ол:
— Жарайсыңдар, жігіттер. Бүларың жақсы бопты. Ротада аз адам қалды. Сондықтан орқайсымыз он жігіттің
қызметін атқаруымыз керек. Мына қарулардың бәрін толық пайдалансаңдар, екеуің бір ротаның қызметін істейсіңдер. Мен ана жігіттерге де барып хал-жайын білейін,—
деп Макаренко кегіп қалды.
Арада бір сағаттай уақыт өтті. Ғіүл уақыттың ішінде
жаудың шабуылын бір рет тойтардық. Бірақ оның артиллериясы атқылап маза бермеді. Ол алдымен бізді, содан
кейін біздің келген жағымызды үнемі артнллерия огының
астына алды да отырды. Мүнысы бізге кейіннен көмск келтірмейін деген ойы болу керек. Ж ауга қарсы біздің артиллерияшылар да атып жатты.
Біздің қасымызға Макаренко тағы жүгіріп келді. «Халдерің қалай?» — деді ол әдеттегісіншс. Біз « ж ақсы »— деп
жауап бердік.
— Ж а у тағы да шабуыл жасайды, соны қарсы алуға
дайындалыңдар. Ж а у бүгін қайтсе де осы Шошақ адырды
қайтып алудың әрекстін істсйді,— деді Макаренко.
Осы ксзде ж ау артиллериясы Шошақ адырдың төбесін
мықтап атқылай бастады. Айналамыз қап-қара топырақ болып кетті.
Макаренко біздің қасымызда, жау ж ақтан көз алмай
қарауда. Оның қасымызда түрғаны үлкен күш, қуат бсргендей, біздерге нана болғандай әсер етуде.
— Мына иттердің солдаттары тағы келе жатыр. Жақыидай түссін. Менің командамсыз атпаңдар,— деп дауыстады ол.
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Жаудың атысы күшейіп барады. Біздің артиллерияшылар да атып жа гыр.
— Атыңдар! — деген команда болды. Біз пулеметтен
дауылдата баетадық. Осы минутта бір үлкен снаряд біздің
оң жағымызға түсіп жарылды. Осы арада да біздіц бір
станокты пулемет бар еді.
— Алпысов, сен ана пулеметке бар. Оның адамдары
саптан шықты, орнын бас!— деді Макаренко.
Алпысов жүгіріп барып, ол пулеметті зырылдата бастады...
Жаудың бұл жолғы шабуылып да тойтардық.
ІІІошақ адырдыц төбесінде отырған біздіц ротаның жігіттерін қүртып жіберіп, қолайлы бекіністі қайтадан тартып
алу мақсатымен немістер екі рет қайта шабуыл жасады.
Бірақ жау бұл әрекеттерінен ешнорсе шығара алмады. Көп
шығынға ұшыран, кейін шегінді.
Алайда, жау тагы да шабуыл жасайтыны анық. Сол
кезде менің бар ойлаганым екі-ақ нэрсе болды. Біріншісі —
жаудың самолеттері келмесе екен. Екіншісі — жаудан тартып алған Шошақ адырды қалайда қолда үстау сді. «Қасықтай қаным қалғанша жаумен согысам, Шошақ адырды
жауға қайтып бермеймін, антым осы» дедім мен өзіме-өзім.
Бүл ойды іске асыру үшін сен бір пулеметтен емес, жаныңдағы барлық қаруды дұрыс пайдалан, дедім мен өзіме.
Шынында сол жерде менде екі қол пулеметі, бір станокты
пулсмет, үш автомат, және он шақты граната бар еді. Жаудыц снарядтары жарылғанда автоматтарымды қүм баскаң
екен. Меи оны аршып, тазалап отыр едім, қасыма тағы да
Макаренко мен Карноухов келді.
— Халің қалай?— дсді Макарснко.
— Жақсы, жолдас лейтенант.
— Карноухов, сен осы араға ротаны жина,— деді лейтснант әлсіз дауыспен.
Мен лейтенанттың бетіне қарадым, опда шаршаған, әлсіреген адамның кейпі бар екен. Бетін қан жауып кеткен.
— Жолдас лейтенант, сіз қатты ж аралы болыпсыз ғой.
Неге кетпей жүрсіз?— дедім.
Ол менің бүл сөзіме жақтырмаган пішінмен тыцдап, бажырая қарады да:
— Қазір жараны ойлайтын уақыт емес,— деді.
Мен оныц бүл сөзінен көп нәрсе ұқтым. Әлсең осы арада, Шошақ адырдың басында өл. Қасықтай қаның қалғанша соғьіс дегені ғой.
Карноухов ротаны жпнап алып келді. Бір ротадан небәрі он шақты-ақ адам қалган екенбіз. Жауынгер достар232

дын көпшілігі көрінбейді. Парторг Федин де каза тауыпгы.
Лейтенант жігіттерге қарады да:
— Ерлік жасап, ж ау қолынан Шошак адырды тартып
алдык. Ендігі міндет — Шошақ адырды жауга кайтып бермсу үшін күресуде болып отыр. Әлсек те, тірі болсақ та
осы ІІІошақ адырдың үстінде боламыз. Бізге көмекке батальон келеді деп жаңа полк штабы радио арқылы хабар
етті. Біздің ісімізге командование разы көрінеді, алғыс
айтуда. Қазір айнала бекініс жасаймыз,— деді де, лейтенант Макаренко әрқайсымыздың орнымызды белгіледі. Қім
қай жерге ату керек експін және бір-бірімізге қалай көмек
беретінімізді айтты.
Осы кезде ж ау біздің арт жағымызды қатты атқылай
бастады.
Ж ап-жағыма қарап қоям. Бір уақытта қарасам, менің
сол жағымнан бір топ неміс ақырын ғана үрланып, еңбектеп келе жатыр екен. Менен 20 метрдей и<ерде, сол жағымда Нүркен бар еді. Ж аңағы немістер ол екеуміздің артымыздан келе жатыр.
— Атыңдар!— деген команда естілді.
Мен иулеметті зуылдатып жібердім. Заматта-ақ бір лентаны бітіріп салдым. Менің оң жагымдагы және сол жағымдағы жігіттер де оқты жаудырып жатыр. Екінші лентаны
пулеметке әткізіп жібердім де, тагы да ата бастадым. Қарасам, біраз неміс қырылып, енді біразы кейін шегініп барады екен. Ал, жаңағы қырылғандардың ішінен бір неміс
еңбектеп кейін кетіп барады, екі аяғынан жаралы болғаны
білінді. Сол кездс орныман атып тұрдым да, жаңагы еңбектсп кетіп бара жатқан неміске қарай жср бауырлай ұмтылдым. ІІеміске жетіп, оның жаралы аяғынаи сүйреп, кейін,
өзімізге қарай жөнелдім. Оны окопқа алып келген соң пе
айтарымды білмей:
— Әй, неміс, сен итке не керек?— деппін қазақшалап.
Ол менің сөзіме түсінбей, тек жарасын ауырсынып ыцқылдай берді.
Ж аңағы неміспен езім сөйлесе алмадым. Оны лейтенант
Макаренкоға табыс еттім. Ол аздап неміс тілін білетін еді.
Айқасу тағы саябырлай бастады. Бірақ, екі жақтың
артиллериясы да кейде қатты, кейде баяу атысып жатты.
Бізге кейін лейтенант Макаренко мынадай хабар әкслді.
— Ж аңагы жаралы неміс көп ж аңалы қ айтты. Немістер бізді қайтсе де осы ІІІошақ адырдан қуып шығу орекетіи
жасауда көрінеді. Онысы өзімізге де белгілі ғой.
ІІемістер түс ауа тағы да шабуылға шықты. Олар артиллерияеынан қардай бората атқылады. Ж аудың бір үлкен
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снаряды менін как. жаныма түсіп жарылды, бұға қалдым.
Басым мен-зең. Арқама біреу жылы су құйып жібергендей
болды, көзімді аша алмай жатырмын.
— Қозғалма,— деп біреу басымнан ұстап, бетімді сүрткендей болды, Қөзімді ашсам, Қарноухов екен. Ол қолына
ақ шүберек алып, менің басымды танын жатыр.
— Оқасы жоқ, мұндайлар бола береді,— дейді ол,—
аздап жаралы болыпсын, ештене де етпейді...
Соны айтты да, ол менің пулеметтерімнен ата бастады.
Мен орныман тұрайын деп ынгайланып ем, он ж а қ пыгымнан біреу басып тұрғандай бола берді. Тіпті, он қолымның жаны жок. Менің колым емес секілді, «әуп» деп сол
нығыма күш сала окопқа жармаса тұра келдім.
— Сен отыра бер, демал,— дейді Қарноухов.
— Жоқ, өз қызметімді орындауға шамам келеді. Ал сен
©з орныңа бар,— дедім.
Ақырындап түрегелдім де, окопқа сүйене, пулеметті
қолға алдым. Жаңағы снаряд менің станокты пулеметім
мен бір автоматты қиратып кетіпті. Содан соң қол пулсметтен атуға кірістім. Қол пулеметтің дүмін сол иығыма тіреп,
сол қолыммен атып жатырмын. Маңдайымнан аққан қаи
көзіме ешнорсе керсетпей барады. Ол қанды сол жеңіммен
сыпырып тастап немістер ж акка қарасам, ол иттер тағы да
еңбектеп келеді екен. Атып жатырмын. Бір уақытта қол
пулеметтің дискага салынған оқтары таусылып қалды. Оны
оқтауга уақыт жоқ, сондықтан автоматты қолға алдым.
Автоматымның әрқайсысында оқтаулы сегіз дискасы бао
еді.
Атыс қызып барады. Ж а у бізге қарай бірнешс танкісін
шығарғанын да көріп қалдым. Ол танктерді біздің артиллерияшылар атып жатыр.
Сол жағыма көз жіберсем, ІІүркснге қарай жаудың бір
танкісі келе жатыр. «Мынау ит Нүркенді басын езіп кетер
ме екен, бұрын танкімен соғысып көрмеген еді, қоркып
жүрмесе жақсы болар еді» деген ой маған келе қалды. Бірақ, Нүркеннің жанында Қарноухов барын білем. Ол екеуі
немістің бір емес бес танкісін қиратуға әлі келеді ғой деп
те ойладым.
Ж аңагы танк Нүркеннің окобының алдына келіп, окопты жаныштай, илеп езгілей бастады. «Мынау иттің танкісін
неге қиратпайды, неге оны басындырып ойнақтатады» деп
Нүркенғе ыза болдым. Сол кезде, пулеметінен от шаша танк
маған қарай бет алды. Бұға қалдым. Басымды көтеріп қарасам, танк ертеніп барады екен. Ж арылған снаряд, не
граната даусы шыққан жоқ еді ғой, бұл қалай деп ойладым.
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Сөйтсег-і оны Карноухов бутылкамеи өртеп жіберген екен.
Немістін танкнстері кейін қарай кашып барады. Оларды
біз пулемет, автоматтап аткылап, құртып жібердік.
Күн бесіннен ауа бергенде, немістер тагы да катты шабуыл бастады. Олар бізге қарай тағы да бірнеше танкж іберді. Тағы да атыс күшейді.
Бір уақытта немістіц бір танкісі тура маған карай келе
жатыр. Оны көргенде «Апырай, не кылам? Мынау итке граната лақтьіратын шаманыц жоғы-ай! Шіркін, оң қолым
сау болса...» деп кіжіндім. Танк қасыма келіп қалды. Мен
екі бутылканы ыцгайлап окопқа бұға қалдым. Танк меніц
үстіме шықты да, аздап тоқтады, содан соц окоптарды
бойлап жүре бастады. Сол қолыма бар күшімді жинап, мен
танктіц мотор жағына екі бутылканы тастап-тастан жібердім. Л ау етіп, от ж арқ ете түсті. Мен окопқа бұға калдым. Басымды көтеріп қарасам, танктіц қара түтіні будақтап жанып түр екен.
Үстімнен оқ зу-зу етеді. Өзіміздіц жігіттер мені атқылап
жаткан секілді болды. «Бүлардыц мені атқаны несі» десем,
немістіц үш танкнсі қашып шығып, танктіц астына тығылған
екен гой. Біздіц жігіттер оларды көріп қалып атқылап жатыр екен, сол жерде сол қолыма бір гранатаны алып, жацағы танк астыпа тығылган немістерге лақтырып жібердім.
Граната гүрс ете жарылды.
Енді артыма айналып қарасам, басы, мойны, сол қолы
тацулы Нүркен келіп түр.
— Сен жаралы болғансыц ба?
— Ж ац а бір танкті қиратқанымда, соныц бір жарқыншағы тиіп кеткені...
Күн де батты, екі ж а қ анда-санда артиллериядан атып
тұрды. Осы кезде Макаренко қасыма келді. Мен ол келгенде куанып кеттім.
— Мен жаца штабтан радио арқылы хабар алдым. Қазір көмекке шыққан батальон да келу керек. Бұл жақсы
болды. Жаксы, тіпті жақсы... Міндетті адал орындадық.
Шошак адырды қайтып бермедік, бермейміз де.
Қарноухов та келді. Бағанағы он екі адамнан бесеу ғана қалыппыз...
Іцір түскен кезде үш адам біздіц окобымызға секірігі
түсті. Тани кеттім: оныц біреуі батальонныц комсоргі кіші
лейтенант Климов екен. Сол арада айналамызға жігіттер
толып кетті. Сөйтсем олар бізге кемекке жіберілген батальонныц адамдары болып шықты...
Шошақ адыр үшін болган үрыстарда көрсеткен біздіц
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рота жігіттерінің бір ерлігі осыпдай сді. Сол күннен бастап
Шошақ адыр біздің колымызда болды.
—
Лдам баласы үшін дүниедегі ең қымбат нзрсенің бірі — достық, жолдастық қой,— деп бастады Кәткен екіпші
әңгімесін: «Бірлік болмай, тірлік болмас» деген мақалды
қазақ халқы тегін айтпаған.
Достык, жолдастық дегсндер адамның тіліне, үлтына
байланысты емес. Ол адамның адамгершілігіне, санасына
байланысты деп білемін.
Біздің Қызыл Армня 1944 жылдың июнь айында Н. қаласы багытында шабуылға шықты. (Бұл шабуылға біз де
қатыстық, оны кейінірек айтам.) Осы шабуылга шыгардан
біраз күн бүрын біздің батальон барлау жасады. Оган біздің взвод та қатысты. Взвод командирі жоғарыда айтқан
Вася Қарноухов еді.
Біздің взводқа қойылған міндет өте үлкен еді. Біз жаудың бетін, назарын өзімізге аудармақ болдық. Осы жайды
пайдаланып, басқа взвод, роталар барлаудың негізгі міндетін орындауға тиісті болды.
Барлауға шығар алдыида, жау бекінісі артиллериядан
жақсылап атқыланды. Соның арқасында, біздің взвод жаудың алдыңғы шебіне барып қалды. Жаумен екі арамыз
ашық алаң болатын. Қайткен күнде де осы алаңнан тез
өтіп, жаудың біріпші қатардағы траншеясына жету керек
болды. Сондықтан, күшті аямай жүмсадық.
Тәуекслге бсл байлап, іске кірістік. Лртнллериямыздың
атуын паидаланып, ілгері ұмтылдық. Немістер бізді көріп
қалды да, атқылай бастады. Бізге қарай автоматтың да,
пулеметтің де оғы қардай борауда, мина, снарядтар да жарылып жатыр. Мұндай жайда да бар күшті сала ілгері үмтылу керек қой. Біз солай еттік... Ж аудың бірінші қатардагы траншеясына жеттік.
Ал басқа рота, взводтар да өз міндеттерін орындап,
олар да жаудың бірінші қатардагы траншеясына кіріи алған секілді. Немістердің терең траншеясына бекінген соң,
жолдастардан кімдер бар, кімдер жок екен деп жан-жағыма қарадым. Вася Қарноухов көзіме түспеді. Ол қайда, немістің қаңгырған бір оғына не сиарядына кездесіп қалды
ма екен деп әзіміздің келген жагымызға қарадым. Қарасам, менен едоуір жерде, үш жаралы жігіт кейін қарай еңбектеп кетіп бара жатыр екен.
Олардың ішінде Қарноухов көрінбеііді. Сейтіп түрға236

нымда, менің касыма Карноуховтын байланысшысы Воронпн келе калды.
— Ей, взвод команднрі кайда?
— Мен одан жаңағы кым-киғаш ұрыс ішінде адасып
калдым. Ол сендерге келген шығар деп едім...
— Өзің жаман байланысшы екенсің ғой. Командиріңпің кайда екенін білмейсің, жаралы болып қалған шығар,
қара, ізде,— дедім.
Вороиин келген ж аққа көз салып қарап тұрды да: «Әне,
жаралы болган екен ғой... Мен барайыи» деп окоптан атып
шықты да, еңбектей жөнелді. Ж аудың оғы кардай борап
жауып тұр.
Воронин еңбектеп кетіп барады. Оның үстінен қызылды-жасылды оқтар зулап өтіп жатыр. Бір мезгілде оның
қасына бір үлкен мина түсіп жарылды. Қара жер бұрк етіп,
шаңы аспанга көтсрілді...
Ал, Қарноухов жылжып бір воронкаға (снаряд түскенде опырылған шұңқыр жер) жата қалды. «Қой, менің бұлай
бақылап тұрғаным жарамас. Ж аралы жолдасқа көмек беріп, жәрдемдесу керек. Доска достық ету керек. Ол үшін
өлсең де арманың жок. Өлсең сен үшін жаудан кек алатын
да — жақсы жолдастарың»,— дедім де, окоптан атып тұрып, Карноуховқа қарай еңбектей жөнелдім. Ворониннің
қасыпа да жеттім. Ол қаза болған екен. «Қош, батырым»
деп одан да өте бердім. Еңбектеп келемін, үстімнен ок зулап өтіп жатыр, жан-жағыма гүрсілдеп жарылып жатқан
миналар.
Қарноуховқа жетуіме көп болса бір он-он бес метрдей
жер калды. Сол кезде оң ж а қ қүлағым дыз ете түсті де, біреу жылы су құйып жібергендей болды. Қарасам қан екен.
Оң л<ак кұлагымның түбінен оқ тиіпті, бірақ ж а қ сүйегім
аман секілді. Ж а н дормен еңбектеп, Қарноуховқа да жеттім.
Карноухов жаткан шұңқырға түсіп, ж ара таңатын шүберекті қалтамнан алдым да, жарасын қарадым. Қарасам
оқ оның сол ж а қ санын киратып кеткен екен және кеудесінен де оқ тиіпті. Үсті-басы қып-қызыл қан. Менің келгснімді Вася білді де, көзін ашты. Бірақ сейлеуге әлі жетпеген
болар, көзіи қайта жұмды. Қаны көп кетіп, есеңгіреп қалган секілді.
Сол арада шүберекпен Васяның жаралы кеудесін тандым да, өзімнің көйлегімді жыртып жіберіп, жаралы аяғын
байладым. Содан соң оны кейін қарай алып шығудың амалына кірістім. Васяны көтеріп қолтығынан сүйемелдеп әкетудің реті болмады. Өйткені, үстіміздсн зуылдап өтіп жат237

кан ок бас көтертер емес. Сондықтан Васяны арқалап ен,бектеуге кірістім. Мен оны арқама салғанда, ол жарасын
ауырсынгандай дыбыс білдірді. Қайткен күнде де, оны өлім
тырнағынан алып шығуым керек болды.
Мен Қарноуховты арқалап, еңбектеп кетіп барамын. Бір
уақытта тағы бір мина қасыма түсіп жарылғаны ғой. Ол
мнна Вася екеумізді топырақпеи көміп кетті. Топырақ астынан шығып, тағы еңбектей жөнелдім. Сол ж а қ аяғым
ұйып барады. Бірақ жаралы емес секілдімін...
Сонымен не керек, Васяны арқалап енбектей-еңбектей
өзіміздің бекініске де келіп жеттім-ау. Содан кейін, Васяны дереу санитарлық бөлімге жсткіздік. Дәрігерлер оған
жәрдем көрсете бастады. Қан қүйды. Мен де жарамды таңдырып алдым да, Васяның қасына келдім. Бүл кезде ол
есін жинап қалған екен.
— Қәткен, еңбегің үшін, мені өлімнен құтқарып алғаның үшін рахмет,— деді Вася.
— П, о не дегснін, досым. Саған жәрдем беру, достық,
адамгершілік борышты өтеу міндетіміз ғой,— дсдім.
— Я, ол дүрыс. Жақсылығыңды ұмытпаспын. Жігіттерге сәлем айт. Сауыққан соң қайтып келем,— деді Вася.
Мен Васямен коштастым да, взводыма қарай жөнелдім.
Сол күнгі соғысымыз жаудың бірінші қатардағы бекіністерін тартып алу, оған мықтап бскінумен аяқталды.
...Жаудың Н. қаласының солтүстік-батыс жағынан жасаған бекінісін бұзып өтіп, ілгері қарай шабуыл жасаи бара жатырмыз. Немістерді көптегсн бекініс шептсрінен қуып
шығудамыз. Өліп жатқан, жаралы болған немістерге сан
жегер емес. Ал қолға түсіп жатқан немістер одан да көп...
Жаудың өте қарсылық керсеткен жері Д. өзенінің түсында болды. Осы өзеннің оцтүстік-батыс жағынан немістер күні бұрын бекініс жасап қойған скен. Біз сол бекіністі
де бұзып өтеуғе тиісті болдық.
Н. қаласы бағытында жауға қарсы шабуыл сол қаланың үш жағынан басталды. Біздер жауды солтүстік-шыгыс
жағынан ұрғанбыз. Осы үш жақтан басталған шабуыл
жаудың көп күшін Н. қаласыныц маңында қоршауға алып,
соңынан оны құртып жіберген болатын. Бұл қоршауға түспейміи дсп жау ете қатты орекет жасады. Біз Д. өзенінің
тұсыиа келгенде, жау қарсылықты бұрынгыдан да купісйте түсті.
Біздің полк Д. өзенінің солтүстік-шығыс ж а қ бетіндегі
бір қалың ағаштыц ішіне келіп тоқтады. Шамалап қарагапда, біз өзеннен 300—400 метрдей жерде тұрмыз. Сол
ксздс меніц бақылағаным мыналар болды: біздіц қасымыз238

ға зенбіректердін неше түрлісі келіп жатыр. Олардың канша екеніне сан жетер емес. Ал, жаяу әскеріміз тіпті көп.
Лек-лек келіп жатқан әскер. Қайықтарын, күрек-саймандарын алып көпіршілер де, жолшылар да келіп жатыр. Осынша күштің бәрі жаңагы Д. өзенінен өту керек. Бірақ, өткел,
көпір дегендер жоқ, бәрін немістер бұзып кеткен...
— Қазір, сен бөлімшеңмен өзсннің арғы жағына өтесің,
ссндерге екі телефоншы ереді. Өзеннен өтісімен окоп қазьш
алып, оған бекінуге тырыс, сендерді артиллерияшылар қолдайды. Арттарыңнан біз де барамыз. Есінде болсын: бүкіл
батальонда бұл міндетті орындау сенің бөлімшеңе тапсырылып отыр.
— Күп!— дедім. Жігіттерімді алып, міндетті орындауға
шықтым. Алдымнан касында бірнеше адамы бар, батальон
командирі майор Быстров келді. Ол маған міндетті тагы
да түсіндірді, өзеннің кай жерінен өтстінімізді керсетті.
Бізгс екі кішкене ағаш қайық және бір резина қайық берілгснін айтты.
— Естеріңізде болсын,— деді майор Быстров,— сіздерге бүкіл Европа қарауда.
— Оныңызға түсінбедім,— дедім мен.
— Сіздер аман-сау өтіп, өзеннің арғы бетіне бскінсеңіздер табан тірейтін бскініс жасайсыздар. Сол өздеріңіз өткен жерден бүкіл батальон, полк, армия өтеді. Олар сіздерден ерлік күтуде. Сіздерге Европа қарайды дегенім — осы
өзеннен етіп шығып, табан тірейтін бекініс жасап берссңіздер, оны біздер кеңітіп, немістерді тас-талқан ғып қырып,
куамыз. Бұл табан тірейтін бекіністі жасап берген кім
скен?— дер Европа. Сонда біз оларга сіздердің аттарылызды айтамыз. Міне, сіздерге Европа қарайды деген сөз осы...
Ал уақыт өткізбелік. Мына телефоншылар өзіңмен бірге
болады. Байланысты телефон арқылы жасаймыз. Аппаратта өзім болам. Ж а у қандай бөгет жасағанын, қай жерден
атып жатқанын хабарлап тұр. Ж олдарың болсын...
Біз он адамбыз. Таң ағарып атып келеді екеи. Жазғы
таң қандай қысқа. Бізге берілген қайықтарды алыи, езеннің ойпаңдау жағасына келдік. Өзеп жағасы тал, аздаи
күрағы бар екен. Сол арада іске кірісе бастадық.
Менің бөлімшемде Карпов деген жауынгер болатын. Ол
екі сөзінің бірінде — «на всякий пожарный случай» деуші
еді. Ол бұл сөзін осы жолы да айтып, бір үлкен бөренені
кетеріп өзен жағасына ала келген.
— Е, мұны не қыласың?— дегенімде:
— Сенің мына қайықтарыңнан да осы бөренем артық
болады,— деп еді.

Он адам үш қайыкка бөлініп міндік, бөренені де еалып
алдық. ГІулемет, автоматтарымызды дайын үстап жүзе бастадық.
Немістер біздіц жүзіп келе жатқанымызды біліп қалды
ма, болмаса бүгін өзен үстінен аздап шық секілді түман
көтерілгендігінен бе, әйтеуір, ракетамен айналаны жап-жарық ете берді. Өзен үстін пулеметпен әлсін-әлсін атқылап
түрды. Ал, артнллернясы біздіц полк жақты атып жатыр...
Өзсннің жау ж а қ шетіне таяп қалған немістер бізді көріп қалды да, оқты жаудыртты-ай келіп. Миналары суға
түсіп жарылып жатыр. Біз бар күшімізді сала, қайықты
есіп келеміз. Өзеннің ағысы да катты екен, қайығымызды
бүра берді.
Бір уақытта жаудың бір снаряды мснің он жағымдағы
қайыққа түсіп жарылды. Ондагы үш жігіт және бір телефоншы суға батып кетті. Өзгеміз ілгерілеудеміз. Екінші бір
мина менің қайығымның жанына түсіп, бізді суға аударып
тастады. Бүл қайықта Карпов екеуміз едік.
—
Ұста,үста,— деп Карпов маған бөрененің бір басын
үстата берді. Ол екеуіміз жаңағы бөренеден үстап, өзеннің
жау ж а қ шетіне шыга келдік. Аман қалған басқа жігіттер
де жағага шықты.
Өзеннің ойпақдау жағасын өрлей, ілгері еңбектей бастадық. Алдымыз қалың ағаш. Оның іші немістердің бекінісі екен. Біз л<сті адамбыз. Сол арада тәуекслге бел байлап, жаудың бір бекінісіне шабуыл жасап, тартып алу керек деген үйғарындыға келдім.
Ж а у окоптарына жақындай бергенімізде нсмістер бізді
оқтың қыспағына алғаны гой: оң жағымыздан да, қарсы
алдымыздан да атқылай бастады. Ілгері жүру мүмкін болмады. Сол кезде мен телсфон арқылы (телефон сымын өзіміз созып әкелгеибіз) майор Быстровқа жағдайымды баяндап, артиллерияны қолдануын сүрандым. Қай жерге атуды
айттым.
Ә дегенше болған жоқ, біздін артиллерияшылар мен
айтқан жерлерді гүрсілдетіп ата бастады. Осы жайды пайдаланып, біз жаудың алдыңғы окоптарына жетіп, немістерді
қуып інықтық. Осы кезде біздің оң ж а қ және сол жақтарымыздан да атыс даусы естілді. ІІІамасы ол жерлерде де
әрекет жасап жатқан болу керек.
Немістср бізді бекіністен куып шықпақ болып артнллериясынан атқылап еді, онысынан ешнәрсе шығара алмады.
Содан кейін, біздерге қарсы немістің 20 шақты солдаты
шабуыл жасады. Оларды атқылап, ілгері бастырмадық.
Біз айналасы жүз елу метрдей жерді алып, оған неміс210

терді келтірмей атысып жатырмыз. Ж ау бұл секілді табан
тіреген кішкене бекініс үлкейіп кететінін жақсы біліп отыр.
Сондықтан, ол мүндай жағдайды болдырмаудыц қамын
істеуде. Қасымыздағы жеті жолдасымныц біреуі өлді, екеуі
жаралы болып қалды. Ж аралы болғанның біреуі екінші
телефоншы еді. Мен сол арада өзім орі телефоншы, орі бөлімше командирі, әрі пулеметші болдым. Қайткен күнде де
бұл жерге иемістің ж аяу оскерін жолатпау керек.
Ііір кезде біздіц батальонның өзен жағасына келгені
көрінді. Қейбіреулсрі қайыққа мініп, кейбіреулері малтып
жүзіп келеді. Оларды көргеннен кейін қуанып кеттік, күшкайратымыз тасығандай болды. Міне, жігіттердің алды
өзенніц біз тұрған жағалауына жетіп те қалды. Олар ездерімен бірге жеңіл зеңбіректерді де қайықпен жүздіріп алыи
келді. Агыс күшейе бастады...
Майор Быстров келіп мені құшақтай алды да:
— Өте жақсы еттіцдер, разымын істеріце. Ж аңа генерал Чистяков та келіп, сеніц ісіцді біліп, разы болып кетті.
Ол саған және қасыцдағы жолдастарыца алғыс айтты,—
деді.
Өзенніц жау жак, бетіне шыққан батальон шабуылга
кірісті. Біздіц артиллерияның атуы да күшейді. Ауада біздіц самолеттер елу-алпыстан үшып, жауды бомбалай бастады. Қеше өзім көргсн көпіршілер де өздерініц міндетін
орыидауға, кеиір салуға кірісті.
Түс ауа өзенніц оңтүстік-батысы біздіц артиллерия,
таиктерге толып кетті. Олар ж ау бекінісініц быт-шытыи
шығарып, немістерді батысқа қарай қуа жөнелді.
— Міне,— деді Қәткен,— менің майданда істеген аздыкөпті еңбектерім осылар еді. Әрине, мұның бәрі жауынгер
жолдастарымның көмегі, солардың жәрдемі, достығы арқасында ғана мүмкін болды. Біреу бастап, екіншісі қостаіт
отырса, іске бір кісідей кіріссе алынбантын қамал, құртылмайтын жау жоқ. Мен награда алайын деп ойлаған емен.
Мен намыс үшін, азаматтық ар-ұятым үшін, әділдік үшін
соғыстым. Ел мүддесін, халық мүддесін адал орындаудап
артық не бар дейсіз!
Қоткенніц оңгімесін жиналғаи жігіттер зор ықыласпеп
тыцдады. «Борекелді, батырым» десті. Олар батырдың
кеудесінде жарқырап тұрган «Алтын Жұлдыз» медаліне
мақтанышпен қарасты.
19'14 жыл. Маййан.
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Майор Гончаренко батальон команднрі еді. Сонғы күндері онын батальонына жаңадан жігіттер келіп косылып
жатқан. Бұл келгендермен майордың өзі әңгімелесіп таиысуда. Сондай танысудың бірінде майордың көзі кішкентай
қара домалақ солдатқа түсе кетті. Майор оны қасына шақырып алды д«а:
— Фамилияң кім?— деп сұрады.
— Жауынгер Рыскелдиев Қентай,— деді ол ап-ашық,
еркін дауыспен.
Майор оған әрі аяушылық, әрі сүйіспеншілік білдірді.
«Жас бала болса да еті тірі екен, онысы даусыпан белгілі
болды» деп ойлады Гончаренко.
— Бұрын соғыста болдың ба?
— Жоқ. Енді келдім.
— Согыстан қорықпайсың ба?
— Е, неге қорқам. Өзге жігіттер қорықпағанда маған
пе көрінді?— деп Кентай сөзін бастырмалата сөйледі.
— Дұрыс-ақ, достым. Жігіт екенсің. Мен сені байланыс
взводына бөлейін, телефонист боласың. Бұл саған лайық
қызмет...
— Маған лайық? Мені кішкене деп тұрсыз-ау!..
— Жігітім, солдат көп сөйлемей командирдің айтқапын тыңдар болар! Телефонист болып ұрыс кезінде байланысты үздіксіз қамтамасыз етіп отыру өте ардақты, өте
жауапты жұмыс,— деді майор.
Сол күннен былай Кентай батальонда телефонист қызметін агқара бастады. Оның фамилиясын атауға кейбір
комаидирлердің, соның ішінде Гончаренконыц да тілі келмсй жүрді. Сондықтаи оны Кснтай дсп қаиа атайтып болды. Ал, Кеитай батальондағы жігіттердің ішіндегі ең жасы
да, деиесі ұсағы да сді. Солай болғандьіғынан ба, әлде
оныц ісін, мінезін жақсы көргендіктен бе, Кентай деген
атқа «кішкене» дегеп сөз қосылды. Содан кейін ол кішкене
Кеитай атаиып кетті.
Аз уакыттыц ішінде кішксне Кентай телефон ісін, радионың да техникасын жақсы үйреніп алды. Өз ісіне үкыпты, тәртіпті, тіл алғыш солдат атанды. Оны жолдастары
да, командирлері де жақсы көретін, қадірлейтін еді.
Уақыт ете берді.
Бір күні Гончаренконың батальоны өздерініц познцнясын жақсарту үшін жаумен үрыс салды. Жаудыц өте қатты қарсылық көрсеткеніне қарамастан, жігіттер алға басу212

да еді. Бұл кезде кішкене Кентай Гончаренконың қасында болды, ол роталармен байланыс жасап тұрды.
Майор Гончаренко телефонның трубкасын қолына алып,
екіиші ротаның командирі аға лейтенант Волковпсн сөйлесе бастағанда, телефон сымы үзіліп кетті.
— Кішксне Кентай,— деді майор,— тез бар, линия үзіліп қалды, қалпына келтір.
Кішкене Кентай қолына автоматып алып, томпалаңдап,
үзілген линияиы түзеуге жөнелді, Ол телефон сымын бойлай жүгіріп келеді. Бір ж а қ иығына асып алғап телефоны
да бар.
Кентай телефон сымыныц үзілген жеріи жалғады да,
оны тыңдап еді, Гончаренконың даусын ғана сстіді. Волковпен байланыс жоқтығын, сымның тағы бір жерде үзілгендігін білді. Оны тауып алып ж алғау үиіін тағы да ілгері
жүгірді. Бүл кезде екі ж а қ та қатты атысып жатыр сді. Кентайдың үхтінен зуылдап өтіп жатқан мина, снарядтар. Әр
жерге жаудың снарядтары түсіп жарылып та жатыр, оған
қарамастан Кентай жүтіріп келеді.
Кентай телсфон сымының екінші жердегі үзілгенін де
тауып алды, жалғады. Гончаренко мен Волков тағы сөйлесе бастады... «Міндет орындалды» дсп Кснтай келген ізімеп
кейіи қарай ксле жатыр сді, тап алдына жаудың бір үлкен
мииасы түсіп жарылды... Кентай жата қалды, үсті-басын
қара топырак басып кетті... оныц қүлағы у-шу етеді.
Екі қолы дызылдап барады, топыраққа араласқан қара қан
агуда. Кеитай өзінің екі қолынаи жаралы болғанын сонда
бір-ақ білді...
Кснтай екі қолын сілкіп-сілкіп қалып еді, жарасыл
әжентәуір ауырсынды. Қаны соргалай берді. Оны таңуға
өзіпія, шамасы келетін емес. Сөйтіп тұрганда оның көзі тағы
да узіліп қалған телефон сымына түсті.
«Енді қайтем?— деп ойлады Қентай.— Енді не істеу керек? Мына үзілген линияны қалай жалғармын? Мұны жалғау әбден керек. Мұны жалғамасам ротаның жайы қандай
болып жатқанын комбат білмейді де ғой... Комбат пен ротаның арасында байланыс болмаса, жігіттерге керекті жәрдем көрсетілмей, олардың халдері нашарлай қалса, бұған
мен кінәлі болам. Онда жігіттер мені қарғар, ар-ұяттың жазасына тартылармын...»
— Енді не істеу керек?— дей берді Кентай. Сөтіп түрғанда, ол амал тапты. Ж аңағы үзілген сымның бір басын
тісімен тартып әкеп екіншісіне қосты. Сонан екі сымды
қоса тісімен ұстап жатты...
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Осы жайда комбат пен рота командирі телефон аркылы
сөйлееіп жатқандай болып сезілді Кентайга...
Бір уакытта «Сен неғып жатырсың» деп Кентайдың касына біреу келгендей болды. Бірак, оған Кентай қарамады,
үндемеді де. Қараса және тіл қатса тістеген сымдар тагы
да үзіліп кететіндей болып көрінді.
— Сен кішкене Қентайсың ба? Тұр,— деген таныс дауыс
ніықты. Ол майор Гончаренкоиың даусы сді.
Кентай орнынан тұрды, болған уақиғаны баян етті. Бұған разы болған Гончаренко Кентайдың маңдайынан сүйді.
— Разымын ісіңе. Біз міндетті орындадық, біздің роталар жаудың қолайлы позициясып тартып алып, сонда ездері
орналасты. Бүл істе сен ерлік жасадың, сол үшін наградага ұсынам. Сен бұлай етнегенде ротамен байланыс болмай,
шығынға ұшырайтын едік,— деді майор.
Кішкене Кентайдың оң қолының екі саусағы басынап
кырқылыпты. Оның жарасы таңылып, жәрдем көрсетілді.
Гончаренко Кептайдың қасына кісі косып, оны санвзводка
жіберді.
— Мен біраз уақыт госпитальда жатып, емделіп жазылып келем. Сонда мен осы батальонға келем. Сізбен бірге
болғым келеді. Ж азылған күні сізге хат жазам. Сіз мені
сұрап алыңыз.үлкен командирлерден сұрасаңыз, мені сізге
жібереді ғой,— деді Қентай.
— Тілегіңді орындаймын, кішкеие Қеитайым. Ссні өз
батальоныма алдырам. Екеуміз согысты бірге аяқтап бітірсміз,— деді майор.
1944 жыл, август. Майдан.

САЦ7ЫҢ ТА БАТЫРЛЫҢ

1914 жылғы март айының бесі еді. Күн жауын. Меи Н.
артиллерия полкының екінші батареясына келдім. Бұл батареяпың командирі лейтенант Михаил ІІвапович Насипайко жолдаспен таныстық.
— Мен сізді батареямдағы таңдаулы бір расчетпен таныстырайып,— деп комбат мені жасырын койылған бір
зеңбірекке алып келді. Зеңбірсктің жаныпа келдік. Мснің
көзім оның темір қалқанына жазылған мыпа бір сездерғе
түсе кетті: «Бір самолет, тоғыз тапкі, терт бронемашина,
он үш атыс үясы, жүз жиырма жеті неміс».
— Мына жазулар нені керсетеді?— дедім мен.
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— Бұл — осы зеңбіректіц жұмыс нәтижссі,— деп Насипайко қысқаша ғана жауап берді.
Біз л<ацағы зецбіректіц иелері жатқан жертөлегс кірдік.
Опда отырған бес-алты жігіт орындарынап тұрып амандасты. Аласа бойлы, дөңгелек бет, қара жігіт:
— Расчет команднрі Дүйсенбеков Омарбек,— дсп өзін
бізге таныстырды.
Сол сағаттан бастап мен Омарбекпен танысып алдым.
Ол көп әңгімелер айтты. Зеңбірегінің қалқанындағы жазулармен де таныстырды.
— Бір күні,— дейді Омарбек,— немістіц өзіміз «сары
маса» деп атайтын барлаушы самолеті тебемізде айналып,
ызыцдап ұшты да жүрді. Зеңбірегім жасырулы тұрған. Ж ацағы самолет бір емес, бірнеше рет төбемиен ұшыи өтс берді. Тіпті ызамды келтірді, оны сол арада құртып жіберер мс
еді деп ойладым.Бірақ, меніц зеңбірегім ұшып жүрген самолетті атуға арналған емес, ондай атуға керекті приборларым да жоқ еді.
— Меи білсем, осы самолетті ажал айдап жүр. Өзін атсақ қайтеді?— деді маған Крутиков Федя деген жолдасым.
— Ол болмайды. Ұшып жүрген самолетті ату үшін рүқсатымыз да, приборларымыз да жоқ қой,— дедім.
Сөйтіп тұрғанда, жацағы самолет төбемізден тағы дч
өте темен үшып өтті. Тіпті таяқпен үрып алса болғандай
дерлік еді. Сол арада, «тәуекел» дедім де, Федя екеуіміз
зеңбіректі әзірлеп, самолсттің кейін қарай үшып етуін күгтік. (Расчетымның басқа жігіттері блиндажда отырған.)
Самолет ызыңдап келе жатқанда, зеңбіректіц замогып тартып кеп қалдым. Зецбірек сарт ете түсті. Біз самолетке карай қалдық. Блиндажда отырған жігіттер де далаға жүгіре шықты.
. —Ананы қара, самолеттің құйрыгы ұшып түсті...
— Құйрығы емес, қанаты ұшып кетті...
— Қонуға айналды,— деген жігіттердің дабырлағап дыбыстары шығып жатты.
Осы кезде, қайдан келе қойғанын білмеймін, біздіц позициямызға комбат Насипайко ксле қалды. Ол маған ұрса
бастады.
— Саған самолетті ат деп кім рұхсат бсрді, бұл не қылған тәргіпсіздік. Мен саган соңынан шара қолданам,— дей
бергенде:
— Ж аңағы самолет ана бір алацга қонды. Оне лстчик'гері самолегтсн шыгып келеді,— деді бақылап тұрған бірекі жігіт. Бүл жайды біздің жаца ғана маган үрсып тұрған
комбат көрді де, бар болганы:
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— Огшіь!—- деп команда берді.
Біз зецбіректен тез-тез атып, бес снарядпен жацағы қонған самолетті де, летчнктерін де өртеп жібердік.
Мен істіц сәті түскеніне куаныгі тұрдым. Бұған комбатымыз пе айтар екен деген оймен оныц бетіне карадым. Ол
маған күлімсіреді де:
— Жацағы ұрысқан сөздерімді қайтып алдым. Егер, самолетті атып түсіре алмағаныңда шара қолданатын едім.
Мұны бұдан былай есіцде сақта,— деді.
— Апырай, реті келіп қалганда, немісті қырып-жою
үшін рұқсат сұрап жүреміз бе?
— Түсіну керек: сеиіц қаруыц зыр еткізіп ата салатын
автомат та, пулемет те емес. Бұл зецбірек. Ж аб ы қ позицияга қойылған, құпияда тұрған құрал екснін түсіну керек*
Мұны көрінген жерде ата беруге болмайды.
— Жақсы, айтқаныцыз естс болсын. Бірақ, реті келіп,
істіц нотижелі болуына сенімім де, көзім де жетіп тұрған
кезде?..
— Я, ондай кезде атуға болады,— деді комбат.
— Міне,— деді Омарбек,— сол күиі комбат өз қолымеи
зецбіректіц қалқанына «Бүл зецбірекисн жаудыц бір самолеті қүртылды» деп жазып койды.
— Меиін,— дейді Омарбек,— бұл зецбірегімніц тарихы
көн-ақ. Оны ана калқанына жазылған сөздерден көрген боларсыз. Мен жаудыц солдаттарын, атыс ұяларын, танкілерін қиратып отырдым. Бұларды айтудыц өзі көп хикая болар еді. Мен сізге бір гана уақиғаны айтайын.
Мен өзімніц зецбірек расчетыммеи, көбінесе, ирямая
наводкаға (гура ату) қойылып жүрдім. Қорғанудыц аса
жауапты, орі қауіпті, жаудыц шабуыл жасауына ықтимал
деген жерлеріне апарыи меи зсңбірегімді орнататын едім.
Ж аяу әскерлердіц қатарынан орын алып, зецбіректі жасырын қоятынмын. Мұндайда ату үшін бірнсше нозиция даярлап аламыз және прямая иаводкада түрған зецбіректі жау
көрмейтіндей, сезбейтіндей стін жасыратынбыз.
Прямая наводкада болу өте жауапты іс. Ол біздеи үнемі
барлау, жаудыц қай жерде нендей құралдары, бекіністері
барлыгын іздеп отыруды, жаумен үзбей ацдысуды керек
етеді. Алдымыздағы жау не жасан жатқанынан хабарымыз.
мәліметіміз толық болуга тністі. Біз жаудан кейде 150—200
метрдей қашықтықта болып жүрдік. Сонда алдымыздағы
жердіц ой-шұқырларын да көп бақылаи, зерттейтіи едік.
Әрбір көріиген норссні белгіге алып жазып отыратынбыз.
Бір күні таца ата ж ау жағын бақылап тұрсам, немістср
жер қазып жатыр екен. Олар кем дегенде 20 шақты адам
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көрінді. Арамыз үш жүз метрдей ғана жер. Мен олардың
тұрған орнын бақылап белгіледім де, өзіміздің кейінде тұрған батареяга хабар бердім. Олар жаңағы немістерді атқылады. Олардың атуын мен бағдарлап отырдым. Ал, ол
немістерді мен атпадым, өйтксні прямая наводкада тұрғапымды сездірмеу керск болды.
Біраздан кейін жаңағы жерге біраз немістер қайтадан
келііт, жсрді тағы да қаза бастады. Оларды тагы да атқылап қуып жіберумен болдық. Мен бұл жайды қасымдағы
бір ротанын командиріне айттым. Соңынан менің қасыма
бірнеше командирлер келіп бақылау жұмыстарын ж асаа
жүрді. Батальон командирі капитан Малышев деген кісі
маган былай деді:
— Сақ бол. Нсмістердің мына жср қазуларында бір
мон болу керек. Олар шабуыл жасаймыз деп әрекеттенуі
де мүмкін. Бақылау істсрін жүргізе бер, егер жау шабуыл
жасар болса, оған қарсы шара қолдану керсктігін білесің
ғой.
Арада екі-үш күн өтті. Бұл күндері майданның біз түрған жерінде елеулі уақиғалар болған жоқ еді.
Таң ата немістер бізге қарай артиллериясынан гүрсілдетіп ата бастады. Бұл атыс 20 минуттай уақыт алды. Оган
карсы біздің артиллеристер де жауап беріп жатыр, тек үндемей тұрған менің зеңбірегім...
Бір уақытта қарасам жаудың екі танкісі (соңынаи ерген 50 шақты неміс солдаттары бар) бізге қарай келе жатыр
екен. Оны көрдім де, «дайындал» деп расчетыма команды
бсрдім. Ж аудың танкілері жақындап келіпқалды. Арамыз
400, 300, 200, 150 метрдей жер қалды. Сол ксздс:
— Огонь!— деп команданы беріп ксп жібердім. Прямая
наводкадан атып бердік. Екі танктің біреуі өртеніп кетті де,
екіишісі ж алт беріп шегіне бастады. Оны да жібермей атқылап қиратып салдым. Ж аңагы танкілермен еріп келе жатқан неміс солдаттарының біразы қырылды, тірі қалғаңдары
кейін шсгіне бастады. Оларды да атқылап жатырмыз.
Менің тұрған ориымды ж ау біліп қойды. Ж аудың екі
зеңбірегі менімен айқасқа түсті. Оғап қарсы мен де (қызыа
кетсем керек) атыса бастадым. Екі зеңбіректің біреуі үндемей қалды. Ал, екіншісі өршелсне атуда. Ж аудың бір снаряды тап қасымызға түсіп жарылды да, екі жігітімді жаралады, зеңбіректің оң ж а қ дөңгелегін қиратып кетті. Сол
арада, жаралыларға кәмек көрсетіп, кейін жібердік. Зеңбіректің дөңгелегі орныиа ағаш қойдық. Сөйтіп ата бердік.
Әрі-беріден соң жау қайтадан шабуылга шықты. Бірақ
оііысынан да еш нәтиже шықпай қалды. Бұл жолы мен жау248

дың төрт пулемет ұясын жойдым, он бес иіақты солдатып
қырдым...
Міне, менің зеңбірсгімнің тарихындагы кейбір уақиғалар осындай. Мұндай нәрселер көп-ақ. Осы зеңбірегіммен
мен Берлинге де барам. Мұның қалқанына «Берлинде болған зеңбірек» деген бір жазу қосылатыны сөзсіз. Сонан кейін, Алматының музейіне осы зецбірегімді өзім апарып
тапсырсам деп ойлаймыи,— дейді Омарбек.
Қарапайым солдаттардын осындай әңгімелерін тыңдаған сайын, олардың сөзінен ғана емее, ұшқын атқан көзіиен
де, жан толқынын сыртына тепкен ыетық сезімінен де оның
отаншылдық сыры сезіліп тұрады. Өлім мен өмір сахнасында, осы қарапайым адамдардың ертегінің батырларындай жаумен алысқандарын кәретінмін. Сол минутта өз бойыма да ерекше кущ құйылғандай болатын...
Март, 1944 жыл. Майдан.

ЕЛ НАМЫСЫ — ЕР НАМЫСЫ

I
Май айының аяқ кезі. Қапитан Максимовтыц жертөлесінде отырмыз.
— Менде Ертай Жетенов дегеп жігіт бар, бізге келгелі
айдан асып барады. Содаи бері екі рет жауынгерлік тапсырма орындауға шықты, екеуінде де айта қаларлықтайгерліктер көрсетті. Өзінен л<ақсы жауынгер шығады деп үміттеыем. Ертай тек жауынгер ғапа емес, ол асқан әнші, қазақтың және басқа үлттардыц неше түрлі әнін біледі. Домбырасын майдан төріне ала келген, нагыз сері л<ігіт.
Сондықтан да оны жігіттер құрметтеп, «филармония» деп
атайды,— деді капнтан.
— Қазір ол жігіт қайда?
— Осында.
— Соларға барсақ қайтеді?
— Баралық,— деп канитан бізді Ертайлардың жертөлесіне алып кслді. Бірақ Ертай жоқ екен.
— Жетенов қайда?
— Ол жаца гана далаға иіыққан, сопау ағаштыц қойпауында болар,— деді кіші серл<ант Черкасов.
Біз ағаштыц қойнауына кслгенде, көгалдыц үстінде бас
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косып отырған 5 жігіткс көзіміз түсті. Олар бізді құрмстпсн карсы алды. Қапитан бізге Ертайды таныстырды.
Орта бойлы, өткір кара көзді, тебіндеп жана шығып келе жатқан мұрты бар, бүйрек бетті кара торы жігіт:
— Баянауылдыц қазағы, Ертай Жетенов,— деп жауап
берді.
...Сол қойнауда біз көп отырдық. Ертайдын, әнін тыцдацық. Албырт жас сүйген жарын сағынғанын ескерте: «Қайіа меніц қара кәз сүйген жарым»— деп шырқайды.
Әннен кейін:
— Үйленгелі көп болып па еді?— дедім Ертайға. Ол
менің бүл сұрауыма мырс етіп күлді де:
— Әйелім жоқ, бойдақпын,— деді.
— Әрине, майданда жүргендердіц бәрі де бойдақ. Бірақ
ел ж ақта көз салғаның бар ма еді дегенім ғой.
— Соғысқа дейін оқуда болдық, үйлсну дегеніціз ойға
да келмепті. Ал, қазір соғыстамыз...
— Бұл әншейін бұлтағы ғой. Алам дсген қызы бар, аты
Қамал,— деді Ертайдың жанындағы жауынгер жолдасы
Ж омарт Естаев.
— Солай еді де.
— Солай. Қамалдан хат келіп тұрады, оқып жүрген
көрінеді. Екеуміз бір жерде оқушы едік.
Бүдан әрі біз Ертаймен көп сөйлесс алмадық. Өйткені
Ертайлар сол күні барлауға шықпақ болып жабдықтарын
дайындауга кірісті.
Барлаушылар жауынгерлік бұйрықты орындауға кетія
бара жатты.
— Біз соРысқа дейін «Жардың көцілін қалдырма, қы.з
қалқЙтай» деп біі салушы едік. Енді сол қыздардыц көңілін
қалдырмау үшін, оларды шын сүйетіндігімізді жауынгерлік
іспен дәлелдеу үшін аттанып барамыз,— деді Ертай қалжыцдан жолға шыға бере...
...Декабрь айының іші. Неміс-фашистерге қарсы шабуыл
жасап бара жатқан II. оскер бөліміне командировкаға
келдім. Бұл май айында езім келіп кеткен бөлім болып
шықты.
Қешкілік мезгіл еді, ж аңада ғана немістерден босатылган Н. селосыпың шеткі бір үйінде отырған қызыл әсксрлерге кез болдым. Бәрі де таныс жіғіттер, барлаушылар екен.
Бір уақытта Еетаев Ж омарт кіріп келді. Амандастық.
— Ертай қайда?— дедім амандықтан соц.
Ж омарт меніц сұрауымды естімеген кісіше үндемеді.
Мен одан қайта сұрадым.
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— Несін сұрайсыз! Шіркін... жігіттін гүлі еді ғой,—деді
ол күмілжи сөйлеп.
— Жөнінді айтиіы, не болды оган?
— Ауыр жаралы. Дос еді. Онын хабарын әке-шешесіне,
Камалға калаіі жазарымды білмей отырмын. Ертай жаралы болардан бір күн бұрын Қамалдан хат алып еді. Ол
Камалды шын сүйетін. «Алыста жатса да мені намыска
ұмтылдыратын күшті дсмеу сиякты» деуші еді.
— Токташы, сен Ертайдың қашан және қай жағдайда
жаралы болғанын айтшы?
— Сіз Ертайды бір-ақ рет көрдіңіз. Онын майдандағы
ерліктерін білмейтін боларсыз. Әңгімені басынан айтайын,— деп Ж омарт сөзге кірісті.
— Май айында сіз келгепде біз барлауға кетіп бара
жаттық қой. Онда бізге: жаудың бекініс шебінен өтіп, сыртында қандай зеңбіректері, бекіністері бар екенін білу,
«тіл» әкелу тансырылған болатын. Біз осы міндетті орыпдауға аттандық. Он адамбыз. Бастаушымыз кіші сержанг
Черкасов.
Таңға жақындаган кез. Біз жаудың бекініс шебінен
аман-есен арғы бетке өттік. Батпақты кеше отырып, қалың
агаштың ішімеи өттік.
Ол күні біз бақылау жүмысын жүргіздік. Қай жерде
жаудың қандай атыс үясы бар екенін картаға түсіріп алдық. Түс ауа берген кезде жаудың төрт арбакеші көрінді.
— Мына 4 арбалыны құрта қоялық. Бір-екеуі тұткынға
алынсын,— деді Черкасов.
— Ол дұрыс қой, бірақ бұл солдаттар не біледі. Бізге
жаудын сырын толық айтатын «тіл» керек емес пе? Кем
дегепде бір уитер сияқты нәнді қармаганымыз ж а қ с ^ болар,— деді Ертай.
Осылай сөйлесіп түрганда арбакештер жақындап келіп
қалды. Біз жолдың оң жағында, ағаш ішінде жасырыньш
жатырмыз.
— Ұмтыл!— деген Черкасовтың командасы естілді.
Біз атой сала лап бердік. Каперсіз келе жатқан арбакештер сасып қалды. Алты адам екен. Түгел қолға түсірдік. Зоресі үшқан фриңтер қарсылық көрсетпеді. Сол арада арбаларды ағаш ішіне алып барыи, оқ-дэрісін әр жерге
батпаққа көміп тастадық.
— Аттарды қайтеміз?
— Ала кетеміз,—болды Ертайдың жауабы.
Біз 6 фрнцті (біреуі ефрейтор), 4 атты алып, келген
ізімізбен ксйін карай бет алдық. Күн бата жаудыц бекініс
шебінен өтіп шықтық. Артымыздан қуғын болған жоқ.
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Қауіптен құтылған соц біраз журіп кслдік те тоқтадық.
Полкымыз да алыс емес.
— Ж олдас сержант,— деді Ертай, Черкасовқа,— біз
міндетті орындай алмадық па деймін.
— Неге, мыналар аз олжа ма?
— Аз емес, бірақ осы тұрған фрицтер ешнәрсе білмейді, нанбасацыз сұрап көріціз, қай жерде несі барын айта
алар ма екен. Айта алмайды. Сондықтан менде мынадай
ой бар: қайтадап кейін каіітып, ец болмағанда бір унтерді
жетелсуіміз керек.
— Мұны екінші жолы істерміз. Әзірге осы да болмай
ма?
— Меніц қайта оралғым келіп тұр. Қасыма Естаев пен
Морозовты қосып беріціз, жау тылына қайта барып көрелік. Сіздер бізді осы арада тосыцыздар,— деді Ергай,
өтініп.
Ертайдыц бұл пікірін тыіщаған срржант «Сіздер не
дейсіздер?» дегендей Морозов екеумізге қарады. Біз Ертайдыц сезін мақұлдадық. Содан соц сержанттан рұксат алып
кейін жүрдік.
Ертай алда, біз соцындамыз. Байқаймын: келе жатқан
жеріміз бағанағы жер емес одан 400 метрдей оц жақта.
Біраздан соц отырып демалдық.
— Ананы қара. Я сәт,— деді Ертай. Қарасақ телефон
сымы тартулы тұр екен.
— Ж ақсы болды,— деп Ертай телефон сымын бәкісімен киды.— Еііді осы арага жасырынамыз. Бұл сымды
ж алғау үшін фрицтер келеді. С о і і ы тосамыз.
Қөц ұзамай-ак колдарында автоматы және бір телефон
аппардты бар екі фриц келе қалды. Олар сымныц үзілген
жерін жалғай бергенде, Ертай орнынан атып тұрып, мойнында телефоны бар фрицті бүркіттей умаштап астына басын та үлгірді. Екіншісін Морозов жәукемдеді. Фрицтердіц қару-л<арагын тартып алып, қолдарын артыиа байладық, көмейлері орамалмен тығыпдалды.
Ертай телефон аниаратын сымға жалғап фрицтердіц
сөзін тыцдады.
— Шіркін-ай, мектепте неміс тілін оқуға мойын жар
бермейтін еді, «гутен таг» деген бір ғана сөзге моз болыл
жүре берген екем. Е ііді көрдің бе, керёк болғанын. Неміспен төбелесем деп ойлаппын ба,— дейді ол.
— Мыналарды азаға саламыз ба?— дедім мен.
— Ойбай-ау, бұлар бар екен ғой... Телефон аркылы естілген сөзге қарағанда, жақын жерде фрицтердіц штабы
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болу керек. Соны ацдыған жөн,— деді Ертай. Содан еон
фрицтерге карап:
— Ей, штабтарыц кайда?— деп еұрады. Фрнцтер жауап бермеді. «Е, аузы буулы болған соц сәйлей алмай тұр
екен ғой?» деп ойлаған Ертай бір фрицтіц аузындағы орамалды жұлын алып еді, ол шыцғыра айгайлап жіберді. Ертай оны желкеден бір түйді де, аузына орамалды қайтадан
тыға қойды.
— Уақыт өткізбейік. Фрицтердіц штабы ж аққа баралық. Ал мына екеуі осы арада болсын, бұлармен бірге сен
қал,— деді Морозовқа.
Ертай екеуміз 500 метрдей жер жүрген соц анадай
жерде біреулердіц дабырлаган сөздерін естідік. Жасырына
отырып сол тұсқа жакындап бардық. Бақылап жатырмыз:
үлкен жертөле мацында бір күзетші тұр. Одан әрі тағы
бір жертөле көрінеді. Ал, одан гөрі әріректе— алты стволды екі миномет кұрулы тұр. Ерсілі-қарсылы жүріп жатқан
фрнцтер.
— Енді не істейміз. Мына жертөленіц біріне килігеміз
бе?— деді Ертай.
— Онымыз ерлік болмас, әлі де бақылай тұралык,—
дедім.
Әлден уақытта бір офицер жертөледен шыгып, шылым
тартты. Біраз тұрды да жертөленіц сол жағына қарай жүрді. Бақылап тұрмыз. Бет алысы дәретхана сияқты. Дәл осы
кезде фрицтер де минометтерінен гүрсілдетіп ата бастады.
Ағаш іші жацғырыгып кетті.
— Бүл жақсы болды,— деді де, Ертай мойнына асқан
палаткасын қолына ала берді. Сөйтті де жацағы офицер
кетксн ж аққа сып бере жөнслді. Мен оныц соцынан ердім.
Б а й қ а с а м — дәретхана дегеніміз шұцқыр, офнцер сонда
екен. Осы кезде Ертай оныц үстіне налатканы жауып жіберді де, қапсыра құшақтай алды. ГІе болғанын білмеген
офицср шалбарыныц ышқырын ұстай тұра келді. Біз оны
көтсрген күйі ағаш ішіне алып ксттік. Ж ау минометтері
атылын жатыр.
Офнцерді көтеріп отырып, Морозовты қалдырған жерге
алын келдік. Бағанағы екі фрицті офнцерімен қоса, барлық қару-жарағымен алдық та жөнелдік. Кетерде телефон
сымын гағы үзіп кеттік.
Әрі-беріден соц Черкасовтарға да келіп жеттік. Олар
бізді «Неге кешікті?» деп абыржумен отыр екен.
Түнгі сағат 12-ден асқан мезгілде біз полк командиріне
9 фрицті, 4 атты және бағалы мәліметті табыс еттік. Полк
командирі разы болып алғыс жариялады. Әкелген молімет253

тсріміз бойынша ертеңіне зеңбірекшілеріміз жаудың атыс
ұясын, зеңбіректерін талқандады.
Айтпақшы, әкелген
фрицтеріміз жаудың зеңбірек батареясының адамы болып
шықты. Көп мәлімет беріпті.
Арада екі-үш күн өткен жоқ, дивизия командирі келіп
сол күні барлауға барғандарға награда тапсырды. Ертай
Қызыл Ту орденін, мсн Қызыл Жұлдыз орденін алдым.
Сол күннен бастап Ертайға «серл<ант» деген әскери атақ
берілді және барлаушылар бөлімшесінің командирі болып
тағайындалды.
Міне, Ертайдың көзге түскен ерліктерінің бірі осы еді.
Газеттерде дс ол туралы кәи жазылды. Ал, бұл жөнде Ертай не әке-шешесіне, не Қамалға хат арқылы ешнәрсе жазған жоқ. Негс екенін айта алмаймын.
Ертай жасаған ерліктер жазганға үлкен бір хикая.
Ол — сері еді. «Жақсы ән — жарты байлық, жанға жай»
дейтін еді. Енді Ертайдың қашан жәие қай жағдайда жаралы болғанын айтайын.
— Осы біз отырған дсрсвня кеше немістердің қолында
болатын. Кеше кешке тамаи Ертай маған мынаны айттыг
«Біз бүгін кешке барлауға баратын сияқтымыз. Дайындалу керек». Әдеттегі әскери тәртіп бойынша дайындалып,
бұйрықты күтудеміз. Ертай менің қасыма келді. Анаиымынаны айтысып, қалжыңдасып отырдық. Қалай басталғаны есімде жоқ, әңгіменің тақырыбы — «қыз». Сол жайында өткен-кеткен елес сияқты әлденелер айтылып жатыр.
— Сол достар, қазір бізді сағынатын да шығар.
— Неге сағынбасын. Қыздар жайында бір кезде: «Көзімнің қарасы, көңлімнің санасы», ден кеудеиі кере әи
шырқасақ, қазір солар үшіи, сол өмір үшін соғысып жүрген жоқпыз ба?
— Бірақ, барлық қыз жайында осыиы айтуға болар ма
екен?
— Адамның әртүрлі болатыпы рас. Дегенмси, махаббат
иесі емес пе о л а р .'
Ғ.ртай менің сөзіме күлді де, өз пікірін айтты:
— Рас, адам болған жерде махаббат бар. Махаббат
деген зор ұгым, оны қыз бен жігіттің төңірсгінен ғана іздемеңдер. Сен майданда жүрсің, кәсібің немісті қыру. Ал,
оны қыру үшін соғыс өнерін білуің керек. Онсыз жауды
жеңе алмайсыц. Егер ссн соғыс өнерін шын көңліцмен сүйсец ол да махаббат. Ж азушы немесе оқымысты болу да өз
мамандығын сүюге, соған махаббатын аударуға байлаиысты.
— Әцгіменің сарыны үгітке айналып бара ма, немене?
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— Әшейін, ойымды айтып жатырмын да. Ма.хаббаттыц
ец қадірлісі майданда. Сен өзіңді өлімнен кұтқарып алған
ен жақсы көретіи, шын сүйетін адамың болуға тиіс. Бұдан:
«Жарың жақсы болса — ырысыц, жолдасыц жауынгер
болса — тынысыц, бүл екеуі болмаса, көрген күнің құрысын»,— деген қорытынды шыгады.
Осыдан соң аз үндемей отырды да, Ж омарт негізгі әңгімесіне кешті.
— Лейтенант Дубцов бастаған барлаушылардыц алдына қазір осы өзіміз отырған деревняда немістің қанша
күші барлығын білу, «тіл» әкелу міндеті қойылды. Деревня полктың қорғану шебінен 3 шақырымдай болатын. Бізге 5 кісі саперлер қосылды, бір телефон ала шықтық. Егер
жаудыц батареясы көрінсе, оны жою турасында зецбірекшілерге хабар беру және зенбірек оғына бағыт сілтеп түру
міндетін де алдық.
Кешкі ала көлеңке. Күн аздап жауып тұр. Жаумсн екі
арадағы жылғаның солтүстік-батыс жағын өрлей, деревняга қарай келеміз.
Немістер, одеті бойынша, біз ж ақ қорғану шебі алдына
ракета тастап, анда-санда ж арқ еткізіп тұр. Біз ол кезде
жер бауырлап жата қаламыз, ракета сөне берсе, ілгері
жылжнмыз. Сонымен жаудың түйремелі сым қоршауына
да л<еттік. Оның ор жерін саперлер қиып үзді де жол ашты.
Сол мац толған мина екен, оны да саперлер аршыды.
Әлден уақытта ракетаныц жарыгымен қарасақ, жаудыц қорғаныс шебі мен окоптары жақын екен. Бақыласак,
жаудың ұзыннан-ұзақ салған қорғаныс шебі жоқ, тек жеке-жеке атыс, пулемег ұялары, әр жерде автоматчиктері
тұр.
— Ж аудыц негізгі күші мына деревняның маңында болу керек,— деді взвод командирі лейтенант Дубцов.— Солай
бұрылайық.
Ертай бастаған бөлімше дерсвняныц солтүстік жагын
барламақ болды. Олар жүріп кетті.
Лейтенанттыц айтқаны дүрыс болып шықты. Ж аудыц
екінші шебі сол деревняныц күншығыс жағында екені, ал,
батыс жағында екі мииомет батареясы барлығы анықталды. Осындай бақылаумен керекті моліметтердің біразы
алынды. Енді «тіл» алып қайтуымыз ғана қалды. Ал саперлер деревняға шабуыл жасай қалсақ, полктың батальондары қай жермен өту керек деген мақсатпен жолды зерттеу, түрлі бөгеттерді жою, кей жердің миналарын аршу,
бүл жерлерге белгі қоюмеи шұғылданып, кейін қалган болатын.
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Мен лейтенанттың қасындағы белімшеде едім (барлауга уш белімше келгенбіз). Біз деревняның күншығыс жағындағы бір окоптан «тіл» алып шығуга аттана бергснде,
Ертайлар кетксн жақтан катты атыс басталды. Пулемет,
автомат дауыстары естіледі.
— Біздің жігіттер іске кіріскен скен, немістер де оларды байқап қалды. Ж олдастарға көмекке баралық,— деп
лейтенант бізді бастай жөнелді.
Осы кезде немістер айналаны ракетамсн жарқыратып
жіберді, тіпті ілгері жүргізссйші. Немістер оқты жаудыруда, біздің полкты минометпен ұрып тұр. Ал, біздің артиллерияшылар үи қатпайды, шамасы бізден тслефон арқылы
хабар күтксн болу керек. Телефон Ертайларда болатын.
Біз ілгері жүре бердік. Пемістер бізді байқап қалса керек, «берірек келсін» дегеи оймен оқ атиапты. Әлдсн уақытта 4 жердсн нулеметтен атып келіп бсрді. Ж ата қалдық.
^ ш жігіт жаралы болды. Ж агқан жерімізден батысқа қарай жылжыдық. Немістер атып жатыр, ракета да жарқылдайды. Ілгері қадам басу қиын.
Шегіпу керек. Ертай да бөлімшесімен шегінген болар,— деді лсйтенант.
Кейін шегіндік. Жаудың қоргану шебіие жете бергенде,
шеткі бір атыс бекінісінен нулемет атылып жатқаны байқалды.
Мына атыс бекінісін құрту ксрек,— деді лейтеиант.
Гранаталарды дайындап, ілгері жүрдік. Атыс бекінісінің алдында бір солдат күзетте тұр. Ол ту сыртынан біздің
келіп қалғанымызды байқамады. Жуков дейтін жігіт скеуміз жаңағы солдатты қолға түсірдік. Ал, басқа жолдастар
граната тастап бекіиісті талқандады.
Осы табыспси біз кейіи қайттық. Полкқа келдік. Келсск Ертаилар қайтиаган скен. Тан ата бергендс Гужва дейтін жігіт келді. Ол Ертайдың бөлімшесіиде еді, оң қолынан
оқ тиген.
— Немістер бізді қоршай бастады. Мен қолымнан, кеудемнен жаралы болдым. Ертайдың бұйрығы бойыиша кейін
кеттім. Содан келін тұрғаным осы. Олардың халдері қазір
қандай екенін білмеймін. Мен жаралы болсам да телефо.ч
сымын тартып әкеп, полкқа жалғастырдым,— деді Гужва.
Осы хабарды естіген соң лейтенант Дубцов мені ертіп
полк штабына келдік.
— Ж ақсы келдіц,— деп штаб бастыгы майор Макснмов лейтенантты қарсы алды.
— Ж аца тслефон арқылы Жетенов жагдайын айтты.
Олар қоршаудан шыға алмай қалып қойыпты. Қазір жау256

меп катты атысып жаткан көрінеді. «Қасыктай канымыз
калғанша соғысармыз» деді. Және де немістердіц міінометтсрі тұрған жерді нұскап берді.
Бір мезетте телефон сылдыр стті. Майор тыңдай калды.
— Я, мен Максимовпын. Оғымыз таусылды. Нешеу?
Үшеу өлді, 2 жаралы... Қош, бауырларым... Отаныц, халкың
сеидерді ұмытпайды.
Майор телефонды коя салды.
— Майор жолдас, нс болды?— деді лсйтенант.
— Жетеновтардың халі жақсы емсс. Ок-дәрісі біткен.
Ж ау терт жағынан бірдей кысым жасап тұрған көрінеді.
Ж аудың көптеген жаяу әскері оларды коршауда. Соларды жою үшін: «зеңбірсктен атыңдар. Окты біз тұрған жерге атыңдар, Отан үшін біз күрбандык. Ж олдастарға сәлем.
Қош!» деді Жетенов.
О с ы і і ы естігенде сілейіп тұрып калыпгіын. Майор телефон арқылы зеңбірекшілерге хабар берді. Сол кезде жүрегім су сте түсті. Қөзімнен жас та шыгын кетсе керек.
ГІолк командирі келді. Оган майор Максимов жаңағы
жағдайды айтты.
— Солай, шіркін Жстенов — үл екен. Бүгін оны жэне
жолдастарын наградага үсыныңдар,— деді.
Сағат таңғы алты болып қалған еді.
— Полковник жолдас, батальондар дайын!— деді майор Максимов, полк командиріне.
Біз лейтенант екеуміз тысқа шықтық. Өзіміздің орпымызға жете бергендс, біздің зеңбірскшілер гүрсілдетіп атып
берді. Зеңбірекшілсрдің агысы минут сайын үдей түсті.
— Біздің әскср бөлімдері шабуылга шықты,— деді маған лейтенант.
Қешегі күні біздің батальондар шабуыл жасап, көптеген дсревняларды босатты. Соның бірі осы деревня.
— Сонымен эңгімең бітті ме?— дедім мен.
— Жоқ. Осы дерсвняны босатқан 2 және 3 батальондар
еді. Біз, 3-батальонмен бірге келдік. Немістсрді қоршай
ұрдық. Бізге танкистер, зеңбірекшілер жақсы кәмсктесті.
Немістер бұл күшімізге шыдай алмай, көптеген өлі, жаралы солдаттары мен офиңерлерін, толып жатқан соғыс
мүліктерін тастай қашты.
Деревняға ең алдымен кіргендердің ішінде барлаушылар болдық. Мен бір топ жігітпен деревняпың солтүстігіне
қарай жүгіре жөнелдім. Оның мәнісі — Ергайларды кездестірем бе дсген ой еді.
— Қсздестірдің бе?
— Я, кездестірдім. Деревняның солтүстігіне шықтық.
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шеткі үйден асканда снарядтардыц жарылған орындарын,
жүздеген апандарды, оның айналасында өліп жаткан фрицтерді көрдік. Олардың арасында Ертайлар жок. Енді не істеу керек? Бір мезеттс: «аһ, уһ» деп ыцырсыған дауыс күлағыма шалынды. Соған карай жүгірдік. Барсак, біздіц жігіттер. Бет-аузы қан, сол қолы сынған, басы жаралы Ертайды күшақтай алдым. Ол ақырын көзін ашты да, достық
сезіммен басын изеді. Онымен бірге тағы екі жігіт ауыр
жаралы болып жатыр екен. Боріне жәрдем көрсеттік. Алты
жігіт қаза болған екен, оларды көмдік.
Жуков пен Морозов үшеуміз Ертайды көтеріп, дәрігерлік бөлімге әкелдік. Ж арасы ауыр екен. Қансырап, есецгіреп қалыпты. Сол арада мен дәрігерге айтып, өз денемнен қан алдырып Ертайға қүйдырдым. Оныц есі кіре бастады. Ертайға жасалған операция аяқталған кезде оның
есі кіріп, тілге келді.
— О, дәрігер, мсн өмір сүрем бе?— дейді ол.
— Әрине. Өмір сүресіз. Қөп жасайсыз, жолдас Жетенов!
Ертай қуанып кетті, жарасының ауырлығына қарамастан басын көтеріп:
— Қердіңдер ғон. Дос жарасы ссндерге де жара. Жаудан кек алыңдар!— деді ол.
— Қекті аламыз!
Біз осылай отырғанда полк командирі кіріп келді. Ол
Ертайдың колын алып, «Ерлігіңе разымыз. Қөп рахмет. Батырлык ецбегің үшін үкімст сені Қызыл Ту орденімен наградтады» деп, Ертайдыц кәкірегіне екінші айбынды орденді кадады.
— Сіздерге дс кеп рахмет!— деді Ертан күлімдеп.
— Ж аралыларды машииаға отырғызыи, госпитальга
аттандырдық Ж аца ғаиа содан келіп отырмын,— дсп Жомарт әцгімесін бітірді.
Ертайдың біраз ерлігі осындай еді. Ол туған елініц солеміне, қ азақ халқыиың хатына осылай жауап берген еді.
II
Шабуыл жасап бара ж атқан екінші батальон күн батар
алдында Н. деревнясын жаудан тартып алды. Ж а у бізЯІң
оскерлсрдің күшіне шыдамай, кейін қаша бастады. Немістердің одеті — ездері соққы көріп шегінер жағдайға үшырағанда, деревняларды қалдырмай өртеуге тырысады. Егер
көз ұшындағы көрінген дерсвня ертене бастаса, ол жаудың
қашуға бет алғаны.
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Н. деревнясын жаудан босатып алар алдында да біздін
жауынгерлердің көзіне осы өрт көрінді.
— Ж ау каша бастады, қарыштаңдар алга, соққыны күшейтіңдер! Совет деревнясын өрттен құтқарып алайық!—
деген батальон командирі капитан Меньшиковтың бұйрыгын жауынгерлер анық естіді.
Батальон жауға қысымды күшейте, деревняның үш жағынан оқты жаудыра бастады. Ж аудың қарсылығы әлсірей
берді. Біздің жігіттер жауды деревнядан қуып шықты.
Осы деревня үшін ұрыста біздің бірнеше жігіттер жаралы болғап еді. Оларды кейін қарай жөиелткенше бір жылы
баспана табу керек болды. Бірақ деревняда бірде-бір өртеибеген үй қалмаған сияқты. Дәрігерлік взводының командирі лейтеиант Кальчеико айналаға көз салып еді, дерсвняның оңтүхтік-шығыс жагында жар басында тұрғаи
жалғыз үйді көрді.
Ол жүгіріп сол жалғыз үйге барды. Үйдің ішінде жан
жоқ, бірақ ыбырсып жатқан қокыстар, айналасы қазылган ор, отындық ағаштар, бір-скі шелск, қазан, тағы сол
сияқты нәрселер жатыр. Шамасы бұл арада немістсрдің
асханасы болған торізді.
Кальченко взводыиа қайтып келді де, бір жігітке жаңагы үйдің ішін сыпырып, темір пеш орнату туралы тапсырма
берді. Өзі сол үйге қарай жаралы жігіттерді бастап әкетті.
Кальченко жаралыларды орналастырып, оларға керекті
көмек көрсетіп жатқанда, деревняға қарай ағаш ішінен жергілікті халықтар ағылып келіп жатты. Бұлар — немістен
қашып бас сауғалап кеткен осы деревняның тұрғындары
екен. Олар қызыл әскерлерді зор қуанышпеи қарсы алды.
— Деревнямыз өртенді деп ренжімейміз. Бас аман болса, бәрі де оңдалады, тек жауды тез қуыңдар,— дейді олар.
Ж иналған жергілікті адамдар немістердің істеген айуандықтары туралы айтып жатты.
— Мынау өртеніп ж атқан менің үйім. Немістер бір келінімді Германияға күңдікке жіберді, кіші ұлым мен шалымды атып тастады. Солардың кегін әперіңдер,— дейді бір
кемпір.
Халык мүңын інағады. Олардың бұл сияқты мұңын естіп, кеудеде кегі түтанған ерлер тағы да ілгері қарай аттанды.
Үсті-басЫ алқам-салқам бір шал Кальченколар отырған
жаңағы жалғыз үйге келді.
— Кәрия, қай жсрден келесіз?— деді Кальченко.
— Мен осы деревняиыкімін. Үй ішінен жұрдай болдым.
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борін де ттемістер кырып кетті. Баспана өртенді,— дейді
шлл.
— Немістер бұл жерде канша уакыт болды?
— Бір жылдай болды ғой. Неміс і і т т і сұрап кайтесіц, не
көрсетпеді,— деп шал немістердіц иттігі, айуандыгы жайында, олардыц кінәсіз жас балаларды, шалдарды, әйслдерді кырып-жоііканы жайында әнгімелей жөнелді.
— Әлпеті, деревия бұрын үлкен болған болу керек.
— Үлкен болганда кандай. Қолхозымыз бай еді. Қазір
сол байлыктан калғаны осы өздеріц отырган үй. Әуелде
бұл — мына тұрған кемпірдіц моншасы болатын. Немістердіц барлык айуандығына осы жалғыз үй куә.
Шал біраз үндемей отырды. Темекі тартты. ІІІылымын
тартып отырып:
— Фашистерді адам деуге аузым бармайды. Айуан десе
болады. Адамда белгілі бір ат болатын еді ғой, немістерде
ол жоқ, оныц орнына номер болады екен. Адамдарын номерлеп тастайды екен, түге.
— Сіздерді де номерледі ме?— деді жаралы жігіттердіц
бірі.
— Е, аяйтын ба еді. Меніц үйімде немістіц екі офицері
тұрды. Әлгілер үйлерінен хат алады, хаттыц сыртында олардыц аты-жөні жазылмайды, тек номерлері ғапа тұрады. Ал
бір күпі жацағы екі офицердіц біреуі 20 шақты солдатын
тізіп қойып түгендеді. «18» десе, «меи» дейді бір иті.
— Номерді олар бізге де қолдаиды. Меніц померім ,349
еді. Бір күні мені комендантқа шақырып алып барды. Немістердіц тәртібі бойынша:
— Тақсыр комендант, сіздіц бұйрыгыцыз бойынша, мен,
шаруа Данило, келіп тұрмын,— дедім.
— Оцбаған ит, надан, сеніц фамилияцды сұраған кім
бар? Номеріц қайда? Әлде бүл тәртіп ұнамайтыи болар? Ендеше, соқ дүрені!— деп акырды комепдапт.
— Соиымен «тәртіп бұзғаным» үшін екі солдат мені сілейтті де салды.
Бір күні Гришин дейтін бір шаруа ауырып, немістердіц
жұмысын істеуге бара алмай, төсек тартып жатып қалды.
Бір уақытта Гришинніц үйіне немістіц солдаты келіп:
— Сен неге жұмыска бармай жатырсыц, шаниып,— дегенді айтты.
Гришин жайын айтып, ауру екенін білдірді. Мұны естісімен солдат кайтып кетті де, әрі-берідсн соц қайта оралды.
— Сеніц ауру екенінді комендантка айттым. Қазір дәрігер келеді, көреміз....
Солдаттыц айтқанындай-ақ Гришииніц үйіне немістіц
,
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дәрігері де келді. Ол ауруды қарады да, солдатты бір жакка
жұмсап жіберді. Көп уакыт өткеи жок, солдатиен еріп
Гришиниің жұмыска кеткен әйелі және келді.
— Байың ауру екеи, суық тиіпті. Мұны моншаға салып
емдеймін. Тсз моншаны ж ақ,— деп дәрігер Гришиннің әйеліне бұйрық берді.
Бір-екі сағаттан соң монпіа да дайын болды. Неміс дәрігері Гришинді моншаға алын барды. Екі солдат жіберіп
деревняиың адамдарын жииатып, ауруды емдеу әдісін көрсетпек болды. Гришинді моишага енгізді. Не істер екен...
— Баста!— деп дәрігер бір солдатқа бұйрық берді. Солдат моишаиың қып-қызыл тасыпа төрт-бсс шелек суды
парылдатып кұйып-құйып жіберді де, тысқа атып шықты.
Моншаиың есігі бекітілді.
— Ойбай, өлдім!— дегеи Гришиннің де даусы естілді.
— Ештеме етпейді. Жазыласың,— деп дәрігер жымияды.
— Моншаның ыстығына шыдамағаи ауру Гришин есікке, терезеге ұрынып көріп еді, одан ешнәрсе шыгара алмады. Әлден уақытта Гришиинің тыпыршуы да, даусы да
тынды.
—- Аурудың жаны сая тапса керек. Ж азылған болар,—
деді неміс дәрігері сағатына қарап.— Енді ашыңдар есікті.
Моншаның ссігі ашылды. Оты шала жанған моншаның
буымеи аралас көк түтіні есіктен будақ-будақ болып сыртка шығып жатыр. Әрі-беріден соң екі солдат моншаның
ішіне кіріп, өліп жатқан Гришинді сыртқа шығарды. Б а р - 1
лық денесі күйіп кеткен екен.
— Ауыра қалсаңыздар, бәріңізге де істелетін ем осы,—
деді дәрігср шаруаларға қарап.
— Дііпе, немістер қолданатын «монша жазасы» деп
аталынатын ж аза осындай. Немістер осы жазасын қолданумен де көп адамды қырды гой,— деп шал әңгімесін аяқтады.
ІІІалдың бүл айтқандарыңның бәрі шындық, болған оқиғалар.
III
Екі-үш күннен бері майор Лебедев бастаған полк бір
үлкен істің әзірлігін жасаумен болды. Бұл күндері, әсіресе
шаруашылық жайын басқаратын командирлер де, ат, ма-'
Шина айдаушы жігіттер де дамыл көрғен жоқ. Олар кейіидОгі складтардан азық-түлік, оқ-дәрі, сиаряд тасыды.
Бұл күндері полк штабындағылар да тыным алган жоқ.
Штаб командирлері, полктың партия аппаратындағылар да
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батальон, роталарға барып, олардьщ дайындығын білу, не
жетпейді, не керек — сонын бәрін есенке алумен жүр. Ал,
үгітшілСр, саясн қызметкерлер, командпрлер мен жауынгерлер арасында үгіт жұмыстарып жүргізуде. Қыскасы, 4—5
айдыц ішінде істелген істер осы екі-үш күнде сыналғандай
еді.
Соғыс басталғаннан бері майданда, алдыцғы шепте болып келе жаткан жауынгерлер бүл жагдайды екі түрде
бағалады. Біреулері біздіц оңтүстіктегі әскерлеріміз шабуылга шықты. Сол шабуылға бөгет жасау, ол ж акка осы
арадан күш жіберу үшін немістер бізге карсы шабуылга
шыгатын болыпты-мыс. Сондыктап да біздің полк соған
катты дайындык жасап жатыр-мыс. Ёкіишілері: қазір немістіц халі бұрынгыдай емес, күші азайды. Сондыктан олар
бізге карсы шабуылға шыға кояр ма екен. Мүмкін, неміс
ку ғой, шығуы да ғажап емес. Бірак шабуылға өзіміз шығып қалармыз. Өйткені, екі-үш күинсн бері барлаушылар
«тіл» әкелуге шыга беретін болып кетті жоне зеңбірекшілсріміз де бұрынғыдай емес, аз ататын болды. Тегі шабуылды бастайтын болармыз. Қашангы жата береміз?..
Полктың үлкен іске дайындыгы жайында жауынгерлердің топшылауы осылай еді. Өйткені оларға не шабуылға
шығамыз, не немістер шабуыл жасайды деп айтушы адам
болған жоқ.
Полктың екінші батальоны. 'Гүн ортасынан ауган кез.
Алдыңғы қорғану шебіндегі бір жер үйде 4—5 жігіт жантайысып отыр. Біреуі әр нәрсені айтып, жолдастарын күлдіріп кояды.
— Әй, Қапар, сопымен жанагы төбелесте кайсыц жецдің?— дейді жантайып жатқанның біреуі.
— Қім жеңді деріц бар ма? Ж ай ғана арашамен тарастық.
— Қап, арашаныц не керегі бар еді. С.атып алуға табылмайтын төбслес ексн өзі. Есіткеніц бар ма, жоқ па, біздің
слде Байжаи дейтін тентек болыиты... Ол кай жерде дау
болса, соны іздеп жүреді скен. Бір күні Байжан бір ауылға
келе жатса, жиналған адамдарды көреді. Ж ақындай келсе, екі жігіт керілдесіп жатады.
— Ау, бүларың не?— дейді Байжан.
— Мына бір ақымақ маядағы шөбімді ұрлап...— дей
бастайды біреуі.
— Өзің ақымақ. Сеніц шөбіцде не жұмысым бар,— дейді екіншісі.
Сол арада дауға Байжан килігеді де, алғашқы жігітке
жүз сом беріп дауын сатып алады.
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— Ал, сонымен?
— Не сонымені бар, Байжекен төбелесті салып журіп,
әлгіден жарты маядай шөп әкетіпті. Ал, сенің әлгідей төбелесті аяқсыз калдырғаның ұят-ақ болған...
— Ертеңдер шабуылға шыққанда неміске көрсетерсің
кереметіңді,— деді Қанар, сұрау берген Айтжан Қасымовқа...
— Осы мезетте бұлардың үстіне бөлімиіе командирі ссржант Ерімбек Сарбасов кіріп келді.
— Сендер әлі ұйықтаған жоқсыңдар ма?
— Несіне ұйықтай берейік. Демалдық қой.
— Ал жігіттер, демалсаңдар, әңгіме мынау,— дсді
Ерімбск,— енді бірер сагаттан соң шабуылға шығамыз.
Дайындық жасау керек. Қазір ок-дэрі әкелінеді. Тамақ та
дайын...
Ж ауға қарсы соғыстың неше түрін басынан кешірген
жігіттср енді бірер сағаттан кейін болатын үлкен шабуылдыц дайындығына кірісті. Біреулері оқ-дәрісін, қару-жарағын бабына сай бағыстаумен, екінші біреулері согыс алдыпда үйлеріне, туған-туыстарына хат жазумен шұғылдануда.
Білте шамды орталарына қойып, екі жігіт үйлеріне хат
жазып отыр. Оныц біреуі Жанайдаров Молдаш сді. Молдапітың майданға келгеніне біраз уақыт болса да, соғысқа
бүгін ғана енгелі отыр. Үрысқа алғаш рет кіретін адам
қауіпшіл келеді. «Апырай, қалай болар ексн?»— деседі
опдай жаца келген жігіттер.
Молдашты да осы сезім билсп отырған секілді. Оның
бұл жағдайын байқап алған Айтжан хат жазып отырғап
Молдашқа қарай жылжи түсті де:
— І Іе жазып отырсың? — деді.
— Әншейін, үйге...
— Дұрыс. Екі-үш немісті өлтіріп келіп отырмын дегейсіц, бір жерінде.
— Тек. Соғысқа кірмей жатып, қалайша ©тірік айтасыц?
— Е, несі бар. Бір-екі немісті елтірмеспін деп отырмысыц. Онда несіне шабуылға барасың?
— Қім білсін.
— Өзіце өзің сенбейді екенсің ғой сен. Бұл жақсылық
емес. Өзіңніц күшіңе сенбесец иең жігіт?
— Мүмкін...— дей салды Молдаш.
— Енді бірер сағаттан соң ұрысқа енеміз. Сонда не
істейтініңді білесің бе?
— Білем, әл жсткенше немісті өлтірем. Қомандир қандай бұйрық берсе, соны орындаймын.
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— Бұл айтқандарың дұрыс, дсгенмен, ұрыстын ұңгылшұңғылы көн болады. Сасатын, коркатын да минуттар кездеседі. Сондықтан ұрыска енген кезде менен калма, бірге
болайык,— деп Айтжан өзінің бұрын бірнеше рет ұрыста
болып ысылып калғанын Молдашка айтып жатты.
Таң біліне бастағанда шабуылға аттану туралы бұйрык
болды. Ол бұйрық әрбір жауынгерлергс жсткізіліп, алда
тұрган міндеттер түсіндірілуде.
Нрімбектің бөлімі, взвод команднрінің бұйрығы бойыиша, жаудың ападай бір төбешікке бскінген пулемет ұясын
жою туралы бүйрық алды. Жаудың бүл пулеметі біздін шабуыл жасап бара жатқан жігіттерді мейлінше бөген тұрды.
Ж ау пулеметін кұртып жіберу міндетін Айтжанға тапсыру керек деп тапты Ерімбек. Ол Айтжанға сенетін еді.
Сондыктан оны касына шақырып алды да, тапсырма берді.
— Ж алғыз барайын ба?
— Неге? Қасыңа біреуді ал.
— Онда Молдашты беріңіз.
— Жарайды, тілегің болсын,— деи Ерімбек, Молдашты
шақырып алып міндетті айтты,— Біз пулеметке карсы оқ
агып жаудың назарын өзімізге аударамыз. Осы кезде сендер жау пулеметінің оңтүстік жағынан, ана бір жылғамсн
барып қүртындар.
Олар еңбектеп келеді. Ок үстінен зулап өтіп жатыр. Бірақ, бұл оқтар оларға атылған емес еді.
— Қалай, жүрегің орнында ма?— дейді Айтжан Молдашқа, сөз тартып.
— Орнында емес екснін кайдан білдің?
— Е, мен білмегенде, кім білсін. Бұл жағдайды бастан
сан рст кешті ғой. Тек қорықпа. Етің үйреніп кетеді. Ана
жарқылдаған отты көрдіц бе? Ж аудың пулеметі сол. Автоматыңды ыңғайлап ұста. Гранаталарың әзір болсын.
Бұл екеуі жаудыц пулеметі тұрган атыс бекінісіне жақьтндап қалды. Бекіністің есік жагына карай еңбектеп келеді. Бұлардыц қимылын бақылап тұрған біздіц жігіттер
жаудыц бүл бекінісіне ок атуды тоқтатты.
Айтжан бекіністіц есігіне карай жакындап келді де,
оконтыц ішіие секіріп түсті.
— Сен ок атып жатқан пулеметкс граната таста,— деДі
ол Молдашқа.
Молдаш оң колына гранатын алды, сол қолына үстаған
автоматымен жер таяна бекіністіц аузына енбектеп жақын
келді. Жарқылдап атылып жатқан пулеметкс ол қатарынан екі гранатты тастап-тастан жіберді де, Лйтжапныц қасына жүгіріп келді.
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Гранаталар жарылды. Бекіністіц ішіндегі немістерден
тірі калғаны кейін қаша жөнелмек болып тыска жүгіре
шықты. Бірак, оларды екі жауынгердіц автоматтары қыркып тусті.
— Мынаныц ішіне енейік,— деп Айтжан Молдашты
бекініске ертіп кірді. Пулеметті құшақтап бір неміс өліп
жатыр. Екінші біреуі ж аралы екен. Ж аралы неміс Айтжандарды көргенде қолына автоматын алып көздсй берді: «Ой,
мыиау ит қайтеді» деп Молдаш оны періп кетіп еді, сеспей
қатты.
Айтжан мен Молдаш бұйрықты ойдағыдай орындап, немістердіц алты адамын елтіріп, олардың қару-жарағын
алып, кейін қайта бергенде, жаңағы бекіністің солтүстік
жагынан уралаган дауыс естілді.
— Ойбай, біз айналып калыппыз ғой. Анау «ура» біздіц жігіттердің жауды куған белгісі. Жүр, біз де қосылайық,— деді Айтжан.
Бұл екеуі жолдастарын қуып жетті.
— Бұйрығыңыз орындалды,— деді Айтжан Ерімбекке.
— Көп рахмет. Ерліктсріңді жігіттер көрді, екеуіңді
рота командирі наградка ұсынды.
— Айттым ғой бағана, әйеліңе жазған хатыцда үш немісті өлтірдім деп, ж аз деп, сен үшеу емес, төрт немісті өлтірдің, бекінісін қираттың. Енді, міне, наградқа да ұсыі і ы л д ы ц — деді Айтжан Молдашқа өкінгендей.
— Өкінбей-ақ қой, хат мұнда.
— Жіберген жок па едің?
— Жоқ.
— Неге?
— Бірдеме бола қалса, к.осайын деп... әдейі...
Жолдасының мінезіне біраз қарқылдап күліп алған
Айтжан, Ерімбекке жақындап келіп:
— Ж олдас команднр, біздің рота неге кейіндеп қалған,
баска роталар ілгері кеткен секілді ғой?— деп сұрады.
— Керек десең біздің рота соғысқа әлі енген жоқ. Жаудың негізгі күші оң жагымызда. Соққыны солай жұмсау
үшін оған баска батальондар кетті. Біздікі жай барлау
ссебінде. Біз жаудың бір қанатындағы қоргаиушы әскерін
,^қою жүмысын ғана жүргіздік.
— Е, төбелестің әкесі кейінде екен ғой,— деді Қапар.
— Я, ұрыстың үлкені алда. Біздің баска батальондағы
жолдастар таң сыза үрыска еніп, жауды куып барады,—
деді Ерімбек.

,

Майдан. 1943 жыл.
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Батальонға жаңа жігіттер келіп жатқан. Бұлармен әңгімелесу, танысу үшін олардың арасына жақсы-жақсы командирлер, соғыс тожірибесі мол жауынгерлер жіберілуде
еді. Соның бірі Тасыров Ж арас болатын. Ж аңа келген бір
топ жігітке Ж а р а с соғыс өнсрі жайында, жауды жеңудің
әдістері турасында жоне өзінің майданда істеген азды-көпті
істері жайында оңгімелер жасады.
— Соғыска дейінгі менің арманым оқытушы болу еді,—
деді Ж арас бір сөзінде. — Ол арманның іске аспауына мына
неміс иттер кедергі жасады емес пе? Дегенмен оқытушы болам деген талапты ұмытқан жоқпын. Казірде немістерді
«оқытып» жүрген жоқныз ба? Соғыстың алғашқы кезінде
бұлар өте есерсоқ еді, киіп-жарып кеткісі келетін. Казір
ондай неміс жоқ, енді олар бізден қорқады, бұқпантайлап,
жер бауырлап жүретін болды. Ал, тұтқынға түскендері
«Гитлср капут» деп безектейді, соғыс басталған кезде мүндай сөз олардың аузына түспейтін, қайта қасарысып, суырдың айғырынша шақылдайтын еді. Немістердің бұл секілді
халге ұшырауы оларға соғыс сабағын біздің жақсылап
«оқытқанымызга» байланысты. Арсыз, айуан, асау неміске
бұғалық салып жуасытып, оны өз дегенімізге бағындыра
бастауымыз да біздің күшті оқытушы, үйретуші екеиімізге
байланысты емес пе?
— Сеп «танысаң адайыңмын, танымасаң құдайыңмын»
дегенді неміске калай айтқаныңды айтсайшы,— деді Жарасқа оның бір жолдасы.
Ж арас бұл сөзге жымыңдап күлді де:
— Ол біздің елдің мақалы ғой. Бұл мақалдың майданда
іске асқан бір жері мынау еді,—деи әңгімеге кірісті.
— Өткен жылғы август айының іші. Мен миномет расчетының командирі болатынмын. Бір күні катты ұрыс басталды. Біз аянбай қимылдап минометтен минаны жаудырын
жатырмыз. Ж а у менің минометімді байкап қалды да, қайтсе де бізді жойып жіберудің шарасын қолданды. Айналасы
бір он-он бес минуттың ішінде мсн төрт рет орнын ауыстырдь>м. Бірнеше жолдастарым қатардан шығып та кетті. Атыс
екі жақтан да күшейе берді. Біз дс бар күшімізді аямастан
жауға қарай минаны зымыратып жіберіп жатырмыз. Осы
кезде немістің бір снаряды келіп біздің қасымызға түсіп
жарылды.
Көзімді ашып айналама қарасам жаралылардың палатқасында жатырмын. Басым таңулы, аздап аяғым да ауырады.
266

— Мен кайда жатырмын,— дедім бір санитарға.
— Сен батальондық санпункттесің, жаралысың, казір
келегін көлікпен кейін жібереміз,— деді ол.
Бұл калай деген оймен жатканымда оң колы таңулы
ага сержант Григорьев палаткага кіріп келді. О да біздің
ротада, миномет расчетының командирі болатын.
— Ж олдас аға сержант,— деген даусыма Григорьев
жалт қарады да қасыма келді. Амандастық.
— Сен аман екенсің ғой. Бағанағы снаряд жарылғанда
мииометіңнің быт-шыт болғанына көзім түсіп еді. Жақсы,
аман қалғаның, жаумен есептесер күнің ілгеріде. Эх, Ж арас,
бүгін күн өте қызу болды, немістерге сыбағасын молынан
бердік,— деп Григорьев соғыс жайын сөз ете бастады.
— Е, кол сүйегің сынықтан аман ба?
— Ж ана, мына, көрші палаткадағы врач қарап еді, сүйегің аман, тсх аздап жарылган секілді,— деді. — Екі-үш л\\
ремонтта болып қайтып келесің дейді дәрігер. Ал өз жараң
қалай?
— Құдай ақына білмеймін. Осы палаткаға қалай, қайдан келгенімді дс сезгем жоқ.
— Я, сіз оны білмейсіз,— деді санитар.
— Сізді осында ес-түссіз алып келгенбіз. Басыңыз жаралы және аяғыңызды осколок (минаның жарқыншағы)
жарақаттап кеткен.
— Ой тәңірі-ай, дорігер кайда, шақырыңызшы,— дедім.
Дорігер келді. Ол мені орнымнан тұргызып қарады да:
— Ж а р а ң жеңіл, бас сүйегің аман. Аягың да аман, тск
осколок аягыңды жырып кеткен. Бағана сен ес-түссіз едің.
Біз қатты контужен болған шығар деп ойлап, сені кейінге
жөнелтпек болып осы налаткаға жатқызып едік.
Дәрігердің сөзінен соң өз денемді езім байқадым. Алып
бара жатқап ауыр жара жоқ. Орнымнан түрып, олгі жырып
кетті деген ж араға мықтап тұрып дорі жақтырдым. Басым
аздап ауырады, құлағым күңгірлейді. Онысына қарағаным
жоқ.
— Жолдас дорігер, мен ротама барам,— дедім.
— Жок, бүгін ешқайда барма, жатып демал. Қүн де
батуға жақындады, ертең ертемен барарсың,— деді.
Мен бұған қарсы болмадым. Күн де батты. Грнгорьев
жоне бірнеше ж аралылар кейінге, емделуге кетті.
— Мен жақында жазылып келсм. Біз келгенше жақсылап соғыс, жаудан жолдастарың үшін кек ал,— деді Григорьев.
— Жақсы! Тез жазылып қайтуыңа тілектеспін,— деп
Григорьевты шығарып салдым.
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Ертеңіне таң біліис орнымнаи турып ротама карай жөнелдім. Келе жатсам, карсы алдымнан батальон командирі
канитан Абдуллин шыға келді. Ол бір тамаша командир,
татар жігіті еді.
— Ой, бауырым, кайдан келесің? — деді ол.
Мен жөнімді айттым да, «ротама бара жатырмын»,—
дедім.
— Жақсы. Сен ротаңа бармайсың. Меніц касымда байланысшы (связной) боласың,— деді капитан.
— Е, мен жолдастарымды, расчетымды кайда тастап
кетпекпін. Өзіңіздің байланысшыңыз бар еді ғой.
— Көп сөйлеме. Ж үр бермен,— деп мені ертіп ала жөнслді. Ол екеуміз бір сайдың бойымсн ілгсрі қарай келе
жатырмыз. Айнала жым-жырт. Таң ағарып атып қалған
мезгіл.
— Ж олдас капитан, хал-жайымыз қалай? — дедім мен.
— Хал бапты емес. Кешеден бері қатты айқас болып
түр. Бүгін түн ортасына дсйіп ұрыстық. Батальонда адам да
аз қалды. Сенің миномет ротаңда да шыгын көп. Кеше
кешке тамаи жау біздің бірікші шебімізді алыи қойды. Оны
қайтып аламьтз деп әрекет жасап едік, ешнорсе шықпады.
Қазір онда жау отыр.
— Ал, батальон қайда?
— Батальон скіиші шсптегі бекініскс түн ауа келіп орналасты. Қазір екеуміз жігіттерге барамыз, хал-жайларын
өз көзімізбен көрелік. Эх, адам аз қалды,— дсп күрсінді
капитан.
Біз жігіттерге келгенде күн де алтын нүрын шаша шыға
бастады. Айналага көз салсам — қазылған жер, оконтар,
жертәлелер, әр жерде жігіттер көрінді. Кейбіреулсрі окоптарын дұрыстап қазып жатыр. Кейбіреулері қару-жарақтарын ретке келтірін отыр. Борі де шаршағап, шалдыққан
секілді, үсті-бастары балшық, бет-ауыздары қан-қара.
Капитан окоптарды аралап жігіттермен оңгімелесуде.
Мсн оның соңынан еріп отырдым. Алдыцғы окоптардағы
жігіттерде болғаннан ксйіп біздің миномет ротасына келдік.
Ротадағы жігіттер бір взводқа жиналыпты. Бүкіл ротадан
қалғаігы осылар-ақ екен. Менің расчетымнан ешкім көрінбейді. Рота командирі капитаи Фролов мені құшақтап
амандасты да:
— Аман болғаныца қуапыштымын. Қеше жақсы ерлік
істедіңдер. Немістіц екі броиемашинасын қираттың, отыз
шақты солдатын қырдың. Ерлік ісіңе көп рахмет. Сол ецбектерің үшін мен сені наградаға ұсындым.
— Рахмет, жолдас капитан.
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— Лл, ротаңа қашан келесін? Әлде, осы келген бетіц
бе? — деді Фролов.
Бұл сөздін жауабын капитан Лбдуллин айтып салды:
— Тасыров бүгін-ертенді ротаға келмейді. Ол менімеіі
бірге болады.
Комбат жігіттермен, командирлермен әңгімелесті, тиісті
міндеттерді айтып түсіидірді. Содан екі сагаттап соң бізбатальонның штабына қарай оралдық. Бүл кезде уақыт ертеңгі тоғыз болып калғаи еді.
Немістер тағы да шабуылын бастады. Атыстың күштілігі
сонша, күн күркіреп, жер солқылдагандай болып жатты.
Ж а у біздің батальонга карай тагы да шабуыл жасады.
Комбат телефон қасында отыр. Ол алдыңғы жақтан көз алмай караумен болуда. Рота командирлері хал-жайларының
қандай екенін баяндауда:
— Тасыров,— деді комбат,— бері кел. Сен қазір минометшілерге бар да, Фроловқа мынаны айт: ж ау батальонының оң ж а қ шебін бүзып бізді қоршағалы жатыр. Минометчиктер қорықпасын, қашпасын, айнала қоргана бекініс жасап, ақтық минасы қалғанша атыссын, жауды
сыртымызға өткізбесің. Бар, тез женел. Айтқанға түсіндің
бе?
•— 'Гүсіндім.
Колыма автоматымды, гранаталар алып, миномет ротасына (өз ротама) қарай жөнелдім. Үстімнен зуылдап өтіп
жатқан оқ, снарядтар. Кейбір жерлерден еңбектеп өтудемін. Екі жактың да артиллериясы тарсылдатып атысып
жатыр. Аспанда екі жақтың да самолеттері согыс салуда.
Мсн минометчиктерге жетіп, комбаттың бүйрығын Фроловқа айттым.
— Міндет түсінікті, жагдайды өзім де көріп тұрмын,—
деді капитан Фролов.
Мен міндеттерімді орындадым ғой деп батальонның штабына қарай жөнелдім. Бір уақытта қарсы алдымнан жаудың бір үлкен снаряды келіп жарылды. Ж а та қалдым, Үстібасымды топырақ басып кетті, басым мең-зең, бірақ жаралы болудан аманмын. Орнымнан түрыи жан-жағыма көз
салсам біздің штаб жағына қарай бір топ неміс егіннің арасымен кетіп барады екен. Қолдарында пулемет, автоматтары бар. Мен оларды көрдім де, минометчиктерге жүгіріп
келіп немістердің бізге қарай кетіп бара жатқаиын
айттым.
— Кәне, ана мино.метке түра қал да, сол көрген немістеріңді қырып сал,— дсді Фролов.
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Сол арада мен минометтен шапшаңдықпен 25 минаны
атып салдым. Қолына бинокль алып қарап тұрған Фролов:
— Молодең, Тасыров, ганстардың көбін күрттың, аман
қалған бес-алты неміс осылай қарай қашып келеді, біз оны
автоматпен, иулеметтің оғымен карсы атып, кұртып жіберелік,— деді. Айтқандай-ақ, жаңағы бес-алты немісті біз
қырып тастадық.
Күн сәске түс болып қалды. Мен батальонның штабына
қайтын келдім де комбатқа «бұйрығыңызды орындадым»
деп баян еттім.
— Неге кешіктің? Мен сені пысық жігіт дсгі жүрсем... — деп капитан Абдуллин кеңілсіздік білдіре бастады.
Мен оған болған уақиғаны айттым.
— Минометчиктік ескі жының қысып кеткеп екен ғой.
Дүрыс еткенсің,— деп комбат кулді.
Күн түс болған кезде, біздің батальонга жасаған жаудың шабуылы тоқталғандай болды. Осы кезде біздің штаб
маңына жаңадан өзіміздің әскерлер келе бастады. Олар
әрбір сайға, егін ішіне жасырынып жатыр. Мен оларды көрдім де:
— Жолдас, комбат, мыналар не қылған адамдар. Бізге
көмекке келгендер ме? — деп сұрадым.
— Олар
көрші
бөлімдердің
жауынгерлері, — дей
салды.
Түс ауа біздің жақтыц артиллериясы күшті дайындық
жасады. Бағана біздің қасымызға келген кеп жігіттер де
ілгері карай кеткен. Комбаттың айтуы бойынша батальонның штабы да ілгері қарай көшті. Қомбат рота командирлерімен телефон арқылы сөйлескеннен кейін, мені шақырып
алды да:
— Ссн, екінші ротаға бар. Рота командиріне айт «дайын
тұрсың, хабар күтсін» де. Өзің бөгелмей те*з кайт, гүсінікті
ме? — деді.
— Түсінікті. Бірақ...
— Не бірақ дейтіні бар. Тез қайтуға жағдай болмай
жүрмесе дегіц келіп тұр ғой...

— я...
— Оны көре жатарсың.
Мен екінші ротаның командирі старший лейтенант Грачевқа келдім де, комбаттың бұйрыгын айттым. «Енді міндетімді орындадым ғой»,— деп кейін қайтуға айналғаида,
мені телефонға шақырды. Тыңдасам, комбат екен. «Жацағы
сөзді Фроловқа да айт, сонан соң қайтарсың»,— деді.
Мен комбаттың бүйрығын миномстчиктердің командирі
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Фроловқа да айттым. Олардан қайта бергенімде, екі кызыл
ракета атылды. Біздің жақтың жігіттері жауға қарсы шабуылга аттанды.
Жігіттердің бәрі де зор қимыл жасай ілгері ұмтылды.
Кейбіреулері пулеметінен дырылдатыи жатыр. Кейбірсулері
жүріп келе жатып автоматынан атып қояды. Бұл өте қызык
керініс. Оны көргенде мен өзіме намыстанып кеттім. «Осы
меп байланысшы болғаным не, бұл қызық қызмет емес.
Бұйрық тасып жүгіріп жүру мен секілді расчет командиріне лайық па? Мұныма жолдастарым күліи «жылы жер тапқан екенсің» де.мей ме? Кой, мен енді қайтын комбатқа бармайын, ротама барайын деп ойладым да, ротама қайтып
келдім. Жігіттср жауды гүрсілдетіп атып жатыр екен. Таныс жұмыстың таңсықтығы жоқ. Минометтің сарт-сүрт еткеніне қызыгып кеттім.
— Тағы қандай бұйрық әкелдің? — деді Фролов.
— Бұйрықсыз өзім келдім. Ротамда болғым келеді.
— Е, оныңа комбат көнбес.
— Сіз мені өліп қалды деп хабарлаңыз оған.
— Өтірік айтуға жарамайдьі.
Сөйтіп түрғанда, біздің жаяу әскерлер кеше кешке бізден жау тартып алған өзіміздің біріпші линиядағы бекініске де жетіп қалды. Минометчиктер де солай қарай жөнелді.
Олармен бірге мен де тарттым.
Біздің соңымыздан комбат куып жетті. Ол мені көріп
қалды да:
— Сен неғып осы күнгс дейін мұнда жүрсің? — деді.
Меп үндемей қалдым.
— Тасыров өз ротасын қимай жүр,— деді Фролов.
— Жарайды, ол тілегіңді соңынан көрерміз. Қазір екінші ротага бар да, хал-жайларын біліп кел, меп осы арада
болам,— деді комбат.
Мен екінші ротаға жөнелдім. Егіннің арасымен келе жатырмын. Егіннің шығымы сондай, бойым көрінбейді десем
болгандай. Одан шыға бергенде қарсы алдымнан төрт неміс солдаты кездесе кетті. Олар бұқпантайлап кейін қарай
шегініп барады екен. Мен автоматты зуылдатып-зуылдатын
жібердім. Төртсуі де жалп ете түсті. Қастарына жүгіріи
бардым. Барсам, біреуі сол қолынан жаралы болған екен,
өзге үшеуі өліпті. Ж аңағы жаралы неміс маған тан берді.
Екеуміз алыса кеттік. Оның қолынан қан агып жүр.
Алысып, арпалысып жатырмыз. Мсн о і і ы ң жаралы қолын жұлқып ксп калдым. Неміс бақырып қоя берді. Алысуын қойды да қолын көтерді.
— Русь, мен жеңілдім, берілдім,— деді.
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Мен «мұны не кылсам екен» дсп сәл ойланып түрғанымда, қайдан шыққанып білмеймін, скінші бір неміс қасымызға жүгіріп келді. Ол олгі жаралы неміске бірдеме деп
сөйледі. Шамасы, «екеулеп мынаны өлтіріп кетелік» деді білем. Сонан, жаңағы соңғы неміс маған төне қарап:
— Көтер қолыңды! Сені біз тұтқынға алдық, біз екеуміз,— дегені ғой.
Мен қолымды кетермедім. Ол мсні түсінбеді деп ойласа
ксрек, жаңағы сөзін орысша айтты. «Мен не қылар екен»
деп қасарып тұрмын. Автоматым қолымда.
— Ой, сен неге колыңды көтермейсің? Мына автоматыңды ана жерге лақтырып таста да, көтер қолыңды,—
дейді.
Менде үн л-соқ, ішімнеп ерегіс қысып, «не істер екснсің»
деп тұра бердім.
— Сен қолыңды көтермейтіндей кімсің? — дейді неміс.
— Адаймын,— дедім мен...
— Мұндай адамды біз білмейміз.
— Білмесең енді біл: «Танысаң адаймын, танымасаң
құдаймын»,— дсдім. Төніп тұрған неміске автоматты басып
кеп жібердім. Қалпақтай түсті. Мұны көріп алғашқы жаралы неміс каша беріп еді, оны да атып салдым.
«Бұл не қылған өжет неміс»,— деп қарадым, сейтсем
оның автоматында оқ жоқ екен гой. Огы болса, ататыны
сөзсіз.
Міне, «танысаң адаймын, танымасаң құдаймын»,— деген сөзді мен немістсрге жоғарыда айтқандай етіп түсіндірген едім. Әрине, мұным менің немістерді «оқытып» жүргендігіме дәлел.
Арада біраз күн өтті. Біздің шабуылымыз үдей берді.
Мен ротама қайтадан келдім. Ж аңадан миномет расчетын
құрып, соған комапдир болып жүрмін.
— Мен өзімиің минометчиктеріммен сонау Берлинге де
барам. Жеңімпаз батыр елдің адамдары болып Берлинге де
кірерміз,— дсді ол.
1944 жыл, август. Майдан.

Ң А Й Т Ң А Н КЕК

Ж арқын мен Жантас бір анадан, бір әкеден туған ағайынды жігіттер еді. «Оқысын, білім алып ғалым болсын»
деген оймен Қайдар қарт екі баласын да мектепке түсірген.
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Жаркын орта мектепті бітірді, одап соц Москвадағы жогары
бір мектепті окып бітірді де, 1939 жылдыц июль айында
Алматыға кызметке келді. Ондағы бір мекеменің инженері
болып істеп жүрді. Ал, Жантас үй шаруасына айналумен
болды да, ілгсрі карай оқып кете алмай ауылда қалған.
«Бәріміз бірдей галым болмай-ақ қояйық. Ауылда жұмыс істеу үшін де адам керек шығар. Жарқынның оқығаны
менің оқығаным емес пе?» деп ойлайтын Жантас. Ол Ж арқынның оқып инженер болғанына қуанагын, мактанатын.
Жарқып оқуда жүргеніиде Жантас оған талай рет ақша,
тагы ол-пұл жіберіп қарайласып тұрды. «Біздің тұқымнан
да бір инженер шықты»,— деп масаттанатын еді ауыл
адамдары.
Ж арқын инженер болып көп істей алмады. Ол сол жылдың күзінде әскерге шақырылды. 40-жылдың февраль айының 15-де Ж арқын өзінің әке-шешесі мен інісі Ж антасқа
жазған хатында: Брест деген қаладамыз. Осындагы зеңбірек полкында істеп жатырмын. Тұрмысым жақсы, денім
сау,— деп хабарлаған.
*■
Уақыт ілгерілеп өте берді...
Соғыс басталардан бір ай бұрын Ж арқын үй ішіне хат
жазын аман-саушылыгын білдірді. Бұл оныц үй ішіне жазған ақтық хаты еді. Соғыс басталын кетті. Жарқынныц
әке-шсшесі күн саныіі баласынан хат-хабар күтумен болды.
Бірак, ешқандай да хабар болмады. Жаркынның өлі-тірісін
білетін кісі де кездеспеді.
Күн артынан күн, ай артынан ай да зымырап өтіп жатты. Елдің еркіндік азаматтары қолдарына қару алып майданға агтанды. Соның бірі Ж антас еді.
Ж антас талай рет қан майдандағы үрыстарға қатынасты. Ж ақсы-жақсы ерліктер жасады. Ол өзінің және жаныпдағы жолдастарының батырлық істеріне қорытынды жасай
ксліп, мепіц бауырым Ж арқын да осындай ерлік жасан
қаза болған шығар,— деп ойлайтын. Бірақ, ол бүл ойына,
Жарқынды өлімге қимағандық көңлімен сенбейтін. «Біздің
Ж арқын жайшылықтың өзінде хат жазуға сарац еді. Ал,
мына секілді сұрапыл жағдайда хат жазып хабар беруді
ұмытып кеткен де болар. Мына миллиопдаған көптің ішінде
жүрген шығар»,— дейтіи ол.
Жантас, кейде, майданға келіп жаткан жаңа жігіттерді
көрсе, немесе көрші полктың бір жігітіп ксздестірсе, «сіздерде Ж арқын Қайдаров деген жігіт жоқ па»,— деп сұрайтын
еді. Олардан «ондай адамды білмсйміз», не «көргеніміз
жоқ» деген жауап алатын. Солай бола тұрса да, Ж антас
Жарқыннан үміт үзбейтін, сұрау салып жүретін.
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Сонғы бір ұрыста Жантас сол колынан катты жаралы
болып емделу үшін тылдағы госпитальдын біріне жіберілді.
Ол жолда өзі секілді жаралылардың талайын кездестірді.
Госпитальга келгеннен кейін де көптеген жаралылармен
танысып калды. Бұл жаралылар майданның ор тарауынап
келгендер скен. Бір күні Жантас, госпитальда жатып, көрші
палаткаға енді. Ондагы л<ігіттермен әңгімелесе отырын,
Жаркынды білетіндерің жоқ па деп сүрау салды. Белінен
жаралы болып жатқаіі бір украин жігіті:
—
Жарқын Қайдаровты мен білем. Ол екеуміз бір полкта болдық. Ж арқын алтыншы батарсяда істейтін. Біз согысқа бірінші болын снгенбіз. Ж ауга қатты соққы бере ұрыстық. Сол күндердегі бір соғыста мен аягымнан жаралы
болып кеттім. Оған көп болды гой. Міне, мен содан бері
үшінші рет госпитальға түсіп отырмыи. Ал, Ж арқындардың
халі мен кеткеннен кейін қандай болғанын айта алмаймын,— деді.
Бүл сөз Ж антасқа үлкен демеу болғандай, Жарқынмен
ауызба-ауыз сөйлескендей әсср ?тті, «тегі тірі болар»,— деп
ойлады.
Ж антас госиитальда жатып жазылғаннан кейін тағы да
майданға келді. Ол бұл жолы гвардия атагын алған полкқа
белгілеиген еді. Бұл кезде Жантастыц кеудесінде Қызыл Ту ордені мен «Ерлігі үшін» деген медалі бар болатын.
Бүл полкта Жантасты автоматчиктер ротасына бөлді.
Зор қуанышпен Ж антас совет автоматын қолына алды.
«Егер, Жарқын расында өлген болса, ол үшін жаудан кск
алуга тиістімін. Қанды қанмен жумай көціл тынбас болар.
Жаркын үшін болмаған күнде де майданда елім үшін, қаза
болған жауынгер жолдастарым үшін жаудан кек алам»,—
дсп ол сөз түйді.
£
Полк жаудың нешелср бекіністерін бұзып ілгері қарай
шабуыл жасап бара жатты. Полктың автоматчиктері кейін
шегінген, қашқан-пысқан немістерді жойып отырды, қолдарып көтерген немістерді тұтқынға алып жатты.
Белоруссияныц жерінде Лепель дсген қал а бар. Осы
қала үшін Жантастардың полкы өте қатты согысты. Қаланы
турасынан алу қиын болғандықтан, біздің командование
опы айналып ұру әдісін қолданды. Осы мақсатты орындау
ісіне автоматчиктер де аттанды. Олар қаланыц солтүстік
жағынан, қалыц ағаштыц ішімен жүріп келді де, калаға
күибатыс жақтан үрыс салды. Сол батысқа қарай кететін
тас жолды жаудан тартып алды.
Осы кезде қалыц агаштыц ішінен екі жүзге жуық неміс274

тер келеді екен, олардың колдарында ара, балтасы бар,
қалаға бара жатыр.
— Мыналарды кырып жіберу керек екен? — деді автомат взводының бір командирі.
— Қарусыз көрінеді ғой. Оларды оқпен қырмайық, қоршап алайық,— деп рота командирі капитан Садовников
ротасына бұйрық берді.
Автоматчнктер жаңағы немістердің төрт жагынан келіп
қоршап алды. Олар тоқтай қалды да колдарын көтерді.
— Біз өз адамдарыңбыз... тұтқындар едік,— деген дауыстар шықты...
Автоматчиктер олардың қасына келді. ІІеміс киімін киген тұтқындармен біздің автоматчиктер не деп сөйлесерін,
сәзді недеи бастарыи білмей сэл тұрысып қалды.
Осы жайда орта бойлы, ж ақ суйегі сорайған, бет-аузын
сақал-мұрт қаптап кеткен, неміс киімін кигеп біреуге Жантастың көзі түсе кетті. Ол адам Ж антасқа Жарқын секілді
болып көрінді. Олар бірін-бірі кермегелі бес жылға жуықтаған. Ол кезде Ж арқы н дөңгелек бетті, одемі қара торы
жігіт еді. Ал, Жантас шырамытып тұрган мына жігітті
Ж арқы н деуге болар емес. Егер, ол Ж арқын бола қойған
күнде Ж антас не істеу керек. «Бауырым» деп бас салып,
құшақтасып көрісуге тиісті ме?
«Жок, бұл Жарқын емес, басқа біреу. Ол Жарқынмын
деп түрса да, мен оиы бас салып қүшақтай алман. Мына
түріиде онымен не деп сүйісем, не деп қүшақтаймын, осы
түрган майдандас достарыма мұны кім деп айтам. Тұтқынға
түскен, нсміс киімін киген ағам еді демекпін бе? Ж оқ , ол
болмайды»,— деп ойлады Жантас. Сөйтті де ол тағы да
жаңағы жігітке тесіле қарады, шырамытады. Жаркын секілді, бірақ сыр білдірмеді. Сондай-ақ ана жігіт те орнынан
қозғалмады, үндеместен төмен қарап тұра берді.
Бұл адамдарды полк штабына алын бару үшін рота
командирі капитан Садовников үш автоматчнкті бөлді. Соның бірі Жантас еді. «Мыналарды полк штабыиа табыс
етіңдер»,— деді рота командирі.
Үш автоматчик жаңағыларды полк штабына қарай алып
женелді. Жүріп келеді. Автоматын кезей ұстап, жаңагылардың оң жағында Жантас келе жатыр. Ж антасқа ортүрлі
ойлар енуде. «Егер мына жігіт менің .бауырым Жаркын
болса, бізді қара басқан екен. Оның мұнысы несі? Мұны
Совет өкіметі тәрбиелен өсірді, білім берді, инженер етіп
шығарды. Мұны «балам» деп ата-апасы айтар еді. Сөйткен
баласы неміске сатылғаны ма? Түн ұйқысын төрт бәлген
ананың ақ сұтін ақтамағаны несі? Менің ата-анам мұны
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көрсе не дейді. Журт бізге не айтады? «Ж арішн йеміс
болыпты»,— деген сөз кандай жамаи. Бул атак ата-ананын,
туғая-туыстың, халыктың бстіне жағылған кара күйс смес
пе? Ж аксы нт те өліміи көрсетпейді деген еді. Бүл, нііркін,
сол ит кұрлы да болмағаны ма? Мұндай өмірден де өлгені
артык еді ғой. Онда пәлешненің баласы майданда немістсрмен согысып өліпті дер еді жұрт. Бұл сөз көңілге кайгы
салмаган да болар еді. Меп мұны қайда екенін көрінгснге
жар салып іздеп жүрсем, бүл мырза неміске сатылын, өзінің де, езгеиің де абыройын маскара сткеи ғой. Қой, бұл
Жаркын смсс болар, басқа біреу іпығар. Мынандай күйге
Ж аркын түспесе керек еді»,— деп Жантас қынжылып келе
жатқанда:
— Әй, жігіт, осы сен Ж антас емессің бе? — деген дауыс
шықты. Ж антас оган қарай қалып еді, жаңағы жігіттің
даусы екен.
— Я, мен Жантаспын...
— Сен мені танымағаның ба? Әлде, менімен амандасып
сөйлесуге «полесіне қалармын» деп қорықтың ба? Үрсйлен*
бс, қорықпа. Мен сенің ағаң Жарқынмын.
Жантас бұл сөзге не деп жауап берсрін білмей қалды,
үндемей жүре берді.
— Жарайды, қолыңды бср, амандасалық,— деп Жарқын колын созды. Жантас салқын кескінмен оның қолын
алды.
— Сен мені неміс болып кеткеи екен, немістермен соғысып жүрсем, өзімнің ағам, бауырым неміс болыпты, немістің кнімін киіиті деп ауыр ойга қалып келе жатқан боларсың. Оныңа түсініп келем. Сен менің жайымды, тұтқынға
қалай түскенімді білмсйсің гой.
— Рас, мен оныңды білмеймін. Бірақ, ер жігіт тұтқынға
түсуден дс батырлықпсн өлгенд| артық көретін шығар.
Тұтқынға түстің, неміс киімін кйіпсің. Мұның еліңді, үй
ішіңді, отаныңды, совет инженері деген атағыңды, адамшылық намысыңды нанға саткандығың емес не?
— Жок, жок, бауырым. Сеп олай ойлама. Менің қалайша түтқынға түскен жағдайымды айтайын,— деп Ж арқын
сөзіне кірісе бсргенде:
— Колонна, стой! — деген команда болды.
Бүлар полк штабына келіп қалған еді. Оларды полк
штабына тапсырған соң үш автоматчик өз ротасына кайтпақ болды. Бірак, Ж антас одан бүрын иолк командирі мен
оның орынбасарына кірін, барлық жайды айтқысы келді,
Жантас полк командирін таба алмады, ал, полк комаидирінің орынбасары майор Лесновқа кез болды. Оган Жантас
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өзінік туған агасы Ж арқын туралы айтты. Барлық ойын
ашып салды.
— Бұл қызық иәрсе екен. Сен оған көп ренжи берме.
Тексеріп қаралық. Мүмкін, ағаң тұтқынға өзі түсейін деген
оймен түспеген болар. Бір жағдайга душар болған шығар.
Өзің ротаңа жүре бер. Әңгіменің қорытындысын кейін хабар етейін,— деді майор.
Ж антастар ротасына кетіп қалды. Ол Жарқынмен
қоштаспастан кетті.
Лрада екі күн өтті. Біздің әскерлер Лепель қаласын жаудан тартып алды. Ж аудың быт-шыт болғап әскерлері батысқа қарай қаша жөнелді. Оны біздің оскерлер куып
барады.
Автоматчнктер ротасы полк штабымен бірге келе жатыр
еді. Оларға полктан байланысшы келіп, Қайдаровты майор
Леспов шақырып жатыр деген хабарды айтты.
Ж антас майор Лесновқа келді.
— Әңгіме мынадай,— деді майор. — Сенің агаңпың
тұтқынға түскен жайыи тексердік. Ол соғыс басталғаннан
екі күннен соң бір қатты ұрыста аягынан жаралы болған
екен. Содан бір деревняга барын паналапты. Бірақ, оны ол
жерден немістер ұстап алган көрінеді. Тұтқында жүріп се^
нің ағаң бірнеше адаммен бірлесіп қашып кету әрекетін жасаған екен. Онысының соті болмай, қайтадан қолға түсін
қалыпты. Сонан кейін немістер бұларды лагерьде ұстапты,
одан қара жұмысқа, бекініс жасауға шығарыпты. Бұларды
немістер осы Ленель маңына әкеліп жер қаздырып, бекініс
жасаттырмақ екен. Сөйткен бетінде оларды өздерің босатып
алдыңдар ғой.
Ж антас сол ойланып тұрды да:
— Ондай күнді көргенше, өлгені жақсы еді ғой. Бекіністі немістерге салып беріп: «мына бекіністі, немістер, біз
сендерге жасап бердік, осыган мықтан орналасып, совет
оскерлерін қыр» дей ме олар. Солай дейтін шыгар. Бүлай
ету аганың өз інісін өлтіргендігі емес пе? Ондай ағаның тірлігінсн де елгені маған жеңіл еді...
. — Оқасы жоқ. Енді олар кіноларын неміспен соғысып
ақтауы керек. Бәрі де «қолымызға қару бер, майданда ең
қиын міндетті орындап, кіномізді ақталық» — десті. Бүгін
оларға киім-кешек, қару-жарақ берілмек. Ертең, арғы күндер олар да соғысқа енеді. Ал, сенің ағаңды автоматчиктер
ротасына бөлсек қайтеді. Екеуің бір болгапдарың жөн.
— Оны өзіңіз біліңіз,— дей салды Жантас.
Екі күннен соң Ж арқы н қолыпа совст автоматын ұстап.
совет киімін киіп, автоматчиктер ротасына косылды. Оны
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Жаптаспен бірге бір взводка белгі.теді. Жарқыннын келуі
Жантасты әрі қуандырды, орі ойға қалдырды. Қуанған себебі, қанша айтса да ол туыс, қаны бір бауыр. «Інісі бардың тыиысы бар, ағасы бардың жағасы бар»,— дегендей,
майданда аға мен інінің, оке меи баланың бір бөлімде болып неміске қарсы ұрыстарда тамаша ерлік көрсеткенін
Жантас талай рет көрген еді. Жарқын екеуміз де сондай
болсақ жақсы болар еді деп ойлады ол.
Ал, Жантастың күдікті ойға қалу себебі — агасына онша көп сене қоймайды. Оның тұгқынға қалай түскен әңгімелері, тіпті, опың аяғындағы жараның орны — көңіл сендірерлік дәлел деп айтуға қиын секілді көрінеді. Согыстың
қііын-кыспагына кез болғанда оған шыдай алмай, опасыздық жасап кетсе, ол өте масқаралық қой деп ойлады
Жантас.
Бірақ, Жантастың ойындағы күдік біртіндеп сейіле берді. Соңғы кезде болған ұрыстарда Ж арқыи жаман қимыл
көрсеткен жоқ. Бір ағаш үйдің шатырына шығып алып пулеметтен оқ жаудырын біздің әскерлердің ілгері басуына
бөгет жасаған неміс пулеметчиктерін кұртып жіберген де
осы Ж арқын еді. Оның бұл ерлігіне рота командирі де, басқа автоматчиктер де, Жантас та разы болган. Дегенмен
бұл разылыгын Жантас оған білдірмеді, үндемеді, жүре
берді.
Жантастың күдік ойларын Ж аркын жақсы білді, түсінді. Бірак, бұл жөнде ол інісіне ешнәрсе айтқан жоқ. Ж арқын бірнеше рет ерлік жасап, оған бүкіл жігіттер разы болған кезде де, оған Ж антас ешнәрсе демеді. «Жалбактайтын
жас бала емеспін»,— деп огілады ол.
Литва мен Белоруссияның шекарасында ерте кезде салынған шекаралық бекіністер бар екен. Немістер опы мықтап пайдаланды. Осы бекіністің біріне Садовников бастаған
автоматчиктер кез болды. Автоматчиктер қаншама рет әрекет жасап, жаңағы бекіністі алуды ойласа да, еш нәтиже
болмай қалып отырды. Ол бекіністерді артиллеристеріміз
атқылап талқандап жатты. Содан кейін автоматчиктер қа.йтадан шабуылдады. Ж аудың бірнеше дзотын алып та қойды. Бірақ, жаудың бір дзоты артиллерняның атуынан амаң
қалған екен. Ондағы немістер қагты оқ атыи, қарсылық
керсетті. Оның атқан огынан бірнеше жігіт жаралы болды.
Осы кезде қолына екі үлкен граната алып Ж арқын ерлік
іске аттанды. Ол жаңағы дзоттың солтүстік жагына карай
еңбектей жөнелді. Оның бұл ісін жігіттердің барлығы, оның
ішіндс Ж антас та көріп, бақылан жатыг. Ж арқын дзоттың
оқ атылыи жатқан аузына да барып калды. «Енді граната278

ны лақтырсайшы» деген сөзді Ж антас антып та салды.
Ж арқын сол қолымен жер таяна, оң қолына гранатаны
көтеріп, оны дзотқа тастап жіберді. Граната гүрс етіп жарылды. Ж арқын екінші гранатаны лақтыруға мүршасы
жетпей, дзоттың оқ атылып жатқан аузын қүшақтай қүлады. Дзоттан атылған оқ та тына қалды.
Осы кезде біздің жігіттер ду ілгері аттанды, қашқан
жауды қуа жөнелді.
Ерлік жасап қаза тапқан Жарқынның денесін кешке
таман автоматчиктер көмбек болып жиналды. Табыт басына көп жігіттер, полк командирі де келді. Жарқынды және
де бірпеше батырларды жерлерде митинг ашылды.
Митингіде Жантас да сөз сөйледі. Жантастың түсі суық,
ызғарлы, кекті еді. Ол Жарқынпың жас қабірінің басына келіп:
— Батыр бауырым, сңіреген ерім, қымбатты туысым
Жарқын! Ж ас қабірің басында сөйлеп түрған түяғың
Жантастың сөзіне құлақ сал. Сен менің ағам едің, панам
сдің, айбарым, қамқорым деуші едім. Сенің оқу оқып, инженер болғаныңа қуанушы сдім. Халқыңа адал ниетімен
қызмет ететін ағам бар деп масаттанушы едім... Қешегі күііі, үстіңе неміс киімін киіп, алдымнан шыға келгенде мен
сені жек көріп ем. Мынау менің туысым, бауырым деуге аузым бармап еді. Ол түріңде сенен мен гана емес, оке-шешең, сл-жұртын безетін еді. Саған лагнет айтпайтын,
намысты нанга сатқаи арамза жоқ та секілді еді...
— Я, сен ондай жағдайда түскеніңді білдің. Қолына қару алып срлік ісіңмен азаматтық абыройыңды қанмен ақтан алуға кірістің. Мүныңа бәріміз қуандық. Сен кәп ерлік
жасан адамгершілік қасиетіңді ақтап алдың. Алғаш кезде
саған деген өкпе, күдіктерімді кештім. Пейілің таза жігіт
едің, енді топырағың торқа болсын, бауырым.
— Бауырым Жаркын! Мен, Жантас, сенің жас қабірің
басында түрыи ант етемін: сен үшін жаудан кек аламын,
жаумен, бетие-бет кездеспей, қанды қанмен жумай кекті
көңлім басылмайды. Қасықтай қаным қалғанша, ақтық тыиысым үзілгенше жаумен алысып, оны толыгынан құртқанға дейін өш аламын деп ант етем,— деді.
Жантастың бұл сөзін тындаған жігіттер де «менің антым
да осы» дегендей болды. Қаза болған ерлердің сүйегі жерленгеииен кейін жауынгерлер мылтық атыи салют берді,
өздерінің айбынды майдандас достарымен қоштасты. Содан
кейін олар тағы да жаудан өш алуға аттанды.
1944 жыл, июль. Майдан.
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ҢОРЫ ҢПАҒАН БАТЫР БО Л А Д Ы

Капитаи Мажасвтың ротасына барсацыз, ондагы жігіттер біраз әцгімеден кейін:
— Сіз, Кашкымбайдың Тілеугабылын білесіз бе? — дсп
сұрар еді. Егср, бұл сүрауға «жоқ» деп жауап берсеціз:
— Гажап екен оныңыз. Тілеугабылды біздің рота түгіл, полк псн дивизияның жігіттері біледі. Демек, опы бүкіл
Совсттер Одагы біледі,— десетін.
Міне, сол Тілеугабылмен танысып, достасып та алдық.
Оның жолдастары мақтан еткендей, Тілеубағылдың ерлік
істерінс, жауға қарсы күрестерде жасаган батырлық қимылдарына мен де мақтанам. Тілеуғабыл маған хат жазыл,
байланыс жасап тұрды, онда өзінің майданда жасаган істерін айтатын. Тілеуғабылдың маган жазған бір-екі хатындағы оңгімелері мыиадай еді:
...1943 жылгы июль айының іші. Бұл кезде немістер
Орел — Белгород маңында Қызыл Армия бөлімдерінс қарсы шабуылға шыққан болатын. Екі ж ақ та мол қарулы
күшпен қатты айқасқа кірісті. Ж а у қанша күш төксе де
шабуылының алғашқы сағаттары оның озбырлық ойын ақтамады, қайта әрбір минут, сагат сайын көп шығынға ұшыраумен болды. Бірақ, ол совет әскерлерініц қоршау шсбін
бүзып
өтемін
дегсн сандырақ ойынан бас тартқан
жоқ-ты.
Жығылган күреске тоймас дегендей, жау мыңдаган адамынан, согыстың техникасынан айрылып кәп шыгын көре
түрса да, ілгері өрмелеуін қоймады. Алғаш ұмтылуы қандай
жылдам болса, Қызыл Армиядан мықты соққы көріп кейін, келген орнына қарай шегінуі де сондай тез болды. Ысқырып іпінсн шығып келе ж атқан жыланды басқа ұрсац дереу орнына бара қалады ғой. Немістер де сол жылан тәрізді еді.
Осындай қатты айқасқа араласушының бірі аға лейтенант Ляпин бастаған біздің пулеметчиктер ротасы болатын.
Бұл рота полктың басқа бөлімдері сияқты көптен бері қорғаныс шебінде еді. Біз бекініс шебін, дзоттарды мықтап
тұрып жасап алганбыз және күн сайын согыс әнерін уйрену, алдагы ұрысқа даярланумен қатты шұғылдануда
едік.
Мен пулеметчиктер ротасында, станокты пулеметтіц бірінші номері болып қызмет істеймін. Аз уақыттың ішінде
пулеметтіц құрылысын, одан ату әдістерін үйреніп алдым.
Бір күні командиріміз Ляпии мепің пулеметім тұрган дзот280

ка келді. Жігіттерініц тапсырманы калай түсінетіндіктерін
тексереді.
— Осы жолы,— дедім мен,— біздіц пулеметіміз өте
жаксы орнатылды, үямыз берік, келер жау болса мыктап
анкасуға болады. Мүның ен жаксы жері сол, мына екі төбенің арасымен бізге карай келетін ана кара жолдан жауды жүре алмайтын етсміз. Егер жау жолсыз жерлермен
келер болса, онда да өлім табады. Өйткені жолдың екі жағы кішкене көл ғой, біз оларды атқылап көлге карай бұктырамыз. Осы арадан ол көлдерге шейііі ату ©те колайлы,
бәрі де алақапға салгандай кәрініп түр.
Лягінн бұл сөзіме разы болды да, менімен жай әңгімеге
көшті.
— Сен колхозшысың, мен Ленинградтағы Киров заводының жұмысшысымын. Менде онша кеп білім жоқ болатын,
мен оны заводта жүргенде кешкі мектептерге қатысумен
үйрендім. Сен орыс тіліне шорқақсың. Бұл тіл—бәрімізге
ортақ, өте бай тіл. Мүны үйренуге тырысу керек. Ол үшін
мен сағаи көмектесем,— деді Ляпин.
Ляиин айтқан сөзін екі еткен жоқ. Ол күн сайын қызметтен қолы бос кезінде маған орысша жазуды және күн сайын
ең керекті дегеннеи он-он бес сөзді үйретіп жүрді. Бұл
үйреткен сөздерін ол менімен кездесе қалғанда да сұрайтын
еді
Бір күні бізге Ляпин келіп, хал-жайымызбен танысты,
оңгіме жасады және жаңа міндеттер тапсырды.
— Осы ауа райы бұзылып барады-ау,— деді Ляпин маган қарап.
— Я, солай. Күн шыққалы екі-үш сағат болды емес пе?
Жер қызып, күн ысып барады. Бүгін күн кешегіден де қатты ыстық болуы мүмкін,— дедім.
— Жок, мен оны айтпаймын.
— Енді нені?..
— Майдан ауасының райын айтам. Немістср шабуыл
жасауы мүмкін. Олар осыған дайындалып жатқан көрінеді.
Оған біз де қарап жатқанымыз жоқ. Жаудың шабуылын
тойтарып тастарлық күш бар. Егер, жау шабуыл жасай
қалса, ұрысқа ең алдымен өздерің енесіңдер. Мұны есіңе
мықтап ұста. Сенің негізгі міндетің мына алдыңдагы көлден жауды өткізбеу. Бұл көлден ж ау кешіп өтуге әрекет
стуі, «алдарыңда көл болғандықтан жерден қазған шебі
мықты емес» деп ойлауы мүмкін...
■
— Е, бұған шүбә келтірмеңіз...
Сол күиі кешке Ляпин мені шақырып алды да, баталь281

оннан бөлінген жауынгерлік күзетке баратынымды айтты,
онда нендей міндеттер барлығын түсіндірді.
Күзеттін, командирі кіші лейтенант Тимофесв деген жігіт
еді. Ол екінші ротада взвод командирі болатын. Біз батальонның қорғану шебінен бір шақырьім ілгерірек жерде, көлдің жағасына орналастық. Міндетіміз: осы тапсырылған
жерді мықтаи корғау, жауды көлден өткізбеу еді. Ал егер
ж ау шабуылға шығып, түрлі әрекеттер ж асам ақ болса, онда шабуылға шыққан немістермен айқасуға тиістіміз.
Сөйтіп, кейінде тұрған батальонға, жаумен соғысу үшін
керскті мүмкіншілік тудыруға міндеттіміз. Қорғану шебінде
ж атқан батальонга жау ойламаған жерден шабуыл жасамас үшін күзеттегі жігіттер мейлінше қырағы болу кг])ек.
Белгіленген жерге келгенімізге екі күндей болып қалса
да, айта қаларлықтай слеулі оқиғалар бола қойған жоқ.
Тіпті, немістер біз тұрған жерді атқыламады да.
Мұндай тыныштық Тпмофеевты жайбарақаттыққа салган жоқ. Қайта, бұл жай сергек болу, айналаға көз салу,
ж ау жағын үнемі бақылап отыру керектігін ескерткен секілді. Сондықтан бақылау істерін көбінесе Тимофеевтың
өзі жүргізіп отырды. Мұнымен қатар, ол кейбір атыс ұяларын жөндеу женінде бұйрық беріп, алдағы міндетті қайтақайта айтып түсіндірін отырды.
Қешке тамаи Тимофеев көлдің арғы бетіндегі ж ау жағына көз салып бақылап тұрды да, мені қасына шақырып
алды. Мен де қарай қалдым. Ж аудың екі-үш адамы (шамасы офиңерлер болу керек) көлдің жағасыпа келді. Қолдарына ұстаған қағаздары бар. Олар біздің ж аққа қарап,
езара әр нәрссні нұсқап көрсеткендей болды. Біз немістерді
бақыладық та тұрдық. Ж аңағы үш неміс көл жағасында
біраз болды да, кейін кстіп қалды. Тимофеев бұл көргенін
телсфон арқылы батальон команднріне айтты.
—
Сақ болыңдар, бақылау жұмысын жақсылап үздіксіз
жүргізіп отырыңдар,— деді батальон командирі.
Ертеңіне жаудың шабуылы басталды. Ж ау артиллериясының күшін кейіндегі батальонның қоргану шебін атқылауга жұмсады. Өте қатты айқас-атыс басталды. Бірақ,
ж ау біз тұрған жерді атпады.
Күн көтеріле бастады, атыс әлі болып жатыр. Ж ау бір
сагаттай уақыт батальонның алдыңғы шебін артиллериясынан атқылады. Содаи соң ж ау батальонның сырт жағын
атқылай бастады. Біраз уақыт үндемей, жаудың қай жерлерден атып жатқаньін байқаган біздің артиллеристер де
іске кірісті. Екі жақтың артиллериясы бәсекеге түскендей
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жер-көкті күцірснтіп жатты. Сол атыс болып жатқан жсрдсн кәтерілген қара тозан үлкен қара бұлт секілді
еді.
Осы кезде біздің траншея, окоптардағы жігіттер жау.ынгерлік даііындыққа кірісіп, белгілі орындарына отырды.
Оқ-дэрі, граната, өртегіш бутылка әрбір жауынгерде жеткілікті болатьш. Бәріміз де жаудың әскері қай жерден келерін күтудеміз.
— Бүгін жаумен айқастың ең мықтысы болғалы түр
скен,— дедім мен екінші номсрім Савельевке қарап. — Ана
бронь тескіш оқтар салынған коробкаларды бері жақындатып қой.
Ж аудың атқылауы күшейсе де бізге қарай тікелей шабуыл жасаған жоқ. Ж ау бізді айналып кету әдісін қолданган болу керек. Өйткені, біздің күзет скі көлдің сағасында
тұр. Онымен согысу үшін жанағы екі келдің арасынан ететін жолмен жүру керек. Ал, бұл жол біздің артиллерняның
нысаналап ататын жері екенін ж ау жақсы білген секілді.
Сондықтан, немістер екі көлдің арасынан келмей, айналып
өту әдісінс кешкені байкалады. Осы айналын келумен біздің күзет бөлімін де, оның соңында түрган батальонды да
ж ау қоршап алып жоқ етіп жіберуді мақсат еткен
сияқты.
Ж ау осы мақсатын орындаудың орекетін істеп жатыр.
Сатырлаған атыс, гүрсілдеп жарылган снаряд, мина, бомбылардың даусы үдеп барады. Соғыстың салмақты жері
кейіндегі полктың екі ж а қ қанатында боЛып л<атыр.
— Көрші батальондар ұрысқа кірісіп, катты айқасуда.
Біз оларға оқпен көмек көрсетудеміз. Бізді, әзір, немістер
бас салған жоқ. Өздерің сақ, бсрік болыңдар,— деді телефон арқылы батальон командирі 'Гимофеевке.
Арада бірер сағат уақыт өтті. Күн түс болып та қалды.
Осы кезде күні бойы атқыланбай тұрган біздің бекіністі
жаудың артиллериясы екі бүйірден ұрып берді. «Бізге де
кезек келген шыгар»,— деп ойлады отырғаи жігіттер. Жаудың әскері «қай жағымыздан келіп қалар екен»,— деп
бақылауды күшейттік. Ж аудың минасы, снарядтары түсін
жарылып жатыр. Одан кслген-кеткен шығын аз. Тек екі жігіт женіл жаралы болды.
Тимофеев қолына дүрбісіи алды да, көлдің жау жагына
көз салды. Әбден бақылап қараса — көлдің сагаСына жаудың бір топ солдаттары келіпті, он шақты қайыгы да бар
екендігі анық көріиді.
— Ж а у бізге қайықпен келмек. Соған дайыкдалып жа283

тыр. Дайын болыңдар, меттің командамсыз ок атушы болмаңдар,— деді Тимофеев.
Бір уақытта жау артиллериясыпан атуын нөсерлетіп
жіберді. Айнала қара түтін болып кетті. Осы жайды пайдаланып, көлдің жау ж а қ жакасынан солдаттар мінген жеті Ү*'1ксн кайық көрінді. Әрбір қайықта алты-жеті адамнан
бар секілді. Ж аңагы қайықтар көлдің ортасына жете бергенде:
Огонь! — деген Тимофеевтың командасы да естілді.
Бұл команда бойынша жігіттер барлық автомат, пулсметтсрінен оқты қарша боратып жіберді. Діен заматта-ақ екі
лента оқты атып үлгірдім. Қөлдің үсті у-шуға толып кстті.
Сол кезде жаудың бір қайығы түтін салып жіберіп еді,
көлдің үсті көк ала буалдыр тұманға айналды. Бұл түтін
жаңағы қайықтарды жасыра қалғандай болды. Мүны пайдаланып, немістер бері қарай жылжи бастады.
—
Бронь тескіш оқтардың лентасын бері бер,— дедім
Савельевке.
Ж аңагы түтіннің арасынан бір қайық қылт етін шыгып
келс жатыр еді, оны қатты атқылаудың астына алдық.
ІІемістің үш солдаты қайығыиан құлаи, суға батқанын
көрдім. Келдің толқынына немістердің қанды кәбігі араласып жатты.
Немістің қайыққа мінген солдаттары да қолдарындағы
автомат, пулеметтерінсн атқылауда. Бұған біздер де атыспен жауап берудеміз. Ж аудың қайыққа мінген солдаттарын екі рет кейін шегіндіріп тастадық. Бұған немістер ызаланды білсм, бізді зеңбіректерден бүрынғыдан да күшті
атқылай бастады. Оларға қарсы біздің зеңбірекшілер де оқ
боратты. Екі ж а қ өте қатты атысты. Жер солқылдап, көл
күніреигсндей болды. Осы жойқыи күрсстің үстінде біздің
төрт жігіт қаза тапты, алты адам жараланды. Тимофеев
те жараланды. Ж агдай бұрынгыдан да қиындай бастады.
Бүкіл күзет беліміндегі жігіттерден сау қалғаны жетіақ адам. Савельев екеуміз дзотқа бекініп, жаумен атыса
бердік. Ж а у осы дзотты жойып жіберу үшін әрекет жасады.
Бірақ, бұл дзот тәбесі бірнеше қабат жуан ағашпен жабылған сді, жанына түскен снарядтарга бүлк етпеді, ал
төбесінен дәл түскен снаряд болмады.
Немістер тағы шабуылга шықты. Көлдің ортасына қарай, жауДың солдаттары мінген төрт қайығы келін қалды.
Олардың жүрісін қауіпсіз ету үшін, жау зсңбіректері бізді
әлі дамылсыз соғып түр. Көлдің ортасыиа келе бсрген
қайықтардың шеткі біреуіне оқты жаңбырдай иөсерлетіп
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жібердік. Қайықтан екі неміс қарғыя түсеміз дегенде,
кайық аударылын кетті. Сонан кейіи пулеметтің аузын
екінші қайыкка бүрдык. Окты қарша боратудамыз. Жаңагы қайықта жаудың ок-дорісі бар екен. Оған өртегіш
оғымыз тиіп, қайықты аспапга көтерді, оның үстіндегі суға батты...
Жаудың үшінші қайыгын ата бергенімізде немістін бір
үлкен снаряды дзоттың таи терезесінің аузыңз түсіп жарылды. Дзоттың іші қара түтіп болып кетті. Не болғанымды
білмедім. Савельев менің басымды сүйемелдеп, жарамды
таңа бастады. Менде ес-түс жоқ, басым мең-зең, түла бойым күйіп бара жатқандай ссзіндім.
Осы жағдайдың үстінде кейіндегі батальоннан бір тол
адам көмекке келіп, жаумсн алыса берді. Мені Савельев
сүйемелдеп кейін қарай алып кетті.
Госпитальда үш айдай емделдім. Ж арам жазыла берді.
Бір күні алдыңгы шептегі жолдастарыма, Ляпинге хат жаздым. Қөп үзамай-ақ, Ляпиннен жауап 'лелді. Ол хатқа пулеметчиктер ортасындағы бірнеше жігіттер қол қоныпты.
«Ссн жаралы болып кеткен күнпің ертеңіне жаумен біз
қатты айқастық. Үш күнге дейін табан тайдырмай согыстық.
Өте қатты үрыстар болды. Ж ауды көп шығынға ұшыраттық. Ж а у өзінің шабуыл жасаған алғашқы күндерінде жеткен жеңістерінен айрылып қалды. Біз қарсы шабуылга
шықтық. Қазір немістерді куып барамыз.
Сенің сол көрсетксн ерлігіңе бәріміз шын көңілден разымыз. Сондағы батырлық істерің үшін, саған үкімет Қызыл Жүлдыз орденін берді. Алған наградаңа жауынгерлік
жүректен құтты болсын айтамыз. Тез арада жазылып келуіңе тілектеспіз...» — дсп жазыпты.
Олар маган Қызыл Жүлдыз ордені берілгендігі турасындагы анықтама қағазды да хатқа салып жіберген екен.
Ж арам әбден жазылған соң, госпитальдан шықтым да,
запастағы полктың біріне кеттім. Ол полктың басшыларына айтыи «мені өз полкыма жіберіңіз» деп керіп едім, оның
нәтижесі болмай калды. Өз иолкым майданның басқа бір
бағытына кеткен болып шықты. Сондықтан, басқа бір полкқа кете бардым.
Бұл жаңа полкта да пулемст ротасында пулемет расчетының бірінші номері болып тағайындалдым. Партия қатарына ендім. Осы полкта жүріп Смоленск қаласы үшін болған ұрысқа қатыстым.
...Таң алды еді. Біздің әскерлсрдің бірнеше белімдері
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Смоленск каласына кіріп, жаумен көшеде қоян-колтык согысты. Қөшенің бір мүіисінен өте беріп едік, карсы алдымнан полк командирі шыға келді.
—
Мына бұрышпен ілгері ұмтылыңдар, иемістер кашып
барады,— деді полк командирі.
Мен қасымдағы екі жолдасыммен ілгері жүгіре жөнелдім. Каланың солтүстігінс карай бір топ неміс кашып барады екен. Оларды көріп қалдык.
Біз бұлардың алдын орайык, дсп екінші бір көшеге
карай бұрыла тарттық. Біз жүгіріп отырып жаңагы немістердің жолын тостық. Сөйткенше болған жоқ, жаңағы немістер де келе қалды. Сол арада пулеметті құрып жібердік
те, немістерді нөсерлете ата бастадық. Немістер кейін каша
беріп еді, оның сәті болмай қалды. Олардың арт жағынан
біздің баска жігіттср де келді. Ж аңағы немістср екі оттың
қыспағына түсті. Барар жер, басар тауы болмай кейбіреулері қолдарын көтерді.
—
Менің жайым осындай. Аман болсақ, жауды күртып,
Берлинде де болармыз,— деген оймен алга басып барамыз.
1944 жыл. Майдан.

ТАБЫЛҒАН СӨЗ

Бір топ жігіт рейхстагтын касында тұр. Бәрінің де жүзі
жарқын, бойларын қуаныш кернегсндей. Осы топтыц ішінде
екі жігіт бір-біріне қарап:
— Апырай, не деп жазсам екен?— дейді біреуі.
— Өй, тәйірі-ай, осы да сез болып па? Ж азу соғыстан
қиын ба?— дейді екіншісі.
— Оның рас. Бірақ, маған жазу қиын болып тұр.
— Өзің қызық екеисің ғой. Соғыстан да жазу қнын болады дегенді қайдан шығардың? Соғыста ерлік жасаганда, фамилияңды ж аза алмайтындай күйге ұшырағаның қ.злай.
— Фамилиямды жаза алам ғой...
— Енді не?
— Бүл араға бүкіл дүние жүзінен кісі келеді, көптің
арасына менің фамилнямды да оқиды. Ал, олар бұдан не
түсінеді.
— Олай болса, «Берлинді алгандардың бірі Желтаудың
қазағы Өтежанов», деп жаз.
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Бүл екеуі сөйлесіп түрғанда, олардың қасына аға сержаит Орлов келді, әцгіменің мәніне түсінді де:
— Өтежановтың айтқандары дүрыс. Желтауды дүнне
жүзінің бәрі бірдей біле бермейді. Ендеше, бүкіл әлемге
әйгілі етіп, былан деп жаз:
— Берлинді алуга катысқан совет жауынгері Өтежапов
Мейрам,— деп жаз. Бұл жазуыңа барлық әлем түсінетія
болады,— деді.
— Міне, табылған сөз,— деп куанған Өтежанов рейхстагтың қабырғасына бадырайтып тұрып жаңағы сөзді
жазды.
1945 жыл, май.

БІЗДіҢ С А Ш О К

Ж асы оп төрт шамасында, бойы аласа, шикіл сары баланы мен 1942 жылдың июль айында, майданда кездестірдім. Ол кезде біздің полктың бөлімдері Ловать өзенінің
бойында қорғаиыста еді. Өзеннің шығыс ж ақ бетінде біздің жасаган бекіністеріміз, әр түрлі атыс үяларымыз бар
еді. Ал өзеннің батыс ж а қ бетінде фашистер орналасқан.
Фашистер тұрган жақтың ми-батпағы көбірек болатын.
Сондықтан олар қорғаныс шебін ойдым-ойдым құрғақ жерге жасады, аралықтарындагы милы-батпақты жерлерді
ашық тастады, одан «тірі жан өте алмайды, батып кетеді»
деп ойласа керек.
Біздің батальонның штабы Ловать өзеиінің жагасындағы селоның маңында еді. Тәрт бүрышын жуан қарағаймен
көтерген, асты-үсті қалың тақтаймен жабылған, терең етіп
жерден қазған кең жер кепеміз болатын. Алдыңғы шепте
түрғаи роталарға траншея арқылы баратынбыз. Сол күндердің бірінде екінші ротаның команднрі аға лейтенант
Коломейцев батальонның штабына бір кішкене баланы
алып келді.
— Осы тегін бала емес,— деді Коломейцев,— мүныц
анда-санда Бортники селосына келіп-кетіп жүретініи байқап қалатынбыз, бірақ қолға түсіре алмай жүргенбіз. Міпе,
жаца сәті түсіп, өзін ұстап алдық. Бірақ бізбсн сөйлесудек
бас тартты. «Тек үлкен бастықпен ғана сейлесемін»,—
дейді.
— Балақайым, осы арадағы ең үлкен бастық қазір жоқ.
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Мен оның орынбасарымын. Мүмкін, менімен сөйяесуге карсы болмассың,— деп калжыңдадым.
Бала менің бетіме бадырая карады да, сәл ойланып
қалды. Оның бүл мінезін мснің касымдагы жолдастар қызық көріп тұр.
— Кәне, балақай,— деді оған батальон штабының бастыгьг лейтенант Пащенко.— Сөйле, бәріміз тыңдаііык.
— Сіз күлмеңіз,— деді бала лейтенантқа.— Айтқаным
айтқан, мен тек бастықтың өзімен ғана сөйлесем. Ол кісі
келгенше үндемей отыра берем.
— Оиыңа да кендік. Бірақ текке уақыт өткізбесек қайтеді? Мен өзімнің кім екенімді айттым ғой. Енді кім екеніңді сен де айт,— дедім.
— Ж арайды,— деді бала, сәл ойланганнан кейін.— Бірақ мына командирлеріңіз шыға түрса екен.
— Олардың бізге бөгеті болмайды жәие сезімізді тыцдамайды. Айта бер. Ең әуелі атыц кім? Ыешедесің? Бұл
жерге неге келдіц және қайдан келдің, айтшы?
— Борін айтайын. Бірақ екеудсн-екеу болғанымыз жақсы болар еді.
— Мына баланың кұпнясы бар екен, біз шыға түралық,— деп күлді Пащенко мсн Коломейцев, оларға ере телсфонист сыртқа шықты.
— Ал енді сіздің сұрауларыцызға жауап берейін,—
деп бала сезін бастап кетті.— Менің атым — Александр,
бірақ жұрт Сашок дейді. Біз өзеннің батысында Иванково
Дсген селода тұрушы сдік. Ж ақында немістср одан зорлап
көшірді. Қазір Панково деген селодамыз. Шешем, бір кішкене інім мен қарындасым бар. Әкем соғыста, бірақ кай
жерде екенін білмейміз. Осы сіздер тұрган селода меніц
нағашы шешем бар еді, бұдан бір ай бұрын сіздер оларды
кейін карай, Каменка селосына көшірдіңіздер ғой.
— Оны кайдан білесің?— дедім мсн баланың білгірлігіне таң қалып.
— Мен бәрін білем. Осыдан бір жүма бұрын Қаменкадағы нағашы шешеме де барып қайтқам.
— Ж олда сеиі ешкім ұстамай ма? Немістердіц көзіне
түспейтін, біздіц әскерлерге көрінбейтін сиқырың бар ма?
— Еш сиқырым жоқ. Бірақ қай жермен қалай жүретінімді өзім ғана білем. Мына өзеннен өтіп шығу, судың астымен жүзіп кету меи үшін түк қиынщылығы жоқ.
— Жарайды, солай делік, сен мүнда қашан келдің және
не үшін келдің?
— Мені мұнда «Боря ағай» жіберді. Сіз ол кісіні білетін
боларсыз?
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— Ж ок, білмеймін.

— Е, онда сіз бастык. емес екенсіз ғой. Боря ағай тек
бастықтың өзімен сөйлес, өзіне гана айт деп еді. Енді калай
болды?— деп бала сөзден тоқтап калды. Біраз үндемей
тұрды да:
— Мұиыңыз қалай, бастыктың орынбасарымып деп алдағаныңыз сізге үят смес не? Боря агайды білмейді екенсіз, ендеше, сіз «орынбасармын» деп бекер айтып тұр екенсіз ғой,— деп бала енді мені сөзден тоқтатып қойды.
Осы кезде, сәті түсіп, батальон командирі капитан Булатов келе калды. Ол менің кіммсн сөйлесіп отырғанымды
сырттағылардан естіген болу керек, үй ішіне күле кірді.
— Комиссар, қалай, не туралы әңгімелесіп отырсыңдар?— деді ол.
Мен бір парақ қағаз алдым да: «мыиа бала тегін емес,
«Боря агай» дегеннен келіп отыр. Сен ондай адамды білесің
бе?» деп жаздым. Капитан «жок» деген бір гана сөз жазды.
«Олай болса, сен келссі жер кеиеге барып, полковникпеи
байланысшы, бәлкім ол білетіи шығар» деп тағы жаздым.
Бұл сөзіме түсінгеи капитан: «Мен сендерге бөгет жасамайын» деп шығып кетті.
— Біздің үлкен бастыгымыз жаңағы кісі. Ол екеуіміздің
сөйлесуімізге бөгет жасамаймын дсп кетіп қалды ғой. Кәне,
енді, әңгімемізді жалғастыра берейік. Сонымен «Боря ағаіі»
кім? — дедім.
— Ол — партизандардың командирі.
— Е, білем, білем,— дедім мен білмесем де.— Бағанадан бері солай демейсің бе? Әй, балалық-ай! Мен «Боря
ағай» дегенге басқа бір^адам ба деп қалып ем. Өзіміздің «Боря агай» жіберген екен ғой сені. Иә, ол не тапсырды?
— «Боря ағайдың» айтқаны мынау: ертең күндіз Паиковода фашистер 6 партпзанды соттамақ, соларды құтқаруга
сіздерден көмек сүрайды. Поддорье селосында 200-ге жуық
адам қамауда жатыр. Көпшілігі — қыздар, оларды зорлықпен Германияға жүмысқа жібермек деді. «Боря ағай» осы
адамдарды босату жөнінде де көмек сүрайды. Содаи кейін
айтқаны Какачево селосының батыс жагындағы қалың ағаш
арасында жаудың көнтеген әскері, танкісі мен зеңбірсктсрі
жинастырылуда. Шамасы, олар бүгін-ертең майданның басқа бір участогыиа кетпек. Міне, Боря ағайдың сіздерге жеткіз деи маган тапсырғаны — осылар. Қазір менің ксрі қайтуым керек. Боря ағайға не деи барайын?
— Қазір, отыра тұр,— дедім дс есік алдына шықтым.
Сол кезде өзіміздін капитан жәнс полк командирі келе жатыр екен. Қастарында тағы бір екі әскери адам бар.
11— 2990
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Сәлемдескеннен кейін үйге кірдік. Бүларды көріп Сашок
орнынан әскерше атып түрды.
— Үлкен бастықпен ғана сөйлескісі келетін бала осы
ма?— деді полковник күліп. Содан кейін Сашокка кол беріи амандасты.
— Дәл өзі, жолдас полковник,— дедім мен.— Бүл балаиын аты Сашок екен. Екеуміз көп әнгімелестік. Онын сөзін мен қазір сізге айтын берем. Біз сөйлесіп болғанша,
Сашок тамақтанып келсін, қарны ашқан болар.
— О да дүрыс екен.
Сашокты тамақтандыру үшін Пащенко алып кетті. Содан кейін мен Сашок әкелгеи хабарды, «Боря ағайдыц»
солемін баяндап бердім.
Біздің полковник және онымен кслген офицерлер «Боря
ағайды» біледі екен және ол жіберген хабарды зор ықыласиен тыңдады. Бізге бейтаныс офицерлер дивизиялық және
армияльіқ барлау бөлімінен келгендігін сөз арасында білдім.
— Біздің міндетіміз партизандарга қосылып, соғысты
партизандарша жүргізу емес қой,— деді полковпик,— солай бола түрса да ІІанково, Поддорье, Қакачево жағына
үш топ барлаушылар жіберейін, әсіресе Какачево жайын
біліп келсін. Мүмкіндік болса «тіл» де алып келер.
Бұл ұсыиысты баскалар да қолдады. Сөйтіп тұрғанда
Сашок келді.
— Ал Сашок,— деді полковник,— қазір сағат үш. Сен
қайт, «Боря ағайға» айт, кешкі 22-00 де біздің жігіттерді
085 белгісінен күтсін, үқтың ба?
— Үқтым. Тез жеткізсмін бұл айтқаныңызды.
— Өзің жолда немістің қолына түсіи қалып жүрме!
— Мені неміс түгіл сайтан да ұстай алмайды. Калың
ағаш арасындағы ми батпақпен жүретін жалғыз аяқ жолды өзім ғана білем, ол жерден басқа адам өте алмайды,—<
деді Сашок.
— Ал, жолың болсып,— деп Сашокты шығарып салдық.
...Айтылған уәде бойышпа сол күні түнде біздің барлаушылар «Боря ағаймсн» кездесті. Ж оғарыда аталған үш
селода да (аралары бір-бірінс жақыи болатын) болып
қайтты. Панково және Қакачевоға барғандар олжалы келді. Біздің жігіттер Панковода полицайлар қорғаған неміс
сотын тұтқындап, партизандарга тансырды. Ертең сотталғалы тұрған партизандарды босатты. Какачево мацына жииалған фашистсрден екі «тіл» әкелді. Бүл «гілдер» көп молімет берді.
Ертеціне біздіц самолеттер Какачевоның батыс жағын290

дағы калыц орманды мыктап тұрып бомбалап берді. Фашпстердіц сол мацға жинаған зецбіректері мен танктері
быт-шыт болып, көитегеи солдаты кырылды.
Осы оқиғалардын жеціспен аякталуына кішкентай Сашоктыц коскан үлесі мол еді. Ол — партнзандардыц ец
тыцғылыкты барлаушыларыныц бірі және бізбен үнемі байлаиыс жасаушысы болды. Жасыныц кішкентайлығына карамастан, ол үлкен кісініц кызметін аткарды. Алдыиа койган максатына жету жолында жацбыр да, кар да, от та
бөгет емес еді оған. Әбден үйренісіп алғаннан кейін оны
өзіміз «кішкентай Сашок» деп еркелетіп едік.
Қешегі үлы Отан соғысы жылдарында, баскьіншы жауды талкандап жецуде осындай кішкентай Сашоктар Совет
Армиясына көп кызмет істеді. Олар колынан келген көмекжәрдемін көрсетті, Отан коргау ісіне катысты. Сондыктан
да біздің халкымыз олардыц да ерлік ецбегін жоғары бағалайды. Ал біздің әңгіме еткен Сашокты, яғпи Александр
Дмитриевнч Грининді, біздің командование кейін Суворов
атыидағы әскери мектепке окуға жіберген. Ол казір Совет
Армиясының бір бөлімінде офицерлік кызмет аткарыи жүрген болу керек.

5АУЫ РЖ АН М О М Ы Ш ҰЛЫ

Днвизия командирі генерал-майор Паифиловтың бүирығы бойынша, бурынғы артиллерист, аға лейтенант
Ьауыржан Момышұлы Н. иолкыныц бірінші батальонына
командир болып тағайындалды. Бұл дивизияныц жаңадан
ғана кұрылып жатқан кез болатын.
Бауыржан батальонға келіп, командирлік қызметіне кіріскенде әскер тәртібінің шеңберіне сыймайтын біраз жагдайлар көзге түсті. «Бұл жагдайларга жол бермеу керек,
қатал болу керек. Олай етпесе, ертсңгі күні майданға
енгенде батальон айбынды бүйрықтарды мүлтіксіз орыпдай алмайды»,— деп ойлады Бауыржан.
Бауьіржан істі ең алдымен батальондағы кемшіліктерді,
тәртіпсіздіктерді жоюдан бастады, қатал болды: езіне бағынушыларға қатты талантар қоя бастады.
Бауыржанның бұлай іске кірісуін кейбір командирлер
жақтырган жок- Олар: «Мынау қайтедіі Өзінің жаяу әскердің ісіиен хабары жоқ екен» деп күңкіл шыгарды. Мұны
Бауыржан жақсы түсінді, аңгарды. Сондықтан «балық ба11*
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сынан шіриді» болмасын деп, өзіне бағынатын командирлерді тәртіпке шақыру, сөйлесу керек болды.
Осы мақсатпен ол батальон штабының бастығына бұйрық беріп, рота, взвод командирлерін шақырып алды да:
«Мыналарды сапқа тұргызыңыз»,— деп бұйрық берді.
Бауыржан сапқа жақындағанда, штаб бастыгының өзі
сапқа тұрмай, айналшақтап жүрген еді.
— Сен неге сапқа тұрмайсың? Сап — әскерде ардақты
орын. Бар, тұр сапқа!— деи бұйырды Бауыржан.
Бауыржан сапқа тұрған командирлерді кезімен шолып
етті де, оларға алда тұрған міндеттер жайында сөйлей бастады.
Бауыржан қатал сейледі, әскерде темірдей тәртіп болмаиынша, жауынгерлік рух болмайтынын, өз бұйрығын
орындата алмайтын командир сорлы адам екенін баса айтты. «Сен офиңерсің, бұйырушысың, сонымен қатар камқоршысың, олай болса, әрбір бұйрығың әділ болсын»,— деді.
Бұл сөздерінен соң, ол сапты солға бұрды да, строевое
заиятие еткізді. Строевое занятие аяқталды, командирлер
ез бөлімдеріне тарады. Командирлер тарағаннан кейін «Ерлігі үшін» медалі бар политрук Бауыржанға жақындап
келді. Ол — Жалмүхамбет Бозжанов еді.
— Мен сізді қайдан кердім?— деді Бозжанов.
Осы Алматыда көрген боларсыз,— деді Бауыржан.
Бозжанов күлімсіреп Бауыржанға қарады да:
— Ақсақал, өте қатал адам екенсіз,— деді.
— Е, мені жұмсартып неменеге ж аратпақ едіңіз?
Жалмұхамбет қызараңдаи, не айтуға білмей тосылып
қалды.
— Қатал болмайынша болмайды. Бір-екі айдың ішінде
екі жылда өтегін оскер қызметін білу, соғыс енерін үйреніп
шығу міндеті қойылып отыр. Бұл зор тәртіптілікті, дайындықты керек етеді.
Бауыржан мен Жалмұхамбеттің алғашқы рет кездескенде айтыеқан сөздері осы еді.
*

*

*

■
— Жолдас майор, мен батальоныммен 50 километрдей
жерге жол ш ы ғ ы і і марш жасап қайтқым келеді. Соған
рұхсат берсеңіз екен,— деп Бауыржан екі-үш күннен соң
полк командирі майор Елинге барды.
— Сізге не болған, осындай күн ыстықта және үйреніп
жетілмеген, ысылмаған жауынгерлермен 50 километр жерге марш жасауға бола ма екен?— деді Елин.

,
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— Осы бастан көндігіп үйрснс берсін, ыстық пен ауырлыкка шыдауды үйренсін деген максатым бар,— деді
Бауыржан.
'—.Жарайды. Өтінішіңіз орындалсын. Бірақ жақсылап
дайындалыныз,— деді полк командирі.
Батальон марш жасау жолына шықты. Қүн ыстық еді.
Бауыржан командирлерді жинап алып, марштың ерекшеліктерін, маршта тәртіп сақтау, қатардан қалмау жағын батыл ескертті.
Батальон марш жасап келеді. Марштың алдыңғы катарында — бірінші рота, соңында — шаруашылық взводы.
Колоннаның алды-арты көш көрінім жер. Бауыржан батальонның біресе алдына, біресе артына шығады, марш
тортібінің бүзылмауын қадағалайды. Ол кейде штаб бастығын, кейде адыотантын жіберіп марштың жайын біліп отырады.
Батальон жүріп келеді. Олар жолга шыққалы біраз
уақыт мүндай жол жүріп үйренбеген кенбіреулер мына жүріске ішінен ыза болып келе жатыр.
Колоннаның соңынан оралған адъютант:
— Ж олдас батальон командирі, 3-рота марш тортібін
бүзып келеді, іштерінде саптан шығыи кейін калушылар да
бар,— деді.
— 3-ротаның командирі кіші лейтенант Попов тез жүгіріп маған келсін!
Екі иығынан демін ала, тері көпіршіп кіші лейтенант
Гіопов колоннаның алдында келе жатқан Бауыржанға да
жетті.
— Сен не, қандай енер шығарып жүрсің? Ротаңда марш
тәртібі неге жоқ? Менің адъютантым тәртіп сақта, маршты
бүзба десе, сен оған: «Осы сендер-ақ басты ауыртын болдыңдар-ау» — депсің. Бүл не? Бар, тез жүгіріп, отырып, ротаңа жет, марш тортібі бүзылмасын. Егер марш тортібі бүзылғанын кәрсем, маған өкпелеме. Бар!
Попов жүгіріп кетті. Оны не себеппен батальон командирі шақырғанын кәрген командирлер, марш тортібін үстауға кірісті.
40 километрдей жер жүрген соң, батальон тыныгуға кірісті. Бауыржан шаруашылық взводының командирін шақырып алды да:
— Бүгін кухня ас пісірмссін. Азықты шикі күйіндс жігіттерге таратып бер. Командирлерге де жауынгерлердің
азығынан бәлінсін. Ж үрт тамақты бақырашқа пісіріп жейтін болсын.
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— Жолдас комбат, қызыл оскерлердіц жол азығынан
командирлерге беру, оларды тамақтандыру зацсыз ғой,—•
дей бастады шаруашылық взводының командирі.
— Бар, бұған жауапты сен емессің, менмін. Берілген
бұйрықты орындауды біл!— деді.
Жігіттер котолектеріне тамақ пісіре бастады. Бұрын
мұндай жағдайға душар болмағандар іштерінен Бауыржанды сыйлаған жоқ. Әсіресе, командирлер наразы. Бұрын тамақты котолекке пісіру түгіл, тамақ пісіруді көрмеген кейбіреулер ыза болып жүр.
Ертеңіне батальон 10 шақырымдай жүріп келіп, ағын
жатқан бір өзеннің жағасына тоқтады. Бауыржан тағы да
бұйрық беріп, ертеңгі тамақты да котолекке пісіру, әркім
өзіне-өзі тамақ дайындап ішсін деп бұйырды.
Ертеңгі тамақтан кейін батальон тагы 15—20 километрдей жол жүрді де, түскі тамак ішуге тоқтады. Батальон
командирі тамақты котолекке пісіру жайында тағы да
бүйрық берді. Күндізгі ыстыққа шаңытылған кейбір жігіттер суға шомылып салқындағысы келіп еді, оған рұхсат
етілмеді. Осы жағдайларга бұрын көндікпеген көпшілік
Бауыржанның бұл тәртіптеріне аса наразы еді, жек көрушілер де болды. Бұл жайдың бәрін Бауыржан әбден түсінді. Сондықтан да жігіттермен сейлесу керек деген қорытынды жасады.
Түскі тамақты ішіп болғаннан кейін, Бауыржан батальонды санқа түрғызуга бұйрық берді. Бірнеше минуттан
соң батальон сапқа тұрды. Бауыржан батальон сабының
алдына келді де, батальонды көзімен шолып шыкты. Шаршаған, ыстыққа соғылған адамдардың еңін көрді.
— Біз бір-екі айдың ішінде соғыс әнерін, жаумсн согысу әдісін үйреніи алуымыз ксрек,— деи бастады Бауыржан жігіттеріне арнаған сөзін.— Майданда неше түрлі ауыр
жағдайлар болады, оған көнбіс болу үшін осы бастан сол
қиыншылықтарға шыдай білу керек. Біз соғыс өнерін үйренуде көп шаршап, көп терлесек, майданда қанды аз төгеміз, шығынымыз аз болады. Сондықтанда, кухня бола
тұрса да, тамақты бақырашқа пісірттім. Ертең майданға
барғанда, кухня үнемі тамақ әзірлеп бере алмас, қарша
бораған оқтың астында кухня отын жағып, ас пісірін отырмас. Олай болса, тамақты өзің пісіруге тура келеді. Бұл
үшін де үйрену керек. Кеше кешкі тамақты пісіре алмадыңдар, оттарың да бықсып жанбады. Ал, бүгін түскі тамақты дүрыс пісірдіңдер. Бұл — үйренгендік деген сөз...
— Мен аң емеспін, адаммын,— деді Бауыржан,— согыс біткеннен кейін сендердің үй-іштеріңмен аман-сау қо294

сылуларывды, біреу— мың үшін, мың — біреу үшін қызмет
Істеулеріңді тілеймін. Осында кейбір жолдастар «командирлер қызыл әскерлердің жол азығына ортақ болды» деп
қынжылыс, реніш білдірді. Бүл қате. Соғыс кезінде командирлерді тамақтандыру үшін военторгтың дүкені меп асханасы келмейді. Сондықтан командирлер жігіттерімен
бірге тамақтанатын болсын, котолекке асып тамақ пісіруді
үйренсін.
— Біз осы маршты жасаумен көп нәрсені үйрсндік. Мүның пайдасын алдағы күн көрсетер...
Батальон қайтадан жолға шықты. Бұлар кайтып келе
жатып, темекі еккен сайға кездесті. Күн ыстық, ауа тымық
еді. Темекі еккен жерден өте бергенде, батальоннын қақ
жартысынан көбі елтіп қүлап қалды. Біреулср сұрланып,
біреулер құсып жатты.
Темекіге елтігендерді сайдан тез алып шығу шарасы
қолданылды. Қолда бар көлік жегілді. Кейбіреулердің бетіне су буркіліп те жатыр. Елтіп қалғандарға жәрдем көрсетерде ерлік жасаған Жалмұхамбет болды. Оның срлігіне
Бауыржан өте разы еді, бірақ сыр білдірген жоқ.
Темекі еккен сайдан өтіп шыққаннан кейін бірсыпыра
жігіттер шаршаса керек, артта қала бастады. Бір-екі жігіг
тіпті жүруден қалды, аяқтарын етік қаж агаи сияқты.
— Ақсақал, менің ротамда екі жігіт жүруге жарай алатын емес, арбаға мінгізуге рұхсат берсеңіз қайтеді?— деп
өтінді Бозжанов Бауыржаннан.
— Жоқ, болмайды.
— Тіпті жүре алатын емес.
— Түсінсейші, ол екеуін арбаға отырғызады екенсің, ал
басқалары да сол дәрежеде келе жатыр. Біреудің арбаға
отырғанын басқалар көрсе, мені де арбаға сал деушілер
көбейеді.
— Жоқ, оларды арбаға білдірмей отырғызайын.
— Айтқаның болсын, бірақ мұны еппен істе, басқалар
біліп жүрмесін. Олар өздері ептеп журе берсін, оган дейін
үндеме. Әбден отырып қалатындай халге ұшыраса ғана
арбаға отырғызарсың.
— Мақұл.
Ж аңағы әлсіреп шаршады дегендер де ақырын басып
жүріп келеді. Бір уақытта батальон тұрған село да кәрінді.
ІІІаршағандардың қайсысы болса да арбаға мінбестсн казармаға жетті.
Ертеңіне олар жақсылап демалды.
Неміс фашистері бүкіл күшін майданның жіңішке бір
учаскесіне жинады да, бір жұманың ішінде совет халкы295

ның қызыл астанасы — Москваны басып алмақ болып,
күшті шабуылга аттанды. Болат темір құрсанған танкілерін, самолеттерін, мың-мыңдаған әскерін Москваға қарай
жөнелтіп жатты. Отанға, оның жү^регі қызыл астаиа —
Москваға қауіп төнді. Осы кезде Қызыл Армня жогарғы
ставкасыиың ұйғаруы бойынша Солтүстік батыс майданы
жақта, екінші эшелонда тұрған 316-дивизия Батыс майданына жөнелтілді. Бұл 1941 жылғы октябрьдің бас кезі
болатын.
Дивизия Волоколамскі станңиясына келіп түсті. Полктары белгілі бұйрық бойынша, сол маңнан бекініс, қорғаныс
құрылыстарын жасауға кірісті.
Полктың батальондары, роталары өздеріне берілген
қорғану аудандарына орналасқаинан кейін, полк командирі майор Елин жолдас полктагы барлық командирлерді
жинап алын мпжіліс өткізді. Онда ол жалпы жағдайды, алда тұрган міндеттерді керсетті, командирлердің алдына
міндеттер қойды. Бұл мәжіліске 20 шақты қазақ команДирлер мен политруктар да келген еді. Ж аңағы мәжіліс
біткеннеп кейін қазақ командирлер мен политруктар Бауыржанның қасына келді. Бауыржан қолындағы иіылымын
қатты іартып-тартыи жіберді, шылымның қою кекшіл түтінін шығарды да, айналасында тұрған командирлерге кез
салды.
— Әй, жігіттер,— деді Бауыржан,— Қ азақ-қазақ болғалы талай-талай тар қамаудан еткен. Талай шабуыл-жортуылдарды басынан кешіріп, халық ез ойлаған мақсатына
да жетксн. Сонау кездегі Исатай, Абай мен Шоқандар халыққа қызмет етумен есімдерін мәңгі қалдырды. Олар —
тарихи адамдар. Халық басына күн туганда қалың қауымды бастайтын ері болмаса ел не болмақ? Ерді ел қолдамаса, ер не болмақ? Халқымыз бізді мұнда қонаққа жіберген
жок, майданға, халық бақытыи қорғауға жіберді. Соғыстың
аты соғыс қой, елі я ж арадар болатынымыз да бар шығар.
Бірақ, жігіттер, істеріңе адал болыңдар. Өлсек шәйітпіз,
халық үшіи қазамыз. Ал, біріміз осалдык істесек, опасыздық, қоркақтық жасасақ — халық алдында абыройымыз
жок, халықтың ар-намысына қара күйе жағушы боламыз.
Мүндай жағдайдаи аулақ болайық, жігіттер. Ж асасақ та,
елсек те өмір үшін, халык үшін, ел иамысы дегенді ұмытпалық.
— Бауыржан, дұрыс айтасың. Міндет те, кім екеніміз
де, бұл жерге не үшін келгеніміз де түсінікті. Халқымызға
ел-жұртымызға, қазақ баласы деген атымызға қара гаңба
салмайық,— деді Мұхамбетқұл.
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— Айтқаның— айбарлы батырдың сөзі. «Төртеу түгел
болса, төбедегіні алар, алтау ала болса, ауыздагы кетер»
деген бар емес пе? «Ерді намыс, коянды қамыс өлтіреді»
деген халықтың данышпандық сөзін естен шығармайық.
Халқымыз бізді мақтан етсін, «сенгенім сен болсаң, күйсеген аузыңды у.. » деп жүрмесін,— деп Бауыржан ақыл
айтты.
_
Бүл әңгімелерге зер сала тыңдап, ақылмен ойлаған
Бозжанов:
— Ақсақал, «ел намысы —ер намысы» деп дұрыс айттыңыз. Біз сркіңдегі адамдармыз, қауіп етпеңіз, бастаңыз
майданга, біз ердік,— деді.
Олар «қазақ баласы — ар мен намыс иесі» деген атакты абыроймен ақтауға анттасқандай болып тарасты.
Бауыржан бастаган бірінші батальон өзіне берілген
ауданда қорғаныс, бекініс жұмыстарын жүргізіп жатыр,
жігіттер окоп казып, дзоттар жасауда. Бул жүмысқа
кірісуден бұрын Бауыржап рота командирлері мен политруктарды жинап алып, батальонның қорганысы қандай
болатыныи, міндеттер жайында, ок ату секторлары, роталардың бір-біріие окпен жәрдем беруі жайында айтқаи.
Ол осы бұйрығында әрбір дзотта ең кеміпде үш-үштен жогаргы накат төсем болу керск деп баса ескерткен еді.
Өз бұйрықтарының орындалуын тексеру үшін Бауыржан
роталарды аралам ақ болды да, штабынан шықты. Ол ең
алдымеи үшінші ротанын корғаныс жұмыстарын қарап,
көп ескертпелер жасады. Қейбір окон, дзоттарды қайта жасауга бұйырды.
Бауыржан пулеметчнктерге қарай жүрді. Олар дзоттарды, окоптарып жасап болганына анадайдан кезі түсті.
Бірпешс пулеметші, қастарында полнтрук Бозжанов бар,
қызу сөйлесіп тұр. Өздерінде мақтану белгісі бар. Бүларға
Бауыржан жақындағаида Бозжанов пулеметчиктеріне команда берді де:
— Жолдас батальон командирі, бүйрыгыңыз орындалды! Пулеметчиктер корғану шебін жасап болды,— деді.
Бауыржан пулеметчиктермен дзотына женелді. Дзотты
көрді, бәрі дұрыс, үш накаты да бар. Бұйрық бойынша
істелген сияқты.
— Ақсакал, қараңызшы дзотымыз айтарлықтай емес
пе? Бүкіл батальон көлемінде бірінші орынды алатын боламыз,— деп бастады Бозжанов.
Осы кезде Бауыржан кобурынан наганын алды да, жаңағы «айтарлықтай» деген дзотты атып-атып жіберді.
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— Е, ақсақал-ау, мұныңыз не?
— Бар, қара оқ өтіп пе екен?
«Қап, дзоттың маңаііыпа жіңішке бөрене салганымыз
қате болған екен» деп әкінді Бозжанов ішінен, қызарды
Да. Осы оіімен ол дзотқа барып қаран еді, үш накаттың
үшеуінен де оқ өтіп кетіпті.
— Қалай екен?— деді Бауыржан Бозжановқа.
— Өтіп кетіпті,— деді ол, айыпты адамның даусымен.
Бауыржан рота командирі Қарабаевты шақырып алды,
пулемет расчетын сапқа қойды да, ұрысты. «Бұйрық үстірт
орындалган, көзбояушылыққа салынғапсыңдар. Үш накаттарыңнан менің наганымның оғы өткенде, немістің бомбасы
снаряд, минасы өте алмайды дейсіңдер ме?! А\ына дзоттарың мен үшін керек емес, өздерің үшін керек. Аман болуларың үшін, жаудың оғынан сақтану үшін, бұл дзотта
отырып алып жауды қыруларың үшін керек. Мұны неге
оиламайсыңдар? Істі ақылмен, оймен істеу деген қайда?
Бұл дзот емес, мола. Менің басқа айтарым жоқ, не істеймін
десеңдер де ерік өздеріңде, сендерге ешнәрсе дс бұйырмаймын»,— деп Бауыржан атына мінді де, жүріп кетті.
Арада үш-төрт күн өтіп кетті төртінші күні Бозжанов
Бауыржанды кездестіріп қалды да:
— у\қсақал, бірінші рота ж аққа бармайсыз ба?— деп
сұрады.
— Барсам барармын,— дей салды Бауыржан.
Бозжанов Бауыржанды «I рота жагына бармайсың ба?»
Деп сұраған мәнісі мынау еді: Бауыржан пулеметчиктерге
ашулы сөз айтып жүріп кеткеннен соң, олар дзоттарын бұзып кайта жасады, үш накат емес, жуан-жуан бөрене әкеп,
бес накаттан жасады. Окоптарын, атыс секторларын да
одемілеп жөндеген еді. Бауыржанға ол осының бәрін айтпақшы, көрсетпекші еді.
Бауыржан нулеметчиктергс келіп дзоттарын көрді, разы
болды. Сонан соң пулеметчиктерді жннап алып:
— Міне, енді караңдаршы, кәдімгі берік дзот жасапсыңдар. Шынын айтқанда, әркім әр жағдайда өледі, ақымақ та, ақылды да еледі. Бірақ қалай әлу — басқаша. Ал,
анадағы дзоттарыңды ондамасаңдар, сонда жау ссндерді
таяқпен ұрып жығатын еді,— деді.
Бауыржан кетуге айналғанда, қасына Бозжанов келді де:
— Ақсақал, тым қаталсыз-ау. Анада «қызым, саған айтам, келінім, сен тыңда» дегендей етін мені де боқтадыңызау, ә?
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— Окасы жок. Ұрыс-кейіс, бірак іс болсын.
•— Ол дүрыс кой. Бізге сол жолы көп сабак бердініз.
*

*

*

Руза өзенінің солтүстік шығыс ж а к беті. Осы арадая
Бауыржанның батальоны корғану бекіністерін, окоп дзоттарын жасап алып, жаудың шабуылын күтіп отырысты.
Алыста атылған зеңбірек даусы, бомба, снаряд жоне минаның тың жерге гүрсілдеп жарылған дауыстары естіліп
те жатты.
Бауыржан батальонның корғану шебін аралаи шыкты
да, осы арада жауға бір мықты соққы беруге болады деп
ойлады. Ол батальон бекінісінің алдыңғы Руза өзенінің
үстінен салынған көпірді бұздырған да жок.
Мына кепірді бұзу керек, ертеңгі күні де ж ау келе қалса, бұл көпірді пайдалануы мүмкін деп ойлаган Бауыржанға
ақыл айтушылар да болды. Бірақ, оны есепке алған Бауыржан жоқ.
Бауыржанның ойынша: батальонның алдында бірнеше
кнлометр жерде жаумен қатты соғысып шегініп келе жаткан Қызыл Армия бөлімдері бар. Олар жаудың күшін матап, шегіне соғысып кследі. Оларды мына кәпірден өткізіп
жіберу керек те, сонан соң көпірді бұзған жән. Сөйтіп, шабуылдап келе жатқан жауды осы өзеннің оңтүстік-батыс
жағынан тосып алу керек, соғыс салу; жауға қатты соккы
беру керек. Егер батальон соғыста шығынға ұшырап, хал
киындай бастаса, бұйрық бойынша кейін шегінуге болады.
Ол уақытта өздері еткізген Қызыл Армия бөлімдері Бауыржан батальонының арт жағында қорғану шебін құрған болуға тиіс. Бұлар шегінгенде екінші линиядағылар бұларды кейін өткізеді де жаумен айқаса түседі. Олар сөйтіп
жатқанда, Бауыржандар кейінгі жақтан тағы бекініс жасап, соғысқа кіретін болады.
Сол кезде Бауыржанның ойлаған ойлары осы еді. Іс
жүзінде әңгіме Бауыржанның ойлағанындай болып шықпады. Бұған бірнеше жағдайлар бар еді. Біріншіден, Бауыржан батальоныныц алдынан кейін шегінген Қызыл Армия белімдері болмады, екіншіден, Бауыржаниың батальоны тұрған жерге қарай немістер шабуыл жасамады.
Бұл жағдайлар Бауыржанды таң қалдырды. Сондықтан да, алдыңғы ж а ққа барлаушы жіберу керек, не бар,
не жоғын білу керек деп ойлады Бауыржан. Ол осы ойын
іске асыруға кірісерде де екі көзі алдыцғы жақка к а р а у м е н
болды. Бір уақытта алдыңғы ж ақта көз ұшында он шақты

адам көрінді. Жұрпгын бәрі зейін сала соларға карай калысты. Кейбір жігіттер мылтыктарын оқтап дайындала
бастады.
Оқ атушы болмасын, кім де болса келсін, ж ау болса
он адам бір батальонға не істер дейсін, коршап алайық.
М \мкін жеңіл ғана жаралы болған, кейінде емделуге кетіп бара жатқан қызыл әскерлер шығар,— деді Бауыржаи
қасында қарауыл пунктте тұрған жігіттерге.
Ж аңағы он шақты адам батальонның коргану шебіне
д е жетті. Кызыл әскерлер кнімін киген жігіттер, қару-жарақтан дым жоқ. Олардың алдынан бірнеше қызыл әскср
шықты да, қарсы алып, тосып алды. Оларды ертіп Бауыржандар тұрған қарауыл пунктқа алып келді.
— Кімсіндер?— дсп сұрады Бауы рж ан.

— Қызыл әскерлеріміз...
— Қайдан келесіңдер? Ж аралы адамсыңдар ма?
Ж аралы емеспіз, алдыңгы Майданнан келеміз.
— Майданнан!.. Е, полктарың, әскер бөлімдерің, командирлерің қайда?
Олардың кайда екенін білмейміз. Біз жаудың коршауында қалып ек, содан шығып келсміз. Қімнің қай жақта екенін білу қиын...
— Ж а у қай жерде тұр, көп пе?
Тіпті көп. Алдыңгы ж а қ қаптап келе жатқан неміс
танкі, самолеттері көп...
Бауыржан тағы біраз нәрселер жайында сұрап еді: «Пеміс дегенің жойқыи» дегеннен басқа жарытымды жауап
ала алмады. Бұл «қоршаудан» шыққандардың көзіне кұбыжық жойқын боп көріне бергені байқалды. Бұларды
Ьауыржан полк штабына жөнелтті,
Бұлар кетісімен тағы бір тон «коршаудан» шыққандар
әтті. Бәрі де неміс туралы ұрей айтады. Бұл жағдайдан
Бауыржан қорытынды жасады: «мына антұрған қорқақтар,
қоршауда болдық» дсп батальонның жігіттеріне үрей салуы мүмкін. Енді мұндай «коршаудан» шыққаи қоркақтар
керінсе, олардыц қару-жарағын алып, өздеріне тіл қатпастан полк штабына жібсру керск» деп ойлады.
Бауыржан алдыңгы ж аққа барлаушы жіберу туралы
қорытынды жасады да іске кірісті. Он шақырымдай жерге
ілгсрі қарай барлаушы жіберіп еді, олар барған жерде
«неміс жоқ» деп қайтты. Қелесі жолы он бес шақырымдық
жерге барлаушы жіберіп еді, олар да еш ақпарсыз, «неміс
жоқ» деумен қайтты.
Батальон бекінісініц алдынғы жағында, батысқа карай
25 шақырым жерде Середа деген село болатын. «Соған бар300

лаушы жіберу керек» деп ойладьт Бауыржан. Оған барлаушыға барғандар «Середада неміс бар, көптеген автомашица, танкілері, әскерлері бар екен, көрдік» деп қайтты.
Барлаудыц бұл ақпарын тыңдағаннан кейін Бауыржан
мынадай қорытынды жасады: «Середаға жүз шақты адам
жіберіп, бір түпде шабуыл жасау керек. Қайткен күнде
«тіл» әкелетін болсын. Середадан бізге қарай шығатын
жолдын әр жеріне мина койылсын және сол жолдың үстіндегі көпір бұзылсын» деді. Осы ойын іскс асыру үшін ол
штаб бастығы Рахимов Хабибулла (ол жақында ғана штаб
бастығы болып тағайындалған) мсн Жалмүхамбет Бозжановты шақырып алып, жоспарын айтты. Олар мұны макұлдады.
— Рахимов, сен комаидирсің, Бозжанов, сен осы отрядтың командирісің,— деді Бауыржан.
Сонап кейін жүз кісіден отряд күрылды, отрядқа әр бөлімшеден екі-үш жігіттен алыиды. Отряд жолға шығарда
Бауыржан олардың алдына қойылғаи міндетті нақтылап
түсіндірді де:
— «Тіл» алып келу — басты шарт. Қешегі «қоршаудая
шыққан қорқактар» немісті бір мыкты неме етті ғой. Олай
емес екенін, немісті де ұрып жығуга болатынын дәлелдеңдер. Өлгендерің я ж аралыларың болса, оны тастамаңдар.
Отряд Серсдаға жақындады. Середаның солтүстік-батыс
жағында ағаш болатын еді. Сол ағаштың жағалауыпа
отряд токтады. Рахимов отрядты үш топка бәлді, бірін өзі,
екіпшісін Бозжаиов, үшіншісін бөлімше командирі Масяж
бастамақ болды. Бұл үш топ селоның үш жағынан шабуыл
жасап жоспарын, шабуылға шыгар алдында скі рет қызыл
ракета атып сигиал беретінін белгілссті.
Олар барлық жоспарыи жасап алды да, жаудың жүрістүрысын бақылады. Бакылау корытындысы мынаны айқындады: жаудың автомашинаға отырған әскерлері, танкілсрі
Середаға жиналып алып, оңтүстік шығыска және солтүстік
батыска қарай екі айырылып жөнеліп жатыр. Ал, Бауыржандар тұрған ж аққа қарай тартатын жолмен жүрмейді.
Бұл Бауыржандар қорғап жатқан жерді айналыи кету деГС-Н с ө з ғой.
Түн ортасынан ауып барады. Айнала жым-жырт. Әлгінде ғана немістер бақылдасып жатыр еді, әр жерде мотор
дауысы да естіліп еді, қазір оның бәрі тынған сияқты. Отряд командирі лейтенант Рахимов жігіттерін жинады, үш
топты селоның үш бүйіріне бөлді де, кайтарда жипалатын
жерді белгіледі және жолға мина коюшылар мен көпірді
бұзушыларға қарап:
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— Сендер жолдың әр жерше мина қойыңдар. Қөпірді
қазір бұзбай, дайын тұрыңдар. Операция аяқталганда жиналу ушін бір-ақ ракега атам. Сол кезде көгіір бұзылсыи,
онан соң өздерің осы жиналуға белғіленгсн жерғе келіңдер,— деді.
Отряд үш топқа бөлініп жүріп кетті.
Түнгі сағат екіден асып барады (бұл 1941 жыл октябрь
айының 13 күнгі түн). Қараңғыда екі қызыл рулета сигнал
беріп «атака» дегенді айтқандай болды. Селоның үш жағына тиген үш топ пулеметтеп де, винтовкадан да, автоматтан да оқты жаудырып жіберді. Қейбір жігіттер терезеніц
сыргынан келіп, үйдің ішіне граната тастап жатыр. Қараңғы түн іші тарсыл-гүрсілгс үн қосты. Түнгі дауыс қандай ащы.
Мұндай ойламаған жердсн бола қалған шабуылды сезген немістср далаға жүгіре шығысты. Бірақ олардың көбіи
ержүрек жауынгерлердің огы ұшырын түсіріп жатты. Бозжанов гранатасымсн бір машинасын киратты. Тағы бірнеше жігіттер гранатамен бірнеше машина, екі танкті
қиратты. Бүлар согысып жатқанда Рахимов екі-үш жігітті жанына ертіп алып, иемістердіц штабы тұрған үйге еніп
барды. Үй ішіндегі немістер бүлардың қалай келгеніне түсінбей үрпиісіп қарай қалды. Бір жігіт штаб докумснттерін жинап ала бастап еді, оған бір неміс:
— Русь!— деп зскіре қарады.
— Ой, әкецніц аузын! Мә, саған русь!— деді де немісті
ұрып жығып, атып тастады.
Бұлар нсміс штабының документін, бір мотоциклды
және бір неміс ефрейторын алын шыққанда жақындап
қалган мотор даусын естіді. Бұл — немістердің Середадағы достарыиа көмекке жіберген танкісі, әскері болу керек
деп ойлаган Рахимов бір қызыл ракетамен сигнал берді.
Бұл «қайту керек, міндет орындалды» дегені еді.
Отряд өздері белгілепген жерге жиналды. Серсда өртсніп жатыр. Немістердің автомашинасы, оқ-дәрісі, өлгсн
адамдары отқа күйіп жатыр.
Отряд жииалып болды. Екі адам жаралы. Ержүрек командир Масяж каза болды, бірақ оның денесіи жігіттер
тастамай алып шықты. Рахимов операцияныц корытындысын жасағанда — екі танкі, бес автомашина қиратылды,
50 шақты солдат және офицер жойылды, неміс штабыныц
документі, бір мотоцикл қолға түсті, бір неміс ефрейторы
тұтқынға алынды, көпір бұзылды, жолга бірнеше жерден
мина қойылды деді.

Операцияны ойдағыдай орындап, бұлар батальонына
Бұлар ксле жатқанда алдарынан Бауыржанныц
өзі шыгып қарсы алды. Оған отряд командирі Рахимов
жолдас: «Жолдас батальон командирі, сіз берген жауынгерлік бұйрық орындалдыі»— деп баяндады. Бауыржан
бұған разылық білдірді де, тез батальонды жинап, сапқа
тұрғызу керек деп байланысы арқылы рота командиріне
бұйрық берді.
Бауыржанныц бұйрығы бойынша батальон сапқа тұрды. Батальон сапыныц карама-карсысына операциядан
қайтқан отряд та сапқа тұрды. Бауыржан екі саптыц ортасына шықты да жалынды сөз сөйледі:
— Кеше ғой, «қоршаудан» шыққан қорқақтарды көрдіцдер. Олар неміс туралы не айтпады, олар немісті жецілмейтін, өлмейтіп бір жойқын нәрсе етіп көрсетіп еді. Мына
қарацдаршы, немістіц бір гарнизонын қнратып қайтты, 50
шақты адамын жойды, танкісін, автомашинасын қиратты,
көп документ әкелді. Біздіц жігіттердіц шығыны: екі адам
жаралы, бір адам қайтыс болды. Бірақ айбынды бұйрык
орындалды. Солары ушін мына батырларға алғыс айтам
деп,— отрядқа қарады. Бұл алғысты мақұлдағандай бон
батальон сабында жігіттер кол шапалақтап жіберді.
— «Өлмеймін, өмір бойы жасаймын, үстемдік стем,
басқа халықты құл етем» деп келген немістіц түрін қарашы, көк сона сияқты,— деді Бауыржан.
— Жок, немістер мыкты дегсн бекер сез. Оларды қыруға да, атуға да болады. Тек қорықпау керек. Егер немістен
бұға берсен, оныц жалы шыға береді. Қорықпай қайсарлапа қарсы тұру керек. Бұл жөнінде біз алғаш айқасудыц
нәтижесін көрдік. Біз жецеміз, жолдастар!— деді Бауыржан.
Бауыржан сөйлеп бола бергенде, отряд сапынан Древе
деген қызыл әскер шықты да, Бауыржанныц қолына бір
алтын сағатын ұстата берді.
— Мұның не?
— Мен түнде бір офицерді атып өлтірдім, соның белгісі үшін мына сағатын алып ем, соны сізге сыйлаймын.
— Көп рахмет. Ал, Древе батырым, сен бүл сағатты
маған сыйладың, енді мен осы сағатты саған сыйлаймын.
Ескерткіш етіп тақ, бір уақыттарда сағатына нешс неміс
өлтіргеніңді білу үшін керегі болар,— деп сағатты Древенің қолына тағып, арқасынан қақты.
Бауыржан неміс ефрейторын, қолға түскен жаудыц
документтерін, трофейлық автомат, винтовка, мотоциклды
поЛк штабына жөнелтті.

кайтты.
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Бұл кезде Масяждың кабірі де казылып даяр болды.
Масяждың денесі табытка салынып, қабір басына әкелінді.
Бауыржан батальонға арнап сөз сөйледі: согыс шығынсыз
болмайды, елі, Отаны үшін мына кісі командир Масяж жолдас жау оғынан каза болды. Ол бір топ қызыл әскерді бастап жаудың Середа селосыпдағы мына отрядпен гарнизоныч
кұртуға барды. Тамаша ерлік жасап, жаудан кегін ала
қаза болды. Біз Масяж үшін жаудаи кек аламыз.
—
Қымбатты қаһарман, ержүрек Масяж! Мен сснің
қабіріцнің жанында тұрмын. Сен ер сдің, батырлық өліммсн елің үшін қаза болдың. Атыцды халкыц, тарих ұмытпайды. Ссн өлген жоқсың, денең өлсе де ісің өлмес, есіміц
өлмес, сен өзіце тарихтан лайық орын алдың. Сен үшін
жаудан кек аламыз деп кабірің жанында ант етеміз!
Бұдан соң батальон өзіпің сүйікті кіші командирі Масяжбен қоштасып, үш рег мылтық атты. Атылған мылтық
тымық ауаны жаңғыртқандай болды.
Сол күні кешкс батальон жігіттерінің әңгімесі өткеи
түнде Ра.химов пен Бозжанов бастаган операцияның жайында болды. Операцияға әрбір бөлімшеден екі-үш жігіт
қатысқан еді ғой, солар барлық окиғаны, калай барғандарын, қандай әдіспен шабуыл жасагандарын жігіттсрге
баяндаумсн болды. Олардыц әцгімесі кейбірсулсрге нсміс
алып болып көріиген ойды сейілтіп, «мықты» немісті де
қыруға болатынына көздерін жсткізді. Әрбір бөлімшсдеи
екі-үш жігіт алып отряд құру жайыидағы Бауыржанның
көздеген бір мақсаты: кергсн-білгендерін операцияға қатысқандар өз сөздерімеи жолдастарына айтатын болсыи
деген ой еді.
Батальонныц шеп кұрып, бскініс жасаған жері Руза
өзенінің солтүстік-шығыс жағы. Екінші рота Новлянское
дейтін селоның солтүстік-батысында өзеи ж а қ бетінде,
үшінші рота Васильсва, Сазарева дейтін деревнялардың
өзен ж ақ бетінен қорганыс жасауда. Ал, бірінші рота екінші және үшінші ротаныц аралығында. Батальонныц бүкіл
бекінісі алты-жеті километрге созылган.
Новоселенское деген оцтүстік батыска карай шығатын
жол бар. Ол жол көпір аркылы Руза өзепінен өтіи Житаха дстен дерсвняга аиарады. Васильсвадан шығатын жол
да кәпірден өтіп оңтүстік батысқа карай, Чернова, Қусакино деген дерсвняларға тартады. Осы айтылған екі жол
өзеннсн шыкканнан соц, қалың ағаштың ішімен жүреді.
Бауыржанның бұйрығы бойынша екінші ротаның командирі өзен мен Ж итаха дерсвнясыныц екі аралыгына
барып жауынгерлік қарауылын қойды. Рота Қусакинода
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еді, Бауыржан алдағы үрыстардың жагдайын ойлай келе,
екінші ротаның жауынгерлік карауыл алдынан, Жнтахага
алты адам барлаушы қою керек деп тапты да, алты адамды соған жіберді. Житахадан Новлянскоеге баратын жол
жаудың автомашинасы, танкісі болсын, әскер колоннасының журуі үшін де қолайлы еді.
Бауыржанның Ж итахадан шығатын жол жаудың жүруіне қолайлы деуі дұрыс болып шықты. 1941 жылы октябрьдің 21 күні жау Ж итахаға келіп қалды. Ж аудың көптігіне қарамастан, бағанағы бакылау жұмысын аткаруға
л<іберілген алты адам жаумен соғыс салды. Олар жауды
бастырмай үш сағат ұдайымен алысты. «Бұл не пәле?» деген оймсн жау әсксри сап күрып, шебін жаза бастады.
Алты адамның қарсыласуын сындырып, ж ау бірінші ротага беттеді. Бірақ жауды бірінші ротаның жігіттері ок жаудырумен карсы алды да кен шығынға ұшыратты. Алдында
қарсыласуға жарайтын мына сияқты мықты күш барыи және езен бөгет болатынын көрген ж ау шабуылын қойып,
кейін шегінді.
Октябрьдің 23 күні жаудың бір ротасы емес, бір полкы
Бауыржанның батальонына қарай шабуылға әзірленді.
Мұны көрген Бауыржан артиллерияның жауға карсы оқ
атуын сұранып еді, ол болмады. Ж ағдай қиындай бастады. Бауыржан артиллеристерге қайтадан жауап берді.
Біздің артиллеристер жаудың жиналған жеріне қарай гүрсілдетіп снарядты жаудырып берді. Бірақ бұған ж ау жауап
қайырмады.
Ертеңіне таңертсңгі сағаг сегіз шамасында жау барлық
артиллериясьтн, минометтерін Бауыржанның батальонына
карай бағыттап оқ жаудырды. Артиллериясының қалай атқанын бақылап, жаудың корректировчик бақылаушы самолеті ұшып журді. Руза өзенімен Житаханың аралығына койылған екінші ротаиың жауынгерлік қарауылына ж ау келіп
қалды. Бірақ ондагылар жауды окиен карсы алды. Согыска кірісті. Олар жаудың шабуылын тойтарып отырды.
Олардың үрысы скі-үш сағатка созылды. Бұлар немістің
бір ротаға жуық солдаттары мен офицеріи қырып салды. Бұлардың өзінен алты адам өліп, жеті адам жаралы
болды. Бұл соғыста жауынгер Донских 9 рет жараланды,
кіші командир Волков 7 рет жараланды. Сонысына қарамастан олар соғыса берді, бұйрықты орындауды білді. Бұлай соғысудан нәтнже танпаган немістер қайтадан артиллериядан гүрсілдете бастады.
Сол күні Кусакинодағы жауынгерлік карауыл соғысқа
кіргеи еді. Ж а у Ку.сакино арқылы Васильеваға қарай ша305

буылға шыккан еді. Бірак, ұрыстың үлкені Новолянское
бағытында болды. Сондыктан Бауыржан үшінші ротада
аз болды да, соғыстың қызып жатқан жері екінші ротаға
жөнелді.
Бауыржан Новолянскоеге келгенде катты атыс болып
жатыр еді. Қөше бойын бойлай зуылдап өтіп жатқан оқ.
Бұған Бауыржан қарамастан алдыңғы окоптағы азаматтарға жетуге асықты (осындай жағдайда адам оқ тиеді-ау,
өлемін я жараланам-ау деп ойламайды ғой). Бауыржан
жүгіріп келе жатыи артдивизняның командирі Кухаренконы жолықтырды.
— Хал қалай, жігіттерге кемектесіп жатырсыңдар ма?—
деп сұрады Бауыржан.
— Атып жатырмыз...— деп айта салды ол. Бұғаи Бауыржан түсіне қалды да:
— Ер маган!— деді дс, селоның орта шенінде түрған
шіркеуге алып келді. Екеуі жүгіріп отырып, шіркеудің төбесіне шықты.
Бауыржан қолына бинокльды алып қарап сді, жаумен
екінші ротаның катты атысыи жатқанын және жаудың артиллериясы үздіксіз атып тұрғанын көрді. Ж ауға қарсы
біздің артиллерия да атып жатыр, бірақ снарядтарының
жарылуы жаудың тұрган жерінен әжеитәуір жер артта
жатыр, снарядтың дол түспегеніне ызаланып кетті де:
— Кухаренко, ананы көрдің бе, нсге бұлай атасыңдар?— деп Бауыржан ашулана қарады.
— Қайдан білейін. Бұдан бүрын біздің дайындаған артиллериялық мәліметтсріміз дәл сол жер еді. Ал жау одаи
бертінде. Қайтадан мәліметтер дайындайық,— дей беріп
с д і , оның сөзін Бауыржан бөліп жіберді де:
— Бар, тез төменге түс. Батареялардың бәріне радио
аркылы хабарла, команданы өзім берем, соны орындауды
біліңдер. Ұқтың ба?
Кухаренко төмен түсіп кетті. Бауыржан бұрын артиллсрияда істеп үйренгсн өнерін осы арада көрсетті. Артиллерияны атуы үшін мәліметтерді бірнеше сагат дайындап,
қағазға жазу керек қой, Бауыржан олай етпеді (оған уақыт
кайда?). Қолына бинокльды алды да:
— Левее 40°, прицель!— деп команда берді. Бұл команда бойынша артиллеристеріміз гүрсілдетіп еді, дәл тигізді.
— Жаудың тап төбесінен түсті. Тағы да бір 20 снаряд
атылсын!— деп Бауыржан команда берді де, жерге түсті.
Ол жерге түскеннен кейін Қухаренкоға:
— Әрбір бес минуттан соң он снарядтан атылып тұр306

сын!— деп бұйырды да ротасына қарай жүріп кеттк
Бауыржан кетісімен-ақ жау бұлардыц команда беріп
тұрған жері шіркеу екенін сезіп қалды да, шіркеуді атқылады. Шіркеу қирады, сонымен бірге радио қирады. Бірақ, артиллеристер атуын докарған жоқ.
Бауыржан көшемен жүріп келеді. Ол екінші ротаныц
командирлік пунктына барып еді, ешкімді кездестіре алмады. Қөше бойында оқ зуылдап, қарша бораи тұр. «Лпырау, бұл екінші ротаның командирі ІДербаков қайда кеткен?» — деп ойлады ол. «Қой не де болса ротанын оң ж а қ
шетіне барайын» деп жүгіре жөнелді.
Оң ж а қ шеткі оконқа келіп еді, окопта көздері бақырайып отырған жігіттерін көрді. Жігіттер комбаттың мынадай жағдайда окопқа келгеніне әрі разы, әрі қуанып
қалды.
— Халдерің қалай?
— Хал жаман емес. Атысып жатырмыз. Әлгі кезде
қатты атысып ек, қазір саябырси бастады,— дейді жігіттер.
Бұлардың жайын білгеннеи соң келесі окопқа баруга
ыңғайланса да, отырған орнынан тұра алсайшы. Екі етегінен біреу тартып жібермей тұрған сияқты болды да тұрды. «Агіырмау, маған не болды» деп секіріп тұрайын деп
еді, тұра алмады. Бұл кезде оны өзін-өзі сақтау (самохранение) дсп аталатын инстинкт билеген сді.
Бауыржан «ауп!» деп орнынан тұрды да, жүгіре отырып, жүз метрдей жерде тұрған келесі окопқа барды. Опдагы жігіттермен әнгімелесті, хал-жайын айтты. «Немісті
мықтап ұрыңдар» деді. Сонан соң ол тағы бірнсше окоптарга барды. Бұл уақытта, алғашқы окопта оның етегінен
тартқан белгісіз қауіп күші артта қалған еді.
Бірнеше окоптарда болып келе жатқан Бауыржанның
алдынан Бозжанов шыга келді де:
— Ақсақал, мұнда неғып жүрсіз?— деді.
— Өзің ше?
— Мен осындағы пулемет расчетыма келіп ем. Ж ана
екінші ротаның командирі Серебряков жаралы болды.
Қазір мен оның орнына командир болып қалдым.
— Ә, мұның дүрыс болган екен. Бекінісіңді мықтап ұстағын,— дсді де Бауыржан басқа ротасына қарай жүріп
кетті.
Сол күні барлық окогітағы жігіттер Бауыржан туралы:
«Біздің комбат тамаша адам-ау, өте қатал, бірақ батыр
жігіт, көрмейсің бе, бұрқырап жауған оққа қарамастап
окопқа келгенін. Бұл батырлык емес пе» десті.
Бауыржанның бекінісіне бірпеше рет жау шабуыл жа307

сап көріп еді, бірақ одан түк шығара алмады. Сонан кейін
бұл батальонды айналып өту тактикасын қолданды да,
Бауыржаннын батальонынын оң жағындағы екінші батальонға қарай беттеді. Бұл арада жау онша қатты қарсылық көрмей, қорғанушылардың тылына шыға келді. Сол
арада жау қанатын жайып, соққыны Бауыржанның батальонының тылынан жасауға кірісті. Бұл кешкілік кез
еді.
Ж ағдайдың ауырлағанын Бауыржан керді де, рота командирлерін кешкі қараңғы түсе берген мезгілде өзіне
шақырып алды. Командирлердің можілісінде Бауыржан
бар жағдайды, аса сергек болуды айтып таратты.
Бауыржан батальонның сол ж а қ флангасында 76 миллиметрлік 4 зеңбірек, 45 миллиметрлік екі зеңбірек болатын. Бүл басқа бір полктын қалдырған зеңбіректері еді,
Бұларды жауға тастамай алып шығу міндетін Бозжаиовқа жүктеді, оның қасына 25 адам қосып берді. Бозжанов
он бес адам апарып жаңағы зенбірсктерді 400 снарядпен
түн ішінде алып келді.
Ертеңіне таң қараңғысында полк штабынан Бауыржанға арналган пакет келді. Ашыи оқып көрсе «кейін шегініңдер» депті. Сол арада Бауыржан командирді жинап жіберіп,
бұйрықты оқыды. Бұған косымша өзі де бұйрық берді.
—
Біз кейін карай шегінгелі отырмыз. Соғыста тұтқынға бір де неміс алынбасын. Бірде-бір қызыл әскер тұтічынға берілмесін. Ок-дәрі үнемделсіп. Үрейленіп паника
жасаушылар болса, табанында күртылсын. Ең соңғы оқ
өзің үшін қалдырылсын. Бұйрықсыз ешкім дс өз бстімен
кейін шегінуге болмайды.
Батальон шегіиуге дайындала бастады. Батальонның
шегінуін қамтамасыз ету үшін Бозжановтың қарамағына
Оір взвод және бес зеңбірек қалдырылмақ болды. Батальон
түн ішінде шегіну керек, бірақ әлі шаңкай түс. Мұндай
кезде уақыттың өтпейтіні қандай. Айнала гүрсілдеи жатыр. Бір уақытта немістің бір ротасы шабуыл жасап еді,
оны біздін жігіттер қайырып тастады. Бұл согыста қолға
екі қол пулемет, бірнеше автомат түсті, бірнеше неміс тұтқынға алыиды.
Күн кешкірс бастады. Бауыржан батальонды жинап
алды, барлық кару-жарақты, келік-сайманды, жігіттерді
тексеріп карап шықты. Қас қарая бастаганда Бауыржан
батальонын бастап, бір саймеи кейін қарай шегіие жүрді.
Батальонның шегінуін Бозжанов бастаган топ соңыпан
корғап кслсді.
Бұлар жүріп келеді. Бір уақытта үлкен қара жолға
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жақындап еді, жол бойы өтіп жатқан неміс әскерін, танкілерін көрді.
Бұлардың алдынан немістің бір ротаға жуық әскері шыға келді. Оған Бауыржандар оқ жаудырта ығыстырып жіберіп, өздері аман-есен жолдың ар ж а қ бетіне әте шықты.
Бұлар жолдың екінші бетіндегі ағашқа сіңіп те үлгірді.
Бір уақытта бұларды немістің тоғыз тапкісі көріп қалып
оқ жаудыртып еді, одан келген зиян болған жоқ.
Бауыржан ағаштың ішінде батальонды тоқтатты. Қалай қарай жүру керек? ГІолк бұйрығы бойынша баратын
жер нсміс қолында. Оған барудан пайда аз. Опың бер жағында полк штабымен де кагынас, байланыс жоқ. Олай
болса бір ғана жол бар. Ол — Волоколамск қаласына
бару.
Бұлар Волоколамск қаласына қарай жүрді. Ж олда
екі күн жүріп отырып, октябрьдің 26 күні Волоколамскіге
жетті.
Волоколамскіде Бауыржан генерал-майор Панфиловты
жолықтырды. Генерал Бауыржанды кергеннен-ақ:
— Уа, батырым, аман-саусың ба? Сені бүкіл батальоныңмсн қоршауда қалып кырылып бітіпті деп еді. Бәрекелде аман-сау болсаңдар жақсы,— деді.
— Аман-саумыз. Күшіміз жеткенше жаумен соғысып
бақтық, бұйрығыңызды орыидауға күш салдық.
— Жарайды. Соғыстың, тартыстың мықтысы әлі алда.
Соган дайын бол!
— Мақұл. Дайынбыз!— деді Бауыржан.
Генерал-майор Панфилов Бауыржанды шақырып алды
да:
— Сенің батальоның менің операцияшы тобым болады. Бүгіннен бастап сен ез полкыңның карамағынан шығып менің қарамағыма енесің,— деді. Сонан соң генерал
Панфилов Бауыржанның алдына айбынды міндет қойды.
Генерал қолыпа картасын алды да:
— Мына жерді біздің 1077 полк қорғауда, ал оның оңжағында көршілес 690-атқыштар полкы қорғап жатыр.
Осы екі полктың арасында біраз ашық жері бар, сол жерге барып, сенің батальоиыц бекініс жасау керек. Түсіндің
бе?— деді.
— Толық түсіндім.
Бауыржан батальонын бастап, генерал Панфилов көрсеткен жсрге келіп, бекініс жасауға кірісті. Немістер шабуылдап келеді. Хал сағат сайын қиындауда. Бауыржанның қарамағында артиллерия жоқ. Бұдан бүрын соғыста
болған зеңоіректер полкта кеткен.
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Батальоннын екі жағындағы полктарға немістер катты
шабуыл жасауда, олардын. халдері кандай, алдагы жағдай не болмақ? Мұнын Оәрінен Бауыржан хабарсыз отыр.
Ешқандай қатынас, байланыс жоқ. Бұл қалай?— деген
оймен Бауыржан көрші полктың біріне барып қайтқысы
келді. Көршілес 1077-полкқа қарай беттеп еді, оны немістін
снайпері атқылай бастады. Тіпті жүруіне жол бермей, жаткызды да қойды, басын көтере берсе-ақ болғаны үстінен оқ
зу етіп өте шығады. Осындай арпалысудың астында Бауыржан жарты сағаттай уақыт өткізді. Бір уақытта еңбектей отырып ілгері жүрді. Келсе көрші полкы жоқ. Ешкімге айтпастан кейін шегініп кетіпті. Бұл кезде немістер
бірнсше күнге созылған қатты согыстардан кейін Волоколамск қаласын алған. Осы арада ол Москваға қарай шабуыл жасамақ. Бұл жоспарын немістер орындауға кіріскен. Сондыктан да олар 1077-полкты шегіндірген.
Бауыржан оң ж а қ кершісі 690-атқыштар полкының халін біліп еді, олар да шегініп бара жатқанын көрді. Бірнеше қызыл әскер зенит зеңбіректі тастап кетіп барады екен,
мұны Бауыржан көріп алды да:
— Зеңбіректі тастауға болмайды,— деп бұйырды.
Бауыржан батальонының айналасы немістер. Бір уақытта немістср шабуылдап, Бауыржанның батальоныч
қоршап алуга ұмтылды. Бірақ, одан ешнәрсе шықпады,
Ж аудың шабуылын біздің жігіттер қиратып тастады. Бұл
соғыста жаңағы зенит зеңбірек көп қызмет атқарды. Соңынан, ол зеңбіректі немістер құртып жіберді.
Бауыржан бастаған батальонның айналасына немістер
салған темір қоршау сағат сайын кыса бастады. Батальониың Волоколамск жағы да толған немістер. Тек өту үшін
кішкене ғана коридор қалған сияқты.
Бауыржан бұл жағдайдың бәрін кәрді, түсінді. Көршілерінің ескертусіз кетіп қалғанына қатты ыза болды. Әрі
көрші жоқ, әрі штабпен байланыс жоқ. Осы жағдайда пе
істеу керек? Бауыржан жағдайды қарастырып ойлай-ойлай келді де: «шегіну керек» деген қорытынды жасады.
Ол бұл қорытындысын командирлерге де айтты, кешке таман жүретіндіктерін білдірді.
Күн кешкіріп барады. Бауыржан бір төмпешіктің үстіне шықты да, кәз алдыңан шегінуге беттеген батальонын
өткізіп тұр. Оның алдынаи әткенде жұрт үндемей, тәртіи
сақтап өтіп барады. Ол осы қалпымен бүкіл батальонды
өткізіп болды да, саптың артынан өзі жүрді. Оның қасына
саптың соңында келе жатқан Бозжанов келді де:
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— А қсақал, неге ж а л ғ ы з қаласы з, ж а зы м
қайтеді,— деп ақы л са ла айтты.

болсаныз

— Е, мен өлсем, сендер бар емессіңдер ме? Батальонды
сендер басқаруға жарамайсыңдар ма?
— Ойбой-ой, комбат қай жерде болса, батальон сол
жерде. Сіз жоқ болсаңыз, батальонда не сән, не күш қалар
дейсіз...
Б ау ы р ж а н бұл сөзге ы заланы п кетті: «біреу батыр
болғанш а, мың батыр болсын» деп айтып салды.
Батальон жүріп келеді. А ралары н д а ж а р а л ы болған
жігіттер де бар. Кейбір ж а р а л ы л а р д ы төрт жігіт п ал атк а ға
салып көтеріп келе ж атыр.

Бұлар жүріп отырып, Калистова деген селоға жетті.
Мұнда 1077-полк тұр ексн. Бауыржан полктың штабына
барды. Мұнан дивизия штабының «Бауыржан бастаган
батальон Горький деревнясы маңынан бекініс жасасын»
дегсн бүйрығын алды.
Бауыржан дивизия штабының бұйрығы бойынша көрсетілген Горький деревиясына барып, бекініс жасауға кірісті. Бірнешс күннен бері тынықпаган, шаршаған және төрт
күн бойына нәр татпаған жауынгерлер үндеместсн бсрілген бұйрықты орындаи, ококтар қаза берді. Қорғаныс линиясын жасап жатыр.
Бауыржан батальонының екі ж а қ қанаты — басқа әскер бөлімдері. Оны Бауыржан білетін, бірақ байланыс жок
сді. Бауыржанның көршілеріне жау шабуыл жасап қыса
бастады. Қүн түс ауган мезгіл. Аңдаған адамға Бауыржандар жартылай қоршауда қалған сияқты керіиер сді. Әлден
уақытта жаудың автоматчиктері Бауыржан батальонының
оң ж а қ артқы бүйірінен оқ жаудыртып жатты. Бірақ, олар
Бауыржанның оң ж ақ көршісін атқылап жатқан болатын.
Пулемет ротасының командирі станокты пулеметті
алып, батальон бекінісінің сол жағын қамтамасыз етуі керек болатын. Оған Бауыржанның берген бұйрығы осындан
деді. Бірақ, ол оң бүйірден келіп қалған немістің автоматчигінен қорықты ма әлде қалай, екі пулеметті расчетымен
алып кейінгі ж аққа қарай жалт бсре жөнелді. Оған Бауыржан бұйрық бергенде, Бауыржанның атқосшысы қызыл
әскер Синченко қасында еді, ол осы бұйрықты естіген.
Синченко Қарабаевтың бұйрықты орындамай, кейін
қарай тартып бара жатқанын көрді де, тұра сала Бауыржанның ақбоз атына міне салды да, Қарабаевты қуып
берді. Қуып жетіп оны қайтарыи әкелу, оны Бауырл<анга
айтып, айбынды бұйрықты орындайын деген ой еді. Бірақ
соғыс сахиасын қадағалап бақылаумен болып, жағдайдыц
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ауыр болып бара жатқанына ойланумен тұрған Бауыржан
Қарабаевтың кейін кеткенін, оның соңынан Синченконың
қуып бара жатқанын байқамай қалып еді. Ол сол жағына
айналып қарай беріп еді, сол жақтағылардың асып-сасып
кетіп бара жатқанын және ақбозбен Синченконың шауып
бара жатқанын көріп қалды. Бауыржан не болғанын түсінбей, ашумен бар дауысыпа сала:
— Қайда кетіп барасыңдар, тоқта!— деп айғайлады.
Бауыржанның дауысын естіген жүрт тоқтай қалды да,
ксйін, Бауыржанға қарай бұрыльтп келді. Бауыржан қашудан токтағандарды қараса, үшінші ротаның жігіттері екен,
олардың алдында ротаның старшинасы тұр.
— Сендер қайда қашып барасыңдар? Шегін деп бұйрық берген кім? Неміске қарсы бүкіл совет халқы, Қызыл
Армия соғьтсып жатқанда, сендер шегіне кашасыңдар. Басқа роталар орнынан қозғалмастан соғысып жатқанда, мына тұрған отыз шақты адам кейін қашуларыңмен басқаға
іріткі раласыңдар. Меи сендердің барлықтарыцды да атамын!— дсді Бауыржан ашуланып.
— Бозжаиов қайдасың? Әкел ана қол пулеметті, оқта
тез!
Бозжанов қол пулеметті октады да, жаңагы отыз адамға қарсы жата калды. Бұл жайды көрген жаңағы жігіттер:
— Қателік жасадық. Акбоз атпен кетіп бара ж атқан
сіз ексн, шегінуге ұлықсат берген шығар деп ойладық. Сіз
қайда болсацыз, біз дс сондамыз. Айыбымызды кешіціз,—•
дсп жалыиды.
Майданда, әсіресе, согыстың ете қауіпті кезінде бір адам
кейін шегіне жөнелсе оғап баскалар еретінін жаксы түсінетін Бауыржан сәл ойланып түрды да:
— Қімніц нсміспен соғысқысы кследі? Неміспеп соғысамыз, мұнда маған ереміз дегендер сапқа тұрыцдар!— деп
Бауыржан команда берді. Ж аңағы шегіне қашкандардың
борі де сапқа тұрды.
Бауыржаи оларды орындарына жіберді, сөйтіп батальон
жағдайын қалиыиа түсірді.
Түс ауып барады. Ж аудың шабуылы күшеюде. Қалистова деревнясын ж ау алып қойды. Бауыржанныц көршілері жаудың қысымына шыдамай кейін шегінді, бірақ мұны Бауыржан білген жоқты. Горький Қалистованың жау
ж а қ алдында болатын еді. Қалистованы жаудың алуы
және көршілердіц шегінуі Бауыржанды әкеп толық коршауда калдырды. Ж а у Бауыржанның сырт жағында соғысып жатыр. Ол шегінген Қызыл Армия бәлімдеріиіц
соцына түсіп алғандықтан да, Бауыржанға қарай оқты
313

өте көп төккен жоқ. Тек автоматчиктері мен ж аяу әскерлерін ғана Бауыржанға қарсы салды. Бұлар Бауыржанныц
бір бүйірінен, алды-артынан қысым жасай бастады.
Бауыржанның халі онша бапты емес. Тұрған жерлері
жазық, далаңқы жер. Бауыржандар алақанға салған бидайдыц дәні сияқты. Халінің ауыр екенін Бауыржан түсініп
отыр. Мына жаудың жаяу әскерлері мен автоматчиктеріне
қарсы оқ ашатын күшті екі пулемстті Қарабаев алып кетті.
Нгер, ол екі пулемет болса, онда Бауыржанның мұртын
балта кеспес те еді. Екі пулемст жоқ болғанына Бауыржан
өте ренжіді. Бірақ шегіну дегенді білер емес, күндіз мынадай қоршаудан шегініп шығу бүкіл батальонды қырып алу
болатынын Бауыржан жақсы біледі. Сондықтан қалайда
күн батқанша жаумен алыса беру керек деп қорытынды
шығарды. Мұндай жағдайда күн батнайтыны қандай! Қсшкс таман жаудың бір топ ж аяу әскері Бауыржанның оң
ж ақ бүйірінен ксле шабуыл жасады. Оған Бауыржандар
қатты соққы берді. Немістің бір вззодындай солдаттарын
қырып салды. Жаудыц 6 автоматы, бір қол пулеметі тағы
біраз қаруы қолға түсті.
Күн де батты. Бауыржан барлық жағдайға қорытынды
жасай келіп, шегінуді мақұл керді. Байланысшыларына
бұйрық беріп, бүкіл батальонды бір жерге жинап алды. Командирлер мен политруктарды жнпап, оларға жағдайды
айтты. Батальон шегіну жолына шықты. Олар шегініп, бекіиісінен әжептеуір жүрс бергснде немістер бұлардың орнына артиллериядан оқ жаудыра бастады. Бұлар бекініс
жасаған жерде үйілген шөп маясы бар еді. Немістер ол
маяны өртеді. Аииала жарық болып кстті. Бауыржандар
жер бауырлаи еңбектеп жүріп келеді. Бұлар ел қайда, Қыз ы л Армия қайда деп жүріп кслсді. Олар Қызыл Армияны
он.түстік шығыстан кездестіреміз дегсн оймен жүріп еді таба алмады. Қайда барса да нсмістер кездесе берді. Сонан
соң, беттерін солтүстік шығыска қарай бұрды. Батальон
солтүстік шығысқа қарай жүрін келеді. Шаршаған, шалдыққан адамдар да бар. Бұлардың нәр татпағанына алтыншы күн болып барады. Араларында жаралы адамдар
да бар. «Оларды қалдырып кетейік» деушілер болып еді,
бірақ, оған Бауыржан ұлықсат етпеді. Ж аралыларды аш
адамдар арқалап океле жатты. «Жаралыларды қалдыру
керск емес, өйткені,— деп ойлады Бауыржан,— біріншідеи — жаралы адамдарды тастап кету, адамның адамшылық арына сыймайды. Олар да адам, совст адамы. Бір
семьяның қадірлісі. Екіншіден, меніц дс жаралы болып,
осындай жағдайыма түспеуіме кімнің кәзі жетеді. Мені
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жаралы күйімдс айдалаға жолдастарым тастап кетсе кандай болар еді. Жоқ, олай етуге болмайды!»
Бұлар айдалада, ағаш ішінде, жолсыз жерлермен жүріп
келеді. Шаршаған, ашыққан адамның аяңы ұтымды бола
ма? Кейде бес-алты сағатта бір-екі шақырым ғана жүреді.
Ашыққан адамда не көңіл күйі түседі, мүндай жағдайда
өмірдегі барлық норсені ұмыттырып, бар ойды бір сындырым нанға теңен жібермей ме? Осы халді Бауыржан көріп,
сезіп келеді. Қолданар амал, айла аз. Бұлар жолшыбай
бір-екі селоны көріп, онда немістер бар екенін білді.
Ашығу, «карным ашты» деген ойды ұмыттыру үшін, там-ақ үшін неміспен соғысу керек, сөйтіп, немістен тамақ тартып алыи жеу керек. Бұл бір болса, соғыс кезінде адам ашығуды ұмытады, осыларды ойлаган Бауыржан жолшыбай
неміспен кездссуді мақұл деп тапты. Бұлар бір жолдың
жанына тоқтады. Нсмістің келе жатқан колоннасын көрді. Шабуыл жасады. Бірнешс машинасын қиратты, біраз
адамын қырды. Бірақ, жсйтін азық болмай, кілең каружарақ, оқ-дәрі болып шықты. Бұлар жолшыбай немістср*
мен үш рет кездесіп соғысса да, еш нәрсе болмады, азық
табылмады.
Батальон жүріп келеді. Сегізінші күн дегенде бір деревняға келіп жетті. Бірақ, деревняда ешкім жоқ. Бүлар
жай тынығуға кірісті. Батальонның шаруашылық взводы,
кухнялардың қайда екснін ешкім білмейді.
Бауыржан отырған үйге бір қызыл оскер еніи келді. Үстібасы алқам-салқам, сақал-мұрты өсіп кеткен. Беті ісіңкірсген сияқты. Ол комбатқа бірдемс айтқалы келе жатыр еді.
— Бар, дүрысталып кел!— деи Бауыржан зекіи жібсрді.
Ол жігіт үйден іпықты да, үсті-басын түзеп, үйге қайтадан
енді де, әскер тәргібі бойынша Бауыржаннан сөйлесуге
рұксат сүрады.
— Айтыңыз.
— Қарным ашты!— болды жаңагының бар айтканы.
Сегіз кун нәр татнай аш жүру оңай хал емес. Кейбіреулер ызалы, «мұндай өмірді көргенше неміске тұтқынға берілген артық ексн» деген сыбыс естілуде. Қомандирлердің
де көңілі опша емес. Қысқасы, батальонның халі ауыр еді.
Бұл жайды Бауыржан білсді. Бірақ не істеу керек. Ол
барлық командирлерді жинап алды. Оның алдында осксри
фельдшер Красненко екі-үш ауыр жаралыны алып жүргізбей кейінде қалдырып ксткенін Бауыржан жаңа ғана білді.
Командирлер жиналып отыр. Бауыржан оларга қарап;
— Қызыл Армияны қашан қуып жстеміз, оны айта алмаймын. Халіміз ете ауыр. Ауыр қныншылықты бастан ке315

шіріп келеміз. Сегіз куннен бсрі нәр татқанымыз жоқ. БұЛ
жағдай бүкіл батальонға әскерін тигізуде. Мұны көріп келесіцдер. Сендер офицер бастарыцмен
жауынгерлерге
қиыншылықты жсцу жөиінде үлгі көрсстудіц орнына өзде*
ріц кынжылып жүрсіцдср. Бұл сұмдық! Әсксри фельдшер
Красненко үш жаралыны тастап кетіпті. Лейтенант Біралин жауынгерлсрге үлгі болудыц орнына іріткі салып келеді. Бұған көне алмаймын. Сен екеуіц,—деді Бауыржан Біралин мсн Красненкоға қарап,— офицер емессіцдер. Командалық орыидарыцнан алам, үстеріцдегі комаидалық
белбеу мен знактарды алып тастацдар,— деп бұйырды.
Бауыржан Біралин мен Красненконы орнынан алып, катардағы жауынгер етіп жіберді.
Батальон қайтадан жолға шьіқты. Жүріп келеді. Бозжановтыц қолында қол пулемет. Келе жатқандарыц алдыартына шыгып, бақылап қояды. Біреулер шаршап жығылып қалмасын деумен келеді.
Бұлар бес-алты километр жүргеннен соц, алдарыиан бір
деревня көрінді. Бұлар тәуекел деи деревняга кірді. Дсревняда немістер жоқ екен. Сол арада Бауыржан деревнядагы
колхоз председателін шақырып алды да:
— Колхоздыц қапдай малы бар?
— Бір-екі сиыр бар еді.
— Сол екі сиырды алып кел де сой және аздап ұн тауып беріціз.
— Жақсы, борі де табылады,— деп колхоз нредседателі
кстігі қалды.
Сиыр сойылып, әр үйде ет асылып, түскі тамақ дайыидалыи жатыр. Колхозшы әйелдср нан илеп жатыр, картоп
тазартып жатыр. Борі жауынгсрлсрдіц түрін көріп сұрамайақ жағдайды білді. Сондықтан жақсылап күту жабдығыпа
кірісті.
Бауыржан рота командиріи шақырып алды да:
— Осы деревняныц айналасынан бекініс жасаймыз. Түскі там аққа дейін окоптар қазылып болсын,—деи қысқа
бүйрық берді де, бекініс жайын керсетті.
— Жүрттың шаршағанын білссіз. Бүгін тамақ ішпей...—
дей берін еді бір командир, оны Бауыржан тоқтатып тастады:
— Окоп қазылып болмайынша тамақ берілмейді. Осыны жігіттерге айтып түсіндіріңдер.
Жігіттер шаршағанына қарамастан окоптарын қазып
болды. Әрбір ротаның жігіттеріне бөлімше-бөлімшелермен
үй берді. Олар тоғызыншы күн дегенде тамақтана бастады.
Бүлар деревняда бір тәулік жатып демалмақ болды.
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Бірақ сол күні кешке жігіттер арасында іш ауру, іш өту
пайда болды. Бүл калпында ілгсрі карай жүру тагы мүмкін
емес. Санитарлык пунктка барыи Бауыржан іш ауру тигсндерді емдстті. Батальон бүл деревняда тәулік жатып тағы
жолға шыкты.
Батальон Ефрейтова деген сслоға келіп жетті. Бүлар
мүнда Қызыл Армияға келіп косылды. Осы сслода Бауыржан 1077-полктың командирі Шехманды жолықтырып, онымен сөзге келіп калды.
— Сеи бізді айдалаға тастап кеттің. Хабар берместен
шегінін кеттің,— ден өкпе айтты.
Шехман Бауыржанды батальонымен қоса өлді деп
ессптеп, батальонныц барлық шаруашылық взводын жәнс
екі зецбірегін иолкына есептеп қоііыпты. Бүл нәрселсрді
қайырып беруін Бауыржан сұрап көрін еді:
— Зеңбіректер менде болады, өйткені олардан ссн айырылып қаласың,— деді Шехман.
Бауыржан бұл сөздерге ашуланып шығып кетті де, бір
командирге бұйрық берін, екі зсцбірскті алып келуді таисырды. Ол бүл бұйрықты орындады.
Сол күні скі станокты пулеметті және оныц расчеттарын
алып Бауыржанга Қарабаев кслді. Қарабасв есіктен енгенде, оған Бауыржан сұрланып қарай қалды.
— Сен бүгіннен бастан командир емессің. Шеш үстіндсгі командирлік белбеуді, мына командирлік белгілерді сыиыр— деп бүйырды. Қарабасвта үн жоқ. Бауыржанның
бұйрығын орындады.
— Пулемет ротасы қазір не істеп жатыр?— деді Бауыржан Рахимовқа.
— Түскі тамақтарын ішіп жатыр.
— Тамақтаиып болган соң бүкіл пулемет ротасын осында жинап алып ксл. Бұл азғындарды сап алдында атам ы и ! — деп Бауыржан Қарабаевқа қарады.
Қарабаевтыц көзінен жасы ыршып кетті де:
— Жолдас комбат?— дей бсріп еді.
— Тоқтат сөзді! Не қылған мен саған жолдаспын?
Мен саған жолдас омеспін!
— Мен айыбымды ісіммен ақтаймыи,— деп Қарабаез
жылап қоя берді.
— Догар сөзді. Қөрсетпе маған көз жасыцды, ссніц көз
жасыц үшін біз қан төктік.
— Мен өлімнен қүтқарыңыз. Қатын-балам бар еді. Мені совет оғы өлтіргенше нсміс өлтірсін, мені сынаңыз, тірі
шықпайтын жерге жіберіңіз.
Бұл сөзді Бозжанов иен Рахимов та естіп огыр. Екеуі де
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Қарабасвты аяйды. Бозжанов Қарабасвқа жақындық білдірін, оған көз қысады. Мұны Бауыржан байқап қалды да:
— Не сөйлесіп отырганыц!— деп зекіріп тастады. Рахимов пен Бозжанов пулемет ротасын жинап окелдірмеді.
Анау-мынау сылтауды айтып істі соза берді. Олар шынында Қарабаевты жақсы көретін еді. Бозжанов өз ротасыныц
командирі Қарабаевтыц атылуыи жақтырмады, ол екеуі
тату, жақсы дос еді. Бауыржан бұл жайды да көрді, ойланды: «Қой мұны атпанын. Сотқа берейін деи ойлады.
Сотқа беру керск деген қорытындыға келді де, Бауыржан екі автоматчикті шақырып алды. Қарабаев жайында сотқа қағаз жазды. Екі автоматчик те келді.
— Мына жігітті Струкова деревнясына апарасыцдар,
онда сот бар, соған тапсырыцдар, жолда қашатын болса
атып тастацдар,— деп, Бауыржан екі автоматчик пен Қарабаевты шығарып салды.
— Ақсақал, қандай мейірімсіз ец,— деді Бозжанов.
— Не былшылдап отырсыц. Қысылшац кезде сытылып
беріп сені қиын жағдайға тастағанын, екі пулеметті алып
ксткенін ұмыттыц ба? Ой, мыжырайған бойыңдьі ұ..., кет,
ссн мені үйретнейсің!.
Ертеңіне Бауыржан дивизия штабына бара жатып, жолда сот зерттеушісіне кірді. Одан Қарабаевтыц ісі туралы
білді. Зерттеуші Бауыржаниан жауап алды, оны қағазға
жазды. Оған Бауыржан қолын қойды.
— Бұл істі тез зерттеп, екі күннің ішінде шаруасын бітіріцдер. Қарабаевты соттап, батальонныц алдыиа океп
атыцдар,— деді Бауыржан.
— Нсшс кунде дейсіз?— деп сұрады зерттеуші.

— Екі күнде дсймін.
— Оныңыз тым жылдам екен.
— Енді неше күнде боларсыңдар?
— Екі жұмадан соң.
Бауыржан ашуланып кетті де, жаңағы өзі бергсн жауабыи, Қарабаев жайында жазылған документтерді зерттеушідсн жұлып алды да, жыртып-жыртып тастады.
— Е, мұныңыз не? Бұл заңсыздық, бұзақылық, зацды
басынғандық.
— Ссндер тек қағаз былғауды білесіңдір,— деп Бауыржан шығып кетті.
Ол уйден шыға келгснде, көрші үйдің терезесінен қарап
тұрган Қарабаевқа көзі түсіп кетті. Қарабаев кінолі адамныц аянышты кескінін білдірді.
— Мұнда кел,— деді оған Бауыржан.
Қарабаев терезеден қарғын түсті де, Бауыржанға келді.
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— Кештім кінәңді. Бар, Ефрейтова селосына. Екінші
ротаға командир боласыц.
Қарабаев не дерге білмеді. Ж ас баладай куанышы койнына сыймай батальонға карай жүгіре жөнелді. Қарабаев
батальонныд штабына келгенде, оны Рахимов нен Бозжанов
кұшактап карсы алды.
Бауыржан дивизия штабына келіп, генерал Панфиловқа
енді өз жайын баяндады.
— Қош келдің,— деп генерал Бауыржанды қуанышпен
қарсы алды.— Ж арайсың батырым, сені үш рет өлді деп
айтып еді маған. Мен сенің ақыл-ойыңа, батырлығыңа сеніи, «өлді» деген хабарға сенбеуші ем. Мен Шехтман ж аққа
барғалы отырмын. Жүр, солай барайық.
Бұлар аттарына мініп, Шехтман басқарған полк штабына келді. Оларды Шехтман қарсы алды.
— Сізге кім ксрек?— деді Шехтман Бауыржанға жек
көрген кескінмен.
— Мен генералға келдім.
— Ж олдас Шехтман, Момышұлы маған келді. Ол кімге
келгенін айтып, сізден рұқсат сұрауға міндетті емес. Сіз
қандай правода болсаңыз. Момышұлы да сондай правомен
пайдалануда,— деді гснерал сырт киімін шешіп жатын,—
жоғары шығыңыз, отырыцыз,— деп генерал Бауыржанға
орын нұсқады. Өзі диванға қисайды.
— Ал, Момышұлы, әцгімсңізді, қоршаудан қалай шыққаныңызды айтыцыз,— деді генерал.
— Әцгіме ұзақ, бір бес-он минутта айтып тауысу қиын.
— Айтыцыз мен сізді тыцдауға міндеттімін.
Бауыржан барлық жағдайды толық айтты: Ол Біралин
мен Красненконы орнынан алғаныи айтканда:
— Дүрыс істсгенсіз, рапорт жазыцыз, бекітемін,— деді
генерал Панфилов.
Генсрал Бауыржанның әцгімесін зор ықыласпен тыңдады. Әңгіменіц кей жерін қайта айтқызды, сұраулар қойып
отырды.
Бауыржан әцгімесін аяқтады. Генерал Шехтманға қарап оған қатты сөздер айтып салды. «Сен жаумен қатты
соғысқан жоқсың, жақсы ерлік көрсеткен емессің. Ал мына
Момышұлын қарашы, бұл батальон командирі, бірақ сенің полкыңнан, сенен артық стіп міндетті орындады. Бұлар
жақсы соғысты»,— деді.
Шехтман не дерін білмей, қызараңдай бсрді. Гснсрал
Бауыржан бастаған батальонның ерлігіне өте сүйсінді де,
менің атымнан құтты болсын айт, тағы да табысқа жетуіне
тілектес екенімді айт. Бүгін иаградқа ұсынылатын адам319

дарьитың тізімін бср. Оны мына адъютантым алып қайтады деп генерал Бауыржанга адъютантын косып берді.
— Батыр атағына ұсынатын адамдардың болса, оны
да жаз. Жігіттердің еңбегін бағалау керек. Айтпақшы,
жацагы әңгімең кызық екен, соны маған жазып берсең
қайтеді,— деді генерал.
— Мақұл, жазып бсрейін.
— Бұл үшін неше күн керск?
— Үш күн.
— Жоқ, ол аз уақыт. Мен саған жеті күн уақыт берейін,
жазарЬың.
Бауыржан генералмен қоштасты да, қасына генералдың
адъютантын ертіп алып жүріи кетті. Келісімен ерлік көрсегкен, соғыста батырлық жасаған 35 адамға айбынды
мінездеме жазып, үкімет наградасына ұсынды. Бұл материалды адъютанты алып дивизия штабына жөнелді.
1941 жылғы ноябрь айының алтысы. Бұл күні дивизияға
Алматыдағы Түрксиб жүмысшыларынан біраз сыйлықтар
келген еді. Сол сыйлықтардан генерал өзі бөліп, қос пар атпен Бауыржанға жөнелтті. Бауыржан сыйлықтарды (алма,
күріш, ет, қант, шай, арақ т. б.) алды. Ертсң — ұлы мейрам.
Бұл күнді карсы алу жоспарын жасады. Ол 20 шақты адамга кешкі тамақ дайындатты. Орбір ротадан бірпеше жауынгерлсрді, командирлерді қонаққа шақырды.
Панфилов Бауыржанды телефонға шакырды:
— Барлық жігіттерге қызметі үшін алғыс айтам, соны
жеткізіңіз. Мейрамыңызбен құттықтаймын!
— Рахмет. Сізді де ұлы мейраммен құттықтаймын!
— Сізді де құттыктаймын!
— Рахмет.
— Білесіз бе, біз сізді Ленин орденінс ұсындық. Кұтты
болсын айтам, Егоров жолдас та кұтты болсын айт деп
отыр.
— Рахмет, сеніміңізді ақтаймын! Бұған сеніңіз.
Бауыржанның конақтары қонақасы ішті, ән салу, өлең
айту, билеу басталды. Осы ксздс батальондық кезекші кіріп
келді:
— Ж олдас комбат, немістср минометтен атқылап жатыр,— деді.
— Канша мина тастады?
— 30 шамалы.
— Ж ауап ретіндс 90 мина атыңдар. Оны немістер қонақасы, мсйрамыңызбен құттықтағанымыз деп арнап атыңдар,— деді Бауыржан.
Бауыржанның батальонының 4 мииометі «о» дегеншв
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90 мина атты. Одан кейін немістер жауап бергсн жок, «тыцыштық» тапқан болу ксрек.
Ноябрьдіц 15. Генерал Панфилов Бауыржанды шақырып алды. Бауыржанныц батальоны дивизия көлеміндегі
вте мықты, талай сынды соғыстардан мүдірмсген, ерлік каспеті бар батальон екенін Панфилов жаксы біледі. Ол
Бауыржанды осы жолы да шакырып алумен батальонға
тағы ауыр міндет жүктеді. Ол міндетті генерал былай айтты:
..
— Горюня деревнясынан бекініс жасаисын. Ьір ротац
Матренино станциясыныц мацында, темір жолды қоргайды. Екінші ротац Волоколамск шоссесіи қорғау үшін Горюняда болады, үшінші ротаңды 231,5 қыратына орналастырасың, оның міндеті шоссе мен осы қыратты басып өтетін жолды қоргау. Түсіндіңіз бе?
— Түсіндім. Бірақ бекініс үлкен екен?..
— Я, оның үлксн екенін білем, бірак саған сенем. Осы
айдың 20-на дейін осы бекіністі үстауға міндеттісің. Үктыц
ба?
__ Үқтым!— деп Бауыржан шығып бара жатыр еді, оны
гснерал тоқтатты да Бауыржанныц бстінс бажыраи қарады.
— Міндст сол: осы айдың жиырмасыиа дсши жауды
тоқтатып ұстап түруыңыз керек. Түсінікті ме? деп, існсрал қайыра айтты.
— Толық түсінікті.
— Ендеше қайтуыңызға болады.
Бауыржан генералдан шыгысымен батальоиына тартты. Жолшыбай келс жатыи генералдыц жаңағы міндетін оилаумен болды. «Рас,— деді ол өз-өзіие,— генералдыц бұл
қойған міндеті маған бергсн бұйрыгы, менігт оатальоныма
сеигеидігі, менімен санасқандыгы, басқаны көрсс көзі бар
емес пс? ЛЛені оңаша беліп алды... Генерал бұйрығы
халық бұйрығы, орьтндау керек».
Бауыржан батальонына келді. Генерал берген бұирық
орі жауапты, әрі аймакты. Бір батальон 12 километрлік бекініс жасау керек! Мұндай бекіністі полктың алуы да сирек болады.
Бауыржан рота командирлерін жинап алды. Жағдаиды
жәнс генералдан алган бұйрыкты, міндетті айтгы. Леитенант Филимонов баскарған бірінші рота Матренино станциясынан, лейтенант Танков басқарған үшінші рота I орюнядан бекініс ж асам ақ болып тиісті міндеттерін алып тарасты.
Роталар бскініс жасауға кірісті. Бекінтс жасау үшін
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керекті кұрал-сайман жок, жер болса тоң болып катып калган. Бірақ, жігіттер кынжылмастан кішкене күректерімен
тоң жерді қазып, бекініс жасай бастады.
Ноябрьдің 16. Ж аудың ұсак-түйек үш топ барлаушылары Бауыржан батальонының үш жағынан келіп шолу жүмыстарын жасады. Бірақ, оларды батальон жігіттері атқылай кейін қайырып тастады. Сол күні батальон роталары
тұрған жерді немістер бомбаның астына алды, самолеттері
бомба тастады, алыстан артиллериясы атқылап тұрды.
Ноябрьдің 17. Ж а у Матренино станңиясы мен 231,5 қыратын артиллерияның катты атуы астына алды. Артиллериядан атып бола берген кезде ж ауд ы ң ж аяу әскерлері мен
танкілері осы екі бағытқа қарай шабуылға шықты. Матренино станциясындағы ротаға қарсы немістің бір батальоны
шабуылға шықты, ал 231,5 қатарына қарай жаудың 400-ге
жуық жаяу әскерімен 8 танкісі аттанды. 8 танкінің бесеуі
ағаш ішінде қалды да, үшеуі жолдың үстіндегі көпірге келді де тоқтады. Шамасы көпірге мина қойылған деп ойлаған
болу ксрек. 231,5 қыратын қорғап жатқан жігіттер оқ атнастан жата берді.
Матрснионы қорғап жатқан ротаны жау артиллериядан да, танкіден де қатты атқылады. Окобы алыс жерде
жатқан біздің жігіттердің халі қиындай берді, шығын да
көп. Бірнеше адам жаралы болып кейін кетті де, біразы
еліп калды. Әрбір 5— 10 минут сайын Филимонов Бауыржанға телефон соғып, халінің қиындағанын айтуда.
Филимонов ротасының халі қиындағанын білген Бауыржан:
— Матрениноны тастап шығыңдар да, 500 метрдей жсрге шегініңдер. Шегінгенде жоспарсыз, калай болса солай
шегінбсңдер!— деп Бауыржан телефон арқылы бұйрық
бсрді. Бұлай етуінің үлкен тактикалық мәні бар еді. Оны
кейінірек айтамыз.
Бауыржанньтң бұйрығы бойынша Филимоновтың ротасы Матрениноны тастап, бес жүз метрдей кейінге, ағаш ішіне шегініп'шыкты. Бұл жағдайды көрген немістер Матренино станциясында жұбын жазбастан кіріп жатты. Олар
станцияныц үйлеріне тараи, талан-тараж жасау, талау
жұмыстарын жүргізе бастады, ешқандай хауіптсну дсгенді білер емес.
— Жағдайыц қандай?— деп сұрады гснерал телефон
арқылы Бауыржаннан.
—Әзірге жаман емес, мүмкін болғанша соғысып жатырмыз,— деді. Бірак, Матрениноны тастап кеткендсрін айтпады.
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Баүыржан телефонға Фнлимоновты шакырып алып:
— Ротапы үш топка бөл. Әрбір топқа 40 адам бар. Сонан соң Матрениноға үш ж ақ бүиірінсн шабуыл жасап исмісті айдагі қуып шық,— деп бұйрық берді.
Қарабасв басқарған екінші ротаныц да жайы қпын еді,
жаудын жаяу оскерлері танкілерінін қолдауымсн Қарабаевтарды қоршауға ала бастады. Рота атысып жатыр, хал мннут сайын киындап келеді. Мүнын бәрін Қарабаев Бауыржанға телефон арқылы айтты.
— Жаудыц шабуылына қарсы шабуыл жаса, қоршауды
жазып (разжимать) жібер, қатты соғыс!— деп Бауыржан
қысқа ғана бұйрык берді.
Бірнеше минуттан сон Фнлимонов пен Қарабаев телефон
арқылы:
— Ж ауга қарсы шабуылға шыктық!— деп хабарлады.
Фплимонов бастаған бірінші рота үш топқа бөлінді де,
«Ура»-лап Матренино станциясыныц үш жағынан кіріп
барды. Бұл жайды күтпеген, жүрттыц нәрсесін талаумен
болган немістер станцнядан түра кашты, біздін жігіттер
оларды тұра қуыи берді. Қару-жарағын тастай, қалай болса
солай қашкан жаудын куу қандай тамаша! Неміс батальоныныц командирі штабын тастай қашты.
Бір неміс офицері тсмір жолды бойлай қашып бара жатыр еді, оныц соцынан Қурбатов деген қызыл әскср куып
жетіп жармаса кетті. Қурбатов немістіц жағасынаи алды.
Екеуі де бір-біріне қару жұмсаған жоқ, күш жұмсады. Неміс офицері енгезердей, бұқа сияқты дәу неме, ал Қурбатов
талдырмаш қана жігіт. Екеуі алысып жүр, неміс офнцері
Қурбатовты бсткс ұруда. Сөйтіп алысып жүргенде офицер
Қчрбатовты алып ұрып астына басты. Бірақ, Қурбатов
тмрмысып жатыр. Офицерді тістелеп, көзінен шұкуда. Сөіітіп жатқанда екеуі де темір жолдыц жанына омаката құлады. Осы кұлауда Қурбатов офицердіц кеудесіие шыга
келді де, бар пәрмснімен офицердіц кецсірігіне қойып-қойып жіберді, оныц мұрнынан кара каны атып қоя берді.
Офицер есецгірсп қалды. Осыны пайдаланып Қурбатов
офицерді иайзамен түйреп өлтірді. Өлтіргенін куәландыру
үшін офицердіц барлық документтерін алды.
Қурбатов ілгері қарай кетіп бара жатыр еді, алдынан
жеціл жаралы болғаи бір қызыл әскер кездесті. Өлімсіреген
дауыспен ынк-ыцқ етеді, жыламсырайды.
— Қайда барасыц? Жеціл жаралы болып, кеиін шегінуден ұялсайшы! Ж үр менімен бірге, жүр ілгері деп Қурбатов
оған бүйрык бсріп, ала жөнелді. Олар алдыцғы жакта атысын жатқандарға барып қосылды.
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Филимонов бастагаи рота жауды Матренинодан куып
шыгып, бір жарым километрдей жерге куып салды. Жаудыд 300-дей солдаты мен офицсрін кырды.
Бауыржан батальонының жайын гснсрал орбір жарты
сагат сайын телефон арқылы сұрап білумен болды.
— Халіц қалай?— деді генерал Бауыржанга.
— Хал қиын. Матрениноны тастан шықты, ж ау бізді
ығыстырып келеді, соғысып жатырмыз,— дсді Бауыржан.
Бұл бұдан жарты сағат бұрынғы уақиға сді. Сонаи бері
хал қайтадан жақсарган болса да, оны Бауыржан айтпады. Бұдан жарты сағат бұрынғы әңгімсні айтты:
Батальонның бұл жағдайын естіген генерал әрбір 5— 10
минут сайын телефон согып, тыпыршумен болды.
— Роталармен телефон қатынасы үзілді. Қазір қалпына келеді, жағдайды сонан соң айтамын,— деді Бауыржан.
Солден соц генерал тағы да телсфон аркылы осы жаііды сұрады. Оған Бауыржан шынын айтты, Матрснионы
тактикалық оймен қалдырып кетіи, одан немістерді қайтадан қуып шыққанын, жаудың көп шығыиға ұшыратқандарын айтты. I снерал бұган разы болып алғыс айтын жатыр.
Генерал Бауыржанға жиі телефон соға бсрді. Бауыржанныц оған бсре қоярлық жауабы да аз сияқты. Бірак, ол гснсралға кейде болған істі болғалы тұр, немесе, былай етсем
деп ойлаймын деп арбап ұстады, әңгіме жауап бсрудіц шеберлігін көрсетті.
Қарабаев бастаған екінші ротаиы жаудыц жаяу оскері,
танкілері қыса берді. Біздіц жігіттср жауға оқ атпастан
ж ата берді. Қарабаев Бауыржаннан «жаудың шабуылыиа
қарсы шабуыл жасау керск» дсп бергсн бұйрығын алғаинан ксйін «ураға» басып, жаудыц күтпеген жерінен шабуылға шыға кслді. Ж ау қашып берді, мұны көрген қызыл осксрлср жаудыц 150 шақты солдаты мен офицерін қырып салды. 4 станокты пулемет, бір зеңбірек, бір трактор және жаудыц үш танкісін қиратып жіберді.
Филимонов бастаған бірінші рота жау батальонының
штабын, жеңіл машинасымен, штаб документтерін, 2 радио
станциясын, үш станокты пулеметін және тағы көп нәрсслерін тартып алды. Осы соғыста Бозжанов бір взводты атакаға апарын, көптегсн жауды кырды, ерлік көрсетті.
Осы алынған норсслерді, кару-жарақтарды жоне тұтқынға алынған бірнсше солдаг пен бір офицсрді Бауыржан
дивизияныц штабына тез түрде жібсрді. Бұларды көрген
генерал телсфон арқылы Бауыржанға:
— Қызмсттерің үшін рахмсті Мықтан күресіңдер!—деді.
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Баганағы Курбатов өлтіретін офицср Матренино станциясына шабуыл жасаған нсміс батальоныныц командирі
болып шықты. Ол офицсрдіц штабы колға түсті, штабтык
машинада жацағы офицсрдіц чемоданы бар екен. Ол чемодан түрлі норсеге толы, онда әйелдіц іш киімі мсн жас баланыц аяқ киіміне дейін бар. Бүл неміс офицерініц талағыш, карақшылық бетін көрсетеді.
Бауыржан бастаған батальонныц жағдайы осындай еді.
Осындай жагдай болып тұрған кезде Бауыржапныц командалық пунктіне қасында 20 шақты жігіті бар Сламқұлов Мүхаметкүл келді. Ол 2-батальон командирініц орынбасары болатын.
— Сен мұнда неғып жүрсіц?— деді оған Бауыржан.
— Ойбай, Б-ауке-ай, неғып жүрсіц деріц бар ма? Ж ау
біздіц тылымызға еніп, батальонныц командалык пунктін
қоршауы бар смес пе? Комбатымыз Вехов кайда кеткенін
білмей калдым. Қашыи бара жатқан жүрт... Сол арада касыма 20 шакты қызыл оскерді, адъютант Огуповты алдым
да жауға қарсы аттандым. Пулсметтен жауды жапыра қырдық, жау кейін шегіне қашты. Сөйтіп қоршаудан құтылдык.
Батальонныц қайда екенін айту қиын. Міне, осындай халмен өзіце келіп түрған жай бар.
Ж ау Бауыржан батальонын қайтадан қыса бастады.
Тагы соғыс күшейді. Осы соғыста Филимонов ротасьі тагы
да көп олжаға ие болды. Түтқынға бірнеше солдат псн офицерді алды. Мүнымен қатар төрт қапқа толған документтер
алды. Мұныц борін Бауыржан генералға жібсрді.
— Жібергендсрінді алдым. Қызметіц үшін көи рахмет!—
деді гснерал телефон арқылы.
Бауыржаннын батальонына жау бірнеше рет шабуыл
жасап көріп еді, бірақ қатты соққы алғаннан кейін беттей
согудан бас тартты да артиллериядан ата берді. Бірақ,
Бауыржанпыц батальоны бұган елецдей қойған жоқ.
Ертеңіне немістср шабуылын кайтадан бастады, бірақ
барлық шабуылы тойтарылды. Батальоида азык-түлік мәсслссі қнындау екенін Бауыржан генералға телефон арқылы
айтты.
— Жолда азык-түлікпен кетіп бара жаткан машина
болса тоқтатып, азығын ал, меніц атымнаи бұйрық бсріп
істе,— деді геиерал.
Бауыржан, генералдыц айтуынша, жолшыбай азықпеп
кетіп бара жатқан машиналарды тоқтатып, азық алып
отырды. Бір машинамсн дивизияныц азық-түлік бөлімінщ
бастығы келе жатыр екен ,ол Бауыржанныц бұйрыгына бонсұнбады.
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— Телефон деген, міне, сөйлес генералмен. Мен азық
артқан машинаны жібсре алмаймын. Маған тамақ керек,—
деді Бауыржан.
Мұны естіген бастық үндемей, Бауыржанға бойсұнды.
Сол күні қара сақалды бір капнтан Бауыржанға келіп:
— Мен миндивизион командирімін, не бұйырасыз,—
дсді.
Бауыржан бұған қуанын қалды да, керекті заявкаларын
берді. Жаудыц топталған жсрлеріне қарай катюшалар ойнап жатты, бұл қарасақалдыц қызметі еді.
Күн кешкіріп қалған. Бауыржанныц көршісіндегі полктар кейін шегініп барады, бірақ Бауыржан орнынан тырп
етер емес. Кешке таман дивизия штабынан Бауыржанға
пакет келді. Онда «қызметіце барлығымыз разымыз, жақсы жұмысыңа тілектесніз» деп жазылған еді.
ІІоябрьдің 19. Бауыржан батальонның оң жағынан қатты атыс болып жатқан жай білінді. Дивизияның штабымен
дебайланыс жоқ. Осындай жағдайға қарағанда көршілердің
бәрі де шегініп кеткен сияқты. Расында да солай еді. Мұны
Бауыржан білсе де, бүйрықсыз шегінер жай жоқ деген ойга
келіп жаумен соғыса берді. Күндізгі сағат 11 шамасында
жаудың бірнеше танкісі шоссеге қарай келіп қалған. Бір
танк Бауыржанның командалық пункті тұрған үйге жақындап келді. Неміс танкисі танкісінен шығып «Русь, здавайсь!» деп айғайлайды. Командалық пунктте тұрған Бауыржан көрді де: «Мә, саған, русь здавайсь!» деп атып
салды, неміс танкисі ұшып түсті.
Селоны басып өтетін шоссе жолы, селоның шығыс ж а қ
шетінен өтетін темір жолды кесіп өтеді. Бағанағы әзірде
Бауыржан ©зінің командалық пунктін деревняда келтірген
болатын. Мұның мәнісі немістерге шоссе де, тсмір жол да
керек, олар үшін неміс соғысады. Олар болса, бұл соғысты
қарсы алып басқару керек деп ойлаған Бауыржан. Сондықтан ол өзінің екінші, үшінші роталарын осы маңға қарай
тартып, қарамағындагы зеңбіректі де осылай карай орналастырған еді. Ал, бірінші рота бұрынғы маңда, одан хабар
жоқ. Бірінші рота жақтан агылып келіп, жатқан жау бар,
бұған қарағанда бірінші рота қоршауда қалып қойған секілді.
Ж аудың екінші бір тобы Бауыржандардың тылынан шыға келді. Хал қиынға айналғанын көрген Бауыржан уайым
жеп сасқан жоқ. Коршауға алған жауға қарсы аянбастан
соғыс ашты. Бұл соғыс ұдайымен алты сағагқа созылды.
Осы алты сағаттың ішінде жау небары екі жүз қадамдай
ғана Ілгері журді. Қарсы шабуылдаган жауға қарсы ерлік
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көрсеткен Бозжанов псн Блоха деген пулеметчик болды.
Ол скеуі көіие бойымен, жол үстінде келе жатқан немістерді пулемстпен атқылап кырып салып отырды.
Күн кешкірген кез. Жағдайды бағалап қорытынды ніығарғаи Бауыржан скі ротасын жинап, көріп шықты. Бұл
кез бағанағыдай түтеп түрган иіабуылдан саябырлау кезі
сді. Ротада ж аралылар да, өлгсн адамдар да бар. Лл, бірінші ротадан ешкім жоқ, ол қорінауда қалған еді. Сол арада Бауыржан бірпеше ер жігіттсрін бөлді, оған бастык етіп
Бозжановты белгіледі де: «Қоршауда қалған бірінші ротаны алып шығыңдар» деп бұирык берді. Бозжанов калын
ағаштың ішімен жүріп отырып бірінші рота тұрған жерге
кслді, айнала неміс. Келсе, рота жок, кеткен ізі бар. Із бойынша жүріп барса, қалын ағаштын ішіндс тұрған ротаны
көрді. Лраларында ж аралылар да, шаршаған жігіттер де
бар. Қуанышгіен алып кеп қосты.
Күндізгі сағат 10 шамасы. Бауыржан батальонын сртсцгі тұрған жерінен алып шықты да, бір жылганы өрлей жолга қарай шықты. Жол бойымен өтіп жатқан немістер, жаудыц автомашина, танкілері бар. Жаудан өту кыл көпірден
өтумен бір сияқты. Бұлар көп тұрды. Бір жағынан келе
ж аткан әскер әжсптәуір қашық екснін байқаған Бауыржан:
—
Мына жеціл машинаны құрту керек,— деп қорытынды
шыгарды. Бірнеше жігіттерді жолдыц жанына жатқызын
қойды. Олар машина жақындай бсргенде гранаталар лақтырыи, машинаны жоқ қылды. Машинада үш офицср бар
екен олар өлді. Барлық докумснттері қолға алынды. Осымсн пайдаланып, Бауыржан батальоны жолдан өте шықты.
Олар жолдан өткенде екі зеңбіректерін қолға көтеріп алып,
жолдан өткен сді (соцынан анықталды, жацағы жсціл машинала отырған офицердіц біреуі неміс корнусының байланысшы офицері екен. Оның жанында өте бағалы документтер, әскер саны, полк, дивизиялардың номерлері, олардыц
командирлерінің фамилиялары т. б. бар екен).^
Бауыржандар жолдан өте шықты. Екі зсңбірскті көтсріп океле жатыр. Бұлар қалыц ағаштың ішіне келіп тоқтады. Рахимов қасына бір-екі жігіт алып Покровка деревнясына қарай барлау жасауға кетті. Айналада өтіп жатқан
немістср. Қызыл Армия бәлімінен Бауыржандар тағы қалып қойды. Бұлар тұрған ағаштың ішіне қараи бұлардың ізін қуа жаудың бір бронемашинасы және 20 шақты
автоматчигі қуып берді. Мұны көрген батальон жігіттсрі
әлдснеден қаша жөнелді. Бауыржан тұрган орнында мызғымастан қалды да қойды. Оған жетім, иссіз қалған, тасталынып кеткен екі зеңбірек аянышты болып көрінді. Кім
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білсін, бұрын артиллсрнст болғандығынан ба, әйтеуір осы
зеңбірсктер Бауыржанға бір түрлі ыстық көрініп кетті.
Бауыржанның жаңагы жсрде жалғыз калғанына көз
салған Бозжанов пен Толстунов (полк комнссарының
орынбасары, угіт және насихат жайындағы нұскаушы):
— Комбат жалғыз өзі артта қалды, сендер қайда қашып барасыңдар? Қайт кейін!— дсп айғай салды.
Бұл дауысты естісімен батальон кейін шегініп, Бауыржанның қасына келді. Сол арада олар жаңағы бронемашина мен жаудың 20 автоматшысына карсы оқ атты. Бронемашина талқан болды. 20 автоматчиктің 12-сі елді, калғандары кейін қашып кстгі.
Бауыржанда үн жоқ. Ж аңағы жсрде жалғыз тастап кегкені үшін батальонына наразы еді. Рахимовтардан да хабар жоқ. Не істеу керек? Бұлар қалың ағаштың ішімсн
шығысқа қарай жол тартты. Бірак, жолсыз жермси тура
жүруді Бауыржан өзі бастады. Бұлар біраз жүріп отырып,
бір ағаштың шетіне шықты. Жан-жағына көз салды. Сол
жағындағы Гусеново деген деревня өртеніп жатыр.
Батальон осы ағаштың жиегіне тоқтады. Бауыржан Рахимовты іздеуге екі-үш кісі жібсрді. Жоне өртеніп жатқан
Гуссново деревнясында кім барын біліп келсін деп екі жігітін жұмсады. Жан-жағына жауынгерлік қарауыл қойды.
Оған баратын бөлімшенің командирі өз жігіттерін әр жерге
постка қоюдың орнына бәрі жиналып бір жуан қарағайдың түбінде отыр. іЧұны Бауыржан көріп калды да, жүгірігі барды. Оларды сапқа тұрғызды да:
— Сендерді қазір атамын, сендер бұйрықты орындамадындар,— деп ақырып жіберді.
— Жолдас комбат, бәрімізді атпаңыз!— дсгсн дауыстар
шықты.
Бауыржан ешкімді де аткан жоқ. Жауынгерлік қарауылға баргандар бұйрық бойынша постыға тұрды.
Бауыржан бұлардан қайтып келе жатса, жаңагы Гусеноваға жіберген екі жігіті орныида тұрғанын көрді. Олардың қасына барды да наганымен олардың басынан асыра
атып-атып жіберді. Оларға Бауыржанның бар айтқан сөзі
осы болды. Ол екеуі үндеместен жүгіріп кетті. Әлден уақытта қайтып келді де:
— Ж олдас комбат, Гусенованы өртен жатқан немістер,
деревняда немістер бар,— деп баян етті.
Бұл хабарды естігеннен соң Бауыржан батальонын бастады да, ілгері қарай тағы жүріп кетті. Кешке таман бұлар
шоссе жолына жақындады. Оның үсті агыл-тсгіл немістер,
жаудың зеңбіректері, танкілсрі, машиналары, қалың әскері
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Москваға қарай кетіп барады... Олардыд арасынан жарып
өтерлік жер жоқ... Бұл нарадка Бауыржаидар қараумен
болды.
Қас қарая берген кезде немістердін бір ротадай жаяу
әскері барқылдай сөйлесіп келе жатты. Оның артынан 400—
500 метр жере танкілері келе жатыр.
—
Не де болса, мына неміс ротасының соцынан жүрелік,— деп Бауыржан батальонын бастай үн-түн жоқ, у-шусыз жаңағы немістердің сонынан жүрді. Аралары 75— 100
мстрдей ғана жер. Осы жүріспен 4—5 піақырым жер жүрді.
Бір уақытта немістер тоқтап, демалуға кірісе берді. Осы
мезгілді пайдаланды да Бауыржан батальонын жолдың сол
жагына, агаш ішіие қарай бүрып әкетті. Мүны немістер
соңынан байқап қалды да, ракета атып, айналаны жап-жарық кып жіберді. Бүлардың сонынан неміс барлаушылары
қуып берді, олар орысша «жолдастар, қайда барасындар,
кейін қайрылыңдар» деп айғай салды. Бұған Бауыржандар
оқ жаудырумен жауап берді де, ілгері жүріп кетті.
Ертеңіне таң ата Бауыржандар қоршаудан құтылды. Алдарынан бір село кездесті. Оған жақындай бергенде Бауыржан батальонын ағаш жиегіне қалдырып, өзі қасына бір-екі
жігіт алды да селоға келді. Бұл кезде бұлардың соңынаи
Рахимовтар да куып жеткен еді.
Бауыржан селоға келсе, мұнда днвизияның штабы бар
екен, куаиысып керісті. Дивизия штабыныц бастығы полковник Серебряков жолдас дивизияның 8 гвардия дивизиясы атанғанын жәнс Қызыл Ту орденін наградқа алғанын
естіртіп құтты болсын айтты. Сонан кейін ол қайғылы хабарды генерал Панфиловтың ерлік өліммен кайтыс болғанын естіртті. Дивизияның жана командирі Бауыржанмен
сөйлесті де: «полкыцызға барып қосылыңыз» деді.
Бауыржан ағаш жиегінде тұрған батальонына қайтып
келді де, оларды сапқа тұрғызып жалынды сез сейледі.
Гвардеец атанғапдарын, наград алгандарын, Панфиловтың
жоне өз батальонындағы жауынгерлсрдің ерлігін айтты.
Сол күні Рахимов пен Филимоновка ага лейтснант атагы
берілгсн екен, оларды құттықтады. Батальон дивизия командирініц бүйрығы бойынша, өз полкына барып косылуга
жол шекті. Батальонын бастап, Бауыржан жөнеліп бара
жатты...
Ноябрьдің 25. Бұл күні Бауыржан полк командирінің
қа-рамағына келіп қисылған. Бауыржанның ұсынысы бойынша Бозжанов политрук қызметінен босатылып, батальон командирініц орынбасары етіп тағайындалды. Сол кезде политруктен батальон командиріне орынбасарлыкка жалны
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әскери командалық қызметкс жоғарылатылған адам дивизия көлемінде осы Бозжанов қана болар.
Полктың екінші батальоны Истра маңындағы Лопатово дейтін селода қорғаныс шебін жасады. Ал, Бауыржаи
батальоны сол селоның батыс жағында жаткан еді. Бұл
кезде Бауыржанда 250-ден аспайтын ғана жігіт бар. Екінші батальон жаудың қысымына шыдамай Лопатованы тастап кейін шегініп кетті, жау Бауыржанның батальонын тағы да қоршауга қалдырмақ ойы бар. Бұл жайды Бауыржан
алдын ала сезді де қарсы шара қолдануға кірісті.
Ж ау Лопатово селосында. Оган қарсы оңтүстік батыс
ж а қ тылынан келіп шабуыл жасау үшін Бауыржан жоспар
жасады. Қасына екі зедбірек және бірнеше жігіттерді алды да селоға жақын келді. Түн, ешнәрсе көрінбейді. Бауыр-.
жан команда беріп селоға қарай екі зеңбіректен оқ атқызды. Зеңбірекшілер сауыт тескіш, өртейтін снарядпен гүрсілдете соғып берді. Мұндағы мақсат-селода отырған немістерді түн ішінде далаға қуып шығу еді. Зеңбірекшілер 400ден аса снаряд атқаннан кейін Бауыржан минометчиктер
мен гіулемстчиктерге команда беріп оқпен минаны қардай
боратты.
Бұлар қанша атса да, деревня өртене бастаса да, немістер ракета атпайды. Ал, немістердің бұл селода бар екеиі
рас. Бауыржан тағы да зеңбірек пен минометтерден оқ
жаудыртты да, кейін шегініп кетті. Орнына қайтып келе
Бауыржан барлаушыларьтн қолға алды:
— Сендер мына селода неміс бар деп өтірік ақпар
әкелдіңдер. Сендердің ақпарларың бойынша деревняны аттық, неміс жок, селода бірлі-жарым тұрғылықты үй бар еді,
солар өлстін болды-ау,— деп ызаланды.
Сөйтті де барлаушыларды Лопатово селосына қайтадан
жібсрді. Осы екі арада немістер жаңағы Бауыржандар барып, зеңбірек, минометтерден оқ атқан жерді атқылай бастады.
Сол күні түнде Бауыржанды дивизия командирі шақырып алды да: «Сіз полк командирі болып тағайындалдыңыз>
деді.
Бауыржан дивизия штабынан келе жатып, түнде әзі
лсібергсн барлаушыларын кездестірді.
— Түндегі берілген конңерт жақсы өтіпті, немістің 100ден аса адамы қырылыпты, міне бірнеше қаруын, документін алдық,— десті барлаушылар.

*

*

*

Бауыржан полкқа командир болып тағайындалғанда,
полк штабы Соколово селосына жақындап келген еді.
Бауыржан полк командирі болып жағдайдың өте бір
ауыр кезінде тағайындалды. Полкта қанша адам бар, командирлері қандай, оны біліп болмаған, қызу соғыстың кезі
еді.
Бауыржан Соколово деревнясын қорғауға зер салды.
Осы арада неміске қарсы қатты соққы беру керек деп ойлады. Және сол күні 26 ноябрьде қорғанысшы полкқа 400ге жуық жаңа адамдар келіп қосылды. Соның бәрін роталарға қосты. Полктың роталарына Соколовоның маңынан
орын бсріп қорғаныс жасатты. Кейбіреулер Бауыржанды
полк командирі деп танығысы да келмейді. Көше бойымен
Бауыржан келе жатыр еді, алдынан бір лейтенант шыга
келді. Оны Бауыржан көрді де:
— Мына жігіттеріңмен ана бір жерден қорғаныс шебін
жаса,— деді.
Бұған лейтенант үндемей жігіттерімен шегіне берді. Бүған Бауыржан ашуланып кетті де, өзінің полк командирі
екенін айтты. Лейтенант үн-түн жоқ Бауыржанның бұйрығы бойынша көрсетілген жерге жөнелді.
Асып-сасып кейін кетіп жатқан адам. Соколовоға немістср артиллериядан оқ жаудырып жатыр. Кімнің қайдан екснін, қайда жүріп бара жатқанын білер жан жоқ. Шығын да
кеп. Ж аң а келген, бұрын соғыста болмаған жігіттер үрейленуде.
Бауыржан осы жағдайдың бәрін көрді де, қатал шара
қолданумсн Соколовоның маңынан қорғаныс шебін жасатты. Жұмыстары біраз қалпына келген соң, ол штабына
оралды. ИІтабқа келе жатып, өз батальонының қатынас
взводыпан алтьт адамды алды да, оларды кейін жіберді:
— Сендер заградотрядсыңдар. Кімде-кім кейін қашса
күшпен тоқтатып кейін қайтарыңдар,— деді.
Бауыржан штабқа келсе жан жоқ. Бәрі де үрейлене тайып тұрыпты. Түнгі сағат 12 шамасында штаб қьізметкерлері келді. Бауыржан оларды сапқа түрғызып қойып ұрысты,
ете қагты, еттерінен өтіп, сүйегіне жстетін сөздерді айтты.
Сол күні Бауыржан скінші батальоннан Сламқүловты
шақырып алды да:
— Сені бірінші батальонның командирі етіп тагайындаймын, бар да, батальонды қабылдап ал,— деді.
Сламкұлов аң-таң. Бауыржанның айтқанына түсінбей
тұр, ойыны ма, шыны ма деген нішінде еді.
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— Е, өзің қайтесің?— деді әлден соң Сламқұлов.
Бауыржан оған жайды айтты, полк команднрлігіне тағайындалғандығын білдірді.
— Жарайды. Батальон атагы шыққан батальон еді.
Оның командирі болуды маған сеніп тапсырды ғой, ә? Олай
болса сеніміңді ақтауға даярмын,— деп екі дос кол алысты.

Бауыржан жауға қарсы қулық жасау керек деп ойлады.
Ол үшін бірнеше пулемет және миномет алып, оны бір
агаш ішіне орналастыру керек. Сол арадан жауға көптегеи
қызылды-жасылды ракета атылсын, сол кезде жаңағы пулеметтер мен минометтен ататын болсын деи қорытынды
жасады. Ол осы ойын іске асырды. Ж аңағы минометтер мен
иулеметтер ракетаны пайдаланып жауды бір орнынан атқылайды да, ол арадан көшіп, екінші жерден атады. Олардың
алғашқы жеріне немістер оқ жаудырды, бірақ онысы бекер екснін олар сезбейді. Бұл одіспен жасалған соғыс бірнеше сағатқа созылды, немістерді қауіптің астына алыи
отырды.
Ертеңіне немістер Бауыржаниың полкына қарай ұрыс
жасады. Әрдайым немістер барлаушыларына танкі, зеңбірек қосып береді. Олар полктың күшін байқаумен болды.
Немістер мұндай барлауды қатарынан төрт кун жасады.
Бірақ қатты тойтарыс көріп, ешнәрсе болдыра алмай кейін
шегініп отырды.
Арада төрт күн өткеннеп кейіи нсмістер Бауыржанныц
полкына қарсы, Соколовоға қарсы 30 самолетін жіберді.
Бұл 30 самолет Соколовоны бес рет бомба астына алды.
Сонан соң немістің екі жаяу әскер иолкы 28 танкінің қолдауымен Соколовоны қоршау әдісін жасады. Штаб Соколовода еді. Полк штабыныц қиын жағдайда қалғанын көргсн
Сламқұлов қасына 15 кісі ертіп полк штабын қоршаудан
алып шықты, бұл жерде ол тамаша ерлік жасады. Полк
кейін шегіне бастады. Бұл шегінуді бір станокты пулемег
алып Бозжанов қамтамасыз етті. Ол полктың ең артында
қадып шабуылдап келе жатқан жауды қырумен болды.
Крюково станциясы Москваның мацында. Бұл жерге
панфиловшылар ксліп қорғаныс шебін жасауда, стапция немістің қолында. Бұл арадан ары Москваға қарай жауды
жіберуге еш жол, гіраво жоқ. Осы арада я өлу керск, я
жауды соққылан кейін қайтару керек. М ақсат та, нист те
осы еді.
Крюково маңына келгенпен соң Бауыржанды дивизия
командирі шақырып алып: «Полкың қайда?»— деп сұрады.
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— Кргоково маңында, корғанып жатыр,— деді Бауыржан.
Бауыржан дивизия командирінен кайтып келе өзінің
шаруашылық жөніндегі орыибасары Кравчукты, дәрігер
Грипичкииді, тагы басқаларын шақырып алды да бұіірық
берді:
— Ертеңгі сағат алтыға дейін алда жаткан жауыпгерлсрге, командирлерге оқ-дәрі, жылы киім, жақсы тамак жеткізілсін!
Ол кезде Бауыржан жаралы болатын. Ж арасын танып
алып жүрді. Дорігерлердің «кейін смделуге кет» дегеніне
қарамастан иостысында қала берді. Ол төсек үстінде отыр,
қасында телефон. Жағдайды өз көзімен көругс дәрмені жоқ,
тск телефон арқылы басқарып отыр. Крюкова станинясына
атақты шабуыл басталганда, Мұхаметқұл полктың үш батальоныиың командирі болып, атакага бастады. Крюково
алынды, жау қашты, Крюкова үшін катты соғыста Қарабасв
пен Бозжанов ерлік өліммен қаза болды. Ол былай еді:
Бозжанов бір взводты бастап бір кірпіш үйді бекініп алған
немістерге шабуылға шықты. Бүларды немістер аткылап
қарсы алды. Бозжановтар оған қарамай ілгерілей берді.
Үйге де жақындады. Бозжанов гранатаны үйдің терезесінен
тастады. Үй быт-иіыт болды, немістердің қашқапы қашты,
басқасы қырылды, осы кезде жаңағы үйді немістер артиллериядап ата бастады. Артиллерияның снаряды Бозжановтың қасына ксп жарылды, Бозжанов қайтыс болды.
Ж ау Крюковадан қаша берді, Қызыл Армия оиы куып
берді. Бауыржан талай ерлерді орденға ұсыиды. Жогарғы
командованиенің бұйрығы бойынша Сламқұлов, Бозжанов,
Қарабаев Қызыл Ту орденімен наградталды.
Паифиловшылар жауды Крюковадан Истра қаласына
дейін қуыи барды. Бұл кезде біздсрді Қызыл Армияның
баска бөлімдері кеп ауыстырды. Біз демалыска шықтық.
Бұл 41-жылғы декабрьдің 15-і сді.
Бауыржан жарасып емдеу үшіи медсанбатка кетгі. Ал
Сламкұлов батальонын бастап демалыска шыкты.
Бауыржан медсанбатта екі-үш ғана күн болды да, дивизия командованиесінің ұйғаруы бойынша полковник Қапров басқарған полкқа полк командирінің орынбасары болын
келді. Ол өз полкыпда полкқа уақытша ғана командир болган-ды.
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ҢАҺАРЛЫ С Ө З Ң А М А Л БҰЗАР.

Соғыста, майданға жауға қарсы қолданылатын қарулы
күштің бірі — халықтыц данышпандық қаһарлы сөзі, поэзиясы. Әткен соғыстарда, батырлар жорығында да поэзняныц, тапқыр дана сөздің орынды жерінде қолданылғаны
көпшілікке мәлім емес пе? Махамбет батыр:
«Ел шетіне жау келсе,
Азамат ердің баласы
Намысына шыдай ма?
Ж аттан көмек сүрай ма?
Арғымақ жалсыз, ер малсыз,
Жолдастарым, мұңайма?»—

деп жауынгер жолдастарыныц жүрегіне намыс отын тұтатқанын кім білмейді? Согыс дегеніміз белгілі бір сарынмен жүріп отыратын нәрсе емес, ол әралуан жағдайлы болады. Осы жагдайларды басынан ксшіруші — жауынгер.
Жауынгер майданда жеткен табысына куанады, кейде
қолайсыз жағдайға түсіп қалғанына қынжылатын кездері
де болады. Осындай қынжылысты сейілту үшін, жауынгерлерді жігерлендіріп, қныншылықты женуге аттандыру үшін
берілетін анбынды бұйрықтың әсерімен бірге, халықтың қара тасты қақ жаратын өткір поэзиясының, данышпандық
мақал-мәтелдерінің әсері, ықпалы өте күшті болады. Мұны
қазіргі соғыс жағдайы әбден анықтады. Бір мысал келтірейін.
К- станциясы үшін басталған сұрапыл ұрыс үшінші күнге созылып барады. Жогары командованиенің бұйрығы бойынша К. станциясын қайткен күнде де жауға бермеу керек, жаудыц шабуылын тоқтатын, оны қуыи шығу керек.
Осы бұйрықты орындау үшін аттанған полктің бірі Бауыржан Момышұлы бастаған атқыштар иолкі болатын.
Бауыржан полктің командалық пунктінде отыр. Бұдан
4 күн бұрын ол бір батальонды жауға қарсы шабуылға өзі
бастап апарғанда жаралы болган еді. Дәрігерлер жарасын
тацып, емделуге жібереміз дегенде Бауыржан одан бас
тартқан, тыңдамаған. Полкке командир болып тағайындалғанына алты-жеті-ақ күн болды, сондықтан ол полкін
тастап кеткісі келмеді. Бас жарылса, бөрік ішінде, ал мынадай жарамен кейіи кету, полкті қалдырып кету ар-намысыма, адамгершілігіме, жігітшілігіме сыймайды, өлссм осы
арада полкпен бірге өлемін деп тоқтам жасаған Бауыржан. Міне, қазір ол жарасын таңдырып алып, полктің командалык пунктінде отыр, үйдің төр жағында кровать,
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оның үстінде Бауыржан, қасында бірнеше телефон. Ол осы
телефон арқылы ғана бүкіл полкіне команда беруде,
хал-жайды телефон арқылы білуде. Майдан сахнасында
не болып жатқанын ол өз көзімен көргісі-ақ келеді, бірақ
жарасы оған мүмкіншілік бермей, төсекке жатқызып еді.
Бауыржан әрбір 5— 10 минут сайын, кейде одан да жні,
батальондарга телефон соғын жағдай қалай болып жатқанын біліп отырды, не істеу керек екендіктерін айтып қысқақысқа бұйрық берумен отыр.
Телефон арқылы батальон командирлері Бауыржанга
хал-жағдайларын баяндауда. Олар жаудыц шабуылы өте
күшті екенін, өздері біраз шыгынға ұшыраганын айтуда.
Соңғы бір жарты сағаттың ішінде екінші және үшінші батальонның командирлері Беков пен Жуков «халіміз қиьтндап барады, жаудың кысымы күшеюде, шығынымьтз молырақ бола бастады» дей берді. Бұған Бауыржан қорғау шептеріңді мықтаи ұстаңдар, қасықтай қан қалғанша согысыңдар деп бұйрык берді.
Беков пен Жуковтыц Бауыржаннан күткені мынау еді:
полк командирі шегінуге рұхсат берсе екен деп ойлаған еді,
бірақ ол ойлары болмады. Сондықтан олар бірінші батальонның командирі Сламқұлов Мұхамбетқұлға телефон
шалды. «Полк командиріне таныссың ғой, жағдайды айтсайшы» десті.
Әрі-беріден соң, күнімен үндемеген Сламқұлов телефон
трубкасын алды да Бауыржанға жағдайды баян етті.
Бауыржан оган да Бсковтарға берген жауабын айтты. Біраздан кейін Сламқұлов тағы да хал-жайын баяндады. Оны
Бауыржан жақсылап тыңдады.
— Әй, Мұкан,— деді Бауыржан,— қазақтың «Ерді намыс, қоянды қамыс ©лтіреді» деген макалын білмеуші ме
едің?
— Я, білуші ем.
— Білсең, менің бүйрығым сол. Жағдайыңды айта беріп не қыласың. Оны мен білмей отыр дейсің бе? Бұдан әрі
не істеимін десең де ерік өзіңде...
— Айналайын, Баукеш-ай, тұрдым орнымда. Орындаймын бұйрығыңды,— деді Мұхамбетқұл,— Аздап
тоқып
тұрмын, бірдеңе жібертші.
Бауыржан Мұканның тілегін орындады.
Күн қатты аяз болатын. Мүқан телефон трубкасын
алып:
— Ау, Баукеш, қалқам, тыцдап түрсың ба? (Мүқанның

жасы Вауыржаннан үлкен болатын). Ксттім атакаға. Не
жауды елтіріп келем, не өлемін! Қалқам-ай, дапышпансьіііау, сенің бұйрығың қазақтың мақалымен бірдей ғой маған.
Бұл маған не істесең, соны ісге дегенің ғой. Барлық жағдайды адамгершілік ар-намысыма тапсырғаның ғой. Орындаймын бұйрығыңды, қазақ баласы деген атағымызға шок
келтірмеймін.
Түс ауа біздің артиллеристеріміз К. станциясының оцтүстік батыс жағын қатты дүрсілдің астына алды. Осыны
пайдаланып полктер шабуылға шықты. Шабуылдың алдыцғы қатарында Мұхамбетқұл Сламқұлов бастаған бірінші
батальон кетіп бара жатты...
К. станциясын мықтан қорғау керек деген командованиеніц бұйрығы осылай орындалған еді. Оны тек корғап қана
қойған жоқ, осы арадан жауга қарсы қатты шабуыл басталған еді. Бұл 1941 жылдыц декабрь айының бас кезі болатын.
Міне, майданда қазақ мақалының күші осылай көрінген
сді. Қ азақ халқының тамаша-тамаша мақалдары жауынгерлерді жігерлендіруде өте керек құралдың бірі. Осы құралды молынан пайдаланушының бірі — гвардия полковнигі
Бауыржан Момышұлы болды.
Бауыржан казақ әдебиетін өте жогары бағалап, тамаша
пікірлер айтады. Қей уақыттарда, ксзі келіп оған бара қалсам, айтар әңгімеміз одебиет туралы болады.
Тылдағы кейбір жолдастар Бауыржанды долбарлы қара
күштіц, қолма-кол ұрыс, айғайдың иесі деп бағалайтын сияқты. Бұл қате. Бауыржанға берілген теріс баға. Ец алдымен,
Бауыржан — ақыл мен ойдың иесі, барлық қасиеті бойына
жиналған, адамгершілігі, ерлігі, жігітшілігі күшті, шын мағынасындағы қолбасшы, командир. Егер М. Горький «Адам
деген — ардакты ат» деп шын мәнісіндегі тұлғалы адамды
айтса, сол адамның бірі осы Бауыржан. Бұл — ең бастысы.
Екіншіден, ол өжет пен өткірліктің, қайраттың иесі, өте батыл адам.
Бауыржан қазақ макалын жаксы көрін, оны орынды,
дұрыс пайдаланумен ғана шектелген жоқ. Ол өмірді, жалпы л<ағдайды бағалай келіп, соған қорытынды жасап, талай-талай мақалдар шығарды. Мәселен: «Намысты нанға
сатпа. Қырағының кезі де батыр, езі де батыр. Тәртіп тон
үшін, ынтымақ жан үшін керек. Тізе бүгін, тірі жүргеннен,
тіке тұрып, елген артық.
Ана ушін аянба — ант үрады,
Бала ушін аянба — бетің куйеді,
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Ь.п үшін аянба — ерлігіне сын,
Ж ұрт үшін аянба — жігіттігінс сын.

Ел дегенде — езіліп, жұрт дегенде— жұмылып істе.
«Батыр — батыр смес, батырларды бастаған батыр» деген әлденеше ондаған мақалдары бар. Бұл мақалдардын
қайсысының болса да белгілі оқиғасы бар. Соларга берген
Бауыржаннын. қорытындысы осылар.
Қ азақ мақалы, онын данышпандық сөздері жауынгер
үшін өте керек. Махамбет акыи әрі батыр болып қалыц қолды бастағанда, күшті құрал етіп халық қазынасы — асыл
созді, поэзияны жолдас етті. Осы дәстүрді мықтап ұстаган
қазіргі адамның бірі — Бауыржан.
Біз қас жауды қарумен де, халықтың қаһарлы сөзімен
де қиратудамыз. Халық сөзі, оның данышпандық мақалдары, бізге зеңбірек, танк, винтовка, автомат қандай қызмет
етсе, олар да сондай қызмет етуде.
Майдандагы армия, 1943 ж.

Ж ОЛДДС КАПИТАН

*

1

— Ж олдас капитан, жолдас капитан...
— Уа, не болып қалды?
— Немістер келе жатыр. Қараңызшы: бізді айиала коршағалы келеді.
— Қане керсетші. Қай жерде?— дейді капитан, әзі де
ентіге сөйлеп, жан-жагына алақтай қарап тұрған жауынгер Легіеске.
— Әне, әне,— дейді ол әлдеқайдағы бір тои ағашты кврсетіп. — Ана ағаштың ішіне енін бара жатыр.
— Сен жаралылардың халін біліп келші. Қаңдай күйде
екен?— деді де өзі зеңбірегімен айналыса берді. Әлдеқандай расчеттар жасаумсн болды.
Қапитанның тапсырмасын Лепсс жақсылыққа жорыды
ма, тсзірек тайып тұратын болдық деп ойлады ма, әйтеуір,
біртүрлі жылдамдықпсн «қүп» деді де тұра жөнелді. Бұдан бұрынғы кезде аяғын сылбыр басатын, асығу дегенді
білмейтін Лепес тап осы жерде баскаша пішін аңгартты.
Оның бұл мінезіне капитан ойлаиа қарады.
Осыидай ойлармен болыи тұрған капитан қасына Лепестің қалай келіп қалғанын аңғармай да қалды.
— Ж олдас канитан, рұқсат етіңіз. Ж аралы ларда бол337

дым. Халдері бапты смсс. Бірсуі әлгіндс ғана қайтыс болыпты. Калган төртеуі жатыр.
— Бұдан басқа не білдің? Не айтты?
— Еш нәрсе айтқап жоқ.
— Олар айгпаса, мсн айтайын. Қазір мен от жағайын,
сен жаралылардың ыдыстарына су толтырып окел. Сонан
кейін оларга да, өзімізгс де ыстық ас дайындайық. Түсінікті ме?
— Түсінікті. Бірақ...
— Бірақ дейтін ештеме де жоқ. Бар, айтканды орында!— деді капитан түсін суытыңқырап.
Зеңбірек орнатылған жерде қазылған шұқырлар болатын. Соның біріне капитан мсн Ленес от жағып, ас қамдауға кірісті.
Тамақ дайын болды. Ж аралы лар жатқан жертөлс мен
«кухняның» арасы 40—50 метрдей ғана жер болса да, ыдыстарды «жылуы шықпасын» деп, плащ-палаткаға орады. Сонан кейін олар даярлаган тамағы мен шайын жаралыларға
карай алып жөнелді.
— Қане, бастарыңды көтсріндер!— деді капитан жаралыларға.— Ас ішелік. Қешеден бері қарындарың да ашкан
болар.
Жсртөленің плащ-палатка ұстаған есігін Лепсс аздап
ашып еді, айналаға жарық түсті. Ыстык ас ішкеннсн кейін
жігіттер жадырап сала бсрді. Күн ұзаққа жертөледе сәуле
көрмеген, оның устіне қарындары ашқан ж аралылар снді
көңілдене бастады.
Бұл арада осы жертөледегілермен қысқаша таныстыра
кетейік. Лепестің «жолдас капитан» деп отырғаны Қасымов Ботпай дегсн жігіт. Ол зеңбірек батареясының командирі. Оның қасындағылар зецбірек командирі ссржант
Волошко, солдаттар Дубинин, Гончаров, Нәбиев және Лепсс
Тайкелдиев. Бұлардың бәрі екі жылдан бері бір полкта
кызмет істейтін, бірақ бөлімдері басқа болғандықтан, бірбірін сырттай ғана танитын. Қапитан мсн Лепес қана бір
бөлімнсн, өзгслсрі соңгы айда қосылғандар. Бұлар осы батарсяға Пружаны қаласының маңында 1941 жылғы июньде
жүргізген согыстардан кейін ғана жиналысты. Оған мынадай себеп болған еді.
Қасымов қызмет істейтін полк фашистерге карсы ұрысты алғаш рет Пружаны маңында өткізді. Оның батареясы
ұрыстың алғашқы сағаттарында жауға мықты тойтарыс
берді, немістің алты танкісін, үш минометін қиратты, бірнеше солдатын қырды. Бірақ жау шығынға ұшырауына
қарамастан, самолеті мен танкісінің көптігін пайдаланып,
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ілгері шабуылдай берді, біздіц әскерлерді қорғана соғысуга
іінті кейін қарай шегінуге мәжбүр етті. Бұл күйге Қасымов
қызмет істейтін полк та, оның өз багареясы да душар болды.
Соғыстың ец ауыр және қолайсыз түрі шегіну деседі
әскери мамандар. Мүндай жағдайда инициатива көбіиесе
шабуыл жасаушыда болады. Шегіне соғысу кезінде оскер
бөлімдерін басқару да қиынға түссді, жұрт саиырылысып
кетеді. Осындай күйге бертін келе Қасымовтыц батареясы
да ұшырады. Қөптеген жауынгерлері қатардан шығып кетті. Осыдан үш күи бұрын оған көрші бөлімдсрден Дубинин,
Гончаров, Нәбиев секілді солдаттар келіп косылды. Бұларды ссептегенде Қасымовтыц батареясында он екі адам, екі
зецбірек болды.
Бұрынгы күн Қасымовты полк командирі шақырып алды да, аса жауаиты міндет жүктеді. «Жаумен соғысып жатқан көрші полкты қолдауға бүкіл батарсяңмсн барасын,
бір-екі күн сол иолктың қарамағында боласың» деді. Қомаидирінің бұл бұйрығын орындау үшін Қасымов көрші
нолкқа келді, зеңбіректерін кай жерге орналастыру, кімге
және кандай көмек керск екендігін анықтады. Содан кепіе
күнімен Қасымовтың зеңбірекшілері тамаша ерліктср керсетін, жаяу әскерлерге көп көмек берді. Сөйтіп тұрғаи шақта екі зецбіректіц бірі қирады, бес жігіт қатардан шығын
қалды. Ал кешке таман немістер қатты шабуыл жасады.
Міне, енді бүкіл батареядан қалған алты адам (төртеуі
жаралы) бас косып, тамақтанып отыр. Іштеріне ыстық ас
барган, шылым тартып жан шақырган жігіттер жагдайды
сұрай бастады.
— Ж олдас капитан, біз ие күйдсміз? Айналада не болып жатыр? Атыс даусы естілмеуі қалай? Әлде қоршеуда
қалдық па? Одан қайтіп шыгамыз? Мына біздер туралы не
ойлайсыз?— дейді жігіттер.
Оларды бар ықыласымен тыцдаған капитан ащы шындықты айтты. Болын отырған жағдайды жасырмады.
— Менің ендігі жосиарым,— деді капитан,— күн батқанша осы жерде болу, жау көзіне ілікпеу. Ал түн түсе жолга
шығу және колдагы қару-жарақты қалдырмай ала кету.
Қешке дейін бұл жерді жау тіміскілемейді. Өйткені біздің
әскерлсрдіц бүгін шегініп кеткенін ж ау біліп отыр. Сондықтан ол осы жерде бір топ совет жауынгерлері қалды деп
ойламайды.
— Борі түсінікті,— деді сержант
Волошко.— Мына
үшеуі, Дубииин колынап, Нәбиев пен Гончаров бастан жаралы. Бірақ үшеуі де жүруге жарайды. Ал мен, мен нашар339

мын. Екі аяқ козғалтпаііды, ішім өртепіп жатыр, деИем
күйіп барады. Бастарыңа бейнет болмаймын, мсні осы арада...— деді де, сонғы сөзін айта алмады.
— Гепа,— деді капитан,— сен олай деме. Сені бүл жерде қалдыра алмаймыз.
Күн дс ұясына қонды. Осы кезде капитан жертөледегі
жаралыларды тысқа шығарды. Лепес екеуі танертең қайтыс болған ат айдаушы Дсмидовты жаңағы жертөленің
ішіне жерледі. Содан ксйін күні бойы отта тұрған екі атты
Лепес алын келді, зедбірекке жекті. Снарядтарды жәшіктеріне салды. Зеңбіректің екі жетегінің ү-стіне капмтан тақтайдан төсек жайды, оған Волошконы жатқызды.
— Ал, кеттік,— деп капитан ат басын өзі жетектей жөнелді.
Олар жолсыз жермен шығысқа карай аяңдап келеді.
Әлдеқайда, алыста машинаның шамы жарқылдайды, мотор
даусы да естіледі. Бірақ ол кімнің даусы және қаншалық
жерде екенін айыру қиын еді.
Күндізгі тұрған жсрінсн біраз ұзап шыққан мсзгілде ай
да туды, айнала жарық бола бастады. Жол бастап келе
жатқан капитан тоқтай қалды да, «аздап демалайык» деді.
Осы сәтте бұлардың оң жағынан әлдекімдердің келе жатқапы байқалды. Борі үнсіз, тың тыңдай қалысты. Бірақ
зеңбірекке жеккен аттар дыбыс беріп қойды.
— Тоқта, кімсіңдер?— деді жаңағылардың біреуі таза
орыс тілінде.
Капитан үн катпады. Аналар жақындай түсіп, тағы да
«кімсіңдер?» деді. Енді үндемеудің лажын таппагаи капитан «бізбіз» дсн жауап кайырды. Олар бірнешс адам екен,
іштерінен біреуі бөліне шығып, капитанның қасына келді,
тесіле карады.
— Ж олдас капитан Қасымов, сіз өзіңіз бс?
— Иә, менмін.
Сөйткенше болған жок, жаңағы жігіттің кейінде тұрған
жолдастары да келді. Бәрі бір-бірімсн кол алыса амандасып жатыр. Бұлар осы полктың лейтснант Дмитриев бастаган барлаушылары екен.
— Біз сіздсрді полк командиріиің бұйрығы бойынша
әдеиі іздеп шықтык,— деді лейтенант.— Күндіз келуге мүмкіндік болмай қалды.
— Полк осы арадан қанша жерде? Біз қолдауға барған
көрші кайда екеи?— дсді капитан.
— Полк алыста емес, таң атканша жетеміз. Көршінің
жайын полкка барған соң білерсіз.
Олар жүріп отырып, лейтснант айтқандай таң ата полкы340

на да келіп косылды. Ж аралыларды дәрігерлік пунктка
тапсырды да, капитан Қасымов і і о л к командиріне барып,
барлық жағдайды баяндады. Ертсңіне ол жауга қарсы соғысқа тағы кіріп кетті...
Міне, содан бері ширек гасырға жуық уақыт етіпті. Мен
осында айтылын отырған Ботиай Қасымовты ойламаған
жерден 1962 жылдың жазында кездестірдім. Біз бірнешс
адам қырғыздыц Ыстықкөліне бара жатып, жолда Тоқмақ
қаласына аялдағанбыз. Қасымовнен сонда кездесіп танысқанбыз. Одан бұрын көрмеген, естімеген адамым болса да
зор құрметпен қарсы алған еді. Өзі Үлкен Шу бойында мұраб болып істейді екен. Ленинград үшін соғысқа катысып,
1943 ‘жылдың январында оң қолынан айрылады да, біраз
уақыт госпитальда смделеді, содан соц туған еліне қайтады.
—
Өзіңізбсн бірге алғаш рет соғысқа қатысқан жігіттеріцізбен байланысыцыз бар ма?— дедім.
Қсйбіреуімен гана. Шсгіне соғысу кезінде кеп жігітім жаралы, біразы қаза болып кетті гой. Бобруйскі мацында болған бір соғыста тамаша ерлік жасаи, жалгыз езі
жаудың терт танкісін қнратқан жәнс бірнеше солдатын
қырған Тайкелдиев Лепес болды. Мсн ол туралы «кара басының амандығын кездсйтін жігіт ие» деп ойлаушы едім,
тіпті күдіктенетін де едім. Оным кате екен. Нагыз батыр
екендігін ол кейінгі ұрыс ксздеріндс танытты. Сейткен Леиесім ете ауыр жараланып ксгті. Қазір оныц елі-тірісін білмеймін. Гончаровпен согыстан кейін курортта кездестім.
Барнаулда мұғалім болып істейді екен. Басқа жігіттер
жайында хабарым жоқ.
і

* * *

Жоғарыда Ботпай айтқан оцгімеден мен көп нәрсені
ацғарған едім. Әцгіменіц мәнділігі совет жауынгерлерінің
соғыстағы ерлігі мсн табандылығын айтуында емсс. Ол өз
алдында. Ең бастысы — совет азаматыныц адамгершілігін
көрсету болса керск.
ГВАРДкЙЦЕВГЁН Х а Т

Бүгін келген хаттыц ішінде бірден көзге түсе кеткені
үшкіл конвсрт болды. Бәрінен бұрын оны қолыма алдым:
сыртындағы адресін оқушы баланың жазғаны көрініп-ақ
тұр.
Хатты оқи бастадым. «Бұл хатты жазып отырған Гвар311

дейцев Володя. Бәлкім, Сіз мені ұмытқан да боларсыз.
Сондықтан мен барлық тарихымды жазайын» деп басталыпты хат. Мен оның хатын қызыға оқып шықтым. Көз
алдыма кішкентай Вова елестей қалды.
...1941 жылғы ноябрь айының іші. Неміс басқыншыларына қарсы Москва түбінде кескілесе соғысып жатқан кезіміз еді. Бір күні түнде бөлім командирі мені шақырыл
алды да былай деді:
— Алынған мәліметтерге қарағанда, алдымыздағы
қыстақтан жаудың әскерлері бүгін түнде зытатын көрінеді.
Олар кетер алдында «бұл қыстақтың адамдары шетінен
партизандар» деп кәрі шал-кемпірлер мен жас балаларға
қатты ж аза қолданып ж атқан сияқты. Саған қойылатын
міндет: сол қыстақтағы жауды қоршап ал да құртып жібер, олардың зәбірінен тұрғын халықты құтқар.
Қасыма жолдастарымды ертіп, командирімнің жаңағы
бұйрығын орындауға жүріп кеттім. Бәріміздің де қаруымыз
автомат болатын. Қалың ағаштың ішімен жүріп келеміз.
Айтылған қыстаққа да келіп қалдық. Қыстақтың шетіне
келдік те айналаны шолып, бақылай бастадық. Түн қараңғы еді, жөнді ешнәрсе көрінбейді. Бірақ әр жерде жаудың
кузетшілері жүргені сезілді.
Сол арада біз қыстақты қоршай шабуыл жасадық. Ж ау
әсксрлері қарсылық көрсете бастады. Атыс күшейіп кетті.
Түн ішінде атылған автомат ауаны жаңғыртып жіберді.
Ж а у біздерді көп әскер екен деп ойлады білем, жанағы
кыстақтан қаша жөнелді. Бірақ бірде-бірі құтылмады,
кұртылды.
Біз қыстақтағы үйлерді аралап жүрміз. Шеткері бір
үйге ендік. Онда зәрелері ұшып қорқып қалған бір-екі кәрия отыр екен. Біз амандастық. Олар бізді тапи кетті
де құшақтай алды.
— Келдіңдер ме?— деп қарт ана жылап қоя берді.
— Келдік, келдік! Құтқарылдындар жаудан!
Ж аңағы үйге қыстақтың біраз адамы жиналып қалды.
Борі де жаудан көрген қорлығын айтып жатыр.
— Осы қыстақта жаудың біраз әскері бар еді. Ксшеден бері әбігерге ұшырады. Шамасы бір тықырдың болатынын сезді ме, әйтеуір, тая бастады. Бір тобы өздерің
келер алдында ғана кетті. Ал біразы осында қалып үй-үйді
тонауға кірісті. Оларды өздерің кұрттыңдар ғой,— деді бір
шал.
— Ж ау бізге не көрсетпеді десейші. «Партизанды тауып бермедіңдер, өздсрің де партнзансыңдар» деп кеп адамды атып тастады. Өлген адамдарымызды көмуге де рұхсат
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стпеді. «Мынау кәрі, мынау бала екен» деген жок, колына
түскен адамды аямады ғой бұл жау,— дейді екіниіі бір ана.
— Қыстақта адам көп пе еді?— дедік.
— Қолына қару ұстауға жарайтын сркек-әйелдін бәрі
де партизан қатарына кеткен. Ж аудын өшігу себебі де осы
шыгар. Мұнда тек кемпір-шал, балалар қалдық.
Бұдан ары көп сөйлесіп тұрмадық. Таң да атып қалган
екен. Біз тагы бір-екі үйге ендік. Соңғы үйге енсек— шашылып жатқан нәрсе, ыдыс-аяқ. Үйдін ішінде жан жоқ.
Пнді үйден шыға бергенімізде бір дауыс естілді.
— Осы үйде бір баланын даусы шығады, анықтап қарайықшы,— деді сержант Қовалев.
Үйді қарасақ, пеш үстінде төрт-бестер шамасында бір
бала отыр. Қовалев оны псш үстінсн түсірді де бстінен сүйді. Бала әбден қорқып қалган, бэрімізге жаутаіщап қарай
береді.
— Қалқам, қорықпа. Біз саған тимейміз!— дедім де
балаға қант, шоколад ұсындым. Бала алды. Өзінс жакын
адамдар екенімізді біліп, жатырқауын қойды.
— Атың кім?
— Вова.
— Фамилияң кім?
— Білмеймін.
— Нсшедесің?— дегенімде, бсс
саусағын көпсетіп
жауап берді.
— Папаң қайда?
— Соғысга.
— Мамаң қайда?
— Білмеймін. Әлгіндс немістер келді, мамамды сабады...

Осы кезде сырттан бір шал үйге еніп келді. Ол менің
құлағыма сыбырлап:
— Бұл баланың шешесін немістер өлтіріп кетіпті. Әкесі әсксрде еді. Енді мүлде жетім қалды,— деді.
— Жок, бұл бала жетім болмайды, Совет елінде бірдебір бала жетімдік көрмейді,— дедім.
— Вова, сен біз сияқты солдат болғың келе ме? Міне,
карашы, қандай тамаша автоматымыз бар. Солдат болсаң,
сағаи да осындай автомат береміз. Сенің папаннын да автоматы бар...
— Егер мамам рұхсат етсе, мен солдат болам.
— Мамаң рұхсат етеді. Ол алысқа кеткен екен. Қетерінде «Вова солдат болсын» депті. Оны мына атаң естіпті деп жаңағы шалды нұсқадым. Вова шалды таниды екен.
Сонан кейін:
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— Ата, рас па? Мамам маған солдат болсын дсді ме?
Рұхсат етті ме?— деді.
— Я, айналайын. М амаң рұхсат етті, сені солдат болсын,— деді.
Бұл сөздерге Вова сснді. Автоматты қызыға қолына
алды. «Мен солдат болам» деді.
— Ендеше киін, бізбен бірге жүресің,— дедім.
— Ә, мамам ше? Ол келмей ме?
— Мамаң казір келмейді. Біз оны тауып аламыз.
Біз Вованы киіндіріп алды қ та далаға шықтық. Алтын
шапақтап күн де көтеріліп келеді екен. Д алада жиналған
кыстак адамдарына Вованың шсшесін жерлеуді тапсырып
жэпе олардың адресін алып жүріп кеттік...
Сол күні мен Вованы өзіміздің командирге ертіп әкелдім. Барлық жағдайды айттым.
— Дұрыс еткен екенсіңдер. Ал бұл баланы балалар үйіне тансыру керек. Бүгін түнде өзің апарып орналастырғаның жөн,— деді командир.
Мен Вованы Москвадағы бір балалар үйіне орналастырдым...
— Вованың фамилнясы кім болады?— деп сұрады балалар үйінің мсңгерушісі.
— Білмеймін. Өзі де білмейді. Жергілікті адамдардан
сұрауға үмытып кетіппін. Оның фамнлиясын Гвардейцев
деп қоялық,— дедім.
Бүл өте орынды екен. Біз бұдан былай Вованы Гвардейцев деи атайтын боламыз,— деді.
Б алалар үйінің меңгерушісіне адресімді бердім де, Вованы бетінен сүйіп қоштасып бөліміме қайтып кеттім...
Міне, бүгінгі мыпа хат маған сол Гвардейцев Володядан келген болып шықгы. Ол қазір қайда, не істейді екен?
Мұны білу мені өте құмарттырды. Володяның хатының бұған жауан іздеп, әрмен қарай оқи жөнелдім, онда былай
делінгеи:
...Мен биыл он төрттемін. Суворовтық училищеде оқып
жүрмін. Мұнда оқи бастағаныма үш жыл болып қалды. Мсн
бүл училищеге қалай түскенімді, оған дейін қайда болганымды баяндайын. Әрине, мен бұлардың көбін сонгы кезде ғана білдім.
Б алал ар үйіне алынғаныма екі жылдай болған екен.
Жасым жетіге келіп те қалыпты. 1943 жылдың сентябрь
айында бірінші класқа оқуға түстім. Бастауыні мектспті
барлық сабақтан үздік деген бэғамен бітіріп шықтым. Менің әкем де, шешем де балалар үйі болды. Онда мен сияқты көптеген бала бар едік, бәріміз сшқандай кемДік көр314

мей өстік, тэрбие алдык. Белсенді пионер болып қоғам жұмыстарына да араластык. Андрей Иванович деген тамаша
тәрбиешіміз болатын. Ол кісі бәрімізді жанындай жақсы
көретін еді. Бір күні ол менімен сейлесіп отырып:
— Володя, сені суворовтық училищеге жіберсек қалай
қарайсың? Оған өзіцмен бірге тәрбиеленіп жүрген бірнеше
баланы жібсргелі отырмыз,— деді.
— Онда не істеймін?— дедім.
— Окисыц, білім аласын. Офицер боласын,— деп Андрсй Иванович түсіндіріп бсрді.
Біз он жеті бала суворовтық училищеге тартып кеттік.
Содан бсрі училищеде окып жатырмын, барлық сабактан
үздік үлгіріп келемін.
Әке-шешесін ойламайтын адам болмайды ғой. Мен де
туыскандарымның кім екенін балалар үйінде жүрген кезімде талай рет сүрастырдым. «Әке-шешец табылар, бірақ
олардыц қазір қайда екеніи білмейміз. Сені балалар үіііне
әкеп орналастырған гвардеецтер» дейтін маған Андрей
Иванович және сіздің адресіңізді берген, аты-жөніцізді айтқан. Мен сізді дс іздегем, бірақ таба алмағам.
Өткен жылы мен өзім тәрбиеленгсн балалар үйіпде болдым, тәрбиешілерімнен эке-шешем жайыпда сұрастырдым.
Олар өткенде жазылған қағаздарды карап отырып, мсніц
кай жердікі екенімді айтты. Сол адрес бойынша, өзім туғаи
кыстаққа бардым. Мені шырамытып танитын адамдар да
табылды. Василий Михайловнч дсген жақын атамыз бар
екен, ол кісі көп жайды айтып берді. Менің қалай кегкенімді, кімдер әкеткенін айтты. Шешем немістердін қолынан
каза болған екен, әкем майданда ерлік өліммен кайтыс
болыпты. Туысқандарым мені шығарып салып тұрып:
— Володя, сен жетім емессің, кемдік көрмсй ержеттің,
жігіт болдыц. Бұл үшін өкіметке мың рахмет! Енді сен
жақсы окы, мықты офицер болып шық!— деді.
Мен оларға уәде беріп:
«Тапсырмацызды бұлжытпай орындаГьмын»,— дедім.
Міне, меи сол тапсырманы орындап жүрмін. Оқуда үздіқ
келем...
Айтпақшы, меніц шын фамилиям Сергеев екен. Бірақ,
қазіргі фамилиямды өзгерткем жоқ, өзгертпеймін де. Гвардейцев деген жақсы фамилия. Гвардеецгер соғыста асқан
ерлік керсетіп елімізді жаудан қорғап қалды, жауды талқандап жеңді...
Мені елім тырнағынан құтқарған сіздерге мың да мың
рахмет айтудамын. Гвардеецтердің маған керсеткен жақ345

сылыгын өмірі үмытпак, смеспін. Мен де сол гвардеецтердей кызмет етуге ант етем.
Тағы не жазайын... Мен сізді көп сұрастырдым, акырында тауып алып, осы хатымды жазып отырмын. Егер осы
хатым бара қалса, жауап беріңіз. Хат жазысып тұралық...»
Володяның маған жазған хаты осындай еді. Мен оған
жауап жібердім. Қазір үзбей хат алысып тұрамыз.
Володяның өмірі қандай тамаша! Ол енді ержетті, жігіт
болды. Біздің советтік елде тек Володя ғана емес, мыңдаган Володялар әкеміз Партияныц қамкорлығымен ержстіп
өсіп келеді. Біз әркашан да, бізге бақыт берген Қоммупистік партияға шын жүректен алғыс айтамыз.

ДОСЫ МАХАТ

Мен майданда жүріп елдегі және майдандағы таныс
жолдастар мен достарыма хат жазып, хат алып тұрдым.
Бірсыпыра хаттарымда, өзімше, мәнді-мацызды пікірлер де
бар еді. Бірақ, олардың кәпшілігінің көшірмесін өзіме
сақтай алмадым. Ал, сақтаған хаттарымның көбі жойылып,
жогалып кетті.
Сол секілді жолдастардыц маған жазған тамаша-тамаша хаттары, алтыннан кымбат пікірлері болатын. Оларды
да, майдан жайына байланысты, құнттап сақтай алмай,
көпшілігінен айырылып қалдым. Дегенмен, олардың біразы
өзімде жүр.
Жолдастардыц хатына жазған кейбір жауаптарымның
кәшірмесі өзімде болатын. Соларды теменде келтіріп отырмын. Бұл хаттар қан майданда, бір қолыңда қаруыңды ала
отырып жазылған еді.
* * *
Қадірлі Н.
Әлі ұрысқа снгеніміз жоқ. Екі-үш күннен бері жер казып, бекініс шебін жасап жатырмыз. Қүн-түн демей опырыи
жатқанымыз осы қара жер. Траншея дей ме, окоп дей ме,
әйтеуір, дүние пәлені жасаудамыз.
— Бұлардың не керегі бар? Осынша жерді несіне каза
береміз?— дейді кейбір жігіттер.
— Қерегі болмаса қазбас едік қой. Мұның керегі болғаңын ертең соғысқа енгенде кәрерсің,— деймін ондайларға. Бұл сәзді мен оларға бірдеменің м ә і і і н білетін кісіше,
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бүрын соғысқа қатысып үйреигсн адамша айтамын; соидай пішін көрсетемін. Солай деп анту да керек. Олай демей солгын кескінмен айта салсац, оныңды жігіттер байкаи қалып «е, мынаның өзі дым білмейтін политрук екеп
ғой. Біздің қара терімізді шығаруға құмар екен» деп орі
ренжуі, әрі сенімсіздік білдіруі де мүмкін. Сондықтан, сөзің де, ісің де табанды болсын, деймін мен әзіме.
Біз алдағы ұрысқа даярланып жатырмыз. Алыста атылған зеңбірек дауысы да естіліп тұр. Кәдімгі жүн сабағандай дауыс шығады. Шамасы, қатты айқастар болып жатса
керек. Ондай айқасқа, жақында біз де енетін болармыз.
Соғыс шығынсыз болмайды ғой. Өліп кетсек те, тірі
болсақ та халық қосқан аманатты адал ақтай алсак жаксы болар еді. Оны «ақтаймыз» деген сенім күшті-ак. Алдын
ала тон пішу қиын, оны болашақ көрсстер. Бірак «атаусыч
арам өлді, қорықты, үрікті» деген атаққа ие болмайтындаіі
етіп іс істерміз.
12/Х-1941 ж. Майдан.

* * *
...Ай артынан ай туып, жыл соңынан жыл да келер.
Бүгінгі ауыр, сұрапыл согыстың дәуірі ертец-ақ шаттык,
алтын нұрын шашқан сәулет күніне жеткізер. Сол ксздерде өткен уакыттың уақиғаларына көз салармыз. Адам тарихынан ғасырлар бойы өшпес орыи алған талай-талай белестерді, мақтаныш етерліктей болып жасалынған мазмұнды істсрімізді, халқымыздың абырой-атағы, даңқы, намысы үшін жас ©міріи каза еткен батыр бауырларымызды
еске түсірерміз. Олардың ерлік істсріи, олардың бізғс қосқан аманатыи «қасықтай қаның қалғанша халқыңа қызмет ет» дегсн тапсырмаларын еске алармыз. Иә, оларды
еске алумен іс бітпейді. Халқыцды сүйсец, сол бауырларыңдай еңбек ет, жігсрлене істе, ынжық, алқы-салкы болып жүре берме. Бұлай етуді сол ерлердіц аруағы кешірмес болар.
Сен осы айтылган нәрсслерді ойлайсың ба? Ойлаиу ксрек, достым. Кәрі қартаяды, жас өседі деген ғой. Егер, бұгіи біз халық тілегіне сай іс істей алмасак, онда болашақ
жас ұрпак, халқымыздыц тарихы бізге не айтады? Осыны
сеи ойлайсың ба? Бүгін біз жақсы істесск те, жаман істссек те ертеңгі күннің адамдарына, олардыц алдында жауаптымыз. «Ол кезде кімдср болды екен?» демей ме олар.
солай дейді. «Сол болған адамдардың істегепдері қай-

я,
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с ы ? » — л е й д і ғ о й ол-ар. С ө й т і п т а р и х т ы а қ т а р а р , ж а қ с ы іс ім ізд і м а қ т а р , ж а н ы м ы з г а л а ғ н е т а й т а р ... р е н ж ір .
О сы и һ і
сен о й лай сы ц ба, досты м ?

Дұрыс па, бұрыс па, оған тәреші ©зіц бол. Бірақ мен
жоғарыда айтылғандарды кеп ойлаймын. Күнделікті жүмыстармен бола бермей, ертсцгі күнгс де көз салған жөн-ақ
ау. Алдағы күнді ойламай, өзініц қара басыныц қамын көп
ойлайтын адамдар да бар. Олардыц болашақ ұрпаққа не
деіт жауап берерін кім білсін. «Мен қара басымныц қауіпсіздігін, қарным тоқ, киімім көк болуын ойладым, күнделікті жоспар орындауды, мал қашырып тел алуды ғапа
ескеріп едім, сейтіп жүргенде халықтыц болашақтағы ісі
есімнсн шығып кетіпті» дей мс олар. Бұлай десе, оган кім
рахмет айтар дейсіц.
—
Мұныц бәрін сен маған несіне айтасыц! Мен басшы
қызметте жүрген адам емеспін ғой деп ат-тонынды ала қашуыц да мүмкін. Сеніц басшы қызметкер смес екеніи де
рас, оны білем. Бірақ сол кейбір басшы қызметкерден де
халық алдында сеніц абырой-атағыц үлкен, зор деп түсіне.м. Басшы қызметкер бір төбе болса, еен екінші таусыц,
халық алдында сеніц салмагыц басым.
Осы айтылған сездерге кұлақ саларсыц, оларды есіце
аларсыц деп ойлаймын.
31ГА.-1941 ж. Майдан.
*

*

*

Мен — қазақпын. Солай бола тұрып, кімде-кім согыстыц
(немесс жұмыстыц) қиыншылықтарына шыдай алмай байбаламға салынса, қорқактық қылса, үрейленуге түссе, сөйтіп ол, осындай жаман мінезімен ұлтына, халық намысына,
өзініц ар-ұятына, қоғамда алатын орнына, ата-бабасыныц
аруағына тіл тигізсе,— ондай адамға рахымшылық жасамаған болар едім. Етке біткен арам мерез деп кесіп тастар едім.
14/X 1-1941 ж. Майдан.

* * *
...Сен соцғы бір хатыцда «Қазақ халқыныц тарихы»
дегеи кітап жазылып жатыр деген едіц. Бұл өте бір жаксы
қуаныш болып отыр. Ертеде халық сүйген адамдарға дұрыс баға берілуіне зер салу керек...
Лпрель, 1942 ж. Майдан.
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...Осы күнде, маіідандағы жігіттермен сөйлескенде, мынадай бір кемшілігіміз көрініп жүр. Мәселсн, жігіттердіц
көбі Абай, Махамбет, Шоқан жоне солар секілді халық
сүйген кісілердіц атын білсді. Бірақ, олардың кім болғанын, өскен, туған жерлерін айта алмайды. Тегінде «Қазақ
халқыныц сүйікті адамдары» деген жалпы атпен сериялы
бірнеше кітапшалар шыгару керек секілді. Онда халыкка
қызмет еткен, басқаға үлгі болған адамдардын ісі, өмірі
айтылсын. Бүл кітапшаларды біз үгіт жүмысына толық
паіідаланып, майданға енгелі түрған жігіттерге: «осылардай іс істецдер, халкыца кызмет етуді өткендегі бабаларыцнан үйреніцдер, халқыцды солардаіі сүй, сонда сеніц
де атыц мәцгі болады, үмтылмайды» дер едік.
9/ІХ-41 жыл. М айдан.
*

*

*

Бүгінгі сүраныл соғыстардыц үстінде, елге қауіп-катер
огы төніп түрған шақта, немістерге карсы күресте казақ
жігіттері қатардан қалып жүрген жок. Қүш-куатыныц, айла-амалыныц, акыл-ойыныц жеткенінше халық алдындагы
борыштарып абыроймен орындап жүр. Әлем жүзіне аты
жайылған 28 батырдыц ішінде қазақ жігіттері де бар екепіне қалай қуаибаесыц. Олар шын мағыпасында ерлік, батырлық жасап кетті.
10 X11-1941 ж. Майдан.

*

*

*

Қадірлі С.
...Сіздерді аз уақыттан соц майданға аттанады екеп
деген хабарды естіп жатырмын. Майданда жаксылап ерлік
жасап, абыройлы болуларыцызға шын көцілдеп тілектеспін.
Айтайын деген бір әцгімем мынау еді. Қазір неміс басқыншыларыи түре куыи бара ж аткандар совет халқыныц
үлдары, Қызыл Армияныц айбынды күші ғой. Бойға біткен қайратты халык каһарына жанып алып совет жауынгерлері жаудыц тас-талканын шығара алға басып барады.
Ертецгі күні сіздер де майданға енерсіздер. Талай-талай жігіттсріціз неше алуан батырлық, ерліктер де жасар.
Әцгіме сол ерлердіц ісін дүрыс бағалай білуде болуы керек. Халық үшін пайдалы етіп бір жігіт ои тиындық жүмыс
жасаса, сіздер оны бір сом деп багалацыздар, он сомдық
істі мыц сомдық деп есептеціздер. Қімдс-кім ашық майдап349

да, жаумен қолма-қол ұрыста қан төксе, оның ерлік ісі
сскерусіз қалмасын. Ондан адамдар ордендер мен медальдар алып отырсын. Олар аман сау болып, соғыс біткен соц,
еліне бара қалғанда жаумен қалай соғысқанын мақтана
айтуына дәлелдік белгісі болу керек.
—
Папа, сен мына орденді (не медальді) майданда батырлық істерің үшін алдың ба? — деп баласы мақтанатын
болсын.
Қысқасы, кімде-кім майданда ерлік жасаса, ол сол табанда көзге көрінсін. Оныц ерлігі көпшілікке тарап, басқаларды жақсылап тәрбиелеу ісіне әсер беретін болсын
деймін.
10/1-1942 ж. Майдан.
*

*

*

Майдан дегенді бұрын өз көзіммен көрмей, соғ.ыстың
не екснін білмей жүрген кездерде соғыс жайында жазылған көптегсн кітаптарды, әдебиеттік деп аталатын шығармаларды оқығаным бар еді. «Осының бәрін болмаса да,
біраз фактілерін авторлар не көріп, не өте терец зерттеп
жазатын шығар» деуші едім. Ол солай да болар.
Мен сондай кітаптарды қызыға оқитын едім. Қазіргі
Отан соғысын суреттеп жазамын деген адам болса, колымнап келгенімше көмектесіп жәрдем беруге даярмын. Осы
мақсатпен мен майданға келген күннен бастап «күнделік
дәптер» жасадым. Оған күн сайын көрген, білген уақиғаларды, жіғіттер жайында, олардын істеген ерліктері туралы жазып жүрдім. Аз уақыттың ішінде кеп нәрсе жинап
едім.
Сол дәптерлерді сары майдай сақтап жүруші едім.
Амал не, оларымнан айырылып қалдым. Онан айрылу
жайы былай болды. Біз Новосвинюхово деген деревняны
шабуылдап алмақ болдық. Нәрсе-қараның бәрін шанага
қалдырдым, қолыма тек автомат, граната, ок кана алдым.
Тац ата ұрысқа еніп кегтік. Күндіз нсмістіц бірнеше самолеті келіп біздерді бомбылады. Осы бомбаның бірі біздің ротаның шанасына түсіп барлық нәрсемізді жоқ стіи
жіберді. Соның ішінде менің «күнделік дәптерлерім» де
кетті.
Сөйтіп, көп уақыттан бсрі жазын келген, жинағаи материалдарымнан, «күнделік дәптерлерімнен» айырылып
қалдым. Соған ішім удай ашып отыр. Неміс иттерден жаңағы дэптерлерім үшін де кск алмаса болмас.
5/11-42 ж. Майдан.
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Жақын арада маган бір жазушы жолдас хат жазған
екен. Онда ол манданшылар жайында бірдеме жазайын
деген ойым бар еді, бірақ майданды көрмей жазуга батылым бармайды депті. Мен оған хат жазып өз пікірімді айттым. Ол пікірлер мыналар еді.
Майданға және соғыска катысып жүрген азаматтар
жайында шығарма жазуға талпыну — өте куанышты хабар. Қандай шығарма ж азб ак болсанда — ең бір керекті
нәрсе бар. Ол матерпалды толык білу, жақсылап меңгеріп
алу. Сен бір адам туралы ж азбақ болсаң, ол кісінің кім
екенін, не істегенін, ішкі ой-пікірі қандайлығын әбден түсініп алған жөн. Онсыз жаксы шығарма жазу мүмкіи де
емес. Сондай-ақ, майдан өмірінен алып шығарма жазу ісі
екі-үш нәрсені керек ететін секілді.
Біріншісі. Мүмкіндігі болса, майданды барып көру керек. Қеніегі колхозіпы — бүгін қолына қару алып жауынгер болып соғыста жүр. Қолхозшы кездегі оның ойы, өмірге көзкарасы — бір тау болса, майданға келгеннен кейінгі
өмірге көзқарасы, ойы — екінші тау. Демек, соғысқа қатысып жүрген адамның психологиясын білген жен. Айталык,
адамныңойы үрысқа енер алдында бір түрде, атака, шабуыл
женінде екінші түрде, үрыс саябырлаған кезде үшінші
түрде болады. Осыларды білмейінше, олар жайында ж ақсы шығарма жазам деу ете қиын. Сол секілді қару-жарактың, жер-үйлердің, окоптардың қандай-қандай түрлері
болатынын, соғыс сахнасының картиналарын толык түсінген жаксы. Ал, бүларды өз кезіңмен керіп білмей, біреудің
ақылы, айтуы, консультаңиясы бойынша шығарма жазу
кнын болар.
Қыскасы, майдан туралы жазу — майданның жағдайып
толық білуді керек етсді. Оны білмейінше, пулемет ататын
кезде зеңбірек аттырыгі кою мүмкін. Қейбір тілшілердің
газетке жазғандарын окығанда күлетін кездеріміз болады.
Өйткені, олар бөсіп-бөсін жібереді де, бүйректен сирақ
шығарып та жатады. Мүндай жай болмасын дегенім ғой.
Жазғаныңды жауынгерлер окыганда «мынаның өзі не айтып, не туралы жазып отыр. Біз бұл секілді нәрсені майданда көрмеп едік» деп жүрмесін деймін. Ж азғаның өмір
шындығына жанасуы керек.
Екінші. Майдан өмірін ез кезіңмен керу бір әңгіме болса, одан кейінгісі тарихи фактілерді документ матсриалдарды толық зерттеуге байлапысты. Әрине, майданға бару
мүмкін болмаса, майдан жайын баска да жолдармен толық
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білу кажет. Л. Толстой «Соғыс және бейбітшілікті» жазды. Өте тамаша шығарма. Онын тамаша болуы Толстой
алған такырыбына керекті материалды көп зерттеген кәрінеді және ол өзінін шығармасын шын көңілімен суйе
жазған. (Біздің кейбір жазушы жігіттеріміз жазғандарын
жеңіл карайды, айтатын уақигасын аз зерттейді, тез жазып
каламакы алғысы келсді ғой. Бұл жайда оңған шығарма
бола ма?).
4ІУ1-І942 ж. Майдан.
*

*

*

Қадірлі Қ.
Соғыска дейін сіздің бір, меніңше, кате жазған жеріңіз
болды. Сіз адамды ісінен емес, сөзінен, уәдесінен, киген
киімінен тануды көп колдайтын едіңіз. Адамда әр түрлі мінез болады ғой. Біреу ашык, аккәңіл келсді, скіншілері —
кулык-сұмдыктарын білдіртпей шсн алып, шекпен киюге
тырысады, үшіншілері — өзімен-өзі ғана болып, кемшіліктің
ішінде жүре береді. Сіз, кімде-кім көп сөйлеп, жұрт алдында жаркырап шыға келсе, сол адам ең тамаша кайраткер
деп есептеуші едіңіз. Әрнне, адамды тану үшін мұндай әдіс
аздық етеді.
Адамның адамшылығын, іскерлігін, жалны кім скснін
сынайтын жер — қиыншылық жағдайлар деи ойлаймын.
Мұндайда кімнің қолынан қандай іс келетіні керініп-ақ
тұрады. Мен сіз мақтаған адамдарыңыздың біразын майданда көрдім, кездестірдім. Солардың кейбіреулері соғыска дейін көпірме сөздер айтатын, ал соғыста сол мақтауды
ақтай алмай жатады.
Тсгінде, адамның қасиетін оның сөзінсн, түр-тұрпатынан
іздемей, ісінен, ой-ынтасынан табу керек деп ойлаймын.
Совет өкіметіне кімнің калай қарайтынын адамның істері
керсетеді. Осы жайды есіңізгс аларсыз деп ойлаймын.
7IV 1-1942 ж. Майдан.
*

*

*

Қымбатты Н.
Соңгы бір хатыңда: «М. үйленгелі жүр, біз оған үйлен
дсп ақыл бсрдік» деген екенсің.
Әрине, үйлену, әйел алу, семья күру табиғи нәрсе. М.-ның
«үйленем» деуі айып та смес. Жасы жеткен адам түрмыс
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кұруды ойлайды. Менін бұл жөніиде мынадаіі оііым бар.
Соны саған жазайын.
Кейбір ерлі-зайыпты адамдар тату-тәтті болып жаксы
тұрады. Көнілдсрі жарасып косылғандыктарын көрсетеді.
Олар бір-бірін ұғыскан, түсініскен, бір-біріне жәрдемші,
көмекші кісілер екендігін білдіреді. Кеңілдері жарасып
махаббаты келіскен адамдар тұрмыстың ауырлығына,
қиыншылығына бірдей көнеді, шыдайды, әр алуан ауыртпалыктарды бірлесе отырып жеңіп, максаттарына жетіп
жатады. Ал, кейбір ерлі-зайыпты адамдарда мұндай касиеттер болмайды. Мұндайлардың жеке тұрмыстарында,
үй іштерінде ұрыс-жанжал, ренжісу дегендер де кездесіп
тұрады.
Бұлардың себебі недсн? Махаббат деген не және оның
кандай түрлсрі болады? Міне, осы сұрауларға мен әлім
жеткенше жауап берейін. Әрине, бұлардың дәйектемесі
ссебінде бірнеше мысалдарды, акын-жазушылардың, окымыстылардың кітаптарынан, жазғандарынан цитаталар
алып долелдеу керек еді. Бірак, ондай шығармалар менде
жоқ. Сондықтан, майданшы адам саған өз ойын ғана жазып отыр.
Үйлену дегенге адам жсңіл карауға тиісті емес. Керек
болса, әйел алу адамның жске басының ісі де емес, ол мемлекеттік, әлеумсттік мәні бар мәселе. Біз — совет адамдарымыз, халық мүддесі үшін күресуге, халыққа кызмег
етуге міндеттіміз. Олай болса, біздің жекс тұрмысымыз да,
тіршілік етуіміз де мемлскет мүддесінс сай келіп отыру
керек. Адамның жеке тұрмысы көпшілік ісінен тәуелді болады. Бұларыма мен екі мысал кслтірейін. Сонда сен меніц
жоғарыда айтқандарыма түсінетін боласыц.
Менің С. деген оқыған жолдасым бар еді. Өте бір аяулы жігіт еді. (Ол майданда қайтыс болды). Ол 1938 жылы
үйленді. Әйелімен өте жақсы тұрмыс кұра бастады. Бір-біріне, үй шаруасына да көмектесіп, қолғабыс тигізіп түратын. С. лекпияларыиа дайындалғанда, оған әйелі материал қарастырып, даярлап беріп отырар еді. С.-тіц кейбір
лекциялары үй ішінде талқыланатын. Күнделікті газеттерде шығатын кейбір мәселелерді өзара сөз етіп отырысатыи.
Театр, киноларда көрген нәрселері, жазушылардың шыгармалары жөнінде пікір алысатын Қысқасы, ол екеуі бірін-бірі жақсы түсініскен, сүйтіп косылған адамдар еді.
Егер, ерлі-зайыпты адамдар бір-біріне ақыл, кецес, жәрдем
беріп отырса, олардың жеке тұрмысы да қоғамдық істері
де алға баспақ.
Ал енді, бұл екеуіне қарама-қарсы, менің Д. деген жол13-2990
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дасым болды. Ол да оқыған азамат еді. Д. да үйленді. Алғашкы кездерінде өзара қарым-катынастары дүрыс секіл*
ді еді. Сонынан, неліктен екенін білмеймін, олар бір-бірін
сыіілаудан калып бара жаткандыгы баіікалды. Болмашы
нәрсеге ренжісетін, өкпслегендсіі түр білдіретін. Ол ексуі
бір-бірін үғыса алмады. Акырында аіірылып кетті. _
Бұл келтірілген екі мысалдан кврінетін жағдаи мынау: үйлсну мәселесіне асыгыстык жасауға болмаиды. Оилаиу, акылға салып іс істеу ксрек болады. Ол үшін алатын
адамыннын ажар-көркіне карамай онын акылы мен мінезін түсіну керек. Әйелін сені, сен оны жаксы түсінсеңдср^
онда үй тұрмысыц да, мемлекеттік қызметін де дұрыс бағытта болады. Ал, олай етпссең, үй тұрмысың күйсіз болады, бұл сенің әлеуметтік ісіңе жаман әсерін тпгізеді.
Кейбіреулер әйел алуды мемлскеттік мәселе деп, түсінбейді, оған олар күліп қарайды, «менің кара басымнын ісі
ғой» дсседі. Олар: «алған әйелім үй шаруасын дұрыс ұстасын, бала тауып берсін» дегенді әрі мақсат, әрі белгілі
бір шарт стіп отырады. Бұл өте қатс пікір.
Әйел саган, ең алдымен, өмір жолдасы, ең жаксы досың, сырласатыи да, мұңдасатын да, ішкі сырды актарысьш
айтатын, ақыл алысып, кеңес берісетін, жақсылықты да,
киыншылықты да, бақыт пен куанышты, қайғы мен шаттықты бірге көрісетін адамын, әйслге осылаи қараған жен.
Екіншіден, алған әйелің көпшілік ісінс катысып, көпшілікке
пайдалы жұмыстар жасайтын болсын. Бұл жөпдс оган сеи
де көмектесіп отыр.
Менің үйленем дегсн жігіттерге берер кеңесім: алам
ден жүргсн адамынды жақсылап түсін, оның ақыл-онына,
■мінезінс көз сал. «Ажар-көркі дүрыс» дсп бір шүйксбаска
үрынып қалма. Ондай біреуге ұрынып калсаң, акырында
онымен жаксы тұрмыс кұра алмай айрылысатын болсаң,
ол жагдай сенің ісіңе де, жеке тұрмысыңа да жақсы әсер
бермейді. Шынында да «ұрыс тұрған жсрдс ырыс тұрмаііды» деп халық мақалы бекер аитпаған. Мұны да еске алу
керек деймін.
Қысқасы, жақсы, жарасқан, тату-тәтті семья к ұ р у екі
адамның бір-бірін түсінісуіне байланысты. Ерлі-заііыпты
адамдар бір-бірін кадірлеп, сүйемелдеп, жәрдемдесіп
отырса ғана олардың үй түрмысы да, кызметі де дүрыс болады. Үйлену дегенді адамның жеке басының жұмысы деи
қараудың реті де жок екенін жоғарыда айттым.
Сол секілді үйленудің бала тәрбиесіиде әсері күшті.
Егер ерлі-зайыпты адамдар бір-бірін түсініскен адамдар
болса, олардың балалары да жақсы тәрбиелі болып өседі.
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Ал ерлі-зайыпты адамдар бірін-бірі түсініспеген, ұрыс-жанжал болын тұратын кісілер болса, онда бұлардың балалары
дұрыс тәрбие алып өспейді. Баланы жасынан тәрбиелеу,
оны халық қызметін аткаратын адам етіп өсіру де мемлекеттік маңызы бар мәселе екснін айтпай-ақ кояйын...
Махаббат, сұю дегендер не жәнс олардың кандай түрлері болады? Соған келейік. Екі адамның арасындагы махаббат, меніңше, адамды тусіну, адамды жақсы көріп, сүю
деген сөз. Екінші сөзбен айтканда, махаббат дегеніміз түсіну, үғысу деген сөз. Махаббат адам мен адамның арасыида ғана болмайды. Ол адам мен заттың арасында да болуы
мүмкін.
—
Адам мен адамның арасында болатын махаббат дегенге түсінем. Ал, адам меп заттың арасында кандан махаббат болмак деп сұрарсың? Оган берср жауабым мынадай.
Айталык, ссн окушы екеисің. Сабақты л<ақсы үлгіріл
окыи жүрсің делік. Мұның себебі — сенің оқуды жақсы
көргендігіңде, сабақты жақсылап оқып, халыққа айта каларлыктай қызмет ететін адам болып шығам деп талпынуыңда. Сол талапты іске асыруға ынта-жігеріңді, күшіңді
салуыңда. Демек, сенің оқуга махаббатың түскендігінде,
сабакты сүйе оқығандығыңда деймін. Егер, сеи оқу оқуды
сүймесең, оған махаббатыңды салмасан, оқудың және білім
алыи адам болудың мәніне түсінбесең, ұқпасаң, онда сен
сабақты жақсы оқымаған да, жақсы үлгірмсген де болар
едің.
Болмаса, мынадай бір мысал келтірснін. Біздің ақындарымыздын ішінде өте тамаша жақсы, көрксм поэма жазған адамдар бар. Мәселен, Сәбиттің «Сұлушашы», Ж ақанның «Әлі қарттың әңгімесі» өте сұлу, мазмұнды жазылғаіі
шығар.малар емес пе? Бұл айтқан скі шығарманың өте
кұнды болуы, ең алдымен, Сәбит пен Ж аканның алған темаларының материалдарын ұғынып, түсінгендігінде, уакиғаларын шын сүйіп жырлағандығында. Екінші сөзбен айтқанда, ол ақындардың жаңагы шыгармаларының уақиғасына махаббаты түскендігінде деймін. Егер олар сол шығармаларының уақиғасын сүймей жазса, онда не болар
еді? Онда, олқы-солкы бірдеме болып шығар еді. Демек,
жаксы шығарма жазу үшін сол алган уақиғаңды сүю, оған
махаббатың болуы керек. Бұларсыз, канша күшті ақыи
болсаң да, жақсы көркем шығарма ж аза алмайсың.
Енді, адам мен адам арасында болатын махаббаттың
кандай түрлері болады? Соған токтапын. Мен махаббаттың
бұл түрін екіге бөлемін. Біріншісі: ең таза, ең асыл, ең адал,
13*
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ец шып ниетті, жарасымы ұғынысқан, жүрскпен түсініскен,
кіршіксіз шынайы махаббат. Бұларды дәлелдейтін мысалдар көп-ақ. Бірақ, уақыт болмай жатыр. Қерек етсец, кейін
бір оралармын, сонда жазармын.
Екіншісі — тамаша көру махаббаты (созерцательнал
любовь). Мұнда махаббат жүрек сезіміне байланысты болмай, көзбен көру, сырт бейнесін қарап ұнату дегендер басым жатады. Бұл тамаша керу махаббатыныц: а) ішкі
және б) сырткы түрі деген екі саласы бар секілді. Қайталап айтамын, бұл екеуі де шын жүрек сезіммен шыккан
емес. Тамаша керу махаббатыныц ішкі түрі дейтініміз
адамныц нәпсісінен туады. Мұнда адам бір минуттық ләззат алсам екен деп ойлайды. Сондықтан ол осы максатын
орындау үшін неше түрлі кулықтар жасайды, ол өтірік
айтатын да, жылап-сықтайтын да болады. «Өлдім-талдым»
дегі әдемі-әдемі сөздерді де қолданады. Қысқасы, адам сол
бір минуттық нәпсі үшіи ар-ұятының, айла-амалыныц бірсыпырасын жұмсайды.
Әрине, махаббат дегенді осылай етіи түсінушілер жақсы семья кұрып өмір сүре алмайды. Мұны өмір шындығы
көрсетіп жүр.
Тамаша көру махаббатыныц екінші біреуі сырткы түрі
дедік кой. Бұ да жацағы ішкі түрі секілді махаббат. Мұндай адам кісініц ақыл-ойына, мінезі мен біліміне (бұл арадағы білім оқу мағынасында емес, оны адамгершілік дсп түсіну керек) карамайды. Мұндай адам кісініц кескініне, пішініне, түр-тұрпатына, киген киіміне жүріс-тұрысына, сырг
бейнесіне, қызмет орнына кұмартады, соларға ғашық болады. «Осындай адамға үйленсем ексн» ден арман етеді.
Міпе, бұ да махаббаттыц бір түрі. Бірақ, ол шын мағынасындагы махаббат, сүю емес. Қейбір ерлі-зайыпты
адамдардыц көп отаса алмай айрылысып кетулеріне себеп
болатын жайдыц бірі де осы.
Бұл әцгімелердіц бәрі де «М. үйленгелі жүр» деген сәздеп туып кетті ғой. Әйтпесе, мен майданда қызметсіз жүргендіктеи сандырақ сездсрімді жазып отырғам жоқ.
М.-ныц үйленуіне мен қарсы болатын адам емеспін. Бірақ, үйленем деп сырын білмеген біреуге ұрынып қалмасын, меніц жоғарыда айтқандарымды оныц есіне сал дегім
келіп отыр. Шынында да М.-ныц үйленем деуі дұрыс. Егер,
ол бұл сөзді бұдан төрт-бес жыл бұрын айтса, онда мен
оған карсы болған болар едім. Өйткені, үйлену, семья болу
ойыншық емес, ол өмір мәселесі. Өмірмен ойн уға, әзілдесуге болмайды.Қеп адам жас кезінде (25 жасына дейін ө.мір
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дегеиііін не екепіне толык түсіне бермсйді, бағаламайды,
жеңілтектік жасайды.
Жігіттің акыл-ой токтатып, дүние, өмір, тұрмыс, халық,
мақсагы дегендерді тапуы 25 жастан асқаннаи кейін болатын секілді. Сондыктан М .— нын (ол биыл 27-ге кслді гоіі)
үнленем деуі семі>я мәселесін түсінгендігіпен деп оилаймыи.
Оның алам деп жүрген адамы кім скенін мсн білмеймін.
Бірақ, ол жолыпан адаспас деп үміттенем. Сен оган менің
мына бір сөздерімиің мән-жайын түсіндірерсің. (Бұл сөздердің шыгу тарпхын өткенде өзіңе айттым ғои).
1. Сүю болмаса, сүйсмелдеу жок.
2 Жарыц жаксы болса — ырысын,
Жолдасын жауынгер болса — тынысын,
Бұл екеуі накурыс болса,
Азаматтығын күрьісын.
3. Тенін тезек болса, тектілігін тебіндіге тен.
4. Сумандаған сүлудан сактан,
Кылмындаған кыздан без.
. .
5. Сыпайылык, сабырлылык — асыл адам белгісі.
6. Бейнет көрмеген берекесіздік жасайды.
7. Жүрекке жолдын алыстығы жок, бэрі де жакын.

Бүларды айтумен М.-ға лекция окы, мораль жайын түсіндір дегелі отырғаным жоқ. Ол мұны өзі дс түсінстін,
білетін адам. Дегенмсн, оған акыл беру, жетпсген жерінс
көмектесу міндетіміз ғой деймін.
.
Сөз соңында айта кететін бір сезім мынау. Осы біздін
жазушыларымыз семья мәселссі жөнінде ешбір шыгарма
жазбай келеді. Бұл өте ардакты, абыройлы тема емес пе.
Мұны жазушы жолдастардыц «құлағына алтын сырға»
дегендей етіп айта саларсың.
14ІҮШ -1942 ж. Майдан.
*

*

*

Менін өзіме разы болмай отырған бір жерім бар. Ол —
домбыра тартуды білмеймін. Домбыра тарта білу мәдениеттіц, өнердіц бір түрі ғой. Мынадай шет жерде, майдан даласында, окопта, жер үйде (блиндажда) отырғаныцда домбыра саған серік емес пе? Домбыраға қосып ән салсаң, әрі
тынығар сдіц, әрі көңіл кәтерер едіц. Қазақтың халык әндерін шалқыта, ретіне келтіре айтыи ән салсаң, сонау
алыстағы, ұлан-байтақ жеріце, Қазақстаныца, барып сайрандап қайткандай болар едіц деймін.
Ия, досым, домбыра үйрену керек. Егер аман болсам,
соғыс біткен соң, домбыра үйренермін-ау дси ойлаймын.
23/Ү Ш -42 ж. Майдан.
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Хатыңды алдым. Майдандык газетке редактор болғаныңа кұтты болсын айтып, абыройлы кызметкер істеуіңе
тілсктес екендігімді білдіремін.
Сен хатыңда: «Газеіке кандай мәселелер туралы жазсак екен? Нендей әңгімелерді көтеруіміз керек?» деп ақыл
сұрапсың. Мұның бәрі дұрыс қой. Сенің менен ақыл сұрап,
маган елеп көңіл бөлгеніңе көп рахмет. Біз күн сайын тарсылдақтың астында жүрген адамбыз. Әр нәрсені ақылға
салып, аңдып, мөлшерлеп ойлап жатуға да мүмкіндік болмай қалады. Мұндай жағдаііда толық айтылуға тиісті ой
шолағынан қайтарыла салынады. Мұны есіңе бір алып
коярсың. Ал енді, сенің сұрауларыңа келейік.
Майдандағы қазақ жігіттерінің көпшілігі-ақ халық
үмітін адал ақтап жүр. Бізде бұрын өз алдымызға согыс
өнері, офпцер кадрларымыз болмағанына қарамастаи, жігіттср жақсы согысып келеді. Олар ата-бабаныц, халкымыздыц намысын жоғары ұстан, «қазақ деген батыр ел болады» екен дегізіп жүр. Меп талай-талай генералдарды,
үлкен командирлерді көрдім, сөйлестім. Олардың бәрі дерлік казақ жігіттеріне разы, мақтасып отырады. «Қазақстаннан келгсн пополнениені меніц дивизияма бер» деп
жоғарғы орынныц алдына өтіпіш жасаған командирлерді
де көрдім.
Мұның бәрі мақтанарлык, қуаиарлык нәрсе. Сондыктан
газет бетінде: жақсы-жақсы срлік жасаган қазақ жігіттері
туралы көп жазып, оларды қалыц көпшілікке таныстыру,
көрсету ксрек.
Ж азудыц аты сызу дсмей және жалғыз гана казақ жігіттерін керсетіп коймай, халықтар достығы дсген мэселені
молыиан алып көрссткен жөн. Достық деген сөзің шокырайып көрініп тұрмасын, ол орынды жеріне біткен тамыр
секілді сіңісіп жатсын. Достық мәселссін қолдан жасамай,
оның өзі заңды екенін, есіп-өнген жолдары барлығын айту кажет. Майданда ерлік жасап ж \грген жалғыз қазақ жігігтері
емес, баскалар да бар. Міне, солардың арасында казақтардыц алған орны, ісі, ерлігі қандай? Осыны толық дәлелдеген, салмақтап, салыстырған жөн.
Сонан кейін — біз нс үшін соғысып жүрміз дегсн мәселені күш жеткенінше түсіндіріи айтқандарыц жөн. Жоғарыда айтылған халықтар достығының әцгімесін осы мәселеде де көтерген жен-ақ.
Егер сенің саяси үгіт сездсрің сауатсыз адамдарға жет358
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кілікті түрде әсср ете коймаса, онда мәселені казақтын
қара сөздерімен ұғындыра айту керск. Қандай адам болса
да — намыс деген болады. Сол намысына тие сөйлеу керек. «Егер, сен жақсы соғыссаң, оныңа үй-ішің, бала-шағаң,
демек, халкың мақтанады, қуанады. Ал, жаман соғыссаң,
сенсн безбейтін, сені жск көрмейтін адам болмайды. Әринс, сен ондай маскара болуды ойламайсың. Олай болса,
жақсылап соғыс» деп айту керек.
Майданда жақсы ерлік жасап жүрген жігіттердің ісін
көбірек үлгі етіп ж азу — басты міндет. Әңгіме, бір жігіт
немістің бес танкісін қнратып, он солдатын кырып салды
дсп айтуда емес. Бұл жазудың өте жеңіл түрі. Ең бастысы
қалай деген сұрауға жауап бсруде жатыр. Ол жігіт жаудың танкілерін қалай қиратты, нендей әдіс қолданды? —
дегсндерді толық дәлелдеп көрсету керек. Сонда, мұның
ұғымды, әрі баскаға үлгі болады. Қерек болса, мұндай
түрде жазумен сен жігіттерге соғыс өнерін үйрсту ісіне көи
көмек бересің.
Қазақтың батырлық-ерлік салттары женінде де жазып
отырыңдар. Өткендегі Қобыланды, 'Гарғын, Исатай, Аманкелділер не үшін ардақты, олар халқы үшін не істеді? Бұл
жөиінде де жазу керек.
Газеттің кейбір сандарына өлең, әңгімелер беріп отырған жаман болмас.
Майданда жазып жүфген акындардың шығармаларында орын беріп отырыңдар, оларды тәрбиелсп өсіріңдер. Ертең соғыс біткен күні ондайлар соғыс жайында жазатыи
болады. Мұны да ескс алған жөн ғой деймін.
51X1-1942 ж. Майдан.
*

*

*

Абайдың атақты адам атануына ссбеп не? Оны сендер — Абай классик ақыи болғандыгынан деп жүрсіңдер.
Ал, АбайдВгн классик қатарына қосылуына не себеп? Міне,
бұган беретін жауаптарың толык емес.
Меніңше, Абайдың атақты болуы — оның халық қамын
ойлағандығында дсп қарау ксрек. Абайдың қандай шығармасын оқысаң да, онан Адам көрінеді, халық көрінсді. Абай
шығармаларының нсгізінде халық мұны жатады. халықтың
тағдыры айтылады, Міне, Абайдың ірілігі осыларды жақсылап көрсете білуінде — деймін.
7/Х1-42 ж. Майдан.
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* * *

Неліктен екенін кім білсін, әйтеуір, соцгы кезде мен елді сағынып жүрмін. Елді ойлап көксеп-көксеп жібересіц.
Әйеліц, балац, әке-шешец, туған-туысыц ел секілді ерекше
әсер бермейді екен. Мүмкін мен кателесермін. Бірак, бәрінен де кадірлісі еліц көрінеді. «Кісі елінде сүлтаи болғанша, өз еліцде ұлтан бол» деп неге айтты дейсіц.
Мына неміс иттерді кұртпай елге бару жок екенін білем.
Елге барғыц келсе, елді сағынсац жауды тез кұрту керех
дейміз. Қазіргі міндет осы болып тұр.
141X1-42 ж. Майдан.

* * *
Ксшеден бері Бахтияр Мецдіғазин екеуміздіц бас алмастан отырып окып шыкканымыз «Абай» романы болды.
Тамаша шығарма жазып берген Мұхтарға көп рахмет.
Романда өте бір күшті көрсетілген нәрсе Ана мен баланыц махаббаты екен. Бұл арасы өте жаксы жазылған. Ж алпы «Абай» романы тургалы пікірімізді тірі болсақ кейінде
бір жазармыз. Озір олай етуге жағдай көнбей отыр.
41X1-42 ж. Маіідан.
*

*

*

Еціреген ерім, сүйікті досым Нұрмаш.
Ж азган хатыцнан партия катарына алынганыцды білдім. Ол мен үіпін де өте жан сүйсінерлік қуаныш хабар.
Сен партия қатарына азаматтық ар-намыстыц сынга түсіп
тұрған кезінде ендіц, соиымен катар жаца-жаца міндеттер, борыштар алып отырсыц. Олардыц борін абыроймен
орындап шығатыныца сенемін. Істеген істеріц сәтті болуына тілектеспін.
Иә, Нұрмаш, сен де, мен де кан майданда жүрміз. Мен
сені сагынудамын. Екеуіміз балапан секілді едік қой, ә?
1931 — 1935 жылдары КазПИ-де окыған кездер есіцде ме?
Одан 1938— 1941 жылдары сол ҚазПИ-діц аспирантурасында бірге окыған, бірге өткізген уакыттар да есінде
болар. Ол бір кызық дәурен екен ғой.
Ж ан аяспас дос, сыр жасьГрмас жолдас едік кой. Бірбіріміздіц арамызда шын мағынасындағы достык, жолдастық бар еді. Ол күидер меніц есімнен мәцгі кетер емес.
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Сенін сабырлы, кішіпейіл мінезін, істін мәнін акылмен андайтындыгын, асыкиай-саспай іс істейтінін, кітапты
көп окитындығыц маған көн улгі болып еді. Соларыц үшін
мен бүгін соған мын. рахмет айтудамын.^
Мсн сені үгіттейтін адам емеспін. Сен Нұржан Наушабаевтыц жиенісін. Егер, Нұрекен халқына қандай жаксы
істер істесе, сен одан кем қалмассын деп ойланмын. Халқымыз көп қараж ат жұмсап бізді оқытты. «Оқымысты
адам бол, сонаи кейін жақсылап қызмет ет» деген еді. Халықтыц сол міндетіи орындайтын ксз келіп отыр. Оны біз
майданда көрсетуіміз керек. Ал, халыққа арналған ғылыми істерімізді, тірі болсақ, соғыс біткен соц қолға алармыз. Ақыл-ой, білім. қалам күшімен жазатын диссертациямыздыц бастамасын қанмен, оқпен жазалық.
Есіце алатын бір мәселсц мынау болсын. Сен тарих ғылымыныц адамысын. Соғыстан соц «Ұлы Отан туралы» көп
нәрселер жазарсыц. Соларыцнын магериалын осы бастап
жинай бер. Майданда ерлік жасап жүргси жігіттердін істерін дәптеріце жаза бергеніц жөн. Өз көзіцмен көрген нәрсслерді жазып отырмасац, түбінде ұмытып кетуіц мүмкін.
Мұндай жинаған материалдар тарих үиіін де, халық және
болашақ ұрпақ үшін де керек-ақ.
II. 1943 жыл. Майдан.

* * *
Маған,«Совет Одагыпыц Батыры» деген атақты беруге
байланысты таныстардан, жолдастардан, кейбір мекемелерден, майдапдагы жауынгер достардан көптеген хаттар, телеграммалар алдып. Бәрі де мені құттықтап жатыр. Хаттарды жазушылар әр түрлі адамдар. Олардыц ішінде қолына қару алып жаумен соғысыи жүрген жігіттер, ғылым
адамдары, оқытушылар, комсомолдар мен нионерлер, кемпір-шалдар, қыз-келіншектер, колхозшы меи жұмысшылар, ақын-жазушылар т. б. бар. Бәріне де жауаи беріп шыи
көцілден алғыс айтудамын.
Батыр атағыпа ие болған мен емеспін. Ол — қазақ
ха.іқына берілген атақ. Неге дссец, меиіц аты-жөнімді біліп
жатқан адам аз, ал қазақ дегсн халық барлығын білетіндер
көп. Майданда бір жауыигер ерлік жасай қалса, онысы
көпке тарай бастаса, жұрттыц ец алдымеи сұрап білгісі
келетіні: «сол адамныц ұлты кім екен?» деген болады. Сондай-ак, майданда жүрген қазақ жігіттері жаумен жақсылап
1 4 -2 9 0
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соғысса, ол өз кара басының ғана емес, халкынын. атағын
шығарады ғой.
Мен де Батыр атағын аламын, ордендер алайын деген
ой болған емес. Бар ойлағаным: мені сркек кіндік азамат
деп халқым қолыма қару беріп майданға аттандырды, жақсылап соғыс, қорықпа, ата-бабапыц аруағына жаман сөэ
келтірмей соғыс, мұны сенің ар-намысыңа тапсырамыз дегсн еді. Мен сол міндетті орындауға күш салдым. Бүл міндеттерді толық орындадым деп айтуға болмайды. Әлі де
істелетін істер көп. Қасықтай қаның қалғанша халкың үшін
кызмет етуден артық нәрсе дүииеде жоқ деп білемін.
71111-1943 ж. Майдан.

Жуырда мен бір адамнан хат алдым. Ол кісі хатында
былай дейді: «Мәлік-ау, осы сенде не арман бар екен?
Арманың жоқ та шығар. Оқу оқып, білім алдың. Майданға барып ең, атағың шықты. Сені халқың мақтан етіп отыр.
Ж аңа туған жас балаларына көп адамдар сенің атын.аы
қойып жатыр. Сенің атыңмен колхоздар, мектептер аталуда. Мұндай дәрежеге жеткен адамның арманы болмасқа
тиісті» депті.
Осы сөзге сен не айтар едің, достым? Бұл женде менің
ез пікірімді білгің келетін болар. Онда мен мынаны айтар
едім. «Сенің арманың жоқ» деушілік қара бастың камын
көздегендіктен туған сөз. Ол: «мен бәрін істеп болдым, енді мен ешнәрсе де істемеймін. Мен үшін басқалар істесін,
олар мені киіндірсін, тамақтандырсын; мен шалқайып жатайын» деген сөз.
Анадан туып, өмірге, ж ары қ дүниеге келгеннен кейін,
тәрбне алып, ес білгеннен соң, адамда арман дегеннен көп
нэрсс болмайды. (Осы «арман» деген сөздің орысшасы калай болатынын білмей отырмын. Ол: мечта, стремление,
желание, чаяние, фантазня, надежда деген мағына бере ме,
әлде қалай? Дұрысын сен айтарсың).
Адамның арманы әлеуметтік(обществснный) және жекелік (собственный) болып екіге бөлінеді. Ананын кұрсағында жатқан кезіңде немесе қара жерге енгсн кезіңде ғана арман болмайды. Одан басқа уақыттың ішінде арманңаа
көп нәрсең жоқ. Біреу — оқу оқып, білім алсам екен, сөйтіп
халқыма найдалы іс жасасам екен дейді. Екіншілері —
мал малданып байысам екен, жан-жанданып молайсам
екен дейді. Бұлар да арман. Адамның арманы көп жопе
әр түрлі болады.
Менің де арманым көп еді. Рас, олардың біразын іске
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асырдым, орындадым. Бір арманым орындала бергснде,
сап етіп екіншісі туады. Ол іске асысымен «мен мұндалап»
ушіншісі шыға келеді. Мұның бәрі адамның кара басыпаті,
адамның ойынан емес, олар өмір тілегінен, әлеуметтік салтсананың өсу-өркендеуінен туады.
Осы кунде менде арманнан кәп нәрсе жоқ. Майданга катысып жүрген баска жауынгерлер секілді, менің де арман ететінім: «согысты жеңіспен аяқтап, елге аман-сау
қайтсақ екен» деіімін. Сонан кейін, қолдан келгенінше халыққа пайдалы қызмет істесем екен дсп арман етем. Бұларға байланысты армандарым мыңнан асады, өте көп.
Демек, менде арман жоқ емсс, қанта көбейіп кетті деп айтуыма болады...
13/IV -1013 ж. Майдан.

* * *
Біреу енесін, біреу анасын жақсы көреді ғой. Не әкеңе,
не анаңа балалық мейірімің, махаббатың түсіп тұрады. Шыныіі айтайын, мен анамды жақсы көрем. Анамды ойлагаида
екі көзден жас мөлтілдейді.
Шіркін, ананың алар орны да, жолы да бөлек қой. Анасына құрмет көрсетгіеген бала адам емес. Мен апамды жақсьт көрсем де, оған құрмет көрсетіп, қызмет ете алмағаныма
екіпемін, өзімді өзім кінәлаймын. ІІеге?
Мснің анам Әлия деген кісі еді. Үзыи бойлы, одемі ақсұр адам еді. Одан жсті ұл, үш қыз тудық. Солардан қалғаны мен гана, өзгелері жасында өлген. Мен өзімнің ұлы
шешем Мадиянның қойнында өстім. Бірақ, оның маган
өз анамды сүюіме бөгеті болған жоқ. Анам да маған мерейлі еді. Кеііде ақылыи айтса да, кейдс ақылмен ұрсып
қателерімді кәрсететін. Сөйткен анадан мен он алтымда
айрылдым. Анам ауырып әліп кетті.
Мен анамның алдында екі үлкец нәрсеге борыштымын.
Ол борыштарымды өтей алмағаныма армандамын.
Оның біріншісі мынау. 1929 жылдың август айы сді.
Біздің ауыл жазғы жайлауы Қоскөлден кәшіп қыстауға
жақын Көкше деген жсрге келіп қонды. (Көкшенің жерін,
ағаіпын, тауын, көлін былтыр өзің көрдің ғой). Бір күні түс
ауа, қатты дауыл болды, көп үйлер, соның ішінде біздің үй
де жығылды. Дауылдың желіне қосыла жылаған дауыстар
шығып жатты. Менің анам да жылап отыр. Мен оның қасына келіп жұбата бастадым.
— Әя, (мсн анамды Әлия демей Әл дейтін см) сен неге
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жылайсын. Жылама. Мен тірі болсам төрт түлігін түгсл
болады. Жығылған біздіц үй ғана емес кой,— дедім.
Әям көз жасын сүртті де: «Ой, күлыным, жалгызым!
Айткан ақылыцнан айналайын» деп мені күшактап бетімнен сүйді, бауырына басты.
Сентябрь болды. Мен Көкшетау каласына окуға бардым. Қысы-жазы калада окумен болдым. Содан 31 жылы
апрель айында Алматыға ауыл шаруашылык институтыныц рабфагына окуга жүріп кеттім. Окуға кетерімде ауылдан әкем ғана келді. Ал, анаммен көрісін амандаса алмай
кеткен едім.
Екінші. Алматыда окып жүрген кезім. 1932 жылдыц май
айында үйдсн хат алдым. Онда Әямныц ауырып кайтые
болғанын хабарлапты. Осы хабар меніц жас жүрегіме жалын салғандай болды. Меп күнде жылаумен жүдеп жүрдім.
Анамды өз қолымнан көме алмадым.
Міне, досьім, меніц анама борыштымын дейтінім осы.
Аиам марқүм маған екпелеп кетті ме — ол арасын айта
алман. Анамды есіме алсам, осы күнде де жылағым келеді.
Анаға берген сөзімді орындай алмадым, ол менін қызығымды кәре алмай кетті. Кеііде, «Әя, алдыцда борышым көп
еді, әзіц барда оларды өтеіі алмадым, ксшірім ет» ден қоям.
8 май 1943 ж. Майдан.

* * *
Қадірлі Н.
Ж азған хаттарынды алып жатырмын. Көп мәселелерге
екеуміздіц көзқарасымыз, ойымыз бір секілді. Рас, сеи ел
жақтағы адам болғаниап кейін бе әлде қалай, әйтеуір моніц кейбір пікірлеріме жете түсінбеген көрінесіц. Оларды
ауызекі сөйлескенде айтысып түсінерміз.
Соғыс әділетті болуды үйретті. Абзалында біз әділдік,
шындық үніін соғысып жатырмыз. Әркашан әділдік жеціи
отырғанын мсн саған аіітпасам да түсінесіц. Адалдық, әділдік үшін қандай қиыншылық, қандай ж азаға болса да
азаматтық арымды, басымды тігуге бармын, мен соған
даярмын. Кемшілік, жетіспсй жатқан нәрсені ашып айтпаушылық, оларды бүркеуге тырысушылық — бүл әділдік
емес, ол әділсіздік, осалдық, қорқақтық болып табылады.
Корқақтық жасау қара басыныц қамын ойлаушылардыц
ісі. Кімде-кім өз пайдасын, өзініц жеке күш-куаты болуын
ойласа, ондай адам әділ болмайды. Мүндай адам, осы мақсатын орындау үшін намысты, адамшылық арды күнсыз
нәрсеге айырбастаи жібереді, сол жөнінде өтірік айту, ал304

дау дегеидерді косіп стіп алады. Әрине, мұндай адамдар
халық қамын ойлаушы, көпшілік ісі үшін кұрбан болушы
деи атапбанды.
Халық ісі үшіп күресу адамнан өжет, вткір болуды, бұл
жолда көптеген қиыншылық, қысымдарды көруді ксрск
етсді. Халық ісі адамнан қорықпай, тайсалмай ерлік жасауды, бұл жолда өзініц жекс қара басының қамын ойламауды тілейді. Осыныц боріне шыдағап жөн. Сонда ғана
мақсаты — халық ісін орындау арманын, адал ииет, шьш
көңіл, әділ жүрекпен орыидайсың. Ал, бұлай етпсссң, халық ісі үшін күресушімін деп айтуға ешқандай да правоц
жоқ.
Соғысқа дейін біздің көптеген кемшіліктеріміз болганын, оны сол кезде ашып айтпай жасырып, бүркеп келгеніміз барлығын — бізге маіідан емірі анык көрсетіп берді.
Тіпті, мына бір мәселені алайықшы, согысқа дсйін біздіи
кейбір басшы қызметте жүрген жігіттеріміз газетгерге
мақала жазып, табыстарын айтып жүрді. Табысты айтқан
дұрыс. Бірақ, оны шын түрде жазу керек. Сондай мақаланың бірінде қ а за қ халқының сауаттылығы токсан процент
болды делінгсн екен. Ал, маиданда бұл санның қате екеиі
көрініп қалды.
Ендеше, өтірік мақтанудың, әділдікті айтпаудың пе қажеті бар еді? Ьарды барша, жоқты жоқша айту басты
шарт. Қемшіліктерді айтумен соны түзеуге көмектесеміз.
Еі ер, өтірік айтылыи жатса, оида іс оңбайды.
Осындай нәрселерді көргендс, шыдамай кетесіц де көңілдегі ойды айтып саласың. Әрине, ондай ойды сабырлы түрде салмақнеи өліпен-екшеп айту керек деген сенің пікіріңді
қсстаймын. Бірақ, ол үшін жақсы дипломат болу керек қой.
Менде ондай қасиет жоқ екеніи білссің. Сондықтан, оцгімені оділ түрде, қысқасыиан айтқым келеді. Мен осы
припципті қолдаймын. Әділдікті, шындықты айтумен кемшілігімізді көрссттіц деп мені айыптаушылар болса, оларға меиің сөзім мынадай: «Мен майданда әділдік, шындық
ақиқат үшін соғысып, қаи төгіп жүрмін. Жағымпаздық
ж.асаймын деп өтірік айтар жайым жоқ. Әділдік үшін бәйғеге басымды тігемін».
51V-!943 ж. Майдан.

* * *
...Сен сонгы бір хатыңда «елдегі әңгімеге нссіие араласасыц» депсіц. Алда бауырым-аи, ©зің қызық екенсіц ғой.

Сөз саптауыца қарағанда, «сен соғыста жүрген әскерсің.
Сол ісіңді білсейші, баска мәселегс араласпа...» дсгің келеді білем. Қой, бауырым, олай етуге болмайды.
Менің әскер адамы екенім рас. Ал, әскер адамы әдсбиет,
мәденнет мәселесіне араласпасын, өз ісімен болсын дегел
жамаы пікірді есі дұрыс адам баласы аііта қоймас...
20/11-1943 м. Майдан.

* *

*

...«Көп тұрған су сасиды, ойламаған ми сасиды» дентіи
еді Бауыржан. Осы бір алтын сөз-ау. Мен саған бір кызық
норсе айтайын.
Ж ақын арада біздің майданға делегат болып келген
сенің бір наркомсымақ қазагыңмен жолығып сөйлестім.
Алыстағы маііданда жүрген адам жас бала секілді әр нәрсені аңсағыш келеді ғой. Мен үш жылдай майданда жүргендіктен елді сағынып қалсам керек. Сондықтан жанагы
наркомсымақтан ел әңгімелерін сұрай бастадым. Ол ел
жайын, шаруашылық жөнін, күнделікті жоспарлардың қалай орындалып жатқаныи көн сөзбен айтып берді. Онысына разы болдым. Сонан кейін мен:
— Әдебиет, искусство жақтарында қаидай жаңалықтар
бар? Жазушылар нендей шығармалар жазып берді?— дедім.
Ол менің сұрауыма жауапты мүдіріп айтты:
— Соңғы жылдары,— деді ол,— геатрларда «Абай»
пьесасы қойылып жүр. «Акан сері — Ақтоқты» деген пьсса
сахнаға шықты. Бұлар осы соңғы жылдары, соғыс кезінде
жазылған норселср. Ал, Сәбит «Абай» туралы роман жазды, Мұхтар «Балуан Шолак» деген поэма жазды... Міне,
осындай шығармалар басылып шықты дегені ғой.
— Бұл өте үлкен табыс екен. Мұхтардың, жаңағы өзіңіз
айтқан поэмасында не нәрсе айтылады екен?— дедім.
— Қарағым Молік, мен саган шынымды айтамын. Мең
оларды оқыған емеспін, тіпті кол тимейді. Ал, жұрттын айтуьпіа қарағанда, Мүхтардың поэмасы осы «здсрің туралы
болу керек...
Бұдан әрі меп онан еш норсе сұрамадым. Бұл энгімелер
иені көрсетеді? Одан көрінетін әнгіме мынау: біздің ксйбір
бастық болып жүрген адамдарымыз қазақ әдебиетін окымайды, білмейді. Ондайлар халықтың тарихын, әдет-гұриын, салтын біледі деп айту да қиын. Ондайлардың білеті36 6

ні — жоспарды орындау. Тегінде, мұндай адамдар үшін
«мынадай кітаптар оқнсыц» деп тагы бір жоспар бергсн
жөн-ау деймін.
Міне, мұндай адамдар халыққа толығынан кызмет етеді, оиың мәденпеті мен әдебиетіпің өркендеуіне ат салысады, бұл жөнінде белсене іс істейді деи айтуға қиын. Халықтың тарихында жасалған істер әдебігет иен модеинеттеп
орын алады емес пе? Мұпдайлар кейін алды-артына көз
сала іс істсуді ұмытады. Ондайлар күнделікті нәрсемен
болады. Шынында, халық ісі үшін еңбек сіңірем дссец —
өткендегі жүз жылға көз жібер, сол кезде не істелді екен,
соларды қарап шық. Сонан кейін алдағы слу жылға көз
жібер, сол кезге нендей нәрселермен келуіміз керектігін,
не істеуіміз тиісті скенімізді ойла. Міне, бұлай етсең, халық
үшін істелуге тиісті нәрсслердің бойы көрініп Қалады. Бұлай ету тарпх алдындагы, халық алдыидағы және болашақ
алдыидағы борышты түсінді деген сөз болады. Мұның аты —
ойлау, оіілану керек деген сөз. Ойланбасаң, ақылға салып
іс істемесең, халық алдыидағы азаматтық ар-намысың мен
борышыңды түсінбесең — жақсы адам болмайсың.
Қандай адам болса да, ең алдымен, өз ақылы, ойымен
іс істеу керек дейміз. «Қісі ақылымен бай болғанша, өз
ақылыңмен жарлы бол» деген бар ғой. Бірақ, бұл кісі ақылыи алма деген сөз емес. Ғ.гер, біреу жақсы, ақылды ақыл
беріп тұрса, оны тастама. Ал, ақылдың аты ақыл скен дсп
аптығып кетпе. Ақылдың да ақылы бар, аталысы бар, ақымақтығы бар. Олай болса, кісі ақылын аларда оның дұрысбұрыс жағын ойлап, өз ақылыңа салып барып алу керек
деймін.
Өнебойы кісі ақылымен, біреудің айтқанымен бола беру
жарамайды. Ғ.ң бастысы, өз ақылыц, өз оныи болса, басқаның жақсы ақылы оныңа, өз ақылыңа, ойыңа қосымша
материал деп қарау керек. Тағы да айтайын, осы жайды
кейбір басшы жігіттер түсіибейтін көрінеді. Ондайлар газетке мақала жазғыш, баяндама жасағыш келеді. Ал, соларын олардың өздері жазбайды, оларға басқа біреулер
даііындап береді. Бұл бір жаман ауру. Мен мынадай бір
мысал келтірейін.
Соғыстан бұрын, Алматыда оқып жүрген кезім еді. Менімен бірге бір институтта Қ. оқитыи. Бір күиі ол бірдеме
жазып отырғанын байқадым да: «Не жазып отырсың?»
дедім.
— Жаипаи сауаттандыру туралы бірдеме жазып жатқаным ғой.
— Е, оныц саған қандай қатысы бар?
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— Осыны жазуды маған тапсырып еді.
Арада екі-үіп күн өтті. Жанағы І\. жазган макала екінші бір кісінің атымен газстке басылып шыға келді.
Міне, досым, мүндай мысалдар көп...
161IV -1944 ж. Майдан.

* * *
Соңғы бір хатыңда Ахмет Жүбанов пен Хамидн бірлесіп «Абай» атты опера жазып жатыр деген едің. Бүл өте
куанарлық норсе екен.
Абай тек ақын, халык ағартушысы ғана емес. А б ай—ой, сананың иесі. Оның халкына істеген срлік еңбек істсрі
көп-ак. Бүлардың боріне белгілі мон беріліп тиісті дәрежеде
бағасыи алуы керек. Осы туралы, Абай туралы жаксы роман, мазмұнды пьеса жазылды. Абайдыц акындығы туралы жопе Абай өміріне арналған ғылыми-зерттеу макалалар
да жазылып кследі. Сонаи кейін, Абай туралы киносценарнй жазылып жатыр деп естимін. Мұныц борі де өте
қуанарлык нәрселср. Бұларга Абайдың тұлғасы молынан
сияды, көтереді.
Ал енді, «Абай» операсы жөнінде меніц бір күдігім бар.
Ол мыпау: Абай туралы әр норсе жазамыз деп халкымыздың мактаны, ақыл меи ойдыц саналы иесі болған ардагер
Абайды көрінген жерге сүйреп апара беру жаксылык бола
қояр ма екен? Операда Абай образы толығымен беріле ала
ма, жок гіа, онысын болашак көрсетер. Мен өзім ардакты
Абаііды операға кимаймын, оның колына домбыра ұстатып сахнаға шығарыи барылдатуға, «ха-ха»-ға бастыруға карсымын. Мұным, әрине, компознтор жолдастардыц
талантына шск келтіргендігім емес. Ол Абайды операға
қимағандықтан туады.
Операныц аумағы, көлемі тар иәрсе ғой. Сондыктан
оған Абая сыя қоймас деймін. Бұл жайда, операда Абай
образын беру мүмкін смес секілді. Тегінде, Абайға арнап
симфоння жазган калай болар еді? Сол секілді, біздіц
Абай сонау Пушкин, Лермонтов, Байрон, Гетелермен қатарлас тұратын адам екенін ұмытуга болмайды. Пушкин
не Байрон туралы жазылған опсраны олі естігеніміз жоқ.
Олар жөніндс опера жазуға пе орыстыц, не ағылшыинык
композиторларынын күші келмеді деуге болмас. Олар, мүмкін Пушкин мен Байронның тұлгалары операға сыймайды,
оған колайлы емес деген болу керек.
Абай жөнінде бүгін опера жазылса, ертец біреу оны ба308

лст жасаймын дер, ол кездс сақалын сапситып, данышпач
Абай сахнада сскецдсмек пс? Қой, досым, бұлай ету жарамас.
Байбалам салғалы отырған мен жоқ. Әйтеуір, халкымыздың ұлы адамына обал жасалынбағанын көздеймін. Роман жаз, опера жаз, пьеса жаз — борінде де қасиетті Абай
көрінетін болсын. Тілск осы гой.
61V-1944 ж. Майдан.

* * *
Қазақтың ән-күйлерін жннап, халыққа, мэдени қауымға таратуда Затаевич бағалы істер жасады. Ол қазақтың
ән-күйлерін жинап, кітап етіп бастырып шығарды. Оның
қуанарлық жұмыстар жасаганына құрмет (должное) көрсетуіміз керек-ақ. Қазақтың өз әнші-күйшілері, комиозііторлары еш нәрсе істемегенде, Затаевпчтің біздер үшін, қазақ
халқы және оның тарихы үшін, болашақ ұрпақ үшін көп
еңбектер еткенін ніып адамгершілік адалдықпен бағалауымыз керек.
Қ азақ елі үш жүзге бөлінеді екен. Ал, сол үш жүздің
адамдары халықтың ел арасына тараган он-күйлерін толық
біле бермейді. Қіші жүздің кейбір тамаша ән-күйлерін ұлы
жүз жағы білмейді десем қателсскен болмаспын. Тегінде,
ел арасында осы кү-нге дейін жиналмай, жұртқа тапыс болмай жатқан ән-күйлерді жинап алыи көпшілікке таратқан
жөн-ақ. Ән-күйлерді жинаумен катар, опы кім шыгарған,
қай доуірде және қандай уақигаға байланысты шығарылғанын толық зсрттеп жазған жөн. Солай еткен күнде «мынау ән (күй) менікі» дейтіи, аяқ астынан пайда болатын
композиторларға жол бермсйміз.
Қазақтың әи-күйлерін жинаумен қатар, оларды дұрыс
айту, орындау дегендерді ескерту керек. Халықтың тамаша
әдемі әндеріне соңғы кезде түрлі жамаулар қосып, «ха-ха,
ехе-хе»-ге айналдырып жүрушілср де бар. Бұл жайды да
ескс ал деп айтам, досым. Халық әпдерін дұрыстаи, нашыиа келтіріп айтушыларға бойге жариялау керск. Ж ақсы
айтатын әншілерді баулан есіру, тәрбиелеу қажет. «Түйеніи танығаны — жапырақ» дегендей стіп тек Қүлош, Жүсіпбекгерді танып қоймай, басқа да әншілерді көре білген
жақсы. Бүл өте ксрек норсе.
22ІҮИ-44 ж. Майдан.
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Бұл хатты мен саган Мәекеуден жазып отырмыи. Осында кызметке аламыз деген оіімен шақырған екен. Әзірге
менімен сөйлесіп, танысып жатыр.
Мәскеуге келе жатып жолда екі үлкен калада болдым.
Ол калалар: Вильнюс пен Минск еді. Екеуін де аралап көрдім. Бұл екі каланың екеуі де одақтық рсспубликалардыц
астанасы ғой. Менің көзіме ерекше түсксн нәрсе мыпау
болды: Вильнюс пен Минскінің үлкен-үлкен көшелері, қоғамдық үйлердің ішкі және сырткы қабыргалары нешс
түрлі ұрандармен безеніпті. Ол үрандар орыс, белорус,
литва халықтарынын орнаменттсрімен ошекейленген екен.
Тіпті жарасып-ақ түф.
Мұны көргеннен кейін, біздіц Қазақстан қалалары да
осындай шығар; оларда да қазақтың ұлттық орнаменттері
кадірлі, тиісті дәрежеде пайдаланылатын болар деп ойладым. Бұл ойымның қандай екенін кұдай білсін. Оны ©зің
айтарсың. Егср үлт ориаменттері паидаланылман жатса,
оны іске асыру керек ден жолдастарыца пікіріңді білдірерсің.
24ІІХ-44 ж. Москва.
*

*

*

Майданда жүріп әр үлттыц азаматтарын кездестірдім,
сөйлестім. Бэрі де өзіміз еекілді, бір ой, бір мақсатпен жауға қарсы соғысын жүр. Бәрімізді де осы майданға, жауга
карсы аттандырған халқымыз ғой. Майданшылар халық
таисырмасын міндетті адал түрде орындап жүр дсп айта
аламыз. Соныц бірі — біздіц қазақ жігіттері.
Соғыс майданы көп ұлтты совет халкыныц жігіттерінің
бастарын қосты. Бұрын естіп-білмеғен, көрмеген халықтардыц да жігіттерін көріп танысып жүрміз. Барлығы да
қолдарынан келгенінше жаумен соғысып, ерліктер жасап
жатыр. Майдандагы әр ұлттыц жігіттері бір кісінің баласындай болып қызмет етуде. Расында да олар Совет өкіметінің мәпелеп әсірген балалары ғой.
1 м
Осы әр үлтты жігіттер кездесе қалғанда бір-бірінеи ор
иэрсені сұрап біліп жатады. Қурд дсген халықтыц бір жігітімен жақында жолықтым. Екеуіміз бәрімізге ортақ, түсінікті тіл, орыс тілінде сөйлестік. Ол маган:
—
Аііып болмаса, сіздіц ұлтыңызды білуге болар ма
екен,— деді.
— Оның ешқандай да айыбы жоқ. Мен қазақпын,— дедім.
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—
Казак. деген халык барыи естісем де, оныи адамыи
бірінші рет кездестіріп тұрмын,— деді ол.— Сондай-ақ Сіз
де курд деген халықтыц өкілін алғаш рет көріп тұрған боларсыз...
Рас, сенің «қазақпын» дсгеніңе шала түсінетін, қазак
деген халык барын онша жетік білмейтін адамдар кездесе
береді. Әрине, олардың қазакты білмеуі кінә де, айып та
емес. Оған өзіміз кінәлі секілдіміз. Өйткені, біз қазак халкын дүниеге тарататындай еңбектерді көп істей алмадык.
Мұны жаңада ғана қолға алып келеміз. Бұл жөнде, Қаныш
Сәтбаев бастаған окымыстыларьімыз кеп еңбектер жазын
қазақты мәдени әлемге таныстырар деп ойлаймын. Ал, мен
өзім «Казакты білмейміз» дегеи адамдарға жалпы казақ
халқы, ол қандай халық, онын байлығы, елі-жері, әдетгұрпы, тарихы, әдебиеті мен мәдениеті жөнінен түсінік беріп жүрем. Кейде бір топ адам жиналса, мен оларга қазақ
халқы туралы баяндама да жасаймын. Мүның бәрі, қазақ
деген халықтың кім екенін басқалар біліп таныса берсін
дегендіктен туады.
Әңгіме «қазакпын» дегеннен басталды ғой. Соған оралайын.
Басында миы, акылы бар, өмір мен дүниенің, халык пен
тарихтың не екеніне түсіне білетін адам, коғамда алатын
орны қандай екенінс коз салатын адам өзінің ұлтын мақтаныш, намыс етуге, белгілі бір ұлттың ұ\'іы атанғанына
куануы ксрек. (Ұлтын жасыратын, баска бір үлттын адамы
болып көрінгісі келетін кейбір кулар бар. Бұл нагыз антұрғандық. Ұлтып жасырушылық, өз ұлтын, халқын сүймеушілік дүниеде ең барып тұрған тсксіздік.
«Қазақпын» деген сөзді мен: ұлтын сүю, халқын, елін,
туып-өскен жерін сүю, халқының батырлық ерлік салтын,
дәстүрін сүю; гасырлар бойыиа жасалған ұлттық әдебнет
иен мәдениетіи сүю; ез ұлтына адал қызмет ету; оз ұлтының
басқалардан артта қалмай солармен қатарлас (кейде олардан асып түсуін) болуып көксеушілік: соған ұмтылушылық;
халыктар достыгын қадірлеп, коргап отырушылық; досқа
досша көмектесіп, достыц жауымен өз жауыңша күресушілік дсп түсінемін.
Мен «қазақиын» дссем, оным қазакты асыра мақтап
«баскалардан ерекше артық жаратылған ұлт» дегендік
емес. Менің «қазақпын» дейтінім — менің сол ұлттың ұлы
екендігіме дәлел; өз ұлтымның, онын намысын аса қадірлеп
бағалайтындыгыма жэне оған жан-тәніммен қызмет істеуге тырысатыидыгыма, ұлтымды (демек халқымды) шьш
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суйетіндігіме, үлтымньвд ілгері өніп-өсіп, ерлеуіне жаным
ашнтындыгына — куә.
Сөздіц шыны мынау ғой. Егер, мен ұлтымды сүймесем,
онда мен сол үлтыма, демек халқыма қызмет ете алмас едім.
Мен майданға келдім, онда ерлік жасаған қазақ жігіттерін
көрдім. Олар ерліктерімен қазақ халқыныц абырой-атағын
көтерді. Егер, олар жаумен жаман соғысса, онда қазақ
халқыныц, демек қазақ үлттыц, абыройын түсірген, намысына жаман сөз келтірген болар еді.
Меп мактануды жек көретін, жақтырмайтын адаммын.
Бірақ, мына бір жайды мен саған сыр етіп айтайын. Мен
майданда, немістсрмен қолма-қол соғысқан адаммын. Көптегеи немісті атып өлтірдім. Жаудыц ои шақты танкісін
гранаталармен қираттым. Бұл айтқандар мақтануым емес,
шындығым. Ал енді, осыларды істеген кім? деп сұралық.
Оиы істеген Ғабдуллин деген казақ баласы, қазақ деген
ұлттыц ұлы дсйді жұрт. Демск, мүпы қазақ баласы, қазақ
деген ұлттан туган ұл жасапты. Олай болса, ондай ұл ө з і і і і ц ұлтын мақтан е т і п «қазақпын» деп айтуға правосы бар
ма? Әрпне, бар!..
Майданға әр халық өзініц ұлаидарын жаумен соғысуға
аттандырды. «Майданға кеткен ерлерім не істеп жүр екен»
дейді. Оған әр халық құлақ салады. Олар жақсы ерлік жасаған үлдарын мақтаныш етеді. Бұл ©те зацды нәрсе.
Осы жайды кейбіреулер теріс түсінеді, бүрмалайды. Халық мақтанышы, ұлт мақтанышы деген мәселелерді дұрыс
түсінбестен күдіктене беретіндері болады. Оидайларға қарсы шындықты айтуымыз керек.
12ЦХ-44 ж. Майдан.

МАЙДАН
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Ол туралы көп жазу керек еді. Амал нс, ондай жазу
колдан келмей отыр. Оныц ісі бір үлкен шығармаға материал. Ол шығарманы «Белгісіз солдаттыц ерлігі» дсп атаса
қандай жақсы.
Өткеи дүнис жүзілік бірінші соғыста қаза тапқан белгісіз адамдар жайында әр елде көи шыгармалар жазылыпты.
Мәселен: Францияда белгісіз солдаттыц моласын дұрыстау,
огаи гүл қою дегсндер халық арасында к ө і і таратылыпты,
олай ету дәстүрге айналыпты деседі.
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Белгісіз солдаттыц ерлігі былай болып еді. Өткен 1941
жылдыц октябрі. Руза өзенін бойлай бекініс жасап жагкапбыз. Ол кезде «коршаудан шыктык» дейтіндер кен болатын. «Сол коршаудам шыққандардыц» біразында каружарак, документ деген дс жоқ болушы сді.
Бір күиі кешке (үмытпасам, октябрь айыныц 16-күні
түнде болу керск) коршаудан шығып кслс жатқан бірнешс
жігітті тоқтатып, әцгімелестік. Сонап кейін, жацағылардыц
біразы біздін ротада қалып, неміске қарсы согысқысы кслді. Ондайларды алып қалдық та, взвод-взводқа бөлдік.
Жацагы жігіттердіц үшеуін қасыма сртіп үшінші взводқа алып бардым. Олардыц тілектері бойынша екеуі пулемет бөлімшесінде қалды, біреуіи басқа бір бөлімшеге
бердік.
Үшінші взвод ротаныц сол ж а қ қанатында болатын.
Жігіттср, окоптарып қазып алып, алдагы айқасты күтуде
еді. Бүған дейін өз жігіттсріммен әцгімелесіп, алда түрган міндетті талай рет түсіндіріп айтқанмын.
Ал, әлгі үш жігіттіц аты-жендсрі кім, кай жердікі скенін бір жағдай болып, сол күні сұрай алмадым. Олармен
рота команднрі әцгімелесіп, ротаиыц тізіміне алған соц,
мен олармен екінші рст сейлесермін деп ойлап едім. Ол
үшеуін скі бөлімшеге бөлгенде бөлімше командирлеріне
мына жолдастарды тобыца ал, «таныс» дсгем. Бұл сөздер
түн ішінде айтылған болатын. Бөлімше командирлері бұл
түнде жаца келген жігіттердіц түстсрін дс толық айыра алмаған болуы керек.
Тац да атты. Әлсм ағарацдады. Сол кездс немістер зецбіректеріиен әлсіи-әлсін атып кояды.
Ертецгі сағат он шамасында нехмістер біздіц батальонға
карсы шабуыл жасады. Қатты ұрыс басталды. Ж а у бізді
артпллериямеп аткылай бастады. Бір ксзде он шақты самолеті ұшып келіп бомбалады...
Бірақ біздіц жігіттер қайсарлана соғысып, жауға тетеп
беріи жатыр. Қорқу, үрку дсгсн болған жоқ.
Ж ау біздіц батальонныц оц жағын бұзып-жарып етсм
деп ойласа да одан еш нәрсе шыгара алмады. Сонаи соц
ол шабуылды біздіц сол жагымыздағы керші батальонға
жасады. Тагы да айқас үдей түсті.
Бір уақытта жаудыц төрт танкісі сайдыц жағасын өрлей
біздіц үшінші взводтыц сол жагына келе жатыр екен. Взводтын сол жағында пулемет бөлімшесі (онда екі әлгі
жігіт) бар еді. Жаудыц танкілерін взводтыц жігіттері
жандырғыш оқты атумеи қарсы алды. Танк ілгерілсп
келсді. Окопқа £.а жетіп қалды.
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Сол кезде танкіге. карсы. .жұм.салаіы.и-гра^нат. даусы ■естілді. Бір танк пулсметтсрдіц окобының алдына келді де
тоқтап калды. Байкасақ, жаңагы гранат сол танкіге тиіп
гусеннңасы қиратылган ексн.
Ж аудың басқа үш танкісі біздің взводтың окоптарының үстіне шығып езгілен жүр, әрі пулеметтерінен атады.
Бір уақытта мен отырған окоптың үстіне бір танк келіп
үстімізден жанырып жатыр. Окобымыз тс-рең еді, сол жанды алып қалды. Окоитың ішіне балшықтар опырылып түсін
жатыр.
«Орыстарды опырын, өздері қазган окоптарына көміп
ксттік» деп ойлады білем пемістің танкілері. Олар біздің
үстімізден біраз уақыт езгілегеннсн кейін тагы да ілгері,
біздің тылымызға қарай жөнелді. Танктердің кеііін бара
жатқан даусын естіп окоптан басымызды көтердік.
Осы кезде пулемет бөлімшесінің балшыққа былғанғап
бір жігіті қолына екі грапатты алын неміс танкісініц соцынан жүгіріп барды да, қос грапатты танктіц моторыпа тастап-тастап жіберді. Сонан кейін жаңагы жігіт ецбектеп
окобына жөнелді. Танк гүрс етіп жарылды. Бүл жайды
немістің екінші бір танкісі байқап қалған екен, танкісін дереу бүрып алып жаңағы еңбектеп бара жатқан жігіттіц үстінен басып етті. Есіл ердіц денесі мылжаланып қалды._
Ж ацағы танк біздіц окоптарымызға келін үстімізден қол
днірмснше айналды. Біраздан соц танк ілгері кетіп қалды.
Окоптан басымды көтерсем, немістің төрт танкісініц
екеуі қирап қалған, екеуі біздің тылымызға кетіп бара жатқанын кердім. Басым мец-зең. Сол кезде айғайлап жігіттерді шақырдым. Қөпшілігі «тіріміз» дегсндей окоптан бастарын көтерді. Екі жігітті балшық басып қалған скен, оларды
қазыд алдық. Алты жігіт қайтыс болыпты. Оныц біреуі
түнде келген пулеметчик еді. Ол соңгы жәнс бастапқы
танкті қүртқан түнде келгеи жаңа пулеметчик болып шықты. Оның аты-жені кім екенін білетіи жан болмады, бөлімше командирі Максимов деген жігіт еді, опат болыпты.
Немістің соцгы танкісін құртыгі барыгі қаза болғаң
пулеметчпк белгісіз жігіттіц наршаланып езілген денесін
плаіц-палаткаға жақсылап орадық. Сол жерге окоп жаиынан мола қазып, соғыста ерлік өліммен қаза тапқан жігіттермен бірге жерлеп көмдік. Әркайсысыныц басына атыжөндерін жаздық. Ал жаңағы белгісіз срдің басына кім деи
жазуды білмедік те: «1941 жыл, 17 октябрьде немістің скі
таикісін гранатамен ұрын қиратқан батыр» деп қана
жаздық.
Міне, белгісіз солдаттыц ерлігі осылай еді. Оның мола374

сыныц басына барған а-дамдар, ол белгісіз батырға топырагын торқа болсын, ден гүл қойындар, естеріце алыцдар.
Декабрь, 1941 жыл.
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Мен соғыска дейін адамныц қалай өлетінін көрген емеспін. Өлген адамға жақындауға әлім жетпейтін. Тіпті өлік
шыққан уйге бірнеше күнге дейін бармайтын едім, қорқатьінмын. Ал, соғысқа келгеннен кейін өлімге денец үйренеді
екен. Мен өліп жатқан немісті де, өзіміздін адамдардыц
қаза болғанын да көрдім. Бірақ мынадай ©лімді мен соғыста жүріп ез көзіммен бір рет қана көрдім.
1944
жылдыц 22 август күні. Меп бұл күні гвардня дивизиясыныц бір полкында болдым. (Бұларға мен командировкамен келгем). Полктыц парторгы капитан Федорои
екеуміз қасымызда Морозов деген автоматчикті ертіп бірінші батальонға бардық. Бұл кезде полк қорғаныста еді.
Батальонныц алдыцғы шебінде болдық, жігіТтермен әцгімелестік. Содан түс ауа полкқа қарай кайтып келе жаттық.
Жолшыбай әр нәрсені айтып келеміз. Мен Морозовпен
қатарласып, оныц кеудесіндегі үш орденге (Қызыл Ту,
«Отан соғысы» орденініц бірінші дәрежесі және Д а ц қ орденініц 3-ші дәрежесі) көзім түсті. Бұл жігіт көп ерліктер жасаган екен, соларды сұрайыншы деген оймен: «Жігіт-ак екенсіз, Морозов жолдас. Мына ордендерді капдай
ерліктеріц үшін алғанынды айтшы»— дедім.
— Е, бұл ордендердіц әрқайсысыныц тарихы бар. Оны
соцыра, полк штабына барған соц айтайын,— деді ол.
Сөйтіп келе жатқанда жау артпалет жасады. Біз ж ата
қалыстық. Ысылдап-зуылдап сиарядтар төбемізден өтіп
жатыр. Ж ау біздіц кейінде тұрған артиллерня гіозііциясын
атқылаган екеи.
Артналет басыла бергендс орнымыздан түрып кайта
жүре бастадык. Осы кезде бір рет жаудыц зенбірегі атылғандай болды. Ә дегенше болмай зуылдап келе жатқан үлкен снарядтыц дауысы шықты. Ж ата қалдық. Ол снаряд
қасымызга келіп гүрс ете жарылды. Меніц құлағым шушу етеді. Басымды көтердім, қарасам Федоров сол қолынан
жаралы болыпты және бетін ж арықш ақ жырып кеткен екен.
Оныц жанына жүгіріп барып жарасын тацдым.
— Әлгі Морозов қайда?— дедім.
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Морозов жок. Айғайлап «Морозов» деп жатырмыз, ол
ун берменді.
— Әне,— деп Федоров бір тал шырпының басына ілін*
ген бір жапырак кызылды көрсетті. Оның жанына бардык,
жас адам еті екен. Әбден аңгарып карасак, жаңағы снаряд
Морозоптын тап төбесінен келіп тускен екен. Сол жерде
осыдан бір бес-он минут бұрын тірі, өзіцмен тілдескен ер
Морозовтан не болғаны бір жапырак қана қалыпты.
— Иә, тамаша ер жігіт еді. Талай ұрыстарда болған
батыр еді. Міне, енді көрдіц бе, өлім дегенніц кандай екенін? Қап майдандарда аман болган Морозов болмашы жерде каза болды. Ажал деген осы-ау,— дсді Федоров.
Кіз жаңағы кызыл етті қол орамалға орап, полк штабына алып келдік. Сол куні кешке үлкен табыт істетіп Морозовты көмдік. (Табыттың ішіне, әлгі бір ж апырақ ет қана
салынган). Морозовты көмер ксзде полктыц мацындағы
артиллеристер жауға қарай бірнеше снарядтар атып салют берді.
1944 жыл, август. Майдан.
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Меніц алдымда немістіц І-дәрежелі темір крсст жатыр. Қрестіц айналасын қарамен әдіптеген қызыл лентасы
бар. Осы кресте өмір мен елімнің, жецу мен жецілістіц
белгісі бар. Қресті қолыма алсам, мен үшін мацызды үлкен
бір уақнға есіме түседі. Ол былай болып сді.
1942 жыл, февраль айының сегізі. Күдан бірср күн бұрын біз Кородино дерсвнясын жаудан тартып алғанбыз.
Кородинодан әр тарауға жолдар кетеді. Бұл жолдарды
ж ау өзінің керегіне мейлінше көп пайдаланды. Кородиноны жаудан тартып алудың соғыс үшін маңызы күшті еді.
Бородиионы қантадан өзіне тартып алу максатымен
немістср бізге қарсы шабуыл жасаумен болды. Оныц барлық шабуылын қайтарып тастаумен отырдық. Ж аудыц да,
біздің де шығынымыз мол. Осы кезде біздің автоматчиктер ротасында жігіттер де аз қалған еді. Сондықтан әрбір
автоматшы бір атқыштар бәлімшесініц қызметін істеую
тиісті деп білдім.
Күн түс кезі. Ауа райы онша оңды емес, әрі тұман, әрі
ұшқындап, қар жауып тұрған. Осы кезде немістер бізге
қарсы тағы да шабуыл жасады. Бұл жолы жау, ец ксм дегснде, екі рогадай солдагын атакаға шығарды. Біз олармен
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аГікаса бастадық. Ж ау көптігін білдірді де, Бородинонык
солтүстік күншығыс жагына еніп келді. Біз кейін шегінуге
душар болдык.
Бородиноны айнала белдеулеп кардан жасаған жаудыц
бекіиісі, окоптары, траншеялары болатын. Біз соларды пайдалана кейін шегіндік. Тіпті Бородиноныц оцтүстік жағына
шығып та калдық. Неліктен екенін кім білсін, ж ау бізді
өкшелей қумады, ол жаца өздері тартып алған Бородиноиыц үйлеріне бекіне бастады...
Осы кезде біздіц жайымызды полк басшылары білді де,
алғашқы жағдайды қайтадан қалпына келтіру, Бородинодан иемістерді қуып шығу шарасын қолданды. Бүл міндетке көріп қуанып, кайраттанып кеттік.
Тағы да жаумен айқас басталды. Бұл жолы ж ау біздіц
күшімізге шыдай алмай, Бородиноны калдырып, кейіи өздері келген жағыиа караіі қаша жөнелді. Мұны біздер —
автоматшылар пайдаланып, қашқан жауды кууға кірісгік.
Бородиноныц солтүстік-шығыс жагыида терец сай болатын. Сол сайдыц жағасында тұрған үйге қарай жүгірдім.
(Ол үйге қарай немістер кетіп бара жатқаиын көріп қалғаи
едім). Ж ацағы үйдіц жанына келгеиімде, карсы алдымиан
иемістіц бір офнцері шыға келді. Оныц да, меніц де колымда автоматымыз бар. Ж ацагы немістіц жақын келуі сонша,
мылтығымды атуға реті болмай қалды. Ол пеміс мағаа
бажырая қарады. Меп оғап төне қарадым.
Ол неміс маған бірдеме дегендей болды. Мен оған түсіибедім. Екеуміз қол созым жерде, бір-бірімізге тіресе қараіі
тұрмыз. Өзі енгезсрдей бір сары неміс екен. Магаи жақып
келді де, оц қолымен иығымнан жұлкып-жұлқып жіберді.
Сол арада жацағы нсміс екеуміз алыса түстік. Иттіц
колы күшті екен, батырып жібсрді. Қару жұмсауға дормеи
қалмай қалды. Ол маған, мен оған мылтық атуға мұрша
бермей алысып жатырмыз. Мсн оны қазақша шалып қалам
дегеиімде өзім ұшып түстім. Ж ацағы неміс меиіц үстіме
жалп сте құлап мені езгілеуге кірісті. Екі қолымды бір
қолымен матай бастады. Мені буыидырын барады. Дауыс
шығар емес. Ж ан беру оцай ма, бұлкыиа-бұлқына оц қолымды босатып алдым.
Ол ексуміз тырмысып, тартысып жатырмыз. Оның да,
меніц де автоматым анадай жерде калды. Солай тартысумен келіп екеуміз де жацағы сайдан төмен қарай күладық.
Бұл құлауымыз меи үшін жақсы болды, қол босады. Сайдыц ішінде қайтадан алыстық. Мандаіідап аққан тердіц
буы бүрқырады.
Сол кезде меніц есіме қонышымда жүретін сапы түсе
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кетті. Ж алма-ж ан конышымнан сапымды суырып алып
немісті кұлағының түбінен псріп кеп жібердім. Еңгезсрдей
болған неме қалпақтай түсті. Төс калтасын қарайын деп
өңірін аша бергенімде, оның кеудесінде қап-қара болып
1-дәрежелі темір крест ордені тур ексн. Онысын алдым.
Сонан кейін докумснттерін қарадым. Бір документінде
Генрих Байер деп жазылыпты, өзгесіне түсінген жокпын.
Міне, жаңағы қолымда тұрған қара крестіц тарихы
осындай еді.
Февраль, 1942 жыл.

ЖӘКЕҢНІҢ ЖАУЬІНГЕРЛЕРГЕ СӘЛЕМІ

Үлы Отан соғысына дейін Жәкецді сан рет Алматыда
сырттай көргенім, өлең-жырларын білетінім болмаса, онымен ауызекі сөйлескен жан емеспін. Ақындық өнердіц алыбымен кездесу, оның әңгімесін, даналық сөздерін тыцдау —
сол кездсгі үлкен арманымыздыц бірі болатын.
Міне, сол арманыма 1943 жылғы август айыныц 23-күиі
жеткен сияқтымыи. Тап осы күні мен Жәкеңмен жүзбе-жүз
кездестім. Кездесіп қана қойған жоқпын, ұлы ақынныц
кұрметті қонағы болдым. Ол былай болып еді.
Июль айының аяқ кезінде Москвада, Совет Армиясыныц
белімдеріндегі ұлт жауынгерлері арасында саяси-тәрбие
жүмыстарын жүргізетін нартня-комсомол кызметкерлерініц семинар-мәжілісі болып өтті. Бүл жиынға барлық майданнан келген өкілдермен бірге Калинин майданынан да
бір топ адам қатысқан едік.
Аталган семинар-можіліске шығар алдында маған бір
аіілық демалыс беру туралы май^андық Саяси басқарманыц (Полнтуиравление) бұйрығы болған еді. Басқарманыц
бастығы генерал-майор Дребеднев:
—
Москвадағы семинар біткеннен кейін бір ай демалыцыз, ел жағыңызға барып қайтыцыз,— деген еді.
Жиынымыз да аякталды. Оган қатысқан жолдастар
келген бөлімдеріне қайта бастады. Ал мен ноезға отырдым
да елге тарттым. Беталысым: Петроиавловск (Қызылжар),,'
одаи ары Көкшетауға жету.
Ол кезде кісі таситын иоезд әрі сирек, әрі шабан жүретін. Соидықтан болу керек Москвадан Петропавловскіге
үш тәулік дегенде әрец жеттік. Бокзал басынан бір топ
адам қарсы алды. Оның ішінде Солтүстік Қазақстан облыстық партия комптетінің бірінші секретары Нпколаев,
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тагы бірнеше жолдас бар скен. Бір-бірімізбен танысып
жатырмыз— Демалысыцыз осы арадан басталады,— деді Николаев.— Сіздің осылай қарай демалыска шыққанынызДы
екі-үщ күн бүрын естідік. Содан кейін Алматымен байланыстық.
— Демалысқа келе жатқаным рас. Ойым: ауылдағы
ағайын-туыстарыма жетіп, сол арада біраз күн демалған
соц майданга қайгу,— дедім.
— Оныцыз түсінікті. Сол еліцізге келдім дей беріціз.
Осы арадағы халық бәрімізге ағайын-туыс болады,— деді
қарсы алушының бірі, Қазақстан Қомпартиясы Орталық
Комнтетіиің жауапты қызметкері Қаһарман Серікбаев. Ол
Солтүстік Қазақстанда командировкада жүрген өкіл екеи.
Вокзалдан шықтық та обкомға келдік. Обком секретары
Николаев жолдас өте жайдары, ақкеціл адам екен. Ол мсніц демалысымның қалай өтетіні жайында жасалган жоспармен таныстырды.
— Алматымен келісіп,— деді ол,— сіздіц демалысыңыз
туралы жоспар жасадық. Ертец ксшкс дейін сіз осы қалада
боласыз. Мүндағы өндіріс орыидарына апарамыз, митингілер өткіземіз. Онда сіз сөйлейсіз, майданшыларга көмекті
аямай беріцдер дегенді айтасыз. Содан соц кешкі посзга
отырғызып Қөкшетауға шығарып саламыз.
— Бәрі де жақсы скен. Бірақ демалыс жайы қалай
болмақ?— дедім.
— Әлгі айтқанымның бәрі демалыс болады. Кәзір демалыи, шалкайып жататын кез смес. Қызыл Армнямыз
шабуылға шығып, ж ау қолынан көптсген жерді азат етуде.
Бұл шабуыл күн сайын ү-деп барады. Қсше Совет Армнясы
жаудан Орел қаласын босатты. Осы жеціске арнап Москвада бүкіл Армиямыздың тари.хында бірінші рст салют
берілді. Мұиыц борі халықтыц рухын көтеруде. Осындай
ж ағдайдз еткізілетін митингілер мсн үгіт-насихат жүмыстарына майдангерлердің өкілі ретінде сіздің қатысқаныцыз өте пайдалы. Сізді Алматыда да күтіп отырган көрінеді. Оган жеткенше жолшыбай көп жерде боласыз, бәрінде
өтетін жнналыс, митиигілерге қатысасыз, сөйлейсіз. Міне,
әдемі дсмалыс деп осыны айтамыз.
— Алматының жоснары бойынша,— ден жалғастырды
сәзін ІІиколаев, сіз Көкшетауда бір күн, ауылыңызда екі
күн боласыз. Ол жерлерде де жогарыда айтылғандағыдай
жұмыстарга қатысасыз. Содан кейін Бурабай, Макинка,
Ақкөл, Ақмола (қазіргі Целиноград ол кездс солай дсп
аталатын), Нұра бойын аралап, Қарагандыға жетесіз.
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Николаевтын, бұл айткандары рас болып шықты. Қарагапдыга дейін көп жерлерді араладық. Қарағанды көміршілерінің арасында, шахталарда болдық. Соның бзрінде,
барлық жерде, аянбай еңбек етіп жатқан халықты көрдік.
Бәрінің тілсгі де, айтары да: фашистерді талқандап жеңу
ушіп жап аямаймыз, майдангерлерді қару-жарақ, азық-түлік, киім-кешехпен толық қамтамасыз етеміз. Ал майдандағыларға жолдар сэлеміміз: қаскей жауды қайсарлана
соғыңдар, совег жерін фашистік сүмдардан тез аластаңдар,
туған елге жеңіснен оралындар!— дейді. .
Халықтың бұл аманатына мен майдангерлер атынан
жауап қайырып, жеңеміз жауды, фашистердің тас-талқанын шығарамыз, елге тек жеңіспен қайтамыз. Ал қаскөй
жауды қирата соғу үшін, елдегі ағаііын-туыстар, көмектеріңді аямаңдар, қару-жаракты кеп беріңдер деймін.
Демалыс дегеніңді осылай өткізе отырып, август айының
18 күні Алматыға жеттік. Орталық Қазақстан еңбекшілерінің арасында жүргізген үгітшілік қызметіме Алматының
аэропортында-ақ кірісуіме тура келді. Содан кейін бұл жұмыс Қазақстан Қомпартиясы Орталық Қомитетінде жасалған л<оспар бойынша жүргізіле берді. Қүн сайын терт-бес
жерге барамыз, онда не жиналыс, не мптинг өтеді. Бәрінде
сез сөйлейміз. Сонда айтарымыз: Совет жерін фашнстік
зұлымдардан тазарту үшін, жауды күйрете жеңу үшін, тылдагы еңбекшілер майданға деген күш-кемектеріңді аямаңдар, ал біз, жауынгерлер, Оган алдындағы боры/чымыздьі
абыроймен орындаймыз, дұшпапды жеңіп қайтамыз, елге
тек жеңіспен ораламыз!
Августың 22-күні терт жерде жиналыс өткізіп, іңір түсе таудагы демалыс үйіне қайттық. Ж аңағы жиналыстардыц бәріне белгілі жазушымыз Сә(5пт Мүканов та қатысып
отыратын. Ол соңғы жиыпга барц^ды да, ЦҚ-ға (Орталык,
Партия Қомитеті) кіріи шығатын жұмысым бар еді деп
кетін калған еді. Қештетіп демалыс үйіне жеткен Сәкең
үлкен куаныш хабар ала келді.
— Ертең кешке Ж амбылға барамыз. Ол кісі сені кследі дсп күтіп отырган көрінеді,— деді Сәкен.
— Сонда қай мезгілде жүреміз және қанша адам
барамыз?
— Қүннің ыстығы қайта, кешкі сағаг алты шамасында
жүріп кстеміз. Машинаға бір-ақ сағаттық жер гой. Барамыз деушілер біраз адам сияқты. Ал нақты кімдер баратыны ертең белгілі болады.
— Жәкеңмен кездесу, ұлы ақыішың қасында отырыи
ауызба-ауыз сейлеу мен үшіи үлкен армап болушы еді.
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Е іід і оган да жсткслі отыр екенбіз. Бұл кандай куаныш
десецізші,— деп Сэксңе шаттық ойымды антып жатырмын.— Сіз Жәкеңнің мінезін жақсы білесіз ғой. Ал меп
бұл жағынан хабарсызбын. Ертец барғанда ие істеуім керек? Алдымен сәлем берем, содан кейін...
— Нс сұрап, не айтқалы келе жатқаның тұсінікті,—■
деи Сәкең шәкірттсріне сабақ беретін мұғалімше сөйлсп
кетті.— Ж әкең сәлеміңді алғаннан кейін құшақтап бетіцнен сүюі, қасыпа отыргызуы, содан кейін майдандағы
жауынгерлерғе арнап бір азырақ жыр айтуы мүмкін. Оныц
сені шақырып отырғапдағы негізгі бір себебі — жаумсн
қалай соғысыи жатқандарыңды, қандай ерлік жасап жургендеріңді өз ауызыцнан ссту болса керек. Сондықтан жауыпгер жолдастарыңның майданда жасаған ерліктері
жайында қызықты әңгімелер айтып бергенің дүрыс болар.
— Ондай әңгіме айтам дсп Жәкеңді шаршатып алармыз.
— Жоқ, оған Ж әксң шаршамайды. Қайта ол мұндай
ерлік әңгімелерді ықыластана тыңдайды, тіпті тац атқанша
қалжырамасына мен кепіл. Тек әцгімеңде бір ғана нәрсені
ссіңе ал. Бүгіпгі соғыс құралдарын, кәзіргі соғысу тәсілдеріңді айтқанда, олардыц Жәкеңс түсінікті болу жағын
ұмытпассыц. Өйтксні осы айтқандарыцды ол өзіпіц кейіндсгі бір жырларында пайдалануы мүмкін. Айтпақшы, ссн
Алғадайды білесің бс?
— Жәкецнің баласы ғой, майданда асқан ерлік жасап
каза болыпты дегенді естігенім бар.
— Сол Алғадайын,— деді Сэкең әңгімесін жалгастырып,— Жәкең аса жақсы көріп, «өзге балаларым — бір
тәбе, бұл — бір төбс» деп отыратын еді. Алғадай әскер қатарына алынып, майданға барганда көп ерліктер жасапты,
жауға қарсы жаи аямай күресіпті. Бұл жөніидс оныц
командирі Жәкеңе хат жазып, Алғадайдыц қандай срліктер жасағанын хабарлапгы. Алгадайдьтң өзі де әкесіне
жазған хаттарында кейбір ерліктерін айтқан екен. Мұныц
бәріне қатты қуанған Ж әксң баласыпыц ерлігіпе сүйсіне
отырып:
Есіцде, балам, бар іиығар,
Айтканым Отан әмірін.
ІІІсгінбс жаудан, жанди сал,
Шешілмек содан тағдырын!—

деп рух берсді. Хатып Жэкең:
Достарыца сәлем айт,
Жауларыңды жеціп қайт!
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деп тілек білдіре аяқтайды. Сөнткен Алғадай шиеленіскеи
бір ұрыста ерлікпен қазаға ұшырайды. Кайғылы бұл хабарды Жәкене үкімет адамдары арнайы келіп естіртті де
көніл айтты. «Ауыр жүкті нар кетереді, ауыр қазаны ер
көтереді» дсгендей, Жокец Алғадайдыц қазасын ерлікпеп
көтерді. Қазасы қанша ауыр болса да, уайым тартып кұлдырап кетпеді, қайта баласыныц халық үшін, Отан үшін
ерлікпен құрбап болғанын жыр етті. Жэкен майданда ерлік жасағап жігіттердіц есімін естігенде «меніц Алғадайым
екен ғой» деп отыратып болды. Мұныц бәрі еске алып жатқан себебім: ертец Жәкецмен бас қосқанда, соғысып жатқан жігіттердіц ерліктеріп әцгімелеумен қатар біз Алғадай үшін де кек алып жүрміз дегенді айтуды ұмытпа деу.
— Ж ақсы, мұны ұмытпаймын.
Сәкеңмен осылай әцгімелесіп отырғанда түн ортасынан
ауып кеткен екен. Ж атып демалдық. Ертеціие тү'ске дейін
тагы бір-екі ендіріс орнында жнналыста болдық та, түс
ауа Жәкецніц ауылына тарттық. Біз бірнеше адамбыз.
«ЗИС-101» деп аталатын машинаға орыс балалар әдебиетініц көрнекті өкілі, жазушы Самуил Яковлевич Маршак,
Қ азақ ССР Министрлер Советі Предссдателініц орынбасары Тәлеген Тожібаев, Сәбит Мұқанов — төртеуіміз
отырдық. Екінші машинада тағы бір топ адам бар.
Заулатып келе жатырмыз. Үзыпағаштан аса бергенде
тас жол екіге бөліиеді екен. Бірі ілгері тарта бсреді де,
екіишісі Жәкец ауылына бұрылады екен. Машинамыз
Жэкеце апаратып жолға түсті. Сол кезде көз үтшында екіүш салт атты көрініп еді, олар бі.здіц ксле жатқанымызды
тезірек жетіп ауылға хабарлағысы келді ме, олдеқалай,
ілгері қарай шаба жөнелді.
Күн бата машинамыз Жәкец үйініц алдына тоқтай қалды. Машпнадан түстік те, қасында бір тон адамы бар
Жәкеце қарай беттедік.
— Тәте, ассалаумағалайкум!— дегенді қаттырақ айтып,
Жәкеце бірінші болып қол берген Сәкец болды. Сол ретпен
басқаларымыз да амандаса бастадық.— Күтіп отырған
жоне майданнан келген балац мына жігіт,— деп ол Ж экеце мені тапыстырды.
— Өзім де танын тұрмын. Балам, бсрі келші,— деп
Жэкен мені кұшағына алды. Аймалап, бетімнен сүйді,—
Мен сені Қобыланды батыр сняқты ецгезердей екен десем,
талцырмаш қана жігіт екенсіц гой. Әлі-ақ өсіп кетесіц.
Ж ас шыбықты отқа қыздырсац күймейді, қатая.ды ғой
Сендер де сол секілдісіцдер. Ал, кәне, не түрыс бар, уйге
кірейік,— деп Ж әкец қонақтарын ішке бастай жөнелді.
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Жәкецнің үйі үлкен де кен, бөлмелері квп сксн. Ж әкек
отыратын бір үлкен бөлмеге жаіігастырды. Казакы дөцгслск столды айнала отырыса калдық. Дастарқан
жайылып, қымыз да құйылып жа гыр.
— Алты жасар бала алыстан келсе, алпыстағы шал
алдынан шығар деген мақал бар екекін білсем дс,— деді
Жәкең қонақтарына қарап,— сонау Алматыга баруды денсаулығым көтермеді. Өздерінді бугін кследі деп күн ұзаққа далада тосып отырдым. Сапарларың оң болсын.
Содан ксйін ірге жақта түрған домбырасын алды да
бұрай бастады. Бәріміз ішіп отырған қымызды қоя сальіп,
Ж әкеңе қарай қалдық.
— Бұл кслістеріц мен үшін үлкен той, куаныш қой.
Сондықтан үйдіц үш ауызын өзім айтып берейін, ал ауылдыц алты ауызын мына Балуан Ш олақ айтар,— деп Жэкец
әзілдеп Сәбптті нұсқады. Бүған бәрі мәз-мәйрам болып
жатырмыз.
Домбырасының әуеиін келтіріп алды да, Ж әкең жырлай
женелді. Ол фашистерге қарсы қаһарлана соғысын жатқан
ср-азаматтардыц ерліктеріітс қанық та разы екенін, майдапдагы жауынгерлердіц халық алдындагы борыштарын
тамаша ерлік істерімсн орындап жүргенін әцгіме етті.
Содан соц ол батырлық іс халқымыздыц ежелден келе
ж атқан ерлік дәстүрі екенін, сртедегі Қобылаиды, Ер
Тарғын, кейіндегі Сұраншы, Саурық, бертіндегі Амангелді, Чапаев, Клнм сияқты батырлардыц ел қорғау жолында жан аямағанын, жасанған жауды талкандауда нешелер тамаша ерлік көрсеткенін еске алды. Бүгінгі батырлар да сол срлік дәстүфді ілгері дамытып, фашистсрге
аяусыз соккы беріп отырғанын, осындай ерлік күрес үстінде көптеген жас батырлардыц шыққанын мақтан ете
жырына қосты.
Жәкец ұраны бір, тілегі бір көп ұлтты Совет халқыиыц
қаһармандық күш-қуатын, Қоммунистік партияныц даналық басшылығын, батырлық пен ерлік совет адамдарына
ғана тэн асыл касиет екендігін жырлап отыр. Бүгінгі кеште
жыр әцгімесін ол біраз айтыи та тастады. Содан кейін:
— Міне, үйдіц үш ауызы осымен болды,— деді.
— Тэте, шаршап қалған шығарсыз, демалыңыз,— дсді
Сэксц.
— Тапқан екенсіц мүндайда шаршантын Жамбылды,—
деп Жэксц домбырасын қолына қайта алды.— Бір ксш
смес, бірнеше күн бойына жырларлықтай жайым бар. Тек
өздерің шаршамасацдар болғаны.
— Біз шаршамаймыз,— деді манадан бері үндемей
б і з д і 6>з і
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отырған Төлеген Тпжібаев,— жырыцызлы тыцдаудан жалыкпаймыз да...
Осы кезде кешкі астыц даяр болған хабары келді.
Қонактарына ариап Ж зкец бағылан сойдырған ексн. Бәріміз асқа отырдық. Төргі үйде қонақтарымен бірге болган
Тезекбай (Жокецніц үлкен үлы) орқайсымызға жаутандап,
әлденеге қипақтағандай қарай берді. Оны түсінс қалған
Сәкец:
— Болмайды ғой,— деп Жәкец ж аққа көз таетады.
Бүлардыц нені айтып, нені жүмбақтап отырғанын біле
қойған Жәкец баласына:
— Барыц болса берсейші,— деді. Содан кейін бізге қарады:— Мыналардыц сөзі арақ туралы болыи отыр ғой. Мен
өзім ол полеге жуыган жан емеспін. Бүл үйде еш адамга
арақ татыртпаушы едім. Ал бүгін рүқсат етейін. Бірақ
шсктен шығып кетпеңдер.
Ас ішіліп болған соц, онгіме дүкені қайта қүрылды.
Ауылдыц алты ауызы да, басқа өлсц, әи де айтылды.
— Тоте, бағанадап бері өзіціз сөйледіціз, басқамыз сөйлси жатырмыз,— деді Сәкец,— ендігі әнгімені майданнан
кслген балацыздан естісск қайтеді. Жаумен соғысып жүрген батырлардыц ерліктерін тыцдайық.
— Мсніц ойымды дол таптын. Мүны мен айта алмай
отыр едім, сен жақсы айттыц. Майдандагы батырлардыц
ерлігі де үлкен жыр, хикая ғой. Тындайық.
Мен эцгіме айтуға шорқақ адаммын. Солай болса да
Жәкецмен бас қосқан ксштс майдаи өмірінен біраз нәрсе
айтып бердім. Фашистерге қарсы күресте совет жауыигерлеріпіц, сопыц ішіиде қазақ жігіттерініц тамаша батырлық істср жасап жүргенін баяндадым. Бұған дәлел рстінде
есімдері Жәкеце таныс генерал Панфиловтыц, Бауыржан
Момышүлы мен Төлеген Тоқтаровтыц, тағы басқаларыныц
ерліктерінен мысал келтірдім. Жэкен де, баскалар да мандаидағы жауыигерлердіц ерліктерін сүйсіне тыцдап отырган сияқты. Бір мезгілде Жэкец:
— Әттеген-ай, Панфиловтан айрылып қалғаидарыц өкінішті-ақ. Оныц қол астындағы жігіттердіц бір комаидирін
сақтай алмағаны бейқамдық болган екен,— деді.
— Соғыс шығынсыз болмайды гой.
— Ол рас. Бірақ сақтық та керек шыгар, —деп Жәкец
бір ойын айтып салды.— Жаумен соғысып жүрген жігіттердіц ерліктеріне бұдан бұрын да қанық едік. Енді оны өз
аузыцнан естіп, разы болып отырмын. Осылай соғыссацдар
фашистерді тез күнде кұртып шығасындар, оғаи сенемін.
Меніц Алғадайым да жаумен батырларша согысқан екен,
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соған шүкіршілік студемін. АТгггіақшы, майданда Алғадаііды
кездестірген жоксыц ба?
— Алғадаймен бір бөлімде болған жокпын. Бірақ оныц
ерлігіне канықпын, сүйсінін отырамыз. Жауға карсы талай
рет атой салғанда «Алғадай үшін!»— деп фашистсрден кек
алғанымыз бар. Және де жаумен Алгадайша аянбаи күресуді көздейміз.
— Уа, борекелді! Міне, осылай еткендеріц жөн. Ж аудан
кск алу, жауды жайрата соккыға жығу үшін бірлесе қимылдацдар, бірің бастап баскаларың колдап отырған шакта істерің нәтижелі болады,— деп жатыр. Жокен.
Соғыс майдандарында фашнстерге карсы үрыс жүргізіл
жаткан совет жауынгерлерінің ерліктері жайындағы әнгімеміз түн ортасына дейін созылып кетті. Мүндай әнгімені тыңдаудан жалығар кісі жок та секілді.
— Ал енді конактар демалсын,— деді Жәкең,— батырдың әңгімесін ертең дс тындармыз. Бүгіи шаршаған боларсыңдар, жатып тынығыңдар.
Ертеңіпе Жәкең бөлмесіне қайта жиналдық. Жокеңе
уақытымыздың аздыгын, күтіи отырған жүрт барын айтып,
қайтуға рүқсат сүрадык. Ол рүқсатын бсрді.
— Сізге әдейі арнап сәлем беруге келген балаңыз,— деді Төлегсн Жокеңе,— енді біраз күпде қайтадан майданга
аттападі.і. Майдаидағы жігіттергс айтарыңыз, жолдайтыи
сәлеміңіз болса, қазір соны естиік. Және сіздің бүл сәлеміңізді мына балаңыз өзімен бірге ала кетсін.
— Дұрыс сөз, мұны өзім де түнімен ойланып шығып
едім. Майдандагы жігіттерге ариаган сөзімді бұдан бүрын
да талай айтқам, тағы да айтайын, қайталағанның артықшылығы жоқ болар,— деп Жокең домбырасын қолына алды.
Ж әкец майданшыларға деген сәлемдемесін жырлауға
кірісті. Біз тына калдық, тыңдай қалдық. Ол Совет жауынгерлерінің фашистерге қарсы соғыста, әсірссе Москва түбінде, Сталинградты қорғауда аса тамаша ерліктер жасағанын
айта келіп, ұлы күрес пен зор айқастың әлі алда екенін
ескерте жырлады. Содан кейін «майдандагы әрбір совег
жауынгеріне Жамбылдың жолдаған сәлемі деп айта бар»
дегені: «қасиетті Отан үшін жан аяма, басқыншы жауды
жапыра соқ! Жеціс кілті сенің қолыңда Жеңіске жету үшін
керекті көмекті біз аямаймыз. Еліце жеңіспен орал! Жеңіспен оралғаи күндеріцді жырлаушы өзім болам!»
— Сәлеміңізді бұлжытпай жеткізем,— дедім.
— Сөйт, қарағым! Осы айтқандарыма разы бол, амандықпсн көрісслік,— деп Ж әкең мсні құшагына алды. Сонан
соң қош айтысып аттанып ксттік.

Т Ү С Т Н І -К Т Е М Е
«■Елдің Ері», Жазушы, әскери мемуарист Борис П о л е в о іід ы ц
«Рожяенне ЭііОса> атты очсркі тұнғыш рет 1943 жылы 25 анрсльде
«Ііравда» газетінде жарияландм. Ол кезде Б. ГІолевой осы газеттің
тіліиіісі еді. Іле-нгала «Свциалистік Казақстаи» газетінін 1943 жылгы
12 май кунгі санында, «Казақстанская правда» газетініц сол жылғы
8 май күигі санында және Казактыц Мемлекегтік Біріккен Баспасында
жеке кітапша болып басылын шыкты. Казақшалаған—Ғабнт МүсрегІЬ».
Кітапшаныц редакторы Бейсембай Кенжебаев болған. Тпражы 5 мыц,
Сондай-ақ кітапша Алматыда орыс тіліиде басылып шықты.
«Сол бір кундерде». Мәлік Габдулиинін 1941 жылы майдан өміріііен и<азғапдары. «Майдаи очерктері» (Алматы, 1959), «Сүрапыл
жылдар» (Алматы, 1972) кітаптарыида шыққаи болатыи. Бүл нүсқа
«Сүрапыл жылдар» кітабынан алынды.
Генерал Панфиловпен кездесу». Алғаш рет «Жалын» альманағыігыц 1971 жылғы 2 саиында жарық кврді. М. Ғабдуллии генерал майор И. В. Панфилов пен оныц дивизиясының қүрылғаны туралы әцгімелейді. Очеркті «Сүрапыл жылдар» кітабынап алып, усынып отырмыз.
<Төлеген Тоқтаров». 1942 жылы жазылған. Т. Тоқтаров «жау қамалын жалғыз бүзған Кобыландыдай, қаймығуды білмейтін Ер Тарғындлй қимыл жасап» ерлікпеп қаза танқанда оныц батырлық істері
толық, жарқын түрде М. Ғабдуллинніц дәптерінде скпатталып сақталған. Мысалы, Т. Тоқтаровтыц «Өлімніц көзіие жасқанбай тіке карасак, ол тайсалады. Өмірді сүйген — өлімнен қорықпак емес» деген
жалынды сөздері Мәкешііц аркасында біздсрге жетті. Мұныц үстіне,
Малік Ғабдуллин «Алтайдын ақ иыгы Төлеген Тоқтаров сняқты халық батырын тәрбиелейді», (Социалистік Казакстап», 1943, 28 март,
Лі69). М. Ғабдуллин мен Б. Момышүлынын «Жауынгер дос Тоқтаров» деген мақаласы «Социалистік Қазақстан» газетініц 1942 жылгы
3 февраль күнгі санында шықты. М. Ғабдуллинніц Твлеген туралы
мақаласы «Социалнстік Казақстан» газетінің 1942 жылғы 16 сентябрь
күигі саиында басылды. Автордыц «Толеген Токтаров» атты очеркі
«Майдан очерктері» (Алматы, 1959), «Сұрапыл жылдар» (Алматы,
1972) кітаптарыкда және «Есімізде канды майдан, жорықтар» (Алматы, 1968, құрастырған Есет Әукебаев), «Ол күндердіц өшпес даңқы» (1960) секілді жннақтарда жарияланды.
«Жас қазақ^. Бұл шығарма Кызыл Ту орденінін кавалері, казақ.
тың жауынгер композиторы Рамазан Елебаевқа арналған. Біріиші рет
«Жұлдыз» журналыныц 1971 жылғы 2-санында жоне «Көкшетау
прзвдасы» газетінде (1973, 24, 28, 30 апрель, 1, 7, 8 май) жарняланды. Бұл нұска «Сұрапыл жылдар» кітабынан алынды.
«Өэіміэдің Бақаң гой». М. Ғабдуллиннін «Сұрапыл жылдар» кітабыида жэне «От ортасынан оралмағандар» (Алматы, 1972) жинағында жарық көрді. Осы туынды байырғы журналист, аудармашы,
батыр барлаушы Бақтняр Мсңдіғазинге арналған. Ол Ғалымжаи
Ибрагнмовтың «Терец тамырларыи» (Алматы, 1936) туындатқан яки
аударған. «Социалистік Казакстан» газетінде, Жазушылар Одагы меи
Ккркем Әдебиет Баспасында қызмет істеген.
«■Ермекіің Ербатыры». Бұл шығарма М. Ғабдуллинніц «Сұрапыл
жы.ідар» атты кітабынан алынды.
«•Кегендік жігіт», «•Кыригылық та ерлік», «Қуанышпен аяқталган
қорқыныш». Мәлік Ғабдуллиниің «Сұрапыл жылдар» кітабында шықкан. Осы кітаптағы текст боііынша ұсынып отырмыз.
гЬсннет көрмеген берекесіздік жасайды». М. Ғабдуллиннің «Май386'

дан очерктері» (1959), «Сүрапыл жылдар* (1972) кітаптарында басылып шыкты.
«Ай.нілы адам ажалды жеқеді», М. Ғабдуллиниін 1948 жылы шыккан «Алтын жүлдыз» атты кітабында жарияланды. Одан сон «Майдаіі
очерктері», «Сүрапыл жылдар» кітаптарына енген болатын,
«Тапқырлық». «Алтын жүлдыз» (1948) кітабында жарняланды.
Сондай-ак «Л\андан очерктері», «Сүрапыл жылдар» кітаптарында
орын алды.
«Сақтық та батырлық». Бүл 1944 жылдыц март аиында жазылған. М. Ғабдуллиннін « А л т ы і і жүлдыз» (1948) кітабында басылды.
Сонымен бірге «Майдан очерктсрі» мен «Сүрапыл жылдарда» шикты.
«Ел намысы •— ер намысы». Бұл оцгіме «Соцналистік Казакстан»
газетінін 1944 жылғы 11 июль күнгі санында жарияланды. Сонан еоц
М. Габдуллиннін «Мснін майдандас достарым» (1947), «Майдаіі
очеркте!-і» (1959), «Ел намысы— ер намысы» (1966), «Сұрапыл жылдар» (1972) кітаптарында. Сондай-ак «Есімізде канды майда, жорыктар» (Алматы, 1968, Кұрастырған Есет Әукебаев) атты жинакта
басылды.
«Бүрын қимылда». Бұл шағын әнгіме М. Габдуллинніц «Менін
майдандас достарым» (1947) атты кітабында шықты. «Майдан очерктері» мен «Сүрапыл жылдар» кітаптарында жарияланды.
«Қаіітқан кек». 1944 жылдын шолінде жазылған. Алғашкысында
«Кск ал» деген атпен «Алтын жұлдыз» (1948) кітабында, сонан кейін
«Майдан очерктерінде» басылды. «Каіітқан кек» деген атпен «Сурапыл
жылдар» кітабында жарияланды.
«Қорықпаган батыр болады». Осы шыгарма М. Ғабдуллиннін
«Алтын жүлдыз» (1948), «Майдаи очерктері» (1959), «Сұраныл жылдар» (1972) кітаптарында жарық көрді. Біз мұны соцғы кітабынан
алып, енгізіп отырмыз.
«Табылган сөя». 1945 жылдын майында жазылған. М. Ғабдулиннін «Алтын жүлдыз», «Майдан очсрктері», «Сұрапыл жылдар» кіталтарында басылды.
«Біздің Саічок». Бүл нәрлі новелланы М. Ғабдуллинніц «Сурапыл
жылдар» атты кітабынан алдык.
«Биуыржан Момыиіүлы». Мәлік Ғабдуллин бұл шығарманы 1941 —
1942 ж ы л л а р ы жазған. Оныц 1947 жылы шыккан «Меніқ майдандас
достарым» атты кітабына снген болатын. М. Габдуллин өмір мен өлімніц шскарасында кар жастапып, мүз тесеніи жүргенде жан дүниесіи
тебірснткен ойларын, табаыдылык, төзімділік көрсеткен ерлсрдін өнегелі. батырлық іс-қимылдарын, жауынгерлердіц сезімді селт еткізерлік свздерін, «оконты — кабинет, жерді — орындык, тізесін — стол» етіп,
мүмкіндігінше, каз-калпында, суымай түрғанда, ізінше қойын дәптеріне түсіріп отырган.
«Каһирлы сөз қамал бүзар». Бул 1943 жылғы 27 февральда «Социалистік Казакстан» газетінде «Қазак макалыныц күші» деген атпсн
басылды. Автор Бауыржан Момышүлынын бірсыпыра төлтума канат*
ты, өрнекті, афорнстік сөздеріне коціл аударып, дәптеріне кондырып,
оныц туу тарихын шебер баяндайды. Бүл ретте Баукен сөздерін жсдел хатка түсірген М, Ғабдуллинніц уқыптылығымен, кісілігімен біргс, екі ірі тұлғаныц арасындагы творчсстволық байланысты ерекые
атап етуге тұрарлық. Бұған Мәлікке Бауыржан жазған хаттар, Казақ республикасыныц 25 жылдық мерекесіне оран үсыныстар мен оіі.
лардан түратын Бауыржан мен Мәліктіц бірігіп жазган хаты (8 октябрь, 1944 ж.) жоне тағы басқа жарияланбаган жазбалары айкын далел. СССР Ж огарғы Советі Іірезиднумыныц 1943 жылгы 30 январьдағы
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Укаэымен Мәлік Ғабдуллинге Сөвет Одяғьншн Батыры атағи берілгеиде:
Ел күйзелген кезінде,
ерлік еткен, бауырым,
Ж ау жагадан алғанда,
батырлык еткен, бауырым,
Ел намысын курметтеп,
ер намысын ардактап,
Кутты болсын антамын,
шын журектен, Мәлігім!—
деп, Бауыржан Момышулы лебіз білдіргеп еді. Соидай-ак Мәліктіц
Бауыржан туралы әлі белгісіз жырын тутасымен келтірсек, бул пікірімізді толык. айғактар еді. Мысалы:
Көкорай шалгын бәйшешек,
Туып өскен жерінніц,
Калын казак еліцнін,
Курбы-қурдас тсгіннін
Намысын устап ту стіп,
Бермеймін елді жауға деп,
Аттанып ен майданға.

* * *
Акыл менсн кайратың,
Даналығыц, айбатыц
Шыккан еді бір жерден.
Ерлігіцді багалап,
Өцкей інін агалан,
Ерін едік біз елден
Батыр Бауке, сонына.
Әскерлерше киінін,
Бір сөзіне сиынын,
Келіп едік тобыца.

*

* *

Батырларша баптадын,
Сонына ергеп ерлерді,
Кысылмадың, сасііадын,
Каймыкпадын, қашиадын,
Кездескенде көргенде,
Кныншылык жерлерді.
Алып улгі өзіннен,
Даналык айтқан сезіннен,
Жігерлепіп біз сонда —
Касарыскан жауына,
Карсы тургаи тауына
КаІіарлана аттандык.
Кнратып жауды куйрете,
Огаи соққы уйрете,
Атой салдық батпандық,
«Батыр еліміз, қазақпыз,
Бсрмелік жауға намысты»

Деген едің бір кезде.
Кайраттанып бұл сөзге
Масаттандык, шаттандык,
Намыска жанып қайратты,
Күшке қосып айбатты,
Серік етіп ақылды,
Өжет әскеп өзіцдсй
Ержүрек батыр сонынан
Біз аттандык майданға.
Күндер өтті, жыл өтті
Ұлы дүбір майданда,
Талай-талай белестсн
Тайсалмай бізді бастадын,
ОІыдамай сенін дсміцс
Көрдік жаудыц қашқанын...

# *

*

Әлсм бүрын білді ме
Казақ деген ел барын,
Ж ауға карсы баратын,
Оған ойран салатьш,
Жауынан кек алатын
Бауыржандай ер барын?
Бүгін білді бар әлем,
К азак деген ел барын,
Казак деген ер барын,
Солем берін бас ніп
Созады Сізге қолдарыіт...
«Батырымсьщ, ұлымсын,
Жаркыраған күпімсін,
Еліне жау кслгенде
Баса көктен енгенде,
Кару алып колына,
Мынды бастан соныиа,
«Буыркаиып, бүрсанып,
Мүздай темір күрсаиып»,
Тартып ец, батыр, майданға,
Жсніп жауды талқандап,
Көрсеттін өнер майданда...

* * *
Лбырой — атак бойында,
Сен халыктыц үланы,
Санқылдагап қияда.
Сеи — халыктыц қыраны,
Ел аузында ацыз боп
Атыц калды тарихта.
Келешсктік жас үрпак,
Козін салса тарихқа:

Танысып сеніц ісінмен
Талнынар ссндей болам дсп.
(4 октябрь, 1944 жыл)
<Жолдас капитан». Мәлік Ғабдуллинніц өз архивінде колжазба
күйінде сакталған. Түнғыш рет жарияланып отыр.
«•Гвардейцевтен хат•». Бұл оцгіме алгаш рет «Қазакстан пионері»
гззетінін (1950, 23 ноябрь, Л"»48) бетінде жарык кэрді. Сонан соң
«Майдан очерктері», «Сұрапыл жылдар» кітаптарында басылды.
*Досыма хат». Бүл жазбалар 1941—1945 жылдарда туған. «Жүллыз» журналының 1983 жылғы 6-санында баеылып шыкты
(Кұрастырып, азірлсген С. Негимов). Сондай-ак «Жстісу» газетінің 1982
жылғы 27 іпольдегі санында «Досыма хаттыц» үзіндісі жарык көрді.
М. Ғабдуллин жазған хаттарыида Отан, Халык, Адам тагдыры
турасында тебірене толғанды, өткір де нәрлі ойлар өрбітеді.
Сопеттік Отанымызға, совет адамдарыныц ерлік рухына ерен сын
болган Үлы Отаи согысы туралы М. Ғабдуллиннің ок пен оттың өтінде жүріп жүргк канымен жазған осынау бір хаттары қаһарлы күндердің шежіресі іспеттес арі бүғінгі, болашак ұрпақ үшін айрыкша
қымбат.
<гМайдан дәптерінен». Бұл жазбаны М. Габдуллиннін өз архивінен алып, «Социалистік Казақстаи» газетінің 1982 жылғы 9 май күнгі нөмірінде «Мандан дәптері сыр шертеді» деген атпен жариялаған
едік. Кітапка газеттегі текст бойьінша ұсынын отырмыз.
«Жякеңнің жауынгерлерге сэлемі». Бұл естелік әңгімс. 1971 жылы
«Жазушы» баспасынан шыккан «Жыр алыбы» кітабынан алынды.
Үльі Отан соғысы түсында Үлы Жамбыл Совет Одағыныц Батыры Мәлік Ғабдуллннді:
Батырым — Мәлік беренім,
Жүйрігім озған өренім.
Халкы сүйгсн калаулым,
Жырымды соған төгемін,—
деп, жырга қосқан болатын.
М. Ғабдуллин XX ғасырдың Гомері Жамбыл туралы қалам тербеп,
«Жамбылмен соцғы кездесуім» («Пионер», 1946, №1), «Алыи ата»
(«Социалистік Казақстан», 1946, 6 июль, № 134), «Жамбылдың ср.іік
жырлары» («Қазакстан мектебі», 1972, 8 № 5), «Жамбыл творчсствосындағы қаһармандык сарындар» («Казак ССР Гылым академиясының Хабаршысы», Л"» 1972, № 7), «Жамбыл деген жай атым, халық
менің шын атым» (Социалистік Қазақстан», 1972, 8 нюнь) деген әңоцгімелері мен мақалалары шықты.
С. НЕГИМОВ, филология ғылымыныц кандидаты.
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