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Осы кітаптың баспадан шығуына тікелей қамқоршы 
болып, азаматтық танытқан Сұлтанмахмұт Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ректоры, 
экономика ғылымдарының докторы профессор Ерлан 
Мұхтарұлы Арын бауырыма.

Кешегі қанды майдан жорықтарына туған Отан тағ- 
дыры, халқымыздың болашағы үшін гитлерлік фашизм- 
мен арпалысқан менің өмірім жайлы артыма өшпес белгі
- кітап қалтырған мәртебелі інішек, Сізге, мың д а  бір 
рахмет.

Менің бейнетімді емес, қарттығымды, батырлық атақ- 
даңқымды берсін Сізге Алла тағала.

Кеңестер Одағының
Батыры Қүдайберген Мағзұмүлы Сұрағанов.

Алматы қаласы, 
Наурыздың бірінші жұлдызы, 

2006 жыд.
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Алғы сөз
Менің жазып отырған деректі оқиғаларға толы шығармам- 

ның кейіпкері әрі осы шығармаға арқау болып отырған - кешегі 
Үлы Отан соғысының қанды майдандарьшда ата жаумен шайқ- 
аста ерлік пен отансүйгіцтктің өзіне тән үлгісін көрсеткен жер- 
лесім, бүгінде көзі тірі, биыяғы жылдың 25-ші мамырында 85 
жасқа толғалы отырған Кеңестер Одағының Батыры Құдайбер- 
ген Мағзұмұлы Сұрағанов. Жасынан жетімдіктің тауқыметін 
көріп вскен ағаньщ кәмелет жасына келгеннен кейінгі өмірі де 
арпалыстармен еткен. Ер адамға тән қайрат, төзімділік,ержү- 
ректілік сол қиындықтарды жеңе білді. 80-нің сеңгіріне шықса 
да, қариянын, еске сақтау қабілеті былтырға дейін ерекше еді. 
¥лы Отан соғысы жылдарында жасаған ерліктерін, қавды май
дан жорықтарын кеше ғана бастан кешкендей 20 тәулік бойы 
әңгімелеп, баяидағанында - тек тандандық, қайран қалдық. 
Шығарма соғыс ардагерінің ауызымен айтылған әңгімелері не- 
гізінде еш қоспасыз жазыльш шыкты. Ол бейбіт өмірде де ерлі- 
кке тән қызмет жасап, туған халқының жас ұрпағын оқытып, 
тәрбиелеуге ғана өз өмірінің жарты ғасырға жуығьш арнапты. 
Қарияның бар әңгімесін ерекше бір ұқыптылықпен әрі Батыр 
алдындағы жауапкершілікті сезіне отырып, тіпті түн ортасында 
да ұйқыдан оянып алып жазған, сұрақ-жауап алысқан кездерім 
аз болған жоқ. Алматы қаласы - ежелден өнер мен білімнің орда- 
сы, қазақ халқьшың небір атақты зиялы адамдары тұрып, қыз- 
мет жасаған, Отанымыздың мақтанышына айналған қала ғой. 
Осындай улкен - миллионная аса тұрғыны бар - қалада бүгіндеҮ- 
лы Отан соғысында көзсіз ерлікттер жасаған батырлардың саны
- саусақпен санарлық ғана. Құдайберген Мағзұмұлы сол қаһар- 
мандардьщ бірі және бірегейі. Үлы Отан соғысының батырлары 
жайгіы көптеген әдебиетшілер қалам тартқан. Бірақ, Құдайбер- 
ген аға өзі турапы езгеге дәріптегпеген.

- Мен туралы жазбай-ақ қойыңдар. Отан бостандығы 
мен бақыты үшін төккен терімді, қажет болғанда төккен 
қанымды біреуге міндет етпеймін. Мен - Батырмын. Әмірден 
де Батыр болып өтемін. Батырлығымды жұрт біледі, қайте-



сіңдер, - дейтін. Қартайып, қайғы ойлаған бүгінгі шағында 
аса бір қайрат пен үлкен жүректі Батырдың аз-кем сағы сы- 
нғандай. Қанатынан қайырылған қыран құстай күн кешуде. 
Қартайғанда Қүдай қосқан қосағы - Шайзасыз өткерген 19 
жылы Қүдайберген ағаның еңсесін көп төмендеткен. Сүйіп 
қосылған қосағының аруағын сыйлап, басқаға жүрегін ұсын- 
баған. Қария Шайза үстаған аққұман мен кәрлен кеседен 
күн сайын шай ішеді.

- Мына шайнекте Шайзамның қолының табы қалды. 
Бабымен қайнаған үнді шайы, қаймақ қатқанда тіл үйіретін, 
құйып көрші, - дейтін маған да, өзіне сол шайнектен шай 
құйған кезімде.

Бүгінде 85-ке келіп отырған осынау қария өмірі - кімге 
болсын үлгі-өнеге, әсіресе халқымыздың өскелең ұрпағы үпіін 
тәрбие мектебіндей.
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Туған жер - алтын бесік

Сүлуағаш пен Аралағаш - ағайынды Сұраған мен Бек- 
темір қажының ата қоныстары. Малға жайлы Қоржынкөл 
қойнауы Уақ ұруының Құрмантай ұрпағы Сұраған мен Бек- 
темір отбасының күн-көрістеріне ерекше қолайлы құт-ме- 
кен-ді. Жыл сайын өз төлімен өскен бұлардың қой-ешкісі, 
ірі қарасы төрт түлік малға айналып, Құрмантай ұрпақта- 
ры не ішіп, не жейін демей, байыған екен. Бір жылы Қор- 
жынкөлдің суы азайып, мал жайылымы тарылып, шабын- 
дық шөп те шықпай қалған ғой. Қыруар өскен малды қыс- 
тан шығару да бір қиямет-қайым болған.

- Мен тоғай түсемін. Тұрақты жеріміз - Байқоньіс, 
Қызылтаң болар. Көктемде Ертіе суы тасығанда бұл ауыл- 
дар бейне бір аралда қалғандай, жан-жағын су қоршайтын, 
тек Күншығыс жағынан қырға қарай үлкен қара жол шыға- 
тын. Осы жолмен бұл ауылдарға жетіп, амандықпен қоныс- 
тануға жазсын, Тәңірім, - деп, Бектемір қажы ағасы Сұраға- 
нға жол амандығын тілеген.

- Сіздіңартьщыздан мендекөшемін. Бараржеріміз-Қызыл- 
таң болар. Ол ауылда біздің аталас туыстарымыз тұрады. Қай- 
дан келген қазақ деп жатырқамас, - деді Сұраған да өз ойын 
туысьгнан бүкпелемей. Сұраған көшуге ыңғайланды. Сұраған- 
ның бар сенері - балалары: тұңғышы - Мағзұм, Иманғазы, Құрма- 
ңғазылар. Сұлуағашта тұрғанда көршілес орыс деревнясынын 
малын баққанда Мағзұм әкесіне үлкен колқабыстық жасаған.

- Осыншама мал маған емес, Мағзұмыма бітті. Мал иесі
- Мағзұм, - деген Сүраған өзінің азамат тұңғышына

Көк айғырды күнілгері дайындаған деребенді арбасына 
Сұраған жайлап жекті де, екі-үш тәуліктей уақытты алатын 
жолға Жәникені ауыздығымен алысқан құр айғырдың бо- 
жысын ұстатып мінгізді де, көш басын тоғай жаққа бүрды.

Деребенді арбаға Әлтіш, Көкежан (Қүдайбергенді әжесі 
Жәнике осылай атайтьш) мен Айсұлулар да жайғасты. Құдай- 
берген - Мағзұмньщ тұңғыш баласы. Сұраған мен Жәникенің 
немересі болса да, бір жарым жасында шешесі Бсіім қызы Кәмй-
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ла о дүниелік болғанда, бұлар өз бауырларына салып, "Көке- 
жаным" деп еркелетіп, бала қылып алады. Ата мен әже Құдай- 
бергенді шешесінің жоқтығын білдіртпей, асырап-сақтайды

Әкелі-балалы Сұраған мен Мағзұм, Иманғазы мен Құрма- 
нғазы көш артьшда, көк айғырдың соңынан құлынды биелерді, 
бұзаулы сиыр, қой-ешкілерін шашау шығармай айдап келеді. 
Көкежан мен Әлтіштің үлкені - Айсүлу ұзақ жолды қысқаргу 
үшін әңгіме-дүкен құрып, өзді-өзі мәз болысқан.

- Айдалада ак отау, ауызы-мұрны жоқ отау, - айтшы 
кәне, Әлтіш, - деп, Айсүлу өзінен кіші інісі Дүйсенәліге 
жұмбақ айтты. (Жәнике Дүйсенәліні еркелетіп, "Әлтіш" 
дейтін). Дүйсенәлі көп ойланып: - Ол - киіз үй, - деген.

- Киіз үйдің аузы да, мүрны да жок. Жас отаудьщ киізі 
де ақ болады, сондықтан бүл жұмбақтың шешуі - киіз үй,- 
деп, өз дегенінен Әлтіш қайтпаған.

- Жоқ, киіз үй емес, - деп, әдемі тістерін корсете, ерек
ше бір сұлу қыздың мінезін таныта, Айсұлу сықылықтап 
күле берген.

- Тіптен де киіз үй емес, бұл жүмбақтың шешуі - жұмыр- 
тқа, - деп, Айсұлу Көкежанға ерекше бір сыпайы да, сымбат 
таныта қарағанды.

- Менің жұмыртқа жегім келді, апа,- деп, божы үстап отыр- 
ған Жәникенің Құдайберген қамзолының иығынан тартқан.

- Айсұлу, Көкежанымның қарны ашып қалыпты ғой, тамақ 
жеп алындар, сүт те, піскен ет те бар, жендер, айналайындар, - 
деп, Жәнике божы ұстаған бойда Айсұлуға үн қатқан.

- Көлденеңнен бөтен айғыр келіп, биелерді қуып кетті. 
Көк айғырды доғар, сыбағасын берсін шақырылмаған қонақ- 
тың, - деп Сұраған әйелі Жәникеге ат үстінен айқай салған. 
Қамыттан мойны босаған айғыр, үйірінің берекесін кетіре 
қайырған бөтен айғырды қуып жетіп, жалынан қапсыра ала 
түскен. Көк айғырдан беті қайтқан бөтен қонақ басын шай- 
қап-шайқап өз үйіріне қарай шаба жөнелген.

Көк айғыр биелердің бірін де шашау шығармай, өзі жегіл- 
ген арба маңына айдап келді де, Сұрағанның алдына қарай 
ойқастап, тұра қалғак.
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- Жануарым, танымайтын жерге кетіп бара жатқанымыз- 
ды сездің бе? -деп, басына жүген кигізіп, арбаға қайта жеккен.

Тағы да ұзақ жол. Тағы да арба үстінде әңгімені Айсұлу 
бастады.

- Енді мен сендерге жаңылтпаш айтамын, - жаңылмай ай- 
тсаңдар, басқадай да жаңылтпаш ойлап табамын, - деп, Айс- 
үлу Әлтіш пен Құдайбергеннің "тілін сындырмақ" болған.

- Есет атам ет асатар, ет асатса, бес асатар, - осы жаңыл- 
тпашты әрі тез, әрі қатесіз жаңылмай айтып беріндерші, - 
деп, Айсұлу айдай сұлу бет әлпетін күн көзінен алақанымен 
көлегейлеп, інілеріне қараған. Әлтіш те, Құдайберген де тез 
әрі қатесіз айта алмай, тілдері күрмеле, кібіртіктей береген.

- Әлтіш, Көкежан, Айсұлужан, көрдіңдер ме, ана ғажап- 
ты, атсыз арба жолмен кетіп барады. Тіпті екпіні қатты, уа, 
ғажап-ай! Көрмегенім атсыз арба болды ма? - деп Жәнике 
балаларға көз ұшындағы жүйткіген "атсыз арбаны" көрсете 
берген. Жәнике қорқа қарағанымен, Көкежандарға атсыз 
арба ерекше бір қызық көрініс болған-ды. Бәрі де жамыра- 
сып, деребен арбаның жақтауынан ұстап, көз ұшында 
жүйткіген "арбаларға” кызыга қараған.

- Қызылтаңға да жақындадық. Бейсенбай үйі де, Арын- 
ғазының Әбуі де біздің ауылға келіп қалғанымызды біле қой- 
мас. Қай үйге көш басын тірейміз, әй, Мағзұмның әкесі, - 
деп, Жәнике мал айдап келе жатқан Сүрағанға айқай салды.

- Бейсембайдікіне тірейміз ат басын. Бәрі де ағайын. 
"Елге ел қосылса, құт" деген аталы сөз бар. Бәрі де өгейсіт- 
пес, баспана да салып берер бізге, - деп Сұраған Жәникенің 
әбігер көңілін баса сөйледі ат үстінен.

- Мағзұмның әкесі, енді мынасы несі, бізді мына ағаш 
басына ілінген сымдар Қызылтанға өткізбейтін түрі бар. Үшы- 
қиыры жоқ сымдар қайда тартылған? Қорқамын мына сым- 
дардан, бірдеңесі соғып мерг болармыз. Тоқтат деймін көшгі, 
кері қайтайық, - деп, Жәнике көк айғырдың басын тежей берді.

- Бұл тілгірап, бүл сым үкіметке қызымет жасап тұр. 
Алыстан тілгірап арқылы хабар алғызады үкімет. Ана бір 
табын малды көрдің бе? Сол тілгіраптың астында-ақ жайы-
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лып жүр ғой, несіне қорықтың? - деп Сұраған өзінің Но- 
восібір жерінде орыс мұжықтарымен бірнеше жыл етене 
жақын жүріп, тілгірап пен "атсыз арба" сырын жақсы 
білетінін Жәникеге аңғартып-ақ тастаған. Мағзұмның әкесі 
орыс жерінде жүріп, бәрін үйренген ғой. Нендей өнер шық- 
са да, осы орыс жүртынан шығады. Қазақтар жасады дейсің 
бе, ана атсыз арбаны. Сымды да сойлеткізіп қойған тағы да 
сол орыс ағайын-ау, деп, Жәнике күйеуінің сөзіне имандай 
сенген. Дегенмен, тілгіраптан өте бергенде Жәнике көк айғ- 
ырды айдаңқырай берігі, екі көзін таре жұмып, божыны қос 
қолдап, мықтап үстап, басын томен ие берген-ді.

- Апа, неге кезіңді жұмдьщ, неге үн-түнсіз қалдың? - деп 
Айсұлу ойында дәнеңе жоқ анасы Жәникенің көңіл-күйінде 
бір кінараттьгң барын сезгендей еді.

- Ештеме де емес, құлындарым, Қызылтаңға жеткен соң 
айтамын барлық қызықты, әзірше бәрі жақсы. Анау көрінген 
ауыл - Қызылтан болар, - деп Жәнике балалардың көңілін 
басқаға - жаңа жерге, болашақ құтты мекендеріне - Қызыл- 
таң ауылына ойыстырған. Отағасы Сұрағаннық көңілі - ата- 
ласы Бейсембай болатүғын. Көш Бейсембай үйіне тоқтады. 
Ежелден бауырмал Қызылтаң жұрты сонау Новосібірмен 
шектес Сұлуағаштан арып-шаршап, жаздың ыстық аптабын- 
да көшіп келген Сұрағанды құшак жая қарсы алған. Ауыл 
болып көл жағасынан шым ойып, әркім өз көліктерімен откір 
күрекпен ерекеше сапалы ойылған жер қыртысын бірер күнде 
Сұрағандарға деп салынатын үй ауласына тасып та үлгер- 
ген. Сұраған үйі Бейсембай үйіне қарама-қарсы, ауылдың 
байырғы түрғыны, ұлты украин Егор Петрович Гетманның 
үйімен қатар салынатын болды. Гетман үйі ауыл іргесіндегі 
қүс базарына айналған, балығы тайдай тұлаған, қамыс- 
құрақты, қоғалы үлкен көлдің жиегінде түратын. Сүраған- 
дар үйі де табиғаты қыста да, жазда да әсем осы көлдің ете- 
гінен салынатын болды. Ақыры шымнан хан сарайына ұқса- 
ған әп-әдемі үй Жөгөр үйінің (Егор Петровичті Қызылтаң 
адамдары осылай атайтын) күн шығыс жағынан көршілес 
соғылып та -біткен. Жаңа үйдің есігін ашып, төсек-орынды,
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жүкаяқ, кебежелерді әр бөлмеге орын-орнына ауыл жаста- 
рының өздері жайғастырған. Сұраған бұл ауылға келіп, ор- 
ныққан соң өзінін үйреншікті кәсібі - малшылықты күйттеді. 
Ауыл жұртының малын өз малымен бірге жаз бойы шөбі 
шүйгін, суы мол Қызылтаңның тоғай өңіріне бағып шыққан. 
Күз айналғанда, ауыл тұрғындарының малы түгін тартса, 
майы шығатындай қапысыз семірді. Әлтіш пен Құдайбер- 
ген де әкелерін бір мезгіл ауыстырьш, түскі шайына, ауылға 
жіберіп тұратын. Табында Сөкля деген шалдың имек мүйіз 
тарғыл сиыры үнемі көп малдан бөлініп, мөңіреп - азынап 
ауыл жаққа тарта берген ғой. Кер биеге мінген Құдайбер- 
ген тарғыл сиырды қайырамын деп, жерге бір жамбастап 
қатты құлаған. Сол құлағаннан Құдайберген көп уақыт өзі 
теңдес құрбыларымен де ойнай алмай, үй ауласында бір сы- 
пыра уақыт жүріп алған. Енді әкесін Әлтіш ауыстыратын 
болды. Әлтішті де тарғыл сиыр баласынды ма, кім білсін, 
ауылға қарай азынап, шақпылауын қоймаған. Айласы тау- 
сылған Сөкләнін тарғылы ақыры кер биенің кайыруына 
көндігіп, мал табынынан бөлектенуін қойған.

Айсұлу тете өсіп келе жатқан Әлтіш пен Құдайберген- 
дер үшін Жәннкеден кейінгі тәрбиешідей, қамқоршы бола
тын. Үйелмелі-сүйелмелі бұлар Айсүлудың айтқан ақылын 
ерекше ықьшаспен тьщдайтын.

- Бүгін сендер қырға барып, тезек теріп келесіндер. Ке- 
лесі күні сол терген тезектерінді шошайтып үйеміз. Қысқыға 
отынды осы бастан дайындамасақ, қар түскенде отынды 
қайдан аламыз? - дейтін Айсұлу бауырларына.

Бір күні үлкен бие жирен қасқа құлын табады. Құдай- 
берген көзі мөлдіреп, ойнақ салған құлыншақты қолға үйре- 
теді. Қолына түскен шақпақ қант, тіпті шөптің қүнарлы көгін 
Қүдайберген жирен қасқа құлынға арнап жинастыратын. 
Жирен қасқа қүлын Құдайберген анадайдан қолын созса, 
бәрін тастап, шауып - жетіп келетін болған.

- Бұл құлын Құдайбергендікі, өзі өсіріп мінеді, - деген әкесі 
Сұраған да. Бір күні Сұраған Песчан жәрмеңкесінен қалың қара 
кездеме мата әкеліп, Жәнике алдына тастай берген.
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- Мына матадан Құдайбергенге күпі тігіп бер. Қыс бол
са жақын, балалармен ойнаса да тоңбасын, - деген.

Іске де шебер Айсұлу Жәнике шешесі екеуі Құдайбер- 
геннің бойына шақтап, қойдың жабағы жүнімен астарлап, 
әп-әдемі қара күпі тігіп берген. Қара күпісін киіп,үй аула- 
сына шыққан Құдайбергенді ауыл балалары ортаға алып, 
сүйегін көреміз деп күпі жеңінен, арқадан шымшылап, әлек 
болған. Кейбіреулері жаңа күпіге қызыға қарап, Құдайбер- 
геннің жанынан шықпай да қойған.

- Әкелші, мен киіп көрейін, - деп күпіні иығына бір іліп 
алуды да қызық көрген балалар Құдайбергенмен тіпті асық- 
топайларын косып, бірге ойнайтын да болған. Жәнике Әлтіш 
пен Қүдайбергенді, бой жетіп. өзінің қолқанатындай боп 
қалған Айсұлуды айға-күнге тигізбей ерекше мәпелеп 
осірген. Көршісі Жөгөрден, оның кемпірі Аннадан Жәнике 
тамақ дайьшдаудың алуан қыр-сырын үйренген. Қазақтың 
ата-бабадан бері қалыптасып, дастарханьшан үзілмеген құрт 
пен майдың да Жәнике жаз-күз айларында нешедер сортын 
дайындайтын. Құрттың сықпа, малта, егжей секілді гүрлерін 
Жәнике мен Айсүлу қап-қап етіп жинаған. Майдыц да сары 
май, сүр май, ақ май, шытырлак май секілді түрлерін жыл- 
дың әр мезгілінде қажетінше пайдаланатын. Соғым сою кезі
- ерекше қарбалас шақ еді. Сойылған соғым етін үлкен ағаш 
бөшкеге салып, тоғайдың таза қарымен қатырып тастайтын. 
Қазы-қарта, шұжық секілді жылқы етінен жасалатын тағам- 
дар үшін арнайы әбдіре дайын тұратын. Көктем келгенде 
қыстан артылып шыққан жылқы еті күн көзіне қақталып, 
қайың ағашының түтініне ысталып, сүр болатын. Күп-күрең 
болып әбден ысталып, сүр болған жылқы еті жегенде тіл 
үйіретін. Айсұлу Жөгөр үйінен көктем келгенде овощь 
өсірудің де әдіс-тәсілдерін әбден үйреніп алған. Үй мақы- 
нан көл жағасына дейінгі үлкен алқапты Сүраған үйінің ого
роды, бау-бақшасы алып жатқан. Ауыл тұрғындары, Жөгөр 
бас болып, жер жыртып, бидай себуді кәсіп еткен. Күзгі егін 
орағы науқанында бәрі ауыл қырына шығап, абыр-сабыр 
егін сабағын баулайтын. Ауылдың Садырбай атты шеткі
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көшесі Жөгөр мен Сұраған үйлерінен алшақтау болса да, 
қыста да, жазда да, әсіресе желді күндерде де сол көше сыр- 
тыңдағы жел диірменге қап-қап бидайларын арбаларына 
тиеп, сабылып жататын еді. Жөгөр үйімен екі үйдің біріндей 
араласып тұрған Жәнике ас-су дайындаудың алуан сырын 
үйреніп алған. Әсіресе овощтыд түр-турін пайдаланып суп 
, украин борщын, ботқаның да нешелер түрін дайындауды 
Жөгөр үйінен үйренген. Жөгөр үйі - менің қүдайы көршім, 
үлты украин болса да, жүрегі қазаққа берілген, - деп отыра- 
тын Сұраған әркімге. Сұраған көп сөзді үнатпайтын. Орыс 
тәртібі мен салтын қатты үнатқандықтан да, қолы босаса, 
ол көршісі Жөгөр мен әңгіме құрып, ақылдасатын болған

Бейсембай үйі Сүрағанды Жәникесімен, балалары Мағ- 
зүмды, Иманғазы мен Құрманғазыны, Айсұлуды, Әлтіш пен 
Құдайбергенді де қалдырмай, бір күні ерулікке шақырған.

- Араласпай қойдындар ғой, еруліктерівді беруге сәл- 
пәл жағдайымыз келмей, кешеуілдеп қалдық, - деп Бейсем- 
байдың әйелі Қатша бәйек болған.

- "Ештен де кеш жақсы" деген, елеп шақырғандарыңа, 
туыс деп танығандарына рахмет. Алла риза болсын де, біз 
ризамыз ғой. Көптеп-көмектеп үй салып бердіңдер. Қазір 
кім-кімге болысқандай? -деп Жәнике де өз ризашылығын 
төкпелей берген.

Күз айы. Балалардың мектепке баратын кезі болатын. 
Ауыл мектебі Сұрағандар үйінен онша алыс емес-ті. 
Әлтіштің жасы сегізге толып, мектепке баратын болды да, 
Құдайбергеннің бірінші класқа баруға жасы жетпей қалған. 
Әлтіштің мектепке қолдан тігіп берген шүберек сөмкесін 
асынып барып келуі Құдайбергенді қатты қызықтырған. 
Құдайберген де Айсұлуға қояр да қоймай, шүберек сөмке 
тіккізіп алып, құстың қауырсынынан әкесіне қаламсап жа- 
сатқан. Үш-төрт ақ парақ қағаз, бір ескілеу оқылған әдеби 
кітапты (кітап орыс тілінде басылса керек), сиясауытын 
бөлек қалташаға салып алып, Әлтіштің соңынан қалмай 
күнде мектепке баратын болаған.
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Мағзұм өмірден тым жас кеткен Кәмиласын қатгы ойлаған.
- Үнемі ой үстінде жүріп, жүдеп-жадағанша үйлен, - 

дейтін Мағзұмға жаны ашыған туыстары, достары.
Байқоныс совхозы Қызылтаңнан 6-7 шақырымдай жер

де. Негізінен, ірі қара, қой осірумен айналысатын совхоз өз 
жұмыскерлеріне айлық еңбекақына ақшадай да, азық-түлік 
түрлерімен де төлей беретін. Мағзұм осы совхозға брига- 
дирлік жұмысқа қабылданған. Ауыл арасы жақын болған соң, 
ол Қызылтандағы әкесінің үйіне жиі келіп тұрған. Келген 
сайын қапқа салып орыстың ақ бөлке нанын, килограмдап 
ет, баска да азық түлікті әкеп беріп, ата-ана алдындағы ба- 
лалық азаматтығын танытқан.

- Мен үйлендім, әке. Әйелімнің аты - Елеусіз. Сендерге 
әкеп көрсетемін. "Жалғыздық Аллаға ғана жарасқан" деген ғой. 
Жұмыстан емес, жалғыздьщтан шаршайтын, шалдығатьш бол- 
дым, - деді Мағзұм әкесіне.

- Үйленгеніңе қарсы емеспіз. Тек татулық, бірліктерің 
жарасып түрсандар болды. Көкежан озімнің бауырымда бо- 
лады. Сендерге бермеймін. Оған ренжімессің, - деді Жәни- 
ке баласына.

- Әуелден өздеріңнің бауырларыңда өскен Көкежанда- 
рыңды кем болады деп, тіптен де ойламаймын. Екі үйдің 
арасында жүре берсе де жарар еді, - деп Мағзұм қайткен- 
мен де тұңғышын әр кез сағынып қалатынын да ата-анасы- 
нан жасырмаған

- Үйленсен балаларың болар. Құдайберген енді біздікі. 
Қартайғанда бізді асырайтын осы Көкежан болар. Алла та- 
ғала оған үзақ ғүмыр жас берсе екен. Сен де менің тұңғы- 
шымсың. Бәрің де аман болындар. Сендердің тек қызықта- 
рынды, жақсылықтарынды ғана көрейін, - деп Сұраған бұл 
жолы шешіле сөйлеген..

Мағзұмның Елеусізі шекесі торсықтай Емберген есімді 
ұл тапқан. Осы жылы мінезі бірдоға Сұраған бала-шағасы- 
мен өзінің ата қонысы Сұлуағашқа - "Қоржынкөл қайдасың" 
деп Қызьштаңнан тартьш отырған. Не себеп болғанын кім
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білсін, әлде ағатайының Байқоныстан әкеп тұрған орыстың 
ақ бөлкесі қызықтырды ма, әкесі еліне көшкенде Құдайбер- 
ген Мағзұмның қолында қала берген

Қызылтанда бірге ойнаған балаларды, туған Сұлуағашы- 
на қайга көшкен әкесі Сұраған мен апасы Жәникені Құдай- 
берген бейтаныс Байқоныс жерінде жүріп қатты сағынған. 
"Жығылған үстіне жұдырық" дегендей, Мағзұмның тоқалы 
Елеусіздің де Қүдайберген дегенде жүрегі жібімеді. Тек 
Мағзұмнан қорыққанынан ғана мезгілінде шайын беріп, 
Құдайберген демей, Берген дей салатын. Көбінде Ембер- 
геннің күтімімен ғана уақытын өткізетін Елеусіз үй ішінің 
ұсақ-тұйек жұмысына Құдайбергенді салып қойған. Ағатайы 
кешкіліктерде жүмыстан босап, үйге келгенде ғана Құдай- 
бергеннің балалық кейіпі ажарланып, әке мен бала арасын- 
да қысқа ғана сұрақ-жауапты әңгімелер өрбитін. Мағзұм 
Ембергеніне тақтайдан әдемілеп қиып, аспалы, серіппе пру- 
жинаға бекітілген бесік жасап үйдің төбесіне іліп қойған. Ана 
сүтіне тойынған бала пружиналы бесікті шайқаған сайын 
тәтті ұйқыға бататын. Елеусіздің де бір сәт күн ұзағында 
баяадан қолы босап, үй шаруасын тындыруға, жұмыста 
жүрген күйеуінің үш мезгілгі тамағын да уақытында дайын- 
дауға мүмкіндік туған. Бірақ, Байқонысқа келгеннен бері 
Құдайберген бөтен жерге үйрене алмаған. Үнемі қабағы 
ашылмай, тек аспалы бесікті күнде де, түнде де тербетіп, 
інісі Ембергенді уатумен болған. Құдайбергеннің төсегін 
өгей шеше Емберген бесігінің астына салып, басына мамығы 
әбден ескіріп, түйір-түйір боп домаланған құстың жүнінен 
жасалған жастық, астына ескі дебіскенің қүрақ-қүрақ жұрна- 
ғын төсеп, көрпенің орына өзінің күндіз киетін күпісін тас- 
тайтын. Емберген түн жарымында оянып, жылап қалған жағ- 
дайда, бесік астында жатқан Құдайберген тербетуге тиіс 
болған. Егер тербетпей, бала жылай берсе, Құдайберген то- 
қал шешеден сыбағасын алатын. Жас тоқал жылы төсекте, 
күйеуінің құшағында, ұйқылы-ояу қалпы бесік асгында жа- 
тқан Құдайбергенді аяғымен теуіп қалатын да, өзі дыбыс 
шығармай, күйеуінің бауырына тұмсығын тыға ұйқыға ба-
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татын. Құдайбергеннің денесі өгей шеше түнделетіп тепкі- 
леген сайын қатты ауыратын

- Ауырды ғой, теппеіиі, - деп Құдайберген айта да алмай- 
тын, қорқатын. Кейде аяғы қатты тиіп, жылап жібергенде, 
Мағзұм оянып кететін де, тоқал қатынын төсектен жұлып алып, 
сабайтын. Үйдін ішінде түте-түте құстың жүні, қираған ыдыс- 
аяқ шашылып жататын. Құдайберген ауылдан қырға қарай 
шығатын қара жол байына сарғайып, коп қарайтын болды.

- Мүмкін әкем келіп, мені алып та кететін шығар, - деген 
үмітпен күн сайын қара жолға қарамай, коңілі көншімеген. 
Қара жолға қараған сайын Құдайбергеннің Сұлуағашқа, әкесі 
Сұраған мен жан анасы Жәникеге деген балалық махаббаты 
оттай жанатын, жас сәби жүрек көкірек-кеудеге сыймай, 
тулайтын да түратын.

Сұлуағашқа қарай осы бір қара жолмен кетіп қалуды да 
Құдайберген ойластырған. Ауыл шетінде ұзыннан-ұзақ созы- 
лған совхоздың мал базы бар еді. Баз ауласывда сүзеген бұқа- 
лар, сиырлар жүретін. Құдайберген осы жолмен жүріп Елеусі- 
зден қашып кетуді қанша ойластырғанымен, жол жиегіне жай- 
ылатьш бұқалардан қатты қорқатын. Құдайбергенді Көк үйлік 
(Байқонысты жұрт осылай атайтын) орыс ағайындар қатты 
аяйтын. Әсіресе орыстың әйелдері Қүдайбергеннің өгей шеше 
қолында жүргенін естіген соң, ерекше қатты мүсіркейтін бол
ды. Кездескен сайын олар Құдайбергеннің басынан сипап, ар- 
қасынан қаққан. Тіпті кейбіреулері қолдарына түскен конфет 
пен пряникті қағазға орап, Құдайбергенге әкеп беретінді шы- 
ғарған. Өзі ашқұрсақ боп жүрсе де, Құдайберген орыс әйел- 
дерінің берген тәтгілерін тіпген де алмайтын.

- Алмаймын. Конфет жесем, басым ауырады, тісім де ауыра- 
ды, - деп әйелдерге кейде отірік те айтатын. Әйелдер бала созін 
естіген сайын мәз болысып, Құдайбергенді бетінен сүйіп-сүйіп, 
үйді-үйлеріне тарқасатын. Осылайша өгей шешеден заразап 
көріп, зарығьш жүргенде сонау Сүлуағаштан жайдақ шанамен 
Мағзұмына, бауырына басқан Құдайбергенін сағынып Сура- 
ран келе қалған. Бірер күн үлкен баласы Мағзұмының үйінде 
болып, атык тынықтырьш алған Сұраған:
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- Сұлуағышқа журемін. Бірақ жалғыз кетпеймін. Мына 
Құдайбергенді ала кетемін, - деп баласына сөзді қысқа қай- 
ырған. Сұраған уйден әдейіліп алып шыққан киіз текемет- 
пен Құдайбергенді орап, шанаға жайлап отырғызды да, Мағ- 
зұмымен қош айтысып жолғы шыққан. Сұрағанның Песчан 
совхозының Ертіс жағасындағы бөлімшесінде Айсұлу атты 
аяулы қызы Жұман деген кісінін баласында тұрмыста бола
тын. ІИамасы он шақырымдай жердегі қызына барып шығу- 
ды жөн көрген Сұраған ат басын қырға емес, Ертіс жиегіне 
қарай бұрған. Жұман үйіне, Айсұлу келін боп түскен үйге, 
Сұрағанның бүл екінші рет келуі болатын. Үй ауласында 
бұларды Айсұлудың өзі қуана қарсы алған. Қатты сағынға- 
нынан да шығар, Айсұлу Құдайбергенді құшақтап тұрып, 
бір сыпыра жылап алған.

- Әке, мына сұмдықты кім көрген?! Көкежанды өгей шеше 
тәрбиелемек түгіл, күгаеген ғой, жүдеп-жадап, қара ағаштай 
қатыпты. Елеусіздің қолынан алып шыққаның дүрыс болған,
- деп Айсұлу бит кеулеген Құдайбергеннің күпісін түні бойы 
далаға, аязға қойып, ертеңінде сабаумен қатты-қатты сабап, 
аулаға қайта жайған. Құдайбергеннің кірден әбден күс болт
ан денесін де ауыз үйдегі үжен астауға сабынды жылы сумен 
езіп, сабын көпіршігімен ысқылай берген. Анасынан жаңа 
туғандай бон тазарып, сергіген бала майлы ет жеп, жас сорпа 
ішіп, ес жиған. Айсұлу апасының да қолында аз кундер қалғ- 
ысы келгенмен, Жәнике анасын қатты сағынған Құдайберген 
әкесіне "қашан кетемізді" шығарған. Жон арқасы сұлы жеп 
әбден жұмырланған жирен қасқа құнан да қос құлағын қай- 
шьшандыра, "үйге қашан жетеміз" дегендей, Сұрағанға қарап 
ойқастаған. Қара күпісін, жалбыр тымағын баса киіп шыққан 
Құдайберген де өзінің құлыншағынан өсірген тұлпарының 
мандайынан, тұмсығынан иіскеп, үй жануарынан ерекше бір 
жылылықты сезінген. Жирен қасқа тулпар "Сұлуағаш қайда- 
сың" деп, жадағай шананың ауырлығын шыбын құрлы көрмей, 
ақ күртік қарды қос туяғымен артқа қарай лақтыра жүйткіп 
келеді. Екпіндеп алға тартқан қүнанньщ қатты желісіне 
сүйсінген Сұраған божымен алыса отырып, артында жатқан



Құдайбергенге де бір қарап қоюды ұмытып кеткен ғой. Алға 
сүйреген ат екпіні саябырлап, жол бұрылысы басталған тұста 
Сұраған артына, киізге оралған балаға қарап:

- Құдайберген, тоңған жоқсын ба? - дей беріп, өз көзіне 
өзі сенбеген. Шанада Қүдайберген жоқ . - О, тоба түсіп 
қалды-ау, қай тұста қалды екен, - деп жол бойына Сұраған 
дегбірсіздене тесіле қараған. Көз ұшында Сұрағанға бір салт 
аттының келе жатқаны секілді бір қарайған көрінген. "Не де 
болса осы салт аттыға жетейін" - деп жирен бестіні кері 
бұрған. Қара күпісімен , үлкен көнетоз түлкі тымағымен алы- 
стан салт атты боп көрінген Құдайбергеннің өзі екен.

- О, жаратқан, үйден шыққанда бір өзіңе жалбарынып, 
тілек тілеп шығып едім, саумысьщ, үсінгеннен аманбысың 
өзің? - деп, нарттай боп қызарған баласының бетін Сұраған 
күректей алақанымен уқалай берген. Жол бойындағы Үш 
құдық аулына ат шалдырып алған Сүраған Сұлуағаштың 
өзіне тура тартты. Жол бойында Құдайбергеннің құлағы- 
нан түн баласында Ембергеннің жылаған дауысы, Елеусіз 
тоқалдьщ тепкілегені де көз алдлынан кетпей қойды... Сұлу- 
ағаш ауылы. Көкежанын көріп, құрақ ұшқан Жәнике тоғай 
өңірінде қалған Мағзұм мен Айсұлулардын амандықтарын 
сұрауды ұмытып, өзімен-өзі әлек.

- Баланды көріп, Айсұлуынды да ұмыггың ғой. Қызымыз 
аман. Аздап жөтеледі. Осы бір жөтелінен қорқамын, - деді 
Сұраған Жәникесіне.

- Суыққа тимей, өз бойын күтіп, сақтанса ештеңе етпес. 
Бір Аллаға тапсырдым, - деп Жәнике шай қамына кіріскен. 
Құдайберген өз туған жерінде бүла боп өсті, мектепке бара- 
тын жасқа толды. Бірінші класты ол он төртінші ауылдағы 
Мұқаштың үйінде жатып оқыды. Мағзұм Құдайбергеннің біре- 
удің үйінде жатып оқитынын біле сала, өз қарамағында жыл- 
қышы боп жүрген Мұқаштьщ Сматын шақырып алды да: - 
Мына тайды ат құйрығына байлап, әкеңнің үйіне жеткіз. 
Құдайберген алаңсыз оқып, білім алсын. Жейтін қысқы та- 
мағы ғой, - деп Сматты жолға шығарып салды. 1930 жыл. 
Октябрь мерекесі. Үлы Октябрь революциясыньщ жыл сайьш
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аталып тұратын күні - қарашаның жетісі Құдайберген оқып 
жүрегн он төртінші ауылда да үлкен мереке ретінде өткен. 
Бүл мерекеге Мағзұм Мұқаштьщ Сматын дайындаған. Қатар- 
дағы жылқышыньщ ауыл клубының сахнасына шығып, өнер 
көрсетуі үлкен бір мәртебе, бедел болатүғын. Мағзұм болса, 
"өз тауым биік болсыншы" деген ниетпен, жас та өлең-тақ- 
пақ айтуға икемді Сматқа өз жанынан Октябрь тойына арнап 
өлең шығарып беріп, Сматқа жүмыстан қолы босаған уақыт- 
та жаттатумен болған. Мағзұм шыгарып берген тақпақ-өлең 
сонда Сматтың айтуымен төмендегіше өрілгенді:

Ал, әлеумет, мен тойыңа өлең айттым 
Басшының көпке бірдей сөзін айттым 
Құттықтап, он үш жылды мадақ етіп 
Мал баққан кедей табы үйге қайтты.
Осылайша, Октябрь мерейі сипатталған өлең шумақта- 

ры Смат ауызынан түйдектеле берген.
Қыстың аязды бір күні еді. Сүраған ауласынан үзын 

арқанға буып, мықты бір айыр шөпті бүгежектеп біреу ақ 
қар үстімен оп-оңай сүйретіп бара жатқан. Үйден тысқа 
шықкан Құдайберген бұл көріністі көре түра шыдай алма- 
ды ма, кім білсін, жүгіріп барып қалбалақтап шөп сүйреген 
егде адамның аяғынан шалып қалады. Баламен егесіп жат- 
пайын деді ме, егде адам арқанын шептен суырып алып, өз 
жөнімен жүре берген.

- Әй, Қалден, баланың қылығына өкпелегенің бе, шөбінді 
ала кет. Күн сайын алатын бір қолтық шөбінді ауырсынбай- 
мыз. Кел де, ала бер, жиенің сені танымапты, - деп Жәнике 
Қалденге айқай салған. Тоғай елінде, Кенжебайдың 
Мәжитінің қолында Айсұлу қайтыс болыпты, - деген суық 
хабар Новосібір жерімен шектес Сұлуағаш қыстауына тез- 
ақ жеткен. Бұл азалы хабар жас Құдайбергенге ерекше эсер 
еткен. Ажалдың да айтқызып келмейтінін адам өміріндегі 
ерекше бір тосын уақиға екенін бала жүрегімен сезінген 
Құдайберген егіліп, көп жылады. Қызылтаңға тартқан көш 
керуені, Айсұлудың құлаққа қайта жаңғырыға сыңғырлаған 
сүйкімді дауысы еріксіз жылатқан жас Құдайбергенді. Қүдай-
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берген келесі жылда екінші класты Павлодар қаласындағы 
татар мектебінен оқыды. Ал үшінші класты Ертіс жиегін- 
дегі Песчан ауылы мектебінің интернатында жатып қазақ- 
ша оқыды. Осы жылдары қазақ жерінде ашаршылық баста- 
лып, ел қатты күйзелген-ді. Ішерге тамақ, киерге киім тап- 
паған қазақ жұрты Ресейдің Новосібір жеріне, Омбы, Сара
тов пен Кемеров облыстарына күнкөрістің қамымен ауа 
көшкен. Сұрағандар ұрпағы өз жерінде қалды. Орыс мұжық- 
тарымен әуел бастан араласып кеткен Сұраған, олармен алы- 
стан сыйласқан. Картоп пен капустаны, Ертіс, Обь өзен- 
дерінің тіл үйірген майлы балығын Сұраған орыстардан та- 
сымалдап, өзі де өлместің қамын қатты ойлап, халыққа кел
ген жаппай ашаршылықтан отбасын, ағайын-туысқандарын 
аман алып шыққан. Төртінші класты Құдайберген Көк үйден
- Байқоныстан оқыды. Байқонысты әуелде жұрттың Көк үй 
деп атауында бір себеп болған екен. Он тоғызыншы ғасыр- 
дың орта кезеңінде Ресейде жер реформасы жасалады. Қазақ- 
станның ең шұрайлы жерлерін Ресейден ауып келген мұжық- 
тарға үлестіру науқаны басталғанда, Ертіс қойнауын мекен- 
деген шағын қазақ ауылына орыстар қоныстана бастайды. 
ІІІағын қазақ отбасылары орыс арасындағы жатақ атанып, 
орыс дәстүрімен еріксіз күнелтуге мәжбүр болады. Қарам- 
әйек, Көк үй, Песчан секілді елді мекендер, негізінен, орыс 
ағайындардың кұт береке дарыған қоныстарына айналып, 
қазақ жері орыстар үшін екінші бір туған Отанындай болт
ан. Ағаштан қиып Байқоныстан, Песчаннан өздеріне орыс 
мұжықтары баспана сала бастайды. Үйлерінің шатырын көк, 
қызыл бояумен бояп, әлеміштейді. Алыстан көгеріп, кез тар- 
тқан орыс деревнясын қазақтар "Көк үй" деп атап кетсе ке
рек. Қазір де Байқонысты Көк үй деп атайтындар көне көз 
қариялар арасынан табылып қалады. Бастауыш мектептің 
төртінші класына келгенде Құдайбергеннің бойы өсіп, ақыл- 
ойы да өз құрбыларынан артпаса, кем емес-ті. Ол математи
ка сабағын ерекше сүйіп оқыды. Бұл пәннен сабақ берген 
Әлкенов деген үстазының Құдайбергенге берген білімі ерек
ше тиянақты болды. Құдайберген алты, жеті амалмен шыға-
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рылатын арифметикалық мәселе есептерді мұғалімнің 
көмегінсіз, өзі шығаратын дәрежеге жетті. Байғоныстан 
бесінші класс ашылмағандықтан, бесінші класы бар жеті 
жылдық мектеп іздеу кажеттілігі туындайды. Ол уақьггта 
жер-жерде жеті жылдық мектептердің енді-енді ашыла бас- 
таган кезі болатын. "Қаражабағыдан орталау мектеп ашы- 
лыпты. Жанында тыстан келген балалардың жатып оқуы үшін 
интернат та бар екен. Киім-кешек бермесе де, үш мезгілгі 
тамағы балаларға тегін екен", - деген хабарды сонау Сұлуа- 
ғаштан Сұраған да естіген. Байқоныста жатып, Мағзұм да 
естіген-ді. Ақыры, оқуға құмартқан жеті-сегіз бала Қара- 
жабағыға (Октябрьтаңға) бір ескі бір жарым тонна жүк тар- 
та алатын (полуторка) машинаға отырып жолға шығады. Бір 
тоқтап, бір жүріп отырып, балалар Қаражабағыға, ауыл мек- 
тебіне келеді. Интернатқа жайғасқан жеті-сегіз баланың 
тұрмыстық жағдайы, баска да интернатқа орналасқан ауыл 
балаларының жағдайы тым нашар болды. Интернат іші суық 
әрі тамағы да нәрсіз еді. Төсек орын деген аты болмаса, 
заты жоқ болатын. Сабан толтырылған кенеп матрац, кенеп 
жастық, жүқа қағыр сукно одеяло ғана үйлестірілді интер
нат тәрбиеленушілеріне.

- Қарнымыз ашады, әрі тоңамыз интернатган. Мекгептегі 
оқуға айтар ренішіміз жоқ. Оқуым жақсы. Мүғалімдер де сабақ- 
ты жақсы түсіндіреді. Бірақ интернат түрмысы мені қатты қинап 
тұр, - деп Құдайберген орысша да, қазақша да сауаты бар 
Мағзұм ағатайына хат жазды. Көп үзамай Мағзұм өзімен қатгы 
сыйлас Төлеубай деген жігітті Қаражабағыға атгандырады.

- Интернаттан шығарып, Шайықтың үйіне орналасты- 
рып кел Құдайбергенді, бір айына жетерлік ас-суын да ала 
барасың , - деп Мағзұм мал фермасынан жылқы табынын 
бағудан жуырда ғана босаған көк бестінің шылбырын ұста- 
та берген. Шайықтың отбасында төрт бала болды. Соңғы 
екеуі Қүдайбергеннен үш-төрт жас кіші Сақып және Жамал 
есімді қыздар еді. Шайық - малды отбасының иесі - тұғын. 
Бір қора малдың астын тазалап, шөп салып, суару - Құдай- 
бергеннің мойнына жүктелді. Малдан қолы босай қалса, қол



21

диірмен тартып келесі күнгі нанның ұнын даярлайтын. Жа- 
сынан бейнеттің көкесін көп көріп өскен Құдайберген Шай- 
ықтың үйіне де шыдап шықты. Бас-аяғы бір жарым оқу 
жылының ішінде бесінші, алтыншы кластарды өте жақсы 
деген бағалармен тамамдап, жетінші класқа көшіріледі. Ма- 
тематикадан сабақ берген Оспанов Шайқысілям Құдайбер- 
ген талантын ерте таныды.

- Сұрағанов бесінші класта уақытын өткізіп текке отыр. 
Барлық сабақты өте жақсы оқиды, әсіресе есепке өте алғ- 
ыр. Алтыншы класқа көшірейік, - деп екінші оқу тоқсаны- 
ның қорытындысын шығарған педсоветте Шайқысілям Ос
панов мұғалімдер бұрын-соңды естімеген әрі мектеп өмірінде 
кездеспеген жәйітті ортаға салды.

- Рас, Сурағанов өте алғыр бала. Ол алтыншы класта да 
өте жақсы оқи алады. Қысқы каникулдан, үйінен келген соң, 
алтыншы класта отыратынын айтайық, - десті ұстаздардың 
бәрі де. Күтпеген жаналыққа күлісіп алған мұғалімдер:

- Біздің Шәкеңнін ашқан жаңалығын аудан мектептеріне 
үлгі ретінде ұсыну керек, - десті. Жетінші класты да осы Ок- 
тябрьтаң орталау мектебінде оқып, бітірген Қүдайберген, 
қайда оқыса да үнемі әкелік қамқорын аямаған Мағзүмнын 
үйіне Қызылтаңға келді. Жасынан көрген бейнеті, жылқы ар- 
тында өткізген қаһарлы талай қыстар Мағзұмның денсаулы- 
ғына көп эсер еткен. Жиі-жиі жөтеліп, асқа тәбеті тартпай- 
ды. Ауырып-сырқап жүрсе де, Мағзұм аудан орталығы - 
Қашырға барып, Құдайбергеніне паспорт алып келеді. Пас
порт иесі: азамат Сүрағанов Қүдайберген Мағзүмұлы деп 
жаздырыпты. Өз елінің азаматы болғанын жүрегімен сезінген 
Құдайберген жап-жаңа қызыл түсті паспортты қолына алып 
әкесіне бір, паспоргына бір қарай берген-ді. Артынан көп уза- 
май Мағзұм төсек тартып жатып қалды. Ауруы меқдеп, жиі- 
жиі құрғақ жотел қысты. Мағзұмның Елеусізден кейінгі қосағы 
Сұлушаш есімді көркіне ақылы сай әйел еді. Орталау мек- 
тепті кілең бестік бағалармен бітіріп келген Қүдайбергеннін 
ары қарай оқуын қалайды. "Оқуын жалғастырмаса, жеті жыл 
бойы алған білімін де ұмытып қалады ғой" деген ой огей шеше
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болса да, туғандай болып кеткен Сұлушашты қатгы мазала- 
ған. Қүдайбергеннін де іштей оқығысы келгенімен, ауру әкесін 
қимайды. "Үйдің шаруасын қолыма алуым керек. Үлкенімін 
ғой ағатайымның" деп бекінген-ді. Ойда жоқта өзін Октябрь- 
таңда оқытқан ұстазы Орынбасар Мусин күдықтан ат суа- 
рып жатқанында кезіге кеткен.

- Қайда барып оқитын болдың? Сендей білімге құштар 
балалардьщ әрі қарай оқулары қажет, - деді Орынбасар 
мұғалім Құдайбергенге құдық басында тұрып.

- Биылша оқуды қоя тұрамын. Ағатайым төсек тартып 
жатып қалды. Оның жазылуын тілеймін. Содан кейін оқи 
жатармын, - деді Құдайберген салмақты үнмен, ерекше бір 
кейісті кейіп таныта.

- Ағатайыңа мен де барып шығайын. Денсаулығын 
білейін. Сенің келешектегі оқуың жайлы да бірге отырып, 
ақылдасармыз, - деді Орынбасар мұғалім.

Амандық-саулықтан соң, Орынбасар Құдайбергенннің 
алдағы уақытта кайда барып окитыны жайлы әңгіме өрбітті.

- Павлодар қаласында қазақ орта мектебі бар. Мектеп 
жанында сырттан келіп оқитын балалар үшін интернат та 
жұмыс жасайды. Қалаға барып оқығаны дұрыс. Құдайбер- 
геннің келешегін ойлаңыз. Ал, өзіңіз емденіңіз, "қаранған 
қарап қалмас" деген ғой, ертең-ақ жазылып кетерсіз, - деп 
Орынбасар мұғалім Құдайбергеннің қайткенде де оқуын 
жалғастыруы керектігін айтты.

- Сұлушаш, Бергенді жолға дайында. Күз киетін киімін, 
қолда бар ақшанды бер, - деді ауырып жатып Мағзұм әйеліне...

Кереку қаласы. Оныншы қазақ орта мектебінің ауласы. 
Ауладан зор денелі қарасұр, орта жастағы адам кезіге кетті 
Құдайбергенге. Құдайбергенге анадайда тұрған бала "Әне, келе 
жатыр" дегендей, ишарат білдірді. Құдайберген үжен адамға 
"ассалаумағалейкүм аға" деп амандасты да, өз бүйімтайын қаба- 
ғынан қар жауған директорга айта бастаған.

- Кеш келдің. Және интернатта сен жататын орын жоқ,
- деп баланың ішкі жан-дүниесіне үңілместен кете берген. 
Құдайберген елде қалған ауру әкесін бір ойлап, оқуға кіре
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алмай қалған өз жағдайын бір ойлап, өксіп-өксіп жылап та 
жіберген. Жылап, көзінің жасын тыя алмай тұрған Құдай- 
бергенді көрген бір ересектеу балаң жігіт :

- Сен ренжіме, оқу орны осы жалғыз қазақ орта мектебі 
емес. Қалада педучилище бар . Оған жетінші класс бітірген 
балаларды қабылдайды. Қабылдау мерзімі мүмкін аяқталма- 
ған да шығар, - деді.

Бала жігіттің айтуымен Құдайберген педучилищеге де 
жеткен. Педучилищеде де жаңа оқу жылының сабақтары бас- 
талып қалса керек. Ерсілі-қарсылы сабьшған студент-жастар. 
Құдайберген өзі секілді ауьш балаларына қызыға қарап калг
ан. Тағы да бір ересектеу, көзі көкшіл тығыршық денелі бала 
келіп, бейтаныс Құдайбергенмен жұғыса кеткен.

- Не тұрыс? - деді ол бойьтн реніш билеген Құдайбергенге.
- Педучилищеге түскелі келіп едім. Сабактар мұнда да бас- 

таяып қалған екен, - деді Құдайберген көкшіл көз ересек балаға.
- Есепке қалайсың? - деп сұрады тағы да көкшіл көз бала.
- Еселтен "5 ”-пін.
- Бірінші кластан беске оқып келдің бе?
- Иә.
- Ендеше, менің соңымнан қалма, қазір директора бара- 

мыз. Документтеріңці директорға көрсетесің, - деді де, көкшіл 
көз Құдайбергенді училище дирекгорына алып барды.

Училище директоры жүзінен мейірім мен ізеттілік, 
кішіпейілділіктің иісі аңқыған орыс азаматы екен.

- Орталау мектеп бітірген куәлігіңді көрсетші, - деп 
Құдайбергенге қолын соза берген. Кілең бестікке толы 
куәлігін директорға қалай бергенін байқамай қалған Құдай- 
бергеннің бойын ерекше бір қуаныш билеп ала жөнелген-ді. 
Армандаған оқу орнына түсіп, енді көңіл жай тапты-ау де- 
генде, ауылдағы Сұлушаш апатайынан Құдайбергенге ерек
ше бір қолайсыз хабар арқалаған хат келді.

- Ағатайың ауыр халде. Жаман айтпай жақсы жоқ, құлы- 
ным. Дайындала келгейсің, мүмкіндігің болса, - депті.

"Дайындала кел" деген сөздің төркінін жақсы түсінген 
Құдайберген ақыреттік он екі метр ақ мата, иіс су, иіс са-



24

бынды ішіне орап, өзі балалықтың бал дәуренін кешкен, енді
о дүниелікке ыңғай танытқан әке қазасына, қайран әке аза- 
сына, Қызылтаңға келе жатты.

Босағаны аттай беріп, Құдайберген өксіп-өксіп жы- 
лап жіберді.

- Қызығыңды көре алмай кетіп барамын, Бергенім, 
оқуыңды тастама! - деп баласының қолын қатты-қатты 
қысты да, қайран әке көз жұмып, о дүниеге аттанып кете 
барды. Әрі қарай оқуын Павлодар педагогикалық училище- 
сінде жалғастыруына мүмкіндігінің жоқтығын қасында жа- 
тқан курстасы Разаман Қабыловқа Құдайберген әкесін 
ауылға барып жерлеп келген соң айтқан болатын. Рамазан 
Құдайбергеннің ауызынан шыққан сөзін ешбір өзгертпес- 
тен орыс тілінде училище директоры Бердеевке жеткізген 
ғой. Бердеев дереу училищенің бірінші курс студенті Құдай- 
берген Сұрағановты кабинетіне шақырып алып, әркез әкелік 
қамқорлық жасайтынын, училищені бітіріп кеткенше еште- 
ңеден кемтарлық көрмейтінін айтты. Училище асхана мең- 
герушісі, әрі директордын шаруашылық женіндегі көмекшісі 
дядя Мишаны шақырьш алды да Бердеев:

- Мына оқушы сабақты өте жақсы оқиды. Кеше ғана 
ауылына барып, әкесін жерлеп келді. Қолыннан келген бар 
қамқорлығынды осы Сұрағановтан аяма, ең алдымен асха- 
надан үш мезгіл ақысыз тамақтанатындар тізіміне енгіз. Ба- 
сқаеын тағы көре жатармыз, - деді. Осылайша, қызығы мен 
қиындығы қатар жүретін Құдайбергеннің студенттік өмірі 
зырлап өтіп жатты...

1940 жыл. Қаңтар айы. Құдайберген үшінші курста оқып 
жүрген. Жатақхананың әр бөлмесіне бес-алты баладан жай- 
ғасқан. Бекболат Сұлтанов деген Қүдабергеннен екі-үш жас 
үлкен жігіт Құдайберген жатқан бөлмедегі студенттердің 
ағасы әрі ақылшысы іспетті еді. Құдайбергеннің атын ата- 
май ол "Сарбас" дейтін.

Таңертеңгі уақыт. Павлодар ауданы оқу бөлімінің бас- 
тығы Сүлеймен Сандыбаев училище жатақханасына Құдай- 
берген Сұрағановты әдейі іздеп келсе керек.
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- Жаңа ауыл мектебіне бесінші-жетінші кластарда ма- 
тематикадан сабақ беретін Сүрағанов Құдайберген деген 
жігіт керек еді, - деп Құдайбергендер әлі ұйықтап жатқан 
бөлме есігін ептеп аша бергек.

- Әй, Сарыбас, саған кісі келіп түр. Мұғалімдік қызы- 
метке шақырады сені. Барып өзімен сөйлес, - деп, Бекболат 
та Құдайбергенге өзінше қамқор бола қалған-ды.

Жаңа ауыл орталау мектебі. Әуелі мектеп директоры Ал- 
шынбаев Ғалимолланың қабылдауында болып, апталық сабак 
санын анықтап алған соң, шағын мектептің басқа да ұстаз- 
дарымен Құдайберген жұмыс барысында танысты. Мектеп 
директорының оқу-тәрбие жөніндегі жалғыз көмекшесі 
Сәбит Дүкенбаев жас мұғалімді шәкірттерді оқытып, тәрби- 
елеуде кездесетін небір қиындықтарды жеңе білуге, асқан 
төзімділікке, ез ісіне деген білгірлікке баули білген. Жас 
Құдайбергенге мұндағы ұстаздар да, мектеп оқушылары да 
қатты ұнаған. Педучилище қабырғасында оқып жүргенде:

- Егер шәкіртіңді сүйе білмесең, ұстаздығың кімге 
қажет? Шәкіртті сүйе білу де - өнер, - деген секілді үстаз- 
дар сөзі Құдайберген құлағында қайта жаңғырып, үнемі 
естіліп тұрғандай болатын. Қүдайберген бастауыш класс 
мүғалімі Нұрғожин Абдуахитті, орыс тілі мен әдебиет пәнде- 
рінен сабақ берген Маймуна Ғалимовна Каримованы қатты 
сыйлап кетті. - Бүлар ұстаз болып анадан туған жандар, - 
дейтін бертінге дейін Құдайберген аға.

- Алтыншы класта көп сабақтардан бестікпен оқу жы- 
лын аяқтап отырған екі оқушы бар. Тек геометриядан ғана 
төрт шығыпты. Осы Шәрбан мен Дүйсенбайдан кластан- 
класқа көшу емтиханын қайта алсаң қалай болады? Қайт- 
кенде, Шарбанның білімін беске бағалау керек, - деді мек
теп директоры Құдайбергенге.

Мектеп директорының шәкірт танудағы білгірлігін Құдай- 
берген Шәрбан мен Дүйсенбайдан қайта емтихан алғанда та- 
нып, білді. Шәрбан мұғалімнің көмегінсіз-ақ емтихан бипетінің 
үш сұрағына да еш қиналмастан жауап беріп, математика 
пәніне деген қабілетін, ынта-ьіқыласын танытты. Мектеп бой-
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ынша педагогикалық кеңесте оқу жылы қорытьшдыланып, озат 
окушылармен қатар, жыл бойы қызмет жасаған мұғалімдердің 
де еңбектері бағаланды. Химия пәні мұғалімі Жантемір Естаев, 
орыс тілінің маманы Маймуна Каримова, математика пәнінің 
оқытушысы Құдайберген Сұрағанов озаггар қатарынан орын 
алды. Мектептегі қызметін тамамдап, Құдайберген сүйікті пе- 
дучилищесіне кайта оралып, соңғы курстың, оқу орнын бітіру 
емтихандарын тапсыруға кірісіп кеткен. Құдайберген Сұраға- 
нов педучилищені қызыл дипломмен аяқтап, сол өзі қызмет 
еткен Жаңа ауыл мектебіне кайтып оралды.

Қазанның он алтысы. Қалалық әскери комиссарияттан 
міндетті әскери борышын өтеу үшін Құдайбергенге шақы- 
ру қағазы келді. Мектеп директоры Сәбит Дүкенбаев мек
теп оқушылары мен ұстаздарды сапқа тұрғызып, жас ұстаз 
Сұрағанов Қүдайберген қызметіне оң баға бере отырып, 
әскери борышын аман-есен адал атқарып келуіне тілек- 
тестігін білдірді. Мектеп оқушылары да жас үстазды қор- 
шап алып, мектеп ауласынан шығармай қойды. Тіпті кейбір 
жоғары класта оқитын қыз балалар көздеріне жас алып, қима- 
стықпен қоштасқан.

Павлодар қалалық әскери комиссарият ғимаратының 
алдына өңшен жас жігіттер каз- қатар can түзеген. Әскери 
киім киіп, сымша тартылған артиллерия әскерлерінің капи
таны: - Мен 185-ші артиллерия полкіненмін. Өзім қызмет 
жасайтын әскери бөлімге орта білімді, денсаулығы мықты 
жігіттерді оқу батареясына іріктеп алуға келдім. Оқу бата- 
реясында екі жыл оқып, артиллерияның кіші лейтенанты де
ген шенмен елдеріңе оралатын боласындар, - деді. Болашақ 
өңшең жас қырандар поезбен Отанымыздың шығысына бет 
алған. Құдайберген ұзақ жолда бір ғажайып түс көреді. Са- 
молеттің рулін ұстап, Құдайберген көк аспанда қалықтап 
келе жатса керек. Самолеттің оң жағынан жарқырап Күн, 
сол жағынан Ай туады. Артында қара шашы мойынын орап, 
аппақ сүлу қыз тұрды. Ояна келіп, Құдайберген қатты қуан- 
ды. Отан қорғау үшін ұзақ жолда кетіп бара жатып көрген 
түсін тек жақсылыққа жорыды ол.



27

- Артымда тұрған - Қатшам ғой менің. Қаражабағыда, 
мектепте окып жүргенде Қатшаны бала жүрек, пәк жүрек 
құлай сүйген. Содан бері де өткен үш жылдың өзі тек 
Қатшаны сағынумен , Қатша деп жүрек зарығумен өткен. 
Енді, міне, жол үстінде де Қатша менен қалмай келеді, Тіпті 
көк аспанда қалықтап жүрді түсімде, - деп іштей Қүдай- 
берген өзімен-өзі сөйлескен. Қатша Құдайбергенді де сол 
Қаражабағы мектебінде оқып жүргенде ұнатқан, жас жүрек 
тек ұнатып ғана қойған еді. Алда - үлкен өмір. Қатшаның 
орта білім алуы керек. Құдайберген болса, Отан алдындағы 
азаматтық борышын атқарып келуі қажет. Одан кейінгі 
өмірді де болжау қиын. Әйтеуір, оқуым керек ғой деп 
түйген іштей Қатша да.

Қиындыгы көп әскери өмір
Манчжурия шекарасы. "Таңсықбұлақ" деген жер. Құдай- 

берген қалыпты жігіттер 185-ші артиллерия полкінің оқу ба- 
тареясына қабылданған. Құдайбереген Сұрағанов оқу бата- 
реясының командиры аға лейтенант Рейсахзонның алдына 
келіп: - Сізге айтар тілегім бар, рұқсат етсеңіз, айтайын, - деді.

- Айтыңыз жолдас курсант, - деді комбат та, ерекше бір 
кішіпейілділік танытып.

- Мен орыс тілін жетік білмеймін. Игеруі аса күрделі ар- 
тиллерияның кыр-сырын орыс тілінде оқып үйрену - маған 
қиын, - деді Қүдайберген.

Орыс тілі үйренуге оңай тіл. Әрі бәріміз де жатсақ-тұрсақ 
орысша сөйлеп жүрміз ғой. Ертең-ақ үйреніп аласьщ. Мен егер 
жастарды сьшай білсем, сенен түбінде жақсы артиллерист шы- 
ғады. Табанынды жалтырат та, класыңа бар! - деді Рейсахзон.

Болашак жас артиллерижнылар 122-ші миллиметрлі зең- 
біректің материалдық бөліктерін, оның соғыс жағдайындағы 
атыс қуатын ұзақ күнде оқып үйренумен болды. Бүл ауыр 
зеңбіректі оқу-жатгығу кездерінде "Ворошиловец" деген ма
шина сүйрететін еді. Зеңбірекке қызмет жасайтын сегіз жау- 
ынгер осы шынжыртабанды машинаға түгел сиятын. Қуатты 
да қаһарлы әскери техниканы үйрену шу дегенде оңай бол-
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маған. Зеңбіректің бөліктерін қолмен ұстап, көзбен көрмей 
тек ауызша , қүрғақ сөзден түсініп оқу әсіресе Құдайберген 
секілді шығыс халықтарының ұлдарына аз-кем киындықтар 
келтірген. Көбінде әскери полигонда, зеңбірекпен етене жа- 
қын жүріп бұлар күн өткен сайын кәсіби, білікті зеңбірекші- 
лер қатырынан көріне берген. Құдайберген зеңбірегінің ко
мандир! сержант Королев болатын. Жазғы әскери оқу-жат- 
тығуларынан тұрақты мекен-жайға оқу батареясының бар- 
льщ әскери техникасы колоннамен маршжасап, жетуі керекті...

- Арттарыңдағы зеңбірекке, оны тартып келе жатқан 
машинаға да жіті қарап отырындар. Жол алыс, машинадан 
бір ақау сезілсе, мәселен радиатордан қатты бу шықса, де
ре у машинаны тоқтатыңдар немесе маған хабарлаңдар, - 
деген тапсырма алған-ды Құдайберген және оның батарея- 
лас қаруластары командирден.

Күн аптап, аспан айналып жерге түскендей, қапырық. 
Бір кезде Құдайберген зеңбірегінің соңында келе жатқан "Во- 
рошиловецтің" радиаторынан бу бұрқ етіп, атқылай баста- 
ды. Құдайберген дереу өзі мінген машинаны тоқтатты да, 
артта буы бүрқырап келе жатқан машинаның алдына кесе 
көлденең тұра қалды. Ауыр машина ышқынып, гүр-гүр етті 
де, жерді солқ-солқ еткізіп, кілт тоқтады. Ертеңінде Таңсық- 
бұлақ жері әскери артиллерияньщ түрақтайтын үлкен бір 
алаңына айналып, маңына бір ауыл шатыр орнап, дала кух- 
нялары да мұрын жарған хош иісті солдат кәшісін әзірлеуге 
кіріскен. Артиллерияшы қырандар сапта тұр.

- Кешегі жүріп өткен марш сәтті аяқталды. Техника 
аман, жауынгерлеріміздің де көңіл-күйі көтеріңкі. Енді біраз 
тынығып, өз бойларынды күтіндер, моншаға түсіп, әлденіқ- 
дер. Марш кезінде қырағылық танытқан курсант Сұрағанов 
Құдайберген кім? Қатардан екі қадам алға шық! - деп бұйыр- 
ды полк командирі жас артиллерияшылар алдында тұрып.

- Әскери марш кезінде жасаған қырағылығың үшін қыз- 
мет бабымен саған алғыс жариялаймын! - деді командир.

- Отаным үшін қызмет етемін! - деп курсант Құдайбер- 
ген Сұрағанов та саңқ еткен.
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"Таңсықбұлақ" дегені болмаса, бұл манда бұлақ атаулы 
болмай шықты. Бұл жерге ауыз суы 25 шақырымнан, құдық- 
тан тасымалданатын болды. Жана жерден әуелі зеңбіректер 
мен машиналарға дала тірлігіне лайық парктер тұрғызып, 
жауынгерлер үшін жер кепелер қазу қажет болған. Қыс ай- 
ларының аязы мен боранынан да қорықпайтындай тұрмыс- 
тық жағдайды жауынгерлердің өздері қол күшімен атқарғ- 
ан. Бәрінің де қолдарында жер қазып, ағаш шабатын, ке- 
сетін құрал-саймандар жетерлік-ті . Әскери тұрақ жақсы 
жабдықталдьі. Әр жеркепеге бір-бір темір пеш орнатылып, 
қысқы отын да ерте әзірленді.

Әскери оқу да басталып кетті. Таңертеңнен түске дейін 
122 миллиметрлі зеңбіректің материалдық бөліктерін оқып 
үйрену болса, түстен кейін түске дейінгі теориялық алған 
білімдерін курсанттар іс-тәжірибеде жаттығулары қажет-ті. 
Зеңбіректерді атыс жағдайына дайындаудың айла-тәсілдерін 
игеру, снарядтардың сақталатын орнын белгілеу, әскери қару- 
ды күтудің килы амалдарына жаттығу, басқа да алуан түрлі 
жаттығулар күн сайын пысықталып, курсанттар соғыс құдайы
- артиллерияның аса күрделі сырларын үйрене берген. Артв- 
звод командирі лейтенант Мильченко қарамағындағы жиыр- 
ма шақты артиллерияшы - курсанттьщ туған ағасындай - ақыл- 
шысы еді. Ол бұйыруды да жақсы біледі. Бұйыру үшін білім 
керек. Бұйрық бойынша атқарылатын әскери тапсырма кур- 
санттың қолынан келе ме? Білімі мен іс-тәжрибесіне сәйкес 
пе? Жүрек пен қуаты, ақыл-ойы қандай дәрежеде сол кур
санттьщ ? - деген секілді сұрақтар жас лейтенантты әр кез 
мазалайтын. Оқу взводының тағдырын мойнымен көтерген 
жас лейтенантгың жауынгер-курсанттары да үнемі лейтенант 
көңілінен шыққан.

Строй жаттығулары, 15, 25, 30 шақырымға жасалатын 
кросс лейтенант Мильченконың басқаруынсыз өтпеген. Ко
лоннада жүріп тұру, жауынгерге лайық киіну, бой күтімі 
Мильченконың жеке басының өнегесімен курсанттар бой- 
ында қалыптасқан-ды. Алыс қашықтықтарға кросс жасау - 
курсанттар үиіін оңай да болмағак. Тіпті кейбіреулері жа-
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рым жолдан шығып қалатын. Кейбіреулері финишке жетер- 
жетпесте құлап, Мильченконы әуре-сарсаңға салатын. 
Мұндайда лейтенант Мильченко курсанттарды жазғырудан 
тіптен де аулақ-ты. Курсанттар жігерін қайрап: - Сен жігітсің 
ғой, сен келешек артиллерияшысың, офицерсің, Совет офи- 
церісің, шыдап бак бәріне де, - дейтін. Кросс жаттығулары 
эр ай сайын екі-үш реттен өтіп тұрды. Курсанттар кроссқа 
шығар алдында лейтенант Мильченко өз ақшасына тастай 
қатты көкпеңбек шақпақ қант сатып алып қоятын. Кросс 
алдында әр біріне екі-уш шақпақ қанттан таратып: - Шар- 
шағанда ауыздарыңа салындар. Жеп қоймай, тек сорындар. 
Көздерің шайдай ашылып, бастарың да ауырмайды, - дейтін.

185-ші артиллерия полкінің құрамына бес дивизион және 
артиллерия взводтарына командирлер дайындайтын бір ба
тарея енген. Міне, осы оқу батареясыньщ әскери тәртіпке 
аса бейім курсанты Құдайберген Сұрағанов тіпті полк ко- 
мандирінің назарына да аз уақытта-ақ іліккен. Құдайберген 
Сұрағановтың оқу батареясы полк бойынша бір тәуліктік 
нарядқа шыққанда, ерекше бір әбігерге түсетін. Полктің бес 
дивизионынын жауынгерлерін үш мезгіл дала оқуы жағдай- 
ында тамақтандыру - ерекше жауапты міндет еді. Он екі 
жылжымалы кухняға далада от жағып, көже, ботқа пісіру, 
жас курсанттарға өте қиын-ды. Әсіресе, шүңғыл қазаннын 
ботқадан кейінгі қаспағын кетіру әрі қиын, әрі қызықты да 
болған. Қаспақ кырамын деп, қазанға басын тығып алып, 
бет-ауызы май-май болып шыққан достарын көрген курсан
ттар күлкіге бір сәт қарқ болатын.

Құдайбергенді взвод, батарея командирлері, тіпті өзі 
теңдес курсанттар мүғалімдік мамандығы үшін де қатты 
сыйлаған. Нарядтардың да алуан түрі бар ғой әскерде. 
Құдайбергенді командирлер аса жауапты, әрі ұқыптылық- 
ты қажетсінетін постарға жіберіп тұрған. № 1 пост - әскер- 
де ең қасиетті пост. Бұл поста полктің жауынгерлік туы 
және штабы орналасады. Екі жыл бойы Құдайберген тек 
осы № 1 постқа қарауылға барып тұрған. Ендігі бір жауап
ты пост -бұл полк тұрағынан 25 шақырым қашықтағы ауыз
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су құдығы болатын. Арагідік Құдайберген осы постқа да 
автоматын асынып, барып тұрды . Бүкіл полк жауынгер- 
лері үшін пайдаланылатын ауыз суын жат пиғылдағы адам- 
дардан қорғау - аса жауапты әскери тапсырма болып та- 
былған. Бәрінен де оқу батареясындағы әскери дайындық 
ерекше күрделі, әрі ерекше қатал жүрді. Зеңбіректен оқ 
ату үшін берілетін команда курсанттардан ерекше бір сау- 
аттылықты қажет еткен. Соғыс жағдайында нендей де ко
манда тосыннан, күтпеген жағдайларда да беріліп жатады. 
Осыны қатаң ескерген ұстаз-командирлер курсантарды ко- 
манданы жылдам әрі нақты, орындалуы неғұрлым мүмкін 
болған жағдайда беруге үйретіп баққан. Келіп қалған жау 
күшінің (негізінен танкілерінің, жаяу әскерінің) ара қашық- 
тығын көз мөлшерімен жылдам болжап алу, прицельді тез 
табу аса мағызды болған. Прицельді тез табу үшін де, жау 
танкісінін маркасын, танкінің ұзындығы мен көлденеңін, 
тіпті биіктігін де білу шарт болған. Артиллерияда "угло
мер". "деңгей","буссоль", "нысана" деген терминдер 
күнделікті тәжірибеде айтылатьш, соғыс жағдайында бас- 
шылыққа алынатьш жәйіттер болса керек.

- Жаудың да, өзіңнің де тұрған жерінді картадан еш қате- 
леспей белгілеу де аса жауапты, картасыз аргиллерияшы офи
цер көзі соқыр адамдай. Соқыр адам соғыса ала ма жаумен? - 
дейтін Қүдайберген үстаздары.

Үлы Отан соғысыньщ Германия тарапынан болатынын 
артиллерияшылар ойлаған да емес-ті. Бірақ, "жау жоқ деме, 
жар астында" демекші, совет офицерлері жас жауынгерлерді 
соғыс қимылдары жағдайына әр қашан да дайын түруға, 
қолға қару алып, туған Отанды баса көктеген жау болса, 
қорғай білуге қатты әзірлеген.

Жаттығу атыстарынан шаршап келген Құдайбергенге 
бір күні елден үшбұрышты хат келді.

- Көкежан күнім, елден жырақта жүрген сені жағымсыз ха- 
бармен ренжіткім де келмеген. Әкең 77 жасында о дүниелік бол
ды. Сені ғана коре алмай, арманда кеткені болмаса, басқа арма- 
ны жоқ еді. Ренжіп, уайымдама. Дүниеден кім өтпейді? Әкен
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қартайып, қайғы-қасіретсіз өтгі өмірден. Қолымнан тәрбиелеп 
жөнелттім жарьщтықты. Аман-сау елге оралуыңа тілектесгіін. 
Тек сенің тілеуінді тілеймін жатсам- түрсам алладан.

Қош, Көкежаным. Жазғызған анаң Жәнике.
Осылайша жазылған хатты Құдайберген бірнеше қай- 

тара оқып, өксіп-өксіп жылай берген, жылай берген.
- Не болды саган Берген? - деп лейтенант Мильченко 

төсек үстінде сұлқ жатқан Қүдайберген қасына келіп отыр- 
ды да, кешегі алған хатының жайсыз хабар жеткізгенін сезіп:
- Айтшы, не болды саған? - деп қайта-қайта сұраган.

- Әкемнің есімімен Сұраганов болып жазылып жүрмін. 
Әкем қайтыс болыпты, - деп, сүйікті командиріне көзінің 
жасын орамалымен сүртіп, риза көңіл танытқан.

- Өзін аман бол. Елдегі шешең, басқа да туыстарың аман- 
есен болсын. Босаңсымай, мұндайда өзіңе-өзің берік бол, - 
деді взвод командирі Мильченко Құдайбергенге .

- Сені бір апталық сабақтан, нарядтардың бәрінен де 
босатамын. Жақсылап демал, үйде қалған анаңа, сүйген 
қызыңа да хат жаз, - деп мейірбанды кейіппен ол Құдайбер- 
генді күшақтап, көңілін аулаған.

1941 жыл. ¥лы Отан соғысының басталған күні. Герма- 
ниямен Одаққа кірген Италия, Япония (Берлин - Рим - То
кио әскери одағы) ешбір жариясыз Кеңестер Одағының ба- 
тысынан шекараны бұзып, жойқын қарулы күшпен баса- 
көктеп өте бастаған. Кең байтак жері бар көп ұлтты Кеңес- 
тер Одағын қыс түскенше басып алып, халқын қүл етуді 
армандаған Гитлер тенералдары Баренц теңізі мен Қара те- 
ңізге дейінгі аралықта қанды қасап жасауда. Соғыс бастал- 
ғанда алуан үлттың басын біріктірген Кеңестер Одағы со
тые тегеурініне шыдамай, өзінен-өзі ыдырайды деп топшы- 
лаған Гитлердің езі де. Бірақ, ол сәуегейлігі тек оның арма- 
ны ғана болған ғой. Совет халқы қатігез жауға бір анадан 
тугандай, асқан бірлік, татулықпен қарсы тұра білді.

185 артиллерия полкі толық құрамда сапқа тұрғызылған.
- Гитлерлік Германия тарапынан аса қатыгез соғыс ба- 

сталды. Еліміздің Еуропалық бөлігінде жағдай ауыр. Әсіре-
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се Украина, Белоруссия халқын арсыз жау қанға бояп, елді- 
мекендерді бомбылауда. Отан отқа оранды. Сондықтан, зең- 
біректерімізді шығысқа қарай бағыттау қажет. Артиллерия 
қаруының түрған жерін шұғыл ауыстыруымыз керек. Және 
әскери техникамыз жау көзіне корінбейтіндей орналасатын 
болсын, - деп полк командиирі Мартищенко сөзін қысқа әрі 
ерекше зілді үнмен қайырған.

Зеңбіректер машиналарға тіркеліп, соғыс жағдайына 
бейімделе бастады. Қаһарлы қару - 122 миллиметрлі зеңбі- 
ректер шұңқырларға қойылып, үстеріне торлар жабылды, 
ағаш бұтақтарымен жау көзінен тасаланды. Әр зеңбіректің 
тұс-тұсы жер қыртысымен (шыммен) көмкеріліп, кез-келген 
уақытта берілетін әскери бұйрықтарды орындауға сақадай- 
сай тұрды. Соғыс жағдайы болғандықтан да, артиллерияшы
- офицерлер дайындайтын батареядағы екінші жылғы оқулар 
қысқартылған программа бойынша, тәулік сайын курсант
тар он бір - он екі сағаттан сабақ оқуға көшкен.

1941 жылдың желтоқсан айы. Оқу батареясындағы кур
санттар артиллерия взводы командирінің, офицерлік емти- 
хандарын шұғыл түрде тапсыруға тиіс болды.

- Сендерден әскери училище бағдарламасы негізінде 
емтихан алу үшін жоғары жақтан арнайы комиссия келеді. 
Батыста Қызыл армия құрамаларының жағдайлары күрделі. 
Москва түбінен жау шегінгенмен, басқа майдандарда соғыс 
қимылдарын жандандырып, Отанымыздың астанасы Моск- 
ваға қалай да баса-көктеп өтудің амалдарын ойластырған. 
Емтихандарывды жақсы бағаға тапсыруларыңа тілектеспін,
- деген полк штабының бастығы капитан Вознесенский бо- 
лашақ артиллерияшы офицерлерге...

Курсант Сұрағанов Құдайберген артиллерия қарулары- 
ның материалдық боліктері, қаруларды соғыс жағдайларын- 
да қолдану, артиллерияшыларды соғыстың тактикасы мен 
стратегиясын игеруге баулу секілді тақырыптар төңірегінде 
қойылған сұрақтарға тиянықты да, мазмұнды жауап беріп, 
"бес" деген баға алған. Коммунистік партия тарихынан да 
келген билет сұрақтарьша жақсы жауап беріп, екі жылдық
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офицерлер мектебін ойдағыдай бітіріп шығады. Әскери дай- 
ындықтардан өтіп, әбден жатгыққан офицерлердің Батысқа, 
майданға атганатынын енді бәрі де жақсы сезінген-ді. Сұра- 
ғанов Құдайбергенді осы полктың барлау дивизионы, топог
рафия батареясына, взвод командирінің стажеры етіп жібе- 
реді. Топовзвод командирі лейтенант Криворучко украинша 
сөйлейтін, қарамағындағы жауынгерлердің ерекше ардақ 
тұтқан адамы болса керек. Криворучко тапсырмасы взвод жа
уынгерлер! үшін Отан тапсырмасы сияқты қабылданған. 
Взводтағы жігіттермен етене жақын болып, әскери қызметке 
де олармен бірге төселіп қалған шақта тосьшнан: - 25 стажер 
Иркутск қаласына жеткізілсін! - деген бұйрық алынады. Жо- 
ғарыдан түскен бүйрық бойынша 25 стажер - артиллерияшы 
Иркутск қаласына ерекше шұғыл түрде аттандырылған.

- Гитлер құрамаларын Москвадан шегіндірсек те, жау бар- 
лык мүмкіндіктерш пайдаланып, жаңа шабуылдарга дайында- 
льш жатыр. Ендігі Гитлер жоспары - Дон-Волга аралығында 
ойран салып тағы да Москваға қауіп тондіру. Сендер енді ар- 
тшшерияньщ йші лейтенантысыңдар, - деп, бәріне кіші лейте
нант атағының куәлігін Иркутск әскери комиссары өз колы- 
мен салтанатты жағдайда табыстаған болатын. "Отаныма қыз- 
мет етемін!" деген дауыстар үздіксіз қайталанып, әскери ко
миссариат ауласьш бір сәт жанғырықтырып жіберген-ді. Жас 
офицерлер және Құдайберген Сұрағанов жаңадан жасақтала- 
тьш артиллерия полкінің қүрамына енетін болды.

Мальта темір жол станциясы. Стацияға су жаңа әскери киім 
ісиген солдаттар мен сержанттар арнайы поезбен көптеп келе 
бастаған. Жаңа полкті уақьгапа капитан Лопатин, полк комис
сары Михальченко жасақтады. Капитан Лопатин кіші лейте
нант Сүрағановқа: - Екі зеңбіректщ жауьшгерлерін, тіпті зеңб- 
ірек командирлерін де өзің тандап ал, - деп тапсырма берген. 
Әуелден ерекше таныс қаһарлы қару - 122 миллиметрлі зеңбі- 
рекгің командирлігіне Құдайберген Сұрағанов сержант А.Ф. 
Максимов пен кіші сержант Г.Г. Натигановті коп жауынгерлер 
ішінен тандап алды. Зеңбірек наводчиктері, оқтаушылары, трак- 
торшылар да өңшең жас жауьшгерлерден іріктелінді. Сержант
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Максимов бірінші зеңбіректің, ал кіші сержант Натиганов 
екінші зеңбіректің командирі болып тағайындалып, бұларға 
КФ.Пегушин, А.СМиронов сынды жауынгерлер наводчиктер 
ретінде белгіленген. Кіші лейтенант Құдайберген Сұрағанов- 
тың взводы лейтенант Георгий Михайлович Тепляков басқа- 
ратын батарея құрамына енді. Батареяньщ комиссары болып 
Леонид Трофимович Курилин келді. Құдайберген Сұрағано- 
вқа Леонид Трофимович Куригшннің адамгершілік қасиеттері 
қатты ұнаған. Қабақ шытып, ренжу дегенді білмейтін жігіт 
ағасы Леонид Трофимович жауынгерлердің ақылшы, қамқор- 
шысындай-тын. Кішіпейіл, әрқашан ашық-жарқын жүретін 
Леонид Трофимовичпен тіпті қатардағы артиллерияшылар да 
еш именбестен, сөйлесіп, әзілдесіп те кететін. Жада жасақтал- 
ған полктің алтыншы батареясының кұрамында қызмет жасай- 
тьш Сұрағановтьщ артвзводына лейтенант Тепляков та, комис
сар Курилин де катты риза.

- Қырандарым, халдерің нешік? - дейтін әркез комис
сар Курилин взвод жауынгерлерімен жүздескенде.

1942 жылдың көктемі. Әскери техника және жауынгер
лер Батысқа қарай поезбен ұзақ жолға аттанған. Соғыс бас- 
талғанға дейінгі Қызыл армия қатарында болған уақытта- 
рында жауынгерлер 122 миллиметрлі зеңбіректі оқып үйрен- 
бек түгіл, көздері де көрмепті. Жігітгер 44 миллиметрлі зең- 
біректін ғана соғыс қуатын, оның материалдық бөліктерін, 
оны соғыс жағдайында қолданудың сырларын ғана жақсы 
білсе керек. ¥зақ жолдағы әңгіме жауынгерлермен танысуға, 
отбасы жағдайларын білуге, жаумен бетпе-бет кездескенде 
қалай соғысу керектігіне, 122 миллиметрлі зеңбіректің ма- 
териалдық бөліктерін үйренуге арналып жатты. Сібірлік 
Михайлов 122 миллиметрлі зеңбіректің оқтаушысы ретінде 
дүрыс таңдалған жауынгер болып шықты. Ол 40-45 кило- 
грамдық снарядты еш қиналмастан зеңбірек ұңғысына 
сүңгіте салады екен. Таңертең ерте тұрып, шынығу жатты- 
ғуларын да үнемі жасап жүретін көрінеді.

- Әне, Москва! - деп шу етгі жауынгерлер. Отан астанасы
- Москваны көру, эсіресе Отан оқ пен от оранып ж атқанда
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көру - жауынгерлерге ерекше бір эсер етіп, Отанға деген 
сүйіспеншілік артқандай болған.

Әскери эшелон Москва вокзалында екі тәулікке жақын 
тұрды. Жауынгерлер моншаға түсіп, өз бойларын әскери 
тәртіпке келтірген. Біраз тыныққан.

Мазасыз ты ны қ Дон
1942 жылдың сәуір айының басы. Эшелон Ярослав - 

Ростов бағытына бет алған. Мичуринск станциясы. Жау са- 
молеттері станция елді-мекенін күл талқан еткен. Қираған, 
өртенген үйлер, қансырап өлген бала-шаға, шал-кемпір...

Құдайберген жауынгерлері мұндай сұмдықты алғаш 
рет көрген.

- Жау ойранды осылай салады екен ғой. Сәби бала, шал- 
кемпірдің жазығы қандай?! Мұндай жауға өлім келсің. Қаси- 
етгі жерімізді мазақ еткізбеспіз. Жанға-жан берісеміз, қажет 
болса, - деп қаһарланған өңшең қызыл сұңқарлар.

Эшелон тағы алға жылжыды. Жердевка темір жол стан
циясы. Станцияға тіреле піскен егін алқабы. Ен байлықтың - 
Отан байлығы, ел ризығы екенін көзбен көрген жауынгер
лер піскен егіннің алтын масағын жақсылыққа жорыды.

- Осы дәм, осы дән әлі бізді жауды жеңіп, елге аман-сау 
қайтуымызға тілектес болады. Нан, қасиетіңе болайын 
құдірет иесі, Нан! - десті бәрі. Эшелондағы Құдайберген- 
дер полкі 1111 -ші Бас командованиенің резервтегі полкі 
болып аталатын болды. ОІілде айының орта тұсы. Котля- 
ванс темір жол станциясы. Станцияда: - Полкті толық құрам- 
да, әскери техникасымен бірге түсіру керек! - деген бүйрық 
берілді. Полк әскери машиналарға от алдырып, зеңбіректерді 
тракторларға тіркеп, Батысқа колоннамен марш жасады. 
Картамен колонна жүрісін баскарған полк, дивизион коман- 
дирлері батпақты ауыр жолдармен жүріп отырып, Дон өзе- 
ніне жеткізген. Атақты тынық Дон. Орыстың ұлы жазушы- 
сы Михаил Шолоховтын тынық Доны-ay, толқып жатқан! - 
десті жауынгерлер. Донға жете бергенде полк колоннасы кілт 
тоқтап қалды. Офицерлер ерсілі-қарсылы сабылған, қолда-
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рында карта. Сұрағановтардың екінші дивизионы 229-ші 
атқыштар дивизиясының 811-ші атқыштар полкінің құра- 
мына кіретін болды. Дон өзенінің арғы жағасына көпірмен, 
пароммен өту үшін де 229-ші атқыштар дивизиясы толық 
кұрамда әскери техникаларымен келіп тұрған секілді. Зеңб- 
іректер мен тракторларда, өздігінен жүретін басқа да тех- 
никада есеп жоқ. Бәрі де өзеннің арғы жиегіне өтуге асық- 
қан. Түтін мен қара қошқыл шаңнан көк аспан да анық 
көрінбейді. Қызыл армия самолеттері, истребительдер ас
пан мен жерді жаңғырықтыра ұшып жатыр. Армия құрама- 
ларының Дон өзенінен шығынсыз өтуінің үлкен стратегия- 
лык маңызы да болған ғой. Қауіпсіздікті жіті қадағалаған 
ұшқыш қырандар ата жауымен енді-енді арпалысуға бет 
бұрған жас артиллерияшылардың намыс-жігерін қайнатқан- 
дай эсер еткен. Көпірден шығынсыз аман-есен өттік-ау де- 
генде: - Батарея, үрысқа дайындал! - деген бұйрық та раци- 
ямен саңқ еткен.

- Дайынбыз! - деген жауап та табан астында қайтары- 
лып жатты.

- Жаудың танк колоннасыньщ алға жылжуына тосқауыл жа- 
сандар! Құртындар! - деген бұйрық алды батарея командирі. 
Кіші лейтенант Қ.Сұрағановтьщ екі зеңбірегі де команданы 
қабыпдап алысьмен, жерді солқ-солқ еткізіп, зіркілдеп коя берді. 
Жау танкілершщ қирағаны қирап, кейбірі кейін шегінуге мәжбүр 
болды. Жаумен артиллерияшылар арпалысының алғаш ретте де 
сәтті аяқгалғанын коріп тұрған дивизион командирі капитан 
Богушевич: - Жарайсыңдар, жауынгерлер. Ерліктеріңе ризамын. 
Бірақ, ашық-шашық тұрсьщцар. Жау самолеті тұтқиылдан бом- 
баласа қайтесіндер? -деп айқай салды. Бұдан былай өздеріңе 
де, зеңбіректерге де окоп қазьш, маскировка жасап отырындар!
- деп қайта шегеледі ол. Қараңғы түн. Алда - Жарков елді-ме- 
кені. Жарықты шектей отырып Қ.Сұрағанов взводы құрамына 
енген дивизион осы елді-мекен маңьгаа шоғырланған 147 диви
зия бөлімдеріне қосылады. Жаудьщ 24 танк дивизиясы Қызыл 
армияның 147 атқыштар дивизиясын алға бір қадам да бастыр- 
май, тек шегікдіріп келе жатса керек. Қ.Сұрағансвтың артвзво-
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ды бар-жоғы 13 снарядпен жаудың оннан аса танкісінің кезін 
жойып, өздері де шегінуге мәжбүр болады. Шегіне отырып, 229- 
ші атқыштар дивизиясына қайта қосылады. 229-ші атқыштар 
дивизиясы құрамындағы Қ.Сұрағанов артвзводының дивизио
ны көп шығынсыз Донның сол жағасына пароммен өтеді. Бірақ, 
полктің басқа дивизиондарында шығьш айтарлықтай еді. Бір 
зеңбірек тракторымен суға батса, екі-үш зеңбірек өзеннің арғы 
жағында қалып коядьг. Танкілерін тасалап алға ентелеген неміс 
солдатгары өзеннің арғы бетінде қалған полк жауынгеряерінің 
көбін отап тастаған. Өзеннің арғы жағында қалған зеңбірегін па
роммен шығару кезінде екінші батарея командирі лейтенант Ми
хеев капылыста опат болады. Дон өзенінен соғыспен өту кезде- 
рінде ғана Қ.Сұрағановтар полкінен 19 солдат қаза болып, 43 
жауынгер жараланған. Полктің штаб бастығы капитан Лопатин, 
байланысшылар бастығынын көмекшісі Ершов ауыр жарақат 
алады. Түнделетіп қырық шақырымдый жол жүріп, ҚСұраға- 
новтар Ляпичев деревнясына жетеді.

1942 жылдың 27-ші шілдесі. Совет Армйясының Бас 
қолбасшысы И.В.Сталиннің № 227-ші бұйрығының шыққан 
тұсы. Бұл бұйрықта: - Әскери тактика мен стратегияны не- 
ғұрлым шебер әрі ұтымды түрде басшылықка ала отырып, 
командирлер жауынгерлерді тек қана алға, жеңіске ғана ба- 
стасын, - деп жазылса керек. Соғыспен өткен күндер полкті 
айтарлықтай шығынға ұшыратқандықтан, жаңа кушпен то- 
лықтыру қажеттілігі туындаған.

Сталинград шайкасы
1942 жыл, шілде айы. Неміс қүрамалары Дон мен Волга 

өзені аралығына, Сталинград бағытына шоғырланған. Нен- 
дей де шабуылдарын жаз айларына жоспарлайтын неміс ге- 
нералдары бұл жолы да Сталинград бағытында жойқын ша
буылдарын бастаған. Неміс генералдарының басты мақса- 
ты - Сталинград™ басып алып, Москваға әскери күштерін 
тікелей бағыттау болатын. Сталинград үшін шайқасқа не- 
містер 18 дивизиясын, (250 мың солдат - офицерін) 740-тай 
танкін, 1200 самолетін, 7500 зеңбіректерін әкелген. Қызыл
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Армия немістермен шайқас барысында Сталинград майда- 
нының 530 километрге созылған қорғаныс шебін құрды. 
Волго- Дон, Сталинград бағытында Қызыл Армияның ең 
таңдаулы құрамалары, қолбасшылары неміс басқыншыла- 
рымен ерлікпен шайқасты. 62,63,64,24, 66-ші армиялар, 
Батыс майданның 21, 8 әуе армиялары, жаңа құрылған 1, 4 
танк армиялары, 28, 38, 57 армиялардың кейбір бөлімдері 
Дон, Сталинград, Оңтүстік Батыс майдандарында жаумен 
ерлікпен шайқасқан. Сталингард үшін шайқастағы қарсы 
шабуылдарды басқаруга Москвадан А.М.Василевский, Жо- 
гары Бас қолбасшынын орынбасары армия генералы Г.К.Жу- 
ков келді. Генерал К.К.Рокоссовский (Дон майданы), гене
рал Еременко (Оңтүстік Шығыс майданы), генерал Чуйков 
Сталинград шайқасының басынан аяғына дейін болып, 
Қызыл Армия жауынгерлерін тек жеңіске ғана бастады.

1942 жылдың 8-ші тамызы. Бұл Сұрағанов ушін мөңгілік 
есте қалатын күн болды. Сталинград шайқасының шешуші 
кезендерінде батарея комиссары Курилин оны полк партбю- 
росына апарып, ВКП(б)-ның кандидаттығына өткізген. Парт
бюро алдында кандитатгыққа өту үшін жауынгер өзінің со
тые жолдарын, жасаған ерлік істерін еш қоспасыз, асыра да 
мақтанбай айтып шығуы қажет. "Өзін-өзі дәріптеуді біздің 
қазақ жұрты сүймейді. Менің артвзводымның жауынгерлері 
жасаған ерліктерін дивизион, батарея командирлері жақсы 
біледі. Комиссар Курилин де мен жөнінен жете хабардар. 
Менің басты мақсатым - Отан жауьш жеңіп,туған жерге ора
лу. Отан тағдыры жолында жан беруге де әзірмін, - деп , лей
тенант Қ.Сүрағанов орыс тілінде ерекше таза сөйлеп, қаққан 
қазықша, партбюро мүшелері алдында сымша тартылған.

Тағы да соғыс жолдары. Абганерово, Логовский, Братс
кий елді-мекендерін жаудан тазарта отырып, Сұрағановтар 
Верхне - Царицын селосьша жеткен. Бұл бағытта аспан да, жер 
де дүр сілкінген, қираған, лаулап жанған танктердің, өздігінен 
жүретін артиллерия қаруларының есебі жоқ. Өртенген дала, 
өртенген елді-мекендер. Неміс солдаттарьшың өлекселері де 
танк гусеницалары астында жанышталғав. Қызьш Армияның
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бірінің артынан бірі ұшқан 25 бомбалаушы ауыр самолеты 9 
истребительдін, қорғаны, қорғаштауымен зулап ұшып барады. 
Жауынгерлер бойын ерекше бір қуаныш, жігер, тын күш би- 
леп ала жөнелгендей. Бәрінің де Қызыл Армия самолеттерінің 
қырандай ұшқыштарьша деген сүйіспеншіліктері артқан. Орыс 
жауынгерлері жаумен тек осылай ғана соғысуы керек, - деп 
артиллерияшылар мәз болысқан. Жау шебін бұзып өткен са- 
молеттердің өз аэродромына тек жеңіспен қайтатынына артил
лерияшылар кәміл сенген. Талай айқастарда аспан қыранда- 
ры жауды тек есеңгіреге төмпештейтін.

Әлгі Қызыл сұңқарлар қайта айналып келіп, неміс само- 
леттерімен аспанда қызық ойын бастаған. Қызыл Армия 
құрамаларының шоғырланған түсына бомба тастау үшін 
шүйілген жау "мессерлерін" бірінен соң бірін истребителыпі 
қызыл сұңқарлар арт жақтарынан дәлдеп атып, қып-қызыл 
от пен жалынға орап тастаған. Жерге жандәрменмен само- 
леттерін тастап, парашкггпен салбырап-салбырап түсіп жа- 
тқан неміс ұшқыштары да ара-кідік көрініп қалған. Есі шы- 
ғып, қанын ішіне тартқан сүп-сұр ұзын сирақты неміс ұшқы- 
шы Сұрағановтардың алдында лажсыз екі қолын көкке 
көтеріп, "тұтқынмын" дегендей беріле кеткен.

Котельниково - Сталинград темір жолы бойындағы 74- 
ші разъезде жаумен бетпе-бет үрыста 294 атқыштар диви- 
зиясы адам күші мен техниканы сақтап қалу үшін уақытша 
кейін шегінген. Немістер аспаннан үздіксіз бомбалауда. Ста
линград үшін немістер бар әскери мүмкіндіктерін аямаған 
секілді. Майдан даласында қираған неміс танкілерінің бірінен 
"Мертвая голова" танк дивизиясы солдатының күйіп кеткен 
өлексесі, түте-түте жыртылып шала жанған киім жұрнағы 
табылған. Немістердің бұл соғыста сөзсіз тізе бұгетінін 
қызыл жауынгерлер енді жүректерімен сезінген.

- Мақтаулы "Мертвая головаң" мынау болса, мүрдем ке- 
тер күндерін де жақын шығар, - деп жігерленген еді қызыл 
артиллерияшылар.

Таң ата Сұрағановтар артвзводының жігіттері бейне-бір 
селоға үқсас көшені көреді. Немістердің түнде соғыспай-
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тынын жақсы білген бұлар "әдемі селоны" жаудың can түзе- 
ген танктері мен басқа да өздігінен жүретін техникасы екенін 
анық айырған. Бозарып атқан тацмен қаннен-қаперсіз қозғ- 
ала берген неміс танкілерін Сұрағановтар артполкінің екі 
дивизионының артиллерияшылары күл-талқан еткен. Тіпті 
кейін шегініп, қашып та қүтыла алмай, бәрі де от оранған.

19 тамыз. Неміс самолеттері Сұрағановтар дивизиясы- 
ның алдыңғы шебін жанталаса бомбалауға кіріскен. Дивизия 
орын ауыстыра отырып, кейін шегінген. Шегіну де киян-кескі 
үрыстармен ұштасып жатты. Артиллерияшылар неміс танкі- 
лерін, танкілері көмегімен алға ентелеген неміс жаяу әскер- 
лерін үнемі атқылап, бей-берекет жан-жаққа шашылуға 
мәжбүр еткен. Көбі майдан даласында өлекселерін ғана қал- 
тырып, кейбіреулері жараланып қатардан шығып жатқан.

Тамыз айыньщ сонғы күндері. Полк командирі Войнов-Дан- 
чишиннен Сүрағановтар дивизионы командиріне радия арқы- 
лы: - Сіздіц дивизион толық құрамда атысқа әзірленсін! - деген 
бүйрық түседі. Неміс танюлерінін үлкен тобы Тингута станция- 
сын бетке ала жылжып келе жатгы.

- Батарея, атындар! - деген полк командирінің бұйры- 
ғынан сод, ауыр калибрлі қаһарлы қару неміс танкілерінід 
алдыцғыларынын күлін көкке ұшырды. Алды жаньт жатса 
да, өлермен жау танкілерінід бар жылдамдығын қосып, тек 
алға, оқ бората жылжумен болды. Атысқа түскен алғашқы 
үш батареядан жараланғандар да болды, бірақ, соғыс ала- 
дынан , зеңбіректерінен бұлар кетпеді. Сүрағановтар бата- 
реясы да жау танкілерімен атысқа араласып, немістердіц 
майдан шебін бүзып өту жоспарын іске асырмаған. Әсіресе 
лейтенант Сұрағановтың екі зедбірек расчеты танкілерін 
қорған етіп алға жылжыған неміс жаяу әскерінід берекесін 
алған. Құрыш қалқандары от оранып жатқанда, алға жыл- 
жудың тек босқа қырылу екенін жақсы білген әккі жау орын 
ауыстыра отырып, жасырына шегінумен болған. Бас-аяғы 
үш сағатқа созылған толассыз атыстан сон , жау 13 ганкісін 
майдан даласында қалтырып, кейін шегінген. Бұл атыстың, 
жан беріскен ұрысты бақылап тұраған дадқты 62-ші армия-
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ның қолбасшысы генерал Василий Иванович Чуйков артил- 
лерияшы жауынгерлер ерлігіне қатгы риза болып, алғыс жа- 
риялаган. Бұл - Совет Армиясынын ірі қолбасшысьшан алғ- 
ан Қ.Сұрағановтардың Сталинград үшін болған ұрыстардағы 
алғашқы алғыстары болатын. Сталинград майдандарында 
артиллерияшылар үшін әрбір күн аса қауіп-қатерлі болса 
да , ірілі-ұсақты ерліктерге де толы еді. Әсіресе, Ұлы Отан 
соғысы басталғанға дейінгі артиллерия қаруларымен жасал- 
ған аса күрделі, әрі ауыр жаттығулар, тәулігіне 10-12 сағат 
бойы артиллерия сырын оқып үйрену - соғыс майданында 
да өз нәтижесін берген. Орыстың ұлы қолбасшысы Алек
сандр Васильевич Суворовтың: - Солдатқа әскери-оқу жат- 
тығулары қаншама қиын болса, соғыста жеңіл болмақ, - де
ген сөзінің ұльшығын Сұрағановтар артиллерияшыларының 
қан майдан даласындағы асқан шебер ұрыс қимылдары айна- 
қатесіз~ақ дәлелдегендей.

Тағы да тамыз айыньщ соңғы күндері еді. Әркез таң ал- 
дында торуылға шығып, кейде табыстарға да жетіскен жау 
үшқыштары бұл жолы да жеңістен есек дәме болғак.

Жаудың елуден аса бомбалаушы ауыр самолетгері Сұра- 
гановтар дивизиясының алдыңғы шебін бомбалауға кіріскен. 
Еркінсінген жау самолетгерімен аспанда қызыл сұңқарлар (ис- 
требительшілер) арасында қиян-кескі атыс басталды, Аспан- 
дағы ұрыс бейие-бір әскери ойынға үқсағанымен, өртеніп, 
жерге құлаған самолеттер мен парашютпен секірген ұшқыш- 
тардьщ іс-әрекеттері - нағыз қанды соғыс екенін дәлелдеген- 
дей-тін. Өліспей, беріспейтін соғыс майдан даласында ғана 
емес, Сталинград аспанында да отіп жатгы. Сүрағановтардьщ 
126-ші дивизиясыяың қорғаныс шебін немістер бұзған. Бұл 
тұста жаудьщ әуе күштерінің басымдығы анық сезілген бола
тын. О ііы ң  есесіне Қызыл Армияның алуан ұлт окілдерінен 
жасақталған әскери құрамалары ортақ жауға деген ыза-кекпен 
асқан ерліктер жасап, арпалыса білген. Әсіресе Қызыл Армия- 
ның айбынды артиллериясы жауға олім оғын жаудыртқан.

Сталинградқа барар жолда Тингута темір жол стан- 
циясы тұсынан шыққан неміс танкілері қара қүртша қап-



таған жаяу әскерін қорғаштай отырып, гүрс-гүрс оқ атып 
алға жылжуда.

Майор Войнов-Данчишиннің жаумен талай айқастарды 
көріп алған айбынды артиллерия полкі ғана бүл жойқын жау 
күшіне қарсы тұра білген. Бірақ, ары қарай атысудың 
мүмкіндігі болмай, снаряд атаулы таусылып, қорғана отырып 
бұлар кейін шегінген. Бір ғана полктің осындай осалдығын 
аса шебер пайдаланған әккі жау түнделетіп отырып, Сталин- 
гардқа тиіп тұрған Гавриловка селосын иемдене қояды.

- Шегіну де - үрыс. Шегіну - соғыс тактикасының ерек
ше бір әдіс - айласы, түрі. Шеберлікпен соғыса отырып ше
пну, орын ауыстыра, жауды шатастыра отырып шегіну ко- 
мандирлерден үлкен білгірлікті, шеберлікті талап етсе ке
рек. Шегіну - бұл жеңілу емес, қайта күш жинақтау, жаудың 
сілесін қатыру - дейтін білетін кексе командирлер. Жас лей
тенант Қүдайберген Сұрағановтың тікелей ақылшысы да, 
"әкесі" де майдан даласында полк командирі майор Войнов- 
Данчишин болатын. Жүректің әмірімен құлай сүйген Құдай- 
берген командирін "батя" деп кеткен. Бірде әскери тапсыр
ма алу үшін майордың машинасына жете бергенде Құдай- 
берген оң жак қабырға түсынан жеңіл жараланады (бомба 
жәркішегінен). Бірақ саптан қалмайды. Жарақатының қанын 
тоқтатып, дәрілеп байлап алған ол бірсыпыра уақытын оз- 
дырып алған ғой. Зеңбіректері де алға жылжып кетіп қалған. 
Трактор ізімен зеңбіректерін қуып берген лейтенант Сұра- 
ғанов өз жауынгерлеріне аман-сау қосьшады. Артынан Сұра- 
ғанов артиллерияшылары майор Войнов-Данчишиннін де не- 
містер тастаған бомбадан аяғынан ауыр жараланғанын, мед- 
санбатқа жауынгер Акоп Арбаушиннің көмегімен жеткізіл- 
генін естіп біледі. Артвзвод өз полкі құрамында тағы да ар- 
тқа шегінген. Құдайбергендер анадайдағы окоптан екі адам- 
ньщ көлеңкеге ұқсаған басын байқап калады. Тракторды тоқ- 
татып, бүлардың қасына жақындай берген Құдайберген өз 
көзіне өзі сенбеген. Екі жас жауынгер, қолдарында "Мак
сим" пулеметі, леңталары да пайдаланылмаған, түгел қал- 
пында. Құдайбергендер бұларды зеңбіректеріне отырғызып,

.........  4 3
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"Максимдерін" де атысқа ыңғайлап, зеңбірек үстіне орна- 
тып алады.

- Біз кезекті команданы тосып, көп отырып калдық. 
Бірақ нендей де бір бұйрық ала алмаған соң, түбі қайыр болар 
деген ниетпен өз құрамаларымыздың жолын тосқан жайы- 
мыз еді, - деді егделеу біреуі.

- Олай болса, бұдан былай сеңдер біздің қатарда бола- 
сыңдар. Қандай бұйрық берсем, орындауға тиіссіңдер. 
Әрине, "Максимдеріңнің" қажеттілігі бола қалған жағдайда 
өнерлеріңді көрсетесіндер, - деп лейтенант Сұрағанов бұлар- 
ды алдын-ала ұрысқа дайын отыруды қатаң ескертгі.

Тағы да шегіну, соғыспен шегіну. Немістердің екі мото- 
циклисі артвзводтың екі зеңбірегін қуып жетіп, басып озды 
да, қайта кейіч шегініп, взвод жауынгерлерін жайратпақ 
болғагі. Сауысқандай сақ отырған екі солдат "Максимді" 
зіркілдетіп қоя берген. Екі жау солдаты жер құшып, өз мо- 
тоциклдерінің астында жан тапсырды. Артвзвод жауынгер
лер! екі пулеметшіні құшақтап, жауынгерлік қырағылықта- 
рына, ержүректіліктеріне тәнті болған. Сталинград түбіндегі 
Нариман селосы тұсынан жаудың тағы да 50-60 танкісі бар- 
лаушьшарының берген сыбысы бойыниіа шегініп келе жат- 
қан Қ.Сұрағановтар полюне қарсы аттанады. Дивизион ко
мандир! Тепляков Сұрағановтарға "Беглый огонь!" деген 
команда береді. Шамасы бір, бір жарым сағатқа созылған 
атыстарда жау жағының 20-ға тарта танкісі қатардан шы- 
ғып, үрейі ұшқан қалғандары қашып кетіп, бас сауғалаған.

3 942 жылдың күз айы. Жау танкілері Сталинградқа - Цы~ 
бенко- Варваровка бағьптарынан қимылдап, майдан шебін бүзып 
етуге әрекетгенген. 6-шы батарея командирі Қ.Сүрағановқа: - 
Бұдан бьшай жау күштерімен өздерің жекпе-жек соғысасындар. 
Жау танкілерімен ұрыста аз тәжірибе жинақтаған жоқсьшдар. 
Снарядты үнемді, әрі тиімді пайдалансаңдар, жауынгерлерінді 
де тосьш ажалдан қорғай білсендер болғаны, - деген-ді Тепля
ков. Қысылтаяң шақта, соғыс жағдайьшда батарея, дивизион 
командирлерінің бұйрьщтарьш уақытьшда алудың орайы кел- 
мей калатыны да шындық. Мұндайда артвзвод командирлерінің
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шұғыл шешімі, шұғыл бұйрықтары қатардағы жауынгерлер 
ушін, әсіресе артиллерия қаруы расчеты үшін аса қажет.

Қ.Сұрағанов өз қарамағындағы 16 жауынгерге: - Бері- 
летін командама аса мұқият болындар. Мен командирмін. 
Бірақ сендермен егер қажет болғанда Отаным үшін бірге 
елуге де дайынмын. Бірақ, бір-бірімізді қорғайық. Біз жас- 
пыз. Өмір керек. Үйде ата-анамыз, сүйген жарымыз тосып 
отыр. Жеңіспен аман елге оралсақ, сол арман. Ендеше, біздін 
арман-мақсатымыз біреу ғана - Отанымызды жаудан қорғап 
қалу, жауды жеңу, - деп, ағынан жарылды лейтенант Сүра- 
ғанов өңшең сайыпқыран жігіттер алдында.

Тағы да екі жау танкісі маңатын қап-қара түтінге тұншық- 
тыра шарылдап алға шықты. Маскировкада тұрган Қ.Сұраға- 
новтардьщ зеңбіректерін бұлар тіпті көрер емес. Алда әкесінің 
басы бардай зарлап келеді.

- Сержант Максимов, қатар келе жатқан ею танкінің ара- 
сына бір снаряд түсіріп, екеуін де тез жайрат! - деген бүйрық 
берді лейтенант Сүрағанов бірінші зеңбірек командиріне.

Максимовгың көрген қоқайы осы ма еді? Жалғыз снаряд- 
ты қатарласа шыққан екі Жау танкісінің ортасына ерекше бір 
математикалық дәлдікпен сарт еткізген. Жау танкілері лезде 
отқа оранып, мелшиіп қалды.

- "Жеңілген күреске тоймас" - деген мақал бар қазақ- 
та, жолдас Максимов, жау танкілері тағы да көріне баста- 
ды, кіші сержант Натиганов екеулерің де атысқа дайында- 
лыңдар! - деген бүйрық берді Қ.Сүрағанов екі зеңбіректің 
командиріне де. Тағы да жекпе-жек атыс. Жаудың бас-аяғы 
он шақты танкісі артвзводтьщ жауменен тікелей жекпе- 
жегінде отқа оранып, қалғандары Варваровка, Цыбенко ба- 
ғытынан әрі аса алмай, майдан шебін бұзып өтпек түгіл, 
жете алмай, бей-берекет шашылған.

Осы бір майдан театры сахнасындағы көріністі бірсәт 
бақылап тұрған атақты қолбасшы генерал Голиков: - Аса 
қауырт, шешуші шақта Совет жауынгерлеріне лайық ерлік 
пен батылдықтың үлгісін көрсеткен барлық артиллерияшы- 
ларға алғыс жариялаймын! - депті
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Кешкілікте бұл генерал алғысын дивизион командирі 
Тепляков дивизион жауынгерлері алдында бойын ерекше бір 
қуаныш сезімі билеп оқып берген болатын.

Қыркүйектің бірі, 1942 жыл да Сұрағановтар артилле- 
рияшыларының мәңгілік естерінде қалатын күні болды. 
Қатыгез жаумен бетпе-бет келіп, жеңіске жету, ірі шенді 
әскербасынан алғыс алу - жауынгерлерді тагы бір кезекті 
женіске жетелеген, жігерлендірген-ді.

Алтыншы батарея командирі М ойсеев, бәріне де 
сүйікті комиссар Курилин жорықтардан кейінгі бірсәт ты- 
ныстаған шақта батарея жауынгерлерін үлкен жеңістері- 
мен құттықтап, бәріне бір-бір жүз грамнан арақ бергізді.

- Біздің Сұрағанов кешегідей аса қауіпті айқастарда 
жеңіске жетіп, өзі үнемі аман қалып отырады. Лейтенант 
Сұрағановтың және оның артиллерияшыларының амандық- 
саулықтары үшін, бәріміздің де амандығымыз үшін осы то
сты алайық! - деп, комбат Мойсеев орнынан тұрып, қалайы 
кружкасын көтере берген.

1942 жылдың екінші қыркүйегі. Воропаново темір жол 
станцнясы - Сталинградка тура баратын темір жол станция- 
сы - әрі артиллерияшылар үшін ерекше мацызды станция 
болған. Бұл станция түбіне неміс танк құрамалары шоғыр- 
ланған. Жау танкілерімен соғысуға косіптенген Сұрағанов 
артиллерияшылары осы ірі жау құрамалары қимылдарына 
қарсы жасалатын Қызыл Армия әскери бөлімдері шабуыл- 
дарын тағатсыз тосқан.

Қыркүйектің тоғызы. Лейтенант Сұрағанов дивизионы- 
кың командирі Тепляков немістің "Хенкель" самолеты тас- 
таған бомбадан қаза тапқан. Бұл ауыр қазаны бүкіл дивизи
он жауынгерлері ерекше аза түтты. Мейірімсіз жауға деген 
ызы-кек қайнаған.

Соғыс қимылдарының әр тұстағы маңыздылығын, неміс 
қарулы күштерінің бағыт-бағдарын қатаң ескерген Қызыл 
Армия генералдары Волга өзенінің орманды, тоғайлы, арал- 
ды тұстарын ерекше ұтымды пайдалана білген. Орыстың үлы 
өзені тек орыс халқының қаһарман ұлдарына бар мейірімін
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аямаған анадай, үнсіз мүңая сарқырап ағып жатқаи. Волга- 
ның біресе пароммен оң жағына, соғыс маңыздылығына 
сәйкес біресе сол жағына шығу - Сұрағановтар артиллерия- 
шыларының үйреншікті жауынгерлік міндеттері еді. Қазан 
айының орта шенінде № 2 артдивизион Сарпинский аралын- 
да түрған генерал Шумиловтың атақты 64-ші армия құра- 
мына енеді. Аралда ұзақ тұрақтамаған Шумилов армиясы- 
на, басқа да аралда орналасқан әскери бөлімдерге: - Волга- 
дан соғыспен өтіп, Бекетовка елді-мекенінің тұсына бекінсін!
- деген бұйрық келіп түседі. Бүл кезде Волганың Голодный 
аралына да жаңа әскери күштер келе бастаған болатын.

Сұрағановтар 64-ші армияның жаңа шабуылға шығаты- 
нын енді айна-қатесіз білген.

Қызыл Армия құрамалары жеңістерінің Сталинград май- 
данындағы мақтаны - 64-ші Шумилов армиясының құрамында 
жаумен шайқасу - Сұрағановтарға үлкен бақыт әрі аса жауап- 
ты міндеттер жүктеген-ді. Көптен күткен Шумилов армиясы- 
ньщ опасыз жауға Сталинград түбінде ажал оғын боратқан 
шабуылы басталды. Бұл - 1942 жылдың 25-ші қазаны күні еді 
Волга өзенінің ызғарлы күзі суыққа тисе бүрсеңдейтін немістер 
үшін ерекше бір қолайсыздық туғызған. Қатар-қатар can түзе- 
ген "Катюшалардан" атылған снаряд жау бекіністеріне ойын- 
ның көкесін көрсетігі жапы. Жаздың бірер айында ғана Ста
линград™ шіып, Москваға шығамыз деген Гитлер жоспары- 
ның күлі көкке ұша бастаған. Орыс "Катюшасының қызығью 
көрген" немістерді жер етіп, есеңгірету үшін ауыр калибрлі 
зеңбіректер атысқа көшкен. Жау жағының әскери болімдерін, 
тіпті олардьщ қару-жарақ түрлерін, командирлерінің шені мен 
шекпенінің түр-түсіне дейін жақсы білген қызыл сүңқарлар 
зеңбіректерден атылған әр оқтың жау жағына дәл түсуін қатаң 
ескерген. Карта бойьшша әр нүкгеге қанша снаряд қажеттіл- 
іген, №2 дивизионның атысқа көшер уақытын, заряд, прицельге 
дейін тәптіштеп жазып алған лейтенант Сұрағанов өзіне бері- 
летін кезекті команданы тағатсыз тосқан.

Таңертеқгі сағат 9-дан 20 минут өткенде Сұрағановтар 
дивизионына бүйрық түсті.
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- Екі батареядан бірдей бастандар атысты! - деген полк 
командирінің бұйрығы тек жеңіске бастаған бұйрықтай 
қабылданған-ды. Кіші сержант Натигановтың да, сержант 
Максимовтың да зеңбіректері тұрған жерін солқ-солқ еткізіп, 
ажал оғын жауға жөнелтіп жатты, жөнелтіп жатты.

Үш сағатқа жуық атыстардан соң, жер-көк тып-тыныш 
бола қалған. Тек жау самолеттері мен қызыл сұңқарлар бас- 
қарған истребительдердің ғана оқта-текте аспандағы "ой- 
ындары" байқалып қалатын.

Жаудың үлкен калибрлі бір артиллерия батареясының, 
екі миномет батареясының, бір ДОТ-тың көзін құртқан 64- 
ші Шумилов армиясының әскери болімдері үш күнгі қиян- 
кескі ұрыстарда Сталинград қаласын қорғап түрған даңқты 
62-ші армияға қолдау жасағандарын бертінірек білген екен.

Тағы да Волга өзенінің арғы жағына өтуге тура келген. 
1942 жылдың қараша айының басында артиллеристер Ке- 
ңестік құрамалардың жаппай шабуылға шығатынын естиді. 
Волгадан аман-есен өткен артиллерияшылар Сарепта село- 
сына дейін өгіз аянды шынжыр габанды тракторларға 7 тон- 
налық ауьғр калибрлі зеңбіректерін тіркеп, марш жасайды. 
Сарепта елді-мекені тұсында Сұрағановтардың артиллерия 
полкі атақты әскербаеы генерал Федор Иванович Толбухин 
басқарған 57-ші армия құрамына енеді.

- Жолдас лейтенант, сізді полк командирі шақырып жа- 
тыр, - деді байланысшы асығыс үнмен Құдайбергенге.

- Сізді ерекше бір әскери маңызы бар істі атқарып ке- 
луге жұмсағалы тұрмын. Сарпинский аралында 8 бөшке бен
зин қалды. Жау да аянып жатқан жоқ. Оқ пен оттың астына 
алып, әсіресе Сарпинский аралын нысанаға алған секілді. 
Ерекеше бір сақтықпен осы аса қажет жанармайды аман- 
есен жеткізуің керек. Саған жоне озіңнің жауынгерлеріңе осы 
бір шұғыл шаруаны орындап келеді деп сенемін, -деді полк 
командирі сөзін нығыздап.

- Құп болады, жолдас майор, - деп саңқ еткен лейте
нант Сұрағанов.
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- Жолдас лейтенант, үмытып бара жатыппын, машина 
жүргізушісін де, көмекшінді де езің танда. Бірақ сақ болғай- 
сың. Тапсырманы атқарып келуің үшін бір апта уақыт жетер, 
амак-сау көріскенше, - деп, полк командирі сөзін қысқа ғана 
қайырған. Көмекшісіне талай қиын-қыстау шақтарда жаны- 
нан табылып, қолтығынан демеген сүйікті Максимовын алған 
лейтенан Сұрағанов жолға шықгы.

Волганың толқынды жағасы. Әскери техниканы, азық- 
түлік, басқа да қажеттіліктерді жеткізіп түратын паром өзеннің 
арғы жағында көп түрып қалған. Сұрағановтар да жіпсіз бгй- 
ланып, сарғая ұзақ тосты.

Бір жас келіншек, бойжеткен қазақ қызы келе жаттн 
анадайда.

- О, ғажап, қайдан жүрсіндер, соғыс жүріп жатқан жерге 
қалай ғана жеттіндер? -деп, Құдайберген екеуін кезек-кезек 
құшақтап сүйе берді.

- Біз мына жақын жердегі әскери заводта жүмыс істейміз. 
Үйіміз де осы араға жақын. Өткелден қазақ соддатын кездес- 
тірерміз деп жүрегіміз алып-ұшып келгеніміз ғой, ағатай, - деп, 
екі қыз да Құдайбергенді кезек қүшақтап бетінен, тіпті ерні- 
нен құшырлана сүйе берген.

- Соғыс бітсе, кездесерміз, күндерім, уақыт тығыз, сау 
түрыңдар, - деп, Құдайберген қазақ қыздарымен қоштасып, 
жолдарына ұзақ қарап қалған-ды. Қол үстасып қос ару ауық- 
ауық арттарына қимастықтан бұрыла қарап, кете барған.

Пароммен аралға өтіп, бензиндерін "ЗИС-5" маркалы ма- 
шиналарына артып алып, Құдайбергендер өзен жағасына аман- 
есен жеггі. Өткел басы у да шу. Оңды-солды берілген команда- 
лар. Жауынгерлер кімді тындарын білмей, естері шыққан, кейбірі 
ашуланып, сьібап-сыбап алады. Кімді сыбап жатқандарын білігі 
болмайды. Сығылысқан жүк машиналары, өзеннің арғы бетіне 
аман-есен шығу - бәрінің де бір арманындай. Жау самолеттерінің 
тұтқиылдан болатын шабуылдарынан да қауіптенеді бұлар.

- Жүкті кезекпен артыңдар! -деп лейтенант Сұрағанов 
әр жүкті, әр әскери техниканы қүдды театр сахнасындағы 
дирижердай, қолын онды-солды сермеп, команда берген.
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- Бәрің де мына лейтенант командасын ұқыпты тындаң- 
дар, бір командамен, кезекпен артылған жүк уақыт алмайды, - 
деп, генерал шеніндегі әскер басы да өктем үн қатқан. Ана- 
дайда шетқақпай тұрған Максимовқа: - Машинанды маған 
қарай жақындат! - деп, бұйырды Қ.Сұраганов көмекшісіне. 
Ауыр әскери техника, басқа да жүк артқан паром лықсып-лық- 
сып өзен жағасынан қашықтай берді. Полк командирінің бір 
аптага шақтап берген тапсырмасын бір тәулік ішінде орындап 
келген Сұрағановтар тағы да командир алғысын адды.

Айбынды 64-ші Шумилов армиясы тағы да шабуылға 
шыкты. Қызыл Армия қүрамаларының жеркепелер казып, 
орнығып жатқандарын бақьшап қалған неміс барлаушыла- 
ры: - 64-ші армияның қайта шабуылға шығуы неғайбыл, 
қыстап қалу үшін жеркепелер қазып, блиндаждарын сыр- 
баздап жатыр, - деп, өз командирлеріне сыбыс береді. Неміс 
командованиесі де барлаушыларыныц жеткізген сыбыста- 
рына имандай иланады. - Өткенде, үш тәулікке созылған 
қиян-кескі соғыстан 64-ші армияның беті қайтқан да шы- 
ғар, жуырманда есін жинай да алмас, -деп, топшылайтын да 
кейбір неміс генералдары.

64-ші Шумилов армиясының тұтқиылдан жасаған ірі 
шабуылы - неміс генералдарына тіптен күтпеген уақиға бо- 
лған. 64-ші армияның кысқы шабуылдарына 57, 21, 65-ші 
армия құрамаларының әскери бөлімдері қолдау жасады.

Қызыл Армияның Бас қолбасшысы И.В.Сталиннің нұсқа- 
уымен Жоғары Бас командование Ставкасы, мемлекеттік 
қорғаныс комитеті Сталинград шайқасын біржола жеңіспен 
аяқтау жоспарын жасады. Әскери мүмкіндіктер толық есеп- 
теліп, егжей-тегжейлі зерттеліп, аса бір сауаттылықпен жа- 
салған соғыс жоспары бойынша немістің фельд-маршалы 
фон-Паулюстің Сталинградтағы 6-шы армиясын қоршап 
алып, сөзсіз тізе бүктіру, жаудьщ Сталинград бағытына 
шоғырланған соғыс қару-жарақ потенциалын кұрта отырып, 
неміс әскерін жалаңашқол қалтыру қажет болған.

Октябрь мерекесінің 25-жылдығының қарсаңында полк 
командирі майдан газеттерінің біріне өз артбригадасының
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соғыспен өткен жолдарын, жауынгерлерінің ерлік істерін 
қысқаша жазған екен. Сұрапыл күшті жаумен соғысқаннан 
бергі жеткен жетістігіміз төмендегідей: жаудың 44 артбата- 
реясын, 16 миномет батареясын жойып, 40-тан аса танкісін 
қатардан шығардық, 1400-дей жау солдаты мен офицерінің 
көзін жойдық. Бұл жетістіктер полк жауынгерлерінің де ас- 
қан ержүректілігін, өз Отанына деген сүйіспеншіліктерін паш 
етсе керек, -делініпті де, соңынан - 100-ден аса артиллери- 
яшыларға алғыс жарияланыпты.

7-ші қараша күнгі И.В.Сталиннің радио арқылы сөйле- 
ген сөзінің мазмұнын да батарея комиссары Курилин Сұра- 
ғановтардың артиллерияшыларына жеткізген.

- Әлі біздің көшеде де мереке болады, -десе керек, Бас 
қолбасшы радио арқылы сөйлеген сөзінде. Бас қолбасшының 
бұл көрегенді сөзін Сүрағанов Құдайберген жауынгерлері 
мәңгілік есте сақтауға уәделесті.

Жауға қарсы ірі шабуылдардың сөзсіз болатьшын, жөне 
ол шабуылдардың сезсіз жеңіспен аяқталарьш Қызьш Армия 
құрамалары жауынгерлерінің бәрі де күнілгері жақсы білген.

Волга өзені қойнауыньщ барлық қалтарыстары мейілін- 
ше шебер пайдаланылып, әскери техника жау кезінен мық- 
ты тасаланады. Қызыл Армияның 64, 57, 21, 65-ші айбынды 
армиялары Сталинградтың оңтүстігі тұсындағы Бекетовка 
селосынан солтүстіктегі Бородкин селосына дейінгі аралықта 
біртұтас берік майдан шебін құрады. Жау тынысы тарылып, 
не Сталинградты ала алмай жан ұшырады. Жоғары Бас ко
мандование Ставкасынан: - Барлық әскери бөлімдерде, құра- 
маларда командирлер өздеріне орынбасар сайласын, - деген 
бұйрық та келіп жеткен. Мұндай бүйрық мүмкін, Үлы Отан 
соғысының басталған күндерінен берілді ме, кім білсін, о жа- 
ғына жете мән бермеген артиллерияшылар бұл бүйрықты 
жаңа бұйрық ретінде қабылдаған.

Артиллерия лейтенанты Құдайберген Сұрағанов 6-шы 
батарея командирінің орынбасары болып бекітілді де, өз 
орнына ол сержант Максимовты сайлап қойды. Әр әске- 
ри бөлімдегі комиссарлар да командирдің тәрбие
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жөніндегі орынбасары атанды. Майдан даласында қаза 
болған командирлер міндетін олардың орынбасарлары 
қабылдап алатын болды.

1942 жьш, қарашаның 18-ші жұлдызы. Жоғары Бас коман
дование Ставкасынан Сталинград™ қорғаушыларға тарихи 
үндеу де келіп жеткен. Шешуші кезеңнің келгені, берекесі қаш- 
қан жауды тек қоршап алып, жойып жіберу, немесе тұтқыңцау 
қажеттігі айтылған. Орыс кысының басы. 19 қараша күні таң 
бозарып атар-атпаста Сталинград маңына шоғырланған жаудьвд 
4-ші танк армиясын, фельдмаршал фон-ІІаулюстың 6-шы арми- 
ясын қоршап алу операциясы басталады. Әуелі артиллерия дай- 
ындығынан бастау алатын ірі соғыс қимылдары осы жолы да 
жауды қоршап алып, жойып жіберу операциясын атақты "Ка- 
тюшаның" залпы ояткан. Каргада күнілгері белгілеген жерлерге 
Құдайберген Сұрағановтьщ артиллерияшьшары да жауға ажал 
оғын үсті-үстіне жөнелтіп жатгы. Катюшамен ауыр зеңбіректер- 
ден атылған оқтан болат құрсанған жау танюлері от оранып, 
қару-жарақтан жұрдай айырылған әрі суыққа тоңған румын, 
неміс, итальян солдатгары топ-тобымен қос қолдарын желкеле- 
ріне салып, Қызыл Армия жауыягерлеріне беріле берген.

Жер-көкті тітіреткен Қызыл Армия артиллерияшыларының 
залптарынан соң советгік "Т-34" өз солдаттарын соңьшан ері- 
те Сталинград түбіне бекінген жау шебін бүзып өтіп, орыс ұлты- 
на тән мінезбен жекпе-жек ұрыстарын бастаған. Құдайберген 
артиллеристері Сталинград шайқасының өн бойында үнемі танк 
құрамаларының алға жылжуына жол ашып отырған.

1942 жыл, қарашаның 21 жұлдызы болатын. Қ.Сұраға- 
новтың полкіне Ягодный хуторына тек түнде ғана жүріп, жету 
тапсырылады. Естері шыққан неміс солдаттары танкілерімен 
автомобиль колонналарын жыралар мен ойпаң жерлерге ор- 
наластырыпты. Көп жорықтарда қалжыраған ба, жанар-жа- 
ғармайлары таусылды ма кім білсін, танкілері де басқа да мо- 
торлы техникасы жым-жырт мелшиіп тұрын қалған. Дивизи
он командирі жойып жіберуге бұйрық берген соң, лейтенант 
Қ.Сұрағановтьщ батареясы жау техникасыи, басқа батарея- 
лардың қолдауымен табан астында от құштырады,



S3

Қарашаның 23 жұлдызында генерал Кравченконың танк 
корпусы генерал Вольскийдің механикаландырылган корпусы- 
мен түйісіп, Сталинград түбіндегі жау құрамаларын қоршап 
алып, тұйықтайды. Жаудың ақыргы демі осы құрыш қүрсау- 
дың ішінде таусылатынын артиллеристер де, Сталинград үшін 
соғысқан барлық қызыл армияшылар да жақсы білген.

1942 жылдың қақаған аязды желтоқсаны. Сұрағанов ба- 
тареясының командирі лейтенант Моисеев ойда жоқта қатты 
науқастанып қалды. Бұл хабарды естіген Қ.Сұрағанов өз ор- 
нына сержант Максимовты қалдырды да, жанына бір барла- 
ушыны алып, ақ халат киіп, 6-7 шақырымдағы батареяның 
бақылау пунктіне жүгіре жөнелді. Бақылау пунктіне аман 
жеткен Қ.Сұрағанов стереотрубадан батареяның орналасу 
жағдайын әрі алдағы жақтағы жау бекіністерін анықтап бай- 
қай бергенде, телефон безек қағып,шылдырай жөнелді. 2- 
ші дивизион командирі аға лейтенант Плешков:

- Жолдас лейненант, рацияң бар ма? 204-ші дивизияның 
бір полкі бізден көмек сүрап жатыр. Полк түсына шығарыл- 
ған жау танктері бұларды тыпыр еткізбей бөгеп тұр. Тіпті 
полктің қорғаныс шебін бұзып өтіп, бізге де қауіп төндірмек 
Батареянды атысқа дайында! - деп шүғыл тапсырма берген.

Сұрағанов Құдайберген 7-байланысшы мен бір бар- 
лаушыны ақ халат кигізіп, соңына еріте белгіленген шар- 
шыға да аман-есен жетеді. Орысша, украинша араласты- 
ра сөйлеген батыр тұлғалы капитан Сұрағановтардың кел- 
гендеріне қатты қуанған.

- Мына қабылдағышты тастандар. Артиллерияшыларың- 
мен тек телефон арқылы байланысындар, - деп капитан РБМ-
1 радиостанциясын пайдаланбауды сұраған.

Маздаған жылы пешке бойды жылытып алып, жау жа- 
ғына белгілі бір нүктені тауып, сол нүктенің буссолін, при- 
целін есептеи... , зеңбіректен бір снаряд жіберіп, орнын кар- 
тадан белгілеп қою қамына кіріскенде, Құдайбергенге бір 
жас лейтенант жүгіріп келіп:

- Жолдас лейтенант, бізге карай ағаш бұталарына ұқса- 
ған бірдемелер жылжып келеді! - деп айкай салды.
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Лейтенант Сұрағанов телефон арқылы артиллерияшы- 
ларына:

- Репер №1 правее 0-02,4 снаряда, беглый огонь! - деп 
бұйрық берді.

Екі зеңбірек жер-көкті жанғырықтыра танкілерді ныса- 
наға алып, төмпештей бастады. Б^л кезде Сұрағановтарға 
басқа артиллерияшылардьщ қолдау жасағандары анык бай- 
қалып та тұрған.

- Сұрағановтар екі зеңбіректен 16 снаряд жұмсап, жау- 
дын 6-7 танкісін жалын құштырған. Артиллерияшы коман- 
дирдің аса дәл әрі уақытында берген командаларына 
сүйсінген капитан тек: " Здорово, здорово" деп мелшиіп қара 
ағашша қатып калған.

- Сендер келмегенде, біздің полктің жағдайын ойлаудьщ 
өзі қиын еді. Полкті жау танкілерінің шабуылынан аман сақ- 
тап қалдывдар, төменге түсіп, жылынайық, - деп капитан 
қағылез тұлғалы қазақ офицерін соңынан еріте жөнелгенде, 
жаудьхң дәлдеп атқан минасы жарылып, Құдайбергенді оң 
жағынан біреу таспен қатты соққандай болған. Құдайбер- 
ген ақ қарды қызыл қанға бояп сұлап түскен, қүлағы тастай 
бітіп, басы айналып кеткен. Қолдары да, аяқтары да қозғал- 
тпайды. Медсанбат, операция столы.

Медсанбатқа өзінің сүйіктісі, ақылшысы, әкесіндей бо- 
лған комиссар Курилин апарып тапсырған екен. Оны Құдай- 
берген екі-үш күннен кейін ғана білген.

Операция жасаушы хирургінің асқан білгірлігі, шеберлігі 
арқасында Құдайберген көзін ашып, тірі қалған. Жарылған 
жау минасы Құдайберген жүрегі тұсының 5-6 қабырғасын 
қиратқан. Мина жарықшақтары сол қолының бүлшьіқ еті- 
не, сол аяғының тізесінен жоғары, сол жақ кеудесіне (емшек 
тұсына) де бытырай қадалса керек. Дәрігерлерден рұқсат 
алып, комиссар Курилин Қ.Сұрағанов кереуетінің қасына 
келді. Сүйікті жауынгеріне жана киім-кешек, шүжық, сары 
май секілді тағамды да әкеліп, медсестраға беріп жатыр.

- Әзірше, мұндай ауыр тағамды іше алмас, біраз емделсін, 
тамақ ішетін болады әлі сіздін артиллерист, - деп сүйкімді
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жас медсестра палатадан шыға берді. Құдайбергеннің ВКГІ(б) 
кандидаттық каргочкасын да комиссар Курилин ала келген- 
ді. Жау оғының жәрікшегі кеудеге қадалғанда, кандидаттық 
карточканы тесіп өткен, карточка да қызыл-ала қан.

-Карточканды жазылып, партия билетін алар күнде өзіңе 
ескерткіш ретінде қалдыртамын. Әзірше жанында болсын,- 
деп ауыр жаралы жауынгерінің "бері қарағанына" қуанып 
комиссар Курилин тысқа шықты.

Комиссар Курилин Қызыл Армия құрамаларының Дон- 
нан Волғаға дейін шегінген уақытында жауынгерлерді тек 
жігерлендірумен болған, басқыншылықтың арқасында гит- 
лершілердің міндетті түрде тізе бүгетіндерін артиллерияшы- 
ларға корегендікпен насихаттаған еді.

Лейтенант Сұрағанов бар-жоғы 21 жасында ВКІ1(б)-ның 
кандидаттығына қабылданган. Кандидаттыққа өткізген де 
осы Курилин (соғысқа дейінгі партия комитетінің I хатшы- 
сы) болатын. Арада бірер күи өткізіп, комиссар медсанба- 
тқа тағы да келеді. Әкелген жаңа киімдерін кигізіп, лейте
нант Сұрағановтың бетінен алма кезек сүйген комиссар: - 
Біздің, батареяның барлық жауынгерлері саған сәлем айта- 
ды. Қашан алып келесің дейді. Сені өзім келіп, алып кетемін,- 
деп Қүдайбергеннің қолын қысып, қос жанары ыстық жа- 
сқа толған комиссар босаға жаққа бет алған. Қүдайберген 
комиссарына деген риясыз ризашылығын білдіре, тек басын 
бірер қабат изей берген. Сөйлей алмады. Ұзақ түн бойы көз 
ілмей, таң атқанда қатты ұйықтап кеткен Құдайбергенді 
"Жолдас жауынгер, тамақ ішейік" деген санитарка қьіздың 
сүйкімді дауысы оятып жіберді.

Құдайберген ... басын шайқаған.
- Ішпеуге болмайды, тамақ ішпесеңіз жазыла алмайсыз,- 

деп жастықпен бірге оның басын көтеріп, бір қолымен аузы- 
на майлы сорпаны қүя берген. Жаралы жауынгердік аз-маз 
тамақтанғанына мәз болған жас санитарка ақ халатының 
етегін желпи, палатадан шыға берген.

Операциядан кейін денесі бір қызып, бір суып Құдайберген 
көп мазасызданды. Өз денесі өзіне зіл қара тастай ап-ауыр. Құдай-
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берген жатқан палатаға өңшең ауыр жаралылар жайғасқан. Кей- 
біреулері тіпті бастарын, белден төмен қарай байлатып, мата- 
тып тастаған. Ақ дәкеден кейбіреулерінің көздері ғана жылты- 
райды. Құдайбергеннің екі жағындағы жауынгерлер тіпті маза- 
сыз болды. Біреуі мызғып ұйықтаса, екіншісі ... кетіп ыңқылға 
басады. Ұйықтап жатып "Ура, жігітгер алға!" деп айкай салса, 
екіншісі Гитлерді түгін калдьфмай, боқтап-..., лағнет айтып жа- 
тады. Кейбіреулері елде калған сүйген қыздарьш шақырып, өліп- 
өшіп жатады. Кейбіреулері жауды жеңіп, елге ертең-ақ қайта- 
мыз,- деп өлендетеді.

Кейбіреулері өз отбасында қалған туыстарының атта- 
рын атайды: -Мен Отан үшін көз жұмармын!- деп үн-түнсіз 
тына қалады. Алуан ұлт тілінде сөйлеген жігіттердің кейбір 
сөзін түсініп, кейбіреуін түсіне алмай, Құдайберген ұзақ 
түндерді кейде үйқысыз өткізген. Жаралы бір қазак түнде 
ұйқы сүрай: -Мені барлаушылар қатарына қосыңыз, кез кел
ген немісті үстап әкеле аламын.Мен күштімін. Хош анашым, 
бөбектерім, жан жарым! Мен фашистерді қырдым, естірсің- 
дер!- деп сөйлеп жатып, қайтпас сапарға аттанған-ды.

- Өргеніп барамын, сөндіріндерші мені, - деп айқай сала, 
шошьш оянған орыс жігітінін аягын медсестра сыйпай берген, 
сыйпай берген. Қыз баланың жұмсақ та нәзік алақанының табы 
орыс солдатының "өрг шалган" денесіне шипа болгандай. Жа
ралы солдат тәтті ұйқыга бата берді.

- Шашы сары болса да, көзі қап-қара аш белінен бүгілген 
сұлу қыз "өртті сөндірдім" деп , Қүдайбергенге үлкен көзінің 
қарасын мол көрсетіп, күлімсірсй қараган.

- Медсамбаттағы тәңертеңгі қарбалас шақ.
- Орыс солдатының аяғын сыйпалап, "өртеніп жатқан 

денені сөндірген" әдемі медсестра Құдайбергеннің басын 
жастығымен көтеріп, тамақтандыра бастаған.

- Медсанбаттың таңғы түманды пайдаланьіп, Волга 
өзенінің шығыс жағына орын ауыстыратынынан да жауын
герлер хабардар болатын. "Медсамбатты көшірмей тұрған- 
да келе қалса жарар еді Курилин, егер келмесе, мені таба 
алуы киын-ау" деген ой Құдайберген жүрегін қатты қобал-



жытқан. Қатгы жан тебіренісіне шыдамаған жас жүрек елж- 
іреп, жанарына жас алдырған.

- Құдайберген ренішін байқап қалған зор денелі офицер:
- Сіздер Волгадан ұзап кетпейсіздер. Сізді әкелген офи

цер медсанбаттың қайда орналасатынын біледі. Волганыц 
мұзы қатысымен, машина көтерер деген кезде сізді өзі келіп 
алып кетеді, - деді .

- Егде офицердің бүл сөзін көңіліне медет қылған Құдай- 
бергенді "мен әлі Отаныма қажет екенмін. Жазылып қатарға 
қосылып, қаруластарыммен бірге жаудан кек алсам" деген 
арман енді қатты мазалаған.

- Аспанмен тірескен қою тұман. Жаралы жауынгерлерді 
машинаға ептеп қатарлап салып, Волга жағасына үздіксіз 
жеткізе берген.

- Волга жағасы. Ауыр жаралы жауынгерлерді тақтай- 
дан жасалған астауларға жатқызып, медсестралар атпен тар
тып, өзеннің арғы жағына шығара бастаған. Волганың арғы 
жағына жеткенше медсестра да, жауынгерлер де асып-сас- 
қан. Қою туман, ағаш астаулар болмағанда, Волганьщ жұқа 
мұзынан жаралыларды машинамен арғы жаққа шығару 
тхптен де мүмкін емес еді.

- Еш шығынсыз, аман-есен арғы жаққа шығарылған сол- 
даттарды ішіне темір пеш орнатылып, қыс жағдайына лай- 
ықталып, тартылған палаталарға жайғастыра бастаған.

- Алыстан - батыс жақтан үйреншікті зеңбірек дауысы 
естіліп тұр. Ауыр калибрлі зеңбіректер атысына сүйсінген 
Құдайбергеннің бір сәт көңілі жай болған.

- Мынау Қызыл Армия зеңбірекгерінін атысы, төмпештең- 
дер доцыздарды, - деп қояды Қүдайберген іштей сабыр сақтап. 
Жаңа жерде де жаралы соддатгарға қамқорлық дәрігерлер та- 
рапьшан ерекше еді, әсіресе жылы жүзді, ақырын ғана сөйлейтін, 
сұлу әйелдің ізетгілігі мен жауынгерлерге деген ілтипаты Құдай- 
бергенге қатгы үнаған. Бірақ бұл палата да ұзак жатпайтында- 
рын, әскери госпитальға баратындарын жаралылар білгенді.

Темір жол станциясы. Жаралыларды зембілге салып, 
күнілгері дайындалған жайлы вагонға артып жатты Өңшең
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ақ халатты медсестралар мен күтуші әйелдер әйел затына 
тән ерекше бір ептілікпен жаралыларды ренжітпеуге тыры- 
суда. Құдайбергенді вагонның екінші қабатына жатқызды.

- Танысайық, агың кім? Орысша білесің бе? Менің атым 
Сергей,- деді аппақ қудай болып жүдеген орыс жігіті Құдай- 
бергенге. Құдайберген әлі де сөйлей алмайтын, тек басын ғана 
изеген. Құдайбергеннің сол жағындағы жауьшгер ауыр жара- 
қатты еді. Кеудесіне, өкпе тұсына оқ тиген. Екі қольш да ақ 
дәкемен орап, матап тастапты. Вагон ортасына қойылған темір 
пеш вагон ішін әлі жайлы жылыта алмай тұр. Күннің суық- 
тығы вагон әйнегіне тұрған қыраудан да сезілген.

- Жолдас, қай әскери құрамадансың? Танкистсің бе?- деді 
Құдайбергенге көршілес орыс жігіті. Құдайберген жаралан- 
баған оң қолымен кеуде тұсын көрсетіп еді, "енді түсіндім” 
дегендей, басын изеді. Өзара ыммен ғана түсінісіп жатқанда, 
вагон ішіне ақ халатты тал шыбықтай бұралған әп-әдемі қыз 
темір пешті маздатып жаға бастады.

- Қарамағымда осындай 4 вагон бар, бәріне де тоқтаған 
кезде от жағып үлгеруім керек,- деп қыз вагоннан шығып 
кетті. Вагон іші жылына бастағанда, Құдайберген бір сәт 
ұйықтап кеткен.

- Мен сені өзіміздің санитарлық бөлімге әкетем деп, әкете 
алмадым. Кешір Берген,- дегі Леонид Трофимович Құдайбер- 
генді қатты қысып, құшақтап сүйіп жатты. Құдайберген өңім 
екен-ау деп қуанып, оянып кетті. Өз көрген түсін ол өзі жо- 
рыды. "-Жарам жазылып, туған взводыма, сүйікті Максимо
выми Натигановыма қосылады екенмін. Соғысты жеңіспен 
аяқтап, елге қайтады екенмін"- деп, бүл түсін ол жақсылыққа 
жорыған. Тағы да бағанағы жас қыз ақ халатын өз екпінімен 
желпи вагонға кіріп, темір пештің отын дүрілдете маздатты 
да шығып кетті. Көп кешікпей бір шелек ботқа, ақ қалтаға 
салған нанымен вагонға қайта кірді де, вагон ішіндегі 24 жа- 
ралыны тамақтандыра бастады. Вагонның екінші қабатында 
жатқан Құдайбергеннің жастығымен басын жас балаша 
көтеріп, таңертеңгі тамағын жегізді. Тамақ жеп жылынған 
жауынгерлер бір сәт абыр-сабыр күй кешіп, ауыр жаралары
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№ 1 сурет 

Кеңестер Одағының Батыры 
Құдайберген Магзүмүлы Сұрағанов, 

математика ғылымдарының кандидаты. 
Алматы мемлекеттік қыздар педагогикалық 

институтының ұстазы кезіндегі суреті.
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№ 2 сурет

Алматы қалалық Кеңестер Одағының Батырлары.
Оң жақтан үшінші - Қ. Сүрагапов.Он жақтан бесінші - 

М. Бигельдинов.Оң жақтан алтыншы - С. Нұрмағамбетов жэне
басқалар.

№ 3 сурет

Кеңестер Одағаның Батыры Құдайберген Сураіанов жерлестерінің 
ортасында. Оң жақтан бірінші - коғам қайраткері, бүгінде марқүм 

Хатип Хабиүлы Демесінов. Ортада - Қ. Сүрағанов.Оң жақтан 
үшінші - Сәрсенбай Шектібаев, эдебиетші, журналист (марқүм).
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№ 4 сурет

Майдангер - майдангермен кездесті. Алматы қаласы.

№ 5 сурет

Кеңестер Одағының Батыры Қ. Сүрағанов өзі оқыған Павлодар 
педагогикалық училище ұстаздарының ортасында.
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№ б сурет

*  Қ. С ураганов № 9 мектеп-интернат үстаздары мен 
тэрбиеленушілері ортасында. 1962 жыл, казанның 18 жүлдьпы

V /№  7 сурет

Қ. Сүрағанов (сол жақтан бірінші) зиялы кауым ортасында. 
Алматы қаласы.
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№ 8 сурет

Оң жақтан бірінші - Қүдайберген Сүраганов.
Ортада - Құдайбергеннің әжесі әрі анасы - Жәнике Темірқызы. 

Оң жақтан үшінші - Сүрағанұлы Дүйсенэлі (Әлтіш).

№ 9 сурет

Сол жақтан бірінші - Қ. Сүрағанұлы тұңғышы Гүлмирамен бірге. 
Сол жақтан бірінші (2 қатарда) Шайза Шаймерденқызы, 

Сұраған келіні.
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JVs 10 сурет

Құдайберген ата немере, жиендерінің ортасында.

№ 12 сурет

Құдайберген Сұраі анов немерелерінің ортасында
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№ 11 сурет

Құдайберген Сұрағанов Шайзамен бірге “Лесная поляна” Санато- 
рийінде демалыста.1982 жыл. қыркүйектің төрті.
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*  № 13 сурет

Солдан оңға: Еркін Мундуинов, Құдайберген Сұрағанов 
жэне жерлесі

№ 14 сурет 

Кұдаибсргсн Сұрағанов жұбайымен



67

№ 15 сурет

Кітаптың авторы - Еркін Мундуинов, 
Кеңестер Одағының батыры - Құдайберген Сұрағанов

№ 16 сурет

Украина, 2005 жыл, 9 мамыр. Комсомольск қаласы. 
Оң жақтан екінші кітаптың авторы Еркін Мундуинов



68

№ 17 сурет 

Еркін Мундуинов 
Украина, Днепр жағасы, атасының қабірі басында. 

2005 ж. 9 мамыр.
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дееңілдегендей болған. Сталинград шайкасында ауыр жара- 
ланған жауынгерлерді артқан поезд тағы алға жылжыды.

Үзақ жол. Поезд жол бойында жиі тоқтайды. Тоқтаган 
сайын темір пешке дамылсыз отын сальш, жас қыз дүрілдетіп 
кояды. Қүдайбергеннің бүрынғыдай емес, екі қолы да қозғ- 
алатын болды. Бірақ басы көтертпейді, кеуде тұсы зілкара 
тас, ап-ауыр, оңға не солға бүрылып жата алмайды. Қос жа- 
нары тек вагон төбесіне тесілумен еткен. Оң жағындағы - 
Сергей, сол жақ бүйірінде - Петя. Екеуі де темекі шегетін 
жігіттер. Құдайберген бүларға махоркадан шылым жасап 
береді. Риза болған қос солдат:

- Атын кім, қайталап айтшы. - дейді Құдайбергенге.
- Атым - Қүдайберген. Фамилиям - Сүраганов, - дейді ол.
- Сураганов! Фамилияңды есте сақтауға болады. Есіміце 

тіл жетпей түр, - деді Сергей сәл езу тартып.
- Жарайды, есімін "Костя" дей салайық, - деді ІІетя Сер- 

гейге карап.
- Сонымен Константин немесе Костя, Костенька бол- 

дын бізге, - десті екеуі де қосыла нсамырасьш. Таңертеңгі 
мезгілде жуьшудың өзі де оңай болмаған.

- Талдырмаш сұлу кыз орындарынан тұрьш, жуына ал- 
майтындарға су екеп беретін. Қыздын әкелген суына ора- 
малды мала отырып, Қүдайберген екі жағында қозғала ал- 
май жатқан ІІетя мен Сережаның бетін ептеп сүртіп алын, 
соңынан әзі де осылайша жуынатын болды. Жуыну да, те- 
мекі тартып, тамақ ішу де - шалқалап жагқан қалыпта атқа- 
рылатын үйренпіікті іске айналған. Сталинград түбінен шык- 
қан поезд осылайша он шақты тәулік жүріп, жаралыларды 
Энгельс қаласына жеткізген. Вагон ішін қалын киімінің сыр- 
тынан ақ халат киген егде әйел ерекше бір жылы жүзді кейіп- 
келбегпен, әр жаралының жағдайын сүрап, аралап жүр.

- Менің сол қолым, сол аязгьім гаиа жаралы, - деп қасына 
ерекше бір мейірбандылықпен келіи түрған әйелден Қүдай- 
берген кеудесіндегі ауыр жарасын жасырган еді.

- Сізді вагоннан тусіріп аламыз, - деп әйсл Құдайберген 
фамилиясын өзіне түртіп, жазьш алды.
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- Кала маңы шынылтыр аяз күшашнда. Леонид Трофи- 
мовичтің әкелген киімдерін киіп, Қүдайберген жылы қүлақ- 
шынының да бауын байлатып алған. Қүдайбергеннің бұл 
сханциядан түсетінін енді білген ГІетя мен Сережа көздері- 
не жас алып, қимас достарша қоштасқан. Үш жаралы жау- 
ынгерді атшанаға сальш, мектеп үйіне орналасқан ] 694 - 
эвакогоспитальға жеткізген. Госпиталь іші де ығы-жығы. 
Неше сықылды жаралылар. Бір* орысша, бірі украинша, әр 
тілде сөйлеген өңшең жас жігіттер. Ерсілі-қарсылы жүгірген 
медсестралар, күтуші ойелдер. Қүдайберген жанына бір зор 
денелі, ақ халат киген әйел келія, шүйкедей боп біткен жау- 
ынгердің асты-үстін жіті тексеріп шыққан. Дәкемен таныл- 
ған кеудесін көрген әйел:

- Мынасы несі, Анна Михайловна, бізде шығын жетіп 
жатыр. Мына жаралы жігіт хе ертеңгі шығын ғой, - деп Анна 
Мйхайловнаға зор денелі әйел реніш білдірген.

- Мынауыңыз - ергеңгі шығын ғой" деген әйелдің сәзі Қүдай- 
бергеннің онсыз да жаралы жүреііне, жанына қатгы батқая.

- Жүрек гүсьшдағы 5-піі, 6-шы кабырғасы сынып, ішіне 
кіріп кеткен, қалай емдейміз? Неге мүқият карамадьщдар, - 
деп тағы ренжіді зор денелі әйел.

- Өзім-ақ емдейін, менің қарауыма берініз, - деді өз 
кінәеін өз мойнымен көтергісі келген Анна Михайловна. 
Қозғала да алмай. шалқалап жатқан Қүдайберген Анна Ми- 
хайловнаның асқан адамгершілігіне сүйсініп, тіпті көзіне 
іркіп жас алған. Анна Михайловна сол күннің өзінде Қүдай- 
бергенді қолға алып, Gap білімін, тәжірибесін сала емдеуге 
кіріскен. Жап-жас бойшаң толықша келген, үзын сирақ мед
сестра Қүдайбергенді тік көтеріп алды да, топчанға жатқ- 
ызды. 10 күн бойы қатып, жараға жабысып калған дәкені 
өткір қайшымен қиып отырып, су жүгіртіп, кейде қан ток- 
тататын дәрілерді жа}-ып, сыдырып алғанда, Қүдайберген 
қатты қиналған. Жігіт қиналысын жүрегімен сезінген жас 
медсестра оны сөзге айналдыра, көнілін аулан:

- Фамилияң, аты-жөнің кім? Қай респ\бликадансың? Әке- 
шешең бар ма? Сүйген кызың бар ма? Еліңе егер аман-сау
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оралсаң, айналысатын кәсібің қандай? т.б. сұрақтарды ерек
ше бір қыз балаға лайық ибалықпен қоя берген, қоя берген. 
Құдайберген де қыз сұрақтарына қысқа да нұсқа орысша 
жауап беруге тырысқан. Жараға жабысқан дәкені бар ептілі- 
гімен сыдырып алды да, жас қыз иіс сабынмен жігіт денесін, 
басын тазартып жуды да, таза іш киім кигізіп, қайтадан көтеріп 
алып, ақ төсекті кереуетке жайлап жатқызды. Бұдан кейін бұл 
ұзын сирақ қызды Құдайберген көре алмады. Құдайберген- 
дер палатасы мектептің кең де жарық үлкен класс бөлмесі еді. 
Палатаға 20 шақты біркелкі офицерлер жайғасқан. Құдайбер- 
геннің көршісі де қазақ жігіті болып шықты, фамилиясы Ке- 
меров екен. Елде әйелінің, жалғыз қызының барын айтқан. 
Білімі - жоғары, соғыс алдында педагогикалық институт бітірсе 
керек. Аяғынан ауыр жараланған ол әзірше жүре алмайды. 
Госпитальда емделген бір ай босқа кетпегендей, төсектен 
тұрып, палата ішінде жүруге жараған Құдайберген, тіпті 
төсекген қозғала алмай жатқан жаралылардьщ тамақтарьш да 
тарататын болған. Құдайберген батарея комиссары Кури- 
линді, Натиганов пен Максимовтарын, зеңбірек оқтаушысы 
Гущинді қатты сағынған. Елден де хабар-ошар ала алмай, 
қатты зарыққан. Тек отандасы Кемеровтың мазасын алып, 
әрқилы сұрақ қойьш, соны ғана айналдырып, өзін-өзі жұбат- 
қан. " Курилин мен Максимов тірі болса керек. Аман көрісер 
күн болар ма екен?" деп те армандайды қазақ офицері Құдай- 
берген Сұрағанов. Кейде көрші мектептен мұғалімдер келіп, 
концерт қояды, жаралыларға орыс тілінде диктант жаздыра- 
ды. Диктантты 5-ке жазғандарға сыйлықтарын беріп, жара- 
льшар жаньш жадыратьш та жатады.

Түске таяған кез. Анна Михайловна келіп:
Артиллерияшы Сүрағанов, сіз елге қайтатын болдыңыз. 

Әскери-медициналық сараптама осындай шешім қабылда- 
ды. Жолға дайындальщыз, - деді.

Жалғыз мен бе елге қайтатын? - деп қарсы сұрақ қойды 
ол өзінің сүйікті дәрігеріне.

Жоқ, бүл госпитальдан, басқа да госпитальдардан бас- 
аяғы бір эшелон ауыр жарақат алғандар қайтады елге, - деді
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дан жазылып шыққан өңшең жас офицерлер. Бәрі де май- 
данға, қатыгез жаумен арпалысқа асыққан. Саяси жетекш- 
ілер жас офицерлер жігеріне жігер қоса, майдан даласында 
болып жатқан жаңалықтармен орыс солдаттарының, алу- 
ан ұлт жауынгерлерінің ерліктерін айтып, саяси сабақтар 
әткізуде. Қызыл Армия құрамалары жауды Сталинградтан 
батысқа қарай ығыстырды. Орыс қысының ызғарына әрі 
Совет әскерлерінің қыс айларындағы нәтижелі шабуылда- 
рына төтеп бере алмаған неміс әскері жанталаса шегініп,
1943 жылдың жадырап шығар жазын тосқан. Осы жылғы 
жазда немістердің үлкен шабуылдарының да болатынын 
Қызыл Армия қолбасшылары оте жақсы білген. Адам күшін 
де қатан сақтай отырыя, әскери техниканын да соғыс қаб- 
ілетін сақтай отырып, Қызыл Армия қурамалары тек баты- 
сқа жылжи берді. Құдайберген өзінің 1111 полкін аңсай- 
ды. Ол полктің адам құрамын, қарулас болған достарын 
қатты сағынған. Соғыстың аты - соғыс. Қаруластар қата- 
рынық да сиреп қалуы әбден мумкін ғой. Бұл қалада ол 
Борис деген орыс жігітімен танысты. Борис 152 мм-лі гау- 
бица-зеңбірек взводының командирі болған. Екеуіне де бұл 
каһарлы қару етене жақын. Екеуі де 468-ші артиллерия 
полкы құрамына баратын болды. Ол әлі де Сталинград ма- 
ңында жасақталып жатса керек. Сталинград түбінен Сара- 
товқа әдейі келген 468-ші полк штаб бастығы майор Иван 
Алексеевич Зайцев: -Қай взводты басқарғың келеді? - деді 
лейтенант Қ.Сұрағановқа.

- Басқару взводын. Басқа взводтарға барсам, ауыр сна- 
рядтарды көтере алмаспын. Сталинград түбінде ауыр жара- 
ландым. Жүрек тұсындағы қабырғаларым қираған, - деді жас 
қазақ офицері штаб бастығына.

- Ендеше^-ші дивизионның 5-ші батареясының баск- 
ару взводына командир болып барасың, - деді ол. Сіздің 
Сталинград шайқасынан жинақтаған тәжірибеңіз мол. Жас 
жауынгерлерді соғыс қаруын пайдалаиуға үйрете де ала- 
сыз. Оларды тәрбиелей де аласыз. Гражданкадағы маман- 
дығыңыз педагог екен ғой, - деді тағы штаб бастығы Иван
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Алексеевич. Екінші дивизионнык штаб бастығы капитан 
Шахов лейтенант Сұрағановты батарея командирі аға лей
тенант Дмитрий Михайлович Мельниковқа, взводты 
қабылдап алу үшін әдейі өзі алып келсе керек. Комбат 
взвод командирінің орынбасары сержант Лященкоға: - 
Взводты сапқа тұрғызыңыз! - деген бүйрық берді.

- Міне, сендердің көптен күткен командирлерің, Сталин
град үшін болған шайқастардың басынан аяғына дейін жау- 
мен арпалысқан командир, - деп сөзін қысқа ғана қайырған 
комбат Д.М. Мельников. Батарея командирі Қ.Сұрағановқа 
қарамағындағы офицерлердің бәрінің де аты-жөнін, әскери 
шен-шекпендерін атай отырып, таныстырып шыққан. Та- 
ныстық үшін батарея офицерлері бір шиша арақ ішкен. 
Құдайберген Мельниковпен бір бөлмеде катар жататын бол- 
ды. Мельниковтың екі сөзінің бірі боқтық болатын. Боқтап 
сөйлемесе, інжені ас болмайтындай, дел-сал жүретін.

- Сенің де боқтағанынды, солдат - сержантгарды сыбаға- 
нынды естіп-көргем жоқ. Әлде боқтай білмейсің бе, қалай? - 
деп қарқылдап күлген комбатқа Құдайберген: - Жолдас ком
бат, уставта солдаттар мен сержанттарды боқтап отыру ке
рек деген сөз жазылмаған ғой, - деген. Жана взвод тізгінін өз 
қолына алған соң, Сталинград үшін болған соғыстардағы 
жинақтаған мол іс-тәжірибесін, қызметін әрі қарай сабақта- 
ған лейтенант Сұрағанов жас артиллерияшыларды жаумен 
бетпе-бет соғысқа дайындай берді. Әуелі зеңбіректердің тура- 
тын жерін тақцап алып, маскировка жасау зеңбіректерден 5-
6 шақырымға бақылау пунктін жасап, стереотрубаны қазып, 
орнату да маңызды. Бүл стереотруба арқылы 4 құбыла жақ- 
сы көрінуі қажет. Бақылау пунктін зеңбірекшілермен коса- 
тын телефон линиясы да жау көзінен тасалануы керек. Теле
фон линиясын әсіресе соғыс жағдайында тарту әрі қауіпті, 
әрі аса жауапты. Түрақты байланыс орнамаса, зеңбірекшілер 
көз бен құлактак айырылғандай болады. Құдайберген бәріне 
де ерекше мән берді. Зенбірекшілерге берілетін команданын 
сауаттылығы да жеңіске, тек женіске ғана бастайтын. Ойда 
жоқта батальонға дивизион командирі, капитан Ноговицин
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Қ.Сұрағановты сынамақ болды ма, кім білсін, картаға үңілді 
де: - Бірінші ориентирдің оң жағында 0-20 бөліктен жау танкісі 
шыға келді. Қане, қалай қимылдайсыз? Команда беріңіз, - деп 
комбатка да, взвод командирі Қ.Сұрағановқа да бірдей қарай 
берді. Екі командир де команданы телефонистерге бере бас- 
тады. Телефонистер табан астында, ерекше бір жылдамдық- 
пен 5-6 шақырымда, соғыс жағдайында тұрған артиллерия- 
шыларға хабарлап үлгерген.

- Дайындықтарың жақсы. Осы бір іс-кимылдарыңды жа- 
умен бетпе-бет кездескенде керсетіндер, - деп риза болған. 
Соғыс жағдайына жаттығып, әбден ыспарланған 468-ші ар- 
тполктің зеңбіректерін, тракторларын, басқа да қару-жарақ- 
ты жауынгерлерімен эшелонға тиеп, батысқа қарай, Смо
ленск! жеріне жеткізетін болған. Смоленскі облысыньщ Дра- 
коно елді мекені түсьіндағы орман-тоғай ішіне артиллерия 
полкі бекінген. Смоленскі ормандарына бұл полкпен 30-шы 
армияның 144-ші атқыштгр дивизиясы сол жақтан, оң жак- 
тан-10-шы армияның бөлімдері орналаса бастады. 468-ші 
артиллерия полкі шу дегенде 2і-ш і армияның құрамына 
енеді де, артынан 61-ші атқыштар корпусынын қүрамына 
беріледі. Жау ендігі күшті Москваға бағыттау үшін бар 
мүмкіндіктерін пайдаланған. Неміс-фашист командовани- 
есінің "Цитадель"операциясының максаты: Қызыл Армия- 
ның Орел-Курскі және Белгород-Курскі бағыттарында ба- 
тьісқа жылжыған қүрамаларын екі бағытта да бір мезгілде 
шабуылға шығып, Курск түбінде қоршап алып, құртып жібе- 
ру болатын. Гитлердің бұл жоспарын ертеден-ақ білген 
Қызыл Армия қолбасшылары Смоленскі, Курскі, Орел, Бел
город бағыттарында мықты қорғаныс шептерін жасаған. 
Бірнеше қатар етіліп, әрі жүздеген шақырымдарға созылғ- 
ан қорғаныс шептері жау техникасының алға жылжуына ке- 
дергі ғана болып қоймай, жау техникасының істен шығуына 
да қолайлы жағдай жасаған. Қорғана отырып шегіну - Қызыл 
әскер үшін аса тиімді соғыс тактикасы болатын Қорғана 
отырып соғысудан мол тәжірибе жинақтаған айбынды Қызыл
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Армия осы жолы да тек жаудан қорғануды дұрыс деп тапқ- 
ан. Мықты қорғаныс шептерін бұзып өте алмай, жау ішке 
енген сайын діңкесі кұрып титықтайды. Қару-жарағы мен 
адам күшінен айрылады. Ал қорғанған жаққа резервте 
түрған тьщ күш те көп қиындықтарсыз қосылмақ... Кілен 
жас жауынгерлермен жасақталған Қ.Сүрағановтың артвзво- 
ды алғашқыда күтпеген оқиғаларға да тап болып отырған. 
Взвод барлаушысы, қатардағы жауынгер В.Карлов картоп 
қазып жүріп минаға түсіп. қапылыста қаза табады. Аргы- 
нан іле бақылау пунктіне маскировка жасап жүріп, барлау- 
шы А.Мельников та қаңғыған жау оғынан көз жұмады. Еке- 
уін де Смоленскі ормандарына жерлеп, жас қаһармандар ру- 
хына қаруластары қимастықпен тағзым еткен. Сұрағанов- 
тардың артполкі күзге салым Новотищево селосы түсына 
орын ауыстырған болатын. Әр кез дамылсыз, әрі бәрін де 
өз көзімен көрмей көңілі көншімейтін дивизион командирі 
Иван Иванович Ноговицин таң алдында өз зеңбіректерінің 
жаңа жерде орналасу жағдайын байқап жүргенде, жау са- 
молетінің бомбалауы астында қалып, мерг болады.Ногови- 
цин қазасын бүкіл полк аза тұтты. Жауынгерлердің қатыгез 
жауға ыза-кегі қайнаған. Жас жауынгерлер бойына ерекше 
бір күш-қайрат біткендей еді. Дивизион командирін Ново
тищево елді- мекені түбіне қойып, офицерлер өз карталары- 
на қабірді коорданаттары бойьінша қызыл жалаушамен бел- 
гілеп алысқан. Марқүм И.И. Ноговоцин аса мейірбанды, 
білгенін қарамағындағы офицерлерге үйретуден жалықпай- 
тын. Өзі дамылсыз болса да, өзіне бағынышты офицерлердің 
ретсіз мазасын алмайтын аса ақылды адам болған. Біреу ар- 
қылы емес, бәрін де өз көзімен көріп,өз құлағымен естуді 
ұнататын. Соғыстардын ыңғайымен тағы да орын ауысты- 
ру қажеттілігі туындайды. "Старники, Ботвиново деревня- 
лары маңынан бақылау пункттерін қою керек" деген бұйрық 
алысымен, Қ.Сұрағанов барлаушы, байланысшыларын алып, 
айтылған жерлерге шыға бергенде, жау минометшілері ок 
бората басгаған. Қып-қызыл миналар үсті-үстіне жарылып 
жатты, жарылып жатты. Старники, Ботвиново деревнясына
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қайткенде тез жетуге асыққан лейтенант Сүрағанов жауын- 
герлері тіпті жау минометшілерінің боратқан ажал оғынан 
да қорықпайтындай. "Жатындар!" деген Қүдайберген бұйры- 
ғын да даң-дұң жарылыстардан уақытында ести алмаған 
кейбір жауынгерлер жараланып та жатты. Әйтеуір каза тап- 
қандар болмады. Жараланған 5-6 жауынгерді жаяу әскердіц 
санитарлық ат көлігі жинап алып, медсанбатқа алып кеткен. 
Бақылау пунктінде бір аптадай болып, жау қарауылдаған 
Сұрағановтар немістер жағынын 3-4 танкісін, басқа да адам 
күшінің көзін жойып, өз полктеріне оралған болатын. -Жа
раланып, қатардан шыкқан жауынгерлер кегін алдық, - десті 
Сұрағановтар дивизион командиріне. 468-ші артполкінің 
атақты 49-шы армияның құрамына енетінін, полктің сол күні 
жауынгерлік Қызыл Туын да қабылдап алатынын, Кызыл 
Туды артиллерия генералынын өзі тапсыратынын, полк 
құрамы күнілгері естіп, білген. Жауынгерлер жаңа киім-ке- 
шек алып, жуынып, қырыньіп полк өміріндегі үлкен мереке- 
ге қапысыз қамданған.

Жауынгерлердің бәрі де 1-ші дивизион зеңбіректерінін 
қасына can түзеп, генералдың келуін тағатсыз тосқан. Та- 
ңертеңгі 11 сағат 15 минут. Артиллерия генералы Самойлов 
машинадан түсер-түспесте, полк командирі Королев: "Полк 
смирно"! деп қатқыл үнмен команда беріп те үлгерген. 
Полктің өңшең сайыпқырандары "Интернационал" Гимнінің 
адам жүрегін тербеген әсерлі әуенімен қара ағашша қатып, 
полк командирі мен армия генералынын түс кейіптеріне, 
ортаға-алдарына қарап қалған. Жауынгерлер алдында ерек- 
ше сабырмен сөз сөйлеген генерал аса қасиетті де, қадірлі 
полк туын Королевқа ерекше бір қошеметпен тапсыра бер- 
генде, оркестрдің салтанатты маршы да ойналып, жауын- 
герлерді бір сәт жігерлендіріп, Отанға деген сүйіспеншілік, 
патриоттық сезімдерін оятқандай еді. Салтанатты сап түзе- 
уден соң полк жауынгерлеріне мерекелік түскі ас берілді. 
Кешке дейін демалып, ес жинауға уақыт табылды.

Наурыз айының бас кезі. 49-шы армия қолбасшысының 
бұйрығымен армия құрамы алға жылжитын болды. Бірақ "68-
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ші артиллерия полкі 31 -ші армияның артиллерия құрамын 
толықтыру қажет" деген тосын, күтпеген бұйрық алады. Полк 
зенбіректері қауырт түрде Петрики деревнясының маңына, 
бақылау пунктгері, - Судиловичи, Новое село елді мекендері 
тұсына орналасады. Таңертеңгі сағат 9. Аты аңызға айналғ- 
ан, қаһарлы "Катюша" жау жағына ажал оғын жөнелте баста- 
ған. "Катюшаның" атьюынан соң, жауынгерлер үлкен де ма- 
ңызды жауға қарсы шабуылдың басталатынын әбден біліп 
алғанды. Артынан айбынды артиллерия каруы - ауыр калибрлі 
зеңбіректер де жер-көкті солқылдата атысқа көшкен. Екі күнге 
созылған атыстарда жау Юсинистрой, Лысырщики елді ме- 
кендері тұсына орнатқан бекіністерін тастап, өлгендері мен 
жаралыларын да жинай алмай, майдан даласында от оранған 
танкілері тасасымен тірі қалғандары жан-жаққа бьггырай, бой 
тасалаған. Орны еш толмас өкінішке орай, сол бір жаумен 
болған бетое-бет арпалыстарда бірінші дивизион командирі 
Григорий Бачило, 1-ші батареянын командирі Петр Коломи- 
цевтар асқан ерлікпен Совет жауынгерлеріне тән патриотиз- 
ммен каза тапқан. Қос қаһарман Витебск облысыньщ Петри- 
ки бейітіне қатар жерленеді. Наурыздың 9-ы күні тансәріден 
жау артиллерияшылары, тағы да атыстарын бастап кетті. Жау 
дегені іске аспады. Тегеурінді қарсылыққа шыдамаған жау 
күші шегінуге мәжбүр болды. Азды-көпті сәтгіліктерден соң 
полк артиляерияшылары көшпелі моншаға түсіп, ішкі киім- 
дерін ауыстырып, бой сергітіп алған. Сұрағановтар дивизия- 
сының зеңбіректері ендігі жерде Киселы селосы түбіне бекініп, 
бақылау пункттері Никитнно, Желедково елді мекендері ма- 
ңына орналасады. Сәуірдід 27 жұлдызы. Бақылау пунктінен, 
стереотрубадан көз айырмай бақылап тұрған Сұрағановтар 
жаудың артиллерия колоннасын байқап қалады. Тракторла- 
рға тіркелген 105 мм-лі 4 зеңбірек қаннен-қаперсіз жолсыз 
тартып келеді. Бақьшау пунктіне дивизион командирі Кубаш- 
вилидін "атың.аар!" деген командасынан соң Сұрағанов Қүдай- 
берген ез артиллерияшыларьша: - 7 снарядпен жау зеңбірек- 
тері мен тракторларын құртыңдар! - деген бүйрық береді. 
Байланысшы командир бүйрығьін берер-берместе-ақ жаудың



80

көз ұшындағы зеңбіректері мен тракторлары қып-қызыл жа- 
лынға оранып, артынан қара түтіні будактап, майдан дала- 
сында мелшие-мелшие қалған. Сұрағановтардың 3-ші диви
зионы тағы да орын ауыстыратын болды. Бұл жолы дивизион 
колоннасы Буда-Городец-Овшаны бағыттарымен түнде, трак
тор шамдарын жақпай жүріп отырып, Ремистово елді мекен- 
іне жақын тұсқа - орман ішіне орналасуы керек-ті. Ертеңінде 
эр дивизион командиріне жеке-жеке әскери тапсырма беріл- 
ген. Барлығы да жау жағының бағытын, қарулы күштерінің 
түрлерін де барлйушылардың жан қиярлық ерлік істері, тапқ- 
ырлықтары нәтижесінде біліп алған. Жау жағынан қолға 
түскен "тіл" де шыбын жанының құрбандығына бәрін шалғ- 
ан. Бар бүккен ішгегі сырын актарып-ақ берген. Жаумен бо- 
лған толассыз айқастарда 49-шы атқыштар дивизиясы алға 
қозғала алмай, титықтап түрып қалған болатын. Осы әскердің 
алға соғыспен жылжуы үшін дивизия бағытына кесе-көлде- 
нең тартылған жаудың мықты бекінісін бұзып, жау күшін есең- 
гірету, тіпті жойып жіберу міндеті қойылған-ды Сұрағанов- 
тар полкіне. Әскери тапсырма орындалып, дивизия толық 
құрамда соғыспен алға жылжуға мүмкіндік алады.

Жаздың ыстық аптапты шілде айы. 142-ші артиллерия 
бригадасы құрамында орын ауыстырған 468-ші артполкі 222- 
ші дивизия командирінің бүйрығы бойынша Госпоры село- 
сыньщ іргесіне келіп, бақылау пункттерін Жевень елді мекені 
тұсына қоюлары қажет болған. Совет әскерлерінің карсы 
шабуылдары нәтижесінде неміс құрамаларьі шегіне отырып, 
Днепр жағасына келіп тірелген. Неміс командованиесінің 
Днепрден, Литва, Белоруссия жері арқылы ағатын Неманнан 
да әрі асып шегінгісі келмеген. Бұл өзендерден аса шегіну - 
бүкіл 2-ші дүниежүзілік соғыстың жеңісті күндерін жақында- 
татьін болар еді. Совет әскерлерінің де Днепрден өтіп, Гер
мания шекарасына тірелуін де Гитлер және оның генералда- 
ры - гитлершіл коалициянын үлкен жеңілісі деп бағалаған. 
Сондықтан неміс армиясының мықты құрамалары Днепр 
өзенінің өз жақтарьіндағы жағасына алынбас камалдай қорғ- 
аныс шептерін жасаған болатын. Жаумен шайқастарда шегі-
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нуге де, реті келгенде қарсы шабуылға шығуға да көндігіп 
алған 468-ші артполкіне тағы да стратегиялық аса маңызды 
әскери тапсырма берілген. Бұл тапсырма бойынша 222-ші 
атқыштар дивизиясының Днепрдің батыс жағына ауысуына 
артполкінің көмектесуі қажет еді. Жаудың әскери техника- 
сы, адам күші Неман арқылы көпірмен ішке қарай жанталаса 
өтіп жагқан. Жоғарғы жақ: "Жау техникасының көп бөлігін 
ішке қарай өткізіп, Қызыл Армияның напакасына қалдырып, 
немістер ұшін жұмыс жасап тұрған көпірді, қайгкенде бұзыи, 
жау күшін екіге бөліп тастау керек" деген нақтылы тапсыр- 
маны майор Корепанов басқарған Қ.Сүрағановтардьщ диви- 
зионына береді.

Майор Корепанов:
- Жолдас лейтенант, ана түрған биіктікті көрдің бе? Ол 

биіктікте немістер жоқ. Егер сол биіктікке аман жетсец, 
көпір де, одан өтіп жатқан немістер де саған жақсы көрінеді. 
Сенін міндетің сол көпірді бұзу, - деп майор бұйрығын 
шегелеп айтқан.

Лейтенант Қ.Сұрағанов радистері мен барлаушыларын 
және 2 бөлімшенің солдатгарьш соңына ерітіп, аман-сау биі- 
ктікке де жеткен. Майор Корепановтың айтқанындай, биікті- 
кте немістер болмады. Биіктіктен шынында да көпір, одан өтіп 
жатқан жаудың жүк машиналары ап-анық керініп түрған. 
Қ.Сүрағанов рация арқылы аргвзвод командирі Шкарлатқа: -
7 снаряд қана шығындап, жау өтіп жатқан көпірді бүзыңдар!
- деп команда берді. Тәжірибелі командир Шкарлат Қ.Сұра- 
ғанов бұйрығьш қапысыз орындады. Көпір бірнеше жерден 
морт үзіліп, жаудың 2-3 машинасы суға кетті. Қалған техни- 
касы ішке өте алмай, арғы жағада мелшиіп тұрьш қалды. Тап- 
сырманы сәтті орындап, бір сәт тыныстаҒанда, аға сержант 
Г аврилов стереотруба арқылы азық-түлік тиеген немістің жүк 
машинасын байқап қалған ғой.

- Екі барлаушыны жіберіп алып жағдайды білгізейік, - 
деді тағы аға сержант Гаврилов.

- Тағы да рация арқылы шүғыл тапсырма алып қалуы- 
мыз мүмкін. Немістер де жанталасып, қираған көпірге қара-
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май, техникалырын тастап, арғы жаққа сал жасап шығып 
жатыр. Мумкін дайын мишень де бізге қажет болар. Барса, 
тезірек қайтсын! - деді Қ.Сұрағанов сүйікті көмекшісі Гав- 
риловтың көңілін қимай. Сұрағановтар тапсырманы орьгн- 
дап болып, биіктікте ұзак тұрьш қалған. Байланьгсшыларға 
еш бұйрық түспеді. Ақыры рацияға дивизионный штаб бас- 
тығы шықты.

- Біз әлі биіктіктеміз. Енді қайда баруымыз керек?- деді 
Қ.Сүрағанов штаб бастығына.

-Дивизион басқа жаққа кетіп барады. Өз батареяңды 
мьіна село тұсынан табасың, - деп карта бойынша село ба- 
ғытын айтып жатты ол. Жол бойы жаяулып- жалпылап, кар- 
тадан ауық-ауық көз айырмай Қ.Сүрағанов жауынгерлері- 
мен еш шығынсыз, аман-сау тып-тыныш жатқан бір хуто- 
рға кіре берді. Жол бойында кезіккен ақсақалды қария үйіне 
апарып, жігіттерге ыстық тағамын қойып, бәйек болды. 
Бұлар да неміс машииасынак түсіріп алған шнапстарын ішіп, 
бір сәт көнілденіп, бой көтерген.

Түнде жүріп отырып Сұрағановтар өз батареяларына да 
келіп жетті. Бәрі тым-тырыс үйқыда.Үзақ жолдан қажыған 
бұлар да бел шешіп, ұйқыға кетті. Қ.Сұрағанов өз жауын- 
герлерінен бұрын тұріп, батарея командирі Чернобровкин- 
ге жолықпақ болды. Ол маңызды гапсырманы орьгадап, жа- 
яулап шаршап жеткен Қ.Сұрағановты тәтті үйқысынан оят- 
қысы келмей, екі тедефонисті ғана төсектен түрғызып, таң 
бозара бергенде телефон желісін тартқыза отырып, бақы- 
лау пунктіне кетсе керек. Сүйікті командирімен жүздесуге 
асыққан Қ.Сұрағанов бакылау пунктіне тез-ақ жетті. Аса 
күрделі әскери тапсырманы орындап, аман-сау қайтқак 
қазақ офицерін комбат қушақтап, бетінен сүйді. - Біз де сен- 
дердін амандықтарынды тілегенбіз таңертең. Орыс офице- 
ріне лайық іс атқардыңцар. Алда әлі талай жорыктар күтіп 
түр бізді. Тек аман болайық, - деді батарея командирі. Бұл 
тамыз айының бас кезі еді. Батарея командирі Чернобров- 
кин 70-ші атқыштар дивизиясының шабуылға шығатын жа- 
ғынан бақьшау пунктін орнатқызған екен. Бұл түстак да стг-



83

реотруба арқылы 4 құбыланы анық бақылауға болатындаЙ. 
Бақылау пунктінде болған 3-4 тәулік тек жаудың жолын то- 
сумен өткен. Қорғаныста тұрған 70-ші аткыштар дивизия- 
сынан да нендей де бір өзгерістер байқалмады. Кенетген 
немістердің көптеген танкілері мен өздігінен жүретін зеңбі- 
ректер can түзеп, Шеймена өзенін бойлап, Вилекайне, Вол- 
ковышкиді басып, онтүстікке қарай ойыскан-ды. Бұл кезде 
49-шы атқыштар дивизиясы қорғаныста түрған болатын. 
Атқыштар дивизиясы әскери стратегиялық маңызы зор "497 
квадрат" пен Волковышки станциясы жау шабуылдарынан 
қорғап түруы қажетті. Волковышки станциясыі ерекше 
қауіпсіз болғандықтан, станция маңынан Қ.Сұрағановтарға 
бақылау пунктінің орнын таңдап алу мүмкіндігі туған. Ба- 
қылау пункті үшін телефон сымын тарта бергенде, жаудың 
10 шақты танкісі тұтқиылдан шыға келді. Қорғаныста түрған 
атқыштар дивизиясының қорғаныс шебіне жеткізбей, жау 
танкілерінің және неміс автоматшьшарыньщ қайткенде көзін 
жою қажет болған. Мазасызданған лейтенант Қ.Сұрағанов: 
-Телефонистерге жетіндер. Бақылау пунктіне дереу байла- 
ныс орнасын,- деп артвзвод командирі барлаушыларды те
лефон сымын тартып жүрген байланысшыларға жүгіртіп 
жіберді. Өзі үй аралыктарымен бой тасалап келе жатқанда, 
анадайдан:- Жолдас лейтенант, мені жау танкісініц астына 
қалдырып барасыңдар ма?- деген біреудің аянышты әрі 
қүлаққа таныс дауысы естілген.

- Мен сіздермен бір жыл бойы бірге жүріп, жаумен шай- 
қаспап па едім?- дейді тағы сол жаралы жауынгер. Қ.Сүра- 
ғанов өз көзіне өзі сенбей: -Сен менін взводымның есептеу 
бөлімінің командирі сержант Иван Пахомов емессіц бе? - 
деген. Иван Пахомов 142-ші артбригадасының құрамында 
басқа батареяда болатын. Ауыр жараланған сержантты қаза 
болды деп ұқты ма, әлде дамылсыз жарылған жау снарядта- 
рынан қорықты ма, әйтеуір қарулас достары мұны майдан 
даласына қалдырып кетіп, өздері бас сауғаласа керек.

- Иә, мен езіңіздің Иван Пахомовыңыз, жолдас лейте
нант,- деп бір аяқ, бір қолынан ауыр жараланған, көп қан
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кетіріп, бет-жүзі сұрланған. орыс солдаты жылап жіберген. 
Қ.Сұрағанов анадай жерге ұшып кеткен автоматын алды да, 
өзін арқалап алып, жүгіре жөнелді. 250-300 метрдей жугіріп 
келіп, байқаусызда Қызыл Армия жаяу әскері окопының 
ішіне құлап түседі. Окопта жатқан солдаттар дереу өз са- 
нитарларьін шақырып алып, жаралы солдатты зембілмен 
алып кетеді. Бақылау пунктіне, өз телефонистеріне келген 
Қ.Сұрағанов артиллеристерімен орнаған телефон байланы- 
сына риза болып, зеңбірекшілеріне команда бере бастаған. 
Станцияга тақап қалған жау танкілеріне ауыр калибрлі зед- 
бірек-гаубицадан снарядтар бірінен соң бірі атыла берген, 
атыла берген. Жау танкілері отқа оранып, автоматшылар жер 
күшқан. Иван Романович Пахомовтан 3-4 ай уақыт өткен 
сон Қ.Сұрағановқа хат келген. Бір аяқ, бір қолынан айыры- 
лған жауынгер өзінің туған жеріне - Воронеж облысының 
Кантемиров ауданы, Митрофановкаға барыпты. И.Пахомов 
майдан даласында ажалдан құтқарған қазақ офицері жай- 
ында жерлестеріне тебірене әқгімелесе керек. "Егер соғыс 
бітіп, ол офицер елге аман оралатын болса, бізге келсін. 
Құрметті қонақ ретінде күтіп аламыз. Селодағы ең көркем 
әрі ақылды Мария есімді қызға үйлендіреміз"- деп жазған 
екен Иван Пахомовтың жерлестері. Осы хатпен бірге ару 
Мариядан да қазақ офицеріне арналған хат келеді.

- Егер соғыс жеңіспен аякталыгі, аман-сау елге оралса- 
ңыз, мен сізге тұрмысқа шығуға әзірмін. Тек жеңіспен оралы- 
ңыз, сүйіктім, - деп жазыпты көркіне ақылы сай орыс қызы. 
Европалық гитлерлік коалиция соццаттары Кеңестер Одағы- 
иың Қызыл Армия құрамаларының айбынды жауынгерлері- 
мен қыс айларында тіптен да шайкаса алмайтындықтарын 
соғыстың басталған жылында-ақ анық байқатқан. Москва мен 
Сталинград үшін болған қиян-кескі шайқастарда неміс жағы- 
ның бұл әлсіздігі женілістері себептерінің бірі болған. Ірі-ірі 
әскери операцияларын негізінен жаз айларына жоспарлап, 
үлкенді-кішілі жеңістерді Гитлер және онын генералдары жаз 
айларынан дәмеленген деген едік бұрын-да. Тамыз айының 
бас кезі 168-ші артполкінің 3-ші дивизион барлаушылары
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Дмитриев пен Катковтар бақылау пунктінде отырып, не- 
містердің үлкен әскери колоннасьшьщ Вербалистен шығатын 
тас жолмен шығысқа қарай зарлап келе жатқанын байқап қала- 
ды. Жаудың танк колоннасы, өздігінен жүретін зеңбіректері 
жүздеген автоматшы солдаттары әскери салтанатты шеруге 
шыққандай, терістікке бет алған. Жаудың бұл жойқын күші 
Совет әскерлерінің Кибертай мен Шербент өзені бағытына 
қарай жургізетін соғыс қимылдарын тоқтатып, бөгей тұру 
болса керек. Осы көріністердің бәрін бақылап түрған майор 
Корепанов Монастырев пен Катков сынды талай әскери жо- 
рықтарда сыналған, кәнігі барлаушыларын шақыртып алды. 
-Мына келе жатқан жау автоматшылары өзеннің батыс жағы- 
на бір адым да аяқ баспайтын болсын. Зеңбіректері мен танк- 
ілерінің өнерлерін өзіміз-ақ көріп алайық,- деп, талай қысыл- 
гаяң шақтарда сыналған барлаушыларды қолдарына неміс 
пулеметін беріп, қош айтысып аттандырып жіберген. Диви
зионный барлық батареялары зеңбіректерінен асқан дәлдікпен 
атьілған снарядтар жаудьщ жымысқы жоспарларьш іске асыр- 
мады. Гитлер сынынан өткен мақтаулы "Тигрлер", ездігінен 
жүретін зеңбіректері мен басқа да техникасы Корепанов ар- 
тиллерияшылары шабуьихынан отқа оранған, сау қалғандары 
әр жаққа шашырап, кейін шегінген.

Монастырев пен Катковтар да танкілері мен зеңбіректерін 
қалқалап атыскан неміс солдаттарын баудай қырқып, кейбірін 
кейін қайтарған. Майор Корепанов басқарған дивизионда 
лейтенант К^.Сұрағановтьщ артвзводы бұл жолы да атыс 
дәлдіктері мен ерекшеленген. Взвод есебіне тағы да жаудың 
от оранған 6-7 танкісі мен зеңбіректері жазылып қойылды. 
468-ші полк артиллерияшыларының жан сүйсінген ерліктері 
нәтижесінде жау бытыраған өз күштерін жинақтап, Қызыл 
Армия кұрамалары бекіністерін бұзып өтіп, шабуылға шығу 
жоспарларын, осылайша іс жүзіне асырмай тастаған.

Ірілі-ұсақты елді-мекендерді паналап, сол тұстарға атыс 
құралдарыя да шоғарландырып, сол елді-мекендерден шабуы- 
лға да шығып әбден кәнігі болған жау бұл жолы да Мерче село- 
сы тұсынан 468-ші полк бекінісіне қараи 7 өздігінен жү}эетін
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зеңбірегі мен. 5-6 танкісін, соңынан 350-400-дей автоматшыла- 
рьш өрбітіп, тағы да қарсы шабуылға шыққан. Бүл жолы полктің 
капитан Вдовин басқарған 7-ші батарея артиллерияшылары 
ерлікгін өздеріне тән үлгісін көрсеткен. Жаудьщ 1 зеңбірегін отқа 
орап, 1 взвод автоматшьілырын жер құипырған. Жау еріксіз кейін 
шегінуге мәжбүр болған. Сұрағановтардың 142-ші артбригада- 
сы тамыздың орта шенінде 33 -ші армияньщ артиллерияшылар 
тобын толыктырады. Жау болса, Мерче, Запель селолары мен 
Шеймена өзенінің батьісың, Волковышки поселкесінің шығы- 
сына қарай мықты қорғаныс жасаған. Жаудың тастай бекінген 
корғаныс шебін бұзып, шабуылдарын тоқтату үшін 33-ші ар
мия толық құрамында шешуші айқастарға мықтап дайындалғ- 
ан. Ақыры тамыздын 16-шы жұлдызында жаумен бетпе-бет 
шайқастар басталып та кетті. Сұрағановтар бригадасы 62-ші 
атқыштар корпусының шабуылдарына жол аша отырып, жау
дьщ қарсы әрекеттеріне тойтарыс бере бастады.

62-ші атқыштар корпусының Сұрағановтар қолдаған 
344-ші атқыиггар дивизиясы жаудан Волковышки поселкесін 
және Косеншики селосын тазартып, шабуылдарын әрі қарай 
жалғастырды. Тап осы күні 62-ші атқыштар корпусының 
басқа әскери бөлімдері жаудан Потвеце, Будзишки, Вокиш- 
кеш елді-мекендерін тазарта отырып, Шервинка өзенінің 
шығыс жағына бекікеді. Тағы да орын ауыстырулар. Бүл 
жолы Сұрағановтардьщ 142-ші артбригадасы 49-ші атқыш- 
тар дивизиясынын шабуылдарына көмектесетін болды.

1944 жыл, тамыз айының соңғы күндері. Сурағановтар бри
гадасы 33-ші армия артиллеристері тобының ерекше штабына 
айналады. Ерекше топты жаумен талай бетпе-беттерде өз әске- 
ри бөлімдерін шығынсыз қортап қалған, соғыстарда шьшығьш 
мол тәжірибе жинақтаған полковник Ершов басқарады. Әр 
күннің, әр апта мен айдың жаумен болған ұрыстардағы нәти- 
желері Кеңес әскерлері құрамалары, бөлімдері штабтарының 
назарынан тыс қалмаған. Әскери штабтар бастықтары соғыс 
тактикасы мен стратегиясының қыр-сырын жетік игерген ко- 
мандирлер мен қолбасшылардың сенімді көмекшілері бола 
білген. Штаб - Қызыл Армиякыц қан-тамыры, ішкі жандүниесі
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болатын. Бұлай дейтініміз - барлық байланыс құралдары штаб- 
пен жалғасып, хабарласып жататын әрі әр жауынгер қатан, есеп- 
те тұратьш. Бір ғана 33-ші армия құрамындағы 142-ші артил- 
лерияшылар бригадасы 1944-ші жылдың тамыз айындағы ұры- 
старында жау жағыньщ 75 мюшиметрлі 22 зеқбірегін, 105 мил- 
лиметрлі 36 зеңбірегін, 150 миллиметрлі 9 зеңбірегін, 10 мино
мет батареясын жойып жіберген, немесе қатардан шығарған. 
Жау жағы да бригада артиллеристерінің қапылыс тұстарын 
ерекше жақсы біліп отырған. Бетае-бет шайқастарда бригада- 
дан 4 офицер, 20 шақты сержант, 60-тай қатардағы жауынгер 
мерт болған. 30-ға тарга ауьф калибрлі зеқбірек, трактор ба
ска да соғыс құралдары жау шабуылдарында от оранған, істен 
шыққан. Соғыс қимылдарын шілде-тамыз айларында Шығыс 
Пруссия шекарасында жүргізген 33 -ші армия құрамындағы 
артиллерияшылардың ерекше тобы (бригадасы) тамыздың 31 
-пгі жұлдызында екінші дәрежелі жауынгерлік Суворов орден- 
імен марапатталады. -

Қыркүйек айыньщ басында уақытша резервке кешкен ар- 
тиллерияшылар біраз тыныстап, ес жияды. Қырыньш, көшпелі 
моншаға түсін, бой сергітеді, ішкі киімдерін ауыстырьш, ел- 
деріне хат жазады. Бірақ гыныстау ұзаққа созьшмады. Соғы- 
стың аты - соғыс болған соң, өз Отандарын шексіз сүйген 
жауынгерлер майдан өміріне әбден көндіккен. Қатыгез жау- 
ды жеңбей, қара басқа бақыттың да орнамайтьшын эр жау
ынгер жудырықтай жүректерімен сезінген. Жеціс ауылының 
алыс еместігі де белгілі болып қалған. Шегінген жау қарсы 
шабуылдарга да шығьш, бекініп әрі қорғапып, қайгкенде неміс 
жеріне Қызыл ескер белімдерін жібермеуге тырысқан. Кескі- 
лескен үрыстармен Сүрағановтардын артиллерияшылары 
Лейпуны, Марианполь, Друсконишки селоларын жаудан та- 
зарта отырып, Верхополышида селосы маңына жетіп, бекіні- 
сте түрады. Бұл - қыркүйек айының 2 -ші жартысы еді. Келесі 
бір бұйрық жеткенше резервте тұрып тьшыстаған Сұрағанов- 
тардың 142-ші артбригадасьша 33-ші армиядан жоғары шенді 
офицерлер келіп, бригаданың жауынгерлік Қызыл туына 
"Қызыл ту" орденін қадаған болатын.
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Отанның сол кездегі ең биік марапаты - жауынгерлік 
"Қызыл ту" ордені бригада солдат, офицерлерін ерекше бір 
өзіндік қуанышқа бөлеген. Отанға деген сүйіспендік артып, 
жарқыраған орден жауынгерлерді жаңа жеңістерге жетелеген- 
ді. Бригада жауынгерлері жаңа орден бетін кір шалмасын деп, 
аздап жуып та тастаган. Солдатгар бірсәт кеңілдерін котеріп, 
сақа солдаттар мұрттарын ширата, мәре-сәре күліскен. Елде 
қалған туыстарын, сүйген жарларын еске алысқан.

Резервте түрған айбынды 33-ші армия тағы да орын ауыс- 
тырып, бірінші Белорус майданының құрамына енеді. Со
тые қимылдарының мақсаттары, бағыттарына сәйкес, бірне- 
ше мәрте орын ауыстырған бірінші Белорус майданы құра- 
мындағы 33-ші армия Люблин қаласы түбіне бекінеді.

Мұнда ірі әскери құрама бір айдай тұрып, ірі шабуыл- 
дарға әзірлік жұмыстарын бастап кетеді.

1945 жыл, қаңтардьщ 14-ші жұлдызы. Сағат тілдері та- 
ңертеңгі 8 сағат 30 минутты көрсеткен. Бұл уақыт - армия 
құрамаларыньщ жаппай шабуылдарға көшкен уақыты бола
тын. Айбынды да әйгілі "Катюша" ажал оғын жауға төгіп, 
төмпештеуге кіріскец. Соңынан ауыр калибрлі зеңбіректер- 
ден атылған снаряд бір сәт те толастар емес. Жер-көк дүр 
сілкінген. Жаумен шындап "ойын" басталып-ақ кеткен. Жау 
жағын есеқгіреткен артиллерия дайындықтарынан соң, 33- 
mi армияның жаяу әскер бөлімдері тек алға соғыспен жылжи 
отырып, Ясенец, Солецка бағыттарына шыққан. Жаяу әскер 
негізінен, 9-шы танк корпусының қолдауымен соғыс қимыл- 
дарьш бастаған болатын. Танк корпусы - майдан даласындағы 
жаумен болған соғыстың негізгі айбынды күшіне айналды. 
Кеңестік "Т-34" танкісі бұл жолы да "өзінің өнерін" жауға 
көрсегіп баққан. Жау да көп шығындарына қарамастан, қатгы 
қарсылық жасаған. Сұрағановтардың 142-ші артбригадасы 
Могильно, Добропонь елді-мекендері гұсынан таң алдында 
ілгері жылжи бергенде, ағаш ішіне бекінген барлаушылар 
дивизионынан байланысшылар: - Тас жолмен өздігінен 
жүретін 2 зеңбірек, 1-2 танк, 75 миллиметрлі 2 зеңбірек, 300- 
дей автоматшыларымен жаудың автомобиль колоннасы ілге-
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рілеп келеді, - деген тосын хабар алады. Полк командирінің 
бұйрығымен 4-ші батареяның бір зеңбірегі, 2-ші батареяның 
2 зеңбірегі бір уақытта жау колоннасымен атысқа шығады. 
Үрейленген жау автоматшылары машиналарынан тусе-түсе 
сальпі, автоматгарын кезенін, "не де болса көріп алайық сен- 
дерді" дегендей, Сұрағановтар жагына қаптай лап қояды. Жау 
солдаттарын неғұрлым жақындата әкеліп барып ойранды 
көрсетпек болған 2-ші дивизионный командирі капитан Пе- 
липас, 2-піі батарея командирі лейтенант Чумаков жауынгер- 
лерін көтеріп, уралап қарсы шыбуьілға шығады. Орыс жау- 
ынгерлерінің "урасы" мен "Т-34" танкісінен, ауыр калибрлі 
зецбіректері мен "Катюшадан" әбден заразап болған румын, 
италиян жалдаптары бұл жолы да құтылып кетпестерін білген- 
дей еді. Бірінен сон бірі қолдарын көкке көтеріп, ербиісіп 
қалған. Кейбіреулері тіпті "Гитлер капут" деп, "Токио-Рим- 
Берлин" одағының айбьшды Қызьш Армия алдьшда сөзсіз тізе 
бүгетінін де күн ілгері мойындағандай, Совет солдаттарына 
беріле берген. Әсіресе, осы бір болған арпалыста Сорокин, 
Корнеев сынды 3-ші батареяның атқьпптары, Корсаков бас- 
қарған зенбірек расчеты ерліктің орыс солдатына тән үлгісін 
көрсетіп баққан.

Берлинге барар жолда 
1945-ші жылдьщ қақаған боранды, аязды ақпан айы. Жер 

шарының Европалық бөлігінде, дегенмен, бұл ай онша аязды 
болмайды. Борандары да саябырлап, дүлей борандар азаятын 
жылдың бір мезгілі-тін. Сүрағановтар артиллерияшылары қос- 
тап келе жатқан 62, 16-ші атқыштар корпусының бөлімдері 
Одер өзені жағасындағы Аурит, Одер-Ферберк, Дуниц елді 
мекендерін жаудан тазарта отырып, өзеннін арғы жағына со- 
ғыспен шығу қамын ойлаған. Сұрағановтардың 2-ші артдиви- 
зионьшың жәрдемімен ғана соғыс ідшылдарына көшетін әске- 
ри бөлімдер жау жағынын күшті қарсылықтарына үшырап 
отырған. Неміс әскери бөлімдері енді өз жерлері: Брискофтьш 
дамбаларында, Визенау елді-мекені түсында, Цильтендорф 
селосыньщ шығысыкда, Фогензак тусында ‘ \Ь і з ы л  Армиянык
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38,62,16-шы атқыштар корпустары құрамаларымен бетпе - бет 
соғысуға мәжбүр болады. Қатты қарсылықтарға тап болған 
Қызыл әскер бөлімдері, қайткенде, Одер өзеніне дейінгі шайқ- 
астырда Сұрағановтар қорғап келген бір полк алғашқылардың 
бірі болып, өзеннен өте бастайды. Бұл кезде Сұрағановтар езен 
жағасында келесі бір команданың берілуін тосып, сәл кідіріп 
қалған болатьш. ГТолк жауынгерлері сарылып тұрған аршлле- 
ристерге "бізбен бірге өтпеуші ме едіңдер?" дегендей, тунжы- 
рай қарасқан. Одердің арғы жағында жаудың мықты қорғаныс 
шебі жасалған. "Өтсен - сыбағаң дайын" деп, жау оқтарын 
құрғақ ұстаған. Артиллерияның көмегінсіз шыққан жаяу 
әскерді о жақта, шындығында, ажал тосып іүрған еді.

Кенеттен телефоншы Гаврилов: - Жолдас лейтенант, 
жаяу әскер сержанты маған: "шынымен өлімге қиғалы 
тұрсындар ма?" дейді. "Не істеуіміз керек?" деген - ді суйікті 
командирі Қ. Сұрағановқа.

- Ендеше, жедел жағадагы үйлерден қайық іздейік. Тез- 
детіп арғы жағаға шығайық, - деді, лейтенант Қ. Сұрағанов 
та кәп ойланбастан.

Сержант Гаврилов қысылтаяң шақта командирінің 
ақылға қонымды қабылдаған шешіміне риза болып, ендігі 
мақсат - Одерден аман - сау өту деп, іштей бекінген.

Қ. Сүрағанов Александр Иванов пен Виктор Витальев сын- 
ды жауынгерлерін ерітіп өзен жиегіндегі деревнядан бір кемпір 
мен шалдың жаудан жасырып қойған су жаңа қайығын алады.

Кемпір - шалдың жомарттыктарына қатты риза болған 
Сұрағановтар бұлармен құшақтаса қош айтысып, қайықпен 
өзеннің арғы жағасына өте бастайды. Қайыққа он иіақты 
катушка, бірнеше кесек тас артып, катушка сымының бір 
ұшын телефон аппаратына косып, бір үй іргесінен окоп 
қазып, оған жасы 50-ден асқан қатардағы жауынгер-байла- 
нысшы Мухинді отырғызып, өзеннен бес Сұрағановтық ар- 
гиллерияшы өте бастайды.

Әрбір 30-40 метрден кейін сымға байланған тас өзен 
суына батырылған. Катушка сымын әзен суына ауыр тас- 
тар арқылы осылайша батыра отырып, зеңбірекшілер жа-
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ғада қалған Мухинмен телефон арқылы байланыса өзеннің 
арғы жағасына, жарылған жау снарядынык астында терең 
судан аман өткен.

Одерге дейінгі шайкастарда колдап келген полк жауын
герлер!, басқа да әскери бөлімдер жауынгерлері қайықпен жау 
оғының астынан аман өткен артшшерияшьшарды құшақтап, 
беттерінен сүйіп жатты.

- Енді бізге қорқыныш жоқ. Жанымызда - артиллерия- 
шылар, - десті қатты қуанған жаяу әскер солдаттары.

Қ. Сұрағанов жігіттері ең алдымен колайлы жерге ба- 
қылау пунктін орнатып, өздеріне бас сауғалайтын блиндаж 
да казып, маскировака жасап үлгерген-ді.

Жарылған снарядтар, тасталған бомбалармен астан-кес- 
тен болып, толқын атқан Одер өзенінен тартылған телефон 
байланысын өзеннің арғы-жағындағы сауысқандай сақ, ұйқыға 
аса сергек Мухин арқылы Гордеев тағы бір тексеріп шыққан 
еді. Бір кезде телефон шыр ете қалды. Байланыска батарея 
командирі капитан Чернобровкин шыкса керек.

- Жағдай қалай, тірімісіндер? Бақылау гіунктін қолайлы жерге 
орнаттыңдар ма? Сенін Одердің арғы жағында екенінді Корепа- 
новқа айтьш едім, ол қуанып қалды. Жаудың әуе шабуыддары- 
нан, әсіресе каңғыған жау оғынан сак болсын, - деп жатыр. 
Көріскенше жоддас лейтенант, - деп, Чернобровкин сөзін қыска 
ғана қайырған. Қысылтаяң сәтге басқа бір полктің қауіпсіздігін 
ойлап қабылдаған шешіміне командирлері наразылық білдіріп, 
ұрсьш тасгауы мүмкін деп те ойлаған еді ол. Бірақ олай болма- 
ды. Ол полктің де жауынгерлері Кеңес әскерлері солдаттары 
екенін, олардың да Отан үшін от кешіп жүргендерін жүректері- 
мен сезінген командирлер Сүрағановтың бұл іс-әрекетін тіпті 
ерлікке балаған. Сұрағановтың табан астындығы тапкырлығын, 
өзеннен өту кезіндегі Совет солдатына тән батылдығын майор 
Корепанов бригада командиріне хабарлайтыньш айтса керек. 
Артынан іле дивизион командирі майор Корепанов лейтенант 
Сұрағановпен тікелей байланысқа шықты.

- Әуелі өздерінді сақтандар. Ататын снарядтарынды, ар- 
тиллерияшьшарьшды біз мұнда әзірлейміз. Бірінші зенбіректін
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координатын жазып алып, картаңа белгіле. Белгілеген ориен- 
тирлеріңе жеке-жеке атуға қажетті денгей, нысананы есептеп 
қой! - деп майор Корепанов сөзін қысқа ғана кайырған-ды. 
Бақылау пунктіне телефон байланысын тартар-тартпаста арғы 
жақтан кіші лейтенант Шкарлаттьщ қатқыл үні естіле берді:

- Біз атуға әзірміз. Тек өзінді сақта. Команданды қажет 
болғанда берсең болды. Жаңа ғана Чернобровкин келіп кетті. 
Сұрағановтың командасын еш кідіріссіз, әрі ерекше бір 
дәлдікпен орьшдамасаң, ол жауынгерлерімен кұриды, ол жак 
неміс жері, неміс әскерлері де мықты қорғаныста тұр, осыны 
қатты ескергейсің. Егер Сұрағанов командасын мүлтіксіз орын- 
дамасаң, өліп кетсе, сені де өлтіремін деп, зәремді алды, - деді 
Сұрағановпен тікелей байланыска шыққан зртвзвод командирі.

- Мен әзірше немістер жағының бізге таяған қарулы 
күшінің қандай мелшер, дәрежеде екенін біле алмай 
тұрмьш. Егер жау жағынан түтқиылдан танкілер шабуылы 
басталып кетсе, Шкарлаттың екі зеңбірегімен ештеңе өндіре 
алмаймын, - деді лейтенант Сұрағанов телефон арқылы.

- Олай болса, дивизионный 7-ші, 9-шы батареяларын 
көтереміз. Ол батареялар зеңбіректерінің координаттарын 
Сұрағановқа хабарлап қойындар, - депгі, дивизион коман- 
дирі майор Корепанов. 7-ші және 9-шы батареяның коман- 
дирлері де ез зеңбіректерінің координаттарын лейтенант 
Сұрағановқа хабарлап үлгірген-ді. Батарея командирлерінің 
берген координаттары бойынша 2 батареяның зеңбіректер- 
іне де жеке-жеке ориентир, зарад, нысананын бәрін лейте
нант Сұрағанов дайындан алған болатын.

- Қажет болған жағдайда, тағы бір батареяны да пайда- 
ланарсың, - деп майор Корепанов лейтенант Сұрағановқа 
телефон шалған. Жаудың қорғаныс шебіне жақын барып 
орналасқан Кеңес әскерлері қүрамаларының да қауіпсіздігін 
қажет болғанда қорғау - Сұрағанов артиллерияшыларының
- 468-ші артиллерия полкінің, бүтіндей 142-ші артбригада- 
ның ерекше кәсіби білгірлікпен әрі асқан жауапкершілікпен 
орындайтын Отан-ана тапсырмасьі, туған жер бұйрығы 
іспетті еді. Қызыл әскер жауынгерлері Берлинге тіке шабу-



93

ылдардьщ Одер өзенінен басталатынын жақсы білі'енімен, 
Гитлерлік ордаға жаппай шабуьшдардың қашан басталаты- 
нынан бейхабар-ды. Берлинге шабуылдардың басталатын 
уакыты - әскери кұпия болып сақталган.

33-ші армия уақытша қорғанысқа қойылған. Армияньщ 
жаяу әскер бөлімдері басқа кұрамапарға ауысып, өзара орын 
ауыстырулар тағы да басталып кеткен. 468-ші артиллерия 
полкі 33-ші армияның артиллерияшылар бригадасы құра- 
мында әлі де тұрақтайтын болды.

1945 жыл, наурыз айының орта тұсы. Құдайберген түні 
бойы ұйықтай алмай, елдегі суйген қызы Қатшаны, анасы 
Жәникені, балалык бал дәуренін өткізген Қызылтанын, ту
гаи жері - Сұлуағашын, Қоржын көлін көз алдына елестетіп, 
тас қараңғы тунмен бірге ой түбіне батқан. Тан, алдында 
қатты ұйқыға кетсе керек. сержант Воронкиннщ тыныштық- 
ты бүзған тосын сыбырынан оянып кетті.

- Жолдас лейтенант, біздің блиндаждьщ үстіне неміс ав- 
томатшысы қакшиып турып капты. Не істеймін? - дегені.

- Неге атып түсірмедің? - деді іле Құдайберген де.

- Дәретке отыруға шыққан едім. Ендеше автоматымды 
алып, жан тапсыртайын, - деп, Воронкин автоматын ыңғай- 
лай берді.

- Тоқта, екеуіміз бірге шығамыз, - деді Қүдайберген. 
Блиндаждан Құдайбергенмен барлаушы Александр Иванов 
та автоматын кезеніп бірге шыққан-ды. Расында, неміс 
киімін киген, неміс автоматын оқ атуға дайындап, Гитлердің 
інісі тұрғандай көрінді Сұрағановтарға. Қызуқанды Алек
сандр Иванов автоматын алып, енді қағып түсейін дегенде, 
көрші полктін Құдайбергенге үйір армян ұлтыньщ өкілі -лей
тенант жігіт Ивановтың автоматын шап беріп ұстай алды.

- Ол біздін солдат, атпа! - деді армян офицері. Сәл ойла- 
нып, жігіттер бір-біріне қарасып, әрі қарайғы неміс солдаты-
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ньщ іс-әрекетін жіті бакылап тұрған кезде, солдат блиндаж- 
дан түсіп, ылдиға қарай қаша жөнелді. Шыдамы таусылған 
Алексанр Иванов автоматынан кезеьсті 3-4 патронын жүмсап, 
неміс солдатын сұлатьш салды. Автомат дауысын естіген окоп 
қазып жатқан ағаш арасындағы, жар жиегіндегі немістер де 
автомат атылған тұсқа қарай оқ жаудыра бастады.

- Сержант Гаврилов, қасыңа барлаушыларды альт, окоп 
қазғыш көртышқандардың жайын табыңдар! - деді Қ.Сұраға- 
нов комекшісіне. Гаврилов жігіттері немістерді баудай қырқып, 
қолдарын көтере берілген кейбіреулерін түтқындап, командир 
бұйрығын бұлжытпай орьшдап шыкгы. Төпеп жауған қара жаң- 
быр астында атыс та тоқтаған еді. Блиндажға келіп тыныстап, 
шел баса шай ішіп отырған Сурағановтарға көрші полктіц ар- 
тиллериящыларға үйірсек армян лейтенанты тағы да ентіге-мал- 
тыға келіп: - Сіздін солдаттар біздің де 1-2 адамымызды атып 
тастапты - дегені.

- Мынауың не деп тур? - деген кейіппен Құдайберген 
Гаврилов-қа қарады.

- Жолдас лейтенант, біркелкі неміс плащ-палаткала- 
рын киіп алған жігіттерді, шындығында, немістер деп 
ұқтық, Бәрін бірдей жапырып тастамағанымызға тәубе, 
-деді Гаврилов.

Әңгіме аяқталар-аяқталмаста: - Жолдас лейтенант, сізді 
полковник шақырып жатыр, - деді бір армян солдаты боса- 
ғаны аттай беріп.

- Менімен бірге жүріңіз,- деді армян офицері Құдай- 
бергенге.

- Мен полковниктің блиндажын жақсы білемін. Сіз жүре 
беріңіз. Менің өзім апарамын өз командирімді , - деді барла- 
ушы А.Иванов армян офицеріне. Армян полковнигіне Сұра- 
ғановты қаруластары жалғыз жібермеді. 2-3 армян жігіті өліп 
кеткендіктек, полк командиріне жалғьіз бару қауіпті де бо-
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латын. Ақыры, Құдайбергенді әрі қорғаштап, әрі бөтен 
блиндажға адастырмай апару үшін барлаушы Александр 
Иванов автоматын кезеніп бірге баратын болды.

- Армяндар қаншыл. Тау халқының баласы емес пе ? 
Сенім бар ма? "Сақтансаң. сактармын'1 деген ғой бір жара- 
тушы да, - деді жол бойында Иванов суйікті командиріне.

- Сіздің шақыруыңыз бойынша келдім, жолдас полков
ник! - деп лейтенант Қ.Сұрағанов оң қолын шекесіне тіреп, 
етігінің екі өкшесін сарт еткізді.

- Қарсы келіп отырыңыз, жолдас лейтенант , - деп ар
мян улты окіліне тән акцентпен, алып тұлғалы қара сұр өнді 
полковник қазақ офицеріне тіл қатты. Құдайберген соны- 
нан бір елі де калмай еріп келген Иванов та полковник блин- 
дажына автоматын оқ атуға ыңғайлап, кіре берді.

- Қане, немістермен сіздің артиллеристер бүгін қалай 
соғысты? Уақытты алмай, қьісқаша ғана баяндаңыз, жол
дас лейтенант,- деда аса бір сабырлы үнмен полковник.

- Жаман соғысқан жоқ. Менің командамды мултіксіз 
орындады, жолдас полковник, - деді Қ.Сұрағанов , бүл да 
сабыр сақтап.

- Дұрыс-ақ. Біз немістермен сөйлестік. Бұлар бір рота 
штрафниктер екен. Бәріне шнанс беріп, еліртіп, жар қаба- 
ғына орнаған орыстарды қырып берсеңдер - жазаларьщ ке- 
шіріледі, - деп қолдарына бір-бір автомат, жетерліктей пат
рон беріп, қоя берген ғой. Жан-жақтан сезікті ештеме естіл- 
мегендіктен, штрафниктер өздеріне қаннен-қаперсіз, авто- 
маттарын бір жерге қоя салып, окоп қаза бастапты. Бізден 
бүрын бұларды сіздің солдаттар көріп, атқылай бастаған. 
Осы кезде неміс плащ-палаткасын киген біздің ақмақтар 
сіздер боратқан оқ астына тап болған. Штрафниктерге 
кемекке келе қалған немістердің өздері шығар деп, сіздің 
солдаттар бұларға да оқ жаудырған. Қаза болған 2-3 жау- 
ынгеріміз соғыс, жағдайын жете білмеген себепті, әрі қапы-
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сыз адқаулықтан мерт болды. Артиллерияшыларыңыз на- 
ғыз ер жігітгер екен. Менен оларға алғыс жариялаңыз! - деп 
армян офицері Қ.Сұрағановтын қолын ала берді. Өз блинда- 
жына осылайша аман-сау оралған Қ.Сұрағанов пен барлау- 
шы А.Ивановты қаруластары тағатсыз тосқан. Иванов ав- 
томагыньщ үні естілмеген соң да, артиллерияшылар бәрін 
де жақсылыққа жорыған-ды. Артиллерияшылардың көңілді 
кулкілері, айқасқан құшақ тарқар емес.

- Енді Ивановқа бір жүз емес, екі жүз грамм құй, - деп 
әзілдеді Қ.Сүрағанов телефонис Гордеевқа. Аз-кем көңілді 
отырыспен Сүрағановтық артиллерияшылар батыс Европа 
жерінің тағы бір кешін де батырған. Ертеңінде армяндар 
полкінен бір адам қалмай, орын ауыстыра қойыпты. Бұл 
полктің орнын 49-шы атқыштар дивизиясынык 222-ші атқ- 
ыіптар полкі басқан. Одердің жары биік, әрі тік болғандық- 
тан, Сұрағановтар шыққан пладдармға танктердің өтіп келуі 
неғайбыл еді. Жауға шабуылды негізінен бұл шағын плац- 
дармнан артиллерия бастайтын болды. Одердін арғы жа- 
ғындағы бұл шағын плацдармға келген жаяу әскер бөлімдері 
де иін тіресе шоғырланған. Бәрі де қаһарлы артиллерияның 
залпына, артиллерияшы командирлердің коррекгировкада- 
рына қатгы сенген. Бірде, 222-ші атқыштар полкінің 2- ба
тальон командирі: - Немістердің мына минометшілер бата- 
реясының үнін өшірші, мазамызды алып тұр,- деді лейте
нант Сұрағановқа.

- Мен өз бетіммен баска бөлім командирінін бүйрығын 
орындай алмаймын. Дегенмен, өз командиріммен байланы- 
сып көрейін, - деп Қ.Сұрағанов майор Корепановтан 7 сна
ряд беруін өтінді.

- Сен 7 снарядпен бір ғана миномет батареясын құртар- 
сың, жау жағында батарея көп. Сенің басты міндетің - жау 
танкілерімен шайқасу. Жау танкілерін немен атқыламақсын? 
Снаряд аз, - деп Корепанов лейтенант тілегік қабылдамадьз.
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- Мен бұл жақтағы жалғыз артиллерияшымын. Жаяу 
әскерді көзіміздің алдында жау минометшілеріне қырғызып 
қоямыз ба? Не үшін шықтым бұл жағаға? - деп, лейтенант 
Қ.Сүрағанов телефонмен дивизион командиріне айқай сал- 
ды. Взвод командирі мен дивизион командирінің телефон 
арқылы айқайларын біреулер бригада командирі полковник 
Ламинге білдірген екен. Қ.Сұрағанов дивизион командиріне 
айткан сөзін бригада командирі полковник Ламинге де теле
фон арқылы айна-қатесіз қайталады.

- Снарядтың тапшы екені рас, алда бізді не күтіп тур. Оны 
жақсы білесін. Жанындағы жау минометшілері батареясьшың 
сол 7 снарядыңмен көзін жой да, артынды қыс! -деп полковник 
Ламин қатқыл сейпеді.

- Құп болады, жолдас полковник! - деп, взвод командирі 
іле езеннін арғы жағасындағы кіші лейтенант Шкарлатпен бай- 
ланысқа көшті.

- Сіздің командаңызды күтудеміз. Біз дайын, - деп Шкар- 
лат та әскери тапсырманы орындауға сақадай-сай тұрған- 
дықтарын хабарлап үлгерді. Өзеннің арғы жағына команда- 
дан соң команда беріле бастады. Бас-аяғы 3 снарядпен жау- 
дың миномет батареясының күлін көкке үшырған Сұраға- 
новтық зеңбірекшілер келесі бір бұйрықты орындауға 
әзірлене берген...

Сүрағанов зеңбірекшілерінің атыс шеберліктеріне 
сүйсінген байланысшылар бригада командирі полковник Ла
минге: - Лейтенант Қ.Сұрағанов жау жағының бір миномет 
батареясын 3 снарядпен-ақ күлін көкке ұшырды, - деп хабар
лап та қойған екен. Телефон арқыпы Қ.Сүрағановпен тікелей 
байланыска шыққан полковник Ламин: - Снарядты дәлдеп 
түсіруге жақсы екенсің. Бұдан былай кездейсоқ, қысылтаяң 
шақ болған жағдайда жоғарьщан бүйрық тоспай, шешімді өзін 
қабылдап, артиллерияшыларына команданды бере бер. Бүгінгі 
ерліктеріңе ризамын, -деді. "Жақсы сөз - жарым ырьіс " де-
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гендей, жоғары шенді командирден алғыс алудың өзі бір ғани- 
бет-ау- деп, түйді іштей қазақ офицері Қ.Сұрағанов.

Бірер күннен кейін тағы да көршілес полкгің 2-ші бата
льон командирі Сұрағановтың бақылау пунктіне, стереотру
ба қасына келіп: - Қараңызшы, мына тұсқа, неміс минометш- 
ілері орнығып жатқанға ұқсайды. Жаңа күшпен толығып жа- 
тқан секілді. Бізден де 2-3 жауынгер ауыр жараланып қалды. 
Ендігісін өзініз білерсіз, - дегені. Қ.Сұрағанов көп ойланбас- 
тан, немістер жагының координаттарын картадан анықтап 
алып, кіші лейтенант Шкарлатқа команда бере бастады. Жау 
минометшілерінің бұл батареясының да 3-ақ снарядпен күлі 
көкке ұшқан-ды. Одерден Гитлерлік фашизм ордасы - Бер- 
линге тіке шабуылдардың уақыты да жақьшдап қалғандай. 
468-ші артиллерия полкі 49-ші атқыштар дивизиясының сол 
222-ші атқьшітар полкін қостайтьш болды.

1945-шы жыл, сәуір айының 17-ші жұлдызы.

- Унтерлинден поселкесіне бекінген жауды қайткенде 
қуып шығу қажет, - деген тапсырма алған 222-ші атқыштар 
полкі ендігі жерде Сұрағановтардың артиллерияшыларына 
қатты сенді. Полкті жау артиллериясы мен минометтерінен 
қорғау - Сұрағановтарға жүктелген әскери гапсырма болғ- 
андықтан, 222-ші полкке жүктелген тапсырма - 468-ші ар
тиллерия полкі жауынгерлерінін де ортақ міндеті еді. Лей
тенант Сұрағанов Одердід арғы жағындағы артвзвод коман
дир! Шкарлатпен шұғыл байланысқа шықты. Карта арқылы 
жау жағының буссолін, прицелін айтып, лейтенант Сұраға- 
нов команда беруге көшті. Шкарлат артиллерияшылары ат- 
қан 3-4 снаряд жау бекінген траншеяларға түсе бастады. 
Естері шығып үрейленген неміс солдаттары өлекселері мен 
жаралыларына қарамастан, траншеяларынан ыта-ыта, әр 
жаққа бытырай қашты. Унтерлинден селосы түбіндегі бұл 
көріністерді Сұрағановтар бақылау пунктінде стереотруба 
аркылы тамашалап гұрған. Унтерлинден тұсынан жау тара- 
пынан қауіптің жоқтығын козбен көрген артиллерияшьшар 
скдігі жерде бақылау пунктінін; орнын ауыстыруға мүмкіндік



99

алды. 1944-ші жыл, сәуір айының 23-ші жұлдызы болатын. 
468-ші артиллерия полкі қолдайтын 49-шы атқыштар диви- 
зиясының бөлімдері Фордер келі тұсынан аса алмай, мел- 
шиш тұрып қалды. 222-ші атқыштар полкі, 2-ші батальон 
командирі тағы да лейтенант Сұрағановқа келіп: - Алда мық- 
ты жау бекінісі тұр. Минометшілері бет қаратар емес. Қата- 
рамыз да сиреп барады, - деп, жанайқайға басты. Лейтенант 
Сұрағанов барлаушылар пайдаланатын перископты алып, 
жау шебіне қарай еңбектей беріп, бір биіктікке тап болды. 
Әр кез қасынан табылатын сүйікті Гордееві де катушкасын 
құшақтагі, телефон желісін тартып келе жатты. Гордеевінің 
жараланбай, аман келе жатқанына іштей қуанған Құдайбер- 
ген дөңес жерге шыға беріп, жау траншеяларын анық көреді. 
Тіпті, траншеяға жайбарақат жайғасқан жау солдаттары 
ауыз гармошкаларымен музыка әуеніне басып, өздерін қор- 
ғаштап тұрған минометшілеріне кәміл сенгендей-ді. Шын- 
дығында, Штатсфортнойбрюк ормандарының шығысынан 
шыға берістеғі ашық алаңнан неміс минометшілері оқты 
қарша боратып, өз шеберліктеріне тәнті болғандай, үсті- 
үстіне төпелеп жатты. Гордеев арқылы Шкарлатпен байла- 
нысқа шыққан Қ.Сұрағанов Штатсфорнойбрюк ормандарын 
паналай, оқ боратқан неміс пулеметшілерінің көзін бас-аяғы 
5 снарядпен жойып жіберді. Тарншеялардағы Гитлердің 
інілерін не істемекпін деген оймен Құдайберген өз коман- 
дирі капитан Чернобровкинмен телефон байланысына шық- 
қан болатын.

- Жаудьщ бір жаяу әскерінен біздін бір снарядымыз қым- 
бат. Жаяу әскерге снаряд шығындама. Сен жау шебінде түрсың. 
Әр уақытта сақтық керек. Алда сені не күтіп тұр, болжау қиьга, 
қоя тұр, - деген әркез ақылшы ағасьшдай болған батарея ко
мандир! сөзін қысқа ғана кайырып.

"Саудада достық жоқ" деуші еді, казақ нақылы, Черно
бровкинмен саудаласқанша, майор Корепановқа шығайын 
деген ниетпен, Қ.Сұрағанов жағдайды дивизион командир1.-



100

не де жеткізді. Майор Корепанов та Чернобровкинды қос- 
тап, ауыр калибрлі зеңбіректен жаяу әскерге қарсы оқ ату- 
дың тиімсіздігін айтқан-ды. - 3-ші дивизион командирлері 
өзара айқайласып, келіспей жатыр, - дегенді полковник Ла- 
мин байланысшылары аркылы естіп: - Айқайды токтатып, 
жағдайды баяндандар, - деді.

- Жау минометі біреу емес, бірнешеу және бәрі де фа- 
усг патронмен отыр. Жаяу әскеріміздің шабуылдарына тос- 
қауыл болып, бас көтертпей қойды. Жауынгерлер жағынан 
шығын да артып барады, - деді Сұрағанов № J -ге.

- Мен № 27-ні жақсы білемін. Сыннан еткен командир. 
Жау күшін өз көзімен көріп отыр. Рұқсат беремін, - деді ком
бриг. Өзара болған диалогты Одердің арғы жағындағы Шкар-
лат тыңтап отырған ғой.

¥

- Мен дайьшмын. Команданды бере бер, - деп саңқ етті 
кіші лейтенант. Корепанов пен Чернобровкиндердің ризашы- 
лықтарынан тыс жасаған іс-әрекетіне, түбінде жауап беретінін 
жақсы сезген Құдайберген Сұрағанов артиллерия офицеріне 
тән шеберлікпен, асқан жауапкершілікпен жау шебіне сна- 
рядтан соң снарядты тусірте берді. Алғашқы атылған 4-5 
снарядтың біреуі жау бекінген бірінші траншеяға дәл түсіп, 
жау солдаттары топыракқа көміліп, жер құшты. Кейбіреу- 
лері снаряд толқынымен көкке ербендей ұшып, жарбаң етіп 
жерге құлап жатты. Алғашқы нәтижелерді көзбен көрген 
Қүдайберген және оның байланысшьтары мен барлаушыла- 
ры бір сәт өз зеңбіректерінің соғыс қимылдарына, шеберлік- 
теріне қуана сүйсіні-ен. Одан әрі атылған снарядтар жау тран- 
шеяларыньщ үстіне дәл түсе бастады. Траншеяларына бекініп, 
тірі қалған жау солдаттары окоптарын тастап, қаша жөнелді.

- Қашқан жауды қуьіп жетіп, қүртпақ керек. Өйтпеген- 
де ол жау өзінді өлтіреді. Шабуылға шығайық, жолдас лей
тенант, батальон жауынгерлерінің қатары сиреп қалды. Бар-
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лаушыларыңыз бен радистерінізді қосып атакаға шықпасақ, 
бізде дәрмен шамалы, - деген еді аракідік қасынан табыла
тын 222-ші атқыштар полкі, 2-ші батальон командирі 
Қ.Сұрағановқа.

- Көтер барлық барлаушыларды! - деп лейтенант Қ.Сұра- 
ғанов телефонист Гавриловна бұйрық берді. Құдайберген бар- 
лаушыларымен тізе қосқан 2-ші батальон жауынгерлері "ура- 
лап" алға лап қойды. Қ.Сұрағанов пен 2-ші батальон телефо- 
нистері де сымдарын таркатып алға жылжыған, командирле- 
рінен бір елі қалысар емес. Бұлар жауды желкелей ықсыра 
отырып, Одер мен Шпрее өзенін жалғайтын дамбаға да қалай 
жеткендерін байқамай қалды. Кенетген барлаушы Александр 
Иванов Құдайберген қолынан үстай қалды. Өзінің периско- 
пын командиріне беріп жатып: - Арғы жаққа жау снайпер- 
лерін отырғызып кетіпті, аса қауіпті, сақ болыңыз, - деді. 
Перископпен дамбаның арғы жағын Қ.Сұрағанов байкап 
шықты. Расында да, 40-50 метр сайын окоп қазып, бекініп 
алған жау снайперлері винтовкаларын кезеніп, басы қылти- 
ған Совет солдатын көрсе, қағьга түсуге дайын отырыпты. 
Бекінетін тұс - орманды жер болғандықтан да, негізгі күш 
келіп жеткенше, тұрақтай түруға табиғаттың өзі қолайлы 
жағдай жасағандай. Сұрағановтык барлаушы, радистер окоп 
қазып, орнығып, командирлерінің келесі бір бүйрығын орын- 
дауға әзірленген. Лейтенант Құдайберген Сұрағановтьщ ор- 
динареці жасы 50-ге таяп қалған Мякишев деген жауынгер 
еді. Орта жасқа келген адамға тәуліктін кез келген уақытын- 
да әрі қанды майдан даласында әскери бұйрықтарды орын- 
дау оп-оңай да емес-ті. Ойда жоқта, жау минометшілерімен 
айқастардың бірінде взвод командирінің телефон байланысы 
үзіліп қалған болатын. Үзілген сымды жалғау үшін жүгіріп 
кеткен Мякишев бақылау пунктіне көпке дейін оралмады. 
Қысқасы, сол кеткеннен ол мол кетті. Талай қилы-қилы 
уақиғаға толы қанды майдан өмірінде қасынан табылатын 
Мякишевын Құдайберген ағасындай сыйлайтын, бауыр ба- 
сып алғак туысындай болатын да тұратьш. - Соғыстьш; ать; -
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соғыс та, - деп, Құдайберген жермен тартьшған телефон жел- 
ісіне ұзақ қарап қалған-ды Мякишевын тосып, ашыққан 
Құдайберген суйікті комбатына телефон шалды. "Солай да 
солай" деді ол комбатына.

- Мен саған өз ординарецім Кузьменконы жіберемін. Сен- 
дерге жетерлік ас-сумен барады. Әзірге тым-тырыс шақта тез 
кайтар. Жаман айтпай жақсы жоқ, - деді капитан Чернобровкин 
взвод ко.мандирі Қ.Сұрағановқа. Кузьменко да әңгімешіл, орта 
жасқа таяп қалған жігіт ағасы болатын.

- Соғыс болса, бітуге жақын. Омырауымда әлі тіпті ме
даль да жоқ. Күнделікті уақытым командирдің ұсақ-түйек 
тапсырмаларын орындаумен өтуде. Тіпті өткерген күндері- 
мде белгі жоқ, - деді ол қазақ офицері Қ.Сүрағановқа. Бугін 
атакаға шығып, бекінген жаудың шебін бүздық. Бұл жеті- 
стігімізде сіздің де улесіңіз бар. Сіз орден аласыз, -деді 
Қүдайберген Кузьменконын көңілін аулап. Кузьменкомен 
әнгімелесе отырып Құдайберген өзінін телефонист Мухинін 
көз алдына елестеткендей болды.

- Маған И.В.Сталин ұстайтын трубкадай трубка түсіріп 
бер, - дейтін махорканы дәміл-дәміл газетке орап қажыған 
Мухин командиріне. Өлген неміс солдатының қалтасынан 
тауып алған трубкасын Құдайберген жан қалтасьшан таста- 
майтын. Ернеуі сары жезбен көмкеріліп, әшекейленген труб- 
каньі алып: - Міне, бұл Мухинге сыйға тартылатын трубка, - 
деп Құдайберген Кузьменкоға корсете берген.

- Кенеттен зу етіп ысқыра ұшқан жау снаряды ағаш 
ішінде жарылды. Бұдан кейін де снарядтың дамылсыз аты- 
латынын жақсы білген артиллерист Қ.Сүрағанов Кузьмен
коны құшақтай алып, окоп қабырғасына жабыса, сақтанды. 
2-ші бір атылған жау снаряды дамба жақтан жарылды. Тағы 
бір снаряд сатырлап жарыла бергенде Құдайбергенкің бетін 
жып -жылы бір нәрсе жуып кеткендей болды. Құдайбергеннің 
құшағына енген Кузьменко біраз ьщырсып жатты да, қатты
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ышқына, терең күрсіне демалып, өмірден өте берді. Құдай- 
бергенді бастан ауыр жараланып, Кузьменконы өлді деп 
ойлаған Гордеев окоп шетінде егіле жылап тұрған-ды.

- Кузьменко қаза болды. Чернобровкинге тез хабарла! - 
деп взвод командирі Гордеевқа шұғыл бұйрық берді.

- Жолдас капитан, Сүрағанов басынан ауыр жараланып 
қалды. Кузьменко қаза тапты, - деп, телефонист Гордеев бата
рея командиріне шындықтан ауытқи хабарлап та қойды. "Екі 
жауынгердің бірі қаза болып,бірі ауыр жараланып қалды" де
ген хабар Корепанов дивизионы жауынгерлеріне тез-ақ тара- 
ған еді. Жау снарядының екі жәркішегі Кузьменконың мандай- 
ына терең қадалып, жарадан шапшып атқан кызыл күрең қан 
Құдайбергеннің өнебойын, бет-ауызын жауып кеткен, бірақ еш 
жері жараланбапты. "Қ.Сұрағанов басынан ауыр жарақат ачды" 
деген хабарды естіген дивизион командирі майор Корепанов 
та әуел баста қатгы күйзеліп, тек өзімен телефон аркылы ауыз- 
ба-ауыз сөйлескеннен кейін ғана көқілі жайланған болатын.

V

- Сіз бүгіннен бастап дивизионның байланыс бөлімін ба- 
сқаратын боласыз. Взводьщызды тапсырасыз, - деді майор 
Корепанов лейтенант Қ.Сұрағановқа.

- Байланыс бөлімі бастығынын орны қалайша босады? 
-деп Қ.Сұрағанов дивизион командиріне қарсы сұрақ қойды.

- Ол үлкен қателік жасады. Бір взвод байланысшыларын 
машинаға тиеп, жау бекінген селоға салып жетіп барғанда, 
немістер оларды ойланбастан қырып берген, -деп Корепа
нов болған уақиғаны қысқа ғана қайырды.

Қапылыста опат болған Кузьменконы Винтенбрюк по- 
селкісінін шығысындағы дөңеске апарьга жерлеген дивизи
он жауынгерлерінің жауға деген ыза-кегі қайнаған. Қабір 
басында батарея командирі капитан Чернобровкин сөйлеп 
тұрып, жылап та жіберді. Бәрі де көздеріне ыстық жас алып, 
маркұмның аруағына тағзым етті...



Құдайберген артвзводының екі 152 миллиметрлі гауби
ца - зеңбірегінен үздіксіз әрі дәл атылған снарядтар тран- 
шеяларына бекінген жау солдаттарынык берекесін кетіріп, 
өлгендері мен жараланғандарын тастатып, кейін ығыстыр- 
ды. Қарақұртша қапгап шегінген жауды өкшелей қуған 222- 
ші атқыштар полкінің 2-ші батальон солдаттары мен Құдай- 
бергеннің артвзводы жауынгерлері майдая даласында "ура- 
лап4, неміс фашист солдаттарымен шындап "ойынға" - жек- 
пе-жек ұрысқа кешкенде, Одер өзенінің батысындағы жау- 
дың қорғаныс шебін бұзып өту ұрыстар кезінде - 222-ші 
атқыштар полкіне 49-шы атқыштар дивизиясының коман
дир! (33-ші армия, бірінші Белорус майданы) генерал - май
ор Богданович келе қалды.

- 'Гастай бекінген жау шебін бұзып өткен кім ? - деді ол 
полк командиріне қарап. Батарея командирі полк командир- 
інен бұрын : -Артиллерист, лейтенант,- деп жауап берді.

- Тез келсін маған ол - деді тағы да генерал.

- Ол жоқ. Жаяу әскерді шабуылға көтеріп, соларды 
бастап кетті, -деді капитан Чернобровкин.

- О заманда, бұ заман, ауыр артиллерия командирі жаяу 
әскермен шабуылға шығушы ма еді? -деді тағы да қазақ 
офицерінің ерлігіне сүйсінген комдив.

- Ол жаяу әскермен шабуылға бірінші рет шығып отыр- 
ған жоқ, - деді поктін тағы бір офицері.

- Лейтенантгын аты-жөнін атацыз, -деді генерал полк ко
мандирше.

- Сурағанов Құдайберген Мағзұмович.

- Жақсы, мыка қағазды бригада комакдиріке беріңіз.
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Кеңестер Одағыньщ батыры атағына ұсынсын! Батарея ко- 
мандирі кім?

- Мен, жолдас генерал, - деді капитан Чернобровкин.

- Саған орден де жетеді, - деп, қойын дәптерінен жазған 
парашн жыртып алып, манадан генерал сұрақтарына 222-ші 
полк командирінен бүрын шыдамсыздана жауап беріп тұрған 
комбатқа ұсына берді.

Дивизия командирі келіп кеткеннен кейін Қ.Сұрағанов- 
тың Сталинград үшін болған үрыстарда, Смоленскі бағыт- 
тарындағы шайқастарда, неміс фашистерінің ордасы - Бер- 
линге барар тар жол тайғақ кешулердегі жасаған ерліктері 
санамаланып, жинақтала бастады.

Туған жерін, оның әр тал-терегі мен тау-тасын, адамда- 
рын сүйіп өскен сол бір сұрапыл соғыс жылдарьшдағы жас 
үрпақтың ой-өрісі тым биік, жұдырықтай жүрек қандай да 
ерліктер жасауға аса қабілетті болатын. Ата жаумен бетпе- 
беп арпалыстарда қан майдан даласында таң ғажайып, көзсіз 
ерліктер тәулік сайын емес, әрбір минут, сағат сайын жаса- 
лып жатқан. Сол ерліктердін иесі алдымен қатардағы Ке- 
ңестік солдаттары еді. Қызыл Армия жауынгерлерінің әрбір 
ерлік істерін есепке алып, бағалау, унемі марапатап отыру - 
майдан даласындағы солдаттармен бірге кару үстап, ортақ 
жаумен шайқасқан саяси жетекшілер, комиссарлар міндеті 
болатын. Тіпті, егер солдат зеңбірекші болса, онық зеңбі- 
ректен атқан эр снаряды, снарядтың түскен орны, жойған 
жау күші катаң есепке алынып, сол күннің өзінде хатталып, 
комиссарлар жүрегінде жатталып жататын. Әскери қүрама- 
лардьщ төменгі командирлерінен бастап, армия, майдан қол- 
басшыларынын жіті әрі қатаң сындары мен талғамдарынан 
өткен әрбір жауынгерді үкімет наградаларына үсыну үшін 
құрылған әскери комиссия эр солдат ерлігін ұлтына, әскери 
шеніне жіктемей, әділ бағалап, сындарлы шешім қабылдап 
отырған. Бұл шешімдер Отан жүрегі - Москвадан, Кремль- 
ден бір-ақ шығып жататын.
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l l l l -ші артиллерия полкінің командирі майор Войнов- 
Данчишин, комиссары Михальченко, дивизион командирі 
Тепляков, комбат Моисеев, комиссары Леонид Трофимович 
Курилин, артиллерия генерал-майоры Самойлов, 468-ші полк 
командирі Королев, осы полктін 3-ші дивизион командиры 
майор Корепанов, 5-ші батарея командир! капитан Черно- 
бровкин, 49-шы аткыштар дивизиясының командирі генерал- 
майор Богданович, 142-ші артбригада командирі полковник 
Ламин, тағы басқалар артиллерия әскерлерінің лейтенанты, 
взвод командир! Құдайберген Сұрағановпен істес болып, сура- 
пыл соғыстың Сталинградтан Берлинге дейінгі тар жолы, 
тайғақ кешулерін бірге журіп откен.

Қазақ офидерінін Отан соғысы жылдарындағы ерлікке 
толы қанды майдан жолдары 468-полк дивизионынын ко
мандир! майор Корепановтың берген мінездемесінде толық 
баяндалып, "Кеңестер Одағыныд Батырына лайық Отан 
қорғаушы" делінген екен.

Мінездеме 142-ші артбригаданьщ командирі полковник 
Ламин, 33-ші армия артшілериясьшың бастығы генерал Цвета
ев, 1-ші Белорус майданьшын артиллерия бастығы генерал пол
ковник Казаковтардың қолдарымен бекітіліп, әскери комиссия 
шешімі Москваға , Кремльге жол тапқан.

Соғыс жеціспен бітсе де...
"Жауынгерлік Қызыл ту", 2-ші дәрежелі Суворов орденді 

әйгілі 142-ші артиллерия бригадасы соғыс толық жеңіспен 
аяқталса да, Германия жерінде тұрып қалды. Артиллерия 
бригадасының эр солдаты, сержанты, офицері Қ.Сұрағанов- 
ты Кеңестер Одағынын Батырына балап, ерекше қурмет пен 
қошамет көрсететін болды. Тіпті, бригада командирі пол
ковник Ламиннің езі де әрбір жиын, салтанаттардан Құдай- 
бергенді қалтырмай, бірге алып жүретін. СССР Жоғарғы 
Кеңес Президиумының Указын орталық "Правда", "Красная 
звезда" газеттерінен дәміл-дәміл карап Құдайберген тағаты 
таусылған. - Не де болса тос, тосуға да төзім қажет. Ақыры- 
на дейін тос, - деген полковник Ламин. 1418 күн мек түнге
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созылған қырғын соғыстың жеңіспен аяқталғаны, өзінің сол 
кырғыннан аман қалғанын Құдайберген елде қалған анасы 
Жәникеге де, сүйген кызы Қатшаға да, қимас досы Елубаев 
Нығметке де хат жазьгп хабарламады. Сол кездің өзінде аса 
сауатты Нығмет ауылдас досы Құдайбергеннен хабар-ошар 
алмаған соң, бригада командиріне хат жазып, амандығын 
сырттай біліп алып, Жәнике шешесін де,Қатшаны да, бүкіл 
ауыл тұрғындарын қуантса керек. 142-ші артиллерия бри- 
гадасы тарқап, бұдан арғы уақыттарда 60-шьг гвардиялық 
артиллерия полкі болып қайта құрылды. Аға лейтенант 
Қ.Сүрағанов осы полктін басқару взводына командир бо- 
лып кала берді. Тағы да орталықтан шығатын "Красная звез
да” газетінің кезекті нөмерлерін босатпай қарап, СССР Жо- 
ғарғы Кеңесі Президиумының жар.лығын тосумен Құдайбер- 
ген беймаза күн кешті. 1946-шы жылдың алғашқы күні - жаңа 
жыл да келіп жетті. Босағаны аттап келген жаңа жылды 
Құдайберген өз достарымен атап, аз-кем інііп те алды. Бөлме- 
сіне келіп, Москваға, М.И.Калининнің атына хат жазды.

- Мен Кедестер Одағының Батырымын ба, әлде Ба
тыры емеспін бе? Анығын айтып, маған хабарласаныздар 
екен, - деді ол хатынын сонында.

- 1946-шы жылдың ақпан айы. "60-шы гвардиялық ар
тиллерия полй Совет Одағына көшірілетін болыпты"- деген 
хабарды полк жауынгерлері ,әсіресе Қ.Сұрағанов ерекше бір 
қуанышпен қабылдады. Ауыр әскери эшелон 3-4 тәулік жүріп, 
Кеңестер Одағының шекарасына да келіп жеткен. Полк ко
мандир! полковник Быковты жас офицерлер, тіпті полктік 
қатардағы артиллерияшылары да ерекше сүйген, қадірлеген. 
Ол қарамағындағы офицерлерді кейбір қателіктері болса, жа- 
заламайтын. Дауыс көтермей, ақырын ғана ауызша ескерту 
жасайтын. Полк командирінің жай ғана ескертуі - жас офи
церлер жан-дүниесін баурап, ерекше эсер ететін. Еріксіз қате- 
ліктерін түзетуге мәжбүрлейтін. Тіпті, жағымсыз іс-әрекет
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жасаған офицер болса, онымен сөз жарыстырмайтын, жағы- 
нан бір тартатын да, қоя беретін. Адамгершілік биік парасат 
иесін полк жауынгерлерінің бәрі де "батя" дейтін.

- Жаңа жылдың алдында Москваға, Кремльге М.И.Ка- 
лининнің атына жазған хатымнан хабар жоқ. Барып, біліп 
келуге болмас па екен? -деп өтінді Қ.Сүрағанов полк коман- 
дирінеи.

- Барыңыз, жолдас Сұрағанов. М.И.Калининнің, 
мүмкіндік болса, өзініц қабылдауына жазылыңыз. Жұмысы- 
ңыз сонда ғана бітер, -деді.

- Менің үйге әкеле жатқан трофейім бар. Мүмкін соны 
біздің үйге де жеткізіп саларсыз. Әуелі біздің үйге барып 
қоналқалайсыз, - деп, Москвалық полк командирі үйініц ад- 
ресін беріп, хош айтысып шағарып салды.

Полковниктің іМосквадағы үйі. Сұлу әйелі, бойжеткен 
қызы бар екен. Полковник Быковтың офицері екенін, Герма- 
ниядан полктін бір эшелон болып көшіп келе жатқанын анық- 
гап айтканымен, Қүдайберген сөзіне ерекше мән бермеген- 
дей, әйел де, бойжеткен қыз да салқын қабақ танытгы. Кеш- 
келікке тамак та әзірлемей, түнеп шығуға бір диванды әйте- 
уір нұсқай берді. Полковник отбасынан қайыр болмағаи соң, 
Құдайберген тәулігіне үш мезгіл әскери асханаға барып, та- 
мақтанып тұрды. Ол артынан сезді - полковниктің әйелі де, 
қызы да бөгде біреулермен көңіл қосып, ресторандатып, әр 
кепггерде сауық-сайран құрады екен...

Ертеңінде Қ.Сұрағанов СССР Жоғарғы Кенесінің қабыл- 
дау бөлмесіне барды. М.И.Калининің өзіне кіріп шығуға 
рұқсат сұрады. Бірак, Құдайбергенді М.И.Калининнің орын- 
басарларыныц бірі қабылдап, келген жұмыстарының жай- 
жапсарын білді.

- Жаңа жылдыц басында Москваға, М.И.Калининнің өз
атына хат жазған едім. Сол хатыма бүгінге дейін жауап жоқ.
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Өзім қызмет еткен 142-ші артиллерия бригада жауынгер
лер! мені "Батыр" деп атап кетті, шынымен мен батырмын 
ба? Әлде менімен аттас Қызыл Армия құрамында басқа да 
жауынгер болды ма екен? Полк командирінің арнайы ко- 
мандировкасымен келіп тұрған жайым бар, - деген. Жога- 
рғы Кеңес қызметкері: - Соғыс жылдарында жасаған кімнің 
де болсын ерліктері ескерусіз қалмайды. Бәрі де үкімет ма- 
рапатымен бағаланады. Сізге арналып бізге жіберген әске- 
ри комиссия құжаттары болса, мұқият тексеріп шығайық. 
Егерәкім, таба алмайтын болсақ, М.И.Калининнін өзіне 
мәлімдейміз. Әзірше, қам жемеңіз. Жауап хатты да сізге 
тез арада жіберуге тырысамыз, - деп, ерекше әдептілік та- 
ныта Құдайбергенді шығарып салды.

Отанның қасиетті топырағы-ай
Полк қару-жарағы тиеліп, жауынгерлері мінген әскери 

эшелон неміс жерінің Зондерхаузен елді-мекенінен Москвава 
дейінгі аралықта 4 күн жүріп келді. Құдайбергендер полк 
командирінің жинастырған трофейін жүк машинасына тиіп, 
үйіне жеткізіп тастады. Әскери эшелон Москва вокзалына 
ұзақ тұрақтамай, Ленинград бағытына аттана берген еді. 
Вышний-Волочек - Москва мен Ленинградты қосатын темір 
жол бойындағы шағын станция. Осы станцияға Германия- 
дан - соғыстан оралған 60-шы гвардиялық артиллерия 
полкінің қару-жарағы, адам күші уақытша тұрақтауға көшті. 
Аға лейтенант Қ.Сұрағанов аталмыш полктің 5-ші батарея- 
сы, басқару взводының командирі болып атанғанымен, 
бейбіт еңбек майданында, туған Отан жеріне келгеннен кейін 
взвод командирінің де, взвод құрамындағы жауынгерлердің 
де атқаратын жұмыстарынын мән-мазмүны өзгерген. Жоға- 
ры әскер басшыларынын үйғарымымен аға лейтенант 
Қ.Сұрағанов осы темір жол станциясынын коменданты бо
лып сайланып, взвод құрамы СССР-ден станцияға келіп тура- 
тын азық-түлік пен киім кешекті Москва-Ленинград бағьі- 
тына орналасқан әскери қүрамаларға белгілі бір мөлшерде 
үлестіріп тұруға мікдеттенді. Әрі станция комендантының
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қызметі, іштен келген азық-түлікті талан-таражсыз, еш ша- 
шау шығармай соғыстан кайтқан солдатгар ауызына тосу - 
Қүдайбергеннің ары мен офицерлік ожданына тапсырылғ- 
ан. Бірде полктін жаңа жерде орналасу жағдайымен таны- 
сып жүрген штаб бастығы майор Стольников: - Жолдас аға 
лейтенант, сізге бір аса жауапты жұмыс бергелі тұрмын. 
Орныңа уақытша, өзін ол жақтан қайтып оралғаныңша, мына 
лейтенант Морозов қала тұрсын. Екі жүк машинасына ти- 
еліп, дайын тұрған азық-түлікті "Н " әскери бөліміне жеткі- 
зуді сізге міндеттегелі тұрмын. Барар жерің алые, жол да 
ауыр, - деді. Бүл да әскери тапсырма болған соң, аға лейте
нант Қ.Сұрағанов жолға шығуға әзірленді. Полк штабы ор- 
наласқан үй жанына 2 студибеккер тіркемелерімен құйрық 
тістесе келіп тұр. Бәріне де бөшке-бөшке сұйык май, кар- 
топ, пияз артылған. Әр жүк машинасына үш-үштен солдат- 
тар да жайғасыпты.

- Осы жүкті аман-есен жеткізуді саған сеніп тапсырамын. 
Шоферіңнің біреуі - жас жігіт. Машина руліне жуырда ғана отыр- 
ған қатардағы солдат Стукаль, - деп, майор Стольников Сұраға- 
новтарға сәт-сапар тілеп, қош айтысты. Үзақ та ауыр жол бол
ды шындығында. Жолдьщ сол жағы - жоталы тау, он жағы - терең 
сай екен. Қалтарыс бүрылыстары кеп жолдьщ біресе оң жағына, 
біресе сол жағына шыққан ауыр жүкті Стукалъдің машинасы 
бір қалтарыста өрге қарай бұрылып, өз екпінімен кейін шегініп, 
мелшиіп түрьш қалды. Машина үсгіндегі 3 солдат та, 1-2 бөшке 
де көп бұрылыстардын бірінде түсіп қалса керек.

- Жол бойына көлденеңдеп турып қалған тіркемелі сту- 
дибеккерді тура жолға салу да жас Стукальдің қолынан кел- 
меді. Шофер тіпті кемсендеп жылап та жіберді.

- Сен жылама, ер азаматсың. Қазір-ақ жолға түсіп, ба
рар жерімізге жетерміз, жігіттер де ешқайда ұзаған жоқ, осы 
тұста шығар, - деп Қ.Сұрағанов ерекше бір ептілікпен ма
шина рулін өзі басқарып, жол бойына шыға келді. Сондары-
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нан жаяулап-жалпылап куып жеткен солдаттар да мэз болы- 
сып, шоферді бір, аға лейтенант Қ.Сұрағановты бір құшақ- 
тай берді. Шашылып қалған екі бөшке майды да жолдан 
әріректе, бақшада, жиын-терін жұмыстарымен жүрген 20 
шакты тұтқын неміс солдаты машинаға артысып берді.

- Мына машинадан шашылған картап пен пиязды өзде- 
ріңе жинаи алыңдар! -деген Совет офицерінің сөзіне неміс 
солдаттары біраз аңырып, сенбей де қалысты.

- Жинап алындар! -деген офицердің қатқыл бұйрығыяан 
кейін ғана немістің егделеу бір солдаты кемсендеп жылап, өте 
бір ризашылық таныта, бүкшендеп жинастыра берді. Екі ма
шина картон пен өсімдік майы, пиязды белгіленген әскери 
бөлімге Қ.Сүрағанов Вышний-Волочек станциясынан аман 
есен жеткізіп, бейбіг өмірдің алгашқы жылынын, өзінде полк 
командирінен алғыс алған болатын. Штаб бастығы майор 
Стольников: - Станцияда әдемі қыздар көп екен. Сендер жас- 
сындар ғой. Киноға барып, көңіл көтеріп қайтындар. Ескер- 
тетінім - танертеңгі сағат 8-де казармада болуларың керек, - 
деді Қ.Сұрағанов пен артвзвод командирі лейтенант Бабичев- 
ке. Аға лейтенант Морозов, лейтенант Бабичев және аға лей
тенант Қ.Сұрағановтар әскери казарманың офицерлерге ар- 
налған бір белмесінде жататын.

- Жүр кетгік қыздарға, - деді үйінде сүйген әйелі және 
екі баласы бар Морозовқа лейтенант Бабичев.

- Сендер бойдақсындар, өздерің-ақ бара беріндер, қыз- 
дарға баратын жігіт мен емес. Сүйіп қосылған әйелім мен екі 
үйелмелі-сүйелмелі балам елде зарығып, мені күтіп отыр, - деп 
Морозов ағынан жарылып, шын сөйледі. Бабичев пен Сүраға- 
нов қала көшесінде, колтықгасқан екі бойжеткенге кездесе кетті.

- Кинотеатрларыныз кай ту ста? - деп сызыла қалды Ба
бичев екі сұлу бойжеткен алдыңда.
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- Бізбен бірге жүріңіздер. Соңымыздан жүрсеңіздер, 
адаспайсыздар. Біз де киноға бара жатырмыз, - деді қыздар 
жамырасып, әрі ерекше бір қыз балаға тән әдеппен. Үлкені 
-Галина есімді қыз Құдайберген жағына шығып, өзінен кішіні 
Бабичевке қарай икемдей берді.

Кинотеатр іші. Электр жарығы бірде сөніп, бірде жанып, 
кинофильм көрсетіле бастаған. Гааина қазақ офицерінін бауы- 
рына жақьш жайғасьт, кинофильмнен гөрі жас офицердің әр 
сөзін сүйсіне тыңдап қалған.

- Сендердей сұлу орыс қыздарын кездестірген тәңіріме 
ризамын. Осы қалада түра берсек, сендерден айырылмас- 
пыз, -деді Қүдайберген бауырына басқан Галинасына. Га
лина офицер сөзін ерекше үйып тындап, қарсы сөз айтпас- 
тан, үнсіз басын изей берді.

- Жақын арада асхана бар ма, қыздар ? -деді Бабичев 
кинотеатрдан шыға берген бойда. Асхана да табылып, кешкі 
асқа да тойып алган кос офицер: - Әуелі біздің жатқан 
бөлмемізді көріндер. Содан кейін қорыксаңдар, үйлеріңе 
дейін шығарып саламыз, - деді бұлар кыздарға. Қыздар 
Құдайбергендердің бұл тілектеріне де қарсы болмады.

Офицер бөлмелері. Құдайбергендер келгенде, Морозов 
қатты ұйқьща екен.

- Ал, қыздар, не істейміз? Қала ішінде түнде жүру де 
қауіпті. Үйлеріңе таңертең барсандар, қалай болады? - деді 
Құдайберіен де. Қыздар жігіттердің бұл тілектеріне де нен- 
дей бір карсы сөз айтпады. Екеуі екі қызды қолтықтап, екі 
бөлмеге жайғасып, түнгі бір тәтті ләззатка берілген. Қыз 
төсіндегі кос алма қисайып, тал шыбық бұраң бел түлға жігіт 
құшағында сәл бұлқынып, саябыр тапқан, жай тапқан...

Әскери казармамен қаланың арасын бөліп тұрған ар- 
насы шағын өзен болатүғын. Өзенге темір бетонды берік 
өткел көпір салынған. Бұл көпір жастардың кәбінде кешқ- 
ұрымда жиналып, сауық-сайран құратын табиғаты сұлу 
мәдениет орнына айналған. Құдайберген Галинасымек ось;
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көпір үстінде кездесіп тұрды. Кездескен сайын Галина 
"Қашан үйленеміз? Еліңе алып кетсең де, соңыңнан ере 
беремін" - деп жалынған, құлай сүйіп жалбарынған. Сол 
кездің өзінде де Галинаның шешесі аса сауатты зиялы адам- 
дардың бірі болған. Көршілес село мектептерінің бірінде 
директорлық қызмет те атқырып жүрсе керек. Кірлеген 
киім-кишегін Галинасына жуғызуға ұялып, ол сол қалашық- 
тан егде жастағы әйел затьш іздестірді. Ондай адам стан- 
циядан кездесе де кетті. Бұл - 55-60-тар шамасындағы Гро
мова еді. Громовтар шаңырағында да үйелмелі-сүйелмелі 
төрт қыз шсше тәрбиесімен ерекше нәзік, сыпайы мінез- 
бен өскен. Қыздарының кенжесі - 15-тер шамасындағы 
көркіне мінезі сай, шашы балтырына түскен, қарақаттай 
көзі бар Зина есімді сұлу екен. Егер елге бара алмай, Рос
сия жерінде әскери академияға түссем, осы қызға үйленемін 
деп, бекінсе керек Құдайбергеннің өзі де. Громованын 
уйінде әрбір сәтті, айтулы күндер кең дастархан басында 
туған-туысқандарымен жиі өткізіліп тұрған. Громованың 
өзі де өмірде кездесетін қиындықтарға мойымаған, ашық- 
жарқын, қайрат иесі болған. Ол әрбір атар таңын қуаныш- 
пен қарсы алып, батар күнін де тек қуанышпен батыруға 
тырыскан. Сондай қуанышты күндердің бірінде, мерекелік 
дастархан басында Қудайберген: - Мамаша, мен Зинаны 
қатты ұнатамын, - деп айтып қалған.

- Несі бар, шын құлай сүйсең, менін Зинам сендік бол- 
сын. Анасы ретінде қарсылығым жоқ, бақытты болындар,- 
деп, ана Құдайберген мен Зинаны алма кезек сүйе берді. 
Үйлену тойларыңды өзім еткіземін. Бірақ, уақытты оздыр- 
маңдар. Елге бейбіт заман орнады. Кешегі отқа оранған Отан 
енді гүл-бақшаға бөленер. Кең байтақ Отанның гүлі де, күні 
де сендерсіндер, - деді ана - жүрек бұларға.

- Зина 18-ге толсын, содан кейін үйленейік. Мен комму
нист едім, - дей берді Құдайберген де бекері мен шынын 
араластыра. Құдайбергенді бір кеште Зина казармасына 
жібермей: - Қонып кетпейеің бе? Ертең ертемен мамам оятьт
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жібереді, - деді қиылып. Зинаның алаулаған жүзінен сүйген 
жүрек дүрсілін сезінген ана бүл екеулеріне ғана шақтап төсек 
салып, жеке бөлмеге қамап қойды. Құшақтасқан білек, та- 
қалған төс,дүрсіл қакқан қос жүрек, аласұрып бойға жайы- 
лған ыстық қан бұларға маза бермеді. Ақыры, тұла бой бір 
ысып, бір суып, саябырлаи, сабыр тапқан...

Галина да үйреншікті көпірге келгіштеп:- Сенсіз жерде 
осы бір көпір манының ауасы жетпейтіндей, тынысым та- 
рылады да тұрады. Сен бар жерде бойым сергіп, ерекше бір 
бақытты күн кешемін, сүйіктім, - деп сызылған.

1946 шы жылдың мамьф айы. Германия жерінен келген 
60-шы артиллерия полкі орман арасына, жазғы лагерьге орын 
ауыстыратын болды. Ауыр капибрлі зеңбіректер мен трак- 
торларды, басқа да әскери техниканы орналастыру үшін ор
ман ішінде қолайлы жағдай жасау, аға лейтенант Сүрағанов 
пен полк командирінің шаруашылык жөніндегі орынбасары- 
на (ол Кеңестер Одағының Батыры болатын ) жүктелді. Жау- 
ынгерлер үшін палаткалар қалашығыньщ орнын да белгілеп, 
маңатына тазалық жұмыстарын жасау да осы екі офицер бас- 
қарған екі батареяның жігіттеріне тапсырылған.

Батыр атағы - зор мәртебе

Мамыр айының 16-шы жұлдызында шыққан орталық 
"Красная звезда" газеті Құдайбергенге үлкен қуаныш 
жеткізді. Көптен күткен жақсылық хабарды - СССР Жоға- 
рғы Советі Президиумының указын Құдайберген бірнеше 
қайтара оқып шыты. Үлы Отан соғысының қанды майдан- 
дарында асқан ерлік пен патриотизм улгісін көрсеткен 420 
жауынгерге Кеңестер Одағының Батыры атағы беріліп, Ле
нин ордені мен Алтын жұлдыз қоса тапсырылатын болып- 
ты. Алфавит ретімен басылған указдың 200-ші ретінде Сүра- 
ғанов Құдайберген Мағзұмұлының аты-жөні айна-қатесіз ап- 
анық берілген. Үлкен тізімде басқа да Сұрағанов Құдайбер- 
ген аттас жауынгер табылып қалар деген оймен ол газеттегі 
батырлар аты-жөнін әлдекеше рет оқи берді.
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- Қане, оқып бодцьщ ба? Енді кезекті маған бер, - деп полк 
командирінің орынбасары майор Құдайберген қолынан газетгі 
жұлып алып: - Жігіттер, бүгінгі жұмысты доғарындар. Бүгін 
біздің көшеде үлкен той. Құттыкгап қойывдар батырды! -деп, 
ерекше бір қуанышпен айқай салды. Бәрі де аға лейтенант 
Қ.Сұрағановты құшақтап, кезек-кезек бетінен сүйіп, мәз бо- 
лысты. Сол күн орман ішінде үлкен мереке ретінде өтті. Жыл- 
жымалы кухня қазандарында ет тағамдары әзірленіп, буы 
бұрқыраған сорпа, солдат ботқасы да стол үстіне барынша 
мол қойылды. Солдаттьщ дәстүрлі 100 грамы да ішіліп, Құдай- 
бергенге нешедер жақсы тілектер айтылды. Указдьщ шықкан 
күнінен кейін де жазғы лагерьдегі 3 ай уақыт тек тосумен өте 
берді. Шілде айының соңғы ісүндері. Қүдайберген полк коман
дир! Быковқа келіп: - Указдағы Сүрағанов деген мүмкін мен 
болмаспын. Анык-танығын Москваға барьш, біліп келуге жібер- 
сеңіз, - деп өтінді қазак офидері командирінен. Полк коман- 
дирі штаб бастығьш шақырып алып: - Аға лейтенант Сұраға- 
новты Москваға бір жүмалық іс-сапарға жібер. Бөгелмей, ертең 
-ақ аттанатын болсьга, - деп бұйырды. Кең байтақ Отаннын 
астанасы - Москва қаласы, қарт Кремль. Құдайберген Москва- 
да Чернобровкиннің Анна, Прасковья, Нина есімді 3 қарында- 
сыньщ түратыньш жақсы білген-ді. Анна Михайловна Черно- 
бровкина - бұлардың үлкені. Құдайберген шу дегенде осы Анна 
Михайловнаның үйін іздеп тапты. Қүшақтасып алма-кезек 
сүйісіп, амандык-саулық сұрасқан соң, Анна Михайловна ерек
ше бір шаттыкка бөленіп, көзіне ыстық жас алды.

- Мен той жасаймын, сіңлілерімді, жақын сыйластарым- 
ды бірін қалтырмай мерекелік дастархан басына жинаймын,
- деп, бәйек болды Анна Михайловна.

- Анна Михайловна, тойды әзірше қоя түрыңыз. Әуелі 
Алтын жұлдызды омырауыма тағып келейін. Содан кейінгісін 
көре жатармыз , - деді Құдайберген де қадірлі Аннасына.

СССР Жоғарғы Кеңесінің награда бөлімі. Құдайберген ма
мы рдын 16-шьі жұлдызы күнгі шыққан ’’Красная Звезда”газетін
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де осында ала келген. Жас қазақ офицерін шу дегенде әп-әдемі 
орыс қызы қабылдады.

- Осы указдағы Сұрағанов мен бе, әлде басқа да Сұра- 
ғанов болды ма екен? - деді "Красная звезда" газетін сұлу 
қызға усына беріп. Аса сымбатты, әрі әдепті қыз тағы бір 
бөлмеге кіріп шығып: - Сіз 142-ші артиллерия бригадасы 
құрамында соғыстыныз ба? -деді.

- Иә, соғыстым.

- Сол бригадада сізден басқа Сұрағанов болды ма? - деді 
тағы да сол сұлу қыз.

- Ол бригадада менен басқа Сұрағанов болмаған, -деді 
іле Құдайберген де.

- Ендеше, указдағы Сұрағанов Қүдайберген Мағзұмо- 
вич сіз болдықыз, деп, қыз келесі бір есікке беттей берді.

- Үкімет наградасын қашан келіп алуға болар екен? - 
деп, тағатсыздана , Құдайберген қыздан анықтап сұрап ал- 
ғысы келді.

- Менімен бірге мьша кабинетке жүріңіз. Аты-жөніңізді орыс 
тілінде де, өзіңіздің қазақ тілінде де анық етіп жазып кетіңіз, - 
деді қыз бала. Құдайберген награда бөлмесіне анық етіп аты- 
жөнін жазып берді де: - Енді қашан келуге тиіспін? - деді.

- Ертең түстен кейін іле келе беруіңізге болады, - деп, 
төргі стол басындағы егде адам орнынан тұра берді. Тағы 
да Анна Михайловнанын берекелі дастарханының басы.

- Сіз ештеңеге әуре болмаңыз, маған деген сый-құрме- 
тіңізге рахмет. Федор Михайловичтей өмірге ұл әкелген ана-
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ңыздың жатқан жері жарық, топырағы торқа болсын. Үлы 
жеңіс үшін, халқымыздың бақыты үшін кетеремін осы тос
ты, - деді Құдайберген.

Құдайберген Жоғарғы Советке , награда бөліміне күнде 
барып, күн сайыи толтырған құжаттарынан қате тауып отыр- 
ды. Осылайша, бір апталық командировка мерзімі де өте 
шықты. Құдайберген Вышний-Волочекке, полк командирі 
полковник Быковқа бір апталық іс-сапардың аякталып қалу- 
ына байланысты қайтып келгенін, награда құжаттарының әлі 
де дайын еместігін айтты.

- Указдағы Сұрағанов - мен болып шыктым, - деді Құдай- 
берген суйікті командиріне. Тағы да төс қағысып, қүшақта- 
су, шын достарша қауышулар. Біркелкі шенді офицерлер 
Қүдайбергенді көтеріп алып, көкке лақтыра, кағын алыса- 
ды. Полковник Быков Құдайбергенді тағы да бір апталық 
іс-сапарға - Москваға аттандырды.

Мәңгі жас, сәнді де, салтанатты Москва қаласы, қарт 
Кремль. СССР Жоғарғы Кеңесі Президиумы төрағасының 
қабылдау бөлмесі. Құдайберген жан қалталарын байқап, 
өз көзіне өзі сенбеді. Әскери құжаттар салынған әмияны 
мен ақшасын Кремльге барар жолда трамвай ішінде иін 
тірескен жүргіншілер арасын сығалап жүріп, қалта қағар 
ұрылар сыпырып кетіпті.

- Әскери құжаттарсыз жоғары үкімет наградасын алу- 
дың орайы келмес, - деген күдікпен Құдайберген Кремль 
қызмегкерлеріне жағдайды бүкпей айтты.

- Партия билетіңізді де қағып кеткен бе? - деді Кремль 
қызметкері.

- Партбилетім бар. Гимнастеркамньщ ішкі қалтасында 
тігулі, - деп, Құдайберген майдан даласында кеудеден ауыр 
жараланғанда оқ тесіп, қан сіңген кандидаттық карточка- 
сымен қоса қызыл күрең түсті партия билетін ыңғайлай берді.
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- Ендеше, сол партбилетіңіз жетеді. Абыржымаңыз, - 
деді Кремль қызметкері. Жоғары үкімет марапатын қабыл- 
дау салтанатына Кремльге Құдайбергенмен бірге 8 батыр 
келді. Бәрінің де жүздері жарқын. Көңілдері шат.

СССР Жоғарғы Советі Президиумнің хатшысы Горкин 
указды ерекше бір тебіреністі үнмен оқып, мәртебесі биік 
марапатты СССР Жоғарғы Совет Президиумынын торағасы 
Николай Михайлович Шверник салтанатты жағдайда әр ба- 
тырға жеке дара табыстап тұрды.

- Отаныма қызмет етемін! - деген асқақ үн өз кезегімен 
айтыла берді. Омырауларына Алтын жұлдыздарын жаркыра- 
тып, Отан қырандары Шверникпен, Горкинмен ескерткіш су- 
ретке тусті. Ақшасьгаан сыпырылған Құдайберген Қазан вок- 
залына, билет сататын касса алдына келіп, жағдайьш айпы.

- Сіз мінетін поезд жолда жүргелі түр. Поезд бастығы- 
на тез жетіціз, жағдайьщызды айтыңыз, - деді билет сататын 
қыз бала. Поезд бастығы да иманжүзді, үлкен жүректі адам 
болып шықты. Қүдайбергеннін омырауында жарқыраған су 
жаңа Алтын жүлдызды көрген поезд бастығы ерекше бір 
ілтипат танытып, құшақ жая қарсы алды.

- СіздеЙ Батырдан ақша сұрауға менің хақым жоқ. Ме- 
німен бір купеде боласыз, - деп, қазақ офицерін ол купесіне 
ертіп келді.

- Жап-жаңа ғана алған Алтын жүлдызды жумаудың реті 
жок. Әңгімелесе отырып, жол қысқартайық, - деп, поезд 
бастығы чемоданынан бір піөлмек арақты алып, стол үстіне 
қоя берді. Қалайы кружкаға бір шиша арақты қақ бөле 
кұйып, поезд бастығы оз тілегін сабақтай жөнелген-ді.

- Әуелі Отанымыздың, халқымыздың болашақтағы бақы- 
ты үшін, ата жауды қасиетті Отан жерінен куып, ұлы жеңіске 
жеткеніміз үшін, жан берісіп, жан алысқан арпалыстарда көзсіз 
ерліктер жасаған сіздердей батыр үлдар үшін, бейбіт өмірде 
де декіңіздіц сау болып, үзақ ғұмыр жасауыңыз үшін кетеремін
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осы тосты, - деп, кружкасын Құдайберген кружкасына сарт 
еткізді. Бұдан кейінгі тосты Құдайберген көтерді.

- Сіздей мейірбан адамға кезіктірген Тәңіріме рахмет. 
Сіз нағыз ер азаматсыз. Ер азаматқа лайық іс істедіңіз. Бұл 
сізді көзіңізше мадақтағаным емес. Бұл - ақиқат, шын сөзім. 
Қазақта "Жақсы сөз - жарым ырыс" деген нақыл сөз тегін 
айтылмаған. "Жақсының жақсылығын айт - нұры тасысын” 
дейді тағы қазақ халқы. Сіздің бақытыңыз үшін, отбасыңыз- 
дьщ амандық-саулығы, бақыты үпіін көтеремін осы тосты, - 
деп, Құдайберген де қалайы кружкасын сарт еткізді. Екеуі 
төс қағыстыра құшақтасып, үзақ жолда әңгіме-дүкен құры- 
сқан. Әкгімемен отырып бұлар Вышпий-Волочек теміржол 
станциясына қалай жеткендерін де білмей қалды.

- Жол айырығына да келіп қалдық. Сен - әскери адам- 
сьщ. Мен - темір жолшымын. "Тау таумен кездеспейді. Адам
- адаммен кездеседі” деген бар. Тағы да кездесерміз осы темір 
жол бойында. Қоштасқым келмейді сенімен. Бірақ, қоштасу
- өмірден туындайтын қажеттіпік. Адамға дегеп махаббаттьщ, 
ілтипаттың белгісі. Қош боп тұр, бауырым!- деп поезд бас- 
тығы батыр Құдайбергенмен қол алысып, төс қағьістырды. 
Құдайберген өзінің Зинасына - Громовалар үйіне - келді. 
"Күйеу баласын" қуана қарсы алған Громова берекелі дас- 
тархан жайып, көршілерімен, құрбыларымен бірге Алтын 
жұлдызды жуып тастауға кірісті. Құдайберген мен Зина теат- 
рға бармақ болды. Театрға жиналған жұрг Құдайбергендерді 
қошаметтеп, алдыңғы қатардағы орындыктарға жайғастыр- 
ды. Жас Зина жерлестерінен ұялғандықтан ба, кім білсін, 
Қүдайбергеннің иығына басын сүйеп, төмен қарай берді. 
Бұлар спектакльдің аяқталуын тоспай, сыртқа шықты.

- Ешқашан алдыңғы қатарға отырып көрмегенмін. Үнемі 
сонғы орындықтарды босатпаушьі едім. Бәрі де мені таниды. 
Жігітпен, жігіт болғанда батыр жігітпен келу - мен үшін үлкен 
бақыт болса да жерлестерімнен қатты ұялдым, -деді ^ҺНа
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Құдайберген құшағына ене беріп. Құдайбергеннің мамашасы 
тағы да Зина екеулеріне төсек салып, сыртгарьшан есікті тіреп, 
қамап тастады. Жас кыз қара торы өнді қазақ жігітін аймалап, 
гөсіне қалың қолан шашын жая ернінен, қара көзінен құшыр- 
лана сүйе берді. Құдайберген көз алдынан едде қалған Қатша- 
сы кетпей қойды. "Сенің мұньщ не? Екі жүзді сатқын екенсің 
ғой",- дегендей. Қатшанын да махаббаты машақатқа толы бо
латын. Өгей шешесі оны сәби кезінен-ақ біреуге атастырып 
қойған. Қатша ол баланы сүймеген.

- Махаббат деген бар ма, бұл дүниеде? Ол жоқ, ол бір 
сағым, арман ғой. Есей ,бой жет, оқуыцды да оқы. Бірақ 
менің айтқанымнан аспайсың. Шешеңнің орнындағы туған 
шешең мен болсам, сөзімді аяқасты етпейсің. Егер, алда- 
жалда ақ шашымды сыйламай, жерге қаратар болсаң, теріс 
батамды беремін, - деген өгей шеше Қатшаға.

Ой үстінде жагып Құдайберген көпке дейін ұйықтама- 
ды. Зинасы да Құдайберген көңілсіздігінен секем алып, 
бұртия, тосырқай, тек аймалап қүшақтаумен болды.

Вишний-Волочек станциясында арайлап алтын таң да 
атты. Қүдайберген су жаңа офицер гимнастеркасына Ленин 
орденін, жарқыратып Батырдың Алтын жұлдызын, екі 
"Қызыл жұлдыз!' орденін, "Сталинградты қорғағаны үшін" , 
"Варшаваны азат еткені үшін", "Берлинді алғаны үшін" ме- 
дальдарын тағып, полковник Быковка келді.

- Жолдас полковник, сіз нұсқаған іс-сапардан ерекше 
бір көңіл-күймен, аман-есен оралдым. Отаныма қызмет ету- 
ге әрқашан да дайынмын, - деп, артиллерия әскерлерінің аға 
лейтенанты Қүдайберген Сұрағанов полк командирінің ал- 
дында оң қолын шекесіне тірей, екі өкшесін сарт еткізе, 
сымша тартылды. Полковник Быков - батя (Құдайберген 
командирін "батя" деп кеткен) Құдайбергенін қатты қыса 
құшақтап қол алысты. Полк командирі штаб бастығын ша- 
қырып алып, кезек күттірмейтін шүғыл тапсырма берді.
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- Алтын жұлдызды жуайық, қызмет уақыты аяқталысы- 
мен бұл шараны бүгін өткізген дұрыс. Полк офицерлерінің 
бәріне де хабарла , -деді полковник.

Офицерлер асханасы. Кең дастархан басы. Бәрі де қазақ 
офицеріне жақсы тілектер айтып, бейбіт өмірде де ер атан- 
сын десті. Офицерлердің соңын ала полк командирі той иесі 
Құдайбергенге сөз берді.

- Көп ұлтты Совет халқының достығы мен мызғымас- 
тай берік татулығы болмағанда, бүгінгідей жеңіске жетудің 
өзі мүмкін емес-ті. Жеңіс халқымызға көп қайғы-қасіретпен, 
үлкен шығындармен келді. Айбынды Қызыл Армия жауын
герлер) нің асқан ерліктерімен келді. Орыс халқының қаһар- 
мандықтарымен келді. Бәріңе де зор денсаулық, бейбіт өмір, 
бақыт тілеймін. Егер әскери комиссиядан өте алсам, артил
лерия академиясына оқуға тусемія. Кеудемдегі жарақатқа 
байланысты оқуға түсе алмасам, міндетті түрде жоғары білім 
алып, Отаныма адал қызмет жасауға ант етемін, - деді, орыс 
тілінде ерекше жатық әрі жүрек тебіренісімен қазақ офи
цер!, Артиллерия полкі тағы да орын ауыстырды. Бұл жолы 
полк Калинин облысының Торжок қаласына толық құрамда 
көшіп келді. Әскери техника, қару-жарақ қала шетіне орна- 
ластырылып, солдаттар мен сержаттар казармалары да қала 
шетінен белгіленді. Офицерлер қала ішінен пәтерлерге 
жіберілді. Бұл қаладан Құдайбергенге тағы да ғашық қыз 
табыла кетті.

Қала клубы, би кеші. Өңшең жас офицерлер көп қыз- 
дардан өздеріне ең сұлуларын таңдады. Құдайберген ша- 
шьш қазақ қыздарынша тізесінен төмен гүсіре жіберген Вера 
есімді сұлу қызды тандап алып, фокстрот биіне шақырды.

- Сен қазак қызьша ұқсайсың. Шашьщ да үзын, көзің де 
қара, өзің аса сүлусың,- деді ол билеп жүріп орыс қызы Ве- 
раға. Аса нәзік, жұқа ерін, аққүба қыз Құдайбергенді құлай 
сүйген. Егер би кешіне Құдайберген келмесе, басқаменен 
билемей, томсырайып үйіне қайтады екек. Вера жүреіШ
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Құдайберген жараламады. Әрбір кештердегі биден сон ол 
қызды үйіне дейін шығарып салып, мандайынан ғана иіскеп, 
амандық-саулық тілесті. Полктің адам қүрамы жастарменен 
алмасып, қан майдан жауынгерлері елге қайтатын болды. Бұл
- 1947-ші жылдың ақпан айы болатын. Құдайберген Сұраға- 
нов та туған жері - Сұлуағашына оралды. Анасы Жәникені, 
ауылдастарын ерекше шаттыққа, қуаньшіка бөледі. Жәнике 
Батыр баласын құшақтап, тек қуаныштан ғана егіле жылап 
тұрды. Ботасынан айырылған інгендей, кейбір ана, жас ару- 
лар орны толмас қайғы-қасірешен зар еңіреген, боздаған...

Бала кезінен бірге өскен сүйген қызы Қатша жасынан 
еріксіз өгей шеше ұйғарымымен айттырған, соғыстан 
аяғынан айырылып, қайтқан жігітке, ақыры ұзатылыпты. 
Құдайберген өз өмірінде бір-ақ рет үйленді. Сүйіп қосылк- 
ан қосағы - Шаймерден қызы Шайза болатын. Бұлар жарық 
дүниеге 3 ұрпақ әкелді. Үлкені - Гүлмнра, одаи кейін - 
Нүрзия, соңынан - Серік есімді ұл келді өмірге. Гүлмира мен 
Серіктер қазір Алматы қаласында түрады. Бұлардың өздері 
де ұл-қыз, немере өсіріп отырған - ата мен әже. 1950-ші 
жылы туган Нұрзия есемді қыз аса сүйкімді, әрі көркем еді. 
Екіге қараған шағында, сүйрендеген тіл-көздің кесірі ме, кім 
білсін, қайтыс болған. Шайза мен Құдайберген аға 47 жыл 
отасты. Сұрапыл соғыстан кейінгі бейбіт өмірдің қызығын 
Шайза апамыз көп көре алмады. Бұдан 20 шақты жыл бұрын 
ауыр науқастан дүние салды. Содан бері Құдайберген аға 
жеке-дара, бөлек отырып күн кешуде. Бүдан жарты ғасыр 
бүрын Шайзасы қызықтап сатып алған қара түсті мебельді 
батыр аға ауыстырмайды. Сол бәз баяғы қалпында, өзінің 
қойып кеткен жерінде - екі бөлмелі үйде - Шайзаның өзінің 
козіндей, әлі де сыны бүзылмаған, жарқырап түр. Құдай- 
берген аға соғыстан кейінгі жылдарда институт бітіріп, жо- 
ғары білім алды. Математика ғылымдарынын кандидаты ре- 
тінде бір ғана Алматы мемлекеттік қыздар педагогикалық 
институтында табан аудармастан 41 жыл студент-жастар- 
ды оқытып, тербиелеп, үлкен өмірге қанат қаққызды. 
Ағаның шәкірттері бұл күнде кең байтак Отанымыздын, төрт



123

бұрышында халық шаруашылығының әр саласында табыс- 
ты енбек етуде. Көбі зейнет жасына келіп, немере-шөбере 
сүйген әже, ордалы шаңырак үйтқысы. -
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Сөз соңы
Әркім-ак "шығар тауым биік болсыншы" деп, сол мақ- 

сат-мүддемен жарық дүниеге саналы әрекет жасап бағады.
Адам баласы сол биіктерге әртурлі жолдармен шыққан. 

Дегенмен, көпшілік жолдар кімге болсын соктықпалы - со- 
қпақсыз келеді. Тар жолдары көп болады.

Кейбірі шықкан сол биігінде түрып, төмендегілерге қор- 
ған болады, қамқорлық жасайды. Кейбірі сол биігінде тұрып, 
шамшырақша жарқырайды, жас ұрпаққа білім нұрын төгеді.

Кейбірі сол шыққан биігінде тұрып, елін-жұртын баскара- 
ды, көл-дария ақыл-парасатымен әз туған Отанын гүлдендіреді. 
Кейбірі сол биігінде тұрып, өзінің асыл қасиеггерімен, бойына 
біткен табиғи талантымен берін магнитше өзіне таргады.

Бәрі де жаксыдан үйренуге, жақсының жанынан табы- 
луға тырысады.

Кейбірі шыққан биігінде тұрып, өзгені өзіне 
сүйсіндіреді, сүйгізеді. "Махаббат" деген нәзік сезім отын 
лаулатады.

Сол биіктерде ғана адам баласынының қолынан келетін 
нешедер кереметгер жасалады. Адамның неше сыкылды атақ- 
даңқы да тек биіктерден көрінеді, тек биіктерден ғана әрта- 
рапқа жаңғырыға естіледі.

Кереметтердің бері - биікте. Қыран құс та биікте самғай- 
ды. Аспан әлемі сырын да адамзат биіктен іздеп, шарқұрады.

Тамырын тереңнен алған, тас жара өскен бәйтерек те 
қадам-қадам тек биік тауларда өскен.

Биіктерге шығу оңай ма? Оған күш те, акыл-айла да, 
төзімділік те, қысқасы, бәрі керек.

Бүгін 85 жасқа келіп отырған Құдайберген ақсақал діңі 
берік тас жарған бәйтеректей тау басында жапырағын кең- 
ге жая өсіп тұр. Табиғаттьщ заңы ғой - адам келер өмірге, 
одан кетер де, бірақ жақсының артында аты, тірлігінде ту
гая халқының бақыты жолында атқарған нендей де ерлік 
істері ешқашан өшпек емес.

Кітап осы мақсатта жазьілды.
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