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Демеушіден
Қазақтың елдігі, қасиетті жеріміздің тұтастығы тарихтағы
ата-бабаларымыздың қан-тері мен даналығының арқасында
қалыптасып, сақталып келген. Сол ұлы бабалардың қатарында
абақ керейдің шыбарайғыр руынан шыққан Қожаберген
батырдың болғандығы оның ұрпағы мен үшін үлкен аброй
және мақтаныш. Сол себептен де, мен өзімнің Нанькин
қаласында білім қуып жүрген шақтан бергі жақын досым,
Қытай қазақтары арасынан шыққан тұңғыш ғылым докторы
Бахыт Еженханұлының «Қожаберген батыр» атты осы кітабына
қаржылық демеушілік жасауды азаматтық борышым деп
есептеймін. Бабаларымыздың аруақтары Қазақ елің мәңгі
қорғағай!
Мерей Сләмұлы
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БІРІНШІ БӨЛІМ

ҚОЖАБЕРГЕН БАТЫР ЖӘНЕ XVIII ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚЦИН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ: МӘНЖУ-ҚЫТАЙ МҰРАҒАТ
ҚҰЖАТТАРЫ НЕГІЗІНДЕГІ ЗЕРТТЕУЛЕР
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1. Кітабымызға енгізілген Қожаберген батырға қатысты тарихи
құжаттар
Қолыңызға тиген бұл кітап абақ крейдің шыбарайғыр руынан шыққан
Қожаберген батырдың 1756-1767 жылдары аралындағы тарихы туралы
сыр шертетін, өз дәуірінде қалыптасқан нақты мұрағат құжаттар
негізінде жазылған. Кітап үш бөлімнен тұрады: 1. Аталмыш тарихи
кезеңде қалыптасқан қазақ-цин қарым-қатынасы және ондағы
Қожаберген батырдың ықпалы сынды тақырыптарға арналған
зерттеулер; 2. Қожабергенге қатысты мәнжу-қытай тілдерінде
қалыптасқа нақты мұрағат құжаттардың қазіргі қазақ тіліне аудармалары
(тарихи-деректанулық ғылыми талапқа сай, мұнда мәнжу тілдегі
құжаттардың транскрипциялары да берілген); 3. Құжаттардың
факсимиле көшірмелерінің таңдамалы топтамасы.
Кітапқа жалпы 70 құжат енгізілді. Уақыт жағынан айтқанда, бұл
құжаттар 1756 жылы 12 тамыздан 1767 жылы 30 қыркүйекке дейінгі
аралықты қамтиды. Құжаттардың мазмұнына шолу жасаудан бұрын біз
әуелі осы құжаттардың дереккөз ретіндегі ерекшеліктері туралы
тоқталып өтсек.
Кітабымызға енгізілген 70 құжат екі тілде, яғни мәнжу және қытай
тілдерінде жазылған. Мұндағы құжаттардың басым көпшілігі, яғни 58
құжат жақын жылдары ғана жарияланып, әліде болса ғалымдар мен
қалың оқырман қауымның назарына ілініп үлгірмеген. Ал қытай тілді
құжаттың саны 12 1 , оның тоғызын біз XVIII ғасырдың екінші
жартысында құрастырылған, қытайтанушы ғылыми қауымға біршама
белгілі болып келген Цин патшалық дереккөздерінен алдық. Ал қытай
тіліндегі қалған 3 құжат та жақын жылдарда жарияланған тың мұрағат
құжаттар.
Алдымен қытай тілді құжаттардың қалыптасу тарихы туралы қысқаша
түсіндірме беріп кетсек. Жұртқа мәлім, XVII- XVIII ғасырлардағы Цин
патшалығы мен Жоңғар хадығы арасында болған соғыстар Цин
Осы 12 құжаттан тыс, мәнжу тілді құжаттардың қосымшасы ретінде қалыптасқан қытай тіліндегі 3
дана тізім бар. Бұл тізімдерді біз жеке құжаттар ретінде қарастырмадық.
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патшалық тарихындағы ең елеулі оқиғалардың қатарына жатады. Сол
себептен де, Цин патшалық орда қаламгерлері өз билеушілерінің
«данағойлығы» мен патшалықтарының әскери жетістіктерін ұлықтау
мақсатында аталмыш тарихи мазмұнға қатысты «патшаның
бұйрығымен» деп басталатын бірсыпыра тарихи құжаттар жинағын
құрастырып шықан. Ең әуелі Цин патшасы Канси (1654-1722) билік
құрған тұста, дәлірек айтсақ 1708 жылы «Циндин цин чжэн пиндин
Шомо фанлюе» (钦定亲征平定朔漠方略), яғни «Патшаның бұйрығымен
құрастырылған патша ағзамның өзі жорықта болған Гоби даласын
тыныштандыру ісінің стратегиясы») деп аталатын жинақты құрастырып
шықан. Қырық сегіз (48) цзюаньнан (бумадан) тұратын бұл еңбек Цин
патшалығымен жауласқан жоңғар билеушісі Галданға қарсы жүргізілген
3 мәрте әскери жорықтың желісімен құрастырылған. Бұл еңбекте Цин
патшалық ордасына жеткен қазаққа қатысты біраз алғашқы мәліметтер
сақталған. Дегенмен, Қазақ жері мен қазақ елі туралы қытай жазба
мәліметтерінің негізгі бөлігі сол Канси патшаның немересі Цяньлунның
тұсында пайда болған. Ондағы тиісті мәліметтер негізінен екі тілде, яғни
мәнжу тілінде және қытай тілінде қалыптасқан. Мәнжу тілді
дереккөздеріне қарағанда, қытай тілінде жазылған тарихи дереккөздері
ертерек айналымға енгізіліп, жұрттың назарына көбірек ілініп келген.
Осы салыстырмалы түрде әйгілі болып келген қытай тіліндегі дәстүрлі
дереккөздердің қатарында «Циндин пиндин Чжунгаер фанлюе» (钦定平
定 准 噶 尔 方 略 ), яғни «Патшаның бұйрығымен құрастырылған
жоңғарларды тыныштандыру стратегиясы» (төменде бұл кітап
қысқартылған атымен ПЧжФ деп алынбақ) атты жинақ та бар еді. 1771
жылы құрастырылған, жалпы көлемі 172 цзюаньнан (бумадан) тұратын
бұл жинақ негізінен Цяньлун заманындағы Цин патшалығының Жоңғар
хандығына қарсы жүргізген соңғы жорықтарына, сондай-ақ оның
Қашқарияны басып алу тарихына қатысты мұрағат құжаттарынан
құралады. Онда қазақтарға қатысты тарихи құжаттар да молынан
кездеседі. Біздің осы кітабымызға енгізілген 9 құжат осы енбектен
алынған.
Айта кету керек, ПЧжФ сынды қытай тілінде қалыптасқан кітаптарға
енгізілген құжаттардың көбісі бірінші қолды дереккөздер емес, оларды
сол кездегі Цин патшалық орда бітікшілер мәнжу тілді құжаттардан
аударып алған. Ал сол екіншіқолды дереккөздердің арғы қайнарларына
біз жуырда ғана қол жеткізіп отырмыз: осы XXI ғасырға кіргеннен бері
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алды 300 жылдан астам уақыт бойы шаң басып келген мәнжу тілді
тарихи мұрағат құжаттар да арт-артынан жариялана басталды. Бұл болса
біздің қазақ тарихына, оның ішінде XVIII-XIX ғасырлардағы қазақ-қытай
қарым-қатынасы тарихына байланысты түсінігімізді тереңдетуге
әлдеқайда көбірек мүмкіндік беріп отыр. Бұған дәлел ретінде біз
өзіміздің осы кітабымызға дереккөздік арқау болған материалдарға
байланысты мына жайытты атап өтуімізге болады: жоғарыда
айтылғандай, дәстүрлі қытай жазбаларында сақталып келген Қожаберген
батырға қатысты құжаттардың саны 10-ға да жетпейтін болса, жаңадан
ашылып жатқан мәнжу тілді мұрағат құжаттары арасынан біз қазірге
дейін Қожабергеннің өміріне қатысты 50-ден астам құжат тауып
отырмыз.
Цин патшалық мұрағат құжаттары Қытайдың, әсіресе ондағы билік
құрған соңғы патшалық, яғни Цин патшалық дәуіріндегі тарихи
жазбалардың ішіндегі ең құнды тарихи дереккөз болып саналады. Орта
Азия тарихына қатысты қытай дереккөздері тұрғысынан айтқанда да
осылай. Қытайтанушыларға мәлім, осы мұрағат құжаттар ғылыми
айналымға енгізілуден бұрын, ғалымдар XVIII-XIX ғасырлардағы
Орталық Азия тарихына қатысты Цин патшалық дереккөздерін негізінен
қытай тілінде қалыптасқан Цин патшалық орда жазбалары мен жеке
тарихи-географиялық шығармаларынан алып келген. Жұртқа біршама
әйгілі бұл еңбектерде көптеген құнды материалдар бар екені рас, алайда,
жоғарыда айтылғандай, бұл материалдар екінші қолды дереккөздер
болып есептелінеді. Бұлардың жазылу мақсаты, авторларының
ұстанымы және сол авторлардың тарихи материалдарды танып білу
қабілеттері әр түрлі болған, сондықтан да ондағы көрсетілген тәрихи
деректердің барлығы толыққанды және обьективті бола бермейтіні сөзсіз.
Онда қазақ қауымының ішкі жағдайын, әсіресе хан-сұлтандарынан тыс
қазақ билеушілерінің өмір-тіршілігінен сыр шертетін деректер кемде-кем
болатын. Ал Цин патшалығы дәуірінде қалыптасқан мұрағат құжаттар,
әсіресе бұрын жұрттың назарын аударып үлгірмеген, енді-енді ғылыми
айналымға кіре бастаған мәнжу тілді мұрағат құжаттардың тарихидереккөздік құндылығы жоғардағы аталған қытай тілді тарихи немесе
тарихи-географиялық еңбектердің тарихи құндылығынан бір саты
жоғары тұрады, өйткені: біріншіден, бұл құжаттар сол дәуірдегі тиісті
істерге қатысты хатталған ең алғашқы, ең тікелей, бірінші қолды тарихи
деректер, сондықтан олар салыстырмалы түрде көбірек сенімді әрі
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обьективті; екіншіден, аталмыш құжаттар тәбиғи түрде қалыптасқан. Кей
тарихи іс немесе тарихи оқиғаның маңыздылығына немесе күрделі
екендігіне қарай олардың шеңберінде бір топ құжаттар қалыптасқан
жағдай болған. Осындай ерекшеліктер Қожаберген батырға қатысты
мәнжу мұрағат құжаттарынан да байқалады. Мысалы, 1765 жылғы
Қожабергенмен қатысты болған бір іске, анығырақ айтқанда, сол жылы
күздегі Цин патшалық шекара әскерлерінің Қожаберген бастаған
қазақтарға жасаған қиянат әрекеті кезінде және аталмыш оқиғамен
байланысты жүргізілген қазақ-қытай дипломатиялық барыс-келісінде
қалыптасқан тарихи құжаттардың саны оннан астам бірлікке жеткен!
Әрине, патша ордасындағы сарай бітікшілері болсын, немесе
қазақтармен тікелей қарым-қатынаста болып жүріп тиісті құжаттар
жазып қалдырған мәнжу ұлықтары болсын, олардың барлығы Цин
патшалығының идеалогиясына қызмет етіп жүргендер еді. Сондықтан да,
олардың қазақтар туралы жазып қалдырған нәрселерінде шавинистік
пиғыл мүңкіп тұратындығы рас. Мысалы, осы кітабымзға енген
құжаттартарда да қазақтарды мешеу етіп немесе жауыз етіп көрсеткен
жәйттер, тіпті “қазақтар бізге бағынып бодан болды” деген кертартпа
тұжырымдар кездеседі. Тарихи деректану ғылымының талабына сай, біз
мұндай тұстарды өз күйінше қалдырдық. Оларға оқырман обьективті
сынни көзғараспен қарайтындығына сенеміз.
Ендеше, біздің осы кітамызға енгізілен құжаттарда Қожаберген батыр
туралы, оның қазақ-цин қарым-қатынасы тарихындағы рөлі, сондай-ақ
Қожаберген батыр сынды қазақ көсемдері бастаған қазақ жұрты,
олардың мекен еткен қасиетті жері туралы қандай деректер сақталған?
Төменде, біз осы сұраққа жауап іздеп көрелік.
2. Қожаберген батырдың тегі және өміржасы хақында
Ең әуелі мына бір жәйтқе назар аударсақ: кітабымызға енгізілген 14құжатта «Қожаберген мен Қара Барақ – Абылайдан кейін іс атқаратын
мәртебелі адамдар болып саналады» деген сөздер айтылады. Асылы,
XVIII ғасырда Қожаберген есімді қазақтың тарихи тұлғасының
болғандығын және оған мәнжу-қытайлар біршама назар аударғандығын
біз қытайдың дәстүрлі жазбаларында сақталып келген мәліметтерден де
азды-көпті
оқып
келген
болатынбыз.
Дегенмен,
Отандық
тарихнамамызда аталмыш тарихи тұлғаға берілген орын, ол туралы
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арналған ғылыми зерттеулер лайықты деңгейде деп айта алмаймыз.
Осындай жағдайдың қалыптасу себебі мынада болса керек: біріншіден,
өз кезінде қағаз бетіне түскен нақты дереккөздердің аздығы тиісті
мәселелерді тереңінен танып-білуімізге мүмкіндік бермеген; екіншіден,
сол тиісті мәселелердің күңгіртігін пайдаланып біраз «зерттеулер»
аталмыш Қожабергеннің тегін әр жерден іздеп, мәселенің ғылыми
түрінде шешілуіне кедергі жасаған; үшіншіден, өздерін «Қожабергеннің
ұрпағымыз» деп санап, сонау 19701990-жылдарында-ақ аталмыш
тұлғаға ас беріп, шежіресін түгендеп жүргендердің басым көпшілігі
шетелде, яғни Моңғолия мен Қытайда тұрып жатқандықтан, олардың
дауысы қазақтың қарашаңырағы Қазақстанда жеткілікті деңгейде
естілмеген. Ендеше, аталмыш тарихи тұлғаның тегі, зады, қандай? Біздің
ойымызша, жаңадан ашылып жатқан Цин патшалық дәуірінде
қалыптасқан мәнжу тілді мұрағат құжаттарда сақталған мәліметтер бұл
мәселеге жауап бере алады.
Осы кітабымызға енгізілген мәнжу тілді құжаттардың бірнешеуінде не
Қожабергеннің шыққан руы, не оның отбасы мүшелері туралы сөз
қозғаған. Мұнда біз әуелі 21-құжатты ерекше атағымыз келеді, өйткені,
өзге құжаттарда сақталған мағлұматтарға қарағанда, бұл құжаттың арғы
түпнұсқасын өзге емес, Абылай ханның өзі жазып берген. Демек,
мұндағы аталған тұлғалар – Абылай хан мойындаған, санасқан Орта жүз
қазақ басшылары. Құжатта Орта жүздің ру-тайпалары мен олардың
билеушілерін тізбектей келе Абылай хан «Абақ керейдің 1 000 отбасы
Қожаберген батырдың билігінде» деп мәлімдейді. Абылай хан
тарабынан берілген бұл мәлімет бір жағынан Қожаберген батырдың
Орта жүз қазақтары арасында аса абыройлы тұлға екендігін, жоғарыдағы
көрсетілген әлгі 14-құжата айтылған «Қожаберген мен Қара Барақ –
қазақтар арасындағы Абылайдан кейінгі мәртебелілеу адам» деген
сөздердің шын екендігін, Қожаберген батырдың тек өз руның басшысы
емес, шығыстағы ел-жұрттың ортақ көсемі әрі қорғандарының бірі
екендігін паш етіп тұрса, екіншіден бұл мәлімет Қожабергенді «абақ
керей» деп нақтылап көрсеткен2.
Демек, мәнжу-қытай жазбаларында кездесетін Қожаберген батыр
өзгеден емес, абақ керей тайпасынан шыққан. Ендеше, ол әрі қарай 12
2

Осы мәліметтен тыс, кітабымызға енгізілген 2- және 3-құжаттарда Қожабергенді «керей-уақ тайпасынан
шыққан» деп көрсетеді. Ал қытай тілінде жазылған 11-құжатта Қожабергеннің шыққан тегі «вакэ циратэ» (瓦克起
拉特) деп көрсетіледі. Мұндағы «вакэ»  «уақ» сөзінің қытайша транскрипциясы екендігі анық; ал «циратэ» –
«керей» сөзінің моңғол тіліндегі көпше түрі, яғни «керейіт» сөзінен келген болса керек.
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абақтың қай руынан шыққан? Бұл сұраққа жауап іздеу үшін біз мәнжу
құжаттарындағы мәліметтер мен осыған дейін жиналған қазақтың
ауызекі тарихи дереккөздеріндегі, яғни 19701990-жылдары аралығында
Моңғолия Өлгей жеріндегі абақ керейлер арасынан жиналған
шежірелердегі мәліметтерді салыстырып қарастыруды жөн деп санадық.
Осы дүниелердің арасындағы «Шыбарайғыр шежіресі» 3 (төменде
«Шежіре» деп қысқартылып алынбақ) деп аталатын материал біз үшін
аса құнды көрінді, өйткені, мұнда Қожабергеннен таралған ұлдардың
нақты есімдері көрсетілген, ал бұл есімдердің біразын біз осы
кітабымызға енгізілген мәнжу тілді мұрағат құжаттары арасынан да
кездестіріп отырмыз.
«Шежіреде» Қожабергеннің үш әйелінен мына ұлдар туылған деп
көрсетіледі: 1. Бәйбішеден («Бәйбіше атынан» деп көрсетілген):
Байтайлақ; Қалыбай; Тоқбура; Малкелді; Ертісбай; 2. екінші әйелінен
(«Байбура аталады» деп көрсетілген): Кененбай; Кенет; Мәмі. 3. Үшінші
әйелден («Жүзік аталады»): Жандәулет; Шындәулет; Рыстамбет;
Меңдібай; Бөгенбай; Кенжебай; Қазақбай.
Біздің осы кітабымызға тың тарихи дереккөз ретінде енгізіліп отырған
мәнжу тілді мұрағат құжаттар арасында бірнеше «Қожабергеннің ұлы»
көрсетіледі. Ал бұлардың барлығы жоғарыда көрсетілген қазақ
шежіресіндегі есімдермен сәйкеседі:
Жандәулет: бұл есім біздің осы кітабымызға енгізілген үш құжатта,
яғни 46-, 58-, және 69-құжаттарда кезігеді, және екі құжатта да осы
Жандәулетті «Қожабергеннің ұлы» деп көрсетеді. Бір қызығы,
«Шежіреде» Жандәулет «Қожабергеннің қарашаңырағына ие болған.
Қожабергеннің ақ туы осының үйінде сақтаулы4» деп хабар берсе, мәнжу
құжаттары да Қожабергеннің Жандәулетпен бірге туратындығын,
сондықтан Жандәулеттің қиын-қыстау кезінде әкесінің орнында ел
арасында сөзін өткізе алатындығын көрсетіп тұр (төмендегі 9-тараушыға
қараңыз);
Байтайлақ: бұл есім кітабымызға енгізілген 14-құжатта кездеседі.
Құжатта Қожабергеннің елшісі ретінде Цин әскери лагеріне барып Цин
3

Бұл шежире мына жинаққа енгізілген: Зұрханбайұлы 1996, 7176-бб.
Осы шежіреде көрсетілген мәліметке қарағанда, Қожабергеннің туы ақ түсті болған. Алайда, кітабымызға
енгізілген 1- және 4-құжаттардағы осы мәселемен қатысты мына бір дерек біздің назарымызды аударады:
аталмыш құжаттың айтуы бойынша, қазақ Қожаберген батырмен бірге Цин патшалық әскери күшіне қарсы
шыққан Әмірсана өзін жаудан жасырып қалу мақсатында ұстап жүрген туын көк түсті туға алмастырды-мыс.
Біздің түсінгеніміз, Әмірсана мұнда өз туын қазақ туына алмастырған. Бұл деректен «Қожаберген туының түсі
көк болған ба» деген күдік туындайды. Әрине, Әмірсананың ауыстырғаны Қожабергеннің жеке туы емес, қазақ
армиясының жалпы туы болуы да мүмкін.
4
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ұлықтарына маңызды хабарларды жеткізген бұл адамды «Қожабергеннің
ұлы» деп анық көрсеткен;
Қалыбай: «Шежіреде» Қалыбай Қожабергеннің үлкен ұлы деп
көрсетілген. Кітабымызға енгізілген 29-құжатта есімі мәнжуше «halbai»
деп хатталған адам кездеседі, ол 1759 жылы 1 000 әскер бастап Қара
Барақпен (найман көкжал Барақпен) бірге Жоңғария мен Іле-КөксуЗайсан сынды жерлерге жорық жасаған екен. Біздің пайымдауымызша,
аталмыш мәнжу құжатында кездесетін «halbai»  Қожабергеннің ұлы
Қалыбай болуға тиісті. Бізді осындай пайымдауға жетектеген тек екі
дереккөздегі есімдердің ұқсастығы ғана емес, біз мұнда мынадай тарихи
фактіге де назар аударып отырмыз: 1757 жылы тамыз айында
Қожаберген дәл осы 29-құжатта айтылған Қара Барақпен (көкжал
Барақпен) бірге Цинның әскери лагеріне барып, Цин ұлықтарымен
кездесіп, Цин армиясының Тарбағатай өңірінен шегінуін талап етіп (28құжат; төмендегі 5-тараушадағы тиісті талдауымызға да қараңыз),
өздерінің «улеттерге», яғни жоңғар қалмақтарына қарсы жүргізетін
жорықтарына керекті куәлік хат алған (1115-құжаттар). Қожаберген мен
Қара Барақтың (көкжал Барақтың) сонау 1757 жылда-ақ қалмақшүршіттерге қарсы құрған одағы 1759 жылға дейін жалғасып келген
болса керек. Дегенмен, осы 1759 жылы Қожаберген өзіне қарасты 1 000
әскерді ұлы Қалыбайға басқартқызып қойған тәрізді. Мұндай жағдайдың
болғандығын біз кітабымызға енгізілген 23-құжаттағы бір мәліметтен де
байқай аламыз. Бұл құжаттың айтуы бойынша, 1758 жылы Қожаберген 1
000 сарбазды бастап Ертіс бен Аярақ көліне дейінгі аумақта жорық
жасап шыққан. Сонан соң, аталмыш жорықта қолына түскен
тұтқындардың саны мардымсыз болғандықтан, Қожаберген өз ауылына
қайтып кетіп, артына тек Абылай ханның Бейжіңнен оралып келе жатқан
елшілерін күтіп алғызу мақстында 11 жасақты «halanbai»-ға тапсырып
кеткен. Мұндағы «halanbai» сөзі де қазақша «Қалыбай» есімінің
қателеніп жазылған түрі болса керек5;
«Байбура»: Біздің осы кітабымызға енгізілген 31-құжатта мынадай
мәлімет сақталған: 1759 жылы 2 қыркүйек күні бірнеше топ қазақ сауда
керуені Цин патшалығының құзырындағы Үрімжі жеріне мал айдап
барады, сондағы бір топ қазақтардың Байбура есімді басшысы өзін «мен
Қожігердің ұлымын» деп таныстырған. Бұл жерде әуелі «Қожігер» деп
5

Бұл есім біздің осыдан бұрынғы бір еңбегімізде «Қаламбай» деп қате аударылған (қараңыз: Еженханұлы 2009,
44-құжат).
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хатталған есім біздің күмәнімізді тудырып отыр, өйткені, мұндағы
айтылған адамен бір уақытта сауда керуендерін жіберген өзге емес,
Абылай хан мен Әбілпейіз сұлтандар (31-құжат). Ал осы хансұлтандармен есімі бірге аталып отырған «Қожігер» өзге тарихи
жазбаларда да, қазақтың ауызекі дереккөздерінде де кездеспейді.
Шындығына келсек, қазақтар мен шүршіт-қытайлар арасындағы
«жылқыға жібек» сауда байланысының басталуы осындағы айтылған
Абылай хан, Әбілпейіз сұлтан, сондай-ақ Қабанбай, Қожаберген және
Дәулетбай сынды қазақ көсемдерімен тікелей қатысы бар, 1758-1759
жылдары аралығында Үрімжіде тұратын Цин ұлықтары әуелі сол қазақ
көсемдерінің атынан келетін сауда керуендерін күткен еді (бұл туралы
28-құжатқа қараңыз). Осы жәйтті ескере отырып біз мынадай тұжырым
жасаймыз: осы 31-құжаттағы «Қожігер» деген есім асылы қате жазылған,
ол «Қожаберген» болуға тиісті. Демек, мұндағы Байбура да
Қожабергеннің ұлы болып шығады. Әрине, «Шежіреде» Қожабергеннің
осы есімді жеке дара баласы бар деген мәлімет берілмеген, дегенмен,
онда Қожабергеннің екінші әйелінен туылған үш ұл жалпы «Байбура»
деген атпен аталатындығы анық көрсетілген (Зұрханбайұлы 1996, 75-б.).
Жоғарыдағы деректанулық талдау мен салыстырулардан шығатын
қортынды біреу: жаңадан жарық көріп жатқан мәнжу тілді мұрағат
құжаттарында сақталып қалған Қожабергеннің тегі мен оның отбасы
мүшелері туралы деректер 1970-1990 жылдары Моңголия Өлгей
жеріндегі қазақтар арасынан жазып алынған шыбарайғыр шежіресіндегі
мәліметтермен сәйкеседі, бұл  Цин патшалық орда жазбаларында із
қалдырған Қожабергеннің 12 абақ керейден, оның ішінде шыбарайғыр
руынан шыққандығын дәлелдеп отыр.
Айта кету керек, біршама әйгілі тұлға екендігіне қарамастан,
Қожабергеннің қашан туып, қай уақытта қайтыс болғандығы туралы
ешқандай нақты жазба мәлімет жоқ болып келген. 1970-1990 жылдары
Моңголия Өлгей жерінде елдің аузынан жазып алынған кейбір
аңыздарда бул туралы азды-көпті сөз қозғалғандай болғанымен, ондағы
айтылған тиісті әңгімелерді негізінен күңгірт әрі дәйексіз деп бағалауға
болады. Мысалы, «Шыбарайғыр Қожаберген батыр» атты кітапқа
енгізілген «Ата салты» атты бір шежіре өлеңде аталмыш мәселеге
байланысты мынадай болжау айтқан екен:
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«(Қожаберген батыр) 61 мүшел жасында зертең ауруынан қайтыс болған дейді.
1860 (1760 ?) жылдардың маңайында болған»6.

Біздің түсінуімізше, аталмыш кітапқа «Ата салты» атты шежіре
енгізілген кезде, кітаптың құрастырушысы З. Зұрханбайұлы шежіредегі
«Қожаберген батыр 1860-жылдары қайтыс болды» деген әңгіменің қате
екендігін байқап, ондағы датаны «1760-жылдары?» деп түзетбек болған –
бұл, әрине, тарихи шындыққа әлдеқайда жақын келеді. Дегенмен, осы
аңыздағы «Қожаберген 61 мүшел жасында қайтыс болды» деген
әңгіменің шын-өтрігіне назар аударылмаға, өйткені, осы аңыздың пайда
болған заманында тиісті жазба дереккөздің жоқтығы да осындай
әңгіменің шарлауына жол берген. Енді, міне, жаңадан ашылып жатқан
мәнжу тілді тарихи құжаттарда сақталған мәліметтер біздің осы мәселеге
байланысты ұғымымызды сәл де болса біраз тереңдетуіне мүмкіндік
беріп отыр. Кітабымызға енгізілген мәнжу мұрағат құжаттарында бұған
байланысты мынадай мәліметтер кездеседі:
Кітабымызға енгізілген 14-құжаттың айтуы бойынша, 1757 жылы 25
тамыз күні Цин ұлығы Жаохуэйдың қонағы болған Қожаберген батыр:
«Мен өзім алпыстан асқан адаммын» деген екен. Ал кітабымызға енген
бірсыпыра құжатарға (51-ден 70-ге дейін құжаттар) қарағанда,
Қожаберген батыр кем дегенде 1767 жылы қыркүйек айына дейін, яғни
70 жастан асқан шақтың өзінде Құлжа жеріне сауда жүргізіп барған.
Демек, әлгі шежіредегі «Қожаберген 61 мүшел жасында қайтыс болған»
деген әнгіме жансақтықтан пайда болған. Бір өкініштісі, Қожабергеннің
нақты қай жылы қайтыс болғандығы жөнінде қазірше бізге ешқандай
жазба дерек кездеспей отыр.
3. Әңгімеміздің басталуы: Цин патшалық жазбаларындағы
алғашқы мәліметтер және олардан туындаған сұрақтар
Қазақ халқының XVIII ғасырдағы үлкен жетістіктердің бірі – өзінің
Жетісу мен Тарбағатай сынды өңірлердегі бір мезгіл айырылып қалған
шұрайлы жерлеріне қайтадан ие болғандығы. Асылы, қазақ қауымының
сол бағыттағы бірлескен іс-қимылы ғасыр бойы жалғасып келген, алайда,
ондағы оқиғалардың барлығы қазақ жұртының пайдасына шешіліп,
тарихқа бет бұрыс жасай бермегендігі анық. Әрине, ондағы барша жұртқа
мәшғұр болып, ғылыми тұрғыдан жан-жақты дәлелденген ереулі оқиқалар
6

Зұрханбайұлы 1996, 5876-бб.
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да жоқ емес, сол оқиғалардың кейбіреулері тәуелсіз Отанымыздың
тарихнамасына мықтап еңгізілген. 1730 жылғы Аңырақай шайқасы –
солардың қатарында7.

1-Карта: «Қазақ халқының жоңғар басқыншыларына қарсы Отан соғысы». -Дереккөзі: Бес
томдық «Қазақстан тарихы», 3-том, 137-бет

Аңырақай шайқасынан кейін, қазақ жұртының шығысқа қарай оралу
үдерісі қарқынды түрде жүре бастаған (бұл туралы төмендегі 1-картаға
қараңыз). Онымен қоса, аталмыш тарихи үдерістің бір балама нәтижесі –
шығыстағы Цин патшалығының Қазақ хандығы мен оның халқына
қаратқан қызығушылығы артып, Цин жазбаларында қазақтарға қатысты
деректер көбейе бастаған. Жалпы айтқанда, өзге көрші халықтардың
жазбалары сияқты, осы кезеңдегі Цин патшалық дереккөздерінің басым
көпшілігі де мәнжу-қытай жұртының өз мүддесімен ғана байланысты
туындаған, сол себептен, онда қазақ батырлары жырлана бермейтіндігі
анық. Дегенмен, XVIII ғасырдағы Цин патшалық тарихи жазбаларыда,
әсіресе жақын жылдары жарық көре бастаған XVIII ғасырда қалыптасқан
мәнжу тілді мұрағат құжаттарында қазақтардың жоңғарларға қарсы
жүргізген жорықтары жөнінде, қазақтар мен жоңғарлардың араласқұралас бола бастағандығы хақында азды-көпті мәліметтер сақталған.
Мысалы, төмендегі бір топ мұрағат құжаттарында әуелі 1743-1758
жылдары қазақтарға тұтқын болып, кейін 1760-жылдары Қазақ жерінен
Цин патшалық жер аумағына ауып барған қалмақтардың қысқаша
өмірбаяндары сақталған, осы қысқаша өмірбаяндардан біз қазақтардың
Жетісу мен Тарбағатай өңірлерінде жүргізген әскери жорықтары туралы

7

Аңырақай шайқасы туралы еңбектер біршама көп жазылған. Солардың қатарында мына еңбектер де бар: 1. Бес
томдық «Қазақстан тарихы», 3-том, 143–149-бб.; 2. Аныракайское сражение / «Казахстан. Национальная
энциклопедия», Т. І. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2004.
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нақты мәліметтер алып отырмыз (оқырманға ыңғайлы болсын деп біз
бұл мәліметтерді кесте ретінде беріп отырмыз8):

3

Олжы, әйел, 45 жаста,
цяньлун жылнамасының
28-жылы 8-айдың 4-күні
(1763 ж. 10 қыркүйек)
Цин патшалығының
аумағына ауып барған
Ергелту, ер, 22 жаста,
цяньлун жылнамасының
29-жылы 5-айдың 8-күні
(1764 ж. 7 маусым) Цин
патшалығының аумағына
ауып барған

Жоғарыдағыдай.

Мәлімет беруші өзін «Қазақ
жеріне барғаныма 13 жылдан
асты» деп көрсетеді. Демек, ол
1751 жылы қазақтарға барған.
Оның бұрынғы тұрған жері
Қобықсары.

8

Дереккөзі

Жинақ, II-том, Жинақ, II-том,
Жинақ, II-том9, 170 -құжат
226 -құжат
170 -құжат

2

Ила (Жайсан)

Болы, әйел, 55 жаста,
цяньлун жылнамасының
28-жылы 8-айдың 4-күні
(1763 ж. 10 қыркүйек)
Цин патшалығының
аумағына ауып барған

Мәлімет беруші қалмақ
босқыны өзін «елімде бүлік
шыққан кезде мен баламды
ертіп Қазақ жерін паналап
барғанмын, содан бері
қазақтарға 20 жыл күн
болдым» деген. Демек, ол 1743
жылы қазақтар арасына барған.
Оның бұрынғы тұрған жері
«hara usu» (< Қарасу).
Тұтқындаушы қазақтың есімі
Тоқтанай.

Ила (Жайсан)

1

кімнің

Докор (Жайсан)

Аты-жөні, жасы, жынысы
Қашан, қай жерде,
және Цин патшалық жер
қолына түскен
аумағына барған уақыты

руБұрынғы
тайпасы немесе
иесі

1743-1758 жылдары қазақтарға тұтқын болып, кейін 1760-жылдары Қазақ
жерінен Цин патшалық жер аумағына ауып барған қалмақтар (бір бөлігі)

Кестеге байланысты ескеретін жәйттер: 1. Дереккөз қысқартылған атаумен («Жинақ, ІІ-том» деп) берілген –
бұның толық атауын кітабымыздың соңындағы «Пайдаланған әдебиет» бөлімінен көруге болады; 2. Кестедегі
қалмақтың тұтқындалған уақытын біз дереккөзде айтылған Цин патшалық жылнамаларынан қазіргі біздің
қолданысымыздағы күнтізбеге айналдырып отырмыз. Мұнда айта кетертін бір жәйт: тиісті мәліметтерді берген
қалмақтар көбінесе сауатсыз адамдар немесе тұтқындалған шақта жасөспірім ұл-қыздар еді, сондықтан да
олардың берген кейбір мәлімметтеріндегі уақыттар күмән тудырады (мұндай күмән тудыратын уақыттарды біз өз
түсінігімізше болжам жасап, оның артына сұрақ белгісін (?) қойдық немесе тиісті түсіндірме бердік).
9
«Цин патшалық дәуіріндегі Қытай-Қазақстан қарым-қатынасына қатысты мұрағат құжаттарының жинағы»
кітабының қысқартылуы (еңбегіміздің «Пайдаланған әдебиет» бөліміне қараңыз).
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Гарбу, әйел, 58 жаста,
цяньлун жылнамасының
28-жылы 7-айдың 29-күні
(1763 ж. 6 қыркүйек) Цин
патшалығының аумағына
ауып барған.
7
Баймамұт, ер, 23 жаста,
цяньлун жылнамасының
29-жылы (1764 жылы)
Цин патшалығының
аумағына ауып барған.
8
Делгер, ер, 21 жаста,
цяньлун жылнамасының
29-жылы (1764 жылы)
Цин патшалығының
аумағына ауып барған.

Бұл да өзінің «10 жылдан
бұрын»
қазақтарға
олжа
болғандығын айтады. Демек,
бұл да 1754 жылдан бұрын
тұтқындалған. Тұтқындаушы
қазақтың
есімі
Чибақ
10
(Цебек? ).

10

Туб (Жайсан)

Жинақ, II-том,
226 -құжат
Жинақ, II-том, 220 - Жинақ, II-том, 20 - Жинақ, II-том, 147Жинақ, II-том, 147 -құжат
құжат
құжат
құжат

6

Даваци

Саха, әйел, 62 жаста,
цяньлун жылнамасының
28-жылы 7-ай 29-күні
(1763 ж. 6 қыркүйек) Цин
патшалығының аумағына
ауып барған

Даваци

5

Мәлімет беруші өзін «Қазақ
жеріне барғаныма 13 жыл
болды» деп көрсеткен. Демек,
ол 1751 жылы қазақтарға
барған. Оның бұрынғы тұрған
жері Тарбағатай.
Мәлімет беруші өзінің «он
шақты жылдан бұрын»
тоналғандығын айтады. Демек,
ол кем дегенде 1753 жылдан
бұрын қазақтардың қолына
түскен. Оның тұтқындалған
жері»kara tala» < Қарадала (?)
(Қазіргі ҚХР ШҰАА Іле
аймағында). Тұтқындаушының
есімі белгісіз.
Мәлімет беруші өзінің «он
шақты жылдан бұрын», яғни
кемдегенде 1753 жылдан
бұрын қазақтардың қолына
түскендігін айтады. Оның
тұтқындалған жері Іле (Құлжа).
Тұтқындаушының есімі
белгісіз
Мәлімет беруші өзінің «10
жылдан бұрын» қазақтарға
олжа болғандығын айтады.
Демек, ол 1754 жылдан бұрын
тұтқындалған.
Оны
әуелі
Жантабай тұтқындап, кейін ол
Дербісәліге сыйланған.

(дөрбіт

Дерту, ер, 25 жаста,
Цяньлун 29-жылы 5айдың 5-күні (1764 ж. 4
маусым) Цин
патшалығының аумағына
ауып барған

Ургулжын (табын- Ердени
жисай Жайсаны)
бейсі)

4

Бұл қалмақ есімді қазақ немесе қазақтанып кеткен қалмақ болса керек. 1770-жылдарға дейін, Цебек есімді адам
бірнеше мәрте Әбілпейіздің елшісі болып Цин ордасына және Шәуешек пен Құлжадағы Цин ұлықтарына
барғандығын білеміз.
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Дашижаб, әйел, 49 жаста,
цяньлун жылнамасының
28-жылы 9-айдың 6-күні
(1763 ж. 12 қазан) Цин
патшалығының аумағына
ауып барған.
13

Баябдалай, ер, 26 жаста,
цяньлун жылнамасының
29-жылы 4-айдың 13-күні
(1764 ж. 13 мамыр) Цин
патшалығы аумағына
ауып барған.

Мәлімет беруші өзін «Қазақ
жеріне барғаныма 7 жыл
болды» деп көрсеткен. Демек,
ол 1757 жылы тұтқындалған.
Тұтқындалған
жері
Еренқабырғада (Қазіргі ҚХР
ШҰАА
Үрімжі,
Манас
төңірегі).
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II-том,
220- Жинақ,
220- құжат
II-том,

(табынЕбужи
жисай Жайсаны)

226- Жинақ,
құжат
II-том,
212- Жинақ,
құжат

Мәлімет
берушінің
«мені
қазақтар барымталап әкеткелі 8
жыл болды» деген сөзіне
қарағанда, ол 1756 жылы
қазақтардың қолына түскен.
Тұтқындалған жері «šarabel» <
Сарыбел.
Тұтқындаушының
есімі Базар.

II-том,

12

226- Жинақ,
құжат

Мәлімет беруші өзін «Қазақ
жеріне барғаныма 9 жыл
болды» деп көрсеткен. Демек,
ол 1755 жылы тұтқындалған.
Тұтқындалған жері «kara tala»
<
Қарадала
(?)(Қазіргі
ҚХР
ШҰАА Іле аймағында).

Жинақ, II-том,
құжат

11 Емур, ер, 25, цяньлун
жылнамасының 29-жылы
4-айдың 17-күн (1764 ж.
17 мамыр) Цин
патшалығы аумағына
ауып барған.

Таңғұт (тайжы)

Немеку, ер, 27 жаста,
цяньлун жылнамасының
29-жылы (1764 жылы)
Цин патшалығының
аумағына ауып барған.

Бұл да өзінің «10 жылдан
бұрын»
қазақтарға
олжа
болғандығын айтады. Демек,
бұл да 1754 жылдан бұрын
тұтқындалған. Бұл әуелінде
Жағабай есімді қазаққа тұтқын
болып, кейін сыйлық ретінде
Цебекке берілген.

10

Ақчик (тайжы)

Мандал, ер, 18 жаста,
цяньлун жылнамасының
29-жылы (1764 жылы)
Цин патшалығының
аумағына ауып барған.

Бұл да өзінің «10 жылдан
бұрын»
қазақтарға
олжа
болғандығын айтады. Демек,
бұл да 1754 жылдан бұрын
тұтқындалған. Тұтқындаушы
қазақтың есім Қиябай

Галзаңдоржы

9

17 Ниман, ер, 18 жаста,
цяньлун жылнамасының
29-жылы 4-айдың 29-күні
(1764 ж. 29 мамыр) Цин
патшалығы аумағына
ауып барған.
18 Хешен, ер, 18 жаста,
цяньлун жылнамасының
29-жылы 7-айдың 27-күні
(1764 ж. 24 тамыз) Цин
патшалығы аумағына
ауып барған.

Шу жерінде тұтқындалған.

Мәлімет беруші өзін «Қазақ
жеріне барғаныма 7 жыл
болды» деп көрсеткен. Демек,
ол 1757 жылы тұтқындалған.
Тұтқындалған жері Жайыр
(Қазіргі
ҚХР
ШҰАА
Тарбағатай аймағында). Оны
тұтқындаған
«Қожабергенге
қарасты Жаубасар».
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226- Жинақ, II-том, 226құжат
II-том,

Сономдоржы

Жинақ, II-том, Жинақ, II-том, 226 - Жинақ,
226- құжат
құжат
құжат

Мәлімет беруші өзін «Қазақ
жеріне барғаныма 6 жыл
болды» деп көрсеткен. Демек,
ол 1758 жылы тұтқындалған.
Тұтқындалған жері Жырғалаң
(Қазіргі ҚХР ШҰАА Іле
аймағында)

Жинақ, II-том, 236-құжат .

16 Бурентугус, ер, 25 жаста,
цяньлун жылнамасының
29-жылы 5-ай 8-күні (1764
ж. 7 маусым) Цин
патшалығы аумағына
ауып барған.

Сайынбелек (Жайсан)

Лабка, ер, 20 жаста,
цяньлун жылнамасының
29-жылы 4-айдың 29-күні
(1764 ж. 29 мамыр) Цин
патшалығы аумағына
ауып барған.

Улемжі (Жайсан)
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Мәлімет беруші өзін «Қазақ
жеріне барғаныма 7 жыл
болды»деп көрсеткен. Демек,
ол 1757 жылы тұқындалған.
Тұтқындалған жері «kara tala»
< Қарадала (Қазіргі ҚХР
ШҰАА Іле аймағында).
Мәлімет беруші өзін «Қазақ
жеріне барғаныма 7 жыл
болды» деп көрсеткен. Демек,
ол 1757 жылы тұтқындалған.
Тұтқындалған жері Шаған-усу
(Шағансу.
Қазіргі
ҚХР
Тарбағатай
аймағындағы
Шағансу жері өзені).

Жотба
(Жайсан)

Хоңко, ер, 23 жаста,
цяньлун жылнамасының
29-жылы 4-айдың 29-күні
(1764 ж. 29 мамыр) Цин
патшалығы аумағына
ауып барған.

Кутучинар отоқ (руы)

14

Жинақ, II-том, 58құжат.

Мәлімет беруші өзін «Қазақтар
мені 5 жылдан бұрын ұстап
әкеткен» деп көрсеткен. Демек,
ол 1758 жылы тұтқындалған.
Тұтқындалған жері Бұратала.
оны тұтқындаған Мырзакелді.

Улемжі (Абагасқа
қарасты)

19 Бурғун, ер, 42 жаста,
цяньлун жылнамасының
27-жылы 12-айында (1764
ж. қаңтарда) Цин
патшалығы аумағына
ауып барған.

Сараптап келгенде, жоғарыдағы кестедегі мәліметтер арқылы көрініс
тапқан қазақ-жоңғар шайқасын төрт мезгілге бөліп қарастыруға болады:
Кестедегі №1, №2, №3 және №4 бағаналардағы мәліметтерден
білгеніміз: 1751 жылға дейін өз елдеріндегі дүрбелең жағдайларға
байланысты қарапайым қалмақтар кем дегенде екі мәрте қазақтарды
паналауға мәжбұр болған. Мұндағы №1 мен №2 бағаналарында айтылған
1743 жылда болған оқиға туралы өзге балама дереккөзді біз кездестіре
алмадық, сондықтан деректерде айтылған «hara usu», яғни Қарасу
жерінің локализациясын жасаудың өзі қазірше мүмкін емес болып отыр.
Ал №3 мен №4 бағаналарында меңзелген 1751 жылғы Жоңғар еліндегі
дүрбелең – тарихта белгілі оқиға. Аталмыш жылы, Жоңғар хандығының
шонжарлары билікке таласып, Дауаци (әйгілі қолбасшы «үлкен»
Дондобтың ұлы) мен Әмірсана (хуэйт тайпасының тайжысы) сол кездегі
хонтайшы Ламадоржыны құлатып, орнына Цеуандашыны отырғызбақ
болады. Сонда, жоспарлары әшкеріленіп қалып, өздері Ламадоржының
қыспағында қалған Дауаци мен Әмірсана Тарбағатай төңірегінен Орта
жүз қазақтар арасына қашып барады.
Біздің осыдан бұрынырақ аударып жариялаған бір дана мәнжу тілді
мұрағат құжатымыз аталмыш тарихи оқиға туралы тың мәліметтер
береді. Сол мәліметтерді оқи келе біз мынаған көз жеткізіп отырмыз:
аталмыш оқиға туындаған кезде, Орта жүз қазақтары өздеріне паналап
келген осы қалмақтарды жылы қарсалып алған, тіпті, оларға әртүрлі
көмек көрсеткен. Абылай бастаған қазақтардың мұндағы мақсаты, әрине,
Жоңғар еліндегі дүрбелең жағдайды мейлінше пайдаланып, қазақтарды
жақтайтын көрші ел қалыптастырып, қазақ қауымына тыныштық әкелу
еді. Алайда, содан кейінгі тарихи оқиғалардың өрбуінен мына жәйт
байқалады: осы кездегі қалмақ билеушілері өздерінің төңірегінде қандай
тарихи үрдерістердің жүріп жатқандығын түсінбеген, олар ендігі кезеңде
тағдырлас халық Қазақ елімен татуласып, ортақ мүддеге ұмтылудың
орнына тек жеке басты бақ-таластарға ғана назар аударып, Қазақ жерін
тек қиын-қыстау кезіндегі уақытша пана ретінде пайдалануды білген.
19

Мәнжу тілді мұрағат құжаттан білгеніміз: әлгі паналап келген
қалмақтардың біразы алғыс айтудың орнына қазақтарға опасыздық
жасаған 11 . Міне, біздің кестеміздің №3 және №4 бағаналардағы
мәліметтер де осы тарихи оқиғамен байланысты екендігі анық.
Кестедегі №5, №6, №7, №8, №9, №10 және №11 бағаналардағы
мәліметтер 1753-1754 жылдары Жоңғар елінде жаңадан пайда болған
талас-тартыстармен байланысты қалыптасқан. 1753 жылы қараша
айында, бұрынғы одақтас Дауаци мен Әмірсана өзара жауласып, Дауаци
әскер бастап Әмірсанаға қарсы жорыққа шығады. Сонда, Абылай қазақ
әскерін бастап Әмірсанаға көмек көрсетеді. Абылай-Әмірсана
одақтығынан 3 мәрте жеңілген Дауаци ақыры Тарбағатай төңірегінен
Бұратала (қазіргі ҚХР, ШҰАА, Бұратала) жеріне шегінеді. Сол кездегі
Омскідегі Ресей үкіметіне жеткен мәліметтерге қарағанда, аталмыш
оқиғамен байланысты көптеген жоңғар тұтқындары мен босқындары
Қазақ жеріне енген12. Ал қытай тіліндегі Цин патшалық орда естелігінде
сақталған бір деректе, 1754 жылы Абылай Әмірсанаға көмек беру үшін
50 000 әскер бастап жорыққа шығып, «Жәйірден Ілеге дейінгі
ауылдардың барлығын тонаған. Онда тұрғын отбасы қалмаған 13 »
делінген. Мұндағы мәліметтердің шынайлығына сол кездегі Цин
патшасы Цяньлун
сеніңкіремеген 14 , дегенмен,
XVIII ғасырда
құрастырылған «Циньдин пиндин Чжунгээр фанлюе», яғни «Патша
бекіткен жоңғарларды тыныштандыру жоспарлары» атты қытай тілді
мұрағат құжаттар жинағының бірінші кітабында 1753-1754 жылдары
қазақтардың Бұратала мен Іле төңірегінде әскери жорықтар жүргізгендігі
туралы бірнеше мәрте мәлімдеген. Мысалы, аталмыш дереккөздің тағы
бір жерінде «қазақ Абылайдың Батма-Церен, Еренцин сынды қалмақ
қолбасшыларымен бірге 10 000 қазақ-қалмақ әскерін бастап Дауациге
шабуыл жасап, Бұратала сынды жерлердегі көшпенділерді түгелдей
тонаған» деп жазады. Сонда Абылай Талқы тауының шығысы арқылы
әлгі қолға түскен адамдарды кері алып кеткен екен15. Біздің кестеміздегі
11

Еженханұлы 2009, 4-құжат.
Чимитдоржиев 1979, 55-б.
13
Соңғы сөйлем түпнұсқада 并无户口 деп хатталған, және мұндағы қытайша жалпы мәтін контексінде бұл
сөйлем түсініксіздеу болып келеді. Біз мұндағңы екінші иероглиф асылы 无 емес, 为 болуға тиісті деген ойдамыз.
Біздің бұл ойымыз дұрыс болған жағдайда, мұндағы сөйлем «Жәйірден Ілеге дейінгі ауыл отбасыларының
барлығын қазақтар өздеріне қарасты етіп қосып алды» деген мағына білдіреді – бұл мәтіннің контексіне
әлдеқайда үйлесімді еді.
14
ПДЖФЛ(Чж), 2-цзюань (бума), 22-б. Бір айта кетерлік жәйт: осы мәліметті алған Цин патшасы Цяньлун ондағы
қазақ әскерінің санына күмән келтірген.
15
ПДЖФЛ(Чж), 9-цзюань (бума), 29-бет. Аталмыш қытай деректерінің біразын К. Хафизова орыс тіліне аударып,
ғылыми айналымға енгізген. Қараңыз: Хафизова 1989, ч. І, 52–53-бб.
12
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№5 – №11 бағаналардағы мәліметтер қытай тіліндегі аталмыш
жазбалармен сайкеседі.
Кестенің осыдан кейінгі 8 бағанасындағы (№12 – №19
бағаналарындағы) мәліметтерде айтылатын тарихи оқиғалар біздің
назарымызды ерекше аударады. Өйткені, осы деректерге қарағанда,
1756-1758 жылдары аралығында қазақтар мен жоңғар қалмақтары
Жетісу және Тарбағатай өңірлерінде бірнеше мәрте соғыс жүргізген,
ондағы кейбір соғыс тіпті сонау Еренқабырға (Қазіргі ҚХР ШҰАА
Үрімжі, Манас төңірегі) мен қазіргі ҚХР ШҰАА-ға қарасты өзге де біраз
жерлерінде болғандығы көрсетілген. Ал осындай даталармен
байланысты аталмыш жерлерде қазақ-жоңғар соғыстары болғандығы
туралы Отандық тарихнамамызда осыған дейін көп айтылмаған (әрине,
Қабанбай батырдың Құлжадағы жорығы туралы ауызекі деректер бар,
дегенмен, осыған дейін сол жорық туралы жасалынған тұжырымдар да
мұндағы датаға сәйкеспейді). Осы оқиғаларға байланысты мынадай
сұрақтар туынлайды: қазақтардың әскери жорықтары қандай жағдайда
сонау Еренқабырға мен Құлжа жерлеріне жеткен? 1757-1758 жылдар
аралығында болған соғыстардың барлығы жеке-дара өз беттерінше
болған ба? әлде бір-бірімен байланысты, біртұтас тарихи үдерістің
көріністері ме? Кестенің №18 бағанасында берілген мәліметке қарағанда,
осы соғыстарға қатынасқан қазақ батырларының арасында Қожаберген
батырға қарасты жасақтар да болып, олар сонау 1757 жылда-ақ Жәйр
тауы жеріне жеткен. Ендеше, осы соғыстардың тарихи мәні қандай?
Онда Қожаберген мен оның елі қандай қимыл-әрекет жасаған?
4. Әмірсананың соңғы талпынысы және Қожабергеннің көзге
түсуі
Жұртқа мәлім, қазақ-қытай байланысы Цин патшалығының жоңғар
қалмақтарының соңғы көсемдерінің бірі Әмірсананы қудалау ісімен
байланысты ресми түрде 1757 жылы күз айларында орнатылған.
Жоғарыда айтып кеткеніміздей, 1755 жылы Әмірсана Цин армиясын
бастап келіп Дауациды тұтқындатады. Оның көздеген басты мақсаты –
өзгенің күші арқылы Жоғар хандығының ең жоғарғы билеуші
мәртебесіне көтерілу еді. Алайда, осы кездегі Цин патшалығының
жоспары мүлдем басқаша болған. Дауациды ұстап әкеткен соң, Цин
патшалығы жоңғар еліне «чжун цзянь и фэнь ци ши» (众建以分其势 ),
яғни «көпке бөлу арқылы күш-қуатын әлсірету» саясатын жүргізе
21

бастады да, Әмірсана тек хуэйт тайпасының ханы болып қалады. Осыған
шыдай алмаған Әмірсана 1755 жылы тамыз айында Үліңгір маңында
Цин патшалығына қарсы бүлік шығарады. Сонда Құлжада азнаулақ
әскерлерімен қалған Банди қатарлы Цин генералдары Әмірсананың
жақтаушылары тарабынан қоршауға алынады. Сонда, жоңғар
бүлікшілерінің қолына тірі түспеу үшін Банди өзін өзі бауыздап өлтіреді.
Оның қол астындағы жауынгерлері де түгелдей қырылады.

4-портрет: Жоңғар хонташысы болу мақсатында Цин
армиясын Құлжа жеріне бастап әкелген Әмірсана.
Дереккөзі:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amursana

Осы себептен, Цин патшалық армиясы 1756 жылы науырыз айында
екінші мәрте Құлжаға басып кіреді. Әскер саны өзінікінен асқан Цин
күшімен тіресудің орнына Әмірсана тағы бір мәрте қазақтарды паналап
барып, солардың көмегін сұрайды.
Кітабымызға енгізілген құжаттарда сақталған мәліметтерге қарағанда,
Әмірсана 1756 жылы мамыр айында «уақ-керей тайпасы Қожабергеннің
жеріне» жетеді. Сонан соң, Қожаберген Абылайға адам жіберіп
Әмірсананың келгендігін хабарлайды. Сөйтсе, Абылай Қожабергенге
«Әмірсана сенде тұра берсін. Мен сонда барып онымен кезігермін»
дегенді, сондай-ақ «шүршіттердің16 армиясы келіп жатса, мен өзім қол
бастап сендер жаққа барармын» сынды сөздерді айтқан көрінеді (2құжат).
Әмірсана қашып келген соң, оған пана болу-болмау мәселесіне
байланысты қазақ қауымы арасында бір-біріне қайшы келетін екі түрлі
16

Мәнжу құжаттарында «ұлы елдің» деп алынған. Әуелі жау ретінде қарастырған елді Абылай «ұлы» деп
атағандығы, әрине, күмәнді, ал аталмыш дәуірде қазақтар мәнжулерді «шүршіт» деген атауы қазақтың көптеген
тарихи жырдарынан кездеседі.
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пікір айтыла бастаған. Бұл туралы кітабымызға енгізілген құжаттарда
қазақтардың өз аузынан жазып алынған мынадай мәліметтер сақталған:
-

-

«Әмірсана бізге енді келген шақта, бізге қарасты адамдар «Әмірсана улет
жұртын былықтырып болған. Енді міне, үлкен елден қашып бізге келіп отыр.
Мұндай адамды өзімізге қалдырсақ, барша жұртымыздың қиратылатындығы
анық. Үлкен елдің армиясы келген соң, біз бұны дереу соларға тапсырып
бергеніміз жөн. Бір Әмірсана үшін барша қазақ жұрты зардап шегудің қисыны
жоқ» дегендер болды» (2-құжат).
«Әмірсана біздің Қазақ жеріне келгеннен бері, біздегі жастар жаппай
«Әмірсана бізге жақсылық жасаған. Оны ұстап беруге болмайды» дегенді
айтып келсе, қариялар түгелдей «Әмірсана төрт ойратқа зиян келтіріп болған
соң ұлы патшаға17 бағынған. Қазір, міне, ол ұлы патшаға да опасыздық етіп,
біздің Қазақ жеріне қашып келіп отыр. Әмірсана осылай бізге келу арқылы
асылы өзіне төніп тұрған апатты бізге аудармақшы. Одан бізге не пайда?
Сондықтан, егер ұлы патша әскер жіберіп жатса, біз Әмірсананы ұстап
бергеніміз жөн. Сонда ғана бізге тыныштық болады. Ал оны ұстап бермесек,
біздің ауылдарымыз шайқалып, өзіміз бала-шаға және мал-мүліктерімізден
айырыламыз» дегенді айтып, бір тоқтамға келе алмаған» (8-құжат).

Осы деректерде айтылған әңгімелерден біз қазақ қауымында әуелі
қашып келген Әмірсанаға пана берген жағдайда өздеріне Цин
патшалығы тарабынан әскери қысым болады деген түсініктің пайда
болғандығын, сол себептен біраз адамдар Әмірсананы Цин патшалығына
тапсырып беру керек деген ұстанымда болғандығын біліп отырмыз 18 .
Осы пікірдің пайда болуының өзіндік себебі бар: Қазақ хандығы мен
Жоңғар хандығы арасында ұзақ уақыт созылып келген теке-тірестің
қауып-қатері дәл осы XVIII ғасырдың ортасына келгенде сейіліп,
тыныштық пен бейбітшіліктің нышаны Қазақ даласында енді ғана жылтжылт етіп көріне бастаған. Осындай жағдайда, қазақ қауымы өзіне
жаңадан жау іздеудің де қисыны жоқ еді. Дегенмен, Абылай мен
Қожаберген сынды қазақ көсемдері дәл сол кезде басқаша ойлап,
Әмірсананы Цин патшалығына тапсырып бермеу керек деген пікірде
болған. Кітабымызға енгізілген құжаттарда сақталған деректерде
Абылай мен Қожаберген сындылардың бұл ұстанымын былай деп
түсіндіреді:

17

Яғни Цин патшасы. Мұнда құжат авторы қазақтардың сөздерін Цин патшалығының дискурсына лайықты етіп
өзгерткені анық.
18
Әрине, дереккөздеріндегі «Әмірсананы жақтайтындар жастар болса, оны тапсыру керек дейтіндер қариялар»
деген әңгіме айтылғандығы бізге жансақ болып көрінді, өйткені, жоғарыда көрсетіп кеткеніміздей, Әмірсананың
ең үлкен қолдаушысы Қожаберген осы кезде 60 жасқа келген адам. Шамасы, мұндағы сөздерді жазып алған кезде
мәнжулер түпкі мағынасын түсінбегендіктен қателік кетірген болса керек.

23

-

-

«Абылай «Әмірсана – өлімнен қашып тораңғыға тығылған бір байғұс
торғайдай. Оны ұстап алып [шүршіт әскерлеріне] тапсыра салу жөнсіз болар»
дегенді айтқан» (5-құжат);
«Қожаберген Әмірсанамен бұрыннан бірге өмір сүріп, жақсы қарым-қатынаста
болғандықтан, Абылай: «Әмірсана құдды бір тораңғыға тығылмақ болған
торғайдай бізді паналап келіп отыр ғой. Оны осылай бере салуға болмайды»
деген екен» (2-құжат).

Осы деректерге қарағанда, аталмыш қазақ көсемдері өздерінің
Әмірсанаға пана болғысы келген іс-әрекеттерін моралдық тұрғыдан,
одан қалса өздерінің Әмірсанамен жақсы қарым-қатынаста
болғандықтарымен түсіндірген. Әрине, жансауғалап келген дос адамды
оның жауына тапсырып беру – көшпенді қауымының этикасына
жатпайтындығы анық; сонымен бірге, қазақ көсемдері мен Әмірсананың
арасында ерекше жақындық болғандығы, тіпті олар бір-біріне туыс
болып та кеткендігі жағдайдың осылай болуына өз әсерін тигізбей
қоймаған. ПДЖФЛ кітабының айтуына қарағанда, Абылайға тұңғыш
елші болып барып қайтқан Цин ұлығы Шундененің айтып келген
әңгімесінің бірі – «Абылай әлдеқашан бір қызын Әмірсанаға ұзатқан»
екен 19 ; Ал біздің кітабымызға енгізілген құжаттардағы «Әмірсана
Қожабергенді әке деп атайды» (14-құжат) және «Қожаберген
Әмірсанамен бұрыннан бірге өмір сүріп, жақсы қарым-қатынаста
болған» (2-құжат) деген сөздер де Қожабергеннің Әмірсанамен жақын
қатынаста болғандығын дәлелдейді. Мұндай жағдайда, аталмыш қазақ
көсемдерінің Әмірсананы қорғап алып қалу әрекеттері туыстық, достық
тұрғысынан алғанда да түсінікті жәйт.
Дегенмен, қазақтардың Әмірсана сияқты жоңғар көсемдерін қорғап
қалғандығының себебін тек туыстық-достық қарым-қатынастың
болғандығымен ғана түсіндірсек  Абылай, Қожаберген сынды қазақ
көсемдерін мен Әмірсананы төмен санаған болар едік. Жоғарыда
айтылып кеткендей, Абылай сонау 1751 жылдан бастап-ақ Әмірсанаға
көмек беріп келгендігінің бір мақсаты – Жоңғар еліндегі дүрбелең
жағдайды мейлінше пайдаланып, қазақтарды жақтайтын көрші ел
қалыптастырып, қазақ қауымына тыныштық әкелу еді. Ал Әмірсана да
қазақ факторын әуелі өз еліндегі саяси бәсекелестікте, кейінірек тіпті
Цин патшалығымен арадағы қарым-қатынаста мейлінше пайдаланған20.
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ПДЖФЛ(Чж), 34-цзюань, 6-б.
Әмірсананың бірнеше мәрте қазақтармен одақтасып өзге жоңғар басшыларына шабуыл жасағандығы туралы біз
жоғарыда айтып өткенбіз. Ал кейінірек Әмірсананың қазақтарға арқаланып
Цин патшалығына қыр
көрсеткендігін біз Цин патшасы Цяньлунның өз кезінде айтқан мына сөздерінен де байқауымызға болады:
«Қарақшы [Әмірсананың] албаты мен-менсіп жүргендігінің бірден-бір себебі – оған қазақтардың арқау бола
20
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Енді, міне, 5 жыл өтсе де Әмірсананы қазақтың бір кәдесіне жаратып
қалармыз ба деген ой қазақ көсемдерінің арасында әліде болса
жойылмаған тәрізді. Бұл жерде әлгі «Абылай өз қызын Әмірсанаға
ұзатқан» деген әңгімені естіген Цин патшасы Цяньлунның қалай
уайымдағандығы есімізге келеді. ПДЖФЛ кітабындағы тиісті мәлімет
былай деп жазылған:
«Жоңғарға қатысты іс әуелі патша әулетімдегі ата-бабамның бітіре алмай
кеткен ісі. Ал қазір біз бұл істі тәңірдің қолдауымен атқарып шығуымызға
мүмкіндік алып отырмыз. Бүгінгі таңда, Іле сынды 21 аңгиды 21 өзіміздің
территориямызға енгізіп үлгірдік. Ендеше, осындай бір оңбаған немені22 қалайша
тірі қалдырып, оған біздің жетістіктерімізге қол салып, келешегімізге нұқсан
келтіруіне орай тудырып беруіміз керек? Осыдан бұрынырақ, Әмірсана жалғыз
басымен алысқа қашып кеткен шақта «бұл неме өзінің ниетіне жету үшін сөзсіз
қазақтарды қоздырады. Дегенмен, олардың қосылып кетуі қиын болар. Істі
ақырындап шешуге болар» деп ойлаған едім. Қазір, міне, Шундененің жазған
мәлімдемесіне қарағанда, Абылай әлдеқашан Әмірсанаға бір қызын ұзатып, оған
ел жинап беріп, онымен одақ құрып, әмпей-жәмпей болып та үлгірген көрінеді.
Мұндай жағдайда, Әмірсананың Ілеге 23 қарай мөңкіп тұрғандығын межелеп
білуге болады. Сонымен қоса, Әмірсана тәбиғатынан жауыз әрі тұрақсыз-сенімсіз
адам, сол себептен ол келешекте Абылайдың өзін жұтып алып, Абылайға қарасты
елді де өзіне қосып алмауына кім кепіл? Ондай болған жағдайда біз Әмірсананы
тіпті де теже алмай қаламыз»24.

Демек, Абылай бастаған қазақ көсемдері мұнда Жоңғар хандығының
соңғы күштеріне қолдау көрсету арқылы өздері мен шығыстан жылжып
келе жатқан Цин патшалығының арасында «буферлік аймақтың»
болғандығын қалаған және сол үшін Әмірсанаға әскери қолдау көрсетуге
дейін барған.
Сөйтіп, қазақты паналап келген Әмірсана бұрын өзімен бірге өмір
сүрген, өзіне әкесіндей болып кеткен Қожабергеннің ауылына тұрып
алғандығынан» (ПДЖФЛ(Чж), 41-цзюань, 25-б.). Дегенмен, Әмірсана қазақ факторын өзгеше де пайдаланған:
Цин патшалығы онымен енді ғана жауласа бастаған шақта, әліде болса біртұтас Жоңғар еліне басшы болудан
дәмететін ол Цин генералы Хадаханың әскери лагеріне елшісін жіберіп, өзінің іс-әрекетін былай деп түсіндірмек
болады: «Мен асылы төрт ойратты ретке келтірумен бірге хуэйжэньдерді (қашқариялықтарды  Б.Е.), бұрыттарды
(қырғыздарды  Б. Е.), Ташкентті және қазақтарды бағындырып бергім келген еді» (ПДЖФЛ(Чж), 24-құжат, 6-б.).
Демек, ол Цин патшалығының алдында қазақ факторын біресе өзінің қолындағы күш қозырьі ретінде, біресе Цин
патшалығына қосып бермек болған жаңа отар ретінде көрсеткен. Алайда, осы бір опасыз кейіпкеріміздің
түсінбегені: Цин патшалық күші оған, Әмірсанаға, Жоңғар хандығының билігін алып беру үшін Орта Азияға
енбеген, олар керісінше жоңғар қалмақтарын түбегейлі жою арқылы өздеріне ғасырлар бойы төніп келген қауыпқатерден біржолата құтылмақ болу үшін осында келген. Сондықтанда, Әмірсана және осы кезеңдегі Жоңғар
хандығының өзге де көсемдерінің тағдыры трагедиямен аяқталатындығы бесенеден белгілі болған еді.
21
Мәнтінде қытайша «анцзи» (昂吉) деп жазылған бұл сөз моңғолша «аңги» сөзіне келген, ол «(әскери-әкімшілік)
бөлік, аймақ» деген мағынаны білдіреді.
22
Бұл жерде Әмірсана меңзелген.
23
Яғни Жоңғар хандығын жойғаннан кейін Цин патшалық күшінің басып алған Құлжа жерін.
24
ПДЖФЛ(Чж), 34-цзюань, 6-б. Осы кітаптың тағы бір жерінде мынадай мәлімет сақталған: «Әмірсананың қол
астында 8 000 улет (жоңғар қалмақ – Б.Е.) әскері және 8 000 қазақ әскері бар» (ПДЖФЛ(Чж), 25-цзюань, 34-б.
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қалады, сондықтан олардың қарым-қатынасы бұрынғыдан да нығаяды.
Кітабымызға енген 14-құжаттың айтуынша, ол екеуі «тәңірдің алдында
серт берген». Бір-біріне ауыр серт берген бұл екеуі ақыры Қазақ
даласына баса-көктеп кірген Цин патшалық армия күшіне бірге қарсы
шығады. Кітабымызға енгізілген бірнеше құжаттардағы мәліметтер
бойынша, 1756 жылы 3 шілдеде Қожаберген мен Әмірса бастаған
жасақтар Дардаңа есімді генерал бастаған шүршіт әскерлерімен Есіл
жерінде соғысады. Сонымен шамалас мерзім ішінде (кітабымыздағы 6құжаттың айтуы бойынша екі күннен кейін), Баян тау (Баянауыл)
жерінде Абылай бастаған қазақ әскерлері де Халдаха есімді өзге бір Цин
генералы бастаған шүршіт күшімен шайқасады. Мұндағы айтылған
алғашқы соғыс тарихтағы Қожаберген бастаған қазақтар мен шүршірттер
арасындағы негізгі ірілеу әскери қақтығыс болып саналады.
Қазақтар мен шүршіттер арасында болған соғыстар туралы
мәлімметердің бір-біріне қайшы келетін тұстары бар екендігін айтып
кетуіміз керек. Кітабымыздың негізгі дереккөзі Цин патшалық мұрағат
құжаттары болғандықтан, біз сондағы тиісті мәліметтерді жалпылай
шолып өтіп, ондағы мәселелерге қыскаша талдау жасауды жөн санадық.
Әуелі мынаны есімізге сақтасақ: мейлі дәстүрлі қытай жазбалары болсын,
мейлі жаңадан ашылып жатқан мәнжу тілді мұрағат құжаттары болсын,
олардың барлығы Цин патшалығының Орта Азиядағы ортаршылық
тарихын дәріптеу мақсатында қалыптасқан. Сондықтан, ондағы
мәліметтердің барлығы дерлік әділ әрі обьективті түрде берілетіндігі
екіталай. Біздің сөз етіп отырған соғыстарға келгенде де осылай.
Кітабымызға енген құжаттардың барлығында Цин әскерлерінің мықты
болып, соғыста қазақтарды ойсырата жеңіп, қырып, тұтқындап, олардың
қару-жарақтары мен мүліктерін қолға түсіргендігі жазылады. Бір сөзбен
айтқанда, шүршіттерге жау шақ келмей, олар қазақтың даласында
ойлағандарын істеген-мыс. Дегенмен, құжаттардың мазмұндарына
тереңінен үңіле келе біз онда бірсыпыра күмәнге толы, тіпті бір-біріне
қайшы келетін тұстардың бар екендігін байқаймыз.
Мысалы, «Жарлы жеріндегі соғысқа» қатысты берілген сандық
мәліметтер біздің күмәнімізді тудырады. Кітабымызға енген 4-, 9- және
10-құжатардың айтуынша25, цяньлун жылнамасының 21-жылы 7-айдың
25

Кітабымызға енген қытай тілді 10-құжат осы оқиның барысын нақтырақ баяндайды. Осыға ұқсас мәнжу тілді
құжаттың да бар (қараңыз: ЦСМАХ, 19-том, 281–285-бб.). Мәнжу тілді құжат цяньлун жылнамасының 21-жылы 7-айдың 6-күні (1756 жылы 1 тамыз) жазылса, қытайша тілді құжат цяньлун жылнамасының 21-жылы 9-айдың 4күні (1756 жылы 27 қыркүйек) жызылған.
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3-күні, яғни 1756 жылы 29 шілде күні Дардаңа бастаған 1 000 Цин әскері
Қабанбай мен Науырызбай бастаған 2 000 қазақ әскерін жеңген екен,
сонда «қазақтардың 570 әскері өлтіріліп, сансыз адамдары
жарақаттанған»-мыс. Мұндағы соғыс нәтижесі ретінде көрсетілген
сандық деректер адамға таңқаларлық әсер қалтырады. Шындығына
келсек, біздің кітабымызға енгізілген құжаттардан, әсіресе мұндағы
мәнжу тілді құжаттардан аталмыш қазақ-шүршіт шайқастарында
мынадай ерекшеліктер бар екендігі байқаймыз: біріншіден, Қазақ
даласына енген шүршіт әскерлері ұзақ жолдың зардабынан шаршапшалдықан, оның үстіне қазақ жасақтары көшпенділердің дәстүрлі әскери
әдіс-амалын мейлінше жақсы қолдану арқылы жауды ылғида
саңдырақтатып, ат көліктерін болдыртып жүрген 26 ; екіншіден, шүршіт
армиясының азық-түліктеріне жауапты артқы саптағы қарауыл бекеттері
ылғида қазақтардың әскери отрядтары тарабынан қиратылып тұрған 27 .
Осы жәйттердің өзі қазақ әскерлерінің өзгелермен, әсіреде Цин
патшалығының өзіне бас ауыру болып келген жоңғар қалмақтарымен
көп жылдары шайқасып жүріп дала соғысының шеберіне айналғандығын
көрсетеді. Осындай жағдайда, салыстырмалы түрде болдырып қалған 1
000 әлжуаз келімсек шүршіттерден 2 000 жергілікті қазақ әскерлерінің
соншалықты ойсыра жеңілетіндігі ақылға симайды.
Жоғарыда айтып кеткеніміздей, ПДЖФЛ кітабын (біз талқылап
отырған 9- және 10-құжат осы кітаптан алынған) құрастырылуыдағы
басты мақсат – Цин патшасының «данағойлығы» мен Цин
патшалығының әскери жетістіктерін ұлықтау болатын. Ондағы бір
мазмұн – Цин патшалығына қарасты барша жұртқа, әсіресе Цин
патшалығының шалғайдағы Жоңғар еліне жасаған жорығының
қажеттілігіне және ефективіне күмәнмен қараған этникалық қытай
оқымыстыларын тыныштандыру еді. ПДЖФЛ кітабының өзінде
көрсетілгендей, жоңғарларға қарсы жорық басталғаннан кейін, оңтүстік
Қытайдағы, яғни Цин патшалығына ең көп кіріс әкелетін өңірдегі
этникалық
қытай
шенеунік-оқымыстылар
Цин
патшасына
«генералымыздан да, сарбаздарымыздан да шығын болды» деп,
жорықтың халыққа ауыртпашылық әкелгендігін айтып, наразылық
26

Кітабымызға енгізілген 1-құжаттағы мына сөздер осыған дәлел: «Қазақтар ... күн сайын айлаһарлық істеп, жержерге адамдарын жіберіп, сол жерлерге от жағып, түтін түтеп бізді алдап жүр. Сонда, біздің қарауылшыларымыз
немесе негізгі қосынымыз олардың артынан қуып барғанда, олар өздерінің тынығып алған семіз аттарының
күшіне сүйеніп жан-жаққа қашып барып тығылып алады. Ал біздің армиямыз шегінгеннен кейін, олар қайтадан
пайда бола қалып, айлаһарлықтарын қайталайды».
27
Кітабымызға енгізілген 1- және 3-құжаттада осыған тиісті мәліметтер сақталған.
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білдірген28. Осындай жағдайда, ПДЖФЛ кітабы сонау «Сиюйға», яғни
Орта Азия елдеріне қарсы жорыққа шыққан Цин армиясының жетістігін
асыра сілтеуі ықтимал еді. Ал шалғайдағы Қазақ даласында әрі-бері
саңдалып жүріп Әмірсананы қолға түсіре алмаған Цин генералдары
өздерінің қандай да бір іс тындырып жүргендіктерін көрсету үшін
жоқтан барды жасап патшалары мен қалың қытай жұртын алдаулары да
мүмкін еді. Басқаны былай қойғанда, осы құжаттардағы «тұтқын»
ретінде көрсетілген Шұрман, Аралбай, Хан-цзи-лэ-ту (?) және Жауқаш
сынды қазақ адамдарына қатыстыр мәліметтердің мынадай күмәнді
тұстары бар екендігі байқалады: біріншіден, «тұтқындардың»
арасындағы Цин әскери лагеріне кепілдікке қалдырылған адамдардың
барлығы ақырында Цин әскерлерінің қолынан оп-оңай қашып шығады
(Хан-цзи-лэ-ту тіпті екі мәрте «ұсталып», екі мәрте «қашып шығады»мыс)29; екіншіден, Цин ұлықтарры осы адамдардың «тұтқын» статусына
қарамастан оларға сый-сияпат жасаған екен 30 ; үшіншіден, аталмыш
қазақтардың сөздері мен әрекеттері «тұтқындікінен» гөрі елшінікіне
көбірек ұқсайды.
Қазақ-цин әскери қақтығыстарының нәтижесіне қатысты мәнжу-қытай
дереккөздерінде күмәнді тұстар бар екендігін мына жәйттер де
дәлелдейді: Ресей мұрағат құжаттарындағы кейбір мәліметтерге
қарағанда, аталмыш соғыстың жеңімпазы Абылай мен Әмірсана болған31;
қазақтың тарихи жырларында да осындай мәліметтер сақталған; ал
тарихда Қазақ даласында «Шүршітқырылған» деген жер атауы бар
болған. Бұлардың бәрі бостан-босқа пайда болмаған.
1756 жылғы қыс келе салысымен Цин патшасы Цяньлун бұйрық
түсіріп, өз әскерін Қазақ даласынан шегіндіреді. Цин жазбаларында
осыған да байланысты ғажайып мәліметтер қалдырған: патшаларынан
бұйрық түскендігіне қарамастан, әлгі Қазақ даласында саңдырақтап
жүрген Цин ұлықтары «біз Әмірсананы тұтқындау үшін Қуқазалық
жерінде қыстаймыз» деп «ерлік» көрсетпек болған тәрізді 32 . Цин
патшасы Цяньлун бұған «амалсыздан туындаған қылық» деп баға
берген 33 . Дегенмен, Цин ұлықтарының осылай наздануының өзге де
себептері бар секілзді. Ау баста олар патшаларының бұйрығы бойынша
28

ПДЖФЛ(Чж), 41-цзюань, 27-б.
ПДЖФЛ(Чж), 34-цзюань, 8-б.
30
Кітабымызға енген 2-құжатқа қараңыз.
31
Бұл туралы қараңыз: Гуревич 1979, 133-б..
32
ПДЖФЛ(Чж), 32-цзюань, 8–12-бб. Біздің осы кітапқа енгізілген 7-құжат.
33
ПДЖФЛ(Чж), 32-цзюань, 12-б.
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«біздің армиямыз қарақшы Әмірсананы тұтқындамай кері шегінбейді»
деген сөздерді Қожаберген сынды қазақ көсемдеріне айтқандығы рас34.
Дегенмен, қыс бойы арқа жерінде жаудың арасында жүретін болса олар
өздерінің адам қолынан да, қақаған қыстың суығынан да қырылып
қалулары мүмкін екендігін жақсы түсінген де болар. Соған қарамастан
патшаларына осылайша уәде сөз беріп отырғандарына қарағанда, олар
өздерінің арқа жерінде қыстауына қандайда бір мүмкіндіктің бар
екендігіне көздері жеткен. Егер осындай мүмкіндік болған десек, ол тек
қана аталмыш ұлықтардың қазақтармен арадағы дипломатиялық барыскеліс әрекеттерінен туындаған болар еді.
Қандай болмасын, Цин армиясын ақыры Арқадан шегінеді. Осы 1756
жылғы қыстағы шегіністен кейін, Цин патшалығының әскери күштері
Әмірсананы қолға түсіре алмаса да қазақтармен ісжүзінде қайта соғысып,
Қазақ даласына бұрынғыдай тереңдеп кіре алмаған. Оның есесіне, 1757
жылы екі ел арасында үлкен көлемде дипломатиялық іс-қимылдар
жүргізіліп, қазақ-цин қарым-қатынасы өзге арнада дами бастайды. Біздің
ойымызша, аталмыш қарым-қатынастың осындай жаңа қырынан көрінуі
әуелі екі жақтың осыған дейін алған сабақтары мен тәжірибелерінің
арқасында пайда болған. Абылай хан бастаған қазақ қауымы
Әмірсананың және Жоңғар хандығының дәурені келмеске кеткендігін, өз
іргесіне ақыры мықтап келіп жеткен жойқын күшпен санасып, Қазақ
елінің мүддесін дипломатиялық жолдармен қорғау қажет екендігін
түсініп, Цин патшалығымен бітімге келе бастаса, Цин патшалығы да
өзінің әскери атрядтарын жіберу арқылы Қазақ даласынан Әмірсананы
тұтқындамақ болған мардымсыз әрекетінің құдды теңізден ине
іздегенмен бірдей екендігін және ондай әрекеттің арты тек өздеріне
жаңадан жау тудыруы мүмкін екендігін, сондықтан істі басқа әдісамалмен, яғни қазақтармен тату-тәтті байланыс орнатып, қазақ күшін
мейлінше пайдалану арқылы өз мақсаттына жетуге болатындығына көзі
жеткен.
Цин патшалығының саясаты қалай құбылсада, Әмірсана бәрібір
қазақтардың қолымен Цин патшалығына тапсырылмады. Ол ақыры
Ресей жеріне өтіп барып қызылша ауыруынан қайтыс болады. Дегенмен,
Әмірсананы қудалау ісі мәнжу-қытайлардың қазақтармен
жақын
танысуларына мүмкіндік жаратты. Осы арада олар қазақ қауымының
ішкі жағдайымен танысып, қазақтардың кейбір тұлғалары туралы нақты
34
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түсініктерін қалыптастыра бастады. Көздеріне түскен қазақ көсемдерінің
арасында Қожаберген де бар еді. Олардың Қожабергенмен арадағы
байланысы сонау 1756 жылы шілде айында, яғни екі жақ соғысудан бір
ай бұрын басталған көрінеді. Бұл туралы кітабымызға енгізілген 2-құжат
пен 14-құжатта мәлімет сақталған 35 . Кейін, Цин патшалығы
Қожабергеннің Әмірсанамен жақын байланыста екендігін, сондай-ақ
оның қазақ арасындағы абройы жоғары екендігін байқап, оған
бұрынғыдан да көп назар аудара бастаған. Әмірсананы қудалаған
шақтағы қалыптасқан бірсыпыра Цин ұлықтарының мәлімдемелері мен
патша бұйрықтарында Қожаберген Абылаймен бірге аталатындығы
осының дәлелі. Ал мұндай жағдай қазақ-шүршіт соғысынан кейінгі
кезеңде да жалғасын тапқан.
5. Қожаберген елінің Арқадағы мекені және олардың шығысқа
оралуы
Біздің кітабымызға енгізілген 14-құжатта мынадай оқиға баяндалады:
1757 жылы 25 тамыз күні, абақ керей Қожаберген мен найман Қара
Барақ (көкжал Барақ) 1 000 қазақ жасағын бастап қытай жазбаларында
«Яр» (бұл жер атауы туралы төмендегі мәтінімізге қараңыз) деп
аталатын жерде Жаохуэй сынды Цин армиясының қолбасшыларымен
кездесіп, оларға: «Сіздер осында қоныстанасыздар ма? Әлде басқа жерге
кетесіздер ме?» деген сұрақ қойған екен, сонда әлгі цин ұлықтары:
«Әмірсананы азанда тұтқындасақ, біздің армиямыз кеште-ақ шегініп,
Еренқабырға мен Іле сынды жерлерге барады» деп жауап берген.
Қоштасатын шақта да қазақ көсемдері мен Цин ұлықтары арасында
екінші рет осындай сұрақ-жауап болған екен. Мұнда сұрақтың нақты
қалай қойылғандығы толыққанды көрсетілмеген тәрізді, дегенмен, Цин
ұлығының жауабынан-ақ біз қазақ көсемдерінің «сендер келіп тұрған
мына жерлеріңнен кері шегінсеңдер» деген сыңай білдіргендігін
байқаймыз. Ал қазақ көсемдерінің Цин патшалық әскери күшіне не үшін
осылай талап қоюдың басты себебін Цин ұлықтарының қазақ
көсемдеріне айқан жауаптарының арасындағы сақталып қалған
сөздерден-ақ байқауға болады. Сонда Цин ұлықтары қазақ көсемдеріне:
35
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«Сендер көне жұртта қыстасақ дейсіңдер, алайда, ол үшін бұрынғы
шекарадан өтіп қоныстанасыңдар – бұл болмайтын жағдай...» (14-құжат).
Демек, әлгі арқадағы шайқастардан кейін бір жыл өткен соң қайта
қауышқан Цин патшалық күшіне Қожаберген мен Қара Бара
сындылардың қойған басты талабы – біз, қазақтар, ата жұртымызға қайта
оралудамыз, сендер осы өңірден кетіңдер!
Жалпы, XVIII-XIX ғасырлар аралығындағы қазақ-цин қарымқатынасының ең бір күрделі қыры немесе екі елдің қарым-қатынасына
өзіндік ықпалын тигізген мәселелер − Қазақ халқының шығысқа қарай
жылжып өздерінің Жоңғар шапқыншылығы кезінде айырылып қалған
көне жұртына оралуы және сол тарихи үдерісте туындаған «жерге кім ие
болуға тиіс?» деген екі ел арасындағы ұғымдық келіспеушілік пен әр
елдің жүргізген саясаты еді. Мұндай мәселелердің пайда болуының
негізгі себебі − Цин патшалық билеушілерінің империялық пиғылынан
туған ірге кеңейту саясатының жүргізілуі. Дегенмен, Цин
патшалығының құйтырғы саясатына қарамастан Қазақ халқы Жетісу мен
Тарбағатай өңірлеріне оралуды әу бастан мақсат еткен, және сол
мақсаттарын орындау үшін тынбай күрес жүргізген.
Дәл сол Қожаберген, Қара Барақ бастаған қазақ күші мен Цин
патшалық әскери күші кездесіп, әлгідей келісім жасап жатқан кезде, Цин
патшалық ордасына тұңғыш рет жеткен Кенжеқара (немесе Ханжығар),
Танаш сынды қазақ елшілері Абылай ханның ауызекі күйінде жолдаған
талаптарын Цин патшасы Цяньлунға жеткізген. Сол талаптардың бірі –
«Тарбағатай біздің бұрынғы көшіп-қонып жүрген жеріміз еді. Біз сізден
өзіңіздің ілтипатыңызды білдіріп, осы жерді бізге беруіңізді сұраймыз»36.
Міне, мұнда Абылайдың Цин патшалығына қойған талабы
Қожабергендердің Цин әскери қолбасшыларына қойған талабымен үндес
болып тұр.
Шындығына келсек, мұндай талапты сол кездегі елді бастап шығысқа
қарай жылжыған қазақ көсемдерінің көбісі қойған. Бұны біз өзге де
қытай-мәнжу дереккөздерінен оқып білеміз. Мысалы: 1. 1755 жылы 17
қыркүйек күні мәнжу тілінде хатталған бір құжатта мынадай мәлімет
сақталған: Төле би қатарлы қазақ көсемдері Цин ұлықтарына: «Қазір,
міне, сіздер біздің көне жұртымызға келіп отырсыздар ... (біздің)
елдегілер жеке-жеке өз жұрттарымызға оралсақ деп тілек білдіруде»
36
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деген сөздер айтқан37; 2. 1758 жылы 2 қазан күні мәнжу тілінде хатталған
бір құжатта мынадай жәйт айтылады: сол кезде сауда жасау үшін
Үрімжіге барған Қабанбай батырдың ұлы Едіге де Жоңғар хандығы
жойылғаннан соң жоңғарлардан босаған жерлерге «біз қазақтар ие
боламыз» деген әңгімені Цин ұлықтарына астарлап қозғаған 38; 3. 1758
жылы 27 қаңтарда мәнжу тілінде хатталған тағы бір құжатта (сондай-ақ
«Цин Гаоцзун шилу» мен ПДЖФЛ сынды дәстүрлі қытай
дереккөздерінде) Әбілпейіз сұлтанның цин ұлықтарына айтып берген бір
әңгімесі сақталған, онда Әбілпейіз сұлтан цин ұлықтарына «біздің
қазақтың үш жүзі бас қосып, қалмақтарды Қашқарға, Йеркендке және
қырғыздардың жеріне дейін қуып жібермек» дегенді жеткізген39.
Демек, жадыларында сақтап қалған шығыстағы атажұрты туралы ұғым
қазақтардың қазақ-цин қарым-қатынасы басталған шақтағы іс-қимылына
түрткі болған.
Жаңадан жарық көрген мәнжу тілді бірсыпыра мұрағат құжаттарды
оқи келе біз мынаны байқаймыз: алғашқы қазақ елшілерінің қойған
тиісті талабына Цин патшасы Цяньлун «егер сендер Әмірсананы ұстап
берсеңдер, мен ол жерлерді сендерге берер едім» деп саудаласқан 40 .
Цяньлунның бұл қылығы жаңадан жарияланған тағы бір мұрағат
құжаттан да байқалады. 1758 жылы 6 сәуір күні қалыптасқан бұл
құжаттың аты – «Шет аймақтарды тыныштандыру армиясының
цзянцзюньі Жаохуэйдың мәлімдемесі, мұнда «қазақтарға өз жерлерінің
суы шүйгін, шөбі мөлдір болғандықтан әрі Сарыбелдің оңтүстігіне қарай
қоныс аудармаңдар» деген бұйрық түсірілгендігі айтылады». Құжатта
Цяньлун өзінің Орта Азияға жіберген ұлықтарына былай деп бұйрық
түсірген екен:
«Шундене
сындылардың
қазақ
шекарасы
туралы
жолдаған
41
мәлімдемелеріне қарағанда, қазақ шекарасы өз кезінде улеттердің шекарасымен
түйілісіп тұрған. Сондықтан да, қазақ елі улеттерді қуып жібергеннен кейін,
ондағы жерлер түгелдей босап қалған ғой. Қазақ елі ақырын-ақырын алдыға
қарай жылжып келіп әлгі босаған жерлерді иелеп алулары да әбден ықтимал.
Қазіргі таңда, сол жерлерде мүлдем адам қоныстанбаған, жерлердің барлығы
иен дала. Ол жерлерді біз қарастырып та үлгіре алмаймыз. Сондықтан осы
37
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жерлерді әлгілерге (қазақтарға) сыйлап берсек те болар еді. Дегенмен, осындай
сыйлық жасағанда, біз міндетті түрде шекараны айқындап, оны хатқа түсіріп,
сонан соң қазақтар өз тілектерін білдіріп мәлімдемелерін көтергеннен кейін, мен
оларға қамқорлық көрсетіп, әлгі жерлерді сыйлап бергенде ғана жолжосынымызға сай келеді. «Басып аламыз» деген жерлердің барлығын сол қара
дүрсін қазақтарға басып алғыза беруге мүлдем болмайды. Қазақтар шынымен
осы жерлерді тілеп, цзянцзюн-ұлықтарымызға өтініш білдіріп жатса, онда
цзянцзь-ұлықтарымыз маған мәлімдеме жолдап, содан кейін мен тиісті бұйрық
түсірген соң ғана әлгі жерлер қазақтарға сыйға берілсін»42.

Құжаттан білгеніміз: біріншіден, Цин патшасы Цяньлун жоңғарлардың
қазақтар тарабынан жойылғандығын мойындаған. Бұл маңызды әңгіме,
өйткені, Цин билігі тарабынан қазақтардың ғасырлар бойы шайқасып
жүріп қол жеткізген ұлы жетістігі хақында айтылған мұндай әділ баға
өте сирек, онда көбінесе өз патшаларының ұлылығын дәріптеп, Жоңғар
хандығының жойылуын тек Цин патшалығы тарабынан жүргізілген
әскери жорықтың жетістігі ретінде қараумен ғана шектелетін еді;
екіншіден, Цин билеушілері әуелінде қазақтардың Жетусу және
Тарбағатай сынды жерлердегі территорияға байланысты қойған
талаптарына соншалықты қарсы шықпаған, тек оны қазақтармен арадағы
қарым-қатынаста пайдалануға болатын козырь ретінде қарастырған.
Ал шындығына келсек, қазақтардың шығысқа қарай жылжуы Цин
патшалығы үшін әуелі тиімді болған, өйткені, Жоңғар хандығының
біртұтас билігі жойылғанымен, дәл сол 1757-1759 жылдары аралығында
Жетісудың шығыс бөлігі мен Тарбағатай, Жоңғария сынды жерлерде
әліде болса жоңғарлардың жекелеген топтары босып жүрген, ал бір
Әмірсананың өзін ұстай алмаған Цин патшалық армиясы осы
қауыпсіздікке нұқсан келтіретін элементтерді жоюға қауһары жетпейді,
ол үшін жоңғар қалмақтарымен жауласып келген қазақтардың күшін
пайдалану керек. Қазақтардың жақын келіп тұрғаны Цин патшалығы
үшін экономикалық жақтан да тиімді. Мұндайда Цин патшалығы үшін
стратегиялық маңызы зор ресурсты, яғни жылқыны айырбастап алуға өте
ыңғайлы жағдай туындамақ – бұған қатысты мазмұн төменде арнайы
тақырып ретінде талқыланбақ, одан бұрын біз Қожабергеннің елі қай
уақытта және қай жерден шығысқа қарай көше бастағандығы туралы
тоқталып кетсек.
XVIII ғасырдың ортасында Қожабергенге қарасты ел қайда
орналасқандығы туралы мәнжу құжаттарында біраз мәліметтерде
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кездеседі. Кітабымызға енгізілген 1-құжаттың айтуы бойынша, 1756
жылы Цин патшалық әскерлерімен соғысудан бұрын Қожаберген мен
Әмірсана «Нұра жерінде жүр» делінген, ал әскери қаттығыс туралы
бірсыпыра мәнжу-қытай құжаттарына (3-, 4-, 5-, 8- және 10-құжат)
қарағанда, Қожаберген мен Әмірсананың Цин патшалық күшіне қарсы
жүргізген бастапқы соғыс расында сонда болған. Алайда, бұл
Қожаберген бастаған елдің мекені әлгі соғыс майданы болған жерде
деген сөз емес. Сонда олардың сол кездегі нақты мекені қайда болған?
Осы сұраққа қатысты кітабымызға енгізілген 3-құжатта сақталған мына
бір мәлімет бізді қызықтырады: 1756 жылы қазан айындағы қазақшүршіт қаттығыстар барысында Жуңгул есімді қалмақ адамы
Қожабергеннің елінен Цин патшалық армиясына қашып барып, Цин
ұлықтарына былай деген екен:
«Мен дөрбет Бешағашқа қарасты адам боламын. Былтыр дөрбеттер ішкі жаққа
қарай43 шегінген шақта, қазақ Абылай бізді Балықты деген жерде тонап әкетіп,
Гучин Гурбан Торгой деп аталатын жерде тұратын уақ-керей атты тайпасының
Жадақ есімді адамының үйінде жұмыс істеткізіп қойған».

Қалмақ Жуңгулдың меңзеп отырған «уақ-керей» елі Қожабергенге
қарасты екендігін біздің кітабымызға енгізілген өзге құжаттар дәлелдеп
отыр (2- және 11-құжатқа қараңыз). Демек, мұндағы айтылған дерекке
қарағанда, 1750-жылдары Қожабергеннің елі «Гучин Гурбан Торгой» деп
аталатын жерде қоныстанған. Біздің пайымдауымызша, аталмыш жер
атауы 1760-жылдары сызылған «Цяньлун картасы» деп аталатын (бұл
карта «Цяньлунның ордасында сақталған карта» немесе «Он үш
бағыналы Цяньлун картасы» деп те аталады), Цин патшасы Цяньлунның
ордасында сақталатын құпия картада 44 көрсетілген бір жер атауымен
қатысы бар. Төменде аталмыш картаның тиісті бөлігі беріліп отыр
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Яғни Цин патшалығының иелігіндегі жерлерге қарай.
Қытайша «Цяньлун нэйфу юйту» (乾隆内府舆图) немесе «Цяньлун шисань пай ту» (乾隆十三排) деп аталатын
бұл карта 1761 жылы шамасында сызылған. Патшалық дәуірінде ордада сақталатын құпия құжат, кейінгі
замандарда да өте сирек кездесетін тарихи дереккөз болып саналатын осы карта мен өзге де 2 түрлі Цин
патшалық орда картасы осыдан бірнеше жыл бұрын ғана ҚХР Бейжің қаласында баспадан жарық көрген (қараңыз:
Ван Цяньцзинь мен Лю Жофан 2007). Мұнда ерекше ескерілетін жәйт: аталмыш картографиялық барлау
жұмысына Еуропадан келген, әсіресе сол дәуірдегі үздік картография техникасын меңгерген фрацуз иезуйт
миссионерлер аса зор үлес қосқан, тіпті негізгі карта сызу жұмыстарын атқарған. Француз иезуйт миссионерлері
осы сызылған карталардың бір-бір көшірме нұсқаларын Парижге жиберіп тұрған, оларды сол кездегі Францияның
бас географы d’Anville «Nouvel Atlas de China» («Қытайдың жаңа карталары») атымен Парижде 2 мәрте, Гаагада 1
мәрте басып шығарған, сонан соң маштабын кішірейткен түріндегі осы карталар Jean Baptiste Du Halde есімдің
ғалымның кітабына да енгізілген. Сонан соң, аталмыш карталар Франция мемлекетінің Сыртқы істер
министрлігінің мұрағатында сақталып, кейін олар Франция ұлттық кітапханасының (BnF) қорына апарылған. XIX
ғасырда әйгілі шығыстанушы Г.Ю. Клапрот «Цяньлун картасын» пайдаланып, ондағы жер-су атауларды латын,
кирилица жазуларымен транслитерациялаған. Біз мұнда Клапрот пайдаланған «Он үш бағаналы Цяньлун
картасының» тиісті бөлігін көрсетіп отырмыз. Аталмыш карта нұсқасын біз 2007 жылы Париждағы Франция
Ұлттық кітапханасынан (BnF) көшіріп алғанбыз.
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(қараңыз: 2-карта. Мұндағы жер атауларының жанындағы қызыл сандық
белгілерді біз қойдық).
Әуелі катадағы 2-ші жер атауын, яғни қытайша «а ма эр цзи хасакэ»
(阿玛尔吉哈萨克) деп хатталған жер атауын айтып өтсек. Мұндағы алты
иерогли мәнжуше «amargi hasak» деген сөздің транскрипциясы екндігі
анық, бұл мәнжуше «Солтүстік Қазақ» деген мағынаны білдіреді. Карта
авторлары мұнда Сарыарқа өңірін меңзеп тұрса керек45.
Біздің белгілеген 1-ші жер атауымыз картада қытайша «Гу чинь гу эр
бань то ло хуэй» (古沁古尔班托罗辉) деп хатталған. Атаудың алғашқы
үш иероглифі моңғол тіліндегі «gūcin gūrban», яғни «отыз үш» деген
сөзден келгендігі анық. Біздің кітабымызға енгізілген мәнжу
құжатындағы жер атауының алғашқы бөлігі де осылайша «gūcin gūrban»
деп жазылған. Картадағы атаудың «то ло хуэй» (托罗辉) деп жазылған
екіші бөлігі де біздің құжаттағы жер атауының екінші бөлігімен үндес
келген: қытай тіліндегі аталмыш үш иероглифті «Торғой / Торгой» деп
реконструкциялауға болады.
Картада жазылып қалған көптеген жер атауларын біз осызаманғы
карталардан кездестіре алмаймыз. Сонымен бірге, тиісті тарихи
дереккөздердің шектеулі болғандығынан, картадағы осы атаулардың
барлығына идентификация жасап шығу мүмкін емес. Дегенмен,
картадағы бірнеше жер атаулары қазірге дейін сақталып келген. Біз осы
сақталып келген жер атауларына қарап «Гу чинь гу эр бань то ло хуэй»
(«Гучин Гурбан Торгой») жерінің шамамен қайда екендігін межелеп
білуімізге болатын тәрізді.
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Айта кету керек, карта авторлары осы «а ма эр цзи хасакэ» (мән. < «amargi hasak») жердің шығысына тағы «Бэй
Хасакэ» (қыт. 北哈萨克, «Солтүстік Қазақ»), оның шығысына «Абулай Хасакэ» (қыт. 阿布赉哈萨克, «Абылайға
қарасты Қазақ бөлігі») деген екі жерді орналастырған. Шамасы, мұндағы жер атауларына байланысты мәліметтер
Цин ордасына бір мезгілде жетпеген, өйткені, егер бір мезгілде жеткен болса, ұқсас мағынадағы «Солтүстік
Қазақ» деген ұғым екі тілмен (қытай және мәнжу тілдерінмен) екі жер аумағын көрсетпес еді. Әрине, карта
авторы осылайша қазақтың бірнеше хан-сұлтандарына қарасты жерлерді көрсеткісі келіп тұруы да мүмкін. Қалай
болмасын, мұндағы «Солтүстік Қазақ» деген ұғым «Сарыарқа» деген қазақтың дәстүрлі географиялық ұғымымен
сәйкеседі.
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2-карта: «Цяньлун картасы» (бір бөлігі). Дереккөз: Bibliothèque nationale de France (BnF).
Ge D 25949 (1) RES

Картадағы 3-ші жер атау қытайша «Ба эр ка ши нао эр» (巴尔喀什淖尔)
деп хатталған, бұл моңғолша «Балқаш көлі» деген сөз; 4-ші жер атау
қытайша «Ну ла би ла» (努拉必拉) деп хатталған, бұл мәнжуше «Нұра
өзені» сөзінің транскрипциясы; 5-ші жер атау қытайша «Ху эр ха эр
цзинь нао эр» ( 胡 尔 哈 尔 金 淖 尔 ) деп хатталған, бұл моңғолша
«Қорғалжын көлі» деген сөздің қыташа транскрипциясы. Осындағы
айтылған ұш жерді географиялық координат ете отырып біз мынаны
айта аламыз: «Гу чинь гу эр бань то ло хуэй» («Гучин Гурбан Торгой»)
жері Балқаш көлінің батысында, Нұра өзені құйылған Қорғалжын
көлінің оңтүстік-батыс жағынан іздеу керек.
Қазіргі кейбір ономастикалық жәйттер біздің жоғарыдағы ойымызды
растайды: жұртқа мәлім, қазіргі Қарағанды обылысы Нұра ауданының
батыс бөлігінде «Керей өзен», «Керей көл» және «Керей сай» деп
аталатын жер атаулары сақталған. Бұның бәрі керей тайпасының осы
өңірді мекен еткендігінің айқын дәлелі. Дегенмен, қазіргі заманда
«керей» деп аталатын бұл жерлер мен Цин патшалық картасындағы «Гу
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чинь гу эр бань то ло хуэй» жерін салыстырып көргенде онда бір-бірімен
сәйкеспейтін мынадай жәйттердің де бар екендігі байқап отырмыз:
аталмыш Цин патшалық картаға қарағанда, «Гу чинь гу эр бань то ло
хуэй» жерінің солтүстігі мен шығысында тау сілемдері тізіліп жатса, сол
таулардың оңтүстік жағында көптеген өзен және сол өзендерді қабылдап
алатын көл немесе сулы аймақ орналасқан. Қазіргі «Керей» деп аталатын
жерлердің географиялық жағдайы бұған келіңкіремейді. Біздің
ойымызша, бұның сыры деректердегі жер атауының соңғы бөлігі, яғни
«Торгой» немесе «То ло хуэй» деп жазылатын бөлігінде: бұл сөздің арғы
түбірі «Торғай», яғни мұндағы жер атау Торғай үстірті, Торғай өзені
сынды ұғыммен байланысты қалыптасқан. Жұртқа мәлім, Торғай
үстіртінде бірнеше тау сілемдері орналасқан, сонымен қоса, үстіртің
шығысындағы Сарыарқамен түйіліскен өңірінде Қарақуыс, Желдіадыр
және Арғанаты сынды тау сілемдері бар. Осы тау сілемдерінің
қоршауында «Торғай», «Сары Торғай», «Қара Торғай», «Үлкен
Сабасалды Торғай» және көптеген өзге атпен аталатын өзен сулары мен
көл-көлшіктер орналасқан. Біздің ойымызша, мәнжу тілді мұрағат
құжаттағы «Гучин Гурбан Торгой» сөзі де, Цяньлун картасындағы «Гу
чинь гу эр бань то ло хуэй» сөзі де «Отыз үш Торғай» деген сөз
тіркесінен келген. Мұндағы «отыз үш» санының қалай пайда
болғандығы біз үшін қазірше жұмбақ, дегенмен, Торғай үстіртінің
солтүстігі мен Сарыарқаның батысындағы географиялық жағдай
жоғарыда айтылған «көп сулы өңір» деген шартқа сай келеді. Әрине,
Торғай өзені сонау Шалқартеңіз жеріне дейін созылып, үлкен бір
аймақты алып жатыр, Қожабергеннің 1 000 түтіннен құралатын елі 46
осыншалық үлкен аумақты мекендемейтіндігі анық. Оған қоса,
Қожаберген Цин патшалық күшімен Нұра жерінде (Цин патшалық
картаға қарағанда, бұл Нұра өзенінің Қорғалжын көліне барып
құйылатын бөлігі болса керек) бетпе-бет келіп қалғандығына қараған,
оның елі сол Нұра жерінен тым алыс болмаған. Осы жәйттерді ескере
келе біз мынадай қортынды жасаймыз: XVIII ғасырдың ортасында
Қожаберген елінің мекені «керей» этнонимімен аталатын жерлердің
батысындағы, қазіргі Қостанай обылысының оңтүстік-шығысында
орналасқан Сары Торғай және Қара Торғай өзен аңғарларында болған.
Бұл жағдай 1756 жылдың қыркүйек айына дейін жалғасқан.
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Бұл туралы кітабымызға енген бірсыпыра құжатта айтылады.
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Кітабымызға енгізілген 3-құжаттың мәлімдеуінше, Қалмақ Жуңгул
өзінің қалайша Гучин Гурбан Торгой жерінде тұратын уақ-керейлердің,
яғни Қожаберген елінің қолына түскендігін баяндай келе мына сөздерді
айтқан екен:
«(Цяньлун жылнамасының 21-жылы) 8-айдың 13-күні түнде, уақ-керей
тайпасының қазақтары Гучин Гурбан Торгой жерінде жорыққа шыққанда, мен
орай тауып қашып шықтым».

Деректегі бұл дата Қожабергеннің жорыққа шыққан уақыты емес
екендігі анық, өйткені, жоғарыда айтылғандай, Қожаберген осыдан бір
ай бұрын Нұра жерінде Цин патшалық армиясымен соғысқан. Демек,
аталмыш соғыстан кейін Қожабергеннің артта қалған елі де атқа қонып,
шығысқа қарай жылжыған. Біздің жылсанауымыз бойынша, цяньлун
жылнамасының 21-жылы 8-айдың 13-күні – 1756 жылы 7 қыркүйек
болып табылады. Бұл абақ керей шыбарайғыр руының шығысқа қарай
көшуінің басталған күні.
Осыдан кейінгі жарты жылдан астам уақыт ішінде аталмыш көштің
қандай болғандығы туралы мардымды дерек жоқ. Содан кейін,
Қожабергеннің аты 1757 жылдың жазындағы оқиғаларға арналған
жазбаларда қайтадан көріне бастайды. Кітабымызға енгізілген 14құжаттың айтуы бойынша, 1757 жылы 21 тамызда (құжатта Цин
патшалық күнтізбесі бойынша «цяньлун жылнамасының 22-жы 7-айдың
7-күні» делінген) Қожабергеннің ұлы Байтайлақ пен Қара Барақтың інісі
Мәми 10 жасақ бастап Қазақ жеріне еніп келе жатқан Цин патшалық
күшінің ахуалын барлап келуге жіберіледі. Сонда олар өздерімен
кездескен Цин адамдарына «біз әскер бастап ауылдан шығып шекара
жерімізді шарлап жүргенімізге 2 ай болды» деген екен. Сонан соң, олар
Наваң мен Сахатай 47 сынды Цин қолбасшы-елшілерін Қожаберген мен
Қара Бараққа ертіп апарады.
Құжаттың айтуы бойынша, Цин әскерлері әуелі Аягөз бен Яр өзенін
шарлаймыз деп бара жатып қазақтардың ізін байқап қалған. Сонан соң,
Наваң мен Сахатай «Нарит асуының батыс жағындағы Яр өзені жеріне
жетіп, Қожаберген қатарлылармен кездескен». Демек, Қожаберген мен
Қара Барақтың бекінген жері – «Яр» өзенінің бойында болған. Цин
патшалық жазбаларында осы жермен қатысты біршама көп деректер
сақталған48. Біздің осы кітабымызға енгізілген құжаттарда бұл жер атауы
47

Құжаттың айтуы бойынша, бұл адам «былтыр (яғни 1756 жылы – Б.Е) Қожабергенмен танысып қалған». Осы
мәлімет жоғарыдағы айтылған «екі жақ соғысудан бұрын Цин патшалық күші Қожабергенге елші жіберген» деген
әңмемен үндес келеді.
48
Кітабымызға енген 56-құжаттың мәлімдеуі бойынша, 1760-жылдардың басында Цин патшалығы қазақтардың
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әртүрлі етіп жазылған: 14-, 15-, 34-, 49-, 51–53-құжаттар және 55–64құжаттарда «Яр» деп жазылса, 44-құжатта «Яр-Юр» деп жазылған;
сондай-ақ, 34-құжат пен 54-құжатта «Юр» жеке дара жер атауы етіп
көрсетілгенімен, ол «Яр» жерімен бірге қосақталып аталады. Соңғы
жағдай «Цяньлун картасында» қайталайды (қараңыз: төмендегі 3-карта.
Картадағы қызыл сандық белгілерді біз қойдық):
Картадағы тиісті жер атаулары мыналар:
- 1-ші жер атауы: картада қытайша «Я-эр била» ( 雅 尔 必 拉 ) деп
хатталған, бұл мәнжуше «Яр өзені» деген сөздің аудармасы;
- 2-ші жер атауы: картада қытайша «Юй-эр била» (玉尔必拉) деп
хатталған, бұл мәнжуше «Юр өзені» деген сөздің аудармасы;
- 3-ші жер атауы: картада қытайша «Налатэ дабахань» (纳拉特达巴汉)
деп хатталған, бұл мәнжуше «Нарат асуы» деген сөздің аудармасы;
- 4-ші жер атауы: картада қытайша «Тарэрбатай алинь» (塔尔巴哈台
阿林) деп хатталған, бұл мәнжуше «Тарбағатай тауы» деген сөздің
аудармасы;
- 5-ші жер атауы: картада қытайша «Агусы» (阿古斯) деп хатталған,
бұл «Аягөз» сөзінің қытай тіліндегі транскрипциясының бір түрі;
- 6-ші жер атауы: картада қытайша «Лэбуши била» (勒布什必拉) деп
хатталған, бұл мәнжуше «Лепсі өзені» деген сөздің аудармасы;
- 7-ші жер атауы: картада қытайша «Чаханьтохуэй калунь» (察汉托
辉喀伦) деп хатталған, бұл мәнжуше «Шағантоғай қарауыл бекеті»
деген сөздің аудармасы; Цин патшалығы сол кезде осы жерге
қарауыл бекетін құрған болса керек;
- 8-ші жер атауы: картада қытайша «Алакэту хуэр ноэр» (阿拉克图胡
尔淖尔) деп хатталған, мұндағы «Алакэту хуэр» деген сөз түркі
тіліндегі «Алалы көл» деген сөзден келгендігі анық. Жер атауда
«Алалы көл», яғни «Алакөл» сөзінің соңына қалмақша «көл»
мағынасын білдіретін «ноор» сөзі қосылған.

шығысқа қоныс аудару үдерісін тежеп, өзінің экспенсия саясатын жүргізу мақсатында осы Яр жерінде қалашық
салу жоспарын да қолға ала бастаған. Әрине, қазақ жұртының табанды күресі мен өзге де себептер Циннің бұл
жоспарының ақырылуына жол бермей, аталмыш жер ақыры қазақтардың иелігінде сақталып қалған. Бұл туралы
біздің төмендегі талқылауымызға қараңыз.
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3-карта: «Цяньлун картасы» (бір бөлігі). Дереккөз: BnF. Ge D 25949 (1) RES

Картада берілген осы мәліметтерден мынаны білуге болады: Цин
патшалық жазбаларындағы «Яр» деп аталатын жер атауын қазіргі Үржар
өзенімен идентификациялауға болады; онымен бірге аталатын «Юр» –
Үржар өзеніне батыстан келіп құйылатын бір су тармағы. Ал
кітабымызға енгізілген 14-құжатта берілген «Яр өзені Нарит асуының
батысында» деген мәліметке қарағанда, құжаттағы осы «Нарит асуы»
мен Цяньлун картасындағы «Налатэ» асуын бір жер деп есептеуімізге
болады, ол қазіргі Тарбағатай тауындағы «Қызасу» жері. Демек,
Қожаберген мен Қара Барақ Цин елшісі Наваң мен Сахатайды Үржар
өзенінің жоғарғы ағысындағы аңғарда қабылдаған. Қабылдау кезінде
Қожаберген Цин қолбасшыларына әуелі мынаны айтқан екен:
«Армияларыңның Жоңғарға қарсы жорық жасап келе жатқандығын білеміз.
Біз 10 000 әскер бастап Лепсі мен Шағантоғай сынды жерлерде тығылып жатқан
улеттерді олжалауға келдік. Біз өзіміздің шекарамыздың жақын жерлеріне келіп
жасырынып алған улет тайпаларын барынталап, кездескен қашқын
қарақшыларды жинап алмақпыз. Жолда, біз Абылай батырдың ұлағатты
Еженмен қарым-қатынас орнатып, 49 Әмірсананы тұтқындауға шыққандығы
туралы хабарды естідік те өзіміз бастап келген армиямызды Аягөздің арғы
49

Мәтінде «ұлыыы Еженге бағынды» деп хатталған.
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жағына қайтарып жібердік. Сонан соң біз өзіміз бірнеше жүз адамды бастап
цзянцзюнь-ұлықтармен кездесуге келдік».

Қожаберген мен оның ұлы Байтайлақтың айтқан сөздерінен білгеніміз:
Қожаберген мен Қара Барақтың елдері кем дегенде 1757 жылы мамыр
айында Балқаштың шығысына кіріп болған. Олардың жасақтары сол
кезден бастап екі ай ішінде Лепсіден Шағантоғайға 50 дейінгі жерлерді,
яғни Зайсан көлінің батысы мен шығысын жоңғар қалмақтарынан
тазартып шыққан. Айта кетерлік бір жәйт: құжатта Қожаберген мен Қара
Барақ осы жорықта «10 000» әскер бастап жүрді және олар Цин
патшалық күшімен кездесуден бұрын аталмыш 10 000 әскерлерін
Аягөздің арғы жағына шегіндірді деп жазылған. Мұндағы сандық
мәлімет күмәнді, өйткені, осыдан бір жыл бұрын болған қазақ-шүршіт
соғысына қатысты құжаттарда болсын, осыдан кейінгі 1760-жылдардағы
оқиғаларға қатысты құжаттарда болсын, Қожабергеннің құзырындағы
әскердің саны ылғида 1 000 деп көрсетілген. Сондай-ақ, біздің 14құжатымызда тағы «Қожаберген өзі 10 000 түтін, ал қасындағы Қара
Барақ 20 000 түтін басқаратындығын айтты» деп хабарлайды. Бұл
мәлімет те сенімсіз, өйткені, дәл сол 1757 жылы күз айындағы
Абылайдың Цин ұлығы Нұсанға берген мәліметі бойынша, Қожаберген
абақ керейдің 1 000 түтінін билеген (21-құжат). Шындығына келсек, әлгі
Цин армиясымен кездесуден бұрын «Аягөздің арғы жағына», яғни батыс
жағына шегіндірілгендер кілең әскер емес, олардың көбісі малшы
бұқаралар болғандығын мына жәйт дәлелдейді: Қожаберген мен Қара
Барақ Цин ұлықтарымен бас қосып, жалпы мәселелерлер туралы
әңгімелесіп болған соң, Цин патшалық армиясы өздерінің әскери
лагерінде айырбастау сауда жәрмеңкесін ұйымдастырады (14-құжат) 51 .
Сонда қазақтардың саудаға айдап апарған жылқыларының саны 200-ден
асқан. Осының өзі аталмыш өңірге бекінген қазақтардың барлығы жорық
үшін жеңіл жүрген жасақтар емес, олардың арасында шаруашылықпен
айналысып, өздерінің саудаға салатын артық мал-мүліктері бар
адамдардың да жүргендігін көрсетіп тұр.
Жоғарыда айтылып кеткендей, Қожаберген мен Қара Барақ бастаған
қазақтар Тарбағатайға енген Цин патшалық күшіне ау бастан-ақ «бұл
жерлер біздің көне жұртымыз еді. Сендер бұл жерден кетіңдер» деген
талап қойған, ал Жаохуэй сынды Цин ұлықтары да «Әмірсананы азанда

50
51

Жоғарыдағы «Цяньлун картасында» бұл екі жер де көрсетілген (қараңыз: 6-ші және 7-ші жер атауы).
Бұл оқиға туралы біз төменде тағы сөз қозғаймыз.
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тапсырсаңдар, біз кеште-ақ осы жерлерден шегініп, Іле 52 мен
Еренқабырға жерлеріне кетеміз» дегенді айтқан. Бір қызығы, аталмыш
Цин ұлықтары патшаларына өзгеше есеп беріп, өздерінің Қожаберген
сындыларға «Цеваңрабтан мен Галданцерен заманында сендер қай жерде
көшіп-қонып жүрсеңдер, қазір де сол жерде тұраберіңдер», «Әмірсана
тұтқындалмайынша біз бұл жерден кетпейміз» деген сөздерді
айтқандығы туралы мәлімдеме жіберген. Бұл сөздер, әрине, олардың
қазақтарға айтқан сөздерімен қайшы келіп тұр. Бұл жерде Цин ұлықтары
екі жүзділік көрсеткен. Осылай болудың сыры мынада сияқты: Цин
ұлықтары өздерінің енген аталмыш өңірдің асылы қазақтарға тән
екендігін түсіне тұрғанымен бір бармақтарын ішіне бүгіп алып, өздерінің
келешектегі экспенсия іс-қимылдарына мүмкіндік сақтап
қалуды
ойластырған.
Жалпы, Жаохуэй сынды Цин ұлықтары ертеден-ақ қазақ елі мен
жеріне аграсивті саясат ұстанбақ болған. Олар әуелі қазақ
бұқараларының жалпы жансанын анықтау туралы және қазақ
билеушілеріне бодандықтың белгісі ретіндегі Цин патшалық титулдары
мен шенеуніктерге арналған киімдерді беру туралы патшаларына
ұсыныс жасаған болатын. Цин патшасы Цяньлун болса, ол «мұндай
саясат қазақтардың күмәнін тудырып, Әмірсананың арандатуына сылтау
болар» деген уайыммен Жаохуэй сындылардың ұсынысын мақұлдамай
қойған (14-құжат). Демек, Жоңғар жерін әліде «тыныштандыра» алмай
жатқан Цин патшалығы үшін қазақтарды жау жаққа итеруден гөрі
оларды өздеріне тартудың қажеттілігі дәл сол шақта әлдеқайда басым
болып тұрған. Осы себептен 1757 жылы күз айында Цин патшасы
Цяньлун өз ордасында Абылай, Қабанбай және Әбілпейіз сынды қазақ
көсемдерінің атынан келген елшілерді қабылдаған. Ал дәл сол шақта,
оның Қазақ даласына қарай жіберген генералдары шалғайдағы Үржар
өзені бойында да Қожаберген, Қара Барақ сынды қазақ батырдарына
қонақасы беріп, өзара тату-тәтті қарым-қатынас орнатамыз деп мәре-сәре
болып жатты.
Кітабымызға енгізілген 14-құжаттың айтуы бойынша, Қожаберген мен
Қара Барақ әуелі 1757 жылы 23 тамызда өздеріне қарасты 60-тан астам
батырды ертіп алып Жаохуэй мен Фуденің әскери лагеріне барған.
Кездесу барысында екі жақ бір-бірінің тамырын басып, өздерінің
маңызды деген талаптарын қойған тәрізді. Құжаттың мәлімдеуіне
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қарағанда, Жаохуэй сындылар осы тұңғыш реткі кездесуде «Әмірсананы
бізге тапсырсаңдар, біз бұл жерден шегінеміз» дегенді айтқан екен –
осыдан Қожабергеннің ау бастан-ақ Цин патшалық күшіне «бұл біздің
жеріміз, сендер кері шегінсеңдер» деген талапты қойғандығын, ал осы
кезеңдегі Цин билеушілері үшін Әмірсананы қолға түсіру ең маңызды іс
есептеліп, ол үшін қазақтардың талабын мақұлдауға дайын екендігін
білуге болаты.
Кездесуге келген қазақ басшылары туралы құжат былай деп
баяндайды:
«Олар лагеріміздің сыртына жеткенде аттарынан түсіп, біздің тұрған үйімізге
жақындап келгенде шығысқа беттеп жүгінді де мәртебелі патшаның аманесендігін сұрады, біз: «жоғары мәртебелі патшаның денсаулығы өте мықты»
дедік. Сонан соң Қожаберген мен Қара Барақ тұрып келіп бізбен төс қағысты.
Қожаберген қатарлылар: «Жоғары мәртебелі патша түмен-түмен жыл жасасын53.
Құт-берекесі асқар тау мен толағай теңіздей мәңгі жалғассын» деді де өздерінің
мұсылмандық салтары бойынша дауыстап тұрып дұға оқыды».

Осы бір абзац жазба дерек қазақтардың қонақ болу салтарын
көрсетумен бірге Қожаберген батырдың мұсылман жолын ұстап дұға
оқығандығын да паш етіп отыр – бұл Қожаберген батырдың рұхани өмірі
туралы құнды дерек.
Бір күн өткен соң, яғни 1757 жылы 24 тамызда, Цин ұлықтары
Қожаберген мен Қара Барақ бастаған қазақ батырларына рәсми қонақасы
береді. Осы жолы қонаққа 130-дан астам қазақтар келген көрінеді.
Әскери жорықта жүргендер үшін осыншама көп адамға қонақасы беру
оңайға түспейтіндігі анық. Осыдан бір жыл бұрынғы оқиғалар кезінде-ақ
мына жәйт дәлелденген: Цин патшалығы өзінің Қазақ даласына енген
әскери күшін қамдау үшін сонау шалғайдағы Баркөл 54 жерінен азықтүлік тасып әкелуге мәжбір болған, және ол азық-түліктері жолда
тоналып, шығынға ұшырап жатады. Осы жағдайға қарамастан, Жаохуэй
мен Фуде сынды Цин қолбасшылары өз жауынгерлерінің ауыздарынан
азық-түлік жыртып алып, сол арқылы молынан ет асып, тоқаш пісіріп,
қазақтарға қонақасы берген. Жаохуэй мен Фуденің өзіндік есептері бар:
құжаттар көрсеткендей, Цин ұлықтары осылайшы қазақтарды өздеріне
тартып, олардың Цин патшалығына, оның әскери жорықтарына қаратқан
күмәндері мен қарсылықтарын сейілтпек болған; сонымен қатар,
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Түмен = 10 000. Цин патшалық ұлықтарымен кезігуге келген Қожаберген сынды қазақ адамдары мұнда моңғол
салты мен моңғол тілін пайдаланған болса керек. Айта кетерлік жәйт: қытайдың тарихи ұғымында патшаға жас
тілегенде тек 10 000 санын (сондықтанда, «патша» атауының қытай тіліндегі тағы бір баламасы «вань суй» (万岁),
яғни «10 000 жас» болып табылады), ал ханзада дәрежедегі адамдарға 1 000 санын айту керек.
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олардың осы жолғы кең қолтық болып қалуының тағы бір мақсаты –
қазақтардан әскери жорыққа керекті жылқы айырбастап алуды көздеген.
Әрине, бір жылдан бұрын ғана өздерімен жауласып, тіпті соғысқа дейін
барған қазақтарға Цин ұлықтарының жылы ықылас көрсетулерінің басты
себебі – Жоңғар жерін «тыныштандыру» үшін қазақ күшін өздеріне
тарту еді, және бұның өзектілігі сол шақта асқаттап тұрған. Сондықтан,
аталмыш Цин ұлықтары Қожаберген мен Қара Барақтың басты
талаптарының бірін орындап, олардың қолына «сенім хаты» деп
аталатын куәлік құжат тапсырған. Қазақтар үшін бұл құжат маңызды
болған, оны біз құжаттың мазмұнымен танысқанда-ақ білеміз. Құжат
арқылы Жаохуэй мен Фуде барша Цин әскери күштеріне былай деп
бұйрық түсірген екен:
«Бұл сенім хат Шет аймақтарды тыныштандыру армиясының оң қол
орынбасар генералы қатарлылар тарабынан берілген.
Қазақ Қожаберген мен Қара Барақ шын ниеттерімен келіп, ұлы Еженге
бағынып, оның албатусы болды. Олар өз құзырларындағы тайпаларды бастап
Әмірмсананы қудалап жүр. Осы себептен, шекарадағы қарауыл бекеттерімізге
бұйрық:
Қай уақытта болмасын, аталмыш адамдар Әмірсананы тұтқындап, оны
бізге тапсырамыз деп жатса, оларды дереу бізге жеткізіңдер;
Олар қандай да болмасын тиісті бір хабар жеткізіп жатса, онда да
оларды қарауыл бекеттерінен былай енгізіңдер;
Біздің әртүрлі фронттағы әскери адамдарымыз Әрмірсананың қай
жерде орналасқандығы жөнінде хабар алған соң, сол Әмірсананы тұтқындау
үшін қазақ ауылдарын тезарада Әмірсананың тұрған жеріне енгізу керек болып
жатса, онда қазақ ауылдары сол жерге ене берсін.
Қожаберген мен Қара Барақтың ауылдары сол жерге кірген соң, біздің
жасақтарымыз оларды тонауға болмайды.
Аталмыш себептермен осы сенім хат арнайы берілді» (13-құжат).

Құжаттың осы баптары біздің жоғарыдағы айтқанымызды дәлелдейді.
Мұнда әуелі құжат басындағы «қазақтар бізге бойсынды, бізге албату
болды» деген сөздерге қысқаша тоқталып кетсек. Бұл сөздерді біз қазақ
хан-сұлтандарының Цин патшалығына жазған хаттары сынды басқа да
тарихи құжаттардан кездестіріп қаламыз. Жалпы, қалмақ тілінен келген
«албату болу» деген ұғымның түпкі мағынасы «өзгеге тұрақты түрде
алым-салық төлеу арқылы бодандық міндетін орындау» болып
табылады. Алайда, осы кезеңдегі қазақтар өз мойындарына мұндай
алым-салық міндетті алудың қисыны болмаған, ісжүзінде оны алмаған
да. Егер қазақ көсемдері осы «албату болдық» деген сөз тіркесін
шыңдығында өз мәнінде түсініп қолданған болса, онда да олар өздерін
44

Цин патшалығына бодан болғандығын мойындау үшін емес, керісінше
өздерімен Цин арасындағы шекара дау-дамайы мен жер мәселесін
шешуге тиімді тәсіл ретінде қолданған. АҚШ ғалымы Петер Перду
қазақтар мен Цин патшалығының арасында қолданылған мұндай
дискурсқа байланысты: «ол бір мәдениетаралық тіл, ол тіл тараптардың
байланыста болуына ыңғайлылық жаратып, оларға мейлінше өз мүддемақсаттарына жетулеріне қызмет еткен. Ал ондағы айтылған сөздердің
шын мәнін қузастырып жатқандар шамалы» деп баға берген55. Біз Петер
Пердудың берген бұл бағасын өте орынды деп санаймыз.
Жоғарыдағы «сенім хаттан» мынадай тарихи шындықты байқауға
болады  қалмақтарды қирату үшін Цин патшалығы қазақ армиясын
мейліше пайдаланған. Сірә, Жоңғария мен Қазақ даласының кең байтақ
жерінен қалмақ басшыларын тұтқындау – келімсек Цин әскерлері үшін
теңізден ине іздегендей әсер қалдырған болса керек. Дегенмен, олардың
бағына жарай, қазақтардың қалмақтарға қарсы жүргізген әскери
жорықтары сол кезеңдегі Циннің басты мақсатымен, яғни Жоңғар
хандығын жою мақсатымен мәлім деңдейде сәйкес келген. Ал қазақтар
үшін Цин патшалығымен тату-тәтті қарым-қатынас орнатудың өзіндік
тиімді тұсы бар: осылайша қазақ армиясы Цин патшалық күшімен әрі
соғыспауға, сондай-ақ Жетісу, Тарбағатай, тіпті Жоңғария сынды
өңірлерде емен-еркін жорық жасауына жол ашқан. Шындығына келсек,
қазақ қауымы осыдан кейін Цин патшалығы тарабынан жасалынған
«қалмаққа жер» сауда принцибін мейлінше пайдаланып, Цин патшалық
әскери күштерімен қақтығысып қалмай-ақ шығыс өңірлерді жоңғар
қалмақ күштерінен тазартып, өздерінің байырғы атамекендеріне қайта
оралуға ұмтылған.
Біздің кітабымызға енгізілген 23-құжаттың айтуы бойынша, цяньлун
жылнамасының 23-жылы 2-айдың 16-күні, яғни 1758 жылы 24 науырыз
күні қазақ Қалыбай 56 Ертістің Боржы 57 жері маңында Хошоци сынды
Цин қолбасшыларымен кезігіп, мынаны айтқан:
«Қожаберген 1 000 сарбазды бастап Ертіс бен Аярақ көліне дейінгі жерді
барымталап шықты. Жорықта қолымызға түскен тұтқындар мардымсыз болды да
Қожаберген ауылына қайтып кетті. Ол «ұлық патшамен дидарласуға барған
елшілеріміз жақында қайтып оралар» деп 11 адамнан құралған бізді Қара Ертіс
пен Қу Ертіс жерлеріне жіберіп, [қайтып келе жатқан елшілерімізді] күтіп
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Perdue 2005, 403-б.
Біздің пайымдауымызша бұл адам Қожабергеннің үлкен ұлы болып табылады. Қараңыз: біздің 23-құжаттағы
осы есімге берілген түсіндірмеміз.
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Яғни Ертіс өзеніне құйылатын Буыршын өзені.
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алдырмақ болды. Біз Үліңгірден кіріп сіздердің іздеріңізді қуып осында келіп
қалдық».

Осы сөздерді айтып болған соң, Қалыбай Цин қолбасшысына тағы
«Біз былтыр 12-айда ауылымыздан шыққанбыз» дегенді айтқын. Осы
деректерге қарағанда, Цин ұлықтарымен келісімге келіп, олардан «куәлік
хат» алғаннан кейін 4 ай өткен 58 соң Қожаберген әскер бастап жоңғар
қалмақтарына қарсы үлкен жорыққа шыққан. Құжатта айтылған
«Қожабергеннің жорығы Ертістен Аяраққа дейінгі аумақта жүргізілді»
деген дерек назар аударларлық. Деректе айтылған «Аярақ» жер атауы
қазірге дейін сақталып қалған: «Алтай шежіресі» атты кітпта берілген
мәлімет бойынша, Манас көлінің солтүстігіндегі шағын көл қазірге дейін
осылай аталады. Бір есекерерлік жәйт: қазіргі Манас көлі XVIII-XIX
ғасырларда «Аяр көл» деп аталған, бұны «Цяньлун картасы» да, «Сиюй
шуйдао цзи» сынды Цин жазбалары да дәлелдейді59. Біздің ойымызша,
«Аярақ» атауы осы «Аяр» сөзімен қатысы бар. Төменде біз «Цяньлун
картасындағы» «Аяр» жер атауымен қатысты бөлігін көрсетіп отырмыз
(тиісті жерлердің маңындағы сандық қызыл белгілерді біз қойдық):
4

1

2

3

4-карта: «Цяньлун картасы» (бір бөлігі). Дереккөз: BnF. Ge D 25949 (1) RES

Картадағы белгіленген жер атаулары:
58

Цянлун жылнамасының 22-жылы 12-айы біздің жылсанауымыз бойынша 1758 жылы 11 қаңтардан 7 ақпан
аралығын қамтиды.
59
Чжу Юйлин 2005, 191-б., 308-б., 538-б.
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- 1-ші жер атауы: қытайша «Аяэр наоэр» ( 阿 雅 尔 淖 尔 ), бұл
моңғолша «Аяр көлі» деген сөздің аудармасы;
- 2-ші жер атауы: қытайша «Манасы била» ( 玛 纳 斯 必 拉 ), бұл
мәнжуше «Манас өзені» деген сөздің аудармасы;
- 3-ші жер атауы: қытайша «Хутуби била» ( 胡 图 必 必 拉 ), бұл
мәнжуше «Құтыби өзені» деген сөздің аудармасы;
- 4-ші жер атауы: қытайша «Чжай-эр алин» (斋尔阿林), бұл мәнжуше
«Жәйір тауы» деген сөздің аудармасы.
Демек, 1758 жылдың басындағы Қожабергеннің жорығы оңтүстіктегі
Манас өзен-көлінен солтүстіктегі Ертіс өзеніне дейінгі үлкен аумақты
қамтыған. Бұл жорық екі айдан астам уақыт созылған.
Ісжүзінде, осы реткі Қожаберген мен Қара Барақтың бастауындағы
әскери жорық қазақ қауымының жоңғар қалмақтарына қарсы жүргізген
аса үлкен көлемдегі әскери операциясының бір бөлігі еді. Аталмыш
әскери оперецияға бір-бірімен жалғасты екі тарихи оқиға себеп болған:
әуелі 1757 жылдың жазында қалмақ басшысы Церең 1 000 әскер бастап
Ақтау-Ортау 60 жерінде мал бағып жүрген Ұлы жүздің екі ауылын
шапқан; сонан соң, аталмыш қалмақтар әрі Сарыбел 61 деп аталатын
жерге барып өзге өңірлерден ағылып барған ағайындарымен бас қосып,
Жоңғар хандығын қайтадан қалыпына келтірмек болған. Енді ғана
тыныштыққа қол жеткізіп келе жатқан қазақ қауымы қалмақтардың
мұндай қылығына жол бермейтіндігі айдан анық. Сол себептенде,
Қабанбай батырдың үндеуімен қазақтың үш жүзінен де жасақ жиналып
әлгі Сарыбел деген жерде шоғырланып жатқан жоңғар қалмақтарына
қарсы бірлескен жорық жасауға бел буған. Бір қызығы, әлгі
«хандығымызды қайта құрамыз» деп жатқан қалмақтар өзара
жанжалдасып, тіршіліктерін бастамай жатып-ақ берекесіздікке жол
берген. Осындай жағдайда, олар 1758 жылы қаңтар айында қазақтардың
бір-екі соққысынан кейін-ақ жан-жаққа ыдырап кетіп, қайтадан
«махачин», яғни босқынға айналған. Ал қазақ жасақтары да Жетісу мен
Тарбағатай өңірлерінен осы «махачин» деп аталатын қалмақ
60

Бұл жер атауы мәнжу тілді мұрағат құжатта «aktao. uktao» деп жазылса, қытай тілді дереккөзде «Акэтао укэтао (阿克陶乌克陶)» деп хатталған. Мұнда екі жер атауы аталғандығы байқалады және оларды «Ақтау-Үкітау»
деп реконструкциялауға да болатын тәрізді. Дегенмен, біз мұнда Ақтау мен Ортаудың жалғасты өңір екендігін
ескере отырып, құжаттағы осы жер атауларын «Ақтау-Ортау» деп алуды жөн көрдік.
61
Тиісті мәнжу құжаттары мен тарихи карталарды салыстыра келе біз бұл жер туралы мынадай қортынды
жасадық: Сарыбел – ол бірсыпыра жерлерді қамтыған аймақ, бұл аймақтың төрт тараптағы жеткен жерлері деп
мыналарды айтуға болады: шығысында – Күрті өзенінің басталған жері; солтүстігі – Кекілік тауы мен Суықтөбе
(Қүйтін өзені деп аталған өзен осы жерден басталса керек); Солтүстігі – Қастек тау асуы.
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босқындарын аластату мақсатында жер-жерде шағын жорықтар
жүргізген62.
Қожаберген батыр бастаған қазақ жасақтары Сарыбел жеріне
аттанбағанымен, олар Қабанбайдың әскер бастап сол жерге
аттанғандығынан хабардар болған (23-құжат). Демек, Қожабергеннің
Жоңғария жерінде жүргізген жорығы өзге қазақ батырларының Жетісу
жерлерінде жүргізіп жатқан жорықтарымен үндес келеді.
Жоңғар хандығын қалпына келтіру мақсатында қалмақтардың
қайтадан жинала бастағандығы қазақтардың мүддесімен де, Цин
патшалығының мүддесімен де қайшы келетіндігі анық. Ал дәл
қалмақтардың Сарыбелге жиналып қайта бас көтермек болып жатқан
кезеңнің алды-артында, ағайынды Бұрхан ал-Дин, Қожа-и Жаһан
«қожамдар» 63 Қашқария жерінде Цин патшалығына қарсы көтеріліс
жасаған, және сол үшін Цин патшалығы аталмыш өңірге әскери жорық
жасауды жоспарлап жатқан болатын. Қалмақтардың Жетісудағы жаңа
қимылдары Циннің стратегиялық жоспарына кедергі әкелуі әбден
мүмкін еді. Осы себептен де, Цин патшалығы өздерімен мәмілеге келген
қазақтардың талаптарын орындап, оларды алдап-сулау арқылы өздеріне
жақын тартып, олардың күшін жоңғар қалмақтарының соңғы тұяқтарына
қарсы қоймақ болған. Бұның көрінісі деп біз мына бір жәйтті
айтуымызға болады:
Кітабымызға енгізілген 20-құжатқа қарағанда, Цин ұлықтары әуелі
патшалары Цяньлунның атынан Абылай мен Қожабергенге сыйлық
жасамақ болады. Сонда, Бейжіңнен келуге тиісті әлгі сыйлық торғынторқалар уақытында келмей қалған соң, Жаоху, Фуде сынды Цин
ұлықтары Баркөл жеріндегі әскери қоймадан тиісті сыйлық заттарды
алдырып, оларды әрі қарай қазақтарға жібереді. Ол заттар жолортада
Шундене, Нұсан сынды Цин ұлықтары бастаған қосынның бекінген
жеріне жеткенде, аталмыш Цин ұлықтары сол торғын-торқаларды
қайтадан бөліп64, сол арқлы сыйлықты екі адамға емес, бес адамға, яғни
Абылай, Қожабергенмен бірге Әбілпейіз, Қабанбай және Дәулетбай
62

Осы оқиғаларды біз «Сарыбел шайқасы» деп жалпы атауды жөн көрдік. Аталмыш шайқасқа арналған ғылыми
зерттеу еңбегіміз жақынарада жарық көрмек.
63
Әмірсана Цин патшалығына қарсы шыққаннан кейін, ағайынды Бұрхан ал-Дин (қытайша «Болониду (波罗尼都)
деп жазылады) мен Қожа-и Жаһан (қытайша «Хоцзичжань (霍集占)» Қашқария жерінде билік туларын көтеріп,
Цин патшалығына қарсы шығады. Қытай жазбаларында «Да сяо Хэчжому чжи луань» (大小和卓木之乱), яғни
«Үлкенді кішілі Қожамдардың бүлігі» деп аталатын бұл көтеріліс 1759 жылы тыныштандырылады. Ал оны
тыныштандыруға жіберілген Циннің бас қолбасшысы өзге емес, 1757 жылы тамызда ғана Қожаберген сынды
қазақ батырларымен кездескен Жаохуэй.
64
Бір топ торқаны екі топ етіп бөліп.
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сынды қазақ билеушілеріне де бөліп беру туралы шешім қабылдаған.
Содай-ақ, Цин ұлықтары осыған дейін айтып келген әлгі «біздің мұнда
келгеніміздің бірден бір себебіміз Әмірсананы қолға түсіру» деген
әңгімелерін доғарып, сонау Сарыбелдегі жағдайды ауыздарына ала
бастаған 65 . Шамасы, Цин билеушілері өздерінің Орта Азиядағы
тіршіліктерінің бір Әмірсананы тұтқындаумен ғана бітпейтіндігін, жанжақтан тұталып жатқан өртті жеке өздерінің күшімен сөндіре
алмайтындығын түсінген, және ол үшін Абылай мен Қожабергенге ғана
емес, шығысқа жылжып келе жатқан барша қазақ қауымының
көсемдеріне ықылас білдірім, олардың күшін мейлінше пайдалануға
кіріскен.
Әрине, жоғарыда айтып кеткеніміздей, қазақ қауымы өздерімен
ғасырлар бойын шайқасып келіп, енді ғана құрдымға кетіп бара жатқан
қалмақтардың Қазақ жерінде қайтадан бас көтерулеріне жол бермейтігі
анық. Олар Цинның мүддесі үшін емес, өздерінің жеңіс нәтижесін
сақтап қалу үшін күресіп жатқан. Сондықтан да, олар 1758 жылы
жылбасында өздері-ақ Сарыбелдегі қалмақтарды жан-жаққа қуып
жіберген. Сонан соң, олар жыл бойы Жетісу мен Тарбағатай
төңірлерінде жорықта болып, жоңғар қалмақтары тарабынан келетін
қауып-қатердің жер-жерде бықсып жатқан шоқтарын өшіруге ұмтылған.
Жаңадан жарияланған мәнжу тілді біраз құжаттардан білгеніміз:
Сарыбелдегі алғашқы шайқастан кейін, сонау батыс өңірден келген Кіші
жүздің Ерәлі сұлтаны бастаған 2 000 қазақ жасағы 1758 жылдың шілде
айына дейін Іле аңғарында жорық жүргізген 66 . Ал біздің осы
кітабымызға енгізілген 29-құжатқа қарағанда, «цяньлун жылнамасының
11-айында», яғни 1758 жылы желтоқсан айында Қара Бара пен
Қожабергеннің ұлы Қалыбай 1 000 әскер бастап жоңғар қалмақтарын
жою мақсатында тағы бір мәрте жорыққа шыққан. Құжаттағы айтылған

65

1758 жылы 27 қаңтарда қалыптасқан мәнжу тілді бір құжатқа қарағанда, Сарыбелдегі қалмақтардың әрекеті мен
оған қарсы жүргізіліп жатқан қазақ жорығы туралы хабарды Абылайдың ордасына елші болып оралған Нұсан
өзінің қайту сапар барысында Әбілпейіздің аузынан естіген. Сонан соң, Әбілпейіз сұлтанның атынан жіберілген
Мамұт сынды елшілер Шундененің әскери лагеріне келгенде тиісті мәліметті толықтап, қазақтардың
«жоңғарларды түп-тұқянына дейін жоймай қайтпаймыз» деген ой-жоспарларын жеткізген. Біршама көлемді
болып келетін бұл құжат ЦСМДХ жинақ сериясының 27-томына (187‒201-бб.) енгізілген. «Каталог (6)»
кітабының берген мәліметі бойынша, Қытайдың Бірінші тарихи мұрағатындағы бұл құжаттың сақталу нөмірі
мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша ‒ 1653-019; микрофильм бойынша ‒ 046-0897. Бұл құжат біздің жақын
арада жарық көретін «Сарыбел шайқасы» деп аталатын өзге бір еңбегімізде жарияланбақ.
66
«Жинақ», 1-том, 116 － 122-бб. «Каталог» (6), 250-б. «Каталог» (6) бойынша, Қытайдың Бірінші тарихи
мұрағатындағы бұл құжатың сақталу нөмірі мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша － 1703-056; микрофильм
бойынша － 049-1286. 1758 жылы Ерәлі сұлтанның Іле аңғарындағы жорығы туралы тарихи құжаттар да біздің
жақын арада жарық көретін «Сарыбел шайқасы» деп аталатын өзге бір еңбегімізде жарияланбақ.
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хабарға қарағанда, олардың осы реткі жорықтары бір-біріне жалғасты
мынадай бағыттарда болған:
Бірінші бағыт: Тарбағатай → Ертіс → Зайсан көлі → Шаған Оба →
Үліңгір → Жиделік. Мұндағы жер атауларның көбісі күні бүгінге дейін
сақталған.
Екінші бағыт: Жиделік → Еренқабырған өңіріндегі Манас жері.
Мұндағы «Манас» жер атауы да күні бүгінге дейін сақталған. Мұна бір
жәйт біздің назарымызды аударып отыр: жоғарыда айтып өткендей,
Қожабергеннің өзі осыдан бір жыл бұрын Аярақ көлінен (яғни қазіргі
Манас көлінен) Ертіс өзенінің жоғарғы ағыстарына дейінгі өңірге жорық
жасаған, ал бір жылдан кейін, міне, оның ұлы Қалыбай мен Қара
Барақтың жорығы тағы осы өңірді қамтып отыр. Бұлардың аталмыш
өңірге деген қызығушылығы бостан-босқа келмеген, оның тамыры
тереңде жатыр. Қожаберген, Қара Барақ және Қалыбай сындылар Уаң
хан мен Күшілік ханның XII ғасырдың соңы мен XIII ғасырдың
басында-ақ осы өңірді басып өткендігінен хабардар болды десек асырып
айтқан болармыз, дегенмен, олардың аталмыш өңірді өздерінің атажұрты
ретінде қарастырғандығы белгілі.
Үшінші бағыт: Манас → Іле өзені → Бұратала → Көксу → Қаратал →
Аққоңыр Қарағай → Гурбан Башай → Барлық → Жәйірдің Шилі жері →
Орқашар. Мұндағылардың да көбісі қазіргі жұртқа таныс жер атаулар.
Жоғарыдағы мәлімметтер мынаны көрсетіп тұр: 1758 жылдың
соңындағы Қара Барақ пен Қожабергеннің ұлы Қалыбай бастаған қазақ
жорығы Жетісу, Тарбағатай және Жоңғарияның батыс бөлігін қамтитын
үлкен аймақта жүргізілген. Ал осындай жорықтардың басты мақсаты –
қазақтардың ата-бабалары қоныстанған шығыстағы жерлерден
қалмақтарды аластатып, қазақ қауымының сонда оралуына мүмкіндік
тудыру еді. Әрине, қазақтардың бұл әрекеттері Цин патшалығының
стратегиялық жоспарымен түбінде сәйкеспейтіні анық. Ендеше,
бастапқы мәре-сәреден көп ұзамай-ақ Цин патшалығы мен қазақтар
араында жер мәселесіне байланысты дау-дамайлардың пайда болуының
да өзіндік заңдылығы бар еді. Бұл тақырыпқа біз қайта ораламыз. Одан
бұрын қазақ-цин қарым-қатынасындағы тағы бір маңызды мазмұнға,
яғни «жылқыға жібек» сауда тарихы мен ондағы Қожабергеннің рөліне
тоқталып кетсек.
6. Қожаберген және «жылқыға жібек» сауда байланысы
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Саяси байланыстармен салыстырғанда, XVIII ғасырдың ортасы мен
XIX ғасырдың басы аралығындағы қазақ-цин сауда қатынастары
әлдеқайда айқын әрі обьективті сипаттарға ие болған. Әсіресе, осы
кезеңдегі екі ел арасындағы жүргізілген «жылқыға жібек» саудасы
ежелден бері келе жатқан Ұлы Жібек жолындағы осындай қарымқатынастардың жалғасы деп айтуға болады. Қазақтармен осындай
қарым-қатынас орнатудан бұрын, Цин патшалығы жоңғарлардан, қалқа
моңғолардан және өзге де ортаазиялық халықтарынан баратын сауда
керуендерін қабылдап тұрған, ондағы негізгі тауарлар да жылқы мен
жібек болған еді.
XVIII ғасырдың ортасына дейін, қазақтар мен Цин патшалығы
арасында айтарлықтай сауда қатынасы болмаған 67 . Жоғарыда көрсетіп
кеткендей, Цин патшалығыны Жоңғар қалмақтарына қарсы жүргізген
әскери жорықтары барысында Цин әскерлері қазақтармен сауда жасай
бастаған.
Біздің кітабымызға енгізілген 14-құжаттың айтуына қарағанда,
Қожабергеннің ұлы Қалыбай Цин ұлықтарымен кездескенде
«Қожаберген мен Қара Барақ бастаған адамдарымыз осыған жақын
жерге келіп қонып, біздің осылай айдап әкелген жылқыларымызды
саудаға салып, өздеріне киім-кешек сынды заттарды айырбастап алғысы
келеді» деп өтініш білдірген. Ал кейінірек Қара Барақ та Цин
ұлықтарына «мен өзімде бар бірнеше мың жылқыммен сендерге
көмектесе аламын» деген екен. Жоғарыда көрсетілгендей, 1757 жылы 24
тамызда Қожаберген мен Қара Барақ 130-дан астам қазақ батырларын
ертіп алып Цин ұлығы Жаохуэй мен Фуденің тұрған жеріне барғандағы
мақсаттарының бірі – аталмыш Цин ұлықтарының өз әскери лагерінде
ұйымдастырған айырбастау сауда жәрменкесіне өз малдарын салу еді.
Құжаттың айтуына қарағанда, жәрменке екіге бөлініп құрылған Цин
әскери лагерінің ортасында болған, ондағы сауданы Цин жасақтары
бақылап тұрған; қазақтар саудаға 200-ден астам жылқы салған, ал Цин
67

Дегенмен, Ресей мұрағат құжаттарында сақталған кейбір мәліметтерге қарағанда, 1690-жылдарында Тәуке хан
бастаған қазақ қауымы орыс және «қытай» тұтқындарын Бұхара сынды жерлерге апарып сақтқаң. Мысалы,
мұрағат құжатта мынадай бір оқиға жазылған: 1694 жылы 19 қыркүйекте Тәуке хан бастаған 20 000 әскер екі
қытай қаласын қиратуға бағытталған әскери шабуылға қатынасып, көптеген қытайларды тұтқындаған. Сонан соң,
тұтқындар Түркістан қаласына апарылып, сонда уақытша ұсталады. Кейін, Тәуке хан әлгі қытай тұтқындарын
Түркістан қаласынан Бұхара хандығына апарып сатқан (қараңыз: «Дополнения к Историческим актам
Археологической комиссией», Том IX, с.382. Сакт-Петербург, 1875). Мұндағы «қытай» сөзінің қандай мағынада
айтылып отырғандығы бізге беймәлім. Егер ол мәнжулердің (шүршірттердің) құзырындағы Қытай жері меңзелген
болса, онда қазақтар сонау XVII ғасырда-ақ «шығыс саудасына» араласқан болып шығады – әрине, ондағы
араласудың стимулы жібекті айырбастап алу емес, Орта Азиядағы отырықшы қауымға сатылатын «қытай»
құлдарын қолға түсіру болған тәрізді.
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жауынгерлері өздерінің ұсақ-түйек заттармен бірге қолдарындағы
тұтқын ретінде ұстап отырған қалмақ бала-шағаларды да саудаға
салған68. Әрине, жоғарыдағы Қалыбайдың «киім-кешек сынды заттарды
айырбастап алсақ» деген өтінішін жасағандығына қарағанда, бұл
саудадан қазақтар киім-кешекке пайдаланатын кездемелерді де
айырбастап алған болса керек.
Қазақ хандығы мен Цин патшалығы ресми қарым-қатынас
орнатқаннан кейін көп ұзамай-ақ, екі ел арасындағы сауда-саттық
байланыс рәсми түрде орнатылып, аз жыл ішінде қарқынды түрде
дамыған. Мұның өзіндік себептері бар еді. Жоғарыда айтылып кеткендей,
қазақтар бұл байланысты пайдалану арқылы өздерінің шығысқа қоныс
аударуларына қосымша мүмкіндік тудыруды көздеген. Қожабергеннің
ұлы Қалыбай Цин патшалық ұлықтарымен кездесіп, өздерінің Цин
күшіне жақындап келулерінің бір себебін «айдап әкелген
жылқыларымызды саудаға салып, өздеріне киім-кешек сынды заттарды
айырбастап алмақпыз» деп түсіндіргендігі Цин билеушілеріне ой салып,
тіпті олардың қазақтарға қарасты шекара саясатына да мәлім деңгейге
ықпал тигізген тәрізді, өйткені, сонау 1760-жылдарға дейін, Цин
патшасы мен оның шекара аймақа жіберген ұлықтары «егер қазақтарды
тым алысқа қуып жіберсек жылқы айырбастап алу ісімізге кедергі болар
ма екен» деп уайымдайтын көрінеді (59-құжат). Бұның өзі қазақтардың
аталмыш
сауда
байланысын
өзге
мақсатта
да
тиімді
пайдаланғандығының бір белгісі. Әрине, қазақтардың бұл байланысқа
қызғушылық танытуларының тағы бір үлкен себебі өздерінің өнімдеріне
жаңа нарық тауып, өздерінің экономикалық кеңістігін ұлғайту еді 69 .
Әлеументтік болмысы біршама деңгейге жеткен кез келген Орта
Азиялық көшпенді қауым секілді XVIII ғасырдағы қазақ қауымы үшін де
өз экономикасының тірегі есептелетін малшаруашылығының өнімдерін
сырт елге експорттау – өзекті мәселеге айналған, және оны шешу үшін
бұрынырақ қалыптасқан қазақ-орыс, қазақ-сарт сауда қарым-қатынатары
жеткіліксіз болған еді. Ал бұл уақытта Жоңғар хандығын жойып,
Қашқарияны басып алған Цин патшалығы үшін батыстағы қорғанысын
мықтап бекітумен қатар жаңадан ие болған аймақтардың экономикасын
68

Әскери жорықта жүріп осындай бала-шағаны тұтқындап, оларды жат жердегі жорықтарында алып жүру –
ақылға сыймайтын жәйт. Шамасы, Цин патшалық армиясы ау бастан-ақ сауда тауары ретінде осы қалмақ балашағаларын өздеріне ұстап қалған болса керек.
69
Біздің кітабымызға енгізілген 14-құжатта сақталған Қара Барақтың Цин ұлықтарына айтқан «менде неше мың
жылқы бар. Мен сол байлығым арқылы сендерге көмектесе аламын» деген сөздерінің арғы төркіні осыда жатқан
болса керек.
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көтеру міндеті де туындаған. Міне, осындай жағдайлар XVIII ғасырдың
50-60-шы жылдарындағы қазақ-қытай сауда қатынасының қарқынды
түрде дамуына мұрындық болған. Аталмыш сауда қатынасы қытайдың
тарихи әдебиетінде «жылқыға жібек саудасы» (绢马贸易) деп аталған.
Қытай дереккөздеріндегі мағлұматтарға сүйенсек, аталмыш сауда
қазақ көсемдерінің бастамасымен басталған. Абылай хан, Әбілпейіз
сұлтан және Қабанбай батыр, Қожаберген батыр сынды қазақ көсемдері
Цин патшалығына ұсыныс жасағанда «келешектегі сауда орны Үліңгір
және Қызылбаскөл сияқты жерлерде болса» деп талап қойған. Алайда
Цин патшалығы бұл талапты қабылдамай, Үрімжіні сауда орны етіп
таңдаған. Сөйтіп, тек қазақтарға арналған сауда жәрмеңкелері әуелде
Еренқабырғаның түбіндегі Үрімжі жерінде, кейін келе Іле (Құлжа) мен
Тарбағатай (Шәуешек) жерлерінде ашылып, Қазақ хандығы мен Цин
патшалығы арасындағы халықаралық сауда қарым-қатынасы жарты
ғасырдай уақыт бойын жанданып тұрған.
Біздің осы кітабымызға енгізілген 26-, 28- және 29-құжаттар осы
«жылқыға жібек саудасының» алғашқы кезеңімен байланысты
қалыптасып, сол кезеңдегі сауда қатынасында көрініс тапқан мәселелер
жөнінде сыр шертеді; ал кітабымызға енгізілген 30-, 31-, 32- және 33құжаттарда берілген мәліметтер Қожаберген елінен шыққан сауда
керуендерінің Үрімжі жерінде болғандығын тікелей дәлелдеп отыр.
Цин патшалығы өздерінің қазақтармен арадағы сауда ісіне ерекше
назар аударған, және ол үшін Цин патшасы Цяньлунның өзі арнайы
бұйрық түсіріп тұрған. Ал осы іспен қатысы бар Цин патшалық
шенеуніктері мен ұлықтары 1758 жылдың көктемінде-ақ тиісті
дайындық шараларын, әсіресе ішкі Қытайдан торғын-торқаны Үрімжіге
әкелдіру ісін қолға ала бастайды. Сөйтіп, алғашқы «жылқыға жібек»
сауда жәрмеңкесі 1758 жылы қазан айында Үрімжіде ашылады, оған
қазақ тарабынан Қабанбайдың ұлы Едіге мен інісі Төметай басшы
болады 70 . Цин патшалығының соншалықты дайындық жасағандығына
қарамастан, алғашқы сауда ісі қазақтардың көңілінен шықпаған. Бұны
біз кітабымызға енгізілген құжаттарда жазылып қалған қазақтардың
сөздерінен де байқаймыз. Мысалы, кітабымызға енгізілген 29-құжаттың
айтуы бойынша, Жаохуэй сынды Цин патшалық ұлықтарымен кездесіп,

70

Осы реткі сауданың қалай ұйымдастырғандығы және сауданың басталуы туралы бір топ мұрағат құжат
қалыптасқан. Олардың біразы осыған дейін жарияланып, қазақ тіліне аударылған. Қараңыз: «Жинақ», 1-том;
Еженханұлы 2009.
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олардан «сендер де Үрімжіге тезірек барып сауда жасаңдар» деген
өтініш естіген Қара Барақ пен Қалыбайлар былай деп жауап берген екен:
«Былтыр, біздің Қабанбайымыз өзінің ұлы Едіге мен інісі Төметайға 50-ден
астам адам қосып беріп, Үріжідегі сауданың жағдайын бақылап келгізген. Сол
Едігелер қайтып келгеннен кейін бізге: «Біздің Қазақ жерінен Үрімжіге бару
үшін 1 айдай уақыт кетті, арадағы жол тым ұзақ екен. Оның үстіне, онда үлкен 1
атпен 2 киім ғана шығатын 1 топ жаман торғын алмастырып алады екенсің» деп
келді. Оны естіп біздің елдегі адамдардың барлығы Үрімжіге барып сауда істегісі
келмей қалды. Біздің қазақтар анау-мынауды көп білмейді 71 және табиғатынан
емен-еркін жүруді ұнатады. Дегенмен, мен қайтып барғаннан кейін өз елімде
тағыда үгіт жүргізіп, ондағы өз еркімен саудаға барғысы келгентіндерді
топтастырып сіздерге жіберейін. Қазір дәл жаз кезі, шыбын-шіркей көп,
құбашөлден жүріп өту өте қиын. 7-айдан кейін ғана барып [мал айдап] жол
жүруге болады».

Деректен білгеніміз: Цин патшалығының тиісті сауда саясаты мен
ұйымдастыру әдіс-амлдарында қазақтардың мүддесіне қайшы келетін
мәселелер ау бастан-ақ пайда болған, сол мәселелердің ішіндегі өзектісі
ретінде «жолдың алыстығы», «бағаның тыйымсыздығы», «тауардың
жұтаңдығы» және «сауда уақытының ыңғайсыздығы» сынды тұстар
көрсетіліп отыр. Аталмыш мәселелердің ішінде «тауардың жұтаңдығы»
мәселесі кейін келе біршама оңалғанымен, өзге мәселелер аталмыш
«жылқыға жібек» сауда байланысының барысында не сол күйінде қалған,
не болар-болмастай етіп өзгертілген.
Мысалы, біздің кітабымызға енгізілген 31-құжатқа қарағанда, алғашқы
саудадағы сәтсіздікке қарамастан, Абылай хан мен Қожеберген батыр
сынды қазақ көсемдері келесі жылы бәрібір Үрімжіге өз сауда
керуендерін жібереді. Қазақтар тарабынан айтқанда, бұл көрініс олардың
Цин патшалығымен орнатылған жаңа қарым-қатынасты, өздерінің осы
қарым-қатынаста көздеген өзге де мақсат-мүдделерін ескеріп
отырғандығы білдіреді. Дегенмен, Цин патшалығының ұйымдастыруы
бойынша 1759 жылы 3 қыркүйек күні Үрімжіде өткізілген жәрмеңкеге
барған қазақ саудагерлері де «қазір Үрімжіде шыбын-шіркей өте көп
екен, оның үстіне біздің алып жүрген азық-түлішіміз де аз. Сондықтан
бізді мұнда көп күткізіп қойғандарыңыз іске пайда әкелмес. Біз бір күн
де артық тұра алмаймыз, сауда біте салысымен кері қайтамыз» деп
сауданың тыйымсыздық жағын айтқан. Ал 31-, 32- және 33құжаттарындағы мәліметтерге қарағанда, қазақ саудагерлері «мұндағы
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Мәтінде «білімсіз надандар» деп жазылған － бұл, әрине, құжат авторының бұрмалауынан шықан болса керек.

54

сауда былтырғыдай, баға 72 қосылмаған. Егер [мұндағылар] осылай
былтырғы бағаны ұстап, [жылқының бағасын] бір тиын да өсірмесе, онда
біз сауда жасамай-ақ дереу кері қайтамыз» дегенді айтқан екен. Кейін,
қазақтардың апарған малдарының бағасы біраз өсірілген, дегенмен оның
өзі мардымсыз болды. Мысалы, қазақтардың айдап апарған
жылқыларының ішіндегі күйлі, ірі аттардың әрбіреуіне «ісжүзінде 4 сәрі
8 мысқал күміс ақша кетті» деп жазылады. Мұнда, сауданың баға тізгінін
ұстаған Цин тарабынан түрлі қулық істелгендігі байқалады. Ондағы ең
үлкен қулық – сауда тауарларын бағалаудағы құйтырғы болып тұр.
Сауда барысында, бағаның ара қатынасы (соотношение цен) күміс
ақшамен белгіленген, ал Цин шенеуніктері тауарларды бағалағанда өз
білгендерінше істеп, қазақ жылқысының құнын төмендетіп, өздерінің
торғын-торқасының құнын асқақтатып отырған. «Цин Гауцзун шилу»
кітабында осы мәселеге қатысты мынадай бір мәлімет сақталған:
«Ішкі Қытайдан сатып алынған есек пен сиырдың құнын қазақ жылқысының
құнымен салыстырып көргенде, ішкі Қытайдан алынған 1 сиырдың ақысымен 4
қазақ жылқысын, ал 1 есектің ақысымен 2 қазақ жылқысын сатып алуға
болады»73.

Ал осындай арзан бағамен алынған қазақ жылқыларын Цин
шенеуніктері тың игеру үшін Құлжа сынды жерлерге жіберілген
қарапайым қытай бұқараларына жоғары бағада сатып, орасан зор пайда
көріп отырған. «Цин Гауцзун шилу» кітабында тағы мынадай бір дерек
сақталған: Цин патшалық саудагерлер (ісжүзінде, қазақтармен тікелей
саудаласқандар – саудагер болып жасанып алған әскери адамдар
болатын) 3-ші дәрежелдегі жылқыларын әуелі 2-3 сәрі (лян) күміс
ақшаға шағып, оларды қазақтардан айырбастап алған соң көп өтпей-ақ
қайтадан 8 сәрі (лян) күміс ақшаға бағаланып, Құлжа сынды жерлерде
тың игеруге жіберілген қарапайым қытайларға сатылып отырған. 74
Осыған ұқсайтын әңгіме біздің кітабымызға енгізілген 49-құжатта да
кездеседі: 1764 жылы 27 қыркүйекте жазылған бұл құжатқа қарағанда,
Құлжа жеріндегі Цин ұлықтары қазақтардан 7 мысқалға бағалап
айырбастап алған қойлардың әрбіреуін 9 мысқалға шағып өз
жауынгерлеріне сатып берген.
Осы себептерден тыс, аталмыш қазақ-қытай сауда қатынасын
құлдыратуға әкеп соққан тағы бір үлкен себеп – аталмыш саудадағы ең
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Бұл жерде қазақ жылқысының бағасы меңзеліп тұр.
«Цин Гауцзун шилу», 633-цзюань, 14-15 бб..
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«Цин Гауцзун шилу», 655-цзюань, 15-б..
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үлкен монополист Цин патшалығының баға саясаты мен істі жүргізген
шенеуніктерінің жемқорлығы сауданың күйреуіне өзіндік ықпалын
тигізген.
Дегенмен, бұл сауда айтарлықтай тәрихи мәнге ие болған. Оның Цин
патшалығына берген пайдасы зор: біріншіден, Цин патшалығы мәлім
деңгейде қазақ жылқыларының күшіне сүйеніп қазіргі Шыңжаң жеріне
еніп, ондағы өздеріне келеңсіз болып саналатын жағдайларды жойып,
қорғаныстарын нығайтып алған деп айтуға болады; сондай-ай, олар сол
өңірдегі тың игеру сынды экономикалық шараларын негізінен қазақ
жылқысының күшімен сәтті орындап шыққан; екіншіден, Цин
патшалығы осы сауда қарым-қатынасы арқылы бұрын өздеріне мүлдем
жат болып келген қазақ елін өздеріне жақындатып, белгілі деңгейде
өздері мен Ресей арасында уақытша болсада «буферлік аумақ»
болдыруға тырысқан. Ал бұл сауда қарым-қатынасы Қазақ қауымына
қандай ықпал болды? Чуньюань Циши-и есімді мәнжу қаламгері XVIII
ғасырдың екінші жартысында былай деп жазып кеткен екен: «Қазақтар ...
Жерлері кең, жан-саны мол, малдары көп. Байларының жылқысы мен
сиыры он мыңнан есептеледі, қойларына сан жетпейді ... Кедей
аталғандарының өзі неше жүз сиыр мен жылқы, неше мың қойға ие,
қиген-ішкендерінен қам жемейді ... Киімді көп кисе әсем көрінеді деп
есептейді, тіпті шілденің ыстық күндерінің өзінде 8-9 қабат киім киіп
алады. Қытайдың фарфорын, шайын, түрлі түсті маталарын және ұсақ
алтын бедері бар торқасын ұнатып, қадірлейды. Ал киіп жүрген торғын
мен жібектерді айтарлықтай аяп та кетпейді...». Чуньюань Циши-и
жазып кеткен бұл мәлімет бір жағынан сол кездегі біршама дамыған
қазақ малшаруашылығы үшін сыртқы нарық ашу – мәжбүрлі іс болып
қалыптасқадығын білдірсе, екінші жағынан бұл қазақ бұқарасының
аталмыш «жылқыға жібек» сауда қатынасы арқылы тез арада қытайдың
торғын-торқалары мен басқа да бұйымдарына қарық болғандығын
көрсетеді.
Алайда, XVIII ғасырдың соңынан бастап, Цин патшалығы мен Орта
Азия елдері арасындағы сауда қарым-қатынас үзілмегенімен, оның қазақ
қоғамына әкелетін пайдасы барған сайын азайған. Мұның көп себептері
болған. Мысалы, бұл әуелі Цин патшалығының батыс аймағындағы
қорғанысының біршама нығайып, жылқыға сұраныстың азаюымен
байланысты еді. Оған қоса, Цин патшалығы жарты ғасырдың ішінде
Құлжа, Баркөл сынды жерлерде өз жылқы фермаларын құрып үлгеріп,
56

өзін өзі қамдауға біршама қол жеткізген. XVIII ғасырдың соңынан бастап
күшейе бастаған Ресей мен Цин патшалығы арасындағы, сондай-ақ
қазақтан тыс өзге ортаазиялық халықтары мен Цин патшалығы
арасындағы сауда қатынастардың да әсері қазақтар мен Цин патшалығы
арасындағы сауда қатынасына кері әсерін тигізген.
Жоғарыдағы айтылған себептер қазақтар мен қытай-шүршіттер
арасындағы «жылқыға жібек» сауда ісін ғасырға жеткізбей-ақ тоқырауға
ұшыратқан. Солай бола тұра, бұл сауда тарихының өзіндік мәні бар:
біріншіден, ол Қазақ хандығы қалыптасқаннан кейінгі қазақтардың
дербес ел ретінде Қытай елімен орнатқан тұңғыш тікелей экономикалық
қарым-қатынас; екіншіден, аталмыш қарым-қатынастың тікелей
ұйымдастырушылары және бақылаушылары болып қазақ тарабынан
Абылай хан, Әбілпейіз сұлтан, Қабанбай батыр және Қожаберген батыр
сынды көсемдер болып, қытай тарабынан Цяньлун патшаның өзі мен
оның шекара аймақтарындағы ұлықтары болған, сондықтан да бұл
қарым-қатынас «мемлекетаралық» сипатқа ие деп айтуға болады;
үшіншіден, бұл сауда кеңістік жағынан сонау Оңтүстік Қытай жері мен
Батыс Қазақстан жерін қамтыған, сауда көлемі жағынан да айтарлықтай
нәтижеге қол жеткізілген. Осы тұрғыдан айтқанда, бұл сауда – Еуразия
кеңістігіндегі ғасырлар бойы тоқтап қалған Ұлы Жібек жолының
жаңғырғандығы деуге де негіз бар. Өкініштісі, мұндай жаңғыру ұзаққа
созылмады – бұл да заңды құбылыс, өйткені, аталмыш жаңғыру пайда
болған кеңістікте мемлекеттердің мүдделері бір-біріне қайшы келген еді.
7. 1760 жылдардағы қазақ-цин шекара дау-дамайы: шығыстағы
атажұртына оралған қазақ қауымына тап болған «тың» жағдай
Жоғарыда айтып өткеніміздей, Цин патшасы мен оның батыстағы
шекара аймаққа жібенген ұлықтары Тарбағатай өңірінің асылы
қазақтарға тән екендігін түсінсе де бір бармақтарын ішіне бүгіп алып,
өздерінің келешектегі экспенсия іс-қимылдарына мүмкіндік сақтап
қалуды естерінен шығармаған. Бұның алғашқы көрінісдері біздің
жоғарыдағы талқылауымызға біршама негіз болған, 1757 жылы 27
тамызда қалыптасқан 14-құжаттан-ақ кездестіруге болады. Сол
құжаттағы деректерден мына жәйттер байқалады: біріншіден, Жалхуэй,
Фуде сынды Цин ұлықтары алғашқы кездескен шақта-ақ Қожаберген
мен Қара Бараққа «Цеваңрабтан мен Галданцерен заманында сендер қай
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жерде көшіп-қонып жүрсеңдер, қазір де сол жерде тұраберіңдер» дегенді
айтқан көрінеді; сонымен қатар, олар Қожабергендермен әңгіме жүргізу
барысында «Әмірсана биыл қолға түспеген жағдайдың өзінде, біз келесі
жылы Ертіс, Еміл, Чаған-Қожыр 75 , Чоно-гол 76 , Еренқабырға және Іле
сынды жерлерде тың игеру ісін қолға алмақ болғандықтан, біз артартынан тыным бермей сендердің ауылдарыңа еніп келіп Әмірсананы
тінтіп, тұтқындаймыз. Сендер соған төтеп бере аласыңдар ма?» дегенді
айтқан көрінеді. Осыған қарағанда, Цин патшалығы ау бастан
Тарбағатай өңіріндегі аталмыш жерлерді өз иелігіне алып, сонда тың
игеріп, әскерлерін бекіндірмек болған, ал олай істеудің мақсаты да Қазақ
жеріне көз тігу екендігі белгілі болып тұр.
Цин патшалығы Ертіс өзен аңғарындағы біраз жерлерді де өз
территориясы ретінде қарастыра бастаған. ПДЖФЛ(Чж) кітабына енген
бір құжатқа қарағанда, 1759 жылы Қобда жерінде тұратын қалмақтар
Ертіске қоныс аударсақ деп Цин патшасы Цяньлунға өтініш білдірген.
Осы өтінішке байланысты Цяньлун 1759 жылы 9 қазанда былай деп
бұйрық түсірген екен:
«Ертіс жері асылы Церең-Обашылардың көне жұрты болатын. Егер Чадақ
сұраған жеріне барған жағдайда сол Церең-Обашылардың мүддесіне қайшы
келмейтін болса, онда Чадақтың сол жерге баруына рұқсат беріңдер. Ал ЦереңОбашылар сол бір көне жұрттарына өздері оралғысы келсе, онда солар оралсын.
Қазір қазақтар түгелдей бізге бағынды 77 ; Іледегі қарақшылар да түгелдей
қырылды. Аталмыш елдерден [Церең-Обашы сындылар] енді сескенбеулеріне
болады. Қазір-ақ көше берсін. Сонан соң, Церең-Обашы сындылар өздерінің
қазіргі тұрған жерін Чадақ сындыларға берулеріне болады. Бір ескертетін жәйт:
қазақтар жаңадан бізге бағынып отыр, оларды бұрыннан бері бізге бағынып
келген Церең-Обашылармен салыстыруға болмайды. Церең-Обашы бұйрыққа
бойсынып тыныш өмір сүрсін. Егер олар өздері барып қазақтардың шекарасына
тисіп, қазақтар маған шағын айтып жатса, онда маған қалай бұйрық түсірудің өзі
қиын болады; ал Церең-Обашы сындылар өз елін тежей алып, керісінше қазақтар
оларды тисіп жатса, онда сол қазақтарды тұтқындап жазалауымызға болады.
Сонда ғана ереже-жосынға сай болып, істі сөз келмейтіндей етіп атқара аламыз.
Ал егер Церең-Обашылар қазіргі жерлеріне үйреніп қалып көшкілері келмесе,
онда мұндай әңгімені айтудың да қажеті жоқ. Аталмыш Ертіс жерді қазақтар мен
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СЮТЧж кітабында бұл жер атауы қытайша «Чахань Хуцзиэр» ( 察 罕 呼 济 尔 ) деп жазылады, және оның
орналасуы туралы былай деп айтылған: «Чахань Хуцзиэр – Э-эрхэчукэ (яғни Орқашар – Б.Е.) тауының
солтүстігінде, Чоэрго (яғни Чорға. Бұл жерде Шорға өзені немесе сол кезде «Темір-Чорға» деп аталатын, қазіргі
ҚХР Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданына енетін Тарбағатай тауының шығыс сілемі болуы мүмкін – Б.Е.)
жерінің батысында орналасқан» (СЮТЧж, 11-цзюань).
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орыстарға басып алдырғанша онда уряңқайларды көшіріп апарғандығымыз
жөн»78.

Цяньлунның осы бұйрығынан білгеніміз: өз кезінде, Церең-Обашы
есімді адамға қарасты дөрбеттер әуелі «Ертістің басталатын жерінен»
қуылған, және олар қазақтардан сескеніп жүрген; енді Цин патшалығы
аталмыш жерге әлгі дөрбеттерді немесе уряңқайларды қайтадан көшіріп
апармақ. Цин билеушілерінің осылай ойластыруына түрткі болған негізгі
себеп – 1759 жылдың қаңтар айына келгенде Цин патшалығы үшін
қалмақтар қайтадан қазақтардан сенімді халық болып көріне бастаған.
Жалпы, қалмақ босқыны мәселесі қазақ-цин қарым-қатынасына үлкен
әссер тигізгендігін біз жоғарыда да айтып өткенбіз. Тіпті былай деуімізге
де негіз бар: қазақ-цин қарым-қатынасы Әмірсананың Қазақ даласына
қашып барып, артынан оны Цин патшалығы қудалаған оқиғамен
байланысты басталған. Ал жоғарыдағы құжаттағы Цяньлунның сөзіне
қарағанда, 1759 жылға келгенде, жоңғар қалмақтарды негізінен
«тыныштандырып», онымен қоса қазақтарды да өздеріне жақындатып
алған Цин патшалығы үшін қалмақ босқын мәселесі өзінің «жаңа
қырымен» қайта орала бастаған. Осыдан кейін, Цин патшалығы
қазақтармен шекаралас аймақтағы этностарға байланысты көзғарастарын
айқындап, сол этностарға қарататын «тың» саясатын жүргізе бастайды.
Жұртқа мәлім, сонау Мин патшалық дәуірінен XVIII ғасырдың ортасына
дейін, ойраттар мен жоңғар қалмақтары Қытайдың сырттан келетін ең
үлкен бас ауыруы болып есептелген. 1750-жылдары, Цин патшалығы
Жоңғар хандығының әлсірегендігін пайдаланып сол бір ұзақтан бері келе
жатқан бас ауыруларынан біржолата құтылудың орайын тапқандай
болған. Әрине, Цин патшалығы әуелі жоңғар қалмақтарын бөлшектеп
билеу арқылы Жоңғар жерін қолдарынан жібермей, әрі сол бөлшектелген,
Циннің қабағына қарауға тиісті делінген қалмақтар арқылы Орта Азияға
отаршыл саясатын жүргізбек болған. Алайда, 1755 жылы Әмірсана
оларға қарсы шығып, олардың бастапқы стратегия жоспарын бұзады.
Бұған ашуланған Цин патшалығы жоңғар халқын түп-тұқыянына дейін
құртуға ұмтылған. Нәтижесінде, өз кезінде құдыретті ұлыс құра білген
жоңғарлар қырылғаны қырылып, қырылмағандары жан-жаққа, оның
ішінде әсіресе қазақтар арасына босып барып пана тапқан. Тарих кейде
тілсім оқиғалар бейнеленген спектакль тәрізді, оның қызығы ондағы
рөлдердің құбылып өзгеруінде. Осындай спектакль біздің назар аударып
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отырған заманымызда да қайталанды. Осы реткі бас рөлді ойнаған, әрине,
Цин патшалығы. Санаулы жылдардың алдында ғана «қыру», «жою»
сынды тіршілікпен айналысып келген Цин патшалығы ендігі таңда
апаттан аман қалған қалмақтарға мейірімді пана болып шыға келіп, сол
бір жаңа рөлді сомдау үшін аталмыш «ата жаудың» қалдықтарына жаңа
саясат қолданып, оларға ресми түрде жайылым мен басқа да көмек,
айталық, қоныс аударуға және тұрмыс-тіршіліктерін бастауға қажетті
мал-мүлік, қаржы және құрал беру арқылы оларды өздеріне тартып,
баурап, қазақтарға қарсы шекаралық аймақтарға орналастыра бастаған.
Жоғарыда көрсетілген Цяньлунның бұйрығы осы жаңа ойынды бастап
берді деп айтуымызға болады. Цин патшалығы тарабынан қолданылған
аталмыш саясат келесі 10-20 жылдағы цин-қазақ қарым-қатынасына жанжақты ықпал тигізген.
Жоғарда айтып кеткеніміздей, XVIII-XIX ғасырлар аралығындағы
қазақ-цин қарым-қатынасына үлкен ықпал тигізген немесе дау-дамай
әкелген – жер мен территориялық мәселелер еді. Мұндай мәселе немесе
дау-дамайдың пайда болуына басты себеп болған − Цин патшалық
билеушілерінің империялық пиғылынан туындаған Цинның ірге кеңейту
саясаты және сол саясат шеңберінде аграссивті іс-қимылдардың
атқарылғандығы еді. Егер 1757-1759 жылдары Цин патшалығы үшін
қолға тиген жемісті сақтап қалудың маңыздылығы басым болып, ол үшін
қазақтармен одақ құрып, қазақтардың жер мәселесіне қойған
талаптарына көмескілеп жауап беруге тура келген болса, 1760-жылдарға
келгенде Цин патшалығы аталмыш мәселеге байланысты мүлдем өзгеше
саясат қолдануға кіріскен. Осы кезден бастап, Цин патшасы Цяньлун мен
оның Орталық Азиядағы ұлықтары мынаны айта бастады: «Бұрынғы
жоңғарлардың иелігінде болған жерлердің барлығы Цин патшалығына
тән болуға тиісті, өйткені, Жоңғар мемлекетін қиратқан Цин
патшалығы». Осы бір қисынсыз сылтаумен Цин патшалығы 1760
жылдардан бастап «Балқаштың шығысы мен оңтүстігі бізге қарасты»
деген қияли әңгімені шығарып, қазақтарды Аягөз-Балқаш-Шу
сызығынан ығыстыру саясатын қолдана бастаған. Бұның өзі Цин
патшасы мен оның шекара ұлықтарының Абылай бастаған қазақ
қауымына жиі айтып келген «біз қазақтармен бір отбасындай болдық»
деген тәтті сөздерінің айлаһарлықпен айтылғандығын паш етіп тұр.
Қазақтарды әлгі қиялдан шығарған «шекара» сызығынан қуып жіберу
саясатының өзі «қазақтар бізге бодан болды» деген керітартпа тарихи
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тұжырымның жалған екендігін дәлелдеп отыр, өйткені, егер қазақтар
шындығында Цин патшалығының боданы болып, шын мәнінде Цин
елінің құрамында деп есептелінсе, онда оларды Цин патшалығы
аталмыш қиялдан шығарған шекара сызығына «жолатпаймыз» деп әуере
болмас еді.
Шекара мен территориялық мәселелерге байланысты Цин патшалық
дискурсының қалыптаса басталуына қарамастан, қазақтар Цин
патшалығына өздерінің тиісті талаптарын қоюды әрі қарай жалғастыра
берген. Әуелі мынаны қайталағымыз келеді: Қазақ қауымы өзінің
шығыстағы мекенін ешқашан естерінен тыс қалдырмаған. Жоңғар
хандығының әлсіреуі қазақ қауымының қалмаққа қарсы ғасырлар бойы
тынбай қарсылық көрсетуімен тікелей қатысы бар. Басқаны былай
қойғанда, біздің жоғарыда көрсетіп өткен 1757-1759 жылдарындағы
қазақ армиясының, оның ішінде Қожаберген мен Қара Барақ бастаған
қазақ жасақтарының кең аймақта әскери жорықтар жүргізіп, Жетісуден,
Тарбағатайдан, тіпті Жоңғар ойпатынан қалмақтарды аластатудың өзі
Цин патшалығының 1760-жылдардан бастап территория мәселесіне
байланысты қолдана бастаған «тың» саясатына негіздеме болған әлгі
«Балқаштың шығысы мен оңтүстігіндегі жерлер қалмақтардың иелігінде
болған, ал қалмақтарды ол жерлерден біз қуып жібергенбіз» деген
сылтаудың қисынсыз екендігін көрсетеді. Мына бір жәйт айқын: Жоңғар
хандығы жойылу қарсаңында, Қазақ халқы Жетісу жері мен Тарбағатай
өңірінде қарқынды түрде соғыс жүргізіп, аталмыш жерлерді іс жүзінде
өздерінің иелігіне ала бастаған. Бұл жағдай мына бір тың мұрағат
құжатынан да өз көрінісін тапқан: Қытайдың Бірінші тарихи
мұрағатында сақтаулы, нөмірі 1678-005 (микрофильм бойынша － 0472428) болып келетін, 1758 жылы 27 қаңтар күні мәнжу тілінде хатталған
құжатта79 қазақтың төрт тарабындағы жерлерді атап өтеді:
 «Шығыс жағындағы шекарасы Ертіс өзені бойындағы орыстың Сынболот
қаласынан бастап Юңгул (?) өзеніне, Шар өзенінің басталған жеріне және
Балқаш көлінің шығысындағы жерге жетеді;

 Оңтүстік жағындағы шекарасы ... Бикөл, Ақкөл деген екі көлдің
солтүстігіндегі тауға жетеді;

 Батыс жағындағы шекарасы ... Маңғыс көлінің бергі жағына, Жай өзені
тау ... Вэй және Тохосқа жетеді;
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 Солтүстік жағындағы шекарасы Вэй мен Тохостан бастап Ертіс өзенінің
бергі жағындағы тауға, орыстың Сынболотына жетеді.

Біздің пайымдауымызша, осы «Қазақ үш жүзінің шеткері жерлеріндегі
жер атаулары туралы хия Нұсанның көтерген мәлімдемесі» деп аталатын
Цин патшалық мұрағат құжатының деректанулық маңызы зор. Өзінің
қалыптасу кезінде бірсыпыра ұғымдық және орфографиялық
ақаулықтардың туындауына жол бергендігіне қарамастан, бұл құжат
1758 жылғы Қазақ халқының территориясы туралы нақты мәліметтер
қалдырған. Құжатқа арналған зерттеуіміздің алғашқы қорытындысы
«Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының
ХАБАРЛАРЫ» журналы «Қоғамдық және гуманитарлық сериясының»
2013 жылғы № 1 санында жарияланды. Біз мұнда тек мына бір тұсты
ерекше атағымыз келеді: аталмыш құжаттағы Қазақ елінің «шығыс
жақ шекарасы Балқаш көлінің шығысындағы жерге жетеді» деген
мәлімет төтенше тарихи маңызға ие, өйткені, ол әлгі XVIII ғасырдың
екінші жартысынан бастап қытай тарихнамасында айтылып келе жатқан
«Балқаштың шығысы мен оңтүстігі Қытайдың жері» деген әйгілі
керітартпа тұжырымның мәнжу-қытай жазба дерегінің өз сынынан да өте
алмайтындығын көрсетіп тұр.
Жоғарыда айтып кеткеніміздей, Қазақ халқының шығыстағы жерлерге
ие болу туралы ұғымдары тарихи жады, сол кездегі шынайы жағдай
және екі ел арасындағы келісімнің негізінде қалыптасқан. 1757 жылғы
Цин ордасына жеткен тұңғыш қазақ елшілігінің қойған басты талабы
Тарбағатай өңіріне байланысты болса, 1760-жылдарда Дәулеткерейдің
елшілік миссиясы да, Құттыбайдың елшілік миссиясы да қазақтардың
осындай территорияға байланысты талаптарые Цин ордасына жеткізіп,
сол 1757 жылғы бастаған істі жалғастыра білген. Алайда, 1757 жылдағы
жағдаймен салыстырғанда, 1760-жылдардағы Цин патшалығының
реакциясы мүлдем өзгешелеу болды. Оны осы кітабымызға енгізілген
біраз құжаттардағы Цин патшасы Цяньлунның сөздерінен-ақ білуге
болады.
Цин патшалығы территорияға байланысты өз саясатын қатайтудың
өзіндік себебі бар. Біз көрсетіп кеткендей, жоңғар қалмақтарын
«тыныштандыру» өздерінің басты мақсаты болып тұрған мезгілде, Цин
патшасы және оның Орта Азияға жіберген ұлықтары қазақтардың
шығысқа қарай жылжуын соншалықты теріс көрмеген. Алайда, 1760
жылдағы жағдай басқаша: бұл кезде жоңғар қалмақтары әбден
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жанышталғандықтан, Цин патшалығы үшін қазақтардың «анти-жоңғар
одақтас» рөлінің қажеттілігі қалмаған. Ендігі кезеңде, Цин патшалығы
өзінің жаңадан «тыныштандырған» өңірін уысынан шығарып алмауды,
сол өңірдің қайтсе де қазақ сынды «жат» елдің қолына кетіп қалмауын
мықтап ойластыра бастаған. Сондықтан, дәл осы кезден бастап, Цин
патшалығы қазақтарға, әсіресе қазақтардың шығыстағы атажұртына
оралу іс-әрекеттеріне қатаң түрде қарсы позиция білдіріп, тіпті
қазақтардың әлдеқашан қалмақтардан қайтарып алған жерлеріне көз тіге
бастаған. Сөйтіп, Цин патшасы Цяньлун өзінің қазақ көсемдеріне
жолдаған жауап хатында қазақтардың іс-қимылдарына қатты наразы
екендігін білдіріп, сонымен бірге ол өзінің батыстағы шекара аймаққа
жіберген ұлықтарына «аталмыш жерлерге енген қазақтарды кері қуып
жіберіңдер» деген бұйрық түсірген.
Дегенмен, Абылай хан бастаған қазақ жұрты Цин патшалығының
ырқына жығыла бермеген. Мәнжу тілінде жазылған бірспыра мұрағат
құжаттарға қарағанда, цяньлун жылнамасының 25-жылы (1760 жылы)
жаз айларында Әбілмәмбет, Абылай, Әбілпейіз және Ханбаба сынды
қазақ хан-сұлтандарының атынан Цин патшалығында барған Құттыбай
мен Аталай бастаған елшілік миссиясының көтерген бірнеше міндеттері
болған: оның біріншісі Көкжал Бараққа байланысты бір жолғы қазақ-цин
шекара дау-дамайы болса, екіншісі территориялық мәселе, ал үшіншісі
қазақ-қырғыз шекара аймағындағы жаңжалға байланысты хабарды
жеткізу болған.
Осы елшілік жүргізілуден бұрынырақ, көкжал Барақ батыр Цин
патшалығына қарасты ураңқайларды барымталап, сол себептен қазақцин арасында дау-дамай пайда болған. Біздің пайымдауымызша,
осындай оқиғаның туындауы жоғарыдағы аталған әлгі Цяньлунның
«Ертіс бойындағы жерлерді орыс, қазақ сынды жат елдердің иелігіне
қалдырғанша, онда өзімізге бағынған дөрбіт немесе уряңқай
қалмақтарын көшіріп апарайық» деген саясатының жүргізілуімен тікелей
қатысы бар. Аталмыш оқиғадан соң, Цин патшалығы қазақтарға қоқанлоқы көрсетіп, Барақты тұтқындап беруді талап еткен. Орта жүз қазақ
көсемдерінің атынан барған Құттыбай елшілігінің жүргізілуі осы
мәселемен тікелей байланысты болған.
Дегенмен, Құттыбай бастаған қазақ елшілерінің Цин патшасы
Цяньлунға көтерген талаптары тек Барақ батырқа қатысты мәселемен
ғана шектеліп қалмаған, керісінше, олардың көздеген мақсаты әлдеқайда
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салмақты еді. Дәл осы Құттыбай бастаған елшілер Цин патшалығына
қазақтардың Жетісу мен Тарбағатайдың біраз жерлерін өз иелігіне
қайтарып алғандығын ресми түрде мәлімдеп, сонымен бірге өздерінің әрі
Ілеге (мұндағы Іле ойпатының шығыс бөлігі, яғни Құлжа жері меңзеліп
тұрғандығы айқын) де қоныс аударғысы келетіндігін айтқан.
Құттыбай, Аталай сынды қазақ елшілерінің Цин патшалығына жер
мәселесін көтергендігін дәстүрлі қытай тілді жазбалары да азды-көпті
айтып келген. Мысалы, бұл туралы «Шилу» (патша орда естелігі)
кітабындағы мына деректерді көрсетуге болады:
-

-

Цяньлун жылнамасының 25-жылы 5-айдың «гэн ву» күнгі естелікте
Цяньлунның Әбілмәмбет, Абылай, Әбілпейіз және Ханбабаның атына жазған
бір хаты сақталған. Онда мынадай сөздер бар: «Сендердің елшілеріңнің
көтерген мәлімдемелерінде былай делінген: «Улеттердің жерлері түгелдей бос
қалып отыр. Қазіргі таңда, Әбілпейізге қарасты Таңатар 80 Барлықта, Нара 81
батыр Темір-Чорго 82 жерінде, қарақерей 83 тайпасына қарасты Есенкелді 84 ,
Жолымбет 85 Тарбағатайда, Тұрымбайға 86 қарасты Жарылқап 87 Алтынеміл 88 Қаратал 89 -Көксу 90 [жерлеріне] қоныстанған». Олар сонымен бірге меннен
қайрымдылық сұрап, «келешекте қазақтардың Ілеге барып қоныстануына
рұқсат берілсе» дегенді айтқан ...»91 .
Жоғарыдағы айтылған датадан бір күн кейінгі, яғни «син ву» күнгі орда
естелігінде де: «Қазақтың Құттыбай, Аталай сынды елшілері көтерген
мәлімдемелерінде: «Улеттердің жерлері түгелдей бос қалып отыр. Біздің
қазақтардан Тарбағатай, Көксу, Чорхон, Барлық, Алтынеміл сынды жерлерге
қоныстанған адамдарымыз бар ... сіз бізге мейрімділік көрсетіп, Ілеге барып
қоныстануға рұхсат бергейсіз» дегенді айтып отыр ...»92.

Құттыбай елшілігінен кейін көп ұзамай-ақ, Абылай хан сынды қазақ
көсемдері тағы да Жолбарыс бастаған елшілікті Бейжіңге жіберу арқылы
қазақтардың шығыстағы жерлерді иелеу іс-қимылдарын Цин
80

Мәтінде «Тангутар ( 唐古 塔尔 )» деп хатталған бұл ат мәнжу тілінен қытай тіліне аударылғанда өзгеріске
ұшыраған тәрізді.
81
Мәтінде «Нала (纳喇巴图)» деп хатталған.
82
Мәтінде «Тэмуэр Чоэрго (特穆尔绰尔郭)» деп хатталған. Мұндағы алғашқы «Тэ му эр» деген үш иероглиф өзге
деректерде (төмендегі мәтіндерге қараңыз) кездеспейді.
83
Мәтінде «хаэркэлюй (哈尔克哷)» деп хатталған.,
84
Мәтінде «Эсэнькэлэдэ (额森克勒德)» деп хатталған.
85
Мәтінде «Чжоломубатэ (卓罗木巴特)» деп хатталған.
86
Мәтінде «Тулумубай (图鲁木拜)» деп хатталған.
87
Мәтінде «Чжалалэгабу (扎喇勒噶布)» деп хатталған.
88
Мәтінде «Алэтань эмэлэ (阿勒坦额默勒)» деп хатталған.
89
Мәтінде «Халатала (哈喇塔拉)» деп хатталған.
90
Мәтінде «Кукэвусу (库克乌苏)» деп хатталған.
91
«Гаозун чунь хуанди шилу», 613-цзюань, 13b–14b-бб., цяньлун жылнамасының 25-жылы 5-айдың «гэн ву» күнгі
(1760 жылы 9 шілде күнгі) естелік («高宗纯皇帝实录», 卷 613，页 13 下 – 14 下，乾隆二十五年五月庚午).
92
«Гаозун чунь хуанди шилу», 613-цзюань, 17-б., цяньлун жылнамасының 25-жылы 5-айдың «синь вэй» күнгі
(1760 жылы 10 шілде күнгі) естелік («高宗纯皇帝实录», 卷 613，页 17，乾隆二十五年五月辛未).
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патшалығына жалғасты мәлімдеп, сол іс-қимылдардың нәтижесіне
байланысты үлкен көршіден оң қабақ танытуды, кепілдік-құптау
құжаттарын беруді талап еткен. 1761 жылы ақпан айында Цин патшасы
Цяньлунның қабылдауында болған Жолбарыс сұлтан Абылай ханның бір
хатын Цяньлунға өз қолымен тапсырады. Осы хаттың бізге жеткен
мәнжу тіліндегі аударма нұсқасына сүйенсек, онда былай делінген екен:
- елімнің қоныстары: шығысы Чорго жеріне, оңтүстігі Шарабелге,
ортасы Лепсіге жетіп тұр;
- ұлы Ежен менің келешек ұрпағымның, менің балаларымның
қолында сақталатын қызыл таңба басылған хат жолдап бергей.
Біздің пайымдауымызша, құжаттағы Чорго жері – қазіргі ҚХР СҰАР
Дөрбілжін ауданы аумағына созылып кіретін Тарбағатай тауының
шығыс сілемі93, ал Шарабел (< Сары бел) – Қастек асуы және онымен
жалғасты таулы аймақ, бұл аймақтың шегі мынадай деп айтуға болады:
шығысы – Күрті өзенінің басталған жері; солтүстігі – Кекілік тауы мен
Суықтөбе (Күйті өзені деп аталған өзен осы жерден басталса керек);
Солтүстігі – Қастек тау асуы. Абылай ханның мұнда цин патшасынан
«қызыл таңба басылған хатты» сұрауы – мәнжу-қытай тарабынан
аталмыш шекара сызығын мойындатқызу ниетінен шыққандығы
даусыз94.
Осы кезеңдегі қазақ елшіліктерінен кейін, Цин патшалығы батыстағы
шекара саясатын бір мезгіл қатаңдатып, қазақтарды әлгі ойлап тапқан
«Аягөз-Балқаш-шу» сызықтарынан кері қуып жібермек болды. Ал қазақ
халқы да қарап қалған жоқ: қара жұрт Цин патшалығы тарабынан
көрсетілген қоқан-лоқыға қарамастан шығысқа қарай жылжи берсе,
Абылай бастаған қазақ хан-сұлтандары да дипломатиялық әдіс-амалды
жалғасты қолдана білді; олар тіпті сол үшін сонау батыстағы Кіші жүздің
хан-сұлтандарын да осы бір маңызды іске араласуға шақырып, соның
нәтижесінде 1763 жылы бүкіл Кіші жүз хан-сұлтандарының атынан
жіберілген екі топ дипломатиялық миссиясы Цин патшалық ордаға
жеткен95.
8. 1760-1763 жылдарыдағы қазақ-цин шекара дау-дамайы
кезіндегі Қожаберген мен оның елі
93

Бұл туралы біздің төмендегі мәтәнәмәзге қараңыз.
Бұл құжат туралы алғашқы зерттеуіміз мына еңбекте жарияланған: Еженханұлы 2014.
95
Кіші жүз елшілігіне қатысты біздің алғашқы зерттеулеріміз туралы қараңыз: Еженханұлы 2005 (1) және
Еженханұлы 2011.
94
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1759 жылы көкжал Барақтың Ертіс бойында қайтадан Қазақ жеріне
қарай жылжып келе жатқан ураңқайларды шапқаны Цинның титығына
тиген алғашқы түрткі болды десек, бір жыл бұрын шығысқа қарай жорық
жасаған кезде көкжал Барақпен үзеңгілес болған Қожаберген де осыдан
кейін Цин патшалығына қайтадан көзге қадалған тікенде көріне бастаған,
өйткені, Қожаберген мен оның елінің қоныс аударған жерлері Циннің
ендігі кезеңде көз тіге бастаған өңірдің шығыс бөлігінде орналасқан еді.
Қожаберген мен оның елі қоныстанған жерлері туралы нақты мәліммет
біздің кітабымызға енгізілген 36-, 54- және 57-құжаттарда кездеседі.
Ондағы тиісті деректерде мынадай сөздер сақталған:
 «Қожаберген қазір Шорға (мәнжуше мәтінде «Чорго» (corgo) деп жазылған)
жерінің батыс жағындағы Улисуту жерінде тұрады» (36-құжат);
 «9-айдың 22-күні Удай Улан-Ерхе жеріне барғаннан кейін, жауынгерлерді өзі
бастап әрі Жимерсек өзені жеріне жеткенде, Қожабергеннің үйі сонда
екендігін біледі» (54-құжат);
 «Сонан соң, Қожабергеннің ұлы Жандәулет те артынан келген. Удай дереу
оны жаңгин лауазымды солаң Лайжуға тапсырып, оны ертіп алып әрі ТемірЧорға, Улиясуту және Карун-Мулу сынды жерлерлде тұрып қалған
қазақтарды қуғызуға жіберген» (57-құжат).

Жоғарыдағы деректерден білгеніміз: 1760-жылдары Қожаберген мен
оның елі «Улисуту», «Улан-Ерхе», «Жимерсек», «Темір-Чорға» және
«Карун-Мулу» деп аталатын жерлерде қоныстанған. Тиісті өзге
деректеркөздеріндегі мәліметтерге қарағанда, аталмыш жерлер
Қожаберген елінің қыстауы болса керек. Ендеше, біз осы жекелеген
қыстау жерлердің идентификациялау мәселесіне тоқталып өтсек. Осыған
байланысты әуелі «Цяньлун картасындағы» тиісті бөлігін көрсетуді жөн
санадық (төмендегі картаға қараңыз. Тиісті жер атауларының жанындағы
сандық белгілерді біз қойдық).
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«Улисуту»: әуелі бұл атау қазіргі қазақ тілінде «Ұластай» деп
айтылатындығын тілге тие кеткіміз келеді. Ал «Цяньлун картасында»
қытайша «Улиясуту» (乌里雅苏图) немесе «Улисутай» (乌里雅苏台) деп
жазылған атау 4 жерде кездеседі, оның екеуі (біз белгілеген 1- және 3жерлер) «Улиясуту калунь» (乌里雅苏台喀伦) деп көрсетілсе96, қалған
екеуі (біз белгілеген 2- және 4-жерлер) «Улиясутай била» (乌里雅苏台必
拉) және «Улиясуту била» (乌里雅苏图必拉) деп жазылған, мұндағы
соңғы екі иероглиф мәнжуше «өзен» сөзінен келген. Осыдан-ақ аталмыш
жер атауының XVIII ғасырда көп кездесетіндігін, тіпті жақын бір өңірдің
өзінде қайталана беретіндігін байқаймыз. Дегенмен, жоғарыдағы
деректегі Қожаберген «Шорға жерінің батыс жағындағы Улисуту
жерінде тұрады» деген мәліметке қарағанда, Қожабергеннің қонысы
картадағы біз белгілеген 3-жерде боған болса керек, өйткені, біріншіден,
біз белгілеген 3-жер атауы картадағы «Темір-Шорға» деп жазылған жер
атауының батыс жағында; екіншіден, тиісті құжаттардың көрсетуі
бойынша, аталмыш мәліметті берген адам осы 3-жерден басып өтіп
солтүстікке қарай әскери барлау жорығын жасаған. Біздің кітабымызға
енгізілген мәнжу құжаттағы мәлімет пен «Цяньлун картасында»
көрсетілген аталмыш жағдайды ұштастыра отырып, біз мынаны айта
96

Цин патшалық әскери күштері Тарбағатай өңіріне енгенде аталмыш жерлерде қарауыл бекеттерін құрған.
Мұндағы «калунь» сөзі мәнжуше «қарауыл бекеті» деген мағынаны білдіретін «карун» сөзінен келген.
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аламыз: Қожабергеннің 1760-жылдардағы қонысыны бірі болған
«Улисуту» жері қазіргі қазақ-қытай шекарасындағы Бақты бекетінен
солтүстікке қарай жүріп барып тауға тірелетін жерде орналасқан.
«Улан-Ерхе»: біздің кітабымызға енгізілген құжаттарда бұл жер атауы
екі түрлі болып жазылған; 49- және 57-құжаттарда «Улан-Ерхе» делінсе,
36-құжатта
бұл
атау
«Улан-Ерги»
деп
хатталған.
Біздің
пайымдауымызша, мұндағы атаудың екінші түрі қате жазылған. 36құжатта айтылатын Цин ұлығы Агуйдың жорық барысын оқи келе біз
осы Улан-Ерхенің қай жерде екендігін межелей аламыз. Құжаттың айтуы
бойынша, оңтүстіктен солтүстікке қарай жол тартқан Агуй жоғарыда
айтылған Улясутай жерінен шығып, екінші күні осы Улан-Ерхе жеріне
жетеді. Демек, бұл жер Улиясуту жерінен тым алыс емес. Біздің
пайымдауымызша, бұны «Цяньлун картасында» қытайша «Вуланьдабахань» (乌蓝达巴汉) деген жермен бір деп қарастыруға болады (карта
мен біздің құжаттағы бұл атаудың бірінші бөлігі моңғол тіліндегі
«қызыл» деген мағынаны білдіреді; ал картадағы атаудың екінші бөлігі
моңғол тілінде «асу» дегенді білдіреді). Бұл жер Улясутайдың солтүстігі,
Бақты тауының солтүстік-шығысында, Тарбағатай тауының шығысында
орналасқан.
«Жимерсек»: жоғарыдағы көрсетілген 54-құжаттағы мәліметке
қарағанда, бұл жер Улан-Ерхе жерінен жақын орналасқан. Ал
кітабымызға енгізілген 56-құжатта «Улиясутай жерінен солтүстіктегі
біздің Жимерсек жеріне дейінгі орнатылқан қарауылдарымыз» деген сөз
тіркестері бар, осыған қарағанда бұл жер жоғарыдағы айтылған
Улиясутай жерінің солтүстігінде орналасқан. «Цяньлун картасына»
сүйенсек, Улиясутай қарауылының солтүсітігінде қытайша «Цзимээрсэкэ калунь» ( 集 谟 尔 色 克 喀 伦 ) деп аталатын қарауыл болған (біз
белгілеген 6-жер атауы), бұл мәнжу құжатындағы Жимерсек атауымен
тікелей қатысы бар. Бұл жер атау қазақ тілінде «Шеміршек» деп
айтылады.
«Темір-Чорға»: жоғарыда біз 1761 жылы ақпан айында Абылай
елшісі Жолбарыс арқылы Цин патшасы Цяньлунға хат жолдап, өзінің
иелігіндегі территорияны Цин патшалығына мойындатқызбақ
болғандығын айтып өткенбіз. Абылайдың сол хатында «елімнің
қоныстары: шығысы Чорго жеріне» деп көрсеткен. Абылайдың
хатындағы жер атау біздің талқылап отырған «Темір-Чорға» жер
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атауымен тікелей қатысы бар. Сондықтан, осы бір зор тарихи мәні бар
жер атауына кеңірек тоқталып өтсек.
Бұл жер туралы XVIII ғасырдың құрастырылған «Сиюй тун вэнь
чжи» 97 мен «Сиюй тучжи» 98 сынды Цин патшалық қытай
дереккөздерінде нақты мәліметтер берілген. «Сиюй тун вэнь чжи»
кітабының «Тяньшаньның солтүстік жағындағы жер атаулары»
бөлімінде осы этнонимнің этимологиясы туралы былай делінген:
«Чоэрго (绰尔郭) – жоңғар сөзі, «суды тартып шығаруға арналған түтік»
деген мағынада. Мұнда жердің қырынан ағып шығатын бастау суы бар,
ол құды түтіктен ағып шыққандай. Сондықтан бұл жер осылай аталған»99.
Аталмыш деректе осы жер атауы мәнжу тілінде «corgo» деп, ал шағатай
(түркі) тілінде « »ﺠﻮﺮﻋﻮдеп көрсетілген. Ал осы жер қайда деген сұраққа
«Сиюй тучжи» кітабының 11-цзюаніндегі «Территория 4 . Тарбағатай»
бөлігіндегі мына бір дерек жауап береді: «Чоэрго ( 绰 尔 郭 ) –
Уланхужирдың (Уланхуцзиэр, 乌 兰 呼 济 尔 ) батыс жағында, Орхочоқ
тауының (Ээрхэчукэ-эла, 鄂尔和楚克鄂拉) солтүстігінде орналасқан, суы
тұнық, шөбі шүйгін. Бұрын, бұл жерде Әмірсананға қарасты анцзи 100
тұратын»101.
Соңғы деректегі айтылған «Ээрхэчукэ тауы» туралы «Сиюй тун
вэнчжи» кітабының «Тяньшаньның оңтүстігі мен солтүстігіндегі
таулардың атаулары» бөлімінде былай деп түсіндірме береді: «Ээрхэчукэ
– жоңғар сөзі, «тау шыңы биік» деген мағынада. Таудың пішініне қарап
осылай аталған»102. Деректе бұл таудың атауы мәнжуше «orhocok» деп,
шағатай (түркі) тілінде «ﻮﺮﺨﻮﺠﻮﮎ١» деп жазылған. Ал «Сиюй тучжи»
кітабының 22-цзюаніндегі «Тау 3 . Тяньшаньның солтүстігі» бөлімінде:
«Орхочоқ тауы (Ээрхэчукэ-эла, 鄂 尔 和 楚 克 鄂 拉 ) Барлық тауының
солтүстік-шығысына қарай 400 ли жерде, Чоргоның солтүстігінде,
97

«Сиюй тун вэнь чжи (西域同文志)» − «Сиюйдегі тілдерге салыстырма сипаттама»). Біз бұл еңбектің 1984 жылы
Бейжің, Орталық ұлттар университетінің профессоры Ву Фэнпэй реттеп шығарған салыстырмалы нұсқасын
пайдаланып отырмы (吴丰培整理： «民族古籍丛书 · 西域同文志»，北京，中央民族学院出版社，1984 年).
98
«Сиюй тучжи (西域图志)» – толық аты «Циньдин хуанюй Сиюй тучжи (钦定皇域西域图志)», яғни «Патшаның
бұрығымен құрастырылған патшаға қарасты Батыс өлкенің карталары мен сипаттамалары»). Фухэн қатарлылар
1756-1762 жылы құрастырған (1782 Инлянь қатарлылар толықтырған). Біз бұл еңбектің 2002 жылы Үрімжідегі
Шыңжаң халық баспасынан шығарылған салыстырмалы нұсқасын (ғылыми-деректанулық салыстыру жұмысын
Чжун Синци және басқалар атқарған) пайдаланып отырмыз (钟兴麒，王豪，韩慧校注： «西域同文志校注»。乌
鲁木齐，新疆人民出版社，2002 年).
99
«Сиюй тун вэнь чжи», 1-цзюань, 16-б.
100
Мәтінде «анцзи (昂吉)» деп алынған бұл сөз моңғол тіліндегі «тармақ, бөлік, қосын» деген мағынаны беретін
«аңгі» сөзінен келген. Жоңғар хандығының қоғамдық конструкциясында «аңгі» мен «отоктың» орны шамалас: бір
«оңгінің» орташа көлемі шамамен 4800 түтіннен құралады (отоқтан сәл көбірек). «Аңгі» ханға емес, тәйжілерге
қарайды, дегенмен, соғыс кезінде түгелдей ханның бұйрығына бойсынады. Жоңғар «отоқтарының» қонысы Іле
төңірегін қоршап орналса, «аңгілердің» қонысы сол «отоқтардың» сырт жағын қоршап орналасқан.
101
«Сиюй тучжи», 202-б:
102
«Сиюй тун вэнь чжи», 4-цзюань, 21-б.
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Нарын-Қобықтың солтүстігінде» деп жазады 103 . Мұндағы Барлық
жерінің көрсетілуі, сондай-ақ онымен Ээрхэчукэ-эла арасындағы
қашықтық туралы мәлімет бізге деректердегі жерлердің қайда
орналасқандығын анықтауымызға координатор беріп отыр. Мәселені
айқын көрсету үшін біз қайтадан «Цяньлун картасына» оралайық
(қараңыз: төмендегі 6-карта. Жер атаулардың жанындағы сандық
белгілерді біз қойдық).
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Картада көрсетілгендей, Барлық тауы (біз белгілеген 1-жер) солтүстікшығысында шамалы қашықтықта «Ээрхэчуэр ( 鄂 尔 和 楚 尔 )» деп
аталатын тау орналасқан (біз белгілеген 2-жер). Демек, жоғарыдағы
қытай жазбаларындағы жер атау картада «Ээрхэчукэ (鄂尔和楚克)» емес,
«Ээрхэчуэр (鄂尔和楚尔)» деп жазылған. Күні бүгінге дейін, қазақтар
пен моңғолдар тиісті өңіріндегі тауды Орқашар деп атайды. Осыған
қарап мынаны айтуға болады: жоғарыдағы қытай жазбаларындағы

103

«Сиюй тучжи», 333-б.
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мәлімет қалыптасқан кезде жер атауының соңғы «-р» дыбысын
транскрипциялаған 尔 иероглифі 克 иероглифіне ауысып кеткен.
Ал енді Чорго жеріне келсек.
Әуелі мынаны айтып өту керек, бұл жер атауы Цин патшалық қытай
жазбаларында «Чоэрго» (绰尔郭), «Чоэрхэ» (绰尔和) және «Чоэрхунь»
(绰尔和) деп бірнеше түрде жазылады. «Цяньлун картасына» сүйенсек,
«Ээрхэчуэр (鄂尔和楚尔)», яғни Орқашар жерінің солтүстігінде Чорго
сөзімен қатысы бар екі жер орналасқан. Оның бірі «Тэмуэр-Чоэрхэ била»
( 特 穆 尔 绰 尔 和 比 拉 ) деп аталған (біз белгілеген 4-жер), бұл яғни
мәнжуше «Темур Чорха өзені» деген сөздің қытайша транскрипциясы;
тағы бір жер «Тэмуэр-Чоэрхэ алинь» (特穆尔绰尔和阿林) деп хатталған
(біз белгілеген 3-жер), бұның арғы түбі мәнжуше «Темур Чорха тауы»
деген сөз. Аталмыш өзен Зайсан көліне 104 барып құйылады, ол яғни
қазіргі Шығыс Қазақстан өңіріндегі Шорға өзені.
Біздің пайымдауымызша, кітабымызға енгізілген 36-құжаттың авторы
Агуй өзінің мәлімдемесінде «Чорго» деп Темір Шорға тауын меңзеген,
өйткені, құжаттағы көрсетілген жорық машрутына қарағанда, Агуй
цяньлун жылнамасының 26-жылы 8-айдың 26-күні Чорго жерінен
шығып, 27-күні Улиясутай жеріне жетіп қойған, осыған қарағанда,
аталмыш екі жердің ара қашықтығы тым үлкен емес, сондықтан ол
шығыстағы Темір Шорға өзені емес, одан әрі батыстағы Темір Шорға
тауы болған. Мұндағы «Темір Шорға тауының» («Тэмуэр-Чоэрхэ
алинь») локализациясы «Цяньлун картасындағы» мына мәліметтер
арқылы анықтауға болады: картаның көрсетуі бойынша, бұл жер Еміл
өзенінің (біз белгілеген 5-жер) жоғарғы ағысы болып табылатын екі өзен
тарауының (біз белгілеген 6-жер) солтүстігінде, «Чахань обо» (察汉鄂
博) (біз белгілеген 7-жер) 105 жерінің батысында орналасқан. Күні бүгінге
дейін, қазақтар Емілдің жоғарғы ағыстарын Қара Еміл және Сары Еміл
деп, осы екі судың солтүстік-шығысындағы жерді Шаған Оба деп
атайды. Осы жерлерді координатор ете отырып, біз тарихтағы «Темір
Шорға тауы»  Тарбағатай тауының қазіргі ҚХР ШҰАР Дөрбілжін
(қытайша атауы Эминь) ауданына созылып кіретін шығыс сілемі деген
қортынды жасаймыз. Аталмыш тау сілемі қазаіргі Қазақ-Қытай
шекарасының бір бөлігін құрайды.
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«Цяньлун картасында» бұл көл «Чжайсан нао-эр» ( 斋 桑 诺 尔 ) деп көрсетілген. Қараңыз: біздің осы
кітабымызға енгізілген 5- және 6-карта бөліктеріне.
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Яғни қазіргі моңғолдар мен қазақтар «Шаған оба» деп атап жүрген жер.
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«Карун-Мулу»: 57-құжаттың алдыңғы бөлігінде бұл жер атау тиісінше
«Қара-Мулу» деп хатталған. Демек, осы жерге байланысты 57-құжатта
қателік пайда болған. Кітабымызға енгізілген 62-құжатта «Қара-Емулу»
(kara emulu) деген жер атау кездеседі. Біздің пайымдауымызша, екі
құжат авторлары бір жерді меңзеген, және ол жердің дұрыс аты  «Қара
Еміл» болуға тиісті. Қара Емілдің локализациясы туралы біз жоғарыдағы
жер атауын талқылағанда айтып өткенбіз.
Қожаберген елінің 1760-жылдардағы қонысы осылай болған. Бұл
жерде айта кетерлік жәйт: жоғарыдағы бір қытай жазбасында
көрсетілгендей, 1760 жылы жаз айында Цин патшалық ордаға жеткен бір
хабарда «Әбілпейізге қарасты ... Нара батыр қазір Темір-Чорго жерінде
қоныстануда» делінген. Мұнда, аталмыш жерде қазақтардың әртүрлі
рулары аралас-құралас қоныстанғандығы анық. Темір-Шорға жерінде
Қожабергеннің елі де қоныстанғандығын төмендегі оқиғамен
байланысты қалыптасқан мәнжу құжаттындағы дерек әрі қарай растап
отыр.
1761 жылы қыркүйек-қазан айларында Цин патшалық әскери күші
өздерінің қазақтарға қаратқан «тың саясатын» атқаруға кіріседі. Осы
жолы олар өздеріне екі міндет қойған: оның біріншісі Цин
патшалығының қорғаныс шебін Қой-Майлаху деген жерге, яғни Зайсан
көлінің солтүстігіндегі Ертіс өзенінің жағалауына созып апару арқылы
территорияларын кеңейтпек болған болса, екіншісі кенеттен жетіп барып
жайбырахат малын бағып жүрген қазақ жұртын үркітіп, оларды Цин
тарабынан ойлап тапқан «шекара сызығынан» әрі қуып жіберу еді.
Жоспарды атқару үшін Цин патшалық күші екі топқа бөлініп, оның бірі
Ижу мен Феңнехен есімді қолбасшылардың бастауында Зайсан көлінің
солтүстігінен оңтүстікке қарай шарлайтын болса, екіншісі Агуйдың
бастауында оңтүстіктегі Тарбағатай тауынан солтүстікке қарай жүріп
барып әлгі бірінші топпен бас қосатын болған.
Сөйтіп, 300 жасақтан құралған Цин патшалығының екінші отряды
Агуйдың бастауында цяньлун жылнамасының 26-жылы 8-айдың 26-күні,
яғни 1761 жылы 24 қыркүйекте Шорға жеріне (біздің жоғарыда айтып
өткен Темір-Шорға тауы) жетеді. Дәл сол күні кеште, Цин отряды қонған
жерге екі қазақ жетіп барып, Цин әскерлеріне: «Қайдан келген
әскерсіңдер?» деген сұрақты қоюмен бірге өздерін «біз Қожабергеннің
адамдарымыз» деп таныстырған екен. Ал Агуй «сендердің мұнда келіп
қоныстаруларыңа болмайды. Бұл сөзімді Қожабергенге жеткізіңдер. Мен
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ертең-ақ Улиясутайға барамын, сонда Қожаберген маған келіп кездессін»
дегенді айтып, әлгі екі қазақты жіберген көрінеді.
Бірнеше жыл бұрын ғана Цин патшалық қолбасшыларымен мәмілеге
келіп, назарлары «махачин» деп аталатын жоңғар банды топтарын жоюға,
сол арқылы өздерінің көне жұртына оралуға, тыныстарын кеңейтуге
аударып келген қазақ қауымы 106 үшін Цин патшалығының кенеттен
өздеріне әскери күш арқылы қыр көрсете бастағандығы тосын жағдай
болғандығы даусыз. Сонымен бірге, сиыр жылғы, яғни 1757 жылғы
мәміледен кейін қазақтар Цин патшалығымен мейлінше әскери
соқтығысқа бармауды өздерінің негізгі саясаты ретінде ұстануға
тырысқан. Бұны 1760-жылдардағы оқиғалардың жалпы барысынан
байқауға болады. Сол оқиғалар барысында қазақ қауымы өздерін Цин
патшалығына қарсы әскери жорықтар жүргізбек болған өзге күштердің
одақтасуға шақырған үгіт-нәсихаттарына 107 қарамастан, өздерінің Цин
патшалығымен арадағы дау-дамайды тек дипломатиялық бейбіт жолмен
шешуге ұмтылған. Әрине, Әбілмәмбет, Абылай және Әбілпейіз сынды
Орта жүз қазақ хан-сұлтандарының 1761-1762 жылдары сонау батыстағы
Кіші жүз қазақтарының барша көсемдеріне үндеу жолдап, оларды
өздерімен бірге Бейжіңге елшілер жіберуге шақырғандығы, тіпті
олардың атынан «қазақтың үш бөлігі бейбіт өмір сүрсе де, соғысса да
бірге болады» деген сөздерді айтқызғандығын108 «керек болса қазақтың
үш жүзі бірлесе әскери соғысқа дейін бара алады» деген астарлы
пиғылды білдіріп, Цин патшалығына сес көрсеткендігі деп түсінуімізге
негіз бар. Дегенмен, өздерінің осылайша «қарсылық ескерту» көрсете
білгендіктеріне қарамастан, қазақ билеушілері Цин патшалығымен
арадағы шекара дау-дамайды негізінен бейбітшілік жолмен шешуді жөн
көрген. Олардың 1760-жылдары Бейжіңге арт-артынан бірнеше мәрте
елші жіберулерінің себебі де сонда. Қазақ хандығының біртұтас билік
жүйесі әлсіреп, ел бірлігінің өзі сынға ұшыраған бұл тарихи кезеңде
мұндай саясаттың қазақ қауымы үшін жалпы оң бағытта екендігі даусыз.
Дегенмен, осындай саясаттың шеңберінде, Цинмен арадағы бұрынғы
келісім бойынша қоныс аударып келген қазақтың қара жұрты ендігі
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Қазақтар мен Цин патшалық күшінің «махачиндарға» қарсы жүргізген әскери жорығы 1761 жылға дейін
созылған, бұл туралы біздің кітабымызға енгізілген 35-құжатты оқып білуге болады. Дегенмен, Агуй сынды Цин
ұлықтарының есебі бойынша, дәл осы 1761 жылға келгенде, «махачиндарды» тазалау ісі негізінен тамам болып,
ендігі кезеңде Цин патшалығы қазақтарға қыр көрсетіп, Цинның территориясын кеңейту ісі басымды орынға
шыққан  бұл туралы Агуй өзінің мәлімдемесінде, яғни кітабымызға енгізілген 36-құжаттың басында-ақ айтып
өткен.
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Бұл туралы төмендегі мәтінімізге қараңыз.
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Бул туралы алғашқы зерттеулерді қараңыз: Еженханұлы 2011.
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кезеңдегі Цин тарабынан келген шұғыл әскери шабуылдардың астында
қандай күйге түсетіндіктері белгілі еді.
Сөйтіп, Агуй бастаған Цин әскери отряды цяньлун жылнамасының 26жылы 8-айдың 27-күні, яғни 1761 жылы 25 қыркүйекте кенеттен
Улиясутай жеріне жетіп келгенде, бейбіт жатқан ел дүрбелеңге түсіп,
жан-жаққа үдірей көшкен. Біздің кітабымызға енген 36-құжаттың
айтуына қарағанда, үркірей көшкен елдің жұртында көптеген мал-мүлік
әкетілмей, бала-шағалар жылап қалған. Ал Агуйдың әскери отряды
қазақтардың артта қалған малдарын мейлінше тонап алуға кіріскен.
Келесі күні, Агуйдың отряды солтүстікке қарай шарлап барып УланЕрхе жеріндегі Қожабергенге қарасты өзге де біраз қазақ отбасыларын
үркітіп, сол отбасыларының өз жерлеріндегі қоныстарын тастап батысқа
қарай көшіп кетулерін мәжбұр етеді. Содан кейінгі 20 күндей уақыт
аралығында Агуйдың отряды Тарбағатай тауы мен Зайсан көлі аралығын
әрі-бері шарлап, ондағы қазақтардың сай-сайларда жайылып жүрген
малдарын, әсіресе жылқыларын «иесіз қалдырылған малдар» деген
ғажап сылтаумен өздеріне жинап алады. Цяньлун жылнамасының 26жылы 9-айдың 17-күні, яғни 1761 жылы 14 қазанда Агуй мен оның
отряды солтүстіктен онтүстікке қарай Зайсан көлінің батыс жағалауын
бойлап келген Ижу, Фунехең бастаған өзге бір Цин әскери отрядымен
Бұғаз жерінде бас қосады да, әрі жер-жердегі қоныстанған қазақтарды
Аягөздің батыс жағына қарай қуып жіберуге кіріседі (36-құжат).
Тиісті құжаттарды оқи келе бізге мына бір жәйт мәлім болып отыр:
қазақтардың көшуін тежеп, олардың қоныс жерлерін Цинның
территориясы етіп қалыптастыру үшін Агуй сынды Цин патшалық
шекара қолбасшылары әуелі қазақтарды батысқа қарай қуумен бірге
олардың малдарын мейлінше тонап алу амалды қолданған. Олардың
ойынша, осындай тонауға ұшыраған қазақ жұрты Цинның айбарынан
сескеніп, аталмыш өңірлерге енді қайтып оралмауы тиісті. Ал
шындығына келгенде, қазақтар олардың күткеніндей болмай шыққан:
сол 1761 жылдың қысы түскен шақта, қазақтар Цин әскери күшінің кері
шегінген ізін қуа келіп әлгі өңірлерге қайтадан қоныстанған. Сонымен
қатар, олар адам жіберіп Цин патшалығынан тоналған мал-мүліктерін
кері қайтаруды сұраған. Ал Цин патшалығының шекара әскерлері болса,
олар қазақтардың талаптарын орындаудң орнына әлгі тоналған
малдарын сұрап барған адамдарды ұрып-соққан; сондай-ақ, олар Ілету
мен Фенехең сынды қолбасшылары бастаған әскерлерді қайтадан
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жіберіп, қазақтарды екінші мәрте тонатқызған көрінеді. Осыған
байланысты, Әбілмәмбет хан сонау Түркістан жерінен елші жіберіп, Цин
патшалығына қалмақ тілінде хат жолдап, аталмыш іс туралы
наразылығын білдіріп, Цин билеушілерінен қазақтардың малын
қайтарып беруді сұраған. Осыған байланысты, Цин патшасы Цяньлун
ордасындағы ұлықтары арқылы шекара аймаөтағы Агуй сынды
қолбасшыларына аталмыш тоналған малдарды Әбілмәбетке қайтарып
апарып беру туралы бұйрық түсіреді109 (40-құжат).
Өздерінің осы жолғы құйтырғы қылықтарының ақыры еларалық даудамайға айналып отырғандығын, оған байланысты патшаларының ойы
да мықым емес екендігін сезгентіктен, іске тікелей қатысы бар Агуй
сынды Цин ұлықтары өз мойындарындағы жауапкершіліктен қашу
мақсатында патшаларына өтірік айтып, қазақтардың шығынын, оған
байланысты істің маңыздылығын неғұрлым жеңілдетіп көрсетпек болған.
Біздің кітабымызға енгізілген 40-құжаттың айтуына қарағанда, Цин
патшасы Цяньлун тарабынан «алынған жылқы-малдарды қазақтарға
қайтарып беріңдер» деген бұйрық түскен соң, Агуй сынды Цин
ұлықтары қазақтардан тонап алынған малдардың санын аз көрсетіп,
патшасына былай деп мәдімдеме жіберген екен:
«Былтыр, пақырыңыз Агуй мен, Ижу, Фуңнехен сынды адамдармен бірге
Тарбағатай сынды жерлерге барған соң, тек шекара асып мал бағып жүрген
бірнеше қазақтарды қорқытып қойғанбыз, онда біз олардың жылқы малдарын
тонап, адамдарын соққыламағанбыз. Бұл туралы сол кезде бізбен бірге барған
жүздеген жауынгерлеріміз куә бола алады. Мұнда тек мына бір жәйтті
айтуымызға болады: қазақтардан қашып шығып бізге бағынып келген улеттерге
тән жылқылар бар, біз сол жылқыларды оларға (қазақтарға) қайтарып
бермегенбіз; сонымен бірге, қазақтар жан-жаққа ыдырап қашқан кезде 90 бие
мен құлындарын жұртқа тастап кеткен  бұл да шындық. Бұл жөнінде біз
әлдеқашан мәлімдеме жазып жіберген болатынбыз, ол мәлімдемелеріміз
мұрағатта сақталынған. Егер біз шынында олардың айтқанындай жылқы
малдары мен зат-мүліктерін тонаған болсақ, онда олар өткен қыста қайтадан
біздің ізімізді қуып келіп, шекара асып біздің ішкі жағымызға қоныстанбаған
болар еді».

Мәлімдемеде Агуйдың айққан «біз тек қана иесіз қалған 90 бие мен
құлынды алғанбыз. Сонымен қатар қазақтардан қашып шығып бізге
келген улеттер (жоңғар қалмақтары) өздеріне тән біраз малдарды
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Цин патшасы бұл жерде тоналған малдарды Әбілмәмбетке апарып қайтарылсын деген бұйрық түсіргендігінің
өзі оның қазақтар туралы ұғымының шамалы екендігін көрсетеді. Ал шекарадағы қазақтар мен Түркістандағы
Әбілпейіздің қонысы алыс екендігінен хабардар болған Агуй сынды Цин ұлықтары патшаларының бұл бұйрығын
ақыры орындай алмаған.
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өздерімен бірге осында әкелген» деген сөздері мүлдем жалған, бұны
мына жәйттен-ақ білуге болады: Агуйдың өзге бір мәлімдемесінде, яғни
біздің кітабымызға енгізілген 39-құжатта қазақтар арасынан Цин
патшалығының құзырына сол кезде жалпы 203 улет қашып барғандығы
айтылады, және сол барғандардың 36 ғана ер адам, қалғандары балашаға. Алайда, «аталмыш улеттер әкелген» деп көрсетілген жылқының
саны – 2 501. Жоғарыда айтып өткеніміздей, аталмыш улеттер, яғни
жоңғар қалмақтары асылы хандықтары жойылған соң босқын ретінде
немесе соғыс кезінде тұтқын ретінде қазақтардың қолына түскен, көбісі
қазақтардың құлы мен күні болып өмір сүрген еді. Әлеуметтік
статустарына байланысты, олар өздеріне тән жеке мал мүлік жинай алған
күннің өзінде соншалықты көп жылқыға ие бола алмайтындығы айдан
анық. Демек, мұндағы «36 қалмақ ерінде өздерінің жеке мүлігі ретінде 2
501 жылқы болды» деген әңгіме қисынсыз. Осы жылқылардың
улеттермен байланысты болғандығын тек мынадай себеппен түсіндіре
аламыз: Цин патшалығының иелігіндегі жерге айдап апарылған
жылқылардың біразы улеттермен қатысы бар болуы мүмкін, дегенмен
сол жылқылардың басым көпшілігін Агуйдың отряды қазақтар арасынан
тонап алған; кейін, Агуй сол малдардың біразын әлгі қазақтарға қарсы
жүргізілген тонау науқанының алды-артында және науқанның барысына
өздеріне бағынып келген улеттерді Циннің құзырындағы жерлерге
қоныстандырудың көмек құралы ретінде пайдаланым, оларды улеттерге
беру арқылы өздерінің су жаңа бодандарына «қамқорлық» көрсеткен.
Сонымен қатар, Агуй сынды Цин билеушілері Әбілмәмбеттің өз елін
қорғау мақсатында хат жолдап, мәселе көтерген әрекетін жақтыртпай,
оны Абылаймен салыстыра келе «Абылай мұндай шағын айтпайды, және
ол өзіне қарасты елдің көшуін тежей алады» деген алғашқы
қортындыларын жасаған (40-құжат). Бір қызығы, Цин билеушілері осы
қортындыларын жасап болғаннан кейін көп ұзамай осы іске байланысты
Абылайдан да наразылық естиді. Агуй өзінің цяньлун жылнамасының
27-жылы 10-айдың 7-күні, Яғни 1762 жылы 22 қараша күні патшасына
жолдаған тағы бір мәлімдемесінде бул туралы былай деп жазады:
«Абылай біраз жөн білетін адам болғанымен, ол қалың қазақтар арасыннан
келеңсіз ой туып қала ма деген уайыммен сол қазақтарды өз жерлеріне кері
қайтара алмай отыр. Оның жуырда Кяусул арқылы маған жіберген хатының
мазмұныны оның бұрынырақ жазған бір хатының мазмұнынан біраз
айырмашылығы бар, ол сондай-ақ Кяусулға: «Көктемде сендер неге ту көтеріп,
сырнай үрлеп, қазаққа жорық жасағандай болдыңдар? Бұларыңды өзге жұрт
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білсе, абырой әкелмейді ғой!» дегенді айтқан екен. Көмейінде бопса пайда
болғандығы және өзін асыра сілтегендігі байқалады» (43-құжат).

Демек, Тарбағатай-Зайсан-Алтынеміл сынды өңірлердегі қазақ
қоныстарын қорғап қалу, ондағы жұрттың зардап шегуіне жол бермеу –
қазақ қауымының елдік мүддесінен туындаған ортақ түсінік. Осы
себептен де, аталмыш қазақ хан-сұлтандары қайта-қайта елшілерін
жіберіп, өздерінің талаптарын Цин патшалығына жеткізбек болған. Ал
Цин билеушілері болса, олар әуелі қазақтардың шығысқа қарай қоныс
аудару әрекетін «қарапайым қара жұрттың көзалдындағы пайданы қуу
үшін жасаған әрекеттері» деп бағалаумен бірге аталмыш әрекетке
байланысты қазақ көсемдерінде ортақ ұстаным жоқ деген оймен әлгі
көшіп келген қазақ ауылдарын қоныстанған жерлерінен оп-оңай қуып
жіберіп, сол жерлерге өздері ие болып қалуды көздеген. Осы бір
мақсаттарына жету үшін, олар «патшамыздың тиісті бұйрығы бар» деген
қисынсыз сылтау айтып, қазақтарды батысқа қарай қуып жіберумен
бірге Аягөз сынды жерлерге «шекараның» белгісі ретінде «обо» деп
аталатын тастан ұйылған белгілерін орната бастаған (36-құжат). Алайда,
қазақтар тарабынан аталмыш Цин патшалық «бұйрыққа» да, «обоға» да
пысқырып жатқан жан жоқ. Бұл туралы Агуйдың өзі былай деп жазады:
«Осылайша біз қаншама ақылымызды айтсақ та, олар қорққандықтан
үндемейді де іштей салымдарын сынамақ ниеттерін бәрібір сақтап қалып
отырады. Біздің түсінгеніміз: қазақтар өздерінің бізге қойған талаптарын
орынды деп есептеп, сол талаптарын ау бастан-ақ бізге қойып, қазірге дейін
тымбай айтып келеді. Біз қаншама жол-жосынымызды көрсетсек те, олар
бәрібір жөнге келмеді. Олар біздің әскери айбынымыздан қатты сескенеді,
дегенмен, өздерінің көз алдындағы ұсақ-түйек пайдаларын да қиғысы
келмейді. Сол себептен, біз оларды әр жылы кері қуамыз, ал олар болса, әр
жылы біздің шегінген жауынгерлерімізді өкшелей келіп, қайтадан шекара
асып біз жаққа кіреді» (43-құжат).

Агуй жағдайды бұрмалап түсіндірмек болғанымен, оның сөздерінен
бір шындықты байқауға болады: қазақтар Цин патшалығымен қарымқатынас орнатқан бастапқы шақтан-ақ өздерінің шығыстағы көне
жұртына оралуды көздеген және оны тұрақты тіршілік ретінде атқарып
келген. Жоғарыда айтып өткендей, бір-біріне керек болған 1757-1759
жылдарында Цин патшалығы қазақтардың мұндай тіршілігіне қарсылық
көрсете алмаған; ал 1760-жылдарына келгенде, Цин патшалығы
қазақтарға қаратқан саясатын күрт өзгертіп, олардың қоныстанған
жерлеріне көз тіге бастаған. Цин патшалығының мұндай «тың» саясат
қолдануының негізгі себебі оның шекара аймақтағы қауыпсыздық
мәселесін қайта қарастыруымен байланысты пайда болған: осы кезден
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бастап, Цин патшалығы шекара аймақтағы қауыпсыздық мәселені ұзақ
уақытқа бағытталған этно-мәдени қағида негізінде қарастыра бастаған,
яғни мұнда Цин патшалығы бір мезгілдік ортақ мүддеде болған, алайда
діні мен мәдениеті өздеріне жат келетін қазақтардан гөрі ғасырлар бойы
өздерімен өзара ықпалдас болған, өздеріне діні мен мәдениеті жақын
келетін моңғол тілдес қалмақтарды әлдеқайда сенімді күш ретінде
қарастыра бастаған.
Осындай тың жағдай аясында Цин патшалығы өздерінің біртарапты
ойлап тапқан «шекара сызығына» қазақтарды жолатпау үшін бірсыпыра
нақты жоспар құрып, шара қолдана бастаған. Жалпылай айтқанда, ол
жоспарлары Цинның ірге кеңейту саясты аясында «цыди баньли» (次第
办 理 ), яғни «біртіндеп іске асыру» қағидасы бойынша үш бағытта
атқарыла бастаған.
Бірінші бағыт – тың игеру. Жоңғар хандығын қиратылған соң, Цин
патшалығы жаңадан иелігіне алынған жерлерде тың игеру ісін жүргізіп,
оны маңызды шаралардың бірі ретінде қарастырған. Алғашқы тың игеру
ісі 1758 жылы Еренқабырға өңіріндегі Үрімжі жерінде жүргізіле
бастаған 110 ; 1760 жылы, бұл іс кеңейтіліп, Құлжа жерінде атқарыла
бастайды. Асылы, Цинның жоспары бұнымен шектелмеген. Біздің осы
кітабымызға енгізілген 14-құжатта сақталған мәлімет бойынша, Жаохуэй
сынды Цин ұлықтары сонау 1757 жылы Қожабергенмен кездескен
шақта-ақ Еміл өңірінде тың игеру ісін атқаруды ойластырып жатқан
көрінеді 111 . Әрине, одан кейін Қашқария сынды жерлердегі дүрбелең
жағдай Цин патшалығының назарын көбінесе сол жаққа аударып,
Тарбағатай өңіріне қаратқан жоспарларын уақытша тоқтатуға мәжбұр
еткен. 1761 жылға келгенде, Тарбағатай жерінде тың игеру ісін жүргізсек
деген ұсыныс қайтадан көтеріліп, бұл іс цяньлун жылнамасының 28жылы, яғни 1763 жылы басталса деген сөздер айтылады 112 . Дегенмен,
бұл жоспар 1763 жылы тағыда іске аспай қалады. Оның бірсыпыра
себептері бар болған. Басты себебі – қазақ көшіні одан әрі қарқынды
жүргізілуі Цинның бұл өңірдегі барша жоспарына кедергі әкелген (бұл
туралы біз төменде қайта ораламыз). Сонымен қатар, аталмыш тың
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Қытай ғалымы Ван Силун сонау 1990 жылда Цин патшалығының батыстағы тың игеру тарихына арнап
зерттеулер жүргізіп, монографиясын жариялаған. Қараңыз: Ван Силун 1990. Соңғы 15 жыл ішінде жарық көрген
мәнжу тілді Цин патшалық мұрағат құжаттарында тиісті тақырыпқа байланысты, әсіресе аталмыш тың игеру
ісінің бастапқы кезіңіне байланысты тағы көптеген тың дереккөздер табылған.
111
Кітабымызға енгізілген 14-құжатта Жаохуэй өз патшасына «біз келесі жылы Ертіс, Еміл, Чаған-Қожыр, Чоногол, Еренқабырға және Іле сынды жерлерде тың игеру ісін қолға алмақпыз» деп мәлімдеген.
112
ЦССЧМДИ, 2-бет.
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иегеру ісіне қажетті күштің кем болғандығы да жоспардың іске аспай
қалуына себеп болған. Цин патшалығының тың игеру ісі әуелі оның
әскери күшінің арқасында орындалып жатқан, сол себептен де, осы
кезеңде Цин патшалығы өзінің Үрімжі мен Құлжа жерлеріндегі тиісті
тіршіліктерінен аса алмай, Тарбағатай өңіріне жеткілікті етіп күш бөліп
беретіндей жағдайы жоқ еді. Бұдан тыс, Құлжа сынды жерлермен
салыстырғанда, Тарбағатай өңірінің өзіндік ерекшеліктері бар. Сонау
Жоңғар хандығы заманынан бастап, «таранчи» деп аталатын
Қашқариялық сарттар Құлжа жеріне көшіріліп, сонда тың игеру ісін
әлдеқашан бастап та қойған. Бұл жағдай Цин патшалығының сол
өңірдегі тың игеру ісіне негіз қалап берген деп айтуымызға болады. Ал
Тарбағатай өңіріне келсек, ол тарихтан бері көшпелілердің мекені болып
келген, онда егін шаруашылық дәстүрі әлсіз болған. Біздің осы
кітабымызға енгізілген 44-құжатта сақталған бір дерекке қарағанда,
қазақтар арасынан Цинның құзырына қашып барып Құлжаға
орналастырылған біраз улеттер (жоңғар қалмақтары) осы кезде егін
шаруашылыққа бейімделе бастаған; Цин ұлықтары әуелі соларды
пайдалану арқылы Тарбағатай өңіріндегі тың игеру ісін атқарсақ деген
ойлары да болған көрінеді. Алайда, кейін келе Цин ұлықтары аталмыш
улеттердің тың игеруге қажетті шаруашылық өнерді әлі толық
меңгермегендігін түсінген. Бұған қоса, Цин ұлықтары әлгі қалмақтардың
әуелі қазақтарға құл немесе күн болып келгендігін ескере отырып, оларға
ғана арқа сүйеніп шекара аймақтарын қорғай алмайтындығына көздері
жеткен.
Екінші бағыт – әскери қарауыл линиясын құру. Цин патшалығының
Іле мен Тарбағатай өңірлеріндегі құрған әскери қарауыл линияларымен
байланысты біршама зерттеулер жүргізіліп, оның кейбіреуі ғылыми және
саяси дау-дамайлар тудырып келгендігі жұртқа белгілі. Басқаны былай
қойғанда, Қытай мен Кеңес одағы арасында болған «қырғи қабақ
соғысы» кезінде Қытайдың зерттеушілерінің тиісті зерттеу
қортындыларын айтып өтсек те жеткілікті. Ондағы көптеген зерттеулер
Цин патшалық жазбаларында «жаздық карауылдар» деп аталатын
қарауыл линиясын Қытайдың тарихи шекарасының белгісі ретінде
қарастырып, сол негізінде Қытайдың тарихи территориясы мәселесін
көтеруге бейім болғын. Демек, Қытай мен Кеңес Одағының арасында
Қазақ жеріне қатысты тарихи шекара дау-дамайдың бір түйіні осы
Тарбағатай өңіріндегі Цин патшалық қарауыл бекеті линияларына барып
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тірелетін. Екі ел ұстанымдарындағы негізгі айырмашылық мынада
болған: Кеңес Отағы тарабы тарихи шекараны патшалық Ресей мен
Цин патшалығы арасында 1864 жылы қазанда құрған «Тарбағатай
келісімі» 113 сияқты тарихи құжаттарды негіз етіп көзқарасын білдіріп
отырған; Аталмыш келісімнің ең маңызды тұсы мынада: келісімдегі
Ресей мен Цин патшалығының шекара сызығын белгілеудің принциптері
бойынша, «Шекара сызығы тау шоқылары, үлкен өзендер және қазіргі
Қытайдың тұрақты қарауылдарын жағалай тартылады» деп көрсетілген.
Яғни, осы тарихи келісімдерге сүйенсек, аталмыш шекара «тұрақты
қарауылдарды», яғни Цин патшалық жазбадарында «чанчжу калунь» (常
驻 卡 伦 ) деп аталатын карауыл линиясы негізінде сызылған. Осы
«тұрақты қарауылдар» қыс кезеңінде құрылатын болғандықтан, олар
Цин жазбаларында «дунцзи калунь» ( 冬 季 卡 伦 ), яғни «қыстық
қарауылдар» деп те аталады. Осы «қыстық қарауылдардан» тыс, 1760жылдардан бастап Цин патшалығы жаз айларында аталмыш
қарауылдарын сыртқа (батыс пен солтүстікке) қарай кеңейтіп апарып,
жаңа қарауыл линияларын қалыптастыруға тырысқан. Осы жаз
мезгілінде ғана сыртқа қарай жылжытып апарылатын қарауылдар Цин
жазбаларында «жаздық қарауылдар» (қыт. «сяцзи калунь» (夏季卡伦))
деп те, «уақытша қарауыл» (қыт. «линьши калунь» (临时卡伦)» деп те
аталады. Кеңес Одағы мен Қытай арасындағы тарихи шекараға
байланысты дау-дамайда Қытай тарабы «Шәуешек келісімі» сынды
тарихи келісімдер жүргізілу барысында Цин ұлықтары өткізе алмаған
уәжіні, яғни қытай-ресей шекарасы «жаздық қарауылдарды жағалап
сызылу керек еді» деген пікірді негіз етіп сөз қозғап тұрған. Аталмыш
екі түрлі қарауыл линиясын біз жоғарыда көрсеткен «Цяньлун
картасынан» байқауымызға болады (қараңыз: жоғарыдағы 5- және 6картағы нүктелерден құралған екі сызық): картада Зайсан көлінің шығыс
жағынан айналып өтетін сызықтағылар «тұрақты қарауылдар» болса,
Зайсан көлінің батсы жағын айналып өтетін линиядағылар «уақытша
қарауыл» болып табылады.
Цин патшалығының әскери қарауыл линиясына байланысты аталмыш
дау-дамай көп жылдары бойы жүргізілген, және сол дау-дамайдың
ықпалы күні бүгінге дейін сезіліп тұрады. Дегенмен, заманның өзгеруі,
әсіресе қазақ-қытай шекара мәселесінің шешілуі аталмыш дау-дамайдың
113

Бұл келісім қытайшада көбінесе «Чжун э каньфэн сибэй цзие юецзи» (中俄勘分西北界约记), яғни «Қытай —
Ресей солтүстік-батыс шекараны белгілеу келісімі» деп аталады.
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да тарихтың еншісінде кеткендігін көрсеткендей. Сонымен бірге,
көптеген тарихи мәселелердің күңірт, көмескі күйінде қалғаны жұрттың
тарихи санасына кері ықпалын тигізетіндігі анық. Үкімет аралық рәсми
шешімдерге қарамастан, қытайдың тарихи оқулықтарын да болсын,
ғаламтұрындағы тиісті форум талқылауларында болсын, «Балқаштың
оңтүстігі мен шығысы тарихта Қытайдың жері болған» деген пікір
айтылып келеді. Демек, тиісті мәселелерді бұрынғыдан да терең зерттеп,
олар туралы мейлінше обьективті тұжырымдар ұсыну тек ғылыми
тұрғыдан ғана емес, практикалық жағынан да өзіндік маңыздылығы бар.
Дегенмен, кітабымыздың мақсаты өзгегеше, көлемі шектеулі екендігіне
байланысты біз мұнда тиісті мәселелердің тек бір-екеуіне тоқталып
өткенді жөн көрдік.
Біз әуелі мынаны айтқымыз келеді: жоғарыдағы айтылған дау-дамай
екі импарияның арасында XIX ғасырдан кейін басталған. Одан бұрын
Қазақ халықы аталмыш жерлерді әлдеқашан өз иелігіне алған.
«Тарбағатай келісімі» сынды келісімдер – таяу заманда ғана пайда
болған «ұлттық мемлекет» ұғымының бір нышаны ретіндегі мемлекет
шекарасын айқындау, демакрациялау үрдісіндегі туынды. Одан бір ғасыр
бұрын, Қазақ елі мен Цин патшалығы арасында мұндай «ұлттық
шекараны» айқындайтын рәсми құжат болмаған. Дегенмен, Қазақ
халықында шекара туралы ұғымның болғандығы анық – жоғарыда айтып
өткеніміздей, 1761 жылы Абылай хан Цин патшасы Цяньлунға хат
жолдап, «елімнің қоныстары: шығысы Чорго жеріне, оңтүстігі
Шарабелге, ортасы Лепсіге жетіп тұр; ұлы Ежен менің келешек
ұрпағымның, менің балаларымның қолында сақталатын қызыл таңба
басылған хат жолдап бергей» деген сөздерді жазып жібергендігінің өзі
осының айқын дәлелі.
Екіншіден, аталмыш «уақытша қарауылдар» немесе «жаздық
қарауылдардың» өзіндік ерекшеліктері болған. Біздің осы кітабымызға
енгізілген 57-құжатта Цин ұлығы Удайдың цяньлун жылнамасының 30жылы 5-айда қазақтарға қарсы жүргізген бір жорығы айтыла келе
мынадай мәлімет беріледі:
«5-айда ол (Удай) Зайсан көлі, Жао-Модо сынды жерлердегі қазақтарды
қумақ болып шығып, жердің жағдайына қарай Тарбатайдың теріскейіндегі
Куйтун жерінен тау етегін жағалай отырып солтүстік-шығысқа қарай сәл
ауатын бағыт бойынша Кунехен-Толохай 114 жеріне дейін 5 қарауыл бекет
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«Цяньлун картасы» бойынша, Зайсан көлінің оңтүстігінде, Шорға (Темір-Чорго) өзенінің батсында «Ву-нэхэнь-то-ло-хуэй» (乌讷狠托罗辉) деген жер орналасқан (қараңыз: біздің кітабымызға енгізілген 5-карта, 7-жер
атауы). Біздің цитат келтіріп отырған мәнжу құжатымыздағы «Кунехен-Толохай» жер атауы «Цяньлун
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орнатқан. Кейін, 8-айда, Улиясуту жеріндегі қалқа қарауылын алдыға қарай
созып апарып Қой-Майлаху жеріне жеткізгенде, бұрынырақ құрған 5
қарауыл бекетін Қой-Майлахумен түйістіру мақсатында бері қарай
жылжытып, Жимерсектен бастап Қатұнқарағайға дейін созып апарып
орналастырылды. Сонда, әуелі шекара асып Зайсан көлі маңындағы
жерлерге қоныстанған қазақ ауылдары осы созып апарып орналастырылған
қарауыл бекеттеріміздің бергі жағында қалған».

Жоғарыдағы деректен білгеніміз: біріншіден, Цин патшалығының
«жаздық қарауылдары» тұрақсыз, өзгеріп тұрған нәрсе; екіншіден,
қарауыл бекет линиясын өзгерту – солдағы жерлердің нақты иесі
қазақтардың мүддесін мүлдем ескермеген, қазақтармен келіспей-ақ
қабылданған Цин патшалығының біржақтылы шешімі; үшіншіден,
осындай тұрақсыз қарауылдарды құру арқылы Цин патшалық әскери
күштері қарапайым қазақ ауылдарын қоршауға алып, қарапайым қазақ
малшыларын үркітіп тұрған. Оңай олжаға бөлену Цин патшалық шекара
күшінің әлгіндей әрекетке баруына үлкен бір түрткі болған. Олар
үркітілген қазақ малшыларының малдарын тонап алып, сол негізінде
өздерінің кемтіктерін толықтыруға талпынған, сол негізде күшқуатының кем екендігіне қарамастан Тарбағатай өңіріне өз адамдарын
шоғырландыру жоспарларын іске асырмақ болған – жоғарыда айтылған
Агуй, Тиежу сындылар бастаған Цин патшалық жасақтарының
Қожабергенге қарасты елді тонаған ісі және ондағы Цин ұлықтары
тарабынан айтылған түсіндірме сөздер осының айқын дәлелі.
9. 1765-1766 жылдардағы қазақ-цин шекара дау-дамайы кезіндегі
Қожаберген мен оның елі
Цин патшалығының ірге кеңейту саястына байланысты қолға алынған
шараның тағы бірі – қазақтың қоныс жерінде қала салу. Бұл шара
туралы ұсыныс да әуелі Агуй тарабынан 1761 жылы жасалынған. Алайда,
қарауыл линиясын құру жоспарының іске аспай қалуымен бірге осы қала
салу ісі де уақытша ұмытылған. 1763 жылы, Миңжуй есімді Цин ұлығы
аталмыш жоспарды қайта көтеріп, Яр жерінде, яғни Үржар жерінде қала
салып, сонда әскер шоғырландыру туралы ұсынысын айтқан. Цин
ұлықтарының түсінігі бойынша, осылайша «Яр жерінде қала салынып,
әскер шоғырланған соң, қазақтар сөзсіз алысқа қашып кетеді»115 . Осы

картасындағы» сол атаумен қатысы бар болса керек.
115
ПДЖФЛ(С), 25-цзюань, цяньлун жылнамасының 29-жылы 5-айдың «цзяшу» күнгі құжаттар.
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оймен Цин патшалығы екі жылдан кейін, яғни 1765 жылы Яр жерінде
қаланы салу ісін қолға алып, 1766 жылы әскер шоғырландырмақ болған.
Алайда, тиісті жоспар тағыда көп ұзамай-ақ өзгеріске ұшыраған:
біздің кітабымызға енгізілген 56-құжатта, яғни цяньлун жылнамасының
31-жылы 2-айдың 25-күні (1766 жылы 4 сәуір) Цин ұлығы Миңжуйдің
патшасы Цяньлунға жазған мәлімдемесінде «Яр жерінде қала салу ісі
тиімсіз болып шықты» деп, қаланы өзге жерге салуды айта бастаған. Ол
мынадай уәждерді алдыға тартқан: «Яр жерінде қар қалың болғандықтан
онда мал бағу да, қарауылдармен қатынасып тұруға да қиындық туады
екен; сонымен қатар, Яр маңында тың игеруге лайықты жер де аз болып
шықты». Алайда, мұндағы айтқандарының бәрі сылтау. Бұл туралы біз
төменде қайта ораламыз. Одан бұрын, біз 1765 жылдағы Қожабергенмен
тікелей қатысты бір ірі оқиғаға тоқталып өтсек.
Цин патшалық әскерлерінің 1760-1761 жылдары Қожабергенге
қарасты қазақ ауылдарынан қаншама жылқы малдарды тонап
алғандығын, оған байланысты қазақ көсемдерінің елші жіберіп, дау
көтергендігін жоғарыда айтып өткенбіз. Сол оқиғалардан 4-5 жыл өткен
соң, оңай олжаны аңсап, қолдары ылғида қышып тұратын Цин патшалық
әскери күштері өздерінің қазақ жеріне бағытталатын әскери шарлау
істерін қайталанбақ болып тұрған. Ақыры, цянлун жылнамасының 30жылы 8-айдың 25-күні, яғни 1765 жылы 9 қаңтарда, сол кездегі Цин
патшалығының Тарбағатай жеріне жіберген мейен-амбан116 лауазымға ие
Удай бастаған Цин әскерлері қазақ жеріне бір жолғы ірі әркери шарлау
ісін бастап кетеді.
Осы 1765 жылғы Цин армиясының қазақ жеріндегі шарлауы
барысында туындаған ең үлкен оқиға Қожабергенмен байланысты
болған. Сондықтан да, біздің осы кітабымызға енгізілген мәнжу
құжаттарының көлемді бір топтамасы (51-, 52-, 54-, 55-, 57-, 58-, 60-, 61-,
62-, 63-, 64- және 65-құжаттар) осы оқиғамен тікелей қатысы бар.
Төменде біз осы құжаттарды салыстыра отырып оқиғаға жалпылай шолу
жасап шығайық.
Цяньлун жылнамасының 30-жылы 8-айдың 25-күні, Удай сынды Цин
ұлықтары әлгі «жаздық қарауыл» линиясын сыртқа қарай, яғни
қазақтардың жеріне қарай тереңдетіп апарып орналастыру жоспарларын
қолға ала бастайды. Соның нәтижесінде, Зайсан көлінің оңтүстігіндегі,
Тарбағатай тауларындағы және Үржар сынды жерлердегі қазақ
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Цин патшалық әскери-әкімшілік лауазымының бір түрі. Қытайша баламасы «линдуй дачэнь» (领队大臣).
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қоныстары Цинның әскери қарауыл линиясының ішкі жағында қоршауда
қалғандай болды. Сөйтіп, Цин патшалық әскерлері қазақтарға «біз
өзіміздің қарауылдарымызды сыртқа қарай кеңейткендіктен, сендердің
қазіргі отырған жерлерің біздің жерге айналды. Сондықтан сендер бұл
жерлерден кетіңдер» деген ғажайып талап қойып, қазақтарды Аягөздің
батыс жағына, Қатұнқарағайдың солтүстік жағына қарай қуып жібермек
болып, сонымен бірге олардың малдарын мейлінше тонауға кіріскен117.
Әскери шарлау барысында, Цин әскерлері Қожабергенді алдап апарып
қамап тастап, сол арқылы қазақ жұртын үркіткен. Тиісті мәнжу
деректерінде оқиғаның кейбір диталдары әртүрлі етіп көрсетілген.
Дегенмен, осы деректерді салыстыра келе оқиғаның негізгі желісі
мынадай болғандығына көзіміз жетіп отыр:
Әскери шарлау ісі жүргізілудің қарсаңында, Удай әуелі Мишитай
есімді қарауыл басшысына хат жазып, «өздерің тұрып жатқан КунехенТолохай жеріндегі қарауылдарыңды Қатұнқарағайға көшіріп апарыңдар.
Көшіру барысында қарауылдың бергі жағына келіп қоныстанған
қазақтарды қуып жіберіңдер» деп бұйрық береді. Сонда, Мишитай өзі 10
адам бастап Зайсан көлінің жағалауына қарай аттанады да Люшици
есімді өзге бір қолбасшыға да 10 адам қосып беріп, оларды Темір-Чорго
жеріне жібереді. Мишитайлар Зайсан көліне жеткенде, көл бойында 400500 қазақ отбасы тұратындығын байқап, сол қазақтарды көшірмек
болады; көп ұзамай Люшици де сонда барып Мишитаймен бас қосады да,
қазақтарға «бұл жерден көшіп кетсеңдер» деп қайтадан қоқан-лоқы
көрсете бастайды. Сонда, қазақтарды бастап жүрген Қожаберген мен
Чақабай әлгі Цин әскерлеріне: «Біз де ұлы Еженнің қызметіндегі
адамдармыз. Бұл жерге біз қыстау үшін келіп қоныстанғанбыз. Көшіп
баратын жеріміз жоқ» деген екен. Қожабергендердің бұл жауабы екі
нәрсені меңзеп тұр: біріншіден, олар осылай айту арқылы Цин
әскерлерінің естеріне 7-8 жылдан бұрынғы жоңғар күштеріне қарсы
жүргізілген жорық кезіндегі қазақ-шүршіт келісімін түсіріп, тәрихи
әділеттікті меңзеген; екіншіден, олар аталмыш жерлердің қазақтар үшін
қыстау болып келетіндігін түсіндірмек болған.
Қожаберген, Чақабай бастаған қазақ жұрты осылайша Мишитай
сынды Цин әскерлеріне сөзбен тойтарыс жасап, оларды уақытша
тайдырырады.
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Біздің кітабымызға енгізілген 61-құжаттағы 16-жауатқа қарағанда, Цин әскерлерінің қазақтарды тонау ісі кем
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Сонан соң, цяньлун жылнамасының 30-жылы 9-айдың 18-күні, яғни
1765 жылы 1 қарашада, іске басшы болып жүрген Цин ұлығы Удай
Қатұнқарағайдан Улан-Ерхе жеріне келгенде Күтуші есімді қазақ
батыры онымен кезігіп, оған: «Қожабергенде қазір 1 000 әскер бар.
Амбан сен оны қалайша қуып жібермексің?» деген. Бұл сөз Удайдың
қитығына тиюмен бірге оған «осыншалық даңқы бар Қожабергенді
қолыма түсірсем, өзге қазақтарға сес болар» деген ойды да тудырса
керек, ол дереу Қожабергенді тұтқындау амалын ойластыра бастайды.
Сөйтіп, ол келесі күні Қожабергенді іздеуге шығады. Жолортада ол бір
қазақ ауылын байқап қалып, Батумуңке есімді улетке (жоңғар қалмағына)
9 әскер қосып беріп, сонда жібереді. Аталмыш қалмақ Қожабергеннің
әлгі ауылда бар екендігін біліп, оның үйін тауып барып, үйдің іргесінде
тұрып алып «біздің ұлығымыз сізбен кездеспек» деген сөзді айтқан.
Сөйтіп, ол өзіне көне таныс болып келетін Қожабергенді үйден алдап
алып шығып, даярлап қойған атқан мінгізіп, өзі сол аттың жүгенін
жетектеп, қалған 9 әскерді аттың артынан қорғаушы ретінде ілестіріп,
Удай тұрған жерге әкете жөнеледі. Сонан соң, Удай арнаулы әскер
шығарып, Қожабергенді мырза қамаққа алады.
Қожабергеннің елі асылы батырларының осылайша әкетілуін Цин
тарабының өздеріне көрсеткен құрметі деп қабылдаған, өйткені, олар
содан сәл кейінірек келген өзге бір топ Цин әскерлеріне «амбандарыңыз
адам жіберіп батырымызды осыдан бұрынырақ әкеткен» деп жәйбірақат
жауап берген (62-құжат, 10-жауап). Сонан соң, әлгі кейін келген екінші
топ Цин әскерлерінің қылықтарынан бір нәрсе сезген болса керек,
Қожабергеннің ұлы Жандәулет Цин әскерлеріне ілесіп алып, әкесін
жоқтап Удай тұрған әскери лагерге барады. Жандәулеттің жетіп келгені
Цин әскерлерін тіпті де жігерлендіреді. Сөйтіп, Удай бір жағынан
Қожабергенді кепілдік ретінде қолына ұстап тұрып, бір жағынан
Жандаулетті өз әскерлеріне аманат ретінде тапсырып, сол арқылы ТемірШорға, Ұласты (Улиясуту) және Қара Еміл жерлеріндегі қазақтар
ауылдарына сес көрсетіп, қазақ малшыларын үркітіп, олардан
жылқылары мен басқа да мал-мүліктерін тартып алуға аттандыррады.
Осылайша олар үлкен олжаға бөленеді де Қожабергенді босатады.
Осы оқиғадан соң, Удай патшасы Цяньлунға мәлімдеме жазады. Тиісті
хабар алған Цяньлун әуелі бұл іске «өте құптарлық жәйт! Бұларға керегі
де осы еді. Сен өзің барып ұстадың ба? Әлде саған қарасты өзге әскер
барып ұстады ма? Осыны анық көрсетіп мәлімдеме жібер» деген баға
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берген (51-құжат, тиісті түсіндірме). Мұнда Цин патшасы Цяньлун істің
қаншалықты әділ екендігіне және қандай ықпалға ие болатындығына
емес, Удайдың сол іс барысында қаншалықты еңбек сіңіргендігіне
көбірек қызығып тұр. Сондықтан да, ол әуелінде Удайдың
масайранғандығына күмән көзбен қарап, «істің анық-қанығын
тексеріңдер» деген бұйрық түсірген. Алайда, сол тексерудің тереңдей
жүргізілуімен бірге Цин патшасы мен оның Іле, Тарбағатай жерлеріне
жіберген ұлықтарының іске қатысты көзқарастары біртіндеп өзгеріп,
тиісті сөздері жұмсара бастаған. Цяньлун тіпті «сылтау тауып жат елдің
адамдарын албаты қинап, олардың малып алуға мүлдем болмайды.
Ондай болған жағдайда қазақтар бізді көзге ілмей қояды» деген сөздерді
айтып, іске тікелей қатысы бар адамдарға сөгіс жариялаған (60-құжат).
Циньлунның осылай істеуі, әрине, келеңсіз жағдайдан құтылу үшін
жауапкершілікті өзгелерге арта салып, жат жұрттың алдында өзін судан
таза, сүттен ақ, әділ әрі мейрімді патша етіп көрсету ниетінен шықан
болса керек. Ісжүзінде, ол осы сөздерді айтқандықтан өзіне өзі қарсы
келіп отыр. Басқаны былай қойғанда, «мейрімді» сөздер айтылған осы
дерек пен кітабымызға енгізілген 45-құжатта сақталған бір деректі
салыстырғанның өзінде Цяньлунның қазақтарға қарсы жүргізілген іске
байланысты екі беткейлік көрсеткендігін байқаймыз: 45-құжатта
сақталған сол дерекке сүйенсек, Цяньлун әуелі өз армиясының
Тарбағатай өңірінде жүргізбек болған агрессивтік жоспарын құптай
отырып, «қазақтар  нысапсыз халық. Сондықтан, мен Миңжуй
сындылардың өтінішін мақұл етемін. Олар қазақтардың адамдары мен
малдарын тонасын, сол қазақтарды бастап жүрген адамдарды тұтқындап
әкелсін. Тіпті араларында Абылай болса да тұтқындасын» дегенді айтқан
болатын. Соған қарамастан, өздерін патшаның құлымыз деп есептейтін
Цин ұлықтары ендігі кезекте «сен өзің кезінде осылай айтқан едің ғой»
деп шындықты Цяньлунның бетіне баса алмайтындығы айдан анық. Ал,
осындай екібеткейліктен туындаған Цин патшалығының тиісті саясатты
қаншалықты әділ әрі мықым болатындығы да пешенеден белгілі еді.
Дегенмен, осы екі беткейліктен мынаны байқауға болады: 1762-1763
жылдардағы сәтсіздіктен кейін тағы бір мәрте күшене бастаған Цин
ұлықтарының желі көп ұзамай-ақ қайтадан шығып кеткен. Жағдайды
осылайша өзгерткен себептердің бірі тағы да сол Цин билеушілерінің
амбициясы
мен
олардың
қолындағы
рисурстың
бір-біріне
сәйкеспейдіндегіде болып тұр. Әскери күшінің кем болғандығы, өңірдегі
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адами және экономикалық ортақтың жат болғандығы Цин
патшалығының Тарбағатай өңіріндегі аграссивті жаңа талпынысын тағы
бір мәрте нәтижесін бос әрекетке айналдырған.
Қожаберген бастаған қазақ жұртына қарсы жүргізілген Цин әскери
жорығының сәтсіздікке ұшырауының өзге де себептері болған. Цин
патшалығы тұрғысынан айтқанда, бұл оның қазақ жылқысына әліде зәру
екендігімен тікелей байланысты еді. Біздің кітабымызға енгізілген 59құжатта Цин ұлығы Агуй осыған байланысты мынадай сөздер айтқан
екен:
«Менің білуімше, Іле жеріне ел қоныстандырған кезімізде көптеген
жылқы мал керек болған. Сонда қажетті жылқыларды ішкі өлкемізден әкеле
алмағандығымызға қарамастан істі тез әрі оңтайлы етіп шешкен болатынбыз.
Сондағы барлық іске пайда әкелген қазақтардан саудаласып алынған малдың
күші еді. Осыдан бұрын, қазақтар өз беттерінше біз жаққа қарай қоныстанған,
оның үстіне, олар [жақындаған] Іле[ге қарасты] жер мен Үрімжінің ара
қащықтығы да жақын болды. Сол себептерден қазақтар толассыз сауда айдап
келіп, біз олардан көп жылқы алған болатынбыз.
Қазіргі таңда, Яр жеріне әскер жіберіп қарауыл орнаттық. Осындай
жағдайда, қазақтар Ертіс, Тарбағатай, Жәйір және Барлық сынды жерлерге
келіп қоныстай алмайды. Сонымен қатар, олардың қарауылдарымызға
жақындап келіп тұрғандары да түгелдей алысқа қуылмақ. Сондай болған
жағдайда, олардың тұратын жерлері бізден алыстайды да, бізбен жүргізілетін
сауда азайып кетпек.
Ал түтін саны бойынша есептегенде, қазіргі біздің Ілеге қоныстанған
әртүгрлі елден құралған әскеріміздің өзі 10 000 түтіннен асады. Оған қоса
хуйсылардың саны да 6 000 түтінге жақындап қалды. Оларда жылқы мүлдем
жетіспейді. Сондықтан оларды әліде болса жылқымен қамтамассыз етуіміз
керек. Сонымен қатар, Үрімжі мен Хуйсы жерлеріне керекті жылқы малдар
да қазақтардан саудаласып алынады.
Қазіргі таңда біз өзіміздің құрған қарауылымыздың ішкі жағына өз
адамдарымызды қоныстандырып үлгірмегенбіз, жылқыларымыз да тым көп
емес. Сондықтан, біздің таяз ойымызша, қазақтар егер қарауылымызға
жақын келіп қоныстанса немесе қарауылдарымыздың ішкі жағына кіріп
жатса, біз оларды қатаң түрде қуымыз керек еді. Дегенмен, егер олар біздің
қазіргі құрған қарауылымздан әрі 2-3 күндік жол жүретін жерге келіп қонып,
ол жер шекарамыздың ішкі жағында болса да біз еш нәрсе білмегендей
оларды сонда тұрғыза берейік. Сонан соң, [шекаралық] шарлау жүргізген
шақта, оларды бұрыңғыдай қуып шығарармыз. Олар малдарын сол уақытқа
дейін біраз жайып алсын. Бірнеше жыл өтіп, Іледегі әртүрлі елден құралған
әскерлеріміздің жылқы малдары көбейген соң, біз өзіміздің толып қалған
қонысымызды әрі кеңейтіп, өз қалағанымыз бойынша шекараны әрі қарай
созып апарып орнатармыз».
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Дерек мынаны көрсетіп тұр: осы 1766 жылға дейін Цин патшалығы
өзінің Іле (Құлжа) өңіріндегі тың игеру, әскер және тұрғын елдерді
қоныстандыру істерін қарқынды түрде жүргізу үстінде болатын, ал бұған
қажетті көптеген жылқы тек қана қазақтардан айырбастап алуға тұра
келген. Осындай жағдайда, әуелі жеңіл олжаға қарық болып қалуды
көздеген Цин патшалығының шекара аймақтағы ұлықтары мен әскери
күштері тағы бір мәрте қазақтардың әліде болса өздеріне керек екендігін,
оларды ренжітіп алудың тиімсіз екендігін мойындаған. Сондықтан, олар
ақыры қазақтардың өздеріне жақын келіп қоныстанғандығын қалауға
мәжбұр болған 118 . Сонымен бірге Цин шекара күші қазақ
малшыларының қыстаудан жайлауға көшу мезгілінде барып «қазақтарды
кері қудық» деген көзбояушылық әрекет жасауды жоспарлай бастаған.
Бір қызығы, кітабымызға енгізілген құжаттардағы деректерге
қарағанда119, қазақ жұртының жыл мезгіліне қарай келіп-кетіп тұратын
жәйтпен Цин ұлықтары әбтен таныс. Демек, қазақ малшыларының
қыстаудан жайлауға көшу мезгілінде жүргізілетін әскери жорықтың
практикалық мәніне қарағанда симболдық мәні көбірек – Цин патшалық
әскерлері осылайша аталмыш өңірді «Цинға тиесі» деген саяси дискурс
пен атмосфераны қалыптастырмақ болған. Сонымен бірге, Цин
патшалығы өзінің қазақтарға қаратқан саясатын әрдайым өзгертуге
дайын тұрған. Цин билеушілері 1766 жылға дейін «қазақтарды режітіп
алмайық» деумен бірге «осы өңірде өзімізге қарасты тұрғындардың үлесі
көбейіп, экономикалық қуатымыз күшейіп, қазақ сияқты жат жұрттың
бізге қажеті қалмаған жағдайда еліміздің іргесін емен-еркін сыртқа қарай
кеңейтіп алармыз» дегенді ойластырып жатқан.
Осы кезеңдегі Цин патшалығының қазақтарға қаратқан саясатының
құбылуына тағы бір себеп болған. Дәл осы кезеңде, Ауғанстанның
билеушісі Ахмад шахтың бастауымен Орта Азияда «дінсіз» мәнжуқытайларға қарсы одақ қуру талпынысы болып жатқан, және сол үшін
қазақ хан-сұлтандарына да үгіт-нәсихат жүргізілген – бұл оқиға туралы
Левшен өз кітабында мәлімет қалтырып кеткен еді 120 . Жуырдағы
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Шындығына келсек, осындай мәжбұрлықтан тыс қазақтармен арадағы «жылқыға жібек» сауда жәрмеңкесі,
әсіресе 1759 жылдан басталған Іледегі сауда жәрмеңкесі Цин патшалығына аса үлкен пайда әкеліп, Цин
ұлықтарының сүйікті ісіне айналған. Жоғарыдағы мәтінімізде айтып өткендей, біздің кітабымызға енгізілген 49құжатқа қарағанда, Құлжа жеріндегі Цин ұлықтары қазақтардан 7 мысқалға бағалап айырбастап алған қойлардың
әрбіреуі 9 мысқалға шағып өз жауынгерлеріне сатып берген. Ал тиісті мәнжу құжаттарында сақсалған
мәліметтерге қарағанда, 1764 жылы Цин патшалығы Іле жеріне сауда жүргізіп барған қазақтардан қой айырбастап
алу үшін жалпы ішкі Қытайдан әкелінген 1 390.5 топ, ал Қашқариядан әкелінген 14 132 топ боз мата жұмсаған
(қараңыз: Лин Юнкуан және Ван Си 1991, 222–231-бб.).
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Мысалы кітабымызға енгізілген 43-құжатта осындай дерек сақталған.
120
Левшин кітабының жаңа нұсқасы (Левшин 1996), 242-б.

88

жарияланған мәнжу тілді бір дана мұрағат құжатты оқи келе, біз осы бір
оқиғадан Цин патшалығының билеушілері де хабардар болғандығын,
және олар аталмыш одақтық талпынысына қарсы қолданған
саясаттарының бірі – қазақтар мен өзге ортаазиялық халықтар арасына
от салып, бұрыннан келе жатқан қазақ-қырғыз жанжалын тиғызуға
ықпал жасаудың орнына сол жанжалды одан әрі ұлғайтуды
көздегендіктерін көріп отырмыз. «Іле цзянцзюньі Миңжуй сындылардың
«бізге бағынып келген улеттерден Қоқан Ердени мен қазақтардың өзара
елші жібергендіктерін сұрап білдік» деген мағынада жазып жіберген
мәлімдемесі» атты бұл құжат біздің талқылап отырған тарихи
оқиғаларымызбен тығыз қатынасы бар болғандықтан, сондай-ақ ол
біздің жоғарыда айтып өткен тұжырымдарымызға дәйек бола
алатындығынан, біз оның тиісті бөлігін көрсетуді жөн санадық. Төменде
осы құжаттың толық мәтіні:
«Біз патшаның құлдары Миңжуй мен Айлуңа, құлшылық етіп осы
мәлімдемені жіберіп отырмыз. Патша ағзам мұндағы айтылған іс туралы
хабардар болғай.
Біз бірінен соң бірі болып қазақтардардан қашып бізге бағынып келген
улеттерден сұрай келе мынаны білдік: жуырда, қоқандық Ердени қазақтың
бас тайжысы Абылай, Әбілпейіз және Қабанбай сынды адамдарымен өзара
елші алмастырып, былай деп ақылдасқандай болып, «Қазіргі таңда, үлкен
ел 121 улеттерді 122 өздеріне жинап алумен қатар Іле 123 сынды жерлерге
әскерлерін шоғырланып жатыр екен. Осыған байланысты, ақ кепешті ел124
былай деп ойластырған екен: Қазақ, Қоқан сынды екі елдің адамдары
түгелдей ақ кепешті елден үлгі алып, өзара тату-тәтті болып біріксе. Сонда
ғана оларды күш-қуаты нығаяды» деген көрінеді.
Біздің пайымдауымыз бойынша, бұлар әуелі армиямыздың улеттер мен
хуэйсылардың125 жерлерін тыныштандырып, сонан соң Іле сынды жерлерге
жауынгерлерімізді шоғырландырып жатқандығын көріп, «мыналар жер
аумағын одан ары кеңейтпек» деген оймен бізден қауыптеніп, сол себептен
өзара бірлесіп, бірін-бірі қорғамақ болып жатыр.
Дәл қазіргі таңда, бұлар ұлы патшаның айбарынан сескенеді, сондықтан
да бұлар бізге қарсы шыға қоймас. Дегенмен, қазақтар мен қоқандар
осындағы біздің екі тарабымызда орналасқан, егер олар ақ кепешті елмен
бірігіп алса, шекара ісімізге түбі бір зияны тиетіндігі анық. Бұл әрекеттерін
ашық түрде тоқтатуымызға келіңкіремейді, өйткені, аталмыш күмәншіл
121

Мұнда Цин патшалығын меңзеп тұр.
Жоңғар қалмақтарын.
123
Яғни Құлжа жері.
124
Мұнда «ақ кепешті ел» деп Ауғанстан мемлекетін меңзеп тұр.
125
Қытайша «хуэйцзы» (回子) сөзінен келген бұл атаумен автор мұнда Қашқариядағы мұсылман жұртын меңзеп
тұр.
122
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келетін жат елдердің адамдары иланбай қалуы да мүмкін. Сондықтан, біз
олардың сол күмәншілдігін пайдаланып, олар байқамаған жағдайда
шпиондарымызды жіберіп, олардың арасына сенімсіздік тудырып, ара
қатынастарын алшақтатып, бір-біріне қызғандырсақ қана шекарамыздың
ұзақ мерзімдік қауыпсіздігіне қол жеткізе аламыз.
Осы себептен де, сауда айдап Ілеге келген қазақтар арасында момындары
болып жатса, біз солармен жақсы қарым-қатынаста болып келген өзіміздің
қолбасшыларымыз бен кезінде сол қазақтарға қарасты болған улеттерге:
«Сендер осы қазақтармен жақындасыңдар да білмеген сымақ болып оларға
әдейі: «Сендердің елдеріңде қандай да бір жағдай болып жатыр ма қалай?
Әлгінде, біздің Қашқарда тұратын хебей-амбанымздан осындағы
цзянцзюньімізге бір хат келген еді, цзянцзюньіміз оны ешкімге көрсетпей
тығып алды. Естуімізше, бұл хат шамасы Қоқандағы Ердениден келген,
қазақтармен қатысы бар деседі. Сол хаттан кейін, бұрыттар 126 да келіп
сендердің, қазақтардың үстінен шағым айтып келді деп естідік. Нақты не
айтқандығын білмедік» деген көмескі сөздерді айтып, оларды бір-біріне
күмән-күдікпен қарайтындай етіңдер» деп тапсырма бермекпіз ...»127.

Жоғарыдағы дереккөздерден мынаны байқаймыз: біріншіден,
аталмыш оқиға Цин патшалығының Орта Азия елдеріне қаратқан
агрессивті саясатының мәлім деңгейде тежеле бастағандығына бір себеп
болған; екіншіден, осы оқиғадан кейін, Цин патшалығы сонау 1760жылдардың ортасында-ақ Орта Азия халықы арасына іріткі салуды қолға
ала бастаған, және сол мақсатта қазақ-қырғыз қатынасын одан әрі
шиеленістіруді жоспарлаған.
Цин патшалық билеушілерінің қазақтарға қарсы құрған жоспарларына
кедергі болған, олардың аграссивті әрекетіне тосқауыл жасаған ең үлкен
күш, әрине, қазақтардың өзі еді. 1766 жылы көктемде, яғни Цин
әскерлерінің Қожабергенді тұтқындау әрекетінен кейін жарты жылдан
кейін, көкжарлы (көкжарлық) керейден шыққан Бархақ пен Базарқұл
сынды батырлар Ертістің бойында өздерімен кезігіп қалған Чэнфу есімді
Цин патшалық әскери қолбасшысына аталмыш оқиғаға байланысты
наразылықтарын білдіріп, тоналған қазақ жылқыларының қайтарылуын
талап етеді. Сонда,
Бархақ пен Базарқұл Цин қолбасшысына
«Қожаберген мен оның елі өздерінің тоналып, зиян шегіп жатқандығына
қарамастан ешқандай қарсылық көрсепеген» дегенді ерекше атаған128 –
бұның өзіндік сес көрсету мәні бар. Осы жәйтке байланысты, Цин ұлығы
126

Яғни қырғыздар.
«Жинат» (2), 654655-бб., № 238 құжат.
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Біздің кітабымызға енгізілген 60-құжатқа қараңыз.
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Агуйдың 1766 жылы 7 науырыздағы өз патшасына жазып жіберген мына
сөздері де біздің назарымызды аударып отыр:
«Егер Қожаберген шынында күш көрсету арқылы қоныстанбақ болса,
онда ол әскерін даярлап тұрып, соншалықты оңай ұстатып бере салмай,
қандай да бір әрекет жасаған болар еді. Шындығына келсек, Удай оны басын
айландыру арқылы тұтқындаған. Сонымен бірге ол129 малдарды да осы істі
жүргізу барысында жинаған. Оның осылай істей алуының сыры мынада
болса керек: Қожаберген 1 000 түтіннен құралған адамды бастап жүргенімен,
сол адамдар бытыраңқы түрде қоныстанған, сондықтан Удай олардың тұрған
жеріне тура жүріп өтіп барып Қожабергенді тұтқындай алған. 1 000 түтін
қоныстанса да қазақтар ешқандай қарсылық көрсете алмай, Удайдың
Қожабергенді оп-оңай тұтқындауына жол берген; Қазір, міне, Удай өзге
қазаққтардың да малдарын қоса жинап алған екен. Бұл қазақтардың ашуызасын тудыруы әбден мүмкін» (57-құжат).

Жоғарыда көрсетілгендей, 1765 жылғы оқиғада Қожаберген бастаған
қазақтар ау бастан-ақ «бұл біздің қыстау жеріміз. Бізге бұдан басқа
баратын жер жоқ» дегенді айтып, Цин әскерлерінің құйтырғы
қылықтарына қарсылық көрсеткен. Алайда, қазақтардың көрсеткен
қарсылығы тек Цин әскерлерінің талаптарына бойсынбаумен ғана
шектеліп, қарсы күш көрсетпеген. Бұған Цин әскерлерінің шұғыл
қимылы, қазақ ауылдарының бытыраңқы орналасқандығы, сондай-ақ
қазақ әскер күшінің басым бөлігі оңтүстік өңірдегі қоқандықтарға қарсы
жұмсалып жатқандығы130 сынды жәйттер себеп болған тәрізді. Сонымен
бірге, Қазақ елінің Цин патшалығымен қатысты істерді бейбіт,
дипломатиялық жолмен шешу үрдісі де осындай жағдайдың болуына
септігін тигізген. Аталмыш үрдіс сол кездегі қазақ қауымының жанжақтан қысымға ұшырап, әсіресе іргесіне екібірдей үлкен жойқын
күштің келіп жеткендігімен тікелей байланысты пайда болған еді.
Осындай жағдайда, көшпенді саяси дәстүріндегі қазақтар үшін
прагматикалық саясаттың, сол негізіндегі амал-шаралардың тиімді
болғандығын біз мынадан-ақ байқауымызға болады: өз кезінде құдыретті
мемлекет құрған жоңғар халықы негізінен жойылған, ал қазақ халықы
өзінің елдік дәстүрімен бірге жерінің тұтастығын да мәлімдеңгейде
сақтап қалған. Әрине, осындай амал-шараларды қолдану барысында
қазақтар үшін саудаласуға келмейтін принциптік түйіндер де бар
болғандығын баса айтып кетуіміз керек. Сол принциптік түйіндердің
қатарында жер дауымен байланысты қазақ қауымының ұстанымы да бар
129
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Яғни Удай.
Төмендегі мазмұнға қараңыз.
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еді. Осы кіріспеміздің алдынғы тараушасында аталған қазақ елшілік
миссияларында көтерілген мәселелерден мынаны байқап отырмыз: жер
дауына келгенде қазақ жұрты бірауыздылық көрсете білген. Жалпы Орта
жүздің атынан барған 1760-1761 жылдардағы Құттыбай, Дәулеткерей
сындылардың миссиясы болсын, Орта Жүз бен Кіші Жүздің барша қазақ
хан-сұлтандарының атынан барған 1762 жылдардағы Үкібас, Сәдеткерей
елшілік миссиялары болсын, олардың құрамдарында Қазақ елінің
әртүрлі ру-тайпаларының, жүздерінің өкілдері болған; сонымен бірге
онда қазақ билеушілері «қазақ үш жұзінің билеушілері бір атаның, яғни
Шыңғыс ханның ұрпағы», «қазақтың үш бөлігі бейбіт өмір сүрсе де,
соғысса да бірге болады» деген сөздерді Цин патшасына жеткізген 131 .
1763 жылы, Цяньлун Миңжуй мен Агуй сынды ұлықтарына бұйрық
түсіріп, «Тарбағатай қатарлы жерлерге келіп мал бағып жүрген
қазақтарды кері қуудың қажеті жоқ» дегенді айтқан (46-құжат). Осы
бұйрықпен қатысты екі жәйт біз үшін қызықты болып көрінеді. Оның
біріншісінде Цяньлун аталмыш қазақтарға қаратқан аграссивті саясатын
тоқтатуды Кіші жүз елшілерінің баруымен байланыстырып, «біз бір
жағынан Кіші жүз қазақтарының елшілеріне қонақасы беріп, бір
жағынан қазақтарды шекрадан қуып жатсақ ыңғайсыздау болар ма екен»
деген қисынсыз себеппен түсіндірген (45-құжат). Шындығына келсек,
егер Цин патшалығының қазақ көшіне қаратқан тежеу саясаты қандай да
бір тарихи әділеттік пен қисынға ие және қазақтардың қарсылық
әлеуетіне қарамастан сол саясат атқарылып шығуға Цинның шекара
күш-қуаты жететіндей болып жатса, онда Цин патшасы дәл осылай
ыңғайсызданбай-ақ Кіші жүз елшілерінің өздерін қабылдамай қоюға да
болар еді. Демек, 1763 жылға келгенде, Цин патшасы өзінің шекарадағы
ұлықтарының қазақтарға қарсы жүргізіп жатқан құйтырғы саясатының
моральдық жақтан да, практикалық жақтанда осал екендігін сезіп, оны
доғаруға мәжбұр болған; Цяньлунның сол бұйрығымен қатысты тағы бір
назар аударарлық жәйт мынада болып тұр: ол тиісті бұйрығын
түсіргенде «бұйрығым осылай жеткізілген соң, оны Орда істер
басқармасына апарып тапсырыңдар. Осы бір құжатты мұрағатқа апарып
сақтаудың қажеті жоқ» деп қосымша нұсқау берген екен (46-құжат).
Сырлы болып келген осындай нұсқау, сірә, Цин билеушілерінің қазақ үш
жүзі тарабынан келетін бірлескен қарсылық әлеуеттен сескеніп

131

Қараңыз: Еженханұлы 2011, әсіресе ондағы жарияланған Кіші жүз Нұралы хан мен Батыр ханның хаттары.
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тұрғандарын жұртқа білдіртпеу ниетпен байланысты айтылған болса
керек.
Шекарадағы дау-дамайға қатысты қазақ дипломатиялық миссиясы
1766 жылы да өз жалғасын тапқан.
Біздің кітабымызға енгізілген 63-құжатқа қарағанда, цяньлун
жылнамасының 31-жылы 5-айда, яғни 1766 жылы маусым айында
Абылай хан мен Әбілпейіз сұлтан Тарбағатай мен Іледегі Цин
ұлықтарына Бұрыт сынды 4 елшілерін жіберген. Осы елшілікпен
байланысты қазақтар тарабынан қандай хат жазылып, сөз жеткізгендігі
белгісіз. Дегенмен, Миңжуй, Агуй сынды Цин ұлықтары атынан Абылай
мен Әбілпейізге жазылған жауап хаттан аталмыш елшіліктің басты
мақсаты – 1765 жылғы оқиғамен байланысты болғандығын білуге
болады, өйткені, аталмыш жауап хатта Цин ұлықтары әртүрлі қисынсыз
сылтауларды айтып, өз әскерлерінің Қожабергенді тұтқындап,
қазақтардың мал-мүлігін тонаған әрекетін заңды етіп көрсетпек болған.
Бес айдан кейін, яғни 1766 жылы қараша айында, Бұрыт қайтадан
елшілік сапарға шығып, Әбілмәмбет, Абылай және Әбіпейіз сынды қазақ
хат-сұлтандарының атынан Агуй, Миңжуй сынды Цин ұлықтарымен
кездесуге барады. Ол осы жолғы сапар кезінде қазақ көсемдерінің тот
жазуында (қалмақ жазуында) жазылған бір дана хатын Цин ұлықтарына
жеткізеді. Хаттың түпнұсқасы бізге жетпегенімен оның мәнжу тіліндегі
аударма нұсқасы біздің осы кітабымызға енгізілген 64-, 65-құжаттарда
сақталған. Онда мынадай сөздер айтылған екен:
«Былтыр бізге Еженнен бұйрық түсті.
Сиыр жылынан бері біз Еженнің бұйрығы бойынша тұрып келе
жатқанбыз. Солай бола тұрып, біздің жеріміздің шетінен мал айдалып кетіп,
ауылымыз зардап шеккендіктен, біз әскер бастап жорыққа шыққанбыз.
Бұрыттар бізбен тату-тәтті болып тұрғылары келгенімен, Ердени бек олай
тұрғысы келмеді. Сондықтан да біз өз жерімізден әскер бастап шықанбыз.
Былтыр Қожаберген алдымен ұсталып, кейін босатылып, сонан соң ол
елді кері шегіндіргенде [олардың] 1 500 жылқысы ұсталып қалған. Асылы,
кінәсі барларды ғана жазалау керек еді ғой! Мұнда әр түрлі адамдардың
малдары әкетілген соң, біз мынаны тілейміз: осы малдар бізге қайтарылып
берілсе. Біз де Еженнің албатусымыз ғой! Сіздер біздің ылғида қысты
[қыстауда] өткізіп, жазды [жайлауда] өткізетіндігімізді білмейді екенсіздер.
Бізден 3 жылқы сыйға тартылды. [Хатта] жеткізе алмаған сөздерімізді
Бұрыт өз аузымен жекізуге тырыспақ».

Хаттың сөздері мұндағы мәнжуше аударма нұсқасында қаншалықты
дәлме-дәл аударылғандығы бізге беймәлім, дегенмен мына бір жәйт
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айқын: қазақ хан-сұлтандары осы хат арқылы 1757 жылдағы жоңғарларға
қарсы жүргізілген жорық кезінде қазақтар мен шүршіттер арасында
жасалған келісімді алға тартып 132 , сол негізінде өз елдерінің қоныс
аудару ісін тарихи әділдікке ие, оған Цин тарабынан тосауыл қойылмауы
керек екендігін білдіріп отыр. Әбілмәмбет, Абылай және
Әбілпейіздердің ұғымы бойынша, қазақтардың тұрған жерлері олардың
қыстауы болып есептелінеді, осындай жерлерге қоныс аударған
қарапайым қазақтардың ешқандай қателік өткізбеген, сондықтан оларды
жазалаудың қисыны жоқ, олардан тоналған малдар қайтарылуға тиісті.
Хатта «жеткізе алмаған сөздерімізді Бұрыт өз аузымен жекізуге
тырыспақ» деп жазылған. Алайда, бізге жеткен мәнжу құжаттарында
Бұрыттың нақты қандай сөздерді ауызекі күйінде жеткізгендігі туралы
мардымды хабар кездеспейді, онда тек Әбілпейіздің «біз өзіміз кері
кеткен кезімізде Яр, Юр жерлеріндегі ұлықтар бізге тиесілі
адамдарымызға қарассып қойса» деген сөздері сақталып қалған (64құжат). Мұнда Әбілпейіз «кері кеткенде» деп өздерінің қоқан Ердени
бекке қарсы жүргізген әскери жорығын меңзеп тұрғаны белгілі. Ал «Яр,
Юр жеріндегі бізге тиесілі елді» меңзеу арқылы ол Үржар жерінің
қазақтарға тиесілі екендігін Цин ұлықтарының есіне салып отыр.
Сонымен қатар, хаттағы «біздің елдің қонысына тискен соң біз
осылайша әскери жорық жасап жатырмыз» деген сөздер 1765 жылғы
Қожаберген елінің тоналу ісімен байланыстырып айтылғандығы жайданжай емес, онда «қазақ жасақтары кеткен соң олардың артта қалған еліне
тисуші болмаңдар, өйткені, бұл жасақтар бәрібір қайтып оралады» деген
ескерту астыртын түрде айтылған.
Хан-сұлтандарының дипломатиялық миссиялары жүргізілуімен бірге
қарапайым қазақтар да өздерінің көшу үдірісін жалғастырыра берген.
Асылы, Цин ұлықтары шекараға байланысты өздерінің біртарапты
қолданған іс-шараларынан кейін қазақтардың ізін кесеміз деп ойлаған.
Кітабымызға енгізілген 57-құжат бойынша, Агуй сынды Цин ұлықтары
бұл туралы цяньлун жылнамасының 31-жылы 3-айдың 7-күні, яғни 1766
жылы 7 науырызда патшаларына мынадай сөздер жазып жіберген екен:
«Осыдан бұрын, біздің әскерлеріміз тарабынан қуылған қазақтардың
кейін қайта келіп қоныстануларының бір себебі – олар біздің тұрғызған
қарауылдарымызды өз көздерімен көріп-білмегендіктен емен-еркін әрекет
жасаған.
Қазір,
міне,
біз
әскерлерімізді
шоғырландырып,
132

Хатта «Сиыр жылынан бері (яғни 1757 жылдан бері – Б. Е.) біз Еженнің бұйрығы бойынша тұрып келе
жатқанбыз» деген сөздер осыған дәйек.
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қарауылдарымызды
тұрғыздық.
Мұндай
жағдайда,
қазақтар
қарауылымыздың ішкі жағында көзге түсіп, әрі қуылғаннан кейін мүлдем
қозғала алмай қалады».

Алайда, Агуй сындылардың осы бір тәтті қиялы бәрібір қазақ көшінің
шаңында қалып, осы қиял негізінде құрылған 1765-1766 жылдардағы
Цин патшалығының Тарбағатай өңірінде атқармақ болған «тың игеру»,
«әскери қарауыл линиясын құру» және «қала салу» сынды кешенді ішшаралары ақыры сәтсіздікке ұшыраған. Ең әуелі, Цин патшалық
армиясының қазақ қоныстарына қарсы жүргізген әскери шарлау ісі
нәтижесіз қалған. Кітабымызға енгізілген тиісті құжаттарды оқи келе біз
мынадай әсер аламыз: Цин патшалығының әр жылғы бір мәрте
жүргізетін әскери шарлау шаралары қазақтардың солтүстік немесе
батыстағы жаздық жайлау жерлеріне көшу кезінде болып жатады. Ал
шарлаушы әскерлердің ізі кетпей-ақ қазақ жұрты қайтадан Тарбағатай,
Үржар және Зайсан өңірлеріндегі өздерінің қыстау жерлеріне оралады.
Олардың кейбіреулері жай өздерінің жайылым қоныстарына емес, Цин
патшалығының қала салу мақсатында әскерлерін шоғырландырып
жатқан Үржар жеріне дейін келіп, одан әрі шығысқа қарай қоныс аудару
жөнінде талаптарын қойған көрінеді: жоғарыда айтлғын Агуйдың
мәлімдемесі жазылғаннан кейін көп ұзамай-ақ Татабай сынды 40 қазақ
Яр жеріне жетіп, өздерінің қоныс аударатындығын мәлімдеген. Сонда,
Агуй оларға «сендер уақытша Яр жерінде тұра беріңдер» дегенді
айтумен бірге өз патшасына «мыналардың Жұлдыздағы 133 бос жерге
қоныс аударуларына рұқсат берсек» деген өтінішін айтқан134 . Цяньлун
қазақтардың стратегиялық маңызға ие Жұлдыз жеріне қоныстануына
қарсылық көрсеткен135. Алайда, ол сонымен бірге мынадай жаңа бұйрық
түсірген көрінеді:
«Іле сынды өңірде жер кең. Онда адамдардың қонысы неғұрлым
көбейгендігі жақсы. Егер қазақтар өздеріне жайылым жерлер таба алмаса,
немесе тонаушылық әрекеттерден сескеніп бізге өз ниеттерімен
бағынғылары келсе, онда оларды қабылдап алып қалып, арнаулы
адамдарымызды жіберу арқылы олардың мысын басып, тәртіпке көндірейік.
Сонан соң, уақыт өтіп, адам саны көбейген соң, біз олардан золин, анцзи136
сияқты құрылымдарды жасауымызға болады. Дегенмен, оларды қабылдап

133

Мұнда Іле (Құлжа) мен Қашқарияның солтүстігіндегі Күшәр жерін жалғастырып жатқан Жұлдыз ойпаты
(қазіргі Байынбұлақ ойпаты) меңзеліп тұр.
134
Онума 2003, 570-б.; Цин Гауцзун шилу, 759-цзюань, цяньлун жылнамасының 31-жылы 4-айдың «бинчэнь»
күнгі естелік (乾隆三十一年四月丙辰).
135
Цин Гауцзун шилу, 759-цзюань, цяньлун жылнамасының 31-жылы 4-айдың «бинчэнь» күнгі естелік.
136
Золин (佐领), анцзи (昂吉) – Цин патшалық әкімшілік құрылымдар.
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алғаннан кейін өздеріңе жақын жерлерге орналастырыңдар, сонда ғана
олардың мысын басып, тәртіпке көндірулеріңе ыңғайлы болады»137.

Цин патшасының осы бір құбылған саясаты ісжүзінде қазақтардың
табанды күресі мен Цин патшалығық күшінің жетіспегендігінен туындап
отыр. Осындай жағдайда, ылғида жеңіл олжаға бөленгісі келетін және
Қазақ жеріне көздерін тігіп жүрген Цин ұлықтары қазақтарға қарсы
әскери шеру жүргізу жоспарларын тағы бір мәрте доғарады (66-құжат).
Демек, Цин билеушілері өздерінің осыған дейін айтып келген
«қазақтарды біз жаққа жолатпай, әрі қуып жіберу керек» деген
саясатынан тайынып, қазақтардың шығысқа қарай қоныс аудару
үдерісіне уақытша болса да мойынсынуға мәжбұр болған. Осымен
байланысты, олар әлгі Үржар жерінде қала салу жоспарынан да бас
тартқан. Цяньлун жылнамасының 31-жылы 8-айда, яғни 1766 жылы
қыркүйек айында Агуй сынды Цин ұлықтары патшаларына тағы бір
мәлімдеме жіберіп, былай деген:
«Яр жерінде ежелден бері қар қалың жауады, және ол жайылым
жерлерден де алыс орналасқан. Маңында 500-ге жетпейтін әскерлеріміз-ақ
егіп шығатын егістік жер ғана бар екен. Сондықтан, біз Тарбағатайдың
күгейін мұқият тексеріп шығып, ондағы эбитэлердің көне қонысы болып
келетін Шәуешек жерінде егістікке жарайтын құнарлы жерді таптық. Ол
жердің суы мол, жылқыларды жаятын жер де алыс емес. Сондықтан, біз
[онда барған жағдайда] қарауылдарымызды әрі-бері жылжытып
тұруымыздың да қажеті қалмайды. Ол жер өзінің орнымен де [Яр жерінен]
артық болып тұр. Сондықтан, біз Ярдағы қаланы осы Шәуешек жеріне
көшіріп әкелуді ұсынамыз»138.

Осы мәлімдеме жеткен соң, Цин патшасы Цяньлун «ендеше осыдан
бұрын неге Яр жерінде қала саламыз дедіңдер? Оны кім ойлап тапқан?»
деп ашуланса да, жағдайдың осылай өзгергендігін мойындап, Шәуешек
жеріне қала салуды құптайды. Бұл шешімнің қабылдануы мынаны
білдіреді: Цин патшалығы өзінің осыған дейін қолданып келген
аграссивті шекара саясатынан бір қадам тайынып отыр. Осыдан кейін,
Цинның әскери күші Тарбағатайдағы қазақ жерінен біршама шегініп
кеткен. Ал бұның өзі тиісінше келешектегі қазақ-қытай шекарасының
рәсми түрде қалыптасуына өзіндік ықпалын тигізген. Бұл, әрине,
құрамында Қожабергенге қарасты абақ керей шыбарайғыр руы болған
Қазақ елінің тарихтағы ұлы жеңістерінің бірі еді.
137

Цин Гауцзун шилу, 759-цзюань, цяньлун жылнамасының 31-жылы 4-айдың «бинчэнь» күнгі естелік.
Цин Гауцзун шилу, 767-цзюань, цяньлун жылнамасының 31-жылы 8-айдың «синь-ю» күнгі естелік (乾隆三十
一年八月辛酉).
138
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Дәл сол Цяньлун жылнамасының 31-жылы 8-айнда, яғни 1766-жылы
қыркүйек айында, Қожаберген Құлжа жеріне саудаға барады ( 67-құжат).
Содан бір жыл өткеннен кейін, яғни 1767 жылы 30 қыркүйекте (цяньлун
жылнамасының 32-жылы 8-айдың 8-күні) 70 жастан асқан Қожаберген139
тағы бір мәрте Құжаға сауда бастап барады. Осы оқиғалардың барлығы
қазақтар мен Цин патшалығы арасында мәмле-келісім құрылып, екі ел
қайтадан
бейбіт
қарым-қатынаста
тіршіліктерін
жалғастыра
бастағандықтарының белгісін. Екі жақтың осындай мәмлеге келгендігі
кітабымызға енгізілген соңғы екі құжаттан да байқалады: 79-құжатта
берілген мәліметке қарағанда, 1767 жылы 26 қыркүйек күні Қожаберген
мен оның руласы Қазыбек өз ұлдары Дәулетбай мен Бекмырзаны елші
етіп Шәуешектегі Цин ұлығы Улденге жіберіп, оған жылқы тарту етеді;
ал олармен бірге барған болса керек, Кіші жүз Ерәлі сұлтанның елшісі
Атантай, Айшуақ сұлтанның елшісі Бодамбай да дәл сол күні аталмыш
Цин ұлығына барған (70-құжат). Бір қызығы – аталмыш Цин ұлығы бір
уақытта келген екі топ қазақ елшілері туралы өз патшасына жазып
жіберген екі мәлімдемеде сол екі топты бір-біріне қатысы жоқ етіп
көрсеткен тәрізді. Бұның сырын 70-құжаттағы сақталған деректен
межелеп білуге боладын. Осы 70-құжаттың айтуына қарағанда, Ерәлі
сұлтан мен Айшуақ сұлтанның елшілері өздерінің сонау шалғайдағы
Кіші жұз жерінен Шәуешекке келгендікдерін былай деп түсіндірген:
«Біздің Ерәлі сұлтанымыз бен Айшуақ сұлтанымыз [сіздердің әскери
күштеріңіз] Яр жерінен Шәуешекке көшкендігін естіді. Қазір біздің еліміз
Урой-гакса-модоның батысындағы Уялхату деп аталатын жерде тұрады.
Жеріміздің аралығы алыс болғанымен, көңіліміз жақын. Сол себептен,
сұлтандарымыз бізді арнайы сіздер, амбандармен сәлемдесуге жіберіп
отыр. Сіздерге Ерәлі сұлтан 2 жылқы, Айшуақ сұлтан 2 жылқы тарту
еткен. Біздің келуіміздің басқа себебі жоқ».

Бұл жерде мына бір тарих жәйт анық болды: Цин патшалығының әлгі
Яр (Үржар) жерінде қалашық салып, сонда әскери күшін шоғырландыру
жоспары сонау шалғайдағы Кіші жүз қазақтарын да мазалаған. Ал
аталмыш жоспар өзгертіліп, Цин патшалығы қалашықты Шәуешек
жеріне апарып салатын болдығын туралы хабар жете салысымен Кіші
жүз қазақтары да Қожаберген сынды Орта жүз қазақтары сияқты аз да
болса көңілдері орнығып, тиісінше өз ризашылықтарын білдірмек болған.
Алайда, қазақтарға қатысты істер барысында өз патшаларымен
139

Қожабергеннің жасы туралы біздің жоғарыдағы «Қожаберген батырдың тегі және өміржасы хақында»

деп аталатын тараушамызға қараңыз.
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жасырынбақ ойын ойнауға бейімделген Цин патшалық шекара ұлықтары
осы жолғы да Кіші жүз елшілігінің шығыстағы шекара мәселесіне,
өткендегі Қожабергеннің еліне қарсы жүргізілген Цин әскерлерінің
құйтырғы іс-әрекеттеріне байланысты екендігін мейлінше жасырып, сол
арқылы патшаларының ашу-ызасын қайтадан қозғамауға тырысқан
тәрізді. Қандай болмасын, мұндағы дерек біздің жоғарыдағы айтып
өткен мына ойымызды тағы да бір мәрте дәлелдеп отыр: қазақтарының
шығыстағы көне жұрттарына оралу үдірісі тек Орта жүз бен Ұлы жүзге
тән емес, ол біртұтас қазақ халықының орта мүддесінен шыққан;
шығыстағы ел-жұртқа қыспақ бола қалған жағдайда Кіші жүз хансұлтандарының бой көрсетіп тұрғандығы қазақтың елдігі сол XVIII
ғасырдың 60-жылдарында әліде болса өз жалғасын тауып жатқан.

Еңбекте қолданылған техникалық әдістер
1. Кітабымызға енгізілген құжаттардың тақырыптарын біз осыдан
бұрын
шығарылған
«Қазақстан-Қытай
қарым-қатынастарына
байланысты Цин дәуіріндегі мұрағат құжаттарының жинағы» (1-2)
(төменде бұл кітаптар «Жинақ» (1) және «Жинақ» (2) деп қысқартылып
алынады), «Цин патшалық дәуіріндегі Шыңжаң туралы мәнжу тілді
мұрағат құжаттарының жинағы» (төменде бұл еңбек ЦСМДХ деп
қысқартылып алынады) және «Цин патшалық дәуіріндегі шекара
аймақтарына қатысты мәнжу тілді мұрағат құжаттарының катологі»
(төменде бұл кітаптар «Католог» (6) және «Католог» (7) деп
қысқартылып алынады) сынды кітаптардағы тақырыптар бойынша алдық.
2. Кітабымызға енгізілген құжаттар хронологиялық ретпен
құрастырылды. Айта кетерлік бір жәйт: жоғардағы аталған «Жинақ» (198

2), ЦСМДХ және «Католог» (6-7) кітаптарына, сондай-ақ құжаттардың
мазмұндарына үңілсек, осы құжаттардың хронологиялары туралы
берілген мәліметтер әртүрлі болғандығын байқаймыз. Олардың көбісінің
хатталған уақыттары анық жазылғаны (мұдай құжаттарды біз сол
хатталған уақытарымен көрсеттік), алайда, ішінара кейбір құжаттардың
хатталған уақыты жоқ – мұндай құжаттардың өздерін тағы екіге бөлуге
болады: а) нақты хатталған уақыты белгісіз болғанымен, Цин патшасы
Цяньлунның бұрыштамасы жазылған уақыты сақталған - мұндай
құаттарды біз сол Цяньлунның бұрыштама жазған уақытымен көрсеттік
(«Жинақ» (1-2) кітаптарындағыдай, біз де мұндай уақыттың соңында
жұлдызша (*) белгісін қойып отырдық); ә) құжаттардың түпкі
нұсқаларында ешқандай уақыт көрсетілмеген - мұндай құжаттардың
хатталған уақытын «Жинақ» (1-2) және «Католог» (6-7) кітаптарының
құрастырушылары өздерінің зерттеулеріне немесе жорамалдарына
сүйене отырып құжаттар тақырыбының астына қойған (мұндай уақыттар
тік [] жақшаның ішінде алынған) - біз бұл тұжырымдардың көбісімен
келісеміз, келіспейтін кейбір жерлер туралы түсіндірмемізде өз
уәждерімізді айтып отырдық;
3. Қытайдың тарихи дереккөздерінде кездесетін ғылыми қауымға
белгілі есімдер мен этнонимдерді және тарихи-географиялық,
топографиялық атауларды елімізде бұрын жарық көрген ресми ғылыми
еңбектерге негізделіп алдық;
4. Қытайдың патшалық дәуірлерінде аса дамыған өзіндік иерархиялық
жүйесі болған. Ондағы лауазым атаулар мен атақтардың біразы қазіргі
заман қазақ тіліне аударуға келіңкіремейді. Сондықтан біз аудармамызда
сол аударуға келіңкіремейтін көне қытай тілінде хатталған лауазым
атаулар мен атақтарды транскрипция күйінде бердік те олардың жанына
қытайша иероглифтерді көрсетіп отырдық; ал мәнжу тілінде хатталған
лауазым атаулары мен атақтардың да транскрипцияларын беріп отырдық;
5. Қытайдың тарихи дәстүріне сай, Цин патшалық кезінде де
патшаның алмасуына байланысты жылнамалардың атауы алмасып
отырған. Біздің кітабымызға енгізілген құжаттар түгелдей бір патшаның,
яғни Цянлун патшаның билік жүргізіп, мәнжуше «абкай вехиехе (abkai
wehiyehe)», қытайша «цяньлун (乾隆)» деп аталатын жылнама қолданған
жылдары, анығырақ айтқанда, осы цянлун жылнамасының 22-31
жылдары аралығында хатталған. Біз құжаттардың тақырыптарында
кездесетін даталарды олардың цянлун жылнамаларымен қоса осы
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заманғы жыл санау әдісіне де айналдырып көрсетіп отырдық. Бір айта
кетерлік жәйт: бізге арқау болып отырған мұрағат құжаттар
жинақтарында аталмыш жылнаманың екі тілдегі нұсқасы да берілген:
тақырыптарда қытайша берілсе, мәнжу тіліндегі мәтінде мәнжуше
баламасы берілген. Біз «абкай вехиехе (abkai wehiyehe)» сөзіне қарағанда
«цяньлун» атауы жұртқа көбірек таныс екендігін ескере отырып,
өзіміздің аудармамызда аталмыш жылнаманы, сондай-ақ цин
патшасының атауын «цянлун» («Цяньлун») деп алдық .
6. Аударма барысында кей жерлердегі сөйлемдердің бас-аяағын
жалғастыру үшін мәтіннің жалпы мағынасын өзгертпей қосымша сөздер
қолдандық. Бұл қосымша сөздер аудармада тік [ ] жақшаның ішіне
алынды.
7. Кездескен қытайша атаулар мен есімдердің транскрипцияларын біз
қытайша-орысша транскрипциялау жүйесіне сүйене отырып жасадық.
Бұл жерде біз мына бір жайытты айтқымыз келеді: қытайша-орысша
транскрипциялау жүйесі қазақ тілінің тілдік ерекшелігіне сай келе
бермейді, қазақ тіліндегі біраз дыбыстар арқылы қытай тілінің көп
буындарын әлдеқайда жақсырақ транскрипциялауға болар еді. Солай
бола тұра, бүгінгі таңда қытайша-қазақша транскрипциялау мәселесі бір
ізге түсіріліп жүйелендірілмегендіктен, аудару барысында біз қытайшаорысша транскрипциялау жүйесін қолдануға мәжбұр болдық. Келешекте
еліміздің қытайтанушы филологтары тарабынан қытайша-қазақша жаңа
транскрипциялау жүйесі жасалып жатса, аталған жұмысқа сол жаңа
жүйенің негізінде қажетті өзгерістер енгізуге дайынбыз.
8. Деректану ғылымының талабына сай біз кітабымызға енгізілген
мәнжу тілді құжаттардың әуелі трансурипциясын, сонан соң қазіргі қазақ
тіліне аудармасын беріп отырдық. Біз мәнжу тілді құжаттардың
транскрипцияларын P. G. von Möllendorff 140 қолданған мәнжушелатынша транскрипциялау жүйеге сүйене отырып жасадық.

140

P. G. von Mőllendorff. A Manchu Grammar. Shanghai, 1892.
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ЕКІНШІ БӨЛІМ

ТАРИХИ ҚҰЖАТТАР ЖИНАҒЫ
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1-құжат
Батысты тыныштандыру генералы Цереңнің қазақтармен
шайқасқандығы және Әмірсананы тұтқындау туралы жазған
мәлімдемесі (мәнжу тілінде)141
(Цяньлун жылнамасының 21-жылы 7-айдың 17-күні)142
Құжаттың транскрипциясы
→
wesimburengge.
aha ds’reng. daldangga. jalafungga. arigūn. oši
haningga. hasak sira. nima. tuntub gingguleme
wesimburengge
donjibume wesimbure jalin. ahasi nadan biyai ice ilan de
141
142

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 19-том, 347–353-бб.
Яғни 1756 жылы 12 тамыз.
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yarla i bade hasak habambai. naurusbai sei juwe minggan funcere
cooha be gidafi hūlha amursana hojibergen i emgi nura i /
bade bi seme. ahasi uthai jafabuha hasak curman be
gajarcilabume hacihiyame yabume. hūlha amursana be urunakū
jafame gajiki seme
donjibume wesibuhe bihe. ahasi
wesimbume songkoi hacihiyafi yabuha nadan biyai juwan emu de
nura i bade isinafi curuk aralbai sede gebungge juwe hasak be /
jafafi beideme funjici. jaburengge. amursana kojibergen i
emu bade bi. amba cooha isinjiha be donjifi nukte be gaifi
isil i bade gurifi genehebi sehe gisurehegge bi geli hojibergen i
emgi cooha gaifi amba cooha be okdome genehe seme gisurehengge
inu bi. geli donjifi amba cooha tuktan isinjirengge meni
naiman otok i noyan habambai juwe minggan funcere cooha be /
gaifi okdome afara de ambula gidabufi. hasak sa duin ici
samsiha seme yabumbi. ahasi jing hebešefi isil i ba be baime
dosiki seme gisurere nergin de juwan juwe i bonio erinde. meni jakan
abral i bade sindaha giyamun tehe ūlet dubjur baime jifi
alaha bade. bi karacin otok i niyalma. mimbe abral i giyamun de
tebuha bihe. ere biyai ice jakūn de gaifi juwe tanggū /
funcere hasak cooha jifi. giyamun be tabcilafi mimbe jafahabi.
dahūn dahūn i mimbe jobobume. erun nikebume badare de bi
damu amba cooha ilan jugūn deri siran siran i dosikannge
umesi labdu jabuha oci. ce mimbe gaifi ere bade
isinjifi. bi amba cooha ubade isinjiha be safi. solo be
tuwame ukcame ukame tucike seme jabumbi. geli amursana ubade /
bio. akūn. ce ishunde adarame hebešehe donjiha saha babe
getukeleme ala seme fonjici. alarangge. donjici. hojibergen. hambaba
hadubai se cooha gaifi jihabi. erei dorgi de amursana inu bi
seme gisurembi. yargiyan i bisire akū be bi getuken i sarakū
sembi. uttu ofi. ahasi uthai emu derei niyalma be tucibufi
baran karabume. emu derei cooha teksilefi hacihiyalame okdome /
genefi susai ba i dubede hūlha i cooha be sabufi uthai hehileme
dosifi cooha waidara de hūlha sa juwe minggan isire
cooha be gaifi inu waidahabi. ahasi geren hafan cooha de
teisu teisu hūlha amursana be jafame bahara bodome
futuršame fafuršame kice seme akūmbume selgiyefi uthai
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faidan faidafi ibeme dosime ishunde miyoocašame gabtašame /
afame ibehei hanci latunarangge. ahasi uthai hafan
cooha be gaifi teisu teisu funtume fafuršame kaicame
bireme dosifi fulereme afara jakade. hasak ūlet geren
hūlha sabe ambarame gisabume wafi. duin turun ilan
amba boo be durime gaifi hūlha sa ede faidan facuhūrafi
duin ici samsiha buran taran i burulaha be ahasi hafan
cooha be gaifi hūlha uncehen be bašame fargahai hūlha be
ilan tanggū dehi funceme waha. weihun hūlha be juwan jafaha ci
tulgiyen. feyelehengge toloho seme wajirakū ahasi hafan cooha
yaluha morin gemu koro jugūn yabuha bime hūlha sa i
morin tarhūn tarhūn i hūsun ofi damu ergen gureki seme
derakūi burulahabi. alin mangkan labdu. ahasi i morin i hūsun /
hūlha sa i morin hūsun de yargiyan i isirakū dade
geli sun tehefi farhūn oho turgunde cooha be taka
fargara be ilibufi majige ergere sodende weihun jafaha
hūlha sa i dorgi buyasi hasak ūlet sebe jabun gaifi
uthai dayabuha ci tulgiyan. hūlha amursana be dahame
ehe yabuha emu jaisang emu lama bi. ahasi uthai /
nergin de jaisang be gajifi ciralame beiteme fonjici
jaburengge mini gebu janambu. amursana i amba jaisang. amursana
amba cooha imbe jafame isinjiha be donjifi hojibergen sei
emgi hebšefi juwe minggan isire cooha gaifi jihebi.
jakan afara de amursana niyalma i takara de geleme
lamun turun be gaifi yabuha bime. meni ūlet mahala be ubaliyame /
tulesi etufi geren hasak i jergi de suwaliyaganjame afaha bihe.
amba coohai horon de hamirakū ofi. meni faidan facuhūrara
onggolo udu niyalma be gaifi uthai aifini burulahabi. bi
burulara de amba cooha mimbe amargici amcafi gidalame
tuhebufi jafabuhabi sembi. geli amursana te burulafi aibade
genehebi seme kimcime fonjici. jaburengge daci hojibergen i /
emgi hebšeme toktobuhangge. jabšaci hojibergen i bade genembi
burulaci inu7 hojibergen i bade amasi genembi seme toktobuha
bihe. jakan burulara de amursana neneme uthai buran taran i
burulaha bime amala meni faidan facuhūrafi son son i duin
ici samsime burulara jakade. bi geli jafabuha. amursana kemuni
hojibergen i bade genere generakū be sarakū seme jabumbi. lama be /
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gajifi cirlame sibkime beitele fonjici. jaburengge. mini gebu jamdza.
bi delek i šabi. meni delek lama onggolo amursana be dahame
burulahabi seme gūwa babe gemu janambu i emu songkoi jabumbi.
ahasi uthai hafan coohai dorgi morin i hūsun sain
ning be bahara be tuwame sonjofi. hūlhai burulame genehe
ini be dahame songko be faitame hūlha amursana i tomoro /
babe baime neneme unggiheci tulgiyen. ahasi hafan cooha be
gaifi morin be ergebume ongkobume tere sidende. songko
faitame genehe cooha hasak ci ukcame ukafi baime jihe
ninggun ūlet be gajihabi. ciralame fonjici. bayan i jaburengge
meni ninggun niyalma gemu beši. agasi hargangga niyalma duleke
aniya jorgon biyade hasak de tabcilabuha. ere aniya
juwe biyade. dagan den i bade amursana be teisulefi
membe gaifi gajiha. hasak i hojibergen abelbes ūmur se
amursana i emgi juwe minggan funcere cooha gaifi suweni baru
afafi gidabufi burulaha de amursana hojibergen se membe beši
agaši i niyalma amba cooha be baime dosime be boljoci
ojorakū seme genehūnjefi meni jakūn niyalma be jafafi huthuhe. /
juwe niyalma be gaifi yabure de
solo be tuwame yafagan surufi. hanciki šumin muke i dolo
dosime somifi ceni burulame genehe solo de tucifi jihe.
ceni gisurehe bade boto kara i ike nure de tatafi
cooha be teksileme abulai i jidere be aliyambi sembihe. ike
nure i ya ergide tataha. cooha be adarame teksilehe babe /
sarakū seme jabumbi. bayan i sasa tucike. hotongkara. batumemut
hūmci. barsadai moo sede fonjici gemu bayan i emu songkoi
jabumbi. ahasi nergin de uthai morin i dorgici we ya be
bodorakū. damu yali sain ning be bahara be tuwame
sonjofi. cooha be siliha dade silifi ahasi gaifi hacihiyame
hahilame yabuhai doboro fargafi ike nure i casi šahun tala i /
bade niyalma be facabufi songko be faitabume baici hūlha sa
geli gurifi songko balai ici genehebi. ahasi songko be dahalahai
urunakū hūlha amursana be jafame bahara be kicereci tulgiyen
ahasi uhei kimcime gūnici habambai serengge hasak ba i
dain de dulembuhe seme gebu gaiha niyalma yarla
bade meni cooha de ambula gisabufi geren hasak sa /
gemu horon hūsun de gidabuhabi. ten hojibergen sei
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hūlha amursanan i argadara šusihiyere de dosifi. gelhun
akū cooha gaime jifi geli meni cooha de ambula
gidabufi. turun boo ci aname gemu duribufi kunesun aciha
coohai agūra i jergi aka be jugūn i unduri maktafi
burulaha be tuwaci. ele silhi fakūn meijebuhe bime /
hūlha amursana de eiterebuhe babe inu iletulehebi. tuttu
bime. hūlha amursana be jafame baharakū oci cooha
gocirakū. ya bade isinaci urunakū dahalahai jafame baha
manggi. teni nakara hasak sa amursana be alibume benjici
cembe joboburakū aika benjirakū oci cembe suwaliyame
gisalabure babe geren hasak sag emu ulan ulan i sahabi. /
hasak sa udu ulha i gese jorgan giyan be sarakū bicibe
joboro jigara. aisi jobolon be inu samba. ainaha seme
hūlha amursana i emu niyalma i jalin gubci hasak i banjire
jugūn be bodorakū kooli akū. nergin de udu hūlha
amursana i argan de dosifi majige tothūnjacibe. te umesi
golofi urunakū abulai i emgi hebešefi hūlha amursana be /
jafafi alibumbi seme gūnimbi. jai hūlha sa gelhun akū
latunjirakū bime. inenggideri damu argan be baitalame
ba bade niyalma unggifi ubade tuwa sidame tubade šanggiyan
dekdebume yarkiyame gidabumbi. meni duin ici karacin cooha de
sabubufi uthai farganara embici amban kūwaran de boolafi
amba cooha farganara oci hūlha sa ceni morin tarhūn /
tarhūn hūsun de ertufi burulafi balai ici samsifi
jailame somimbi. cooha bedereci glei tucifi yargiyame gidebumbi
ere cohome hūlha amursana tacibuha jalingga argan be
baitalame membe amasi julesi weksitebume meni coohai morin i
hūsun be cukubufi ere solo de jabšaki sere hūalhai
gūnin iletu. ahasi ere sidende hūlha sai baru juwe mudan /
afafi burulabuha. ceni jalingga argan baitalara be inu tengkime
saha. ainaha seme weihukeleme balai aššafi hūlhai yarkiyame
gidebure argan de tuhenere ba akū. ahasi afaha helen de
emke emken de fonjici gemu hūlha amursana daci hojibergen i
emu bade bifi. yaya jidere yalurengge gemu hojibergen de
akdaha bihe. te udu burulacibe. hojibergen ci ainaha seme /
aliyame muterakū sehe bime. neneme jafaha hasak curuk aralbai
se hojibergen i nukte be isil i jergi bade gurimbi sehebe
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dahame. ahasi uthai hojibergen i nukte be baime šuwe isil
jergi bade genefi hūlha amursana be jafara ci tulgiyen.
jugūn de teisulebuhe geren hasak nukte be uthai tabcin
sindame gisabume wale. ergin i arbun muru be tuwame /
hūsun i jafaci acarangge oci hūsun i jafara. argan tulbime
jafaci acarangge oci. argan jafara babe nashūn de acabune
icihiyaki. hojibergen ehe fudarkan hūlha amursana be halbufi
hūsun aisilame yabuhangge ele ubiyade. ahasi hanci isnafi
arbun de teisulebume hojibergen be suwaliyame jafaki.ere
sidende aika helen jafafi baha mejige be siran siran i /
donjibume wesimbuki. jai jafaha jaisang janambu sede kimcime beideme
gaiha jabun jafaha hasak curuk abulai sei alaha be tuwame
nashun de acabume icihiyaha be jafara de dain de gaibuha
fere baha faššaha cooha i ton be gemu encu afaha
arafi suwaliyame
tuwabume wesimbuheci tulgiyen. jao hūi de bithe yabubufi /
giyamun be sirabure ba be inu bukdari arafi
wesimbuki. erei jalin gingguleme
donjibume wesimbuhe.
abkai wehiyehe i orin amuci aniya jakūn biyai orin jakūn de
fulgiyan fi i pilehe
hese suweni facihiyašame yabuhangge sain. hese wasimbuha sehe. /
nadan biyai juwan nadan.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Пақырыңыз біз, Церең, Далдаңа, Жалуңа, Аригун, Оши, Ханиңа,
Хасақшира, Нима және Тунтуб құлшылық етіп осы мәлімдеме арқылы
патша ағзамға мына жайытты хабарлаймыз:
7-айдың 3-күні, біз Жарлы 143 жерінде болған кезімізде Қабанбай,
Науырызбай сынды қазақтартар 2 000-нан астам әскер бастап, қарақшы
Әмірсана және Қожабергенмен бірге Нұра жерінде жүргендіктері
жөнінде хабардар болып, дереу Шұрман есімді қазақ тұтқынына жол
бастатқызып, тез-тез жүріп барып қарақшы Әмірсананы тұтқындау
жөнінде шешім қабылданған болатынбыз, және ол туралы біз патша
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Құжатта мәнжуше «yarla» деп хатталған. Кітабымызға енгізілген 9-құжаттағы тиісті жер атауына берілген
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ағзамға мәлімдеме жібергенбіз. [Сонан саң] біз патша бұйрығына сай ат
шаптырып жүре келе 7-айдың 11-күні Нұра жеріне жетіп, Шұлық пен
Аралбай есімді 2 қазақты ұстап алып сұраққа тартқан едік, олар былай
деп жауап берді:
«Әмірсана Қожабергенмен бірге жүр. Біреулердің айтуына қарағанда,
олар сіздердің ұлы армияларыңыздың келе жатқандығын естіп,
ауылдарын бастап Есіл жеріне көшіп кеткен. Ал тағы біреулер Әмірсана
Қожабергенмен бірге әскер бастап сіздерге қарсы жорыққа шыққан
деседі. Сонымен бірге біз тағы мынаны естідік: ұлы армияларыңыз
осылай енді келе жатқан шақта, біздің найман тайпасының нояны
Қабанбай 2 000-нан астам әскер бастап сіздерге қарсы шықан, алайда ол
ойсыра жеңіліп, [ол басқарған] қазақтар төрт тарапқа таралып кеткен».
12-күні мешін уақытында144, біз енді ғана Есіл жеріне кіру туралы сөз
қозғай бастаған едік, біздің осыдан бұрынырақ Абырал жеріндегі
бекетімізге тұруға жіберілген Дубжур есімді улет 145 адамымыз бізге
келіп, былай деді:
«Мен қарачин тайпасының адамымын. Мені Абыралдағы бекетке
тұрғызуға жіберген. Осы айдың 8-күні, 200-ден астам қазақ әскері келіп
қарауыл бекетімізді тонады. Сонда олар мені тұтқындап алды да әлсін
әлсін қинады. Ұрық-соғып сұраққа алынғандығыма қарамастан мен
оларға тек ұлы армиямыздың үш бағыт бойынша арт-артынан осылай
келе жатқандығын, әскерлеріміздің сандары өте көп екендігін айттым.
Сонан соң, олар мені ертіп алып осында келді. Мен ұлы армиямыздың
осында жетіп келгендігін біліп, ақырын қашып шықтым».
Сонан соң біз одан тағы былай деп сұрадық:
«Сен айтқан қазақтардың арасында Әмірсана бар ма? Олардың дәл
қазір не деп ақылдасқандығы туралы қандайда бір білгенің болса,
анықтап айтып бер».
Ол былай деді:
«Естуімше, Қожаберген, Ханбаба және Хандыбай сындылар әскер
бастап осында келді. Бұлардың арасында Әмірсана да бар деседі.
Дегенмен, мен оның бар-жоғын растай алмадым».
Сөйтіп, біз дереу бір жағынан жағдайды барлауға адам жіберіп, бір
жағынан армиямызды реттеп, әлгілерге қарсы жүрісімізді тездеттік.
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Мәтінде «Bonio» деп алынған. Бұл яғни сағат 15:00 -17:00 аралығындағы уақыт. Қытайша баламасы «шэнь
ши» (申时).
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Мәнжулер жоңғар қалмақтарын «ūlet» деп атаған.

108

Оларға қарай 50 ба146 жол жүрген соң, әлгілердің армиясы көзге түсті де,
біз дереу соғысқа кірісу үшін жасақтарымызды сапқа тұрғыздық. Әлгі
қарақшылартың 2 000-ға жуық әскерлері де сапқа тұрды.
Біз жауынгерлеріміздің бәріне «қарақшы Әмірсананы тұтқындап,
[оның елін] түгелдей жойып жіберуге тырысып, еңбек көрсетіңдер» деп
нұсқау бердік. Жауынгерлеріміз дереу тізілген сабымен алға ұмтылып,
арт-артынан мылтық атып, шабуыл жасап, жауға жақындады. Сол арады,
біз өз әскерлерімізді бастап, ұрандатын жүріп жаудың сапын бұзып кіріп,
ойранын шығардық. Сөйтіп, біз қазақ және улет қарақшыларын көптеп
өлтіріп, олардың 4 туы мен 3 үлкен зеңбірегін тартып алдық.
Сонда, саптары бұзылған қарақшылар төрт тарапқа бытырап қашты.
Біз жауынгерлерімізді бастап олардың артынан қуып жүріп, 340-тан
астам қарақшыны өлтіріп, 10 қарақшыны тұтқындадық. Сансыз қарақшы
жарақат алды. Тек біздің жауынгерлеріміздің мінген аттары қиын
жолдарды жүріп өтіп, қарақшылардың семіз аттарындай күшті емес
болғандықтан, біраз қарақшы жандарын сауғалап қашып кетті.
Ол жерде тау-төбелер көп екен, сонымен қоса біздің атымыздың күші
де қарақшылардың мінген аттарының күшіне жетпеген, одан қалса күн
батып, қараңғы түскен еді. Сол себептен, біз қуалауды тоқтатып,
армиямызды біраз демалдырып, тұтқынға алынған қарақшылар
арасындағы қарапайым қазақтар мен улеттерді сұраққа тарттық та,
оларды сол жерде өлтірдік. Аталмыш қарапайым қарашылардан тыс,
Әмірсанаға еріп зұлымдық жасаған 1 жайсаң, 1 лама бар болып шықты.
Біз дереу әлгі жайсаңды әкелгізіп, оны тәпештеп тұрып сұраққа алған
едік, ол былай деп жауап берді:
«Менің есімім Жанамбу. Мен Әмірсананың үлкен жайсаңы боламын.
Әмірсана сіздердің ұлы армияларыңыз оны тұтқындау мақсатында
жақындап келе жатқандығы туралы хабарды естіген соң, Қожаберген
сындылармен ақылдаса отырып, 2 000-ға жуық әскерді бастап осында
келген.
Әлгінде, соғыс кезінде, Әмірсана сіздерден жасырыну мақсатында көк
ту астында жүрді. Бізді де улетше баскиімімізді теріс кигізу арқылы
қазақтармен араластырып жіберіп, шабуылға аттандырған болатын.
Сіздердің ұлы армияларыңызға біздің күшіміз жетпейтіндігін білген соң,
Әмірсана біздің әскери сабымыз бұзылудан бұрын-ақ бірнеше адамды
ертіп алып қашып кеткен. Кейін, армиямыз шегінген шақта, сіздердің
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Ба – қашықтықты білдіретін мәнжуше сөз, 1 ба = 0.5 км.

109

ұлы армия жасағы мені артымнан қуып келіп, найзасымен аттан құлатып
қолға түсіріп алған».
Біз сондай-ақ Әмірсананың қайда қашып кеткендігін сұраған едік, ол
былай деді:
«Әмірсанана әуелі істің сәтті болу-болмауына қарамастан
Қожабергенге барамын деп келіскен болатын. Әлгінде, Әмірсана алдынала қашып кеткеннен соң көп ұзамай-ақ біздің әскери сабымыз да
бұзылып, жасақтарымыз жан-жаққа ыдырап қашқан. Сол шақта мен өзім
тұтқынға түскендіктен, Әмірсананың ақыры Қожабергенге барғанбармағандығын біле алмай қалдым».
Сонан соң, біз әлгі ламаны да алдырып, қатаң түрде сұраққа тарттық.
Ол: «Менің есімім Жамжа, Делектің шәкірті боламын. Осыдан
бұрынырақ біздің Делек ламамыз Әмірсанаға ілесіп қашып кетті» деді.
Оның айтқан басқа әңімесі Жанамбудікімен бірдей болып шықты.
Сөйтіп, біз дереу мінген аттарының күйі жақсы жауынгерлерімізді
таңдап алдық та оларды қарақшылардың қашып кеткен ізіне түскізіп,
Әмірсананың бекінген жерін табуға аттандырдық. Сол шақта, біз қалған
жауынгерлерімізге өз жылқыларын жайғызып алдық.
Сонан соң, әлгі қарақшылардың ізін қуып кеткен әскерлеріміз қазақтар
арасынан қашып шығып бізге бағынып келген 6 улет адамын бізге әкелді.
Біз оларды мұқият түрде сұраққа тартқан едік, Баян есімді адам былай
деп жауап қайтарды:
«Біз алтауымыз да Бесағашқа қарасты адам боламыз. Бізді қазақтар
былтыр 12-айда тонап әкеткен. Биыл 2-айда, біз Дағандын деген жерде
Әмірсанаға кезігіп қалып, ол бізді өзіне алған. Кейін, Қожаберген,
Әбілпейіз және Ғұмыр сынды қазақтар Әмірсанамен бірге 2 000 әскер
бастап сіздерге қарсы шабуылға шығып, сіздерден жеңіліп кері қашқан
шақта, Әмірсана мен Қожаберген 8 адамнан құралған біздің өз кезінде
Бесағашқа қарасты адамдар екенімізді ескереріп, бізді сіздердің ұлы
армияларыңызға қашып кетер деген күдікпен байлап тастаған, және
аралаымыздағы екі адамды өлтіріп тастаған. Қалған алтауымыз жол
ортада орай тауып жаяу қашып шығып, бір терең суға барып тығылып
алған болатынбыз. Сонан соң, олар кеткен шақта ғана әлгі судан шығып,
осылай жүріп келдік. Олар Ботақараның Ике Нұра 147 жеріне барып,
әскерлерін ретке келтіріп, Абылайдың келуін күтеміз дегендей болған.
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Ал Ике Нұраның қай жағына барып тұратындығын, сондай-ақ әскерлерін
қалай ретке келтірмек екендігін біз білмедік».
Біз Баянмен бірге келген Хотоңқара, Батумамұт, Хомчи және
Барсадай-Мао сындыларды да сұраққа тартып едік, олардың айтқандары
Баяндікімен бірдей болып шықты.
Сона соң, біз иесі кім екендігіне қарамай мінген аттарымыздың
арасындағы күйі жақсыларын таңдап алып, оларды іріктелген
жасақтарымызға беріп, сонан соң әлгі жасақтарды өзіміз бастап алдық та
түні бойы ат шаптырып Нұраның арғы жағындағы Сұрыдала 148 жеріне
жетіп, сол жерден әрі барлаушыларымызды жіберген едін, онда
адамдардың шым-шытырық іздері бар екендігі байқалып, қарақшылар
тағыда осы жерден әрі жан-жаққа кетіп қалғандығы бізге анық болды.
Біз, патшаның құлдары, қайтсек те қарақшы Әмірсананы тауып, оны
тұтқынға алармыз деген ойдамыз. Сонымен бірге, біз мынадай ортақ
пікірге келдік: Қабанбай 149  Қазақ жеріндегі басынан соғыс кешкен,
есімі жұртқа мәшһұр адам бола тұра, Нұра жерінде біздің армиямыздың
қолынан қырғынға ұшыраған. Осы себептен-ақ, барша қазақ жұрты
біздің айбынды күшімізден сескеніп қалған. Қазіргі таңда, Қожаберген
сындылар қарақшы Әмілсананың алдауы мен араздастыруыннан шыға
алмай, әскер бастап бізге қарсы келген. Дегенмен, ол да біздің
армиямыздан ойсыра жеңіліп, тулары мен зеңбіректерінен айырылып
қалып, азық-түлік пен әскери жабдық сынды заттарын да жолға тастап
қашқан. Осыған қарағанда, олар қорқудан жүректері жарылайын деп
қалған болса керек. Ал қарақшы Әмрсананың өтірігі де әшкеріленіп
қалды.
Енді біз қазақтарға ашық түрде мынаны білдіруіміз керек: біздің
армиямыз қарақшы Әмірсананы тұтқындамай кері шегінбейді. Ол қай
жерге барса армиямыз сол жерге қуып барып оны тұтқындамақ. Бұл іс
сонда ғана тамам болмақ. Қазақтар Әмірсананы бізге тапсырып беріп
жатса, біз оларға зиян келтірмеймзі. Ал оны бізге тапсырмаған жағдайда,
біз оларды Әмірсанамен қоса қырып тастаймыз. Осы сөздерді біз барша
қазақ жұртына таратуымыз керек. Қазақтар мал сияқты жора-жосынды
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Мәнжу тіліндегі мәнтінде «šahun tala» (мұндағы бірінші сөз «ақшыл, сүркей» деген мағыналарды береді) деп
хатталған. Дегенмен, цяньлун жылнамасының 21-жылы 9-айдың 4-күні Далдаңаның атынан жазылған, мазмұны
осы құжатпен ұқсас қытай тіліндегі бір мәлімдемеде бұл сөз тіркесі «бос жер» (空旷地方) деп алынған. Қараңыз:
келесі 9–құжат.
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Мәнжу тіліндегі мәнтінде бұл есім «Habambai» деп хатталған. Бұл «Қабамбай» есімнен келгендігі анық.
Алайда, жоғарыдағы түсіндірмеде айтылған қытай тілдік мұрағат құжатта бұл есім «Ханьбаба» (罕巴巴) деп
жазылған. Жалпы, Цин патшалық мұрағат құжаттарында Қабамбайды Ханбабамен шатастыру жәйт біраз жерде
кездеседі..
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білмегенімен, ненің ашы, ненің тәтті, ненің пайдалы, ненің зиянды
екендігін аңғарар. Сондытан, олар бір жалғыз Әмірсана үшін барша
қазақтың жолын кесіп тастамас! Олар тек Әмірсананың айлаһарлығына
алданып, екі ойда болған. Қазір, бізден үрейленіп қалған олар сөзсіз
Абылаймен ақылдасып, қарақшы Әмірсананы бізге тапсыру ниетке
келген болса керек.
Қарақшылар бізге жақындай алмағанымен, олар күн сайын
айлаһарлық істеп, жер-жерге адамдарын жіберіп, сол жерлерге от жағып,
түтін түтеп бізді алдап жүр. Сонда, біздің қарауылшыларымыз немесе
негізгі қосынымыз олардың артынан қуып барғанда, олар өздерінің
тынығып алған семіз аттарының күшіне сүйеніп жан-жаққа қашып барып
тығылып алады. Ал біздің армиямыз шегінгеннен кейін, олар қайтадан
пайда бола қалып, айлаһарлықтарын қайталайды  мұндағы олардың
қолданған қулық-сұмдықтарының барлығын қарақшы Әмірсана
үйреткен. Олар осылайша бізді әрі-бері саңдырақтату арқылы біздің
жылқыларымызды болдырып, сонан соң істі өз пайдаларына шешпек
ойда екендігі айқын.
Дегенмен, біз осыған дейін қарақшыларға қарсы екі мәрте шабуыл
жасап, оларды қашуға мәжбұр еттік. Олардың қолданып жүрген әдісамалдарын да біз біліп қалдық. Қандай болмасын, біз немқұрайлылық
көрсетіп, қарақшылардың айлаһарлық амалына алданып қалмаспыз.
Біз тұтқындарды бір-бірден сұраққа тартып едік, олар бірауыздан:
«Қарақшы Әмірсана асылы Қожабергенмен бірге болатын. Оның азықтүлігі және көлігі түгелдей Қожабергеннің арқасында қамтылатын. Ол
қашып кеткенімен, Қожабергеннен айыра алмайды» дегенді айтты.
Осыдан бұрын тұтқынға алынған қазақ Шұлық пен Аралбай
«Қожабергеннің ауылы Есіл жеріне көшіп кетті» деген. Сондықтан, біз
тікелей Есіл сынды жерлерге барып Қожабергеннің ауылын тауып,
қарақшы Әмірсананы тұтқынға алмақпыз. Жолбойы кезіккен қазақ
ауылдарын тонап, адамдарын қырып-жойып тастамақпыз. Сол арада күш
көрсетуге тура келсе күш көрсетіп, айлаһарлық қолдануға тура келсе
айлаһарлық көрсетпекпіз. Қожабергеннің қарақшы Әмірсананы
қолтығына алып, оған әскери көмек көрсеткендігі – өте сүйкімсіз қылық.
Сондықтан, біз сонда барғаннан кейін жағдайға қарап оны да бірге
тұтқындау ойдамыз. Осы арада, егер біз тұтқын ұстап, тиісті хабарлар
алып жатса, алған сол хабарларымызды арт-артынан патша ағзамға
жеткізіп отырармыз.
112

Сөйтіп, біз тұтқын Жанамбу сындылардан жауап алғандарымызды,
сондай-ақ қазақ Шұрұқ пен Аралбай айтқан жағдайға қарап іс
атқарғандығымызды жазып, әлгінде әскери шабуыл кезінде жаулардың
туларын тартып алуға күш салған әскерлердің тізімін де арнаулы қағаз
бетіне түсіріп, патша ағзамның назарына жіберіп отырмыз. Сонымен
қатар, біз Жаохуэйге әскери керек-жарақтарды тасымалдау керуен
бекеттерін жалғасты қалыптастыру мәселесі жөнінде де мәлімдеме
жазып жібердік.
Жоғарыда аталған істерге байланысты осы мәлімдеме арнайы патшаға
жіберіліп отыр.
Цяньлун жылнамасының 31-жылы 8-айдың 22-күні патша ағзам қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырған: «Істі ынтамен
атқарып жүргендерің жақсы. Тиісті бұйрық түсірілді».
7-айдың 17-күні.

2-құжат
Батысты тыныштандыру армиясының генералы Церең
қатарлылардың Шұлық есімді қазақ тұтқыны сұраққа
тартылғандығы туралы жазып жіберген мәлімдемелері (мәнжу
тілінде)150
(Цяньлун жылнамасының 21-жылы 7-айдың 17-күні)151
Құжаттың транскрипциясы
→
jafaha hasak culuk i jaburengge. naiman murus otok i
ablabes haragan niyalma. amba cooha jimbi sere mejige be
meni kara barak sere niyalma ci donjifi. habambai
cooha gaifi okdome jurgan sere.meni otok be
dalaha ablabes inu tanggu isire niyalma be gaifi
juranbi. meni ahūn deo nukte be jailame guribufi. /
ceni mejige be gaime uheri juwan niyalma jihe.
jugūn de habambai se gidabufi burulame nuktei baru
150
151

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 19-том, 353–357-бб.
Яғни 1756 жылы 12 тамыз.
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genehe seme donjiha. be ablabes i mejige be alime
amba cooha ya ici genere be. baran karame alin de
somime tehede. suweni karun i urse bengneli isinjifi
meni juwe niyalma suwende wabuha. ninggun niyalma buruleme /
tucifi mini deo aralbai. meni juwe niyalma jafabuha sembi.
ahasi curuk de amursana be suweni ya hasak bade
ujihabi. adarame hebešefi cooha gaifi jihe. dalaha niyalma
we. coohai ton udu. meni elcin suweni bade isinjihao.
akūn seme sibime fonjici. jaburangge. amursana duin
biyade wak kirun otok hojibergen i bade isinjifi /
amursana abulai de niyalma takūraha. abulai i gisun.
amursana be an i hojibergen i bade bisu. amba
gurun i cooha jihe manggi. mini beye cooha gaifi
jurgan erinde acafi hebešeki. ere sidende taka tubade
tekini seme alaha sere be donjiha. be umai amursana be
acaha ba akū. ninggun biyade amba elcin hojibergen i /
bade isinjifi. hojibergen. abulai de niyalma takūraha.
abulai i gisun elcin be minde ume unggire. an i
sini bade bibufi. bi beye genefi jai acafi hebešeki seme
gisurere be inu donjiha. amala amba cooha jihe be
donjifi. teisu teisu cooha jurambi sembihe. habambai se
juwe minggan isire cooha gaifi jurgan. abulai se /
jurgan akū be bi sarakū sembi. ede ahasi uthai
curuk de
amba ejen i hese damu hūlha amursana i emu niyalma be
jafara jalin. meni amba cooha te isinafi suwe aika
amursana be jafafi benjici heni suwembe joboburakū.
aika jafafi aliburakū oci. suweni geren otok be /
suwaliyame gisabumbi seme
hese wasimbufi elcin takūraha. suwe tea i turgunde kemuni
amursana be jafafi benjirakū seme fonjici. jaburengge. amursana
da jidere nergide. meni fejergi urse i gisurehengge. amursana
ūlet i nukte be facuhūrabufi geli amba gurun ci
ukafi jihe. ere gese niyalma be aika musei ubade /
bibuci. musei geren nukte be urunakū efujebumbi. amba
gurun i cooha isinjiha manggi. uthai jafafi alibuci
acambi. geren hasak emu amursana i jalin jobolon be
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alire kooli akū seme gisurehe babi. damu hojibergen
daci amursana i emgi banjire sain bime. abulai i
gisun. amursana serengge. moo de tomojiha cecike adali /
muse be baime jihe kai. uthai jafafi buci banjinarakū
seme gisurehebi. te
amba ejen damu amursana teile be jafame geren be joboburakū
seme
gosingga hese wasimbuha bime. meni geren hasak yargiyan i
emu amursana i jalin jobolon be alire mujanggo. meni /
ahūn deo geren hasak i dorgi kemuni emu dere bisire
baita be dara niyalma. jiyanggiyūn ambasa meni ahūn deo be
akdara gese oci. emu niyalma be ubade bibufi. emu
niyalma be unggime. be cihanggai ere jergi turgun be
abulai i jergi dalaha urse. jai geren hasak de gemu
getukeleme ulhibufi amursana be jafafi alibuki. abulai se /
uthai meni gisun be gaire be boljoci ojorakū. ce
aika tathūnjara oci. geren hasak sa emu ukaju
amursana i jalin gubci jobolon alire kooli akū toktofi
jafafi benjimbi seme gūnimbi. ede amasi julesi bahaci tofohon
inenggi bilagan bilafi mejige alajiki. aika tofohon inenggi
tulifi mejige isiburakū oci. werihe niyalma be adarame /
obure babe jiyanggiyūn ambasa i ciha seme jabumbi.
aralbai de fonjici inu emu songko jabumbi. baicaci ahasi
onggolo afaha hasak helen curam isinjiha nergin i
jabun de uthai hasak de curuk arambai sere
gebungge ahūn deo juwe niyalma bi. abulai de umesi
gosibuha niyalma. cooha fidere selgiyere baita bici /
gemu ere juwe de afabufi icihiyabumbi seme jabuha babi.
te baime dosika ūlet sebe gajifi kiceme acabume
fonjici. teisu teisu curuk. aralbai be gemu takambi
sembi. banjiha ahūn deo yargiyan. abulai sa amba
ajige baita de gemu ere juwe niyalma de afabufi
icihiyambi. ceni ahūn deo juwe nofi hasak ba i /
baitangga niyalma seme emu songkoi jabumbi. ahasi
uhei kimcime fuhašame gūnici. te amba cooha
hasak i jecen ten i bade dosifi hūlha amursana be
ainaha seme ukambume de isinburakū erdeken i jafara de.
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giyan i nashūn de acabume banjinara be bodome horon
hūsun i jafaci acarangge be horon hūsun i jafara /
argan tulbime
ejen i gosin wen be selgiyeme ijishūn i dahabume gaici
acarangge be uthai argadame gosin sain be tuwabume
gaire oci. teni hūlha amursana. jalingga koimali
argan baitalara be efulembi ja i jafabumbi. hasak curuk
aralbai be tuwaci udu abulai fejergi buyarame takūrara /
niyalma. hon ambakan dalaha niyalma waka bicibe. niyalma
getuken baita mutebure niyalma gese bime. ceni baiha
gisun gūnin umesi yargiyan unenggi. esebe oyomburakū de
dayabure anggala. inemene ceni baiha songkoi emke be
bibume. emke be unggifi. abulai. hojibergen. geren
hasak sede turgun be ulhibufi. tumen de emgeri /
mutebure oci. baita ele šanggaburengge hūdun seme uhei
hebešeme toktobufi. aralbai be coohai kūwaran de
gaifi yabume curuk be nadan biyai juwan juwe ci
deribume tofohon inenggi bilagan bufi amasi unggire de
ceni geren hasak sede
amba ejen i gosin wen be selgiyeme neileme ulhibure /
jalin. jai meni elcin sebe neneme mende benjibure
jergi babe akūmbume getukeleme afabuhaci tulgiyen. geli
curuk de si ere baita be mutubufi amursana be
jafafi alibume benjibubuci. meni baci suwede menggun suje i
jergi jaka šangnambi sere anggala. suweni ahūn deo i
faššaha turgun be tucibume /
amba ejen de wesimbufi
amba ejen suweni ahūn deo i hing sere unenggi be jilame
gosime. urunakū suwende ujen kesi isibufi enteheme
jirgame banjibumbi seme ulhibufi. curuk de gecuheri
junggin šangnafi. uthai sindafi amasi unggihebi. ahasi
uthai cooha gaifi ibeme dosifi. hūlha amursana be /
cirlame jafaraci tulgiyen. curuk aika baita mutebufi
abulai se. hūlha amursana be jafafi alibure mejige
benjibuci. ahasi uthai neneme
donjibume wesimbuki. erei jalin gingguleme
wesimbuhe. /
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abkai wehiyehe orin emuci aniya jakūn biyai orin jakūn de
fulgiyan fi i pilehe
hese sain. saha sehe..
nadan biyai juwan nadan.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Тұтқынға алынған қазақ Шұлықтың берген жауабы төмендегідей
болды:
«Мен найман мұрұс152 руының Абылабызға153 қарасты адам боламын.
Сіздердің ұлы армияларыңыз келді деген хабарды мен Қара Барақ есімді
адамымыздан естігенмін. Жұрт «Қабанбай әскер бастап сіздерге қарсы
жорыққа шыққан» деседі. Біздің ру басымыз Абылабыз да 100-ге таяо
адамды бастап жорыққа аттанған. Ал ағайынды біз екеуіміз елімізді
жасырын түрде шегіндіргенбіз. Осыған дейін әлгі жорыққа
шыққандардың хабарын жеткізіп 10 адам келген. Естісек, Қабанбай
сындылар жеңіліске ұшырап, елдеріне қарай шегініп кеткен. Біз
Абылабыздан
хабар
күту
үшін,
сондай-ақ
сіздердің
ұлы
армияларыңыздың қай бағытта қозғалғандығын бақылау мақсатпен тауда
жасырынып тұрғанбыз. Сіздердің қарауылшыларыңыз кенеттен жетіп
келіп, біздің 2 адамымыз солардың қолдарыңыздан қаза тауып, 6
адамымыз қашып шыққан. Ал інім Аралбай екеуімізді сіздердің
қолдарыңызға түсіп отырмыз».
Біз Шұлықтан: «Әмірсананы қай қазақтарың бағып жатыр? Олар
әскерді қалай бастап келеміз деп жатыр? Олардың басшысы кім?
Әскерлерінің саны қанша? Біздің елшіміз сендердің жерлеріңе жеткен бе,
жоқ па?» деп тәпештеп сұрақ қойып едік, ол былай деп жауап берді:
«Әмәрсана 4-айда уақ керей154 тайпасы Қожабергеннің жеріне жеткен.
Сонан соң, Әмірсана Абылайға адам жібергенде, Абылай ол адамға:
«Әмірсана осылайша Қожабергеннің жерінде тұра берсін. Үлкен елдің
армиясы келген соң, мен өзім әскер бастап жорыққа шығамын, сонда бас
қосып ақылдасайық. Оған дейін сонда тұра берсе» деген сөздерді
айтқандығын естігенмін. Біз өзіміз Әмірсанамен кездесіп көрмегенбіз. 6152

Мәтінде «murus» деп хатталған.
Мәтінде «ablabes» деп хатталған.
154
Мәтінде бұл атау «kirun» деп хатталған (осы кітабымызға енгізілген көптекген құжаттардағы мәліметтер
атаудың бұл түрі қате жазылғандығын дәлелдейді).
153
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айда, елшілеріңіз Қожабергеннің жеріне жеткен. Сонда Қожаберген
Абылайға адам жіберсе, Абылай сол адамға да: «Елшіні маған жібермей
өз жеріңде тұрғыза бер. Мен өзім барып онымен кездесіп, ақылдасайын»
деген сөз айтқан деп естігенбіз. Кейін, сіздердің ұлы армияларыңыз келді
деген хабарды естіген соң, «өз әскерлерімізді аттандырайық» деген сөз
болып, Қабанбай сындылар 2 000-ға жуық әскер бастап жорыққа шыққан.
Абылай қатарлылардың жорыққа шыққан-шықпағандығын білмедік».
Сонан соң біз дереу Шұлыққа: «Ұлы Еженнің бұйрығы бойынша,
біздің ұлы армиямыз тек қарақшы Әмірсананың өзін ғана тұтқындауға
келгенбіз. Егер Әмірсананы ұстап берсеңдер, біз сендерге ешқандай зия
келтірмейміз. Ал егер оны ұстап бермесеңдер, онда біз сендердің барша
ауылдарыңды да [Әмірсанамен] бірге қырып тастаймыз. Осы туралы
патшадан бұйрық түсіп, сендерге елші жіберілген. Сендер не үшін
Әмірсананы әліңге дейін ұстап бізге тапсырып бермей отырсыңдар?» деп
сұрақ қойған едік, ол былай деп жауап берді:
«Әмірсана бізге енді келген шақта, бізге қарасты адамдар «Әмірсана
улет жұртын былықтырып болған. Енді, міне, үлкен елден қашып бізге
келіп отыр. Мұндай адамды өзімізге қалдырсақ, барша жұртымыздың
қиратылатындығы анық. Үлкен елдің армиясы келген соң, біз бұны дереу
соларға тапсырып бергеніміз жөн. Бір Әмірсана үшін барша қазақ жұрты
зардап шегудің қисыны жоқ» дегендер болды. Алайда, Қожаберген
Әмірсанамен бұрыннан бірге өмір сүріп, жақсы қарым-қатынаста
болғандықтан, Абылай: «Әмірсана құдды бір тораңғыға тығылмақ
болған торғайдай бізді паналап келіп отыр ғой. Оны осылай бере салуға
болмайды» деген екен. Қазір, міне, ұлы Ежен тек Әмірсананың өзін ғана
ұстап, барша [қазақ] жұртына зиян келтірмейік деген мейрімді бұйрық
түсірген екен. Ендеше, бір Әмірсана үшін бүкіл қазақ жұртымыз зардап
шеккісі келеді дейсіз бе! Ағайынды біз екеуіміз барша қазақ қауымы
арасында өз абыройымыз бар, іс-шараларда бас болып жүрген
адамдармыз. Егер сіздер, цзянцзюнь ұлықтар, ағайынды біз екеуімізге
сенетін болсаңыздар, біреуіміз осында қала тұрып, екінші біреуімізді әрі
жіберіңіздер. Біз Абылай сынды басшыларымызға, сондай-ақ барша
қазақ жұртына қазіргі айтылған жәйттерді
түсіндіріп, қарақшы
Әмірсананы тұтқындатқызйық. Абылай біздің сөзімізге илануы әбден
мүмкін. Ол өзі екі ойда болып жатқан жағдайдың өзінде қазақ жұртының
жалпы ұстанымы – «бір қашқын Әмірсана үшін зардап шегудің қисыны
жоқ» деп ойлаймыз. Сондықтан, сіздер бізге 15 күндік уақыт беріңіздер.
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Сол арада біз сіздерге бір хабарын жеткізейік. Егер 15 күн мерзім ішінде
хабар бере алмасақ, осында қалған әлгі біреуімізге не істеу керек
екендігін сіз, цзянцзюнь, өзіңіз білерсіз».
Сонан соң, біз Аралбайды да сұраққа тартып едік, оның берген жауабы
Шұлықтікімен ұқсас болып шықты.
Осыдан бұрын Шұрман есімді қазақ тұтқынының бізге берген
жауабын қайта тексеріп көрсек, онда «қазақта Шұлық, Аралбай есімді
екі ағайынды адам бар, оларды Абылай жақсы көреді. Абылай өзінің
әскер жинау немесе бұйрық жеткізу істерін ылғида осы екі адамға
тапсырады» делінген екен. Біз сондай-ақ осы кезде бізге бағынып келген
улеттерді де әкелдіріп, олардан да анықтап сұрап көріп едік, олар:
«Шұлық пен Аралбайды танимыз. Бұлар туған аға-інілер. Абылай
үлкенді кішілі істердің барлығын осы екі адамға тапсырып, атқарғызады.
Ағайынды бұл екі адам қазақ жеріндегі қолдарынан іс келетін адамдар
болып табылады» дегенді айтты.
Біз ақылдаса келе былай деп қортындыға келдік:
Қазіргі таңда, біздің ұлы армиямыз қазақ жер аумағының түпкіріне
дейін кіріп жетіп, қайтсек те амал тауып, қарақшы Әмірсананы
жасырынып жоғалуынан бұрын тұтқындаймыз деп жоспарлағанбыз. Ол
үшін күш қолдануға тура келсе, күш қолданамыз; Сонымен қатар, егер
Еженнің мейрімді бұйрығына бойсынатындар болып жатса, біз жағдайға
қарап оларға жәй әдіс-амалмен жұмсақ әрі жақсы жағымызды көрсетіп,
сол арқылы қарақшы Әмірсананың қулық-сұмдықтарын әшкерілеп, оны
тіпті де оңайырақ тұтқындап алармыз. Біздің байқауымызша, Шұлық пен
Аралбай есімді екі қазақ тек Абылайдың қол астында ұсақ-түйек істерге
жіберілетін, соншалықты маңызды адамдар емес болғанымен, бұлар іс
атқаруға шебер пысық жандар көрінеді. Бұлардың өтініштері де, ойлары
да шын ниеттен шығып тұрғандығы айқын. Сондықтан, бұларды жәй
өлтіре салудан гөрі өз тілегендері бойынша біреуін осында қалдырып,
екінші біреуін әрі жіберіп, Абылай, Қожаберген және барша қазақтарға
жағдайды түсіндіргізсек, оның қандай да бір нәтижесі болып қалуы да
ғажап емес. Ал ондай болып жатса, біз де атқарып жатқан өз ісімізді
тезірек тамамдамақпыз.
Біз осылай ақылдасып, бір тоқтамға келген соң, Аралбайды әскери
лагерімізге қалдырып, Шұлыққа 7-айдың 12-күнінен бастап
есептегендегі 15 күннің ішінде ауылдарына қайтып барып, барша
қазақтарға ұлы Еженнің мейрімді бұйрығын жеткізіп, оларды ақылға
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шақыруды, сондай-ақ осыдан бұрын оларға жіберілген біздің
елшілерімізді кері бастап әкелу істерін атқаруды тапсырып, әрі
аттандырдық. Сонымен бірге біз Шұлыққа: «Егер істі тындырып,
Әмірсананы тұтқындатқызсаңдар, біз өз тарабымыздар сендерге күміс
ақша және торғын-торқа сынды бұймдарды сыйлаймыз, сонымен бірге
ағайынды екеулеріңді еңбек көрсетті деп мадақтап ұлы Еженге
мәлімдеме жолдаймыз. Ұлы Ежен ағайынды екеулеріңнің шын
ниеттеріңе қарап сендерге сөзсіз таусылмас қамқорлық көрсетеді» деп
ақылымызды айттық. Сөйтіп, біз оған «молун» торқасы 155 мен
«жунцзин»156 торқасын сыйлап, оны босатып, кері жібердік. Сонан соң,
біз өзіміз әскер бастап Әмірсананы тұтқындау мақсатында әрі қарай жол
тарттық.
Егер Шұлық істі тындырып, Абылай сындылардың Әмірсананы
тұтқындағандығы жөнінде хабар жеткізіп жатса, біз дереу патша ағзамға
хабардар етпекпіз.
Аталмыш істер туралы осы мәлімдеме арнайы жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 21-жылы 8-айдың 28-күні патша ағзам қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырған: «Жақсы. Хабар
алдым».
7-айдың 17-күні.

3-құжат
Бірыңғай сары түсті байрақты қытай армиясының фу-дутуны158
Шухэде өзінің қазақтардан қашып келген Жуңгул есімді улетті
сұраққа тартып болған соң орналастырғандығы туралы жазып
жіберген мәлімдемесі (мәнжу тілінде)159
157

(Цяньлун жылнамасының 21-жылы кібісе 9-айдың 2-күні)160
155

Мәтінде «gecuheri» деп хатталған торқа атауы қытай тілінді «мандуань (蟒缎)» деп аталады. Бұл –«айдаһар
жылан бейнесі салынып тоқылған торқа» деген мағынаны береді. Осы торқа түрін ВТЦВЦ кітабы шағатайша
«молұн» деп алған (күні бүгінге дейін ұйғыр тілінде төрт аяқты айдаһар жылан «молұн» деп айтылады).
156
Бұл да жоғары сападағы торқаның бір түрі.
157
Цин патшалық әскери құрылымы екі жүйеден, яғни «сегіз түсті байрақты мәнжу армиясы» мен «сегіз түсті
байрақты хань (этникалық қытай) армиясынан» құралады. Мұндағы айтылған армия түрі сол «сегіз түсті
байрақты хань армиясының» бірі.
158
Қытайша 副都统 деп хатталған. Цин патшалық әскери лауазымның бір түрі.
159
Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 20-том, 433–436-бб.
160
Яғни 1756 жылы 25 қазан.
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Құжаттың транскрипциясы
→
aha šuhede gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. amba coohai aciha be tuwašatame
tehe solon i janggin sei jugūn i unduri jafaha hasak ci
ukafi tucike beši agasi i hargangga ūlet junggul de
kimcime fonjici. alarangge. bi durbet i beši agasi i /
niyalma. duleke aniya durbet se dosi gurime yabure de
biluktu sere bade hasak i abulai se mimbe tabcilame
gamafi gūcin gūrban torgoi sere bade tehe wak kere
sere aiman i jadak gebungge niyalma boode yabuha.
ere aniya jakūn biyai juwan ilan i dobori wak kere i
hasak se gūcin gūrban torgoi bade cooholara /
šolo de bi ukame tucike. mini beye hasak i bade
bisire de donjici. hasak i hojibergen. hambaba sere
juwe dalaha niyalma. sunja tanggū cooha gaifi
serkis i giyamun aihas i jergi duin giyamun be tabcilafi
tereci amba coohai emgi kasulak gebungge bade
afandufi. horabaruk se gidabufi. tanggū funcere /
morin duribufi burulame tucike. tereci hojibergen.
hambaba se isil noor sere bade amursana de acanafi.
uheri minggan isire cooha bahafi amba coohai
baru nadan biyade isil noor i bade afandure de
amursana se geli gidabufi turun. temen poo. maikan
mucen. morin. ulha monggo boo i jergi jaka be /
yooni waliyafi ulgatu cidurtu sere bade abulai be
baime genehe. siranduhai amba cooha amcajifi.
amursana abulai be ambarame gidafi. amursana abulai
se gūcin gūrban torgoi gebungge bade burulame
genehe. hasak i fabuha cooha ton be sarakū.
fere baha jafagan niohušun songgocome yaburengge. /
umesi labdu seme donjiha. erei amala jakūn biyai
ice nadan jakūn i šurdeme amba cooha be
hasak i nuktei eremen gebungge baci amasi marihabi.
ulhai hūsun umesi cukuhe. ememu urse sundalaki
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seme gisurembi. ememu urse amursana serengge.
juwe ilan aiman be facuhūrame yabuha niyalma. /
muse erebe jafafi buki seme gisurembi seme donjiha
yargiyan tušan be inu sarakū seme alambi. geli
jafame baha telenggut i ūlet ubasi de kicime
fonjici. alarangge. bi telenggut i umekei jaisang ni
hargangge demci bihe. ere aniya amba cooha dosire de
barhan noor sere bade urgan jiran sei /
sasa tehe bihe. jakūn biyade jurgan jiran i ūlet
se meni telenggut i jaisang batumūngke. demci babanasi.
ošong sebe acafi. baita hebešeki seme niyalma
takūraha. bi tese de geleme genehakū. turgun
adarame seci. jaisang batumūngke se urgan jiran i
ūlet i sasa oros jecen de dosiki sembi. mini /
beye meni demci batumūngke. cagan hasiha se.
amba gurun de dahaki seme aifinici hebšefi toktoho.
tere nerginde mini deo boši de duin morin bufi
amba cooha bisire babe baime unggihe. amala
babanasi. ošong se. urgan jiran i ūlet i emgi
acafi. membe tabcilafi mimbe jafafi yabume hūrcin /
sere bade isinjici. hūrban hojo i jui. jai goljohoi i
uriyanghai ninju funcere boigon i urse bi. sunja
ninggun inenggi oho manggi uriyanghai se urgan jirgan i
urse uhei juwan funcere niyalma tucibufi goljohoi i
ya bade bisire. jai narin i jergi bade cooha
giyamun bisire akū babe mejigešeme turšul unggihe. /
duin sunja inenggi oho manggi. turšul i urse
jifi. goljohoi be ne kenggir i belcir bade oros i
emgi bele jeku bahara be bodome hūdašame teheki seme
narin i bade tariha usin de jihe goljohoi i emu
niyalma alaha. jai narin i jergi bade umai cooha.
giyamun akū seme alanjihabi. ere mejige bahara jakade. /
gūrban hojo i jui. jai urgan jiran. telenggut uhei
uriyanghai i emgi acafi. goljohoi be baime kenggir
baru geneki seme yabure de. ercis de isinjifi.
bi mini ajige sargan jui be gaifi. ere biyai
tofohon i dobori šolo be tuwame ukame tucifi.
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jihe uriyanghai telenggut. urgan jiran gūrban hojo i /
jui i jergi urse gemu goljohoi be baime genehe. ne
yargiyan i kenggir de bisire akū be. bi umesi
sabuhakū. ceni gisurere be donjiha. jai jaisang
hokcin neneme donjiha bade. oros de dosika sembi.
amala geli nimeme bucehe seme donjiha. bi tese de
jafabuha de. gūrban hojo i jui bisire be sembi. /
hokcin be sabuhakū sembi. baicaci. ūlet
junggul. bešsi agasi i harangga be dahame. ildun be
aliyafi namir šajigai de tehe ambasa de benefi
icihiyame tebureci tulgiyen. ūlet ubasi be taka
aha meni coohai kūwaran de bibufi fonjire
baitalara de belhebuhebi. erei jalin gingguleme /
donjibume wesimbuhe.
abkai wehiyehe i orin emuci aniya anagan i uyun
biyai orin emu de
fulgiyan fi i pilehe
hese saha sehe. /
anagan i uyun biyai ice juwe

Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Мен, пақырыңыз Шухеде, құлшылық етіп осы мәлімдемені жіберіп
отырмын. Патша ағзам мұндағы айтылған іс туралы хабардар болғай.
Ұлы армиямыздың жүгін қорғап тұратын солаң 161 қосынының
жаңгины162 сынды адамдарымыз жолда келе жатып қазақтардан қашып
шыққан, өз кезінде Бешағашқа қарасты болған Жуңгул есімді адамды
тұтқындап алып, оны сұраққа тарқан екен. Сонда Жуңгул былай деген
екен:
«Мен дөрбет Бешағашқа қарасты адам боламын. Былтыр дөрбеттер
ішкі жыққа қарай163 шегінген шақта, қазақ Абылай бізді Балықты деген
жерде тонап әкетіп, Гучин Гурбан Торгой деп аталатын жерде тұратын
уақ-керей атты тайпасының Жадақ есімді адамының үйінде жұмыс
істеткізіп қойған. 8-айдың 13-күні түнде, уақ-керей тайпасының
161

Цин патшалығына қарасты этникалық топтың бір түрі. Атаудың қытайша баламасы 索伦.
Жаңгин (janggin)  Цин патшалық әскери лауазымның бір түрі. Қытай тіліндегі баламасы 章京.
163
Яғни Цин патшалығының иелігіндегі жерлерге қарай.
162
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қазақтары Гучин Гурбан Торгой жерінде жорыққа шыққанда, мен орай
тауып қашып шықтым.
Менің Қазақ жерінде болған кезімдегі естігенім бойынша, қазақтың
Қожаберген, Қабанбай 164 есімді екі басшысы 500 әскер бастап Серкіс
қарауыл бекеті мен Айхас сынды 4 қарауыл бекеттерін тонап, сонан соң
Қасулақ (kasulak) деп аталатын жерде ұлы армияға шабуыл жасаған.
Сонда Қожаберген сындылар жеңіліске ұшырап, 100-ден астам
жылқыларынан айырылып, кері шегініп кеткен. Сонан соң, Қара Барақ
пен Қабанбай сындылар Есіл деп аталатын өзен жерінде Әмірсанамен
кездесіп, онымен бірге 1 000-ға жуық әскер бастап, 7-ай аралығында сол
Есіл өзен жерінде ұлы армияға шабуыл жасаған. Сонда Әмірсана
сындылар да жеңіліп, туларын, түйеге артқан зеңбіректерін, қазаношақтарын, сондай-ақ малдары мен киіз үйлерін түгелдей тастап, Улгату
Чидурту деп аталатын жердегі Абылайға қашып барған. Көп ұзамай ұлы
армия олармен бетпе-бет келіп қалып, Әмірсана мен Абылай ойсыра
жеңіліп, Гучин Гурбан Торгой жеріне шегініп барған. Қырылған қазақ
жасақтарының нақты санын білмедім. Тек онда аш-жалаңаш жылап
қалғандардың саны өте көп болған деп естігенмін.
Кейін, 8-айдың 7- мен 8-күндері шамасында, ұлы армияны қазақтың
Еремен деген жерінен кері шегіндіретін болған, және олардың мал
күштері өте болдырған дегенді естіп, кейбір адамдарымыз «бұларды
артынан қусақ» десе, кейбіреулеріміз «Әмірсана  екі-үш елге қарсы
бүлік шығарып жүрген адам. Біз оны ұстап берсек» дегенді айтты деседі.
Бұның шын-өтірігін білмедім».
Сонан соң, біз улеттердің төлеңгіт тайпасынан шыққан Убашы есімді
тұтқынды да сұраққа тартқан едік, ол былай деді:
«Мен төлеңгіттің Үмекей жайсаңына қарасты демчи 165 болғанмын.
Биыл ұлы армияларыңыз осылай енген шақта мен Бархан ноор деген
жердегі урган-жиран тайпасының улеттерімен бірге тұрған болатынмын.
8-айда, урган-жирган улеттері біздің төленгітіміздің Жайсаны Батумуңке
мен Бабанашы, Ошоңға сынды демчилерімізге адам жіберіп, олармен бас
қосып, кеңес құрмақ болған. Сонда мен олардан сескеніп, онда бармаған
болатынмын. Жағдайдың қалай болатындығын білген соң, жайсаң
Батумуңке сынды адамдарымыз урган-жиран улеттерімен бірге Орыс
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Мәтінде «hambaba» деп хатталған. Осы кезеңде қалыптасқан мәнжу құжаттарының біразында Қабанбайдың
есімі осылайша қате жазылған.
165
Демчи (demci)  Жоңғар хандығы әкімшілік лауазымдарының бір түрі.
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шекарасынан әрі асып кетсек деді. Ал мен өзім демчиміз Батумуңке 166
және Шаган Хашиха сындылармен «ұлы елге 167 бағынайық» деп
әлдеқашан келісіп қойғанмын. Сол үшін мен өз інім Бошайға 4 жылқы
беріп, оны ұлы армияның тұратын жерін анықтап келуге жібергенмін.
Кейін, Бабанашы, Ошоң сындылар урган-жиран улеттерімен бірлесіп
алып бізді тонап, бізді ұстап алып Күршін деген жерге апарған. Сонда
Гурбан-хожоның ұлы мен Голжохойға қарасты 600 түтіннен астам
уряңқай жұрты бар болған. Сонда 5-6 күндей болған соң, уряңқайлар
урган-жиран елімен бірлесе отырып 10-нан астам адам шығарып, оларды
Голжохойдың қай жерде екендігін және Нарын сынды жерлерде әскери
қарауылдың бар-жоғын бақылап келуге жіберген. 4-5 күннен соң, әлгі
бақылаушылар қайтып келіп былай деген: «Егістік жер іздеп Нарынға
келген Голжохойға қарасты бір адамның айтуына қарағанда, Голжохой
қазір орыстармен сауда жасап, олардан күріш астық айырбастап алу
мақсатында Кеңгірдің Белчир деген жерінде түр; Ал Нарын жерінде
әскер де, қарауыл да жоқ екен».
Осы хабарды алған соң, Голжохойдың ұлы, сондай-ақ урган-жиран
мен төлеңгіттердің басшылары уряңқайлармен бас қосып, Кеңгірге
барып Голжохойды тауып алайық деп келісіп, сол жаққа қарай жол
тартқан. Осы айдың 15-күні түнде, солармен бірге Ертіске жеткен соң
мен бір орайды пайдаланып өзімнің кіші қызымды ертіп алдым да
олардан қашып шықтым. Ал сонда келген уряңқайлар, төлеңгіттер,
урган-жиран жұрты, сондай-ақ Гурбан-хожоның ұлы сияқтылардың
барлығы әрі Голжохойды іздеп кеткен. Голжохой дәл қазір Кеңгірде ме,
жоқ па  бұны мен өз көзіммен көрмедім. Бірақ менің естуімше, сондайақ «жайсаң Хокчиннің осындан бұрынырақ естігені» деген хабар
бойынша, Голжохой әуелі Орыс жеріне еніп барып, кейін ауырудан
өлген деседі. Мен олардың тұтқыны болған кезімде Горбан-хожоның
ұлы тірі екендігіне көзім жеткен. Бірақ Хокчинді өз көзіммен көрмедім».
Жуңгул есімді улет – Бешағашқа қарасты адам болған. Сондықтан, біз
оны ыңғайы келгенде Намир Шажигай жерінде тұратын ұлықтарға
апарғызып, бұл адамға қатысты шешімді сол ұлықтар жасасын деп
ұйғардық. Ал Убашы есімді улетті біз уақытша әскери лагерімізде
қалдырып, тиісті істер жөнінде одан кеңес алып тұрсақ деп ақылдастық.
166

Автор бұл жерде адам атын шатастырып алған тәрізді. Осыдан бұрынғы мәтінде Батумуңке «жайсаң» деп
аталып, ол Орыс жеріне бармақ ниетте деп айтылған. Сондай-ақ, автордың осыдан бұрын атап кеткен
«демчилердің» есімдері де өзгеше болатын.
167
Мұнда Цин патшалығын меңзеліп тұрғаны анық.
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Жоғарыдағы айтылған іске байланысты осы мәлімдеме арнайы
жіберілді. Патша ағзам хабардар болғай.
Цяньлун жылнамасының 21-жылы кібісе 9-айдың 21-күні патша
қызыл қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырды: «Хабар алдым».
Кібісе 9-айдың 2-күні

4-құжат
Батысты тыныштандыру армиясының генерал қобасшысы
Дардаңга168 қатарлылар өздерінің қазақтарды жеңгендері туралы
жазған мәлімдемесі (қытай тілінде) 169
(Цяньлун жылнамасының 21-жылы күзгі 9-айдың «цзи сы» күні)170
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Дардаңга қатарлылар патшаға былай деп мәлімдеме жіберіпті:
«Пақырыңыз біз әскер бастап Жарлы жеріне жеткен соң жаңгин 171
Ябутаңганы 172 алдынала жіберіп, барлау жұмысын жүргіздірдік. Сонда
білгеніміз: қазақ әскерлерінің барлығы тау сайларындағы қалтарыс
жерлерде жасырынып тұр екен. 7-айдың 3-күні 173 , біз Білгунге 174 100
жасақ бастатқызып, оң қол жақтағы биіктеу төбеге барып бекінгіздік,
сонан соң біз тағы Улденге 175 100 жасақ бастатқызып, «таудың ішіне
кіріп сондағы қарақшы топтарды 176 тау сыртына алдап шығарыңдар»
дегенді ұйғарып, пақырыңыз біз 1 000 әскерімізді бөлінген бөлімшелері
бойынша бастап алып, алдыға қарай тарттық.
Сонда, алдымыздан тойтарыс жасап 2 000-нан астам қарақшылар
шықты. Біз Чинухун, Мачаң, Тетуңге және Елдеңге 177 сындыларға өз
168

Қытайша «Да эр дан а (达尔党阿)» деп хатталған.
Құжат мына жинаққа енгізілген: ПДЖФЛ, жб, 31-цзюань (бума), 5-6 бб.
170
Яғни 1756 жылы 27 қыркүйек.
171
Жоғарыдағы 3-құжаттағы осы лауазым атауына берілген түсіндірмеге қараңыз.
172
Құжатта осы мәнжу есімі оның қытайша транскрипция түрінде «Я бу тан а (雅卜唐阿)» деп хатталған.
173
Цяньлун жылнамасының 21-жылы 7-айдың 3-күні біздің жыл есебіміз бойынша 1756 жылы 27 шілде болып
табылады.
174
Қытайша «Би ли гунь (毕里衮)» деп хатталған.
175
Қытайша «Ву эр дэн (乌尔登)» деп хатталған.
176
Қазақтарды.
177
Мәтінде осы төрт адамның есідері қытайша «Ци ну хунь (齐努浑)», «Ма чан (玛瑺)», «Тэ тун э (特通额)» және
«Э эр дэн э (额尔登额)» деп хатталған.
169
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бөлімшелерін бастап алдыңғы сапты, ал Алигун, Еши, Ханиңга және
Миңжуй 178 сындыларды сол және оң жақ қанаттарға басшылық еткізіп,
пақырыңыз біз, Дардаңга мен Жалафеңга179, негізгі әскер бөлімін бастап
жауға екпінді шабуыл жасадық. Соғыс нәтижесінде біз жаудың 570-тен
астам адамын өлтіріп, 11 адамын тірідей қолға түсірдік, ал оқ тиіп
жараланған жаулар да көп болды.
Сонан соң, айдың 11-күні, біз жауынгерлерімізді бастап, жауды
қудалап Нұра жеріне жеткенде тағы 2 000 қарашыға кезігіп қалып,
олармен сұрапыл соғыс жүргіздік. Нәтижесінде, біз жаудың 340-тан
астам адамын өлтіріп, 10 адамын тірідей тұтқындадық. Тұтқынның
ішінде қарақшы Әмірсанаға қарасты Жанамбу 180 есімді жайсаң да бар
екен. Біз оны қатаң түрде тергеуге алып, нәтижесінде мынаны білдік:
Осы жолы, Әмірсана Қожабергенмен181 бірге әскер бастап бізге қарсы
шыққан екен. Әмірсана әскерлерімізден өзін жасырынып қалу үшін
бұрынғы ұстап жүрген туын көк туға алмастырған екен. Ол біздің
армиямызға тойтарып бере алмаған соң, алдын ала қашып кеткен екен.
Бұдан тыс, тұтқынға түскен Шұлық 182 есімді қазақ бізге тағы: «Біз
ағайынды екеуіміз бұрыннан бері Абылайдың сенімінде болып келеміз,
сондықтан біз сіздердің қарақшы Әмірсананы тұтқындау туалы
бұйрықтарыңызды Абылайға жеткізіп берсек» дегенді айтты. Осыдан
бұрынырақ тұтқындалған Шұрман183 есімді қазақты сұраққа алғанда, ол
да «ағайынды Шұлық, Аралбай 184 екеуі бұрыннан бері Абылайдың
сеніміне ие болып келеді» дегенді айтқан. Осы себептен, пақырыңыз біз
Аралбайды лагерімізге қалтырп, Шұлықты 7-айдың 12-күні аттандырып,
«15 күннің ішінде Абылайға барып біздің Әмірсананы тұтқындау туралы
бұйрығымызды жеткізесін» деп ұйғардық».
Бұл мәлімдеме патшаға жеткізілді. Патша ағзамнан уәзірлігімізге
«хабардар болсын» деп бұрыштама жазып жіберген.

5-құжат
178

Мәтінде осы төрт адамның есідері қытайша «А ли гунь (阿里衮)», «Э ши (鄂实)», «Ха нин а (哈宁阿)» және
«Мин жуй (明瑞)» деп хатталған.
179
Қытайша «Чжа ла фэн а (扎拉丰阿)» деп хатталған.
180
Қытайша «Чжа нань бу (扎南布)» деп хатталған.
181
Қожабергеннің есімі қытайша «Хо цзи бай эр гэнь (霍集伯尔根)» деп хатталған.
182
Қытайша «Чу лу кэ (楚鲁克)» деп хатталған.
183
Қытайша «Чу эр мань (楚尔满)» деп хатталған.
184
Қытайша «А ла лэ бай (阿喇勒拜)» деп хатталған.
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Шекара аймақты тыныштандыру армиясының сол қол орынбасар
қолбасшы-генералы Хадаха185 қатарлылар өздерінің қазақтарды
жеңгендері туралы жазған мәлімдемесі (қытай тілінде) 186
(Цяньлун жылнамасының 21-жылы күзгі 9-айдың «цзи сы» күні) 187
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Хадаха қатарлылар патшаға былай деп мәлімдеме жіберіпті:
«Далза 188 есімді бейсінің 189 мәлімдеуі бойынша, «қарауыл маңында 1
000-нан астам қазақтың бар екендігі байқалды, олар Баян тауынан 190
батысқа қарай кетіп бара жатқан көрінеді». Осы хабарды ести салып, біз,
патшаның құлдары, алдымен жасақ 191 лауазымды Самдуб 192 қатарлы
адамдарымызға 600 әскер қосып беріп, оларды жауға қарсы алдынала
аттандырдық та, іле-шала өзіміз де әскер бастап олармен сәйкесе
жорыққа шықтық.
Сөйтіп, біз бірлесе отырып қазақтарды жеңіп, олардың 100-ден астам
адамдарын өлтіріп, жылқы және қару-жабдықтарын қолға түсірдік. Бұдан
тыс біз олардың 5 адамын тұтқындап, оларды бір-бірден қинап тұрып
тергеп едік, олар жығынды болып, мынаны айтты:
«Осы реткі әскер бастап соғысқа шыққн адам – Абылайдың өзі.
Әмірсана мен Қожаберген қатарлылар 1 000 әскер бастап батыс
бағыттағы ұлы армияны193 іздеп кетті. Әмірсана бізге келгенде, еліміздегі
ақылы бар ақсақалдардың барлығы «Әмірсана 4 ойратты былықтырып
болған соң ұлы патшаға барып бағынып еді, енді міне, оған да опасыздық
жасап, біздің жерімізге қашып келіп отыр. Ол осылайша бәле-жаланы
қазаққа аудырмақшы. Егер оны дереу ұстап алып тапсырмасақ, бізге
тыныштық болмас» дегенді айтқан. Алайда, Абылай «Әмірсана – өлімнен
қашып тораңғыға тығылған бір байғұс торғайдай. Оны ұстап алып
[мәнжу әскерлеріне] тапсыра салу жөнсіз болар» дегенді айтқан. Сөйтіп,
Абылай Әмірсанамен келісімге келім, әрбір рудан жасақ жинауға бұйрық
185

Қытайша 哈达哈 деп хатталған.
Құжат мына жинаққа енгізілген: ПДЖФЛ, жб, 31-цзюань (бума), 7-8 бб.
187
Яғни 1756 жылы 27 қыркүйек.
188
Қытайша «Да эр чжа (达尔扎)» деп хатталған.
189
Мәтінде қытайша «бэй цзи (贝子)» деп хатталған бұл сөз Цин патшалық дәуіріндегі мәнжу-моңғол ақсүйектік
иерархиясындағы лауазым атақ. Оны Шыңжаңдағы қазақтар «бейсі» деп өз тілдеріне бейімдеп алған.
190
Қытайша «Ба янь шань (巴颜山)» деп хатталған.
191
Қытайша «чжа са кэ (扎萨克)» деп хатталған. Цин патшалығы моңғол сияқты халықтардың арасында орнатқан
билік жүйесіндегі лауазым атақ.
192
Қытайша «Сань ду бу (三都布)» деп хатталған.
193
Яғни алдынғы құжатта аталған Дардаңга қолбасшылық еткен «батысты тыныштандыру армиясын».
186
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түсірді. Сонан соң Абылай алдымен 1 000 әскер бастап Қуқазалық 194
тауына барады. Сонда, ол алыстан сіздердің әскерлеріңіздің айбынды
екендігін байқап қалып, іштей үрейленген. Сөйтіп, ол сіздердің ұлы
армияларыңыздан жеңіліп қалды. Осыдан бұрынырақ, Абылай ұлы
жасақтарыңыздың келе жатқандығын біле салысымен өзінің ел-жұртын
алысқа көшіріп жіберген».
Біз, патшаның құлдары, былай деп ойлады: қазақтың қалың жұрты
әсілі екі ойда екен. Ал Абылай болса, ол Әмірсананың сайқалдығына
алданып, оны жақтап, оған пана болып отыр. Қазір, міне, патша ағзамның
таусылмас құт-берекесінің арқасында, жауымыз жеңіліске ұшырап, әрі
қашып кетті. Абылай да бізден ұрейленіп, жүрегі жарылып болды.
Пақырыңыз біз әскер бастап әрі қарай қудалау жорыққа шықпақпыз».
Бұл мәлімдеме патшаға жеткізілді. Патша ағзамнан уәзірлігімізге
«хабардар болсын» деген бұрыштама жазып жіберілді.

6-құжат
Шекара аймақты тыныштандыру армиясының сол қол орынбасар
қолбасшы-генералы Хадаха қатарлылар өздерінің қазақтарды
қудалап соқылағандықтары туралы жазған мәлімдемесі (қытай
тілінде) 195
(Цяньлун жылнамасының 21-жылы күзгі 9-айдың «и хай» күні)196
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Хадаха қатарлылар патшаға былай деп мәлімдеме жіберіпті:
«Пақырыңыз біз қазақтарға шабуыл жасап, оларды жеңгеннен кейін,
«сань чжи да чэнь» 197 лауазымды Дашцерең 198 мен «фу дутун» 199
лауазымды Хурки200 қатарлыларға әскер бастап қазақтардың ізіне түсуді

194

Қытайша «Гао ха са ла кэ (篙哈萨拉克)» деп хатталған. 7-құжатта «Қасулақ (kasulak)» деп хатталлған жер
атауы бар.
195
Құжат мына жинаққа енгізілген: ПДЖФЛ, жб, 31-цзюань (бума), 14-15 бб.
196
Яғни 1756 жылы 3 казан.
197
Қытайша «散秩大臣» деп хатталған. Цин патшалық әскери лауазым.
198
Қытайша «Да ши це лин (达什策凌)» деп хатталған.
199
Қытайша 副都统 деп хатталған. Цин патшалық әскери лауазым.
200
Қытайша «Ху эр ци (瑚尔起)» деп хатталған.
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тапсырдық, сонымен бірге «цзун гуань» 201 лауазымды Ебош202 пен «ши
вэй» 203 лауазымды Кичебу 204 қатарлыларға әскер бастап әлгілердің
соңынан барып олармен селбесе қимылдауды ұйғардық, ал өзіміз
армиямыздың негізгі бөлігін бастап алға қарай жорығымызды
жалғастырдық.
Кейінірек, Дашцерең мен Хурки қатарлылар былай деп мәлімдеме
жіберіпті: «Біз Абылайдың артқы шебін қуып жетіп, оның 100-ден астам
адамының басын алып, 200-ден астам жылқысын және 100 данадан астам
құрал-жабдығын қолға түсірдік. Сонан соң, біз тағы Абылайға қарасты
өзге бір топ жасақты бастаған Бөгенбаймен205 шайқасып қалып, осы бір
топ жаудың 20-дан астам адамын өлтіріп, 1 адамын тұтқындап, 40-тан
астам жылқысын қолға түсірдік.
Сонан соң, біз қашып кеткен Абылай мен Бөгенбайды арттарынан
қудық. Сол кезде, жаудың адамдары жан-жаққа бытырап кеткен. Біздің
Дашцерең, Хурки сынды адамдарымыз сол қашқындардың арасынан
Ханцзиэрту 206 батыр сынды 4 адамды ұстап алып, оларды сұраққа
тартқан. Сондағы белгілі болғаны: осыдан 2 күн бұрын, қарақшы
Әмірсана біздің Батысты тыныштандыру армиямыздан жеңіліп, Ни-я-сыту207 тауына қашып кеткен. Осы хабарды аласалысымен біз дереу әскер
бастап сол жаққа қарай қуалай жөнелдік. [Сол маңға барған соң] төрт
төңірекке көз салып едік, әлгілердің ізі көрінбеді. Біз тұтқындалған
қарақшыларды қайтадан сұраққа тарттық, сонда олар: «Әлгілер асылы
осы тауға келіп бекінеміз деп ақылдасқан болатын. Қазіргі жағдайға
қарағанда, олар Абылайдың ауылына 208 қарай шегініп кеткен болса
керек» деп жауап берді.
Сонан соң, Ебош, Кисаб қатарлылар мынадай мәлімдеме жіберді: «Біз
Со-кэ 209 жеріне жеткенде 200-ден астам қарақшыға кездесіп қалып,
оларға шабуыл жасап, 8 адамдарын өлтірдік. Олардың қалған адамдары
қашып кетті».

201

Қытайша 总管 деп хатталған. Цин патшалық әскери лауазым.
Қытайша «Э бо ши (鄂博什)» деп хатталған.
203
Қытайша 侍卫 деп хатталған. Цин патшалық әскери лауазым.
204
Қытайша «Ци чэ бу (奇徹布)» деп хатталған.
205
Қытайша «Бу гунь бай (布滚拜)» деп хатталған.
206
Қытайша «杭吉尔图» деп хатталған.
207
Қытайша «呢雅斯图» деп хатталған.
208
Мәтінде «чао суй (巢穴)», яғни «уясы» деп алынған.
209
Қытайша «索克» деп хатталған.
202
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Сонан соң пақырыңыз біз жорығымызды жалғастырдық. 7-айдың 23күні біз Есіл 210 жеріне келіп, Батысты тыныштандыру армисымен бас
қосып, [Әмірсананы] тұтқындау ісін талқыладық.
Бұл мәлімдеме патшаға жеткізілді. Патша ағзамнан уәзірлігімізге
«хабардар болсын» деген бұрыштама жазып жіберілді.

7-құжат
Әскери күштерді [Қазақ жерінен] шегіндіру сынды мәселелерге
байланысты Батысты тыныштандыру армиясының генералы
Дардаңга сынды қобасшыларға патшаның түсірген бұйрығы (қытай
тілінде) 211
(Цяньлун жылнамасының 21-жылы күзгі 9-айдың «и хай» күні)212
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Дардаңга қатарлылар патшаға былай деп мәлімдеме жіберіпті:
«Пақырыңыз біз тұтқындалған Шұлық, Аралбай сынды қазақтарға
«Абылайға барып, біздің Әмірсананы тұтқындау туралы бұйрығымызды
жеткізіңдер» дегенді ұйғарған болатынбыз. Кейінірек, пақырыңыз біздің
қолымызға түскен Хан-цзи-лэ-ту және Жауқаш 213 сынды қазақтар да
«Абылайға барып, оған тез арада [Әмірсананы] ұстап беру жөніндегі
бұйрықтарыңызды жеткізіп берейік» деген өтініштерін білдірді.
Сондықтан, біз Хан-цзи-лэ-туды ұстап қалып, Жауқашты өз еліне
жібергенбіз.
Содан кейін, 7-айдың 27-күні, олар біздің әскери лагерімізге оралды.
Шұлық: «Ұйғаруларыңыз бойынша біз сіздердің бұйрықтарыңызды
Абылайға жеткіздік. Сонда Абылай өзінің әскер бастап келген себебін –
Ұлы елмен жауласу емес, Әмірсананы іздеп жүргендігімен түсіндірді.
Алайда, ол келер жолында Ұлы армия тарабынан шабуылға ұшырап,
жеңілгендігін айтты; Сондай-ақ ол: «Әмірсананың қазіргі таңда құдды бір
өлімнен қашып тораңғыға тығылған бөйшара төрғай сияқты жан. Оны

210

Қытайша «И ши лэ (伊什勒)» деп хатталған.
Құжат мына жинаққа енгізілген: ПДЖФЛ, жб, 31-цзюань (бума), 17-18 бб.
212
Яғни 1756 жылы 3 казан.
213
Қытайша «Чжао хуа ши (昭华什)» деп хатталған.
211
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тұтқындау қиын емес. Дегенмен, ұлы патша кайырым көрсетіп оны тірі
қалдырса екен» деген сөздерді айтты» деп мәлімдеді.
Жауқаш та Шұлықпен бірге келген.
Сонда біз Шұлық қатарлыларға: «Біз ұлы патшаның бұйрығымен екі
бағытпен армия бастап Әмірсананы тұтқындауға келгенбіз. Оны қолға
түсірмей біз жорығымызды тоқтатпаймыз. Қазіргі таңда, Абылай
қатарлылар әліде Әмірсананы тұтқындап, бізге тапсырудың орнына сан
құбылып, Әмірсана үшін жалынуда. Осылай істеп, сендер өздеріңді
тынықтырып алмақсыңдар – бұл айқын көрініп тұр. Сендер барша қазақ
жұрттарыңа пәле-қала әкеле жатқандықтарыңды білмей тұрсыңдар» дедік.
Сонда Шұлық қатарлылар қайтадан былай деп мәлідеді: «Біздің
Абылайымыз тек бір үміт болып қала ма деген ойымен Әмірсана үшін
жалынып отыр. Егер сіздер «[Әмірсананы] міндетті түрде тұтқындап,
бізге тапсыру керек» десеңіздер, біз ол бұйрықтарыңызға қарсы шыға
алмаспыз! Сондықтан, бізге тағы 15 күн беріңіздер. Біз күндіз-түні ат
шаптырып барып Әмірсананы тұтқындап сіздерге тапсырып береміз.
Сіздерді алдаудан аулақпыз».
Сонда біз оларға тағы: «Бұл сендердің өздеріңді тынықтыру алу үшін
қолданған амалдарың болар. Солай болсын, болмасын, біз бәрібір бұл
қылықтарыңа қарамастан тек ұлы патшамыздың бұйрығын ғана орындап,
әскери жорығымызды әрі қарай жалғастырып, опасыз қарақшыны
тұтқындамақпыз. Сонда бізге кезіккен сендердің ауылдарыңды да түк
қалдырмай қырып тастаймыз. Сендер асылы Абылаймен бірге ненің
пайдалы, ненің зиян екендігін жақсылап тұрып ақылға салып көргендерің
жөн» дегенді айттық та, Шұлық пен Жауқаш қатарлыларды қайтадан кері
жібердік. Пақырыңыз біз бас қосып, былай деп ақылдастық: Абылай
қарақшы Әмірсананы тұтқындап әкеле ме, жоқ па? – бұл белгісіз нәсер.
Сондықтан біз жорығымызды жалғастыра берейік».
Жоғарыдағы мәлімдеме патшаға жеткізілді. Патша ағзамнан
уәзірлігімізге «хабардар болсын» деп бұйрық түсірді.
Патша ағзам Әскери істтер басқармасының уәзіріне былай деп бұйрық
түсірді: «Дардаңга, Хадаха қатарлылар «біз Абылайға адам жіберіп, оған
Әмірсананы бізге ұстап беру туралы бұйрықты жеткіздік» деген сөздер
айтылған мәлімдемелерін жіберіпті. Қарақшы Әмірсана тәңірдің
жазалауынан құтыла алмайтындығы сөзсіз. Дегенмен, қазірге дейін
Абылай Әмірсананы ұстап бермеді, ал күн болса қыс түскен себептен
суытып кетті. Осыдан бұрынырақ мен Дардаңга, Хадаха қатарлыларға
132

армиямызды уақытша шегіндіру туралы бұйрық түсіргенмін. Бұл
бұйрығымның жеткізілуі кешіккен болса керек, әлінге дейін [Дардаңга
мен Хадаханың қолына] жетпепті. Ендеше, Дардаңга қатарлыларға
қайтадан былай деп бұйрық түсірілсін: олар менің алдынғы бұйрығым
бойынша армиямызды шегіндіріп, сонымен бірге тұтқындалған
қазақтардың бір-екеуін өз елдеріне қайтарып, Абылайға былай деп айқын
түрде ойларың жеткізсің: «Күннің суықтығы себебінен, біз ұлы
патшамыздың бұйрығы бойынша армиямызды қазірше шегіндіріп
әкетпекпіз. Егер сендер қарақшы Әмірмсананы тұтқындап бізге
тапсырмасаңдар, біз келесі көктемде әскерлерімізді қайтадан осында
әкеліп, елдеріңді түгелдей қырып тастаймыз». Шегінгеннен кейін,
Дардаңга Чеңгуңжабпен 214 бірлесе барып Чингунзабті 215 қолға түсірсін.
Сонымен бірге, Ханиңга Ілеге жіберілсін, ол сонда Жаохуэйге 216
көмектесіп, сондағы істі әл қылсын. Ал улет Жайсаны Басаң да осы жолы
көп еңбек көрсетіпті, сондықтан оған менің қамқорлығымды көрсетіп,
«нэй дачэнь» 217 лауазымын тағайындап, сыйлық ретінде 200 сәрі күміс
ақша берілсін. Сондай-ақ «цзо лин» лауазымды солаң Мотохалиға218 да
менің қамқорлығым көрсетіліп, бірінші дәрежелі «ши вэй» лауазымы
тағайындалып, сыйлық ретінде 100 сәрі күміс ақша берілсін. Осы жолғы
әскери жорықта еңбек көрсеткен адамдар түгелдей анықталып, оларды
қалай марапаттау туралы ақылдасыңдар».

8-құжат
Шет аймақтарды тыныштандыру армиясының оң қол орынбасар
генералы Хадаханың қазақ Абылайды жеңгендігі және Әмірсананы
тұтқындау ісі жөнінде жазып жіберген мәлімдемесі (қытай тілінде)219
[Цяньлун жылнамасының 21-жылы 9-айдың 4-күні]220
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы

214

Қытайша «Чэн гунь чжа бу (成衮扎布)» деп хатталған.
Қытайша «Чин гунь чжа бу (清滚杂卜)» деп хатталған.
216
Қытайша «兆惠» деп хатталған.
217
Нэй дачэнь (内大臣) – Цин патшалық лауазым.
218
Қытайша «莫托和里» деп хатталған.
219
Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 20-том, 264–266-бб.
220
Яғни 1756 жылы 27 қыркүйек.
215
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Біз, патшаның құлы Хадаха және басқалар, осы мәлімдеме арқылы
патша ағзамға төмендегі жәйтті мәлімдейміз.
Біз әскер бастап 7-айдың 13-күні Боз-Шіршік221 жеріне барып қонған
кезде, біздің осыдан бұрынырақ елші ретінде қазақтарға жіберген нэй-дачэнь 222 лауазымды Юйбао мен шивэй 223 лауазымды Шундене әскери
лагерімізге оралып келіп, «Қазақ адамдары өз ауылдарымен бірге
Баянауылдан батысқа қарай Есіл жеріне көшіп кетті» дегенді айтқан.
Сонда, біз ауыр жабдықтарымызды артқа қалдырып, өзіміз жеңіл атты
әскерлерімізді бастап Есіл, Нұра сынды жерлерге кеткен болатынбыз –
бұл жөнінде біз патша ағзамға мәлімдеме жазып жіберген болатынбыз.
Аталмыш айдың 18-күні, армиямыздың артқы шебіндегі ауыр
жабдықтарымызға жалпылай жауапты болып жүрген бейсі 224 Даржа
(Даэрчжа) сынды адамдарымыз бізге келіп, «біз өзіміздің қарауыл
бекетімізден әрі алыстау жерде 1 000-нан астам қазақ Баянауылдың
шығысынан батысына қарай жүріп бара жатқандығын байқап қалды»
дегенді мәлімдеді. Біз дереу чжасакэ 225 лауазымды Садубу, орынбасар
зунгуань 226 лауазымды Эмубу, бірінші дәрежелі шивэй лауазымды
Цичэбу, Куаланьда және Шуделе, сондай-ақ «фэнень цзянцзюнь» 227
атағына ие Суньнянь сындыларға 600 әскер беріп, оларды сол күні-ақ
Даржаларға көмек беруге жібердік. Чжасақ Сандубу сындылар өздеріне
тапсырылған әскерлерді бастап барып бейсі Даржамен бас қосып, келесі
күні әлгі қазақтардың артына түскен екен, сондай-ақ олар ол туралы
бізге мәлімдеме жіберіпті. Сонан соң, біз әскер бастап оларға көмет
беруге аттандық. Алайда, біз барып болғанша, Сандубу сындылар
қазақтарды әлдеқашан жеңіп болған екен. Сонан соң, біз қазақтардың
артынан қуып барып, олардың 100-ден астам адамдарының басын кесіп,
жылқылары мен жабдықтарын тартып алдық, және 5 қазақты тірідей
ұстап алдық.

221

Мәтінде қытайша «Босыциэрцикэ» (博斯奇尔齐克) деп хатталған.
Қытайша 内大臣 деп хатталған. Цин патшалық лауазымның бір түрі. Мәнжу тіліндегі баламасы «dorgi-amban».
223
Қытайша 侍卫 деп хатталған. Сөзбе-сөз алғанда «қорғаушы» деген мағыны білдіретін бұл лауазым атақтың
мәнжуше баламасы «hiya». Бұл әуелі патшаның орда гвардиясының жауынгерлеріне берілетін атақ. Кейін келе,
бұл атақ Орта Азия жерлеріне енген Цин патшалық күштері арасында патша тарабынан берілген құрмет атақ
ретінде де пайдаланылған тәрізді.
224
Қытайша «бэйзи» (贝子) деп хатталған. Цин патшасы тарабынан мәнжу және қалқа моңғол ақсүйектеріне
берілетін атақтың бір түрі. XIX ғасырға келгенде, Цин патшалығының билік құзырына енген кейбір қазақ төрелері
де осы атаққа ие болған. Сол кездегі қазақтар бұл атақты «бейсі» деп қазақ тіліне икемдеп айта бастаған.
225
Қытайша 扎萨克 деп хатталған.
226
Қытайша 副总管 деп хатталған.
227
Қытайша 奉恩将军 деп хатталған. Цин патшалық құрмет атағының бір түрі.
222
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Сөйтіп, біз әлгі тұтқындарды бірінен соң бірін қатаң түрде сұраққа
тартып, «сендерге қолбасшы болып жүрген кім? Әмірсана қазір қайда?
Өздерің не үшін осында келдіңдер?» деген сұрақтарды қойған едік, олар
былай деп жауап берді:
«Мұнда әскер бастап келген – Абылайдың өзі. Ол алдын-ала 1 000
әскер бастап келіп отыр. Ал Әмірсана мен Қожаберген де 1 000 әскер
бастап батыс бағытындағы армияларыңды іздеп кеткен.
Әмірсана біздің Қазақ жеріне келгеннен бері, біздегі жастар жаппай
«Әмірсана бізге жақсылық жасаған. Оны ұстап беруге болмайды»
дегенді айтып келсе, қариялар түгелдей «Әмірсана төрт ойратқа зиян
келтіріп болған соң ұлы патшаға228 бағынған. Қазір, міне, ол ұлы патшаға
да опасыздық жасап, біздің Қазақ жеріне қашып келіп отыр. Әмірсана
осылай бізге келу арқылы асылы өзіне төніп тұрған апатты бізге
аудармақшы. Одан бізге не пайда? Сондықтан, егер ұлы патша әскер
жіберіп жатса, біз Әмірсананы ұстап бергеніміз жөн. Сонда ғана бізге
тыныштық болады. Ал оны ұстап бермесек, біздің ауылдарымыз
шайқалып, өзіміз бала-шаға және мал-мүліктерімізден айырыламыз»
дегенді айтып, бір тоқтамға келе алмаған. Ал Абылайдың ойы былай:
Әмірсана қазіргі таңда құдды жыртқыш бүркіттен қашқан торғай сияқты,
оның тілейтіні тек қана өлімнен аман қалу. Мұндай жағдайда біз оны
қалайша ұстап бермекпіз?
Абылай мен Әмірсанан ақылдаса келе Қуқазалақ тауына229 барып бас
қосып, ішкеріден 230 келген армияны сол жерден тоспақ болған. Егер
ішкеріден келген әскердің саны аз болса, олар сол әскерлерге қарсы
соғыс ашпақ; ал егер келген әскердің саны көп болып жатса, онда олар
өзгеше іс-қимыл жасамақ болған. Олар осылайша келісіп алған соң, сол
келісімдерін әр ауылдарға жеткізіп, сол ауылдардан әскер жинаған.
Сонан соң, Абылай алдымен 1 000 әскер бастап Қуқазалақ тауына
жеткенде мәнжу әскерлерінің аса айбынды екендігін байқайды. Онымен
қоса сол кезде күн де батайын деп қалған. Сондықтан, біз баршамыз
ақылдаса келе әуелі түнде демалып алып, екінші күні жағдайға қарай
әрекет жасамақ болғанбыз. Солай істейміз деп жатқанда, ішкеріден
келген әскерлер кенеттен бізге шабуыл жасады. Оған төтеп бере алмаған
Абылай жеңіліске ұшырап, іле-шала әскер бастап қашып кетті.
228

Яғни Цин патшасы. Мұнда құжат авторы қазақтардың сөздерін Цин патшалығының дискурсына лайықты етіп
өзгерткендігі анық.
229
Мәтінде қытайша «Хао Хасалакэ шан» (毫哈萨拉克山) деп хатталған.
230
Мәтінде қытайша «нэй ди» ( 内 地 ) деп хатталған. Мұнда да құжат авторы қазақтардың сөздерін Цин
патшалығының дискурсына лайықты етіп өзгерткен.
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Мәнжу әскерлерінің саны көп әрі айбынды екендігін білген Абылай
алдыңғы күні-ақ адам жіберіп, өз ауылын көшірткізіп жіберген. Абылай
әлдеқашан мәнжу әскерлерінің мерген болатындығы жөнінде хабардар
болған. Осы жолы, міне, ол өзі де жеңіліп отыр. Сондықтан, қазір оны
үлкен үрей басқан».
Қазақ тұтқындары осылай жауап берді.
Біздің ойымызша, Абылай – қазақтарға басшы болып жүрген адам.
Оған қарасты адамдар екі ойда болса, Абылайдың өзі түк нәрсені сезбей,
ненің пайдалы ненің зиянды екендігін ойламай Әмірсананы жақтап
жүрген көрінеді. Мұнда ол Әмірсананың айлахарлығына алданып
жүргендігі анық. Сол себептен де ол өз ауылын алысқа әкетпек.
Дегенмен, патша ағзамның құт-берекесі мен айбарының арқасында біз
Абылайды жеңдік. Қазіргі таңда Абылай жүрегі жарылып, өз ауылына
қарай қашып кетті. Біз дереу әскерімізді бастап Абылайдың ізіне түсіп,
оны қуып жетуге аттанбақпыз.
Жоғарыдағы істерге байланысты біз осы мәлімдемені жібердік.
Цяньлун жылнамасының 21-жылы 9-айдың 4-күні осы мәлімдемеге
байланысты [Әскери істер басқармасы] уәзірлігіне патшаның мынадай
бұйрығы түсті: «Хабардар болдым».

9-құжат
Батыс аймақтарды тыныштыру армиясының орынбасар оң қол
генералы Далдаңаның Әмірсананы тұтқындау ісі жөнінде жазып
жіберген мәлімдемесі (қытай тілінде)231
[Цяньлун жылнамасының 21-жылы 9-айдың 4-күні]232
Құжат туралы қысқаша түсіндірме: бұл құжаттың мазмұны мәнжу
тілді өзге бір құжатпен, яғни ЦСМДХ, 19-том, 260–264-беттерінне
енгізілген құжаттың мазмұнымен сәйкес келеді. Аталмыш құжатты біз
осы кітабымызға енгіздік (жағарыдағы 1-құжатқа қараңыз). Екі нұсқа
арасындағы айырмашылық тек құжат авторы мен құжаттың уақыты
231
232

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 20-том, 260–264-бб.
Яғни 1756 жылы 27 қыркүйек.
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туралы мәліметтің сәйкеспеуінде. ЦСМДХ, 19-томына енгізілген мәнжу
тілді құжат бірнеші адамның, яғни Церең, Далдаңа, Жалуңа, Аригун,
Оши, Ханиңа, Хасақшира, Нима және Тунтуб сынды Цин ұлықтарының
атынан жазылса, ЦСМДХ, 20-томына енгізілген құжаттың қытай
тіліндегі нұсқасы тек «Далдаңа сындылардың мәлісдемесі» деп
көрсетілген; Ал ЦСМДХ, 19-томына енгізілген мәнжу тілді құжат
нүсқасы құжаттың нақты жазылған уақыты (біз мұндай уақытты кіші
жақша () арқылы көрсетір отырмыз) бойынша, яғни «(Цяньлун
жылнамасының 21-жылы 7-айдың 17-күні)» деп көрсетілсе, ЦСМДХ,
20-томына енгізілген қытай тіліндегі құжат нұсқасының уақыты Цин
патшасының құжатқа бұрыштама жазған уақыты (біз мұндай уақытты тік
жақша [] арқылы көрсетір отырмыз) бойынша, яғни «[Цяньлун
жылнамасының 21-жылы 9-айдың 4-күні]» деп белгіленген. Мәнжу және
қытай тілдерінде жазылған осы екі құжат нұсқаларындағы адам есімдері,
этнонимдер және жер-су аттаулар өзара бір-бірімен сәйкес келеді. Бұл
біз үшін қызықты, өйткені, біз осындай бір-біріне сәйкес келетін
үлгілерден Цин патшалық ресми жазбаларындағы қазақ сөз-атауларына
қатысты
мәнжу-қытай
транскрипциялау
жүйесінің
қалай
қалыптасқандығын, онда қандай ерекшеліктердің бар екендігін
байқауымызға болады.
Төменде біз жер-су аттаулары мен адам есімдерінің екі құжаттағы
балама түрлерін тізбектеп беріп отырмыз:

1

Мәнжу тілінде
(ЦСМДХ, 19-том, 260–
264-бб.)
daldangga

Қытай тілінде
(ЦСМДХ, 20-том, 260–
264-бб.)
达尔党阿

Қазіргі қазақ тіліндегі
Құжаттың
транскрипциясы
Далдаңа

2

yarla

雅尔拉

Жарлы233

3

hasak

哈萨克

қазақ
Қабанбай

234

4

habambai

罕巴巴

5

naurusbai

诺罗斯拜

233

Науырызбай

Мәнжу және қытай тілдеріндегі транскрипция түрлеріне қарағанда, бұл жер атауы осы құжаттарды жазған
адамдарға «Ярлы» деп естілген. Алайда, бұл қазақшадан келмегендігі анық. Асылы, қазақ тілінде мұндағы сөз
басындағы дыбыс «ж-» деп оқылуға тиісті (яғни, бұл жер атауы «Жарлы» деп оқылуға тиісті). Шамасы,
мәржулерге бұл жер атауы әң әуелі Қазақ даласына енген Цин армиясының құрамында болып, мәнжулерге
тілмәшдік қызмет атқарып жүрген «и-» дыбысты түркі жұрты (кейінгі «ұйғыр» деген ортақ атауға ие болған түркі
жұрты) өкіллінің аузынан естілген болса керек.
234
Құжаттың қытайша нұсқасында екі есімі де, яғни мәнжу тіліндегі нұсқасында «habambai» (біздің кестеміздегі
4-есім) деп жазылған есімі де, «Ханбаба» есімі (біздің кестеміздегі 4-есім) де осылайша «Ханьбаба» (罕巴巴) деп
транскрипцияланған. Жалпы, Қабанбайдың есімі Цин патшалық мәнжу-қытай жазбаларының біраз жерлерінде
«Хамбаба» немесе 罕巴巴 деп қате жазылады. Ал мұндай қателікті бастап берген – біздің осында талқылап
отырған құжатымыз болса керек.
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6

amursana

阿睦尔撒纳

Әмірсана

7

hojibergen

和集博尔根

Қожаберген

8

nura

努拉

Нұра

9

curman

楚尔满

Шұрман

10

curuk

楚鲁克

Шұлық

11

aralbai

阿拉尔拜

Аралбай

12

isil

伊什尔

Есіл

13

naiman

?

найман

14

abral

阿布拉尔

Абырал

15

ūlet

额鲁特

улет

16

dubjur

都布珠尔

Дубжур

17

karacin

喀拉沁

қарачин

18

hambaba

罕巴巴

Ханбаба

19

handubai

罕都拜

Хандыбай

20

janambu

札南布

Жанамбу

21

jamdza

札木参

Жамжа

22

delek

得勒克

Делек

23

beši agasi

伯什阿哈什

Бесағаш

24

dagan den

达罕登

Дағандын

25

abelbes

阿巴拉博斯

Әбілпейіз

26

ūmur

鄂木尔

Ғұмыр

27

boto kara

博罗喀拉236

Ботақара

28

ike nure

伊克努拉

Ике Нұра237

29

abulai

阿布赖

Абылай

30

bayan

巴彦

Баян

31

hotongkara

和通喀拉

Хотоңқара

32

batumemut

巴图马木特

Батумамұт

33

hūmci

和米齐

Хомчи

34

barsadai moo

巴尔萨岱冒

Барсадай-Мао

35

šahun tala

空旷之地

36

jao hūi

235

238

Сұрыдала
Жаохуэй

239

?

235

«Найман» этнонимінің қытай тіліндегі транскрипциясы осы құжатта берілмеген. Дегенмен, ол осы құжаттың
жалғасы болуға тиісті өзге бір құжатта, яғни ЦСМДХ, 20-том, 256–258-беттеріне енгізілген құжатта беріліп,
қытайша 奈曼 деп жазылған (біздің осы кітабымызға енгізілген келесі құжатқа қараңыз).
236
Мұнда мәнжу тіліндегі нұсқасында «boto kara» деп жазылған жер атауының «-to» деген екінші буыны қытай
тілінде «ло» (罗) деп қате транскрипцияланған.
237
Яғни «Үлкен Нұра». Мұндағы «ике» сөзі моңғол тілінде «үлкен» деген мағынаны білдіреді
238
Қытай тілінде «бос жер» деген мағынаны білдіреді. Жоғарыдағы құжаттың мәнжу тіліндегі нұсқасында
кездесетін «Сұрыдала» жер атауына берілген түсіндірмемізге қараңыз.
239
Мәнжу тілді құжатта «jao hūi» деп жазылған бұл есім құжаттың қытай тіліндегі аударма нұсқасында
берілмеген.
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10-құжат
Батысты тыныштандыру армиясының генералы Далдаңа
сындылардың «Шұлықтан біз Әмірсананың қайда екендігін
сұрадық» деген мағынадағы мәлімдемесі (қытай тілінде)240
[Цяньлун жылнамасының 21-жылы 9-айдың 4-күні]241
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, пақырыңыз Далдаңа мен басқалар, осы мәлімдеме арқылы
өзіміздің қазақтарды жеңгендігімізді патша ағзамға хабарлаймыз.
7-айдың 2-күні, біз әскер бастап Нұра жеріне төте жүріп барып
Әмірсананы, сондай-ақ онымен бірге жүрген Абылайды тұтқындаймыз
деп патша ағзамға мәлімдеме жазып жіберген болатынбыз. Сол күні, біз
тау ішін тінтіп, онда барлау жұмысын жүргізу мақсатында әскерімізді
жібергенбіз. Сол әскерлеріміз Жарлы жерінің оңтүстік жағындағы тау
етегінде мылтық атылып, шайқас болып жатқандығын естіген. Біз дереу
әскерімізді бастап, ат шаптыртып сонда бардық. Біздің келе
жатқанымызды байқап қалған қазақ қарақшылары бізден қорқып, тау
арасына қарай қашып кетті. Сонда, біздің әрі тау ішін тінтуге жіберілген,
жаңгин лауазым міндетін атқарып жүрген Ябутаңа есімді адамымыз бізге
келіп мынаны айтты:
«Біз генерал ұлық сіздің бұйрығыңыз бойынша жақын жердегі таудың
шетіне жеткенде, сол жерден 4 қазақ шыға келді. Біз оларды қуып барып
ұстамақ болып едік, кенетте таудың ішкі жағынан тағы 200-300 адам
шыға келіп, бізге қарай шапты. Біз олармен енді ғана шайқасайық деп
жатқан шақта, әлгі қарақшылар сіздердің келе жатқандарыңызды байқап
қалып, сол арадан дереу шегініп кетті».
Осыны естіген соң, біз былай деп ойладық: мына қазақтар тау ішінен
кенеттен шыға келіп біздің жасақтарымыздың жолын тосап, соғысуға
дейін бармақ болғандықтарына қарағанда, таудың арғы терең жерінде
олардың жасырынып жатқан әскерлері бар болуы ықтимал. Бұлар біздің
жасақтарымызды өздері бекініп алған қауыпты жерге алдап апарғылары
келген тәрізді. Осыны ескере келе, біз бір жағына лагерімізді тау
240
241

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 20-том, 258–260-бб.
Яғни 1756 жылы 27 қыркүйек.
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мойнағының
тосалқы
жеріне
орналастырып,
бір
жағынан
жауынгерлерімізді таудың биік жеріне шығып барлау жасауға жібердік.
Сол барлаушыларымыз былай деп мәлімдеп келді:
«Қарашылар расында 200 немесе 300-ден топтасып алып, таудың
терең сайларында жасырынып алған екен. Олардың арғы жағында тағы
үш жерден жол белгісі ретінде от жағылған. Демек, қарақшылар осы
жаққа қарай тағы әскер әкеле жатқан түрі бар».
Біз дереу бас қосып мынадай ортақ пікірге келдік: Қарақшылар
расында әскерлерін жасырып алып бізді сонда алдап апармақ екен. Олар
түндетіп келіп біздің жылқыларымызды тонап, лагерімізді ойсыратып
кетуі де мүмкін. Мұндайда біз дереу алға қарай шабуыл жасасақ,
олардың айлахарлығына түсіп қалуымыз мүмкін деп ойладық. Оның
үстінде, бұл кезде кеш патып кеткен еді. Сондықтан, біз жаудың
түндетіп келіп шабуыл жасауынан сақтанып, ертеңгі күні
жасақтарымызды іріктеп, сол іріктелген жасақтарымыз арқылы жауды
жазық жерге алдап әкелгізіп, сол жазық жерде жауды түгелдей қырып
тастасақ деген бекімге келдік.
Осылайша ақылтасып болған соң, біз лагеріміздің ішкі жағына да,
сыртқы жағына да қауыпсыздық шарасын күшейтіп, жылқыларымызды
бір жерге жинап апартқызып, төр жағымызға да қарауыл орнатып,
барлық сақтық шараларды тиянақты етіп жасап қойдық.
Алайда, осы түні қарақшылар біз жаққа жақындамады. Айдың 3-күні,
біз алдымен Билигунді 100 әскермен оң жақтағы биік төбенге барып
бекіндірдік. Сонан соң, біз тағы Улденге таңдап алынған 100
жауынгерімізді беріп, оны тау ішінен қарақшыларды алдап шығаруға
жібердік. Ал біз өзіміз қалған 1 000 әскерді жеке-жеке отрядқа бөліп
алып, оларды бастап жорыққа шықтық.
Біздің әлгі алдын-ала жіберілген 100 әскерімізді көрген
қарақшылардың 2 000-нан астам адамы тау ішінен шығып, біздің
әскерлерімізге
қарсы
шабуыл
жасаған.
Содан
кейін,
біз
жауынгерлерімізді сапқа тұрғыздық. Біздің бұйрығымыз бойынша,
Цинухунь, Ма Чан, Тетуңе және Елден сындыларға өз қосындарын
бастап ілгері ұмтылды; Біз сондай-ақ Аригун, Оши, Ханиңа және
Миңжуй сындыларды армиямыздың екі қанатына, яғни оң қанаты мен
сол қанатына жауапты етіп тағайындадық. Ал біз, пақырыңыз Далдаңа
мен Жалафуңа, туымызды алып, чжунцю лауазымды Ху Шимен бірге
ортаңғы сапты басқарып, жауынгерлерімізді жігерлендіріп алға қарай
140

ұмтылдық. Сонда, жауынгерлеріміздің барлығы ұрантатып шабуыл
жасап, қолдарындағы мылтық немесе садақтарымен әлгі алдынан
шыққан қарақшыларға оқ жаудырып, сол арада-ақ көп қарақшыны
өлтірді. Сонда қарақшылардың сабы бұзылып, адамдары жан-жаққа
қаша бастады. Ал біздің жауынгерлеріміз олардың артынан қуып жүріп
11 адамдарын қолға түсіріп, 570-тен астам адамдарын өлтірді. Оққа
ұшырап жараланған қарақшылар сансыз болды. Сөйтіп, олар әбден
жеңіліске ұшырап, шегініп кетті.
Тұтқындар бір ауыздан былай деді: «Осы рет әскер бастап келгендер –
Қабанбай242 мен Науырызбай. Мұнда Әмірсана мен Абылай келмеді».
Біз әскерімізді төрт жаққа бөліп, қарақшылардың артына қууымызға
болар еді. Алайда, олай істеген жағдайда біз тек аттарымызды болдырып
қалмай, жаудың қулығына ұшырап зиян шегіп қалуымыз да мүмкін еді.
Сондықтан, біз оларды қумай, жорығымызды тоқтаттық.
Біз өзіміздің әлгі тірідей қолға ұстаған 11 қазақты қалай сұраққа
алғандығымыз жөнінде, Абылай мен Қабанбайдың 243 қайда
тұратындығын, Әмірсана туралы нақты хабардың бар-жоқтығын,
сондай-ақ біздің елшілеріміздің жағдайы қалай екендігін білген соң
патшаға тағыда мәлімдеме жазып, патшадан тиісті бұйрық тілейміз.
Және әлгі тұтқындарды кері қайтарып, [қазақтарға] үгіт-нәсихат
жүргіздірмекпіз.
Жоғарыдағы жәйттерге байланысты осы мәлімдеме жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 21-жылы 9-айдың 4-күні тиісті уәзірлікке
[Әскери істер басқармасына] патшадан мынадай бұйрық түсті:
«Хабардар болдым».

11-құжат
Ағайынды Шұлықтардың берген жауабы туралы Далдаңаның
мәлімдемесі (қытай тілінде)244
242

Қытайша «Ханьбаба» ( 罕 巴 巴 ) деп хатталған бұл есімді «Ханбаба» деп реконструкциялауға да болады.
Дегенмен, осы кезеңде қалыптасқан біраз мәнжу құжаттарында Қабанбайдың есімін осылайша қате жазған жә
кездеседі.
243
Бұл есім мұнда да қытайша «Ханьбаба» (罕巴巴) деп хатталған.
244
Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 20-том, 256–258-бб. Бұл құжаттың тақырыбы ЦСМДХ жинағының
20-томында берілмеген (қараңыз: ЦСМДХ, 20-том, 6-б.). Алайда, бұл құжат аталмыш томның 258–260беттеріндегі құжаттың (біздің осы кітабымызға енгізілген келесі 12-құжаттың) жалғасы екендігі анық. ЦСМДХ
жинақтың құрастырушылары мұнда екі құжатты бірлестіріп жіберген, алайда олар жинақтың мазмұныда осы
бірлестірілген құжаттың бет санын дұрыс көрсетпеген, ол асылы 206-260 беттерді құраған.
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[Цяньлун жылнамасының 21-жылы 9-айдың 4-күні]245
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Тұтқынға түскен қазақ Шұлықтың берген жауабы былай болды:
«Мен найманның мұрын246 деген руының Әбілпейіз247 есімді адамына
қарасты боламын. Біз өзіміздің Қара Барақ деген адамымыздан ұлы
армияларыңыздың осылай келе жатқандығын, сондай-ақ Қабанбай 248
әскерін бастап сіздерге қарсы жорыққа шыққандығын естіп, біздің ру
басымыз Әбілпейіз де 100-ден астам адам бастап аттанған. Сонда
ағайынды біз екеуіміз ауылымызды көшіріп болған соң, 8 адамды ертіп
алып тиісті хабар алу мақсатында жолға шыққан болатынбыз. Келе
жатып біз Қабанбай сындылардың сіздердің ұлы армияларыңыздан
жеңіліп қалып, ауылдарына қашып кеткендігін естіген соң, өзіміз тау
арасына барып жасырынып қалып, Әбілпейізден хабар күтіп, сіздердің
баратын бағыттарыңызды аңдып отырған болатынбыз. Сөйтсек,
сіздердің қарауылшыларыңыз кенеттен жетіп келіп бізге еріп жүрген
адамдардың екеуін өлтірді. Қалған алты адамдарымыз қашып кетті. Ал
мен інім Аралбаймен бірге тұтқынға түстім».
Сонан соң, біз Шұлық пен Аралбай екеуінен: «Әмірсана қазір
қазақтың қай жерінде тұрады? Ол осылай әскер бастап келу жөнінде
қазақтармен қалай келісіп еді? Келетін әскерлеріңе кім басшы болмақ?
Әскерлеріңнің саны қанша? Біздің елшіміз249 сендер тұрған жерге барған
ба, жоқ па?» деп сұрақ қойған едік, олар былай деп жауап қайтарды:
«Әмірсана 4-айдың ішінде уақ-керей250 тайпасының Қожаберген есімді
адамы тұратын жерге келген. Сонда Әмірсана Абылайға адам жіберген
еді, Абылай оған: «Қазірше Қожабергеннің жерінде тұра тұрсаң бола ма
екен. Ұлы армия келіп жатса, мен өзім әскер бастап сонда барып
сендермен бас қосып, ақылдасамын» деп жауап берген деседі. Ал
шындығын айтсақ, біз өзіміз Әмірсананы көрмедік. Естуімізше, аспан
елінің елшісі 6-айда Қожабергенге барған. Сонда Қожаберген де
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Яғни 1756 жылы 27 қыркүйек.
Мәтінде қытайша «мулусы» (木鲁斯) деп хатталған. Мұнда «мұрын» ру атауының соңғы дыбысын қағазға
түсіргенде қателік кеткен болар.
247
Мәтінде қытайша «Абулабосы» (阿巴拉博斯) деп хатталған.
248
Мәтінде қытайша «Ханьбаба» (罕巴巴) деп хатталған.
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Бір қызығы, мұнда мәнжуше «елші» деген мағыны білдіретін «elcin» сөзі аударылмай, ол тек қытайша «э-эрцинь» (额尔亲 ) деген 3 иероглифпен транскрипцияланған.
250
Мәтінде қытайша «вакэ циратэ» (瓦克起拉特) деп хатталған. Мұндағы «циратэ» – «керей» сөзінің моңғол
тіліндегі көпше түрі, яғни «керейіт» сөзінен келген болса керек.
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Абылайға адам жіберген екен. Онда да Абылай «Осы елшілер мұнда
келмей-ақ қойсын, олар сенің жеріңде тұра берсе. Мен өзім барып
олармен кездесіп, әңгімелесермін» дегенді айтқан көрінеді. Кейін, ұлы
армияларыңыз жерімізге енген соң, Қабанбай 2 000 әскер бастап осында
келді деседі. Ал Абылай сындылардың келген-келмегендігін біз
білмедік».
Сонан соң, біз Шұлыққа тағы: «Осыдан бұрын ұлы патшамыз елші
жіберіп, сендерге: «Біз тек қарақшы Әмірсананы тұтқындаймыз. Егер
армиямыз жеткен шақта сендер Әмірсананы бізге ұстап берсеңдер, онда
біз сендерге тиспейміз. Ал Әмірсананы ұстап бергілерің келмесе, онда
біз сендердің ауылдарыңды да жойып тастаймыз» деп бұйрық түсірген.
Ендеше, сендер Әмірсананы не үшін ұстап бермей отырсыңдар?» деп
сұрақ қойған едік, ол былай деп жауап берді:
«Әмірсана бізге енді ғана келген шақта, біздегілер жаппай «Әмірсана –
улет251 елін былықтырып, сонан соң аспан елінен қашып бізге келіп отыр.
Мұндай адамды алып қалсақ, өзіміздегі барша жұртқа зиян тиеді. Аспан
елінің армиясы келіп жатса, бұны соларға ұстап берерміз. Бір Әмірсана
үшін барша қазақ жұрты зардап шегудің қисыны жоқ» дегенді айтқан.
Алайда, Қожаберген мен Әмірсана бұрыннан бері жақсы қарымқатынаста болып келеді, оның үстіне Абылай да: «Әмірсана құдды бір
тораңғыға қашып кірген торғай сияқты бізді паналап келіп отыр.
Мұндайда оны ұстап беру ыңғайсыз болар» дегенді айтқан. Қазір, міне,
ұлы патша тек қана Әмірсананың өзін тұтқындап, өзгелерге зиян
тигізбеу туралы бұйрық түсірген екен. Ендеше, біздегі барша қазақ
жұрты не үшін бір адамның кеселінен зардап шегуге тиісті?
Ағайынды біз екеуіміз де қазақ арасында іс басқарып келген абыройлы
адамдармыз. Егер сіз, генерал ұлық, бізге сенсеңіз, біреуімізді алып
қалып, екінші біреуімізді әрі жіберіңіз. Біз осында айтылған жәйттерді
Абылай сынды басшы адамдарымыз бен барша қазақ жұртына түсінікті
етіп жеткізіп, Әмірсананы тұтқындатқызуға дайынбыз. Абылай
сындылар біз айтқан сөзге құлақ асатындығы белгілі. Тіпті олар екі ойда
болған жағдайдың өзінде барша қазақ жұрты бір қашқын Әмірсана үшін
өздерін зиянға итермейтіндігі анық. Сондықтан олар ақылдаса келе,
Әмірсананы ұстап береді. Сонда барып келу үшін жарты ай кетеді.
Жіберілген біреуіміз сол уақыт мерзімі ішінде тиісті хабарды жекізпек.
Егер осы уақыт мерзімі өтіп, хабар келмей жатса, онда өздеріңізге
251

Жоңғар қалмақтары.
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қалдырған екінші біреуімізді қалай жазалағыларыңыз келсе солай
жазалай беріңіздер».
Шұлық осылайша жауап берді. Аралбайдың берген жауабы да осылай
болды.
Осыдан бұрынырақ біз Шорман есімді қазақты ұстап алып сұраққа
тартқан кезде, оның берген жауабында да «біздің қазақтарымыздың
арасында Шұлық, Аралбай есімді ағайынды-інілі екі адам бар. Абылай
оларды аса қадірлеп, әскер жинау сынды істердің барлығын осы екеуіне
тапсыратын» деген сөздер болған. Сонымен қатар, біз өзімізге енді ғана
қашып келген улеттерді де мұқият түрде сұраққа тартқан едік, олар
бірауыздан: «Біз Шұлық пен Аралбайды танимыз. Бұлар бір анадан туған
бауырлар. Абылай өзінің үлкенді-кішілі істерінің барлығын осы
адамдарға тапсыратын. Бұл екеуі де қазақтар арасындағы пайдасы бар
адамдар болады» дегенді айтты.
Осыдан кейін біз ойымызды қайта-қайта пысықтап, мынадай
қортындыға келдік: қазіргі таңда, біздің ұлы армиямыз қазақтардың
түпкіріндегі жерге дейін жетіп отыр. Мұндай жағдайда, Әмірсана қашып
құтыла алмас. Ол санаулы күндер ішінде тұтқындалады. Біз өзіміз
жағдайға қарап істерді атқарумыз керек. Қырып тастауға тиісті адамдар
болып жатса, оларды қырып тастауымыз керек; Ал патшаның шапағатын
тигізу арқылы иландыруға тиісті адамдар болып жатса, біз амал тауып
соларға жақсылық пен пайда көрсету арқылы оларды бізге
иландыруымыз керек. Осылай істесек, қарақшы [Әмірсананың] арада от
салып айлаһарлық істеу әрекетінен де еш нәтиже шықпай, ол өзі қолға
түсуі ықтимал. Біздің байқауымызша, Шұлық пен Аралбай – Абылайға
қарасты адамдар, олар ел басқармағанымен, өздері пысық, қолдарынан іс
келетін сияқты. Айтқан сөздері де шын көңілдерінен шыққан, қисыны
бар. Егер айтқандары бойынша біреуін жіберіп Абылай, Қожаберген
және барша қазақ жұртына мән-жәйді түсіндіргізсек, ісіміз тіпті де
тезірек әл болып қалуы мүмкін. Біз осылай ортақ ойға келген соң,
Аралбайды әскери лагерімізге қалдырып, Шұлыққа 7-айдың 12-күнінен
бастап 15 күн беріп, оны қайтып барып ұлы патшамыздың шапағатмейрімділігін қазақтарға үгіттеуге, сондай-ақ біздің «елшімізді алдынала қайтарып жіберіңдер» деген талабымызды қазақтарға жеткіздіруге
жібердік.
Сонымен қатар біз Шұлыққа: «Егер сен осы істі атқарып шығып,
Әмірсана бізге тапсырылып жатса, онда біз саған тек қана күміс пен
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торғын-торқа сыйлап қоймай, ағайынды екеулеріңнің біз үшін еңбек
сіңіргендіктерің туралы ұлы патшамызға мәлімдеме жазып жібереміз.
Сонда ұлы патшамыз екеулеріңнің ақ пейілдеріңе қарап сендерге сөзсіс
үлкен сый-сияпат жасайды» деп айтып, оған айдарһар айшықталған
торқа мен алтын жіпті торқа сыйлап беріп, кері ауылына қарай
аттандырдық.
Сонан соң, біз де әскер бастап жорығымызды жалғастырдық.
Шұлықтың үгіт-нәсихаты арқасында Абылай Әмірсананы ұстап беріп
жатса, біз тағыда арнайы мәлімдеме жазып, патша ағзамға хабарды
жеткізерміз.

12-құжат
Шет аймақтарды тыныштандыру армиясының оң қол орынбасар
генералы Жаохуэй сындылардың «Қожаберген қатарлы қазақтар
бізден сенім хат алуға келіп, өздерінің Әмірсананы ұстап беру ниетте
екендіктерін білдірді» деген мағынадағы мәлідемелері (мәнжу
тілінде)252
(Цяньлун жылнамасының 22-жылы 7-айдың 12-күні)253
Құжаттың транскрипциясы
→
nadan biyai juwan juwe de. hojibergen.
kara barat temgetu bithe gaire jalin.
beye jifi alaha gisun. jiyanggiyūn ambasai
šangnaha fulgiyan doron gidaha temgetu
bithe be niyalma takūrafi gaime jici.
ginggun akū ofi. beye gaime jihe. /
amasi genehe manggi. erebe meni meni nuktei
urse de akūmbume tuwabufi. afabuha
gisun be ulhibume selgiyeki. amursana
meni nukte de bici. uthai jafafi
benjiki. gūwa otok de bici. erebe
jafafi temgetu obume. eici gaici we /
ya sehe gelhun akū burakū sere
252
253

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 24-том, 230–231-бб.
Яғни 1757 жылы 26 тамыз.
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ba akū. umesi hūsungge sefi
niyakūrafi alime gaifi urui ninggude emgeri
hukšefi beye hefeliyeme gaiha. ese tuktan
musei takūraha juwe niyalma be acaha de.
teisu teisu uksilefi jebkeleme belhefi /
acaha. tuktan mudan mende acanjiha de
inu nadanju niyalma gaifi jihe. jai
inenggi sarilara de. tanggū funcere
niyalma gaifi jihe. terei sirame
kara barat se jidere de be[?]254
emu tukserere niyalma gaifi š[?]255
acanjimbi. heni kenehunjerakū
umesi ginggun. ūlet sei.
arame sabuhakū jaka be sabuha arara
muru fuhali akū..
abkai wehiyehe i orin juweci aniya jakūn biyai
ice duin de /
fulgiyan fi i pilehe
hese sain saha sehe..

Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
7-айдың 12-күні, бізден куәлік хат алу үшін Қожаберген мен Қара
Барақтың өздері жетіп келіп, былай деді:
«Цзянцзюнь ұлықтардан қызыл таңбалы сенім хат тапсырып алу үшін
өзімізден басқа адамдарымызды жіберу  құрметсіздік болар деп, біз
өзіміз осында келіп отырмыз. Сенім хатты алып қайтқан соң, біз оны елжұртымызға көрсетіп, сіздердің айтқан сөздеріңізді оларға түсіндіріп
жеткіземіз. Егер Әмірсана біздің елде болса, біз оны дереу тұтқындап
әкелеміз. Өзге елде болып жатса, онда да біз алған осы хатты куәлік
ретінде көрсетеміз. Бұны көрген кез келген адам Әмірсананы бермеймін
деп айта алмас. Бұл сенім хат  зор күшке ие ғой».

254
255

Мұнда құжат зақымдалып, бұл сөздің осыдан кейінгі бөлігі жоғалған.
Мұнда құжат зақымдалып, бұл сөз мүлдем түсініксіз болып қалған.
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Олар осылай деді де, жүгінгей күйі сенім хаттымызды қабылдап алып,
оны төбелеріне жоғары көтеріп құрмет білдірген соң, қойындарына
тығып алды.
Осыдан бұрын біз бұларға тұңғыш рет 2 адамымызды жіберген шақта,
бұлар жеке-жеке сауыт-саймандарын киіп алып, алдын-ала сақтық
шараларын күшейткеннен кейін барып біздің адамдарымызбен кездескен
еді. Сондай-ақ, бұлар өздері бізге бірінші рет келгенде 60-70 адам ертіп
келген; келесі күні біз қонақасы берген кезімізде де бұлар 100-ден астам
адамдарын ертіп келген. Содан кейінірек, Қара Барақ сындылар бізге
келген кезде ғана өздерімен бірге тек бір тілмәш ертіп келіп, бізбен
кездесіп, ешқандай күмәнді көзбен қарамай, бізге үлкен құрмет білдірді.
Улеттер өздерінің білуге тиісті емес осы жәйттерден мүлдем хабарсыз
болды.
Цяньлун жылнамасының 22-жылы 8-айдың 4-күні патша қызыл сиялы
қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырды: «Жақсы. Хабардар
болдым».

13-құжат
Шет аймақтарды тыныштандыру армиясының оң қол орынбасар
генералы Жаохуэйдың Әмірсананы тұтқындау ісіне байланысты
Қожаберген сынды қазақтарға берген сенім хаты (мәнжу тілінде)256
(Цяньлун жылнамасының 22-жылы 7-айдың 12-күні)257

Құжаттың транскрипциясы
→
hojibergen sede buhe temgetu bithei jise.
jecen be toktobure ici ergi aisilara
jiyanggiyūn sei temgetu bithe. hasak i hojibergen.
kara barat ging seme
amba ejen de dahafi albatu oho. ini
256
257
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beye fejergi otok i urse be gaifi.
amursana be jafambi. amursana be jafame /
bahafi benjire oci. karun i urse tuwafi
gaifi benju. mejige alajici. dosimbu. musei
yaya jugūn i cooha amursana i aibada
tomoho mejige be donjifi uthai jafame
dosire be dahame. hasak i nukte de
dosika manggi. hojibergen. kara barat i nukte be //
tabcilame yabuci ojorakū. erei jalin temgetu
buhe..
abkai wehiyehe i orin juweci aniya jakūn biyai
ice duin de
fulgiyan fi i pilehe
hese inu sehe.. /
nadan biyai juwan juwe.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Қожаберген сындыларға берілген сеніп хаттың жоба нұсқасы.
Бұл сенім хат Шет аймақтарды тыныштандыру армиясының оң қол
орынбасар генералы қатарлылар тарабынан берілген.
Қазақ Қожаберген мен Қара Барақ шын ниеттерімен келіп, ұлы Еженге
бағынып, оның албатусы болды. Олар өз құзырларындағы тайпаларды
бастап Әмірмсананы қудалап жүр. Осы себептен, шекарадағы қарауыл
бекеттерімізге бұйрық:
- Қай уақытта болмасын, аталмыш адамдар Әмірсананы тұтқындап,
оны бізге тапсырамыз деп жатса, оларды дереу бізге жеткізіңдер;
- Олар қандай да болмасын тиісті бір хабар жеткізіп жатса, онда да
оларды қарауыл бекеттерінен былай енгізіңдер;
- Біздің әртүрлі фронттағы әскери адамдарымыз Әрмірсананың қай
жерде орналасқандығы жөнінде хабар алған соң, сол Әмірсананы
тұтқындау үшін қазақ ауылдарын тезарада Әмірсананың тұрған
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жеріне енгізу керек болып жатса, онда қазақ ауылдары сол жерге
ене берсін.
- Қожаберген мен Қара Барақтың ауылдары сол жерге кірген соң,
біздің жасақтарымыз оларды тонауға болмайды.
Аталмыш себептермен осы сенім хат арнайы берілді.
Цяньлун жылнамасының 22-жылы 8-айдың 4-күні патша бұл
құжаттың үстіне былай деп бұрыштама қалдырған: «Дұрыс атқарылған».
Хаттың жоба нұсқасы 7-айдың 12-күні жазылған.

14-құжат
Шет аймақтарды тыныштандыру армиясының оң қол орынбасар
генералы Жаохуэйдың мәлімдемесі, мұнда қазақ Қожабергеннің өз
елін бастап бізге бағынып келгендігі және оған Әмірсананы
тұтқындау туралы ақыл-кеңес берілгендігі айтылған (мәнжу
тілінде)258
(Цяньлун жылнамасының 22-жылы 7-айдың 13-күні)259
Құжаттың транскрипциясы
→
aha jao hūi fude gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. nadan biyai ice ninggun i erinde. ebkūn i
wargi karun i urse. juwe tanggū funcere baran aihūs.
yar bira be wesime jimbi. songko be faitala tuwaci.
morin i fahan amba. hasak morin i songko. narin dabūan. /
bagin dabagan be baime genembi seme botanjiha (boolanjiha?) manggi.
ahasi
uthai hiya dališan de tanggū cooha bufi. narit
dabagan be tosome. girin i nirui janggin be araha
kūwaran i da jakūci. kalkai jalan i janggin bintu de tanggū
258
259
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cooha afabuha. begin dabagan be tosome unggihe bihe.
ice ninggun i yamji narit i karun i urse /
boolanjiha bade. hasak i hojibergen. kara barat cooha
gajime jifi. meni songko faitame yabure juwan niyalma be
acafi. ishunde sain i gisurefi. ilan niyalma be bibufi.
jugūn gajarcilabume weriha. nadan niyalma be amasi //
unggihebi. hasak sei gisun. hojibergen. kara barat
nadan tanggū cooha gaime. jiyanggiyūn ambasa de /
acajime jihebi sembi. jai inenggi ice nadan i muduri erinde.
dalašan. hojibergen i jui baitalik. kara barat i deo mami.
jergi juwan niyalma be narit dabagan deri yarume gajiha
manggi. hojibergen i jui baitalik i alarangge. abulai ere
bade cohome jifi. amba cooha de ucarafi. abulai beye
meni geren hasak be gaifi /
amba ejen de albatu ome dahame dosika turgunde. meni
geren otok de bithe selgiyehe. meni hojibergen de erebe
safi cooha gaifi. ukaka amursana be baime jafame membe
takūrafi jihe. jiyanggiyūn ambasa elhe be baimbi. mende bithe
arara niyalma akū. beye jifi angga ilenggu be bithe
akdun obumbi. seme gisurehe manggi. ahasi be baitalik sede /
suweni hojibergen. kara barat. suweni nuktei urse gemu //
sainyūn seme fonjifi. geli baitalik sede. meni ilan jugūn de
ninggun tumen cooha jifi. jon gar be mukiyebuha. ere hūdun de
suweni nukte de dosifi amursana be jafanaki sembihe. abulai
hing seme unenggi gūnin i dahame dosire jakade. jugūn
jugūn i cooha be gemu ilibufi aliyabuhabi. amursana be /
ai erinde jafafi benjici. be ai erinde uthai cooha
gocimbi. ainaha seme akdun be ufarara ba akū. aikaū
amursana i holtoro eiterere argan de dosifi. somime
gidara oci. meni cooha uthai dosimbi. dere erinde
suweni niylma ulha geli duleke aniyai gese joboro
gasihiyabure de isinambi. suwe we ya amursana be jafafi benjici. /
amba ejen urunūū dere jafaha niyalma de ujen amba kesi
sang isibumbi. doigonde mejige alanjire niyalma de inu šangnambi.
jai abgas i ulemji be amursana suweni nukte de takūraha.
abulai niyalma unggifi suwembe ulemji be jafafi benjikini sehe kai.
suwe ainu ainu jafafi benjirakū seme gisurehe de. baitalik gisun. //
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be cooha gaifi nukte ci tucifi jecen i jakarame juwe /
biya isime yabuha. ere babe sarakū. damu abulai
amba ejen de dahaha. abulai. amursana be jafara de
turibufi. amursana yafagan ukame tucike seme donjiha.
amursana aibade genembi. meni nukte de bici. urunakū jafafi
benjimbi. oros de dosika. buhair de genehe oci. be
inu urunakū getukeleme songkolofi alanjimbi seme gisurehe /
manggi. aha be baitalik sei baru amursana beye niohūšun
emu jibci nerefi ukaka. abulai songko dahalaki jafambi.
sehe. yafagan niyalma aibade genembi. oros de genere. buhair de
ukara kolli akū. urunakū jafabuha dere. amursana yaya
bade genecibe. meni cooha dere songko deri dosifi
baime jafambi. ere sidende suwe we ya de hūturi /
bifi jafafi benjici. tebeliyeme wajirakū suje. acime wajirakū
jaka bahambi. jai suweni hojibergen. kara barat se emgeri
jihe be dahame. ainu mende acanjime jiderakū seme fonjici.
alarangge hojibergen. kara barat. jiyanggiyūn ambasai
afabure be aliyambi. membe jio seci uthai geneki. membe
amasi gene seci. uthai amasi geneki. membe ya otok be /
tabcila seci. uthai tabcilame yabuki. aigūci260
meni jecen i jakarame amursana be baime jafaki jugūn de
jafame baha bayar i nima sere niyalma be beleke obume
benjihe. adarame šangnara babe jiyanggiyūn ambasa samba seme
gisurehe manggi. aha be baitalik sede nima serengge
meni wafi fifakan niyalma. umai oyonggo niyalma waka. jafarakū /
seme ini cisui omiholome bucembi. suwe jafafi benjihe be
dahame. esi suwende šangnambi. damu amursana de donjibulei
ojorakū. amursana be jafafi benjiha niyalma de. ereci
tanggū tanggū ubu nonggime ambarame šangnambi. nima
gese mahacin oci dabufi gisureci ojorakū. suwede baitangga
oci. erei hehe juse be suwaliyame suwede šangnafi buci //
gemu ombi. jai ūlet nukte oci. gisabume whangge be
gemu waha. bargiyahangge be gemu bargiyaha. suwe damu
amursana jafafi benjire be kice. jai hojibergen.
kara barat serengge suweni abulai sireme baita icihiyara
ambakasai niyalma. goro baci mende acajime jihe be
260
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dahame. be juwe niyalma takūrafi suweni sasa unggifi /
ceni sainbe fonjimbi seme. karacin i jalan i janggin
nawang. duleke aniya jibergen be sabuha. silin
dacunnga kūwaran i gabsihiyan be araha funde bošokū
sahatai be unggire de. baitalik sei gisun be amasi
julesi yabure anggala. meni beyese ubade tehi
aliyaki. be juwe niyalma takūrafi jiyanggiyūn ambasai /
takūrara niyalma sasa genefi jiyanggiyū ambasai
membe gosime tuwaha kesi be hojibergen. kara
barat sede alki. cembe uba i hacin tatabufi. meni
gajiha morin be hūdašabume. eture desire jaka bahaki //
seme alafi. nawang sebe inu inenggi takūraha manggi.
baitalik sede cai. efen ulebufi. kunesun honin /
bufi. meni kūwaran i dolo tatabuha. nawang
sahatai nadan biyai ice jakūn de. narit
dabagan i wergi yar birai bade isinafi. hojibergen
sebe acafi. ishunde sain be fonjiha manggi.
hojibergen. kara barat i gisun. be suweni amba
cooha jun gar be dailame jidere be /
safi. tumen cooha gajime jifi lebsi
cagan tohoi jergi bade jailaha ūlet
sebe oljilame. meni jecen i ergide fifame
jihe ūlet nukte be tabcilame. teisulebuhe
mahacin sebe tunggiyeme gaiki seme jihe.
jugūn de meni abulai batur /
amba ejen de dahame dosika. amursana be
jafara de turibuha mejige be donjifi. //
meni gajiha cooha be aihūs i cargi ci
uthai bederebufi. meni beyese udu tanggū
niyalma gaifi jiyanggiyūn ambasa de acajiha.
jugūn de bayar i harangga nima sere /
niyalma be jafafi neneme beleke doroi
alibuha. jiyanggiyūn ambasa urgunjembio seme
henduhe de. nawang sei gisurehengge. suweni
jihe be jiyanggiyūn ambasa donjifi urgunjehe
cohome membe takūrafi suwembe tuwanjiha.
bayar i niyalma nima serengge. wafi funcehe /
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mahacin. jafarakū seme ini cisui omiho de
amcabufi bucembi. suwe beleke seme benjire
jakade alime gaiha. suwe aika baitangga
seci inni hehe juse be suwaliyame
baicafi suwende šangnaci emu ombi seme
gisurehe manggi. hojibergen i gisun. tere beleke /
obume benehengge yargiyan sefi jai jondorakū
oho. ice uyun de hojibergen. kara
barat ninju funcere niyalma gaifi mende
acarame jihe manggi. kūwaran i tule
morin ci ebufi. aha meni tehe boo i
hanci isinjiha manggi. dergi baru niyakūrafi /
dergi elhe be baime. aha be
aduringge bey umesi elhe seme ulhibume
alafi. hojibergen. kara barat ilifi.
ahasi baru tebeliyeme acaha. hojibergen se
enduringge ejen tumen tumen se okini. hūturi
alin mederi gese enteheme goidakini seme /
ceni hūise doroi jalbarime nomen hūlafi
tecehe. amala cembe dahalara batur sebe
emke emkan i ibebufi acaha. hasak sebe
gemu wargi ergide yarume tebufi. aha //
jao hūi dulimbade. aha fude dergi
ergide ešeme. beile labds’angdorji. hiya dalašan /
aha fude i sirame tefi. cai omibufi. hojibergen. kara barat i
baru jihe turgun be fonjici. hojibergen sei alarangge.
meni beyese cooha gajime jihengge. cohome jun gar i
fifame jailaha nukte be tabcilame gaiki. ukaka
jailaha niyalma be oljilaki seme. meni jecen i jakarame
jihe. amba cooha tarbahatai antu ergi de bi seme /
gūniha. meni jecen hanci jihe be sarakū. jugūn de
meni abulai batur.
amba ejen de dahame dosika. amursana be jafame yabumbi
seme donjiha. meni beyese gemu hasak ba i ambakan niyalma.
hojibergen bi tumen boigon be kadalahabi. kara barat
juwe tumen boigon be kadalahabi. abulai. /
amba ejen de dahame seme elcin bithe jihe gojime. beye
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jidere unde. be oci. bithe temgetu akū. beye ilenggu be
temgetu obumbi. beye jifi dahame dosimbi meni abulai oci.
amba ejen i albatu oho. be gemu suweni albatu oho
seme gisurehe manggi. aha be. hojibergen sei baru suweni
ere jihengge umesi inu. suweni gebu. jihe /
turgun be. gemu
amba ejen de donjibume wesimbumbi. suwe duleke aniya amursana i
holtoro eiterere gisun de dosifi meni coohai baru iseleme
afaha. meni jiyanggiyūn ambasa suwede ulhibume selgiyehe bicibe. suwe
ulhime mutehekū de. niyalma ulha mujakū kokiraha. te meni
amba cooha jun gar be dailame mukiyebure jalin ilan jugūn de /
ninggun tumen cooha jihebi. jun gar i ūlet sebe
wahangge be waha. bargiyahangge be bargiyaha. amursana mende
gidabufi. orin gūsin niyalma gaifi. dobi gūlmahūn i gese
ukame. geli suweni hasak de dosikabi. abulai. abulbis songkolome //
yabufi. ebuji. cibagan be jafafi benjihe gojime. amursana be
kemuni jafafi benjire unde. amursana serengge umesi ehe jaka. /
amba ejen i hesei jalin sehe hūlha. erebe jafame baharakū oci. meni
cooha gocici ojorakū. meni cooha emu inenggi gocirakū oci.
suweni niya;ma emu inenggi elhe baharakū. duleke aniya meni
cooha suweni nukte de dosifi. suweni niyalma ulha ai
gese joboho be suwe edembio.261 ere aniya abulai hing seme
unenggi gūnin i /
amba ejen de dahame dosifi. beye geren batur sebe gaifi. amursana i
songko de dosifi jafaha turgunde. meni geren jugūn i cooha be
gemu ilibuha. akū bihe oci. ere sidende be inu suweni
ganciga modo de isinaha dere. suwe tedamu amursana be
hūdun jafafi benjici. meni cooha uthai gocibime. wei
niyalma jafaha oci. tere niyalma de ambarame šangnambi. harangga /
kadalaha dalaha niyalma de inu //
ujen amba kesi isibumbi. aika geli duleke aniya gese niyalma de
eiterebume gidame daldun oci. meni cooha uthai dosimbi. tere
erinde suwe umai alime gūnire seme gisurehe manggi. hojibergen.
kara barat i gisun. te jun gar i urse gemu wajiha. amursana
bihe seme ai baita. baitakū mahacin i gese niyalma be halbume /
261
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bibufi ainambi. meni yaya otok de bici. be urunakū
jafafi benjimbi. be emgeri
amba ejen de albatu ome dahame.
amban be eiterere kooli akū. emu baitakū mahacin i jalin
amba kesi hūturi be waliyafi jigarme banjirakū. wajire
inenggi akū jobolo be baime yabure doro bio. amursana /
aika gūwa otok de jafabufi. meni beyese gaime muteci.
uthai gaifi benjire. aika morin jaka gaime hūlašambi
seci. be hūda be hairadarakū buthai bufi hūlašafi benjire.
aika menci hūsun etuhun. be gaime muterakū oci. be
jiyanggiyūn ambasa de elcin takūrafi mejige alajifi //
cooha dosifi. be aisilame gaiki. aika burut buhair de /
genehe oci. be elcin takūrafi donjibuki seme gisurehengge manggi.
aha meni gisun. amursana beye niohušun emu jibca nerefi
ukaka secibe. gūnici goro geneme mutehakū. ere sidende
jafabuhabi dere. ukaci kemuni suweni nukte de bisire dabala.
aibade genembi. suweni niyalma aika buhair. burut de
aname gisureci. meni cooha arga akū suweni nukte be /
darime amursana be suweleme baime. buhair. burut de
coohaleme genembi. uwembe joboburakū bicibe. suweni
fejergi urse sarakū de amba cooha jihe be sabufi
burgišame geleme. balai jailame gurire oci. ulha geli
kokirambi. niyalma inu joborombi. be ciralame fafulacibe.
meni solon sa banin banin eshun. suweni emu juwe dahan. udu /
honin deberen be sotajirakū mujanggakū. dere te de
isinafi. meni gūnin de tebcirakū. jai amursana be //
jafafi bargijaha niyalma. suweni baru juwan morin gaiji seci.
suwe juwan morin bu. tanggū gaji seci. tanggū bu.
udu tanggū gaiki seci. udu tanggū bu. amursana be
benjime isinjiha manggi. /
amba ejen ujen amba šang be suwede isibure ci tulgiyan.
suweni baitalaha morin ulha hūda be meni beyese suwede
toodame bumbi. holtorakū. amusana be hūdun jafafi
benjici. suwe de nukte de de elhe jirgacun i ulha
fusembume jirgame banjimbi. aniyadari hūda yabubume.
tumen aniya otolo use omosi de isitala enteheme /
hūturi be alimbi. amursana be gidara daldara oci. meni
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amba cooha dosifi baime jafambi. suweni niyalma jobombi.
ulha jocimbi. ere aniya jafame baharakū oci. ishun
aniya ercis. emil. cagan hūjir. cono gool. eren
habirgan. ili jergi bade gemu usin tarifi beleni
jeku be jeme. emdubei suweni nukte de dosifi baime jafame /
yabumbi. ede suwe hamimbio. aisi jobolon iletu getuken. //
fulu gisurere baiburakū. suwe kimcime gūnifi sonjome
yabu seme henduhe manggi. hojibergen sei gisun. ba erebe
sarakū sere ba akū. amasi genehe manggi. urunakū
kiceme jafafi benjimbi seme gisurefi ci efen
ulabufi facaha. nadan biyai juwan de /
hojibergen sebe sarilaki seme ceni niyalma be gajifi tarnilame
ulha waki sede. kara barat i gisun be te suweni
albatu oho. meni beyese gemun hacin de genefi.
amba ejen kesi guribuci. be inu targambi seme gisurembio.
jiyanggiyūn ambasa ai jaka šangnafi ulebuci. be gemu jembi.
targarakū sefi. aha be. ihan honin be labdukan wafi. /
ufa musi be ainame efen weilefi belhehe manggi. hojibergen.
kara barat emu tanggū gūsin funcere hasak be gajime
jifi. buda cai efen ulebume. aigan gabtara. jafunure
niyamniyara be tuwabuha. geli asu uksin be jorsuleme
argan de buheliyame etubume lakiyambi gabtaha. silin
dacungga kūwaran i araha bithesi toktobai. niowanggiyan //
turun i cooha nig eng be demungge feksin feksibume
tuwabuha de. hasak sa. gabtara niyamaniyara be angga
caksime maktame wajirakū. asu uksin be fondo fondo
gabtara be sabufi angga dasifi uju lasihime kiyakiyame
ferguweme tuwaha. demungge fekin be sabufi kaicame
urgunjendume ferguweme wajirakūgisurehe. jeme wajirakū /
efen be. hojibergen. kara barat ci aname beye
hefeliyeme gaifi. yali be nergin de niyalma takūrafi
tata de gamaha. alimbaharakū urgunjefi alarangge. be.
amba ejen de dahafi albatu oho. meni takarangge
dergi amba ejen. jiyanggiyūn ambasa. ereci tumen aniya
otolo gemu enenggi adali oho urgunjeme sebjeleme. /
amba ejen i kesi be alimbi. jiayanggiyūn ambasa uthai
ubade tembio. aibide genefi tuweri hetumbumbio. meni nuktei
156

babe adarame obumbi. membe aibide tuweri hetumbumbi. jai jiyanggiyūn
//
ambasa i kuwaran de oljilame gaiha juse hehe jaka
hacin be mende šangnareo seme gisurehengge manggi. aha meni
karu gisurehengge. amursana be suwe enenggi benjici. be /
cimari uthai cooha gocifi ili eren habirgan i jergi
bade genembi. amursana be aika benjirakū oci. cooha
gocirakū sere anggala. guwa cooha be hono ubade
gajifi aihūs be doomegenefi. ne ere baci gūrban
car de isitala. meni cooha karun
yarume tehebi. amursana ya bade genehe /
seci. be uthai cooha dosimbi. suwe
emgeri
amba ejen de dahaha be dahame. be
cooha dosici. urunakū doigonde suwende
mejige bufi dosimbi. suwe ume burgišara.
suwembe joboburakū. amursana be emu //
aniya jafame baharakū oci. meni cooha
emu aniya gocirakū. ishun aniya ci
usin tarifi ambarame cooha isabufi
urunakū jafambi. ainaha seme anarakū.
ere meni kooli uttu. suweni nuktei ba
oci. ts’ewangrabtan. galdan cering ni fonde.
suwe aibide nuktehe oci. kemuni tere bade
nukteme te. fe bade tuweri hetukini.
damu fe hešen be dabame nukteci ojorakū.
jai meni baha olji hehe juse labdu.
erebe we gaimbi. ere teile akū.
kemuni šangnara de baitalara suje. menggun. /
boso i jergi jaka be bar kul de genebuhabi.
erebe gemu asarafi amursana be jafafi
benjihe niyalma de šangnambi. suwe te //
hing seme
amba ejen de dahame dosifi geli beleke
seme mende morin jafaha be dahame. be /
esi suwende karu beleke bure doroi acara be
tuwame šangnambi. eletele labdulame bure ba
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akū. suwe aika amba kesi šang be
gaiki seci damu amursana be hūdun jafafi
benju. bisire akū olji be gemu suwende
šangnfi. geli enculeme suwe boso šangnambi seme /
den jilgan i geren de donjibume gisurehe
manggi. hojibergen sei gisun. amursana ai
sain jaka. jun gar bade banjifi. jun
gar be gukubufi wajiha. meni hasak de
dosifi koro isibuha.
amba gurun de dahame dosifi. //
amba ejen i kesi be urgedeme holtome
eitereme yabuha. te sui isifi beye
niohušun yafagan ukaka bicibe. emhun
beye aibide genembi. ere sidende abulai
jafafi elcin ambasa de bufi gaijire be
boljoci ojorakū. damu be jafara de /
amcaburakū oci. inu šang bahambio. akū.
be amasi genefi amursana be jafame bahafi
benjici.
amba ejen i ujen kesi be aliki. aika
ere sidende abulai emgeri jafame baha.
meni beyese mejige donjime. doigonde
niyalma takūrafi urgun mejige boolanjire oci.
inu šangnambio seme fonjiha de. aha
meni gisun. yayai onggolo urgun mejige //
boolanjire niyalma de. udu jergi šang bi.
suwe te aika yargiyan mejige sara
niyalma tucifi getukeleme alaci. tere uthai /
tuktan boolara niyalma. tere niyalma de
uthai šangnambi seme gisurehengge manggi. hojibergen.
kara barat i gisun. be amasi genefi
mejige bahame. meni meni juse be wesimbume
unggifi urgun mejige alanjiki seme gisurefi.
ceni doroi mende doro arame hengkilefi /
umesi urgunjefi facaha. nadan biyai juwan
emu de. hojibergen se amasi genefi
seme fakcara doroi mende acanjiha manggi.
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ahasi de fonjime. jiyanggiūn ambasa uthai
ere bade tembio. aici ya bade genebio.
joriha babe saha manggi. niyalma takūrafi //
baire de ja. jai ba bade jailafi bisire
ūlet nuktei urse be. meni beyese oljilame
gaici ombio seme fonjiha de. aha
meni gisurehengge. sikse suwende getukeleme
henduhe. amursana be emu inenggi benjirakū
oci. meni cooha emu inenggi gocirakū. /
amursana ya otok de bisire mejige
bahame. meni geren jugūn i cooha sasari
dosifi. jun gar be mukiyebuhe hūsun i
tere otok i niyalma ci amursana be
gaimbi. amursana be jafafi erde benjici.
meni cooha yamji gocifi. eren habirgan. /
ili jergi bade genembi. aika jortai
amursana be sindafi buhair. turgūt. burut
bade unggihe niyalma baci. be terei //
baru gisurembi. amursana i genehe songko be
dahame suweni nukte be fondolomeyabume
coohalambi. jai jun gar i geren otok be /
meni amba cooha dosika ci gisabume
wahangge be waha. bargiyahangge be bargiyafi
dosi guribufi gamahabi. aika fifame tucifi
suweni jecen de dosikangge baci. hehe
juse be suwe oljilame gaisu. hahasi be
wa. dalaha niyalma be jafafi /
benju. meni gisun akū de. suwe jecen be
dabsme jifi tabcilame yabuci ojorakū seme
henduhe de. hasak sei gisun. amba
cooha dosici. ishun aniya niyangciha
be aliyafi dosimbio. ere aniya dosimbio. tumen de
amursana be jafame bahara unde. amba //
cooha dosici. be gemu beye jifi.
dahaha niyalma be dahame. mende doron
gidaha temgetu bithe šangnareo. meni juse
omosi be takūrafi unggici. temgetu bifi
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yabure de inu ja seme gisurehe manggi.
aha be. ceni baru suwe beye jifi /
amba ejen de albatun ome dahaha bime.
geli meni baru naiji (?) jafaha.te hojibergen.
kara barat. suweni juwe de doron gidaha
temgetu bure. suweni sasa hūsun bume.
amursana be kiceme jafara batur sei
gbu be ejeme gaifi. we yaamursana be. /
jafame bahaci. esebe suwaliyame šangnaki seme
gisurehe. ede hasak sa geli hendume. jiyanggiyūn i
temgetu bithe gūwa jugūn i cooha (de ?)262 //
inu emu adali akdambio seme fonjiha de. aha
meni henduhengge. meni doron serengge.
amba ejen i šangnahangge. ere temgetu bici. yaya /
jugūn i niyalma gemu emu adali akdambi. gelhun
akū jurcerakū sehe manggi. hasak se ceni
doroi hengkileme baniha buhe. cende bure jaka
hacin be buhe manggi. alimbaharakū urgunjeme niyakūrafi
beye alime gaime. uju de hukšefi. buyarame
jaka be beye hefeliyeme hengkilefi gaiha. facara nerginde. /
ahasi be ishunde hebešefi. esei banin de acabume
nukcibufi. ishunde temšendume hūsutuleme hūlha be
jafaci ele hūdun ombi seme gisureci acara be
tokdobufi. aha jao hūi baru naiji (?) jafaha hojibergen.
aha funde i baru anji (?) jafaha kara barat be meni meni
tehe boode doimbufi cai omibume. enculeme jaka /
hacin bure de. aha jao jūi hojibergen i baru.
meni donjiha bade. amursana simbe ama seme takaha.
tanggarilame gashuha sembi. suweni jihe jihe hasak
se. uba i ūlet se. gemu uttu gisurembi. muse
acaha ci oci. si mimbe umesi kundulembi. simbe
tuwaci. se baha unenggi niyalma. muse emgeri naiji (?) /
oho be dahame. sinde daldara gisun akū. amursana emhun
beye aibide genembi. urunakū suweni hasak debi. abulai
jakade akū oci. seni jakade genembi. si aika ajiga babe
memereme. balai inde hulambume eiterebume oci. sinde labtu
262

Мұндағы мәтін зақымдалған.
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suweni nuktei niyalma labdu. si wei
angga be butuleme mutembi. dalbai niyalma aika mende /
mejige isibuha manggi. meni amba cooha sasari dosifi.
sini nukte be emgeri susunggiyaci. si karmame mutembio.
jailame mutembio. si aika yayai onggolo amursana be //
jafafi benjire oci.
amba ejen i ujen šang be si alimbikai. sini juse
omosi nuktei urse de isitala. enteheme kesi be /
alimbi. hūturi jobolo umesi iletu. si bodome tuwa
sehe manggi. hojibergen ilifi ceni ceni doroi hengkilefi henduhengge.
bi aika jiyanggiyūn be holtoro263 oci. hargašame gūnin tucibume gisurehe.
ainaha seme holtorakū. jiyanggiyūn i tacibuha sain
gisun. mimbe gosire gūnin be. umesi saha. /
duleke aniya amursana mimbe baime genefi mimbe ama seme
hūlahangge yargiyan. bi imbe bibufi ujihengge inu yargiyan.
ini eiterere gisun de dosifi amba coohai
baru afahangge inu yargiyan. amala ini eaten
gisurehe bag emu holo bime. ini turgunde be
mujakū koro baha. te umesi waka be saha. //
sirame i geli jun gar de jifi.
noyan ombi seme ukafi jihe. geli
noyan ome mutehakū. suweni cooha de
gidabufi. beye teile ukafi baitakū mahacin
ohobi. ere gese tusa akū niyalma be.
bi gaifi ainambi. mini yasa sabuci urunakū /
jafambi. šan donjici urunakū jafanambi. mejige
bahame. meni juse be takūrafi feksihi
alanjifi. suwe sang alime gaimbi. bi
aika imbe geli halbume bibure. somime
gidara oci. geren niyalma inu minde
ojorakū sere anggala. mini juse inu /
ojorakū dere. amba sang be niyalma de
anabufi. beye jobolo be baime yabure
doro bio. bi nadanju se funcefi. ere
hūturi jobolon be ulhirakū nio. gūnici //
amursana genere ba akū. ere sidende
263
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abulai imbe jafafi. suweni elcisa de /
bufi unggire be boljoci ojorakū. aika
ere gese oci. bi mejige bahame. mini
juse be hahilame unggifi mejige alanjiki
sang gaifi gamaki sehe. geli hojibergen i
baru abagas i ulemji udu niyalma gaifi
sini nukte de genehe. abulai sinde /
niyalma takūrafi ulemji be jafa. amursana
inu sini nukte de genehe oci. suwaliyame
jafafi benju seme sinde niyalma takūraha kai.
si ainu jafafi benjirakū seme fonjici. hojibergen i
gisun. bi nukte ci tucifi juwe biya
oho. ere turgun be sarakū. ulemji /
unenggi mini nukte de bici. urunakū //
jafafi benjimbi sehe. ede aha bi hojibergen i
baru suwe sain i amasi gene. damu
amursana be hūdun jafafi benjire be kice.
seme gisurefi facaha. aha fude. kara barat i
baru gisurehengge. si sikse meni jiyanggiyūn i /
afabuha gisun be donjihao akun. hojibergen i
juse be neneme jifi amursana be
jafaha mejige be alanjikini sehe. ere
gese mejige be neneme alanjire niyalma de
ambarame šangnambi. si aika hojibergen de
isirakū. ere gese jabšan be si aiseme anabumbi. amursana be jafaha
mejige bahame. sini juse be neneme
takūraci. tere sang si bahambi seme
henduhe manggi. kara barat i gisun. hojibergen
mini adali niyalma dabala. bi aika inde //
gelembio. inde jui bi seseci. minde aika /
deote juse ahūn. ere gese jabšara
baita be bi aiseme inde anabumbi.
mejige donjime. bi niyalma takūrafi boolanjire
sasari donjiha oci. sasari niyalma takūraki.
amursana ya bade bici. mini beye
baime genefi jafafi. mini hūsun aika /
muterakū oci. minde bisire udu minggan
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morin be gemu dalime gajifi. amba
cooha de aisilafi uhei genefi jafaki. gūwa
otok i urse jafaha oci. bi inde
morin bume hūlašafi benjiki. niyalma minci
emu tanggū morin gaicibe. bi inu hairarakū /
uthai bufi hūlašafi benjiki. seme gisurehe
manggi. aha fude. kara barakt i baru //
sini gisun umesi inu. we ya amursana be
jafaha oci. si uthai morin bume
hūlašame benju. emu tanggū morin sere
anggala. juwe tanggū okini inu bu. be /
suwende toodaraci tulgiyan.
amba ejen geli ujen kesi isibume enculeme
šangnambi. ujen amba sang be enculeme
bumbi. jai mini donjiha bade. amursana
hojibergen be ama takaha. tanggerikleme gashūha
sere. hojibergen fe be gūnime. geli imbe /
gidame sumire ayoo seme fonjiha de.
kara barat i gisun. ere inu yargiyan.
duleke aniya ini eiterere gisun de
dosifi waka yabuha. te meni beyese ci
neneme damu waka be saha bime amursana
baitakū jaka ohobi. hojibergen uthai //
imbe gosire gūnin bikini. geren niyalma
inu ojorakū. we inde dahambi. hojibergen
inu gelhun akū imbe halburakū. inu
imbe karmame muterakū. mini gūnin de
amursana be ere sidende abulai jafafi
ceni neneme takūraha haidar baturu jergi /
elcisa be aliyafi. suweni elcisa beye
isinaha manggi. bufi unggimbi dere. be
hahilame amasi genefi mejige bahame. hūdun
alanjire be kiceki seme gisurefi facaha.
ede juwe kūwaran i sidende karun tebufi
hafasa be tucibufi. hasak sei gajiha /
morin be musei cooha bisire
ehe sain jaka. wame funcehe waliyaha
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juse hehe be jafafi ishunde hūdašame.
uheri juwe nanggū funcere morin hūlašame //
baha. ahasi hojibergen. kara barat sei
gisurehe muru. geren niyalmai arbun be /
tuwaci. hasak se. aisi jobolon be
umesi ulhifi. amursana be ainaha seme
biburakū. urunakū jafafi bumbi. abulai ini
takūraha elcin amasi genere unde bime.
musei elcisa be acara unde. musei
arbun muru imbe adarame tuwara gūnin be /
sarakū ofi. jortai kanagan arame aliyakiyaha
gese. musei elcisai mejige goidarakū uthai
isinjire be dahame. urgun mejige isinjime.
hūdun hahilame
ejen de donjibume wesimbure ci tulgiyan. erei jalin
esede buhe temgetu bithei jise. hojibergen sei /
buhe ceni sasa yabure baatur sei gebu be //
afaha arafi suwaliyame gingguleme
dowabume wesimbuhe.
abkai wehiyehe i orin juweci aniya jakūn
biyai ice duin de
fulgiyan fi i pilehe /
hese urgunjeme tuwaha. suweni icihiyahangge inu.
gemu nashūn de acanahabi. damu urgun mejige be
donjire be ele ekšembi sehe..
nadan biyai juwan ilan.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, пақырыңыз Жаохуэй мен Фуде, құлшылық етіп осы мәлімдемені
жіберіп, төмендегі жәйттерді хабарлаймыз:
7-айдың 6-күні, Ебкун жерінің батысындағы қарауыл бекетімізде
тұратын 200-ден астам қарауылшылаымыз Аягөз, Яр өзендерін бойлап
жүргенде онда жолаушылардың ізі бар екендігін байқаған. Әрі анықтап
қараса, ондағы жылқының табаны үлкен екен, демек, ол қазақ
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жылқысының ізі болып шыққан. Сонан соң, қарауылшыларымыз Нарит
асуы мен Багин асуын тексеріп шыққан екен. Олар осы жәйтті мәлім
еткен соң, пақырыңыз біз дереу хия 264 лауазымды Далишанға 100
әскермен Нарит асуына барып бекінуге, сонда-ақ нируй-жаңгин 265
міндетін атқарып жүрген куаран-и-да 266 лауазымды Жакучи мен қалқа
қосынының жалан-жаңгин 267 лауазымды Бинтуға 100 әскермен Багин
асуына барып бекінуді ұйғардық.
[7-айдың]
6-күні
кеште,
Нарит
асуына
жіберілген
қарауылшыларымыздан мынадай мәлімет келіп жетті:
«Қазақ
268
Қожаберген мен Қара Барақ әскер бастап осылай келе жатыр екен. [6күні] біз жолаушы ізін қуып жүріп олардың 10 адамымен кезігіп қалып,
өзара амандастық. Сонан соң, әлгі 10 адамның үшеуін жол көрсеткізу
үшін қалдырып, жетеуін кері жібердік. Осы қазақтардың айтуына
қарағанда, Қожаберген мен Қара Барақ 700 әскер бастап, цзянцзюньұлықтармен кездесу үшін осылай келе жатыр екен».
Келесі күні, яғни 7-күні, айдаһар уақытында, 269
Далишан
270
Қожабергеннің Байтайлақ есімді ұлы және Қара Барақтың інісі Мәми
сынды 10 адамды Нарит асуы арқылы осында бастап әкеліпті. Сонда
Қожабергеннің ұлы Байтайлақ былай деді:
«Абылай әскер бастап осында келіп, ұлы армияларыңызбен
қауышқан екен. Ол өзі барша қазақты бастап ұлы Еженмен қарымқатынас орнатқандығы271 туралы хабарды хат арқылы біздің барлық рутайпаларымызға жеткізген. Осыдан хабардар болған соң, біздің
Қожабергеніміз әскер бастап қашқын Әмірсананы тұтқындауға шықты.
Ол мені сіздер, цзянцзюнь-ұлықтармен кездесіп, сіздерге сәлем беруге
жіберіп отыр. Бізде хат жазатын адам жоқ, сондықтан мұнда біз өзіміз
келіп, өз аузымыз бен өз тілімізді сенім хат ретінде пайдаланбақпыз».
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Хия (hiya) –Цин патшалық әскери лауазым. Қытайша баламасы «ши вэй ( 侍 卫 )». Бұл асылы патшаның
қорғаушыларына және орда қоғаушыларына (гвардия жасақтарына) беретін. Дегенмен, Орта Азия жеріне енген
Цин армиясы арасына осы лауазым аттаққа ие болған көптеген адам бар екендігіне қарағанда, бұл
ортаазиялықтардың «батыр, бағатұр» деген сөзге жақын мағынадағы құрмет атағы ретінде де пайданалыған
тәрізді.
265
Цин патшалық әскери лауазым, қытайша баламасы «佐领».
266
Цин патшалық әскери лауазым, қытайша баламасы «营长».
267
Жалан-и-жаңгин (jalan i janggin) –Цин патшалық армиясының төмен дәрежедегі қолбасшысының тағы бір
түрінің атауы. Бұл сөздің қытайша баламасы «цань лин (参领)».
268
Мәтінде «қара Барат» деп қате жазылған.
269
Мәтінде «muduri», яғни «айдаһар» деп уақыт белгісі ретінде айтылған бұл сөз таңғы сағат 7:00 мен сағат 9:00
аралығын білдіреді. Бұның қытайша баламасы «чэн ши» ( 辰时).
270
Мәтінде «Байталик» деп хатталған.
271
Мәтінде «ұла Еженге албату болып бағынып кірді» деп хатталған.
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Байтайлақтың сөзін естіп болған соң, пақырыңыз біз Байтайлақпен:
«Сендердің башсыларың Қожаберген мен Қара Барақ, сондай-ақ елжұрттарың түгел аман-есен бе?» деп амандасып, оған былай дедік:
«Біздің 60 000 әскерден құралған армиямыз үш бағытта осылай
жорыққа шығып, Жоңғарды жойды. Сонан соң, біз дереу сендердің
жерлеріңе кіріп, Әмірсананы тұтқындасақ дегенбіз. Дәл осы шақта
Абылай шын көңілімен бізге бағынып келген себептен, біз әлгі бірнеше
бағыттағы армияларымыздың бәрін күткізіп қойдық. Әмірсана қай
уақытта тұтқындалса, біз де сол уақытта армиямызды шегіндіреміз.
Бұнымызға біз аса сенімдіміз. Егер Әмірсананың сайқалдығына алданып,
оны жасырынған жайыттың бар екендігі байқалып қалынса, біздің
армиямыз дереу жерлеріңе кіреді. Сонда сендердің адамдарың мен малмүліктерің былтырғыдай зардап шекпек. Ал сендерден кім де кім
Әмірсананы тұтқындап бізге тапсырса, Ұлы Ежен сол адамға сөзсіз
үлкен қамқорлық көрсетіп, сыйлық береді. Алдын ала тиісті хабар
жеткізіп келген адам да сыйлыққа ие бола алады.
Және айтарлық бір жәйт: Әмірсана [жоңғар тайпасы] абағастың
Үлемжі есімді адамын сендердің елдеріңе жібергенде, Абылай сендерге
өз адамын аттандырып, сендерге сол Үлемжіні тұтқындап, тапсырсаңдар
дегенді айтқан екен ғой. Сендер не үшін оны ұстап бермедіңдер?»
Байтайлақ былай деп жауап берді:
«Біз әскер бастап ауылдан шығып шекара жерімізді шарлап
жүргенімізге 2 ай болды. Сондықтан біз ол істен хабарымыз жоқ.
Дегенмен, біз Абылайдың ұлағатты Еженмен қарым-қатынас орнатып,272
Әмірсананы тұтқындаймын деген шақта Әмірсана жаяу қашып кеткен
деген хабарды естігенбіз. Егер Әмірсана біздің елде болса, біз оны
міндетті түрде тұтқындап сіздерге тапсырамыз. Ал ол Орыс жеріне
немесе Бұхара жеріне кеткен күннің өзінде, біз оның ізін анықтап,
сіздерге хабадар етеміз».
Бұнысын естіген біз Байтайлаққа былай дедік:
«Әмірсана жалаңаш күйінде жалғыз бір тонды ғана жамылып алып
қашқанда, Абылай оның ізіне түскен деліседі. Жаяу адам қайда бара
алмақ! Оның Орыс жеріне баруының немесе Бұхараға қашып кетуінің
қисыны жоқ. Ол сөзсіз ұсталды. Ол қай жерге барса, біздің армиямыз сол
жерге еніп оны қуалап жүріп қолымызға түсірмекпіз. Сол шақта, кімнің
бағы жанып, бізге Әмірсананы ұстап берсе, ол адам құшаққа сыймас
272
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торғын-торқа және тасымалдап әкете алмайтындай зат-бұйымға ие бола
алады. Біз мынаны да білгіміз келіп тұр: Қожаберген мен Қара
Барақтарың сендермен бірге ослай келген екен. Ендеше, олар не үшін
бізбен кездесуге келмеген?»
Байтайлақ былай деді:
«Қожаберген мен Қара Барақ екеуі цзянцзюнь-ұлықтармен кездесу
орайын күтуде. Олар бізді [алдын ала] барсаңдар деп тездетіп жіберген.
Бізге кері қайтуды ұйғарсаңыздар, біз дереу қайтайық. Қайсы елді шап
десеңіздер, біз сол елді шабамыз. Біз Аягөзден бастап, Әмірсананы
тұтқындаймыз деп шекарамызды шарлап келе жатқан жолымызда
тұтқындап алған Баярдың Нима есімді адамын сіздерге сыйлық ретінде
тарту етпекпіз. Ол үшін қандай сыйлық бересіздер – цзянцзюн-ұлықтар
өздеріңіз біліңіздер».
Біз оған былай дедік:
«Нима дегендерің – біздің қырғынымыздан қашып құтылған адам.
Алайда ол соншалықты маңызды тұлға емес. Оны тұтқындамай-ақ аш
қалдырып, өлтіре салсаңдар да болатын еді. Тұтқындап әкеліпсіңдер,
ендеше, оны сендерге сыйлап бересалдық. Тек Әмірсана бұл туралы
естіп қоймасын. Ал Әмірсананы ұстап берген адамға бұдан жүз деген есе
көп сыйлық беріледі. Ал Нима сияқты қашқын қарақшыларды мұндай
есепке алуға болмайды. Сендерге керек болса, оның бала-шағасын да
онымен бірге сендерге сыйлап беруімізге болады. Тағыда айтарымыз: біз
улет ауылдарын қыратынын қырып, жинайтындарын жинап та алған
болатынбыз. Сендер тек Әмірсананы тұтқындауға тырыссаңдар болды».
Сонан соң біз тағы: «Қожаберген мен Қара Барақ – сендерде
Абылайдан кейін іс атқаратын мәртебелі адамдар болып саналады екен,
оның үстінде олар алыстан келіп бізбен кездеспекші екен, ендеше, біз екі
адамдарымызды сендермен бірге жіберіп, сол Қожаберген мен Қара
Бараққа сәлем бергізейік» дедік те қарачин қосынының жалан-ижаңгины лауазымды Наваң мен былтыр Қожабергенмен танысып қалған
авангард қосынында габсихиян 273 лауазымын атқарып жүрген фундебошоку274 лауазымды Сахатайды жібермек болдық. Сонда, Байтайлақ:
«Біз әрі-бері жүрмей-ақ, осында күтсек. Өзімізден 2 адам шығарсақ,
олар сіздердің адамдарыңызбен бірге барып, Қожаберген мен Қара
Бараққа біздің осындағы цзянцзюнь-ұлықтар тарабынан қамқолық
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көрсетіліпп, жақсы күтіліп жатқандығын айтып берсін. Қожаберген мен
Қара Барақ бастаған адамдарымыз осыған жақын жерге келіп қонып,
біздің осылай айдап әкелген жылқыларымызды саудаға салып, өздеріне
киім-кешек сынды заттарды айырбастап алса» деді.
Келесі күні, біз Наваң қатарлыларды аттандырған соң Байтайлақтарға
шай ішкізіп, тоқаш жегізіп, азықтық қой бердік. Және оларды әскери
лагеріміздің ішіне қондырдық.
7-айдың 8-күні, Наваң мен Сахатай Нарит асуының батыс жағындағы
Яр өзені жеріне жетіп, Қожаберген қатарлылармен кездескен. Сонда,
олар өзара амандасып болған соң, Қожаберген былай деген екен:
«Армияларыңның Жоңғарға қарсы жорық жасап келе жатқандығын
білеміз. Біз 10 000 әскер бастап Лепсі мен Шағантоғай сынды жерлерде
тығылып жатқан улеттерді олжалауға келдік. Біз өз шекарамыздың
жақын жерлеріне келіп жасырынып алған улет тайпаларын барынталап,
кездескен қашқын қарақшыларды жинап алмақпыз. Жолда, біз Абылай
батырдың ұлағатты Еженмен қарым-қатынас орнатып, 275 Әмірсананы
тұтқындауға шыққандығы туралы хабарды естідік те өзіміз бастап келген
армиямызды Аягөздің арғы жағына қайтарып жібердік. Сонан соң біз
өзіміз бірнеше жүз адамды бастап цзянцзюнь-ұлықтармен кездесуге
келдік. Жолда біз Баярға қарасты Нима есімді адамды қолға түсіріп,
алғашқы тарту ретінде оны осында әкеліп, цзянцзюнь-ұлықтарға
тапсырмақпыз».
Сонда Наваң қатарлылар былай депті:
«Сендердің келгендеріңді естіп, біздің цзянцзюнь-ұлықтарымыз риза
болды, және сендердің халдарыңды білу мақсатында бізді арнайы
осында жіберіп отыр. Баярға қарасты Нима есімді адам – қырғыннан
қалған қарақшы. Оны бізге тапсырмай-ақ аш қалдырып өлтірсеңдер де
болады. Дегенмен, сендер оны тарту ретінде әкеліп отырғандықтан, біз
оны қабылдап алайық. Сендерге керек болса, оның бала-шағаларын
сендерге [кері] сыйлап беруімізге болады».
Қожаберген: «Оның тарту ретінде әкеліңгендігі рас. Ендеше, сөзді
қайталай бемейік» деді.
9-күні, Қожаберген мен Қара Барақ 60-тан астам адамдарын бастам
бізбен кездесуге келді. Олар лагеріміздің сыртына жеткенде аттарынан
түсіп, біздің тұрған үйімізге жақындап келгенде шығысқа беттеп жүгінді
де мәртебелі патшаның аман-есендігін сұрады. Біз: «жоғары мәртебелі
275
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патшаның денсаулығы өте мықты» дедік. Сонан соң Қожаберген мен
Қара Барақ тұрып келіп бізбен төс қағысты. Қожаберген қатарлылар:
«Жоғары мәртебелі патша түмен-түмен жыл жасасын 276 . Құт-берекесі
асқар тау мен толағай теңіздей мәңгі жалғассын» деді де өздерінің
мұсылмандық салтары бойынша дауыстап тұрып дұға оқыды. Сонан соң,
олар өздерінің бастап келген батырларын бір-бірден таныстырып бізбен
кездестірді. Сонан соң, біз қазақтарды батыс жағымызға отырғызып,
пақырыңыз Жаохуэй ортада, пақырыңыз Фуде шығыс жаққа орналасып,
оның етек жағына тиісінше бэйле Лабцзаңдоржы мен хия Далишан
жайғасты. Шай ішу барысында біз Қожаберген мен Қара Барақтың
осында келулерінің мақсатын сұрап едік, олар былай деді:
«Біздің әскер бастап келгендегі мақсатымыз – қырғыннан қашқан
жоңғар тайпаларын барынталап, олардың қашып шыққан адамдарын
олжалау болатын. Біз шекарамызды шарлай келе сіздердің ұлы
армияларыңыз Тарбағатайдың күнгей жағыда болар деп ойладық та,
сіздердің шекарамызға жақын келгендіктеріңізді білмеппіз. Келе жатқан
жолымызда біз Абылай батырдың ұлағатты Еженмен қарым-қатыныс
орнатып277, Әмірсананы тұтқындауға кіріскендігін естідік. Біз өзіміз де
Қазақ жеріндегі мәртебелі адамдармыз. Мен, Қожаберген, 10 000 түтін
басқарамын. Ал мына Қара Барақ 20 000 түтін басқарады. Абылай ұлы
Еженмен қарым-қатынас жасау үшін278 елші жіберіп, хат көтергенімен,
алдыларыңызға өзі келмеді. Ал біз болсақ, сенімділігімізді хатпен емес
өз тілімізбен білдіру үшін осында келіп, сіздермен қарым-қатынас жасап
отырмыз279. Абылай ұлы Еженге жақын болса, міне, мен сіздерге жақын
болдым280».
Біз оларға:
«Сендердің осында келгендерің өте орынды. Біз сендердің
есімдеріңді және сендердің осында болғандарыңды ұлы Еженге хабардар
етпекпіз. Былтыр, сендер Әмірсананың сайқал сөздеріне сеніп қалып,
біздің армиямызға қарсы шыққан едіңдер. Сонда біздің цзянцзюньұлықтарымыз сендерге ақыл-кеңестерін берген, алайда, сендер сол ақылкеңеске көнбе қойып, соның салдарынан адамнан да, мал-мүліктен де
276
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көп зиян шектіңдер. Қазір, міне, біздің армиямыз Жоңғарды жою
мақсатында үш бағыт бойынша жалпы 60 000 әскермен осында келді.
Жоңғар улеттерін біз осыған дейін өлтіруге тиістісін өлтіріп, жинап
алуға тиістісін жинап алдық. Тек Әмірсана ғана бізден жасырынып, 2030 адам ертіп, құдды бір түлкі немесе қоян сияқты қашып шығып сендер,
қазақтарға барған екен. Сонда Абылай мен Әбілпейіз әлгілердің іздерін
қуып жүріп Эбужи мен Чибаганды тұтқындап, оларды бізге тапсырды.
Алайда, олар Әмірсананы ұстап бере алмады. Әмірсана – өте зұлым неме.
Ұлы Ежен оны тұтқындау туралы бұйрық түсірді. Егер ол
тұтқындалмаса, біздің армиямыз шегінуге болмайды. Ал біздің
армиямыз қашан шегінбейінше, сендердің мал-жандарыңа да тынышты
жоқ. Былтыр біздің армиямыз сендердің елге барғанда, олар сендердің
адамдарың мен малдарыңа тигізген зиянан тоймадыңдар ма?! Биыл,
Абылай өзінің шын көңілді екендігін, және сол ақ пейілін білдіру
мақсатында ұлы Еженмен қарым-қатынас орнатып, 281 өз батырларын
бастап Әмірсананың ізіне түсіп, оны тұтқындаймын деп осылай келе
жатқан соң, біздің барлық бағыттағы армияларымыз түгелдей
жорықтарын доғарды. Олай болмаған жағдайда, біз осыған дейін
сендердің Гачига-Модо 282 жерлеріңе дейін жетіп қояр едік. Егер сендер
де іске кірісіп, Әмірсананы тездетіп тұқындап бізге тапсырсаңдар, біздің
армиямыз дереу шегінеді. Әмірсананы кім ұстап берсе, сол адамға еселеп
тұрып сыйлық береміз, және оған қарасты адамдар да патшаның үлкен
қамқорлығына бөленеді. Ал егер былтырғыдай өтірік айтып Әмірсананы
жасырып қалсаңдар, онда біздің армиямыз сендердің жерлеріңе дереу
кіреді. Сонда сендер өкініп қалмаңдар!» деп едік, Қожаберген мен Қара
Барақ былай деді:
«Жоңғар елі түгел қырылды. Әмірсана тірі қалғанымен не бітіре
алады? Ол түкке жарамай қалған қашқын қарақшы сияқты бір адам емес
пе? Оны өзімізге қабылдап алудан не пайда? Ол біздің қандай да бір
ауылымызда болып жатса, біз міндетті түрде оны тұтқындап, сіздерге
тапсырамыз. Біз осыдан былай сіздермен тату-тәтті қарым-қатынаста
боламыз. 283 Сондықтан ұлықтар, сіздерді алдауымыздың қисыны жоқ.
Керексіз бір қарақшы үшін үлкен қамқорлық және тыныш өмірден бас
тартып, оның орнына таусылмас пәле-қаланы өз басына тілеп алатын
адам бар дейсің бе! Тіпті, Әмірсана өзге ру-тайпаның қолына түскен
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жағдайдың өзінде, біз шамамыз келгенше оны дереу сіздерге әкеліп
береміз. Егер оны жылқымен айырбастап алу керек болып жатса, біз
бағасына қарамай дереу сұрағандарын беріп оны айырбастап алып,
сіздерге тапсырамыз. Егер біздің күшіміз жетпей, оны апара алмай
жатсақ, онда да біз цзянцзюнь-ұлықтарға елшіміз арқылы хабарын
жеткіземіз. Сіздердің осылай жіберген әскерлеріңізге көмек көрсетеміз.
Егер Әмірсана Бұрыт немесе Бұхар жеріне кеткен болса, онда біз елші
жіберіп сіздеге сол туралы хабарды жеткіземіз».
Сонда біз оларға былай дедік:
«Әмірсана өзі жалғыз жалаңаш күйінде бір тонды жамылып алып
қашқан көрінеді. Демек, ол алысқа кете алмаған. Осыған дейін ол
қолдарыңа түспей жүргенімен бәрібір сендердің елдеріңде жүрген болса
керек. Ол қайда бара алады дейсің! Асылы пәле-қаланы өзге біреуге
итере салу мақсатында сендердің адамдарың ауыздарынан шыққан
«Әмірсана Бұхара, Бұрыт жерлеріне кетті» деген сөздері рас болды
дерлік, соның өзінде Әмірсананы қудалау үшін армиямыз бәрібір
сендердің ауылдарыңды шарлап өтеді. Бұхараға мен Бұрытқа қарай
бағытталған жорығымыз сендердің ауылдарыңды нысанаға ала қоймас.
Дегенмен, сендерге қарасты ел-жұрт кенеттен ұлы армиямыздың келе
жатқандығын білгенде өздері-ақ үрейленіп, жан-жаққа қашып-тығылып
жасса, малдарыңнан шығын болып, адамдарың қиыншылық көрмей
қоймас. Біздегі солаң284 текті адамдар тәбиғатынан ожар келеді. Біз қатаң
тиым салған күннің өзінде олар сендердің бір-екі құлындарыңды немесе
аз-наулақ қозыларыңды үркітіп жіберуі әбден ықтимал. Олар одан да
зорлыққа бара ма деп, біз уайымдап, сендер үшін көңіліміз тыныштанбай
отыр.
Тағы бір айтарымыз: Әмірсананы өз қолына ұстап тұрған адам
[Әмірсананы айырбастап беру үшін] сендерден 10 жылқы сұраса, 10
жылқы беріңдер, 100 жылқы сұраса, 100 жылқы беріңдер, тіпті неше жүз
жылқы сұраса да сол сұрағандарын беріңдер. Сендер Әмірсананы
тапсырып келген соң, ұлы Ежен сендерге аса үлкен көлемде сыйлық
жасайды. Онымен қоса, сендердің істі атқару барысында жұмсаған
жылқыларыңды да төлеп береміз. Біз сендерді алдамаймыз. Әмірсананы
тездетіп ұстап берсеңдер, сендер өз елдеріңде бейбіт те тыныш күйінде
малдарыңды өсіріп, шат-шадыман өмір сүріп, жыл сайын сауда жүргізіп,
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үрім-бұтақтарыңа дейін, түмен (он мың) жылға дейін таусылмас құтберекеге ие бола аласыңдар. Ал Әмірсананы жасырып өздеріңе
қалдырсаңдар, онда біздің ұлы армиямыз жерлеріңе еніп, артынан қуалап
жүріп сол Әмірсананы тұтқындайды да, сендердің мал-жандарыңа зиян
тигізбей қоймайды. Әмірсана биыл қолға түспеген жағдайдың өзінде, біз
келесі жылы Ертіс, Еміл, Чаған-Қожыр, Чоно-гол, Еренқабырға және Іле
сынды жерлерде тың игеру ісін қолға алмақ болғандықтан, біз артартынан тыным бермей сендердің ауылдарыңа еніп келіп Әмірсананы
тінтіп, тұтқындаймыз. Сендер соған төтеп бере аласыңдар ма? Мұнда
ненің пайдалы, ненің зиянды екендігі айқын көрініп-ақ тұр емес пе!
Біздің басқа сөз айтуымыздың керегі жоқ болар. Сендер өздерің
жақсырақ ойланып, өз талдауларыңды жасаңдар».
Бұл сөздерімізді естігеннен кейін Қожаберген қатарлылар:
«Біз бұны білмейді дейсіздер ме! Қайтып барған соң, біз бар күшімізді
салып Әмірсананы сіздерге ұстап береміз» деді.
Осылайша, оларға шай берілген соң, біз бір-бірімізбен қоштастық.
7-айдың 10-күні, біз Қожаберген қатарлыларға қонақасы беру үшін
соятын малға бата берілсе деп солардың адамдарын шақырдық. Сонда
Қара Барақ: «Біз сіздермен қарым-қатынас орнатық қой.285 Ендеше, біз
өзіміз Бейжіңге барып, ұлы Ежен бізге қонақасы беріп қалады делік,
сонда біз [сол қонақасыға сойылатын малға] бата беруіміз керек деп айта
аламыз ба? Цзянцзюнь-ұлықтар не берсе соны жейміз. Малға бата
бермей-ақ қояйық» деді.
Біз сиыр мен қойды көбірек сөйып, ұнмен әдемілеп тұрып тоқаш
пісіріп, дастарқанымызды даярлап қойған соң, Қожаберген мен Қара
Барақ 130-дан астам қазақты бастап бізге жетіп келді. Біз оларға астан
алғызып, шай беріп, тоқаштан дәм татқыздық. Сонымен бірге олар
нысана атуды, күресуді және ат үстінен садақ атуды тамашалады.
Сондай-ақ біз темір сауытпен қабаталған нысананы биікке ілгізіп, оны
садақпен атқыздық. Гвардия қосынымызда бітікші міндетін атқарып
жүрген Тоқтобай мен жасыл байрақты қосынымыздың жауынгері Ниваң
оларға ат үсті өнерін көрсетті. Ат үстінде садақ атуды тамашалаған
шақта, қазақтар тоқтамай тамсанып, жауынгерімізді мақтап жатты. Темір
сауыттың тоз-тоз болып тесілгендігін көріп, олар бастан аян ауыздарын
тас жұмып, бастарын шайқап, таңдайларын қағып отырды. Ат үсті
өнерін тамашалағанда, олар мәз-мейрам болып шулап, қайта-қайта
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тамсана берді. Қонақасыдан тоқаштар асып қалған еді, басқаларды
былай қойсын,
Қожаберген мен Қара Барақтың өзі сол қалған
тоқаштарды қойындарына салып алып жатты. Одан тыс, Қожаберген мен
Қара Барақ дереу адам жіберіп, астан қалған етті де өздері жатқан жерге
апарғызды.
Сөйтіп, олар қуаныштарын жасыра алмай былай деді:
«Біз сіздермен қарым-қатынас орнаттық.286 Біздің мойындайтынымыз
– мәртебелі ұлы Ежен мен цзянцзюнь-ұлық сіздер. Бұдан былай түмен
(он мың) жылға дейін біз осы күндегідей қуанышта бірге болып, ұлы
Еженнің шапағатына бөленіп тұрсақ.
Цзянцзюнь-ұлықтар сіздер осында қоныстанасыздар ма? Әлде өзге
жерге барып қыстайсыздар ма? Біздің жерге жақын маңда тұратын
болсаңыздар, біз қай жерде қыстамақпыз? Тағыда айтарлық жәйт:
цзяньцзюнь-ұлықтардың лагеріндегі тұтқынға түскен [қалмақ] балашағалары мен зат-бұйымдарды бізге сыйлап бересіздер ме?»
Сонан соң біз дауысымызды көтеріп, жұртқа да естітіп тұрып
Қожаберген мен Қара Бараққа былай дедік:
«Әмірсананы сендер бүгін ұстап берсеңдер, біз ертең-ақ әскерімізді
бастап Іле мен Еренқабырға қатарлы жерлерге барамыз. Ал Әмірсана
қолға түспеген жағдайда, осындағы армиямызды кері қайтарудың
орнына біз өзге армиямызды да осында әкеліп, Аягөзді кесіп өтеміз.
Қазіргі таңда, осы жерден Гурбан-Чар жеріне дейінгі біздің әскери
қарауылдарымыз бірінің артынан бірі тұрғызылуда. Әмірсана қандай да
бір жерге барды деген хабар келсе болды, біз дереу әскер бастап сол
жерге кіреміз. Сендер ұлы Еженге бағынып болғандықтан, біз әскер
кіргізуден бұрын сөзсіз сендерге ол туралы алдынала хабарласамыз.
Сендер алаңдамаңдар. Сендерге қиыншылық әкелмейміз. Әмірсана бір
күн тұтқындалмаса, біздің армиямыз да бір күн кері шегінбейді. Келесі
жылы біз тың игеріп, үлкен көлемде әскер жинап, міндетті түрде
[Әмірсананы] қолға түсіреміз. Бұл істі қайтсек те орындамай қоймаймыз.
Біздің қағидамыз осылай.
Ал сендердің елдеріңе тән жер мәселесіне келсек, Цеваңрабтан мен
Галданцерен заманында сендер қай жерде көшіп-қонып жүрсеңдер, қазір
де сол жерде тұраберіңдер. Көне жұртта қыстасақ дейсіңдер, алайда, ол
үшін бұрынғы шекарадан өтіп қоныстанасыңдар – бұл болмайтын
жағдай.
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Біздің олжалаған [қалмақтардың] бала-шағалары өте көп. Оларды
[сендерден басқа] кім алады! Бұдан тыс, біз сыйлық жасауға
пайдаланармыз деп торғын-торқа, күміс ақша және бұл-кездеме сынды
заттарды Баркөл жеріне әкелдіріп қойғамыз. Әмірсананы ұстап беретін
адамға сыйлық жасау мақсатында сол заттардың барлығы қазір
сақталуда. Сендер, міне, шын ниеттеріңмен ұлы Еженге бағынып
келулеріңмен қоса бізге тарту ретінде жылқы әкелген екенсіңдер, ендеше,
біз де өз ілтіпатымызды көрсетіп, сендерге қазірше лайықты деңгейде
ғана қарулық сыйлығымызды берейік. Алайда, шектен асырып сыйлық
беретін жәйіміз жоқ. Егер үлкен қамқорлыққа және сый-сияпатқа ие
болғыларың келсе, онда Әмірсананы тездетіп ұстап беріңдер. Сонда
қолымызда бар олжаны түгелдей сендерге береміз».
Сонан соң, Қожаберген қатарлылар былай деді:
«Әмірсана не бір жырғаған неме дейсің! Ол Жоңғар жерінде туып-өсті
де, өзінің туған жоңғар елін құртып болды. Сонан соң, ол біздің қазақ
арасына келіп бізге зиян тигізді. Сіздердің ұлы елдеріңізге бағынып
барып еді, ол ұлы Еженнің қамқорлығын ақтаудың орнына өтірік айтып,
сайқандық істеді. Енді міне, ол өз жазасын тартып, жалаңаш жаяу қашып
жүр. Ол өзі жалғыз болғандықтан, қайда бара алады дейсің! Дәл осы
кезде Абылай оны тұтқындап алып, елшісі арқылы ұлықтар сіздерге
әкеле жатуы да мүмкін. Біз Әмірсананы тұтқындауға үлгірмесек те,
сыйлыққа ие бола аламыз ба? Біз болсақ кері оралып Әмірсананы ұстап
беріп, ұлы Еженнің үлкен қамқорлығына бөленгіміз келеді-ақ. Ал егер
соған дейін Абылай Әмірсананы әлдеқашан тұтқындап болды дерлік,
сонда біз өз адамымыз арқылы сол жақсы хабарды алдын ала сіздерге
жеткісек, сіздер бізге сый-сияпат жасайсыздар ма?»
Біз былай дедік:
«Қандайда бір жақсы хабар жеткізген адамға бас сыйлық беріледі.
Қазірдің өзінде сендерде анықталған нақты хабарды бізге айтып келетін
адам болса, біз сол адамға дереу тұғыш хабаршы ретінде сыйлық
жасаймыз».
Сонда Қожаберген мен Қара Барат:
«Біз қайтып барып хабар алайық та сол хабарды сіздерге жеткізу үшін
бір-бір ұлымызды жіберейік» деп, өз салтарымен жерге бас ұрып бізге
құрмет білдірді, сонан соң мәз-мейрам болып тарап кетті.
7-айдың 11-күні, Қожаберген қатарлылар бізбен қойштасу үшін тағыда
бір мәрте бізге келіп, бізден мынаны сұрады:
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«Сіздер, цзянцзюнь-ұлықтар, осында қоныстанасыздар ма? Әлде басқа
жерге кетесіздер ме? Біз сіздерден соны біліп алсақ, сіздерге адам
жіберіп іс атқаруымызға ыңғайлы болады. Сондай-ақ, жер-жерде
жасырынып жүрген улет тайпасының адамдарын біз өзіміз олжалап
алуымызға болар?»
Біз оларға былай жауап бердік:
«Кеше біз сендерге анықтап айттық, Әмірсана қашан қолымызға
түспейінше біздің армиямыз шегінбейді. Әмірсананың қайсы тайпада
екендігін білсек, біз өзіміздің бірнеше бағыттағы армияларымызды
түгелдей сонда кіргіземіз де, осыдан бұрын Жоңғарды жойған күшімізге
сүйеніп әлгі тайпа адамдарының қолдарынан Әмірсананы тұтқындап
алуға барамыз. Әмірсананы азанда тұтқындасақ, біздің армиямыз кештеақ шегініп, Еренқабырға мен Іле сынды жерлерге барады. Егер
Әмірсананы әдейі Бұхара, Торғауыт және Бұрыт жерлеріне босатып
жіберген адам болып жатса, онда біздің оған айтарымыз: біз
Әмірсананың ізін қуып жерлеріңді кесіп өтіп, жорық жасаймыз. Тағыда
айтарымыз: армиямыз осында келгеннен бері жоңғар тайпаларын қыруға
тиістісін қырып, жинап алуға тиістісін жинап алдық та ішкері жағымызға
қарай көшіріп әкеткенбіз. Егер қырғыннан қашып шығып, сендердің
шекараларыңа кіріп кеткендер болса, олардың бала-шағаларын сендер
олжалап, ерлерін өлтіріп, басшыларын бізге ұстап беріңдер. Сөз жоқ,
сендердің шекараларыңнан өтіп барып әлгілерді барымталау біз үшін
болмайтын жәйт».
Сонда қазақтар былай деді:
«Егер ұлы армияларыңыз кіреміз десе, келесі көктемде кіре ме? Әлде
биыл кіре ме? Кенеттен Әмірсананы тұтқындап, біз оны сіздерге
тапсырып береміз деген шақта, ұлы армияларыңыз осылай кіретін болса,
біз өзіміз түгелдей келеміз. Біздің қарым-қатынас орнатқандығымызды
ескертіп,287 сіздер бізге мөр басылған куәлік хат сыйлап берсеңіздер. Біз
ұлдарымыз немесе немерелерімізді сіздерге жібергенде, олар куәлік
алып жүрсе ыңғайлылау болады».
Сонан соң біз оларға:
«Сендер өздерін келіп ұлы Еженмен қарым-қатынас орнаттыңдар 288 .
Сонымен қатар бізге тарту жасадыңдар. Ендеше, біз сендер, Қожаберген
мен Қара Бараққа мөр басылған куәлік берейік. Біз сендермен бірге
287
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Мәтінде «бағынған адам екендігімізді ескертіп» деп хатталған.
Мәтінде «ұлы Еженнің албатусы болдыңдар» деп хатталған.
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Әмірсананы тұтқындауға ат салысып жүрген батырлардың есімдерін
жазып алып қалайық. Кім де кім Әмірсананы ұстап берсе, осыларға да
бірге сый-сияпат жасасақ» деп едік, қазақтар:
«Цзянцзюнь сіз берген осы куәлікті сіздердің басқа бағыттағы
армияларыңыз да мойындай ма?» деп сұрап еді, біз былай дедік:
«Бізге мөрді ұлы Ежен сыйлап берген. Сондықтан бұл куәлікті қай-қай
бағыттағы адамдарымыздың барлығы бірдей мойындайды. Бұған
қалайша бойсынбасқа!»
Сонан соң қазақтар өз салтарымен жерге бас ұрып бізге алғыстарын
айтты.
Оларға даярлаған заттарды беріп едік, олар мәз-мейрам болып, жүгініп
отырып өздері әлгі заттарды бастарына көтеріп тұрып қабылдап алды,
және ұсақ-түйек заттарды өздері барып қойындарына тықты да, жерге
бастарын ұрып тұрып қабылдап алды.
Олармен қоштасатын шақта, біз өзара: «Мінез-құлықтарын
пайдаланып бұларды ерегестіріп бәсекелестірсек, қарақшы (Әмірсана)
тезірек тұтқындалуы мүмкін» деп ақылдаса келіп, соған лайықты етіп
әңгіме қозғауға келістік. Сөйтін, біз, пақырыңыз Жаохуэй мен Фуде, өз
жастарымыздың жақындығына қарай Қожаберген мен Қара Барақты
бөлісіп алып, жеке-жеке өз үйлерімізге апарып шай беріп, қосымша затбұйымдарды бердік. Сонда мен, пақырыңыз Жаохуэй Қожабергенге:
«Естісем, Әмірсана сені әке деп атап, сенімен тәңірдің алдында серт
берген екен. Арт-артынан бізге келген қазақтарың болсын, осындағы
улеттер болсын, барлығы осылай айтады. Біз кезіккенен бері, сен маған
үлкен құрмет көрсетіп жүрсің. Байқасам, сен шыншыл адам екенсің. Біз
екеуіміз де жасымыз үлкен адамдармыз ғой 289 , сондықтан сенен
жасыратыным жоқ. Әмірсана өзі жалғыз қайда бара алады! Ол сөзсіз
сендердің қазақтарыңның арасында тұрып жатыр. Абылай тұратын
жақта жоқ болса, ол сен жаққа барғаны. Сен ұсақ-түйекке сіресіп не
қыласын! Сонымен қоса, жұртқа өтірік айтқызып, Әмірсананы
жасыртқызсаң, өзіңе көп пайда келмес. Сенің елінде адам көп, кімнің
аузын жаба аласың! Жақын маңыңдағы адамнан бізге хабар жетіп жатса,
біздің ұлы армиямыз біржолата келіп ел-жұртыңа зиян тигізеді. Сонда
сен жұртынды қорғай аласың ба? Апаттан құтыла аласың ба? Егер
өзгелерден бұрын Әмірсананы ұстап берсең, сен ұлы Еженнен аса үлкен
көлемде сыйлық аласың ғой! Сен ғана емес, үрім-бұтағың мен ел289

Осы сөзді айтқан кезде Жаохуэй (1708-1764) есімді Цин ұлығы 49 жаста болатын.
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жұртың да мәңгілік қамқорлыққа бөленбей ме! Мұндағы ненің құт
әкелетіндігі, ненің зия тигізетіндігі айдан анық емес пе! Сен өзің
ойлансаң» деп едім, Қожаберген отырған жерінен түрегеліп, сонан соң
өздерінің салты бойынша жерге бас ұрып, былай деді:
«Мен цзянцзюнь сізді алдасамда, тәңірді алдай алмаймын ғой. Қандай
да болмасын өтірік айтпаймын деп, мен әлдеқашан тәңірге қарап ниет
білдіріп, сөз бергемін. Меен цзянцзюнь сіздің бұл сөздеріңіз жақсы
көңілмен, маған қамқорлық көрсету ниетпен айтылды деп білемін.
Былтыр, Әмірсана мені паналап келіп, мені әке деп атағаны рас; мен оны
бағып-қаққаным да өтірік емес. Ал мен оның алдауында қалып, ұлы
армияларыңызға қарсы шыққаным да шын. Ақыры, оның
айтқандарының бәрі өтірік болып шықты, және оның кеселінде біз көп
зиян шектік. Біз өзіміздің өте қателескенімізді қазір біліп отырмыз.
Әмірсана [бізге зиян тигізіп болған соң] қайтадан Жоңғарға барып ноян
боламын деп қашып кетті. Ноян бола алмай, ол сіздердің
армияларыңыздан жасырынып қалам деп жалғыз өзі қашып кетіп, түкке
жарамайтын бір қашқын қарақшыға айналды. Мұндай пайдасы жоқ
адамды біз өзімізге қабылдап алудың керегі не! Оның қарасы бізге
көрінді болды, біз оны ұстаймыз; Ол туралы хабар құлағымызға ілінсе
болды, біз анық-қанығына көзімізді жеткізген соң өз ұлдарымызды
сіздерге тездетіп жіберіп сол хабарды жеткіземіз, сөйтіп сіздердің үлкен
сыйлықтарыңызға ие боламыз. Мен Әмірсананы жалғасты өзіме
қалдырып, оны жасырып жатсам, онда ол қылығымды өзге емес, өз
ұлдарым да жақтыртпай, «олай істеуге болмайды» дер еді. Үлкен
сыйлықты өзгеге беріп қойып, өзім зия тартудың қисыны жоқ. Мен өзім
алпыстан асқан адаммын. Ненің жақсы, ненің жаманың білмейді дейсіз
бе! Менің межелеуімше, Абылай осыған дейін барар жері, басар тауы
қалмаған Әмірсананы әлдеқашан тұтқындап, оны сіздердің елшілеріңізге
тапсырып, осы жаққа қарай аттандырып үлгірген де болса керек. Егер
солай болған жағдайда, біз ұлдарымызды тез аттандырып, сіздерге хабар
жеткізіп, сіздерден сыйлық алдырайық».
Мен сондай-ақ Қожабергеннен:
«Абгасқа қарасты Үлемжі бірнеше адам бастап сіздің ауылыңызға
барғанда, Абылай саған адам жіберіп, сеннен сол Үлемжіні тұтқындасаң
депті, сондай-ақ ол «саған Әмірсана барып қалса, оны да бірге ұстап
бер» деген екен ғой. Сен неге оларды ұстап бермедің» деп сұрап едім, ол
былай деді:
177

«Мен ауылымнан шыққаныма 2 ай болды. Бұл жәйтті білмейді
екенмін. Үлемжінің ауылымда тұрғаны рас болса, мен оны сөзсіз
сіздерге ұстап беремін».
Сөйтіп, мен, пақырыңыз Жаохуэй, Қожабергенге: «Ауылыңа аманесен жетіп алып Әмірсананы тезірек ұстап беруге тырыссаң» деп,
онымен қоштастым.
Ал пақырыңыз Фуде Қара Бараққа былай депті:
«Сен кеше біздің цзянцзюньімізге айтылған сөзді естідің бе, жоқ па?
Қожаберген ұлын жіберіп, Әмірсананың ұсталғандығы туралы хабарды
алдын ала бізге жеткізгісі келетіндігін айтты. Осында хабар жеткізген
адамға еселенген сыйлық берілмек. Сеннің қай жерің Қожабергеннен
кем? Мұндай пайдалы істі неге елге бере саласың? Сен өз ұлыңды
жіберіп, Әмәрсананың тұтқындалғандығы туралы хабарды алдын ала
жеткізсең, әлгі сыйлықты өзің алмайсың ба?»
Сонда Қара Барақ былай депті:
«Қожаберген де мен сияқты адам ғой. Мен не үшін одан сескенемін?
Оның ұлдары бар болса, менің де бауырларымның ұлдары бар емес бе?
Мұндай пайдалы істі мен не үшін оған бере салуым керек? Хабар алсам,
мен де адам жіберіп, сол хабарды сіздерге жеткіздіремін. Хабарды
[Қожабергенмен] бірге алған болсам, онда мен онымен бірге адам
жіберемін. Әмірсана қай жерде болса, мен өзім сол жерге барып оны
тұтқындаймын. Күшім жетпей жатса, мен өзімдегі бірнеше мың
жылқыны түгелдей айдап келіп, ұлы армияға көмек көрсетіп, ұлы
армияларыңызбен бірлесе отырып Әмірсананы тұтқындаймын. Егер
Әмірсананы өзге ру-тайпаның адамдары тұтқындап жатса, мен сол
адамдарға жылқы беріп, Әмірсананы айырбастап аламын. Меннен
бірнеше жүз жылқы сұраса да, мен сол сұрағанды беріп, әлгі адамнан
Әмірсананы айырбастап алып сіздерге тапсырамын».
Пақырыңыз Фуде Қара Бараққа:
«Сенің айтқаның өте дұрыс. Әмірсананы кім тұтқындаса да, сен дереу
сол адамға жылқыңды беріп, Әмірсананы айырбастап ал, сонан соң оны
бізге тапсыр. Жүз емес, 2 жүз жылқы десе де сол адамға бер. Әмірсананы
айырбастап алуға кеткен жылқыңды біз төлеп береміз. Одан тыс, ұлы
Ежен саған тағы зор қамқорлық көрсетіп, үлкен көлемде сыйлық береді»
дегенді айттық. Сондай-ақ, одан: «Бізге мынадай хабар да жеткен:
Әмірсана Қожабергенді әке деп атайды екен, және олар тәңірдің алдында
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серт берген көрінеді. Қожаберген бұрынғы сол бір жәйтті ескеріп,
Әмірсананы жасырып қалуы мүмкін бе?» деп сұраған еді, Қара Барақ:
«Мына бір жәйт анық: былтыр біз Әмірсананың сайқалдығына
алданып, қателік істедік. Қазір біз өзімізден бастап барлығымыздың
қателескендігімізді білдік. Әмірсананың ешқандай керегі қалмады.
Қожаберген оны аяп, жасырып қалғысы келсе де жұрт оған келісе
қоймас. Қожаберген солай істегісі келсе де, оған кім ілеседі! Сондықтан
Қожаберген де Әмірсананы өзіне қалтырудан жүрексінеді де оны қорғай
алмайды. Менің ойымша, осыған дейін Абылай әлдеқашан Әмірсананы
тұтқындап, оны өзінің осыдан бұрын жіберген Қайдар сынды
елшілерінің қолдарына тапсырып, олар тиісінше сіздерден келген
елшілеріңізге Әмірсананы тапсырып, әрі аттандырмақ болып жатса керек.
Біз тезірек оралып барып хабар-ошар алайық та, сіздерге шапшан
түрінде мәлімдеп келуге тырысайық» деді де қоштасып кетті.
Сөйтіп,
біз
екі
лагердің
ортасына
қарауыл
тұрғызып,
қолбасшыларымызды сонда жіберіп, жауынгерлеріміздегі бар ұсақ-түйек
заттар және қырғын кезде жұртта қалған [жоңғар] бала-шағалары
арқылы қазақтардың айдап әкелген жылқыларын айырбастап алғыздық.
Сонда жалпы 200-ден астам жылқы алынған екен.
Пақырыңыз біз Қожаберген мен Қара Барақтың сөз ләмінен және
адамдарының түрінен мынаны байқадық: қазақтар ненің жақсы, ненің
жаман екендігін әбден түсінген. Олар Әмірсананы сөзсіз өздеріне
қалдырмай, бізге ұстап береді. Абылай өзінің біз жаққа жіберген елшісі
әлі оралмай, біздің елшімізге де кездесіп үлгіре алмағандықтан, біздің
хал-ахуалымыз жөнінде хабарсыз болып жүрсе керек. Сол себептен, ол
әдейі сылтау айтып, уақыт созып жатқан тәрізді. Осы уақытқа дейін,
біздің елшіміз тарабынан жіберілген жақсы хабар [патша ордасына]
тікелей жеткен де шығар.
Жоғарыдағы айтылған іс туралы мәлімдемемізді осылайша патшаға
тездетіп көтерумен бірге, біз Қожаберген қатарлыларға берілген куәлік
хатымыздың шимай нұсқасын, сондай-ақ Қожаберген қатарлылардан
жазып алынған солармен бірге жүрген батырларының есімдерін осы
мәлімдемемізбен бірге патша ағзамның назарына ұсынып отырмыз.
Цяньлун жылнамасының 22-жылы 8-айдың 4-күні патша қызыл сиялы
қылқаламмен мынадай бұрыштама қалдырды: «Ризашылықпен оқып шықтым.
Сендер істі дұрыс атқарған екенсіңдер. Ыңғайы келсе, тағы да жақсы хабар естім
қалармын деп, асыға күтудемін.»
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7-айдың 13-күні

15-құжат
Шекараны тыныштандыру армиясының оң қол орынбасар
қолбасшы-генералы Жаохуэй қатарлылардың қазақ қолбасшысы
Қожаберген сындылардың айтқан сөздері туралы мәлімдемесі
(қытай тілінде) 290
(Цяньлун жылнамасының 22-жылы күзгі 8-айдың «бин инь» күні)291
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Жаохуэй қатарлылар патшаға былай деп мәлімдеме жіберіпті:
«7-айдың 6-күні Эбукэтеси 292 қарауыл бекетімізден мынадай
мәлімдеме келіп түсті: «200-ден әскер Аягөз293- Яр294 өзен жақтан осылай
келе жатыр. Аттары біршама шаңдатып келе жатыр. Осы келе жатқандар
қазақтар сияқты». Біз, патшаның құлдары, «ши вэй» лауазымды
Далишанға 295 әскер бастап барып істі анықтап келуге жібердік. 7-күні,
Далишан қазақ Қожабергеннің ұлы Байтайлақ 296 пен Қара Барақтың 297
інісі Мәми298 қатарлыларды біздің әскери лагерімізге ертіп келді. Олар:
«Естуімізше, Абылай ұлы патшаға бағынған, және ол сол хабарды ауылауылдардың барлығына жеткізіп жатқан көрінеді. Біздің әкеміз бен
ағамыз осы хабарды алған соң, әскер бастап Әмірсананы тінтуге кірісті.
Олар әуелі бізді алдын ала осында келіп, сіздермен кездестіруге жіберді.
Сондай-ақ олар Баярға қарасты болып келген Нима 299 есімді тұтқынды

290

Құжат мына жинаққа енгізілген: ПДЖФЛ, жб, 42-цзюань (бума), 17-21 бб.
Яғни 1757 жылы 19 кыркүйек.
292
Қытайша «额 卜克特西 )» деп хатталған. Жоғарыдағы мәнжу құжатта бұл жер атау «ebkūn»деп хатталған
(аудармамызда біз оны «Ебкун» деп алғанбыз).
293
Қытайша «Ай гу сы (爱呼斯)» деп хатталған.
294
Қытайша «Я эр (雅尔)» деп хатталған.
295
Қытайша «达礼善» деп хатталған.
296
Қытайша «Бай да ли кэ (拜达里克)» деп хатталған.
297
Бұл есім қытайша «Ка ла ба ла тэ (喀喇巴喇特)» деп хатталған. Мәнжу құжаттарыда да Қара Барақ есімін «kara
barat» деп қате жазатын мысалдар кездеседі.
298
Қытайша «Ма ми (玛密)» деп хатталған
299
Мәтінде бұл екі қалмақ есімі қытайша «Ба я эр (巴雅尔)» және «Ни я (尼雅)» деп хатталған. Соңғысы «Ния»
деп оқылуға тиісті болып көрінгенімен, жоғарыдағы мәнжу тілді құжатта бұл есім асылы мәнжуше «nima» деп
жазылған.
291

180

сіздерге беретін көрімдік ретінде жіберіп, сіздерден қару ретінде сыйсияпат алсақ деп дәметуде» дегенді айтты.
Сонда біз былай дедік: «Нима дегендерің – біздің армиямыздың
қылышынан аман қалған қарапайым қарақшы, оның бар-жоғы
соншалықты маңызды емес, оны Әмірсанамен салыстыруға келмейді.
Егер Әмірсананы тұтқындап әкелсеңдер, онда сендер қаумақты сыйсияпатқа ие болар едіңдер».
Сөйтіп, біз Қожабергенді қарсалып алуға адам жібердік.
9-күні, Қожаберген 60-тан астам адамын ертіп біздің лагерімізге келді.
Ол жүгініп тұрып патша ағзамның амандығын сұрап, құран сүресін оқып,
патша ағзамның қөп жасауын тіледі300. Сонан соң ол пақырыңыз бізбен
кездесу рәсмін өткізді.
Қожаберген қатарлылар: «Біз асылы қашып жүрген жоңғар
отбасыларын
барымталап
жүргенбіз,
шекарамызға
ұлы
армияларыңыздың келіп қалғанын білмеппіз. Келе жатқан жолда біз
Абылайдың Ұлы патшаға бағынып, Әмірсананы тұтқындауға аттанды
деген хабарды естідік. Біз де патшаның боданы болғымыз келеді» дегенді
айтты301. Біз оларға мынаны айттық: «Осында келгендерің өте жөн болды.
Біз дереу сендердің аты-жөндерің мен мансап-лауазымдарыңды, сондайақ бағынған себептеріңді патшаға мәлімдейік. Қазіргі таңда, Абылай
қатарлылар әлдеқашан Дашцерең мен Цибаханды 302 тұтқындап, бізге
тапсырған, тек Әмірсана ғана қолға түспей тұр. Қарақшы Әмірсананың
қылмысы бастан асады, ол – патшаның бұйрығы бойынша ұсталуға тиісті
күнәқар. Әмірсана қолға түспейінше біз армиямызды мүлддем
шегіндірмейміз. Ал біздің бірнеше бағытқа бөлінетін армиямыздың
қазіргі жорықтарын уақынша тоқтатуының себебі – Абылайдың бізге
бағынып келуінен болып тұр. Егер сендер Әмірсананы тұтқындап, оны
бізге тапсырсаңдар, міндетті түрде ұлы патшамыздың құтты шапағатына
бөленіп, аса қаумақты сый-сияпатқа ие боласыңдар».
Сонда, Қожаберген қатарлылар былай деді: «Әмірсананың барар жері,
басар тауы қалмады. Біз осындай бір махачинды303 өзімізге қалдырудың
ешқандай қисыны жоқ. Егер ол біздің ауылда болса, оны не үшін
300

XVIII ғасырдың екінші жартысында құрастырылған «Циндин хуанюй Сиюй ту чжи» атты өзге бір Цин
патшалық деректемесінде Қожабергеннің құран оқуына байланысты осы бір оқиға басқаша баяндалады. Бұл
туралы осы құжаттар топтамасының соңындағы біздің берген түсіндірмемізге қараңыз.
301
Мұндағы «бодан болғымыз келеді» деген сөздің цин ұлықтаы тарабынан бұрмалап айтылып отырғандығы
айқын.
302
Мәтінде бұл екі қалмақ есімі қытайша «Да ши цэ лин (达什策凌)» және «Ци ба хань (齐巴罕)» деп хатталған.
303
Цин патшалық деректемелерінде жер-жерде тығылып алып қарақшылықпен шұғылданатын жоңғар
қалмақтарын осылай атаған.

181

тұтқындап алып сіздерге тапсырмасқа! Мүмкін ол өзгелердің
ауылдарында шығар, егер сондай болса, біз сіздерге хабарын жеткізіп,
оны тұтқындау үшін сіздерге көмектесерміз».
Сонан соң, біз оған тағы: «Қарақшы Әмірсана алысқа қашып кетпеген,
ол асылы сендердің елде. Ол тіпті шалғайдағы Бұхара мен бұрыттардың
жеріне қашып кеткеннің өзінде, біздің әскерлеріміз сендердің
ауылдарыңды басып өтіп, оны тұтқындайды. Соның өзінде елдеріңе үрей
тудырып, мазаларыңды қашырады. Егер дәл осы кезде әлдебіреу
Әмірсананы ұстап алып, сендерден ақы ретінде жылқы сұрап жатса, онда
олардың сұраған жылқыларының саны неше жүз болып жатса да, сендер
оған соншалықты жылқы беріңдер. Ол үшін ұлы патшамыз сендерге
сөзсіз үлкен сый-сияпат жасап, оған қоса жылқыларыңның құнын төлеп
береді. Осылай болмаған жағдайда, біз сендердің шекараларыңда бекініп
алып, тың игеріп, үнемі сендердің ауылдарыңа тінту жүргізбекпіз. Ненің
пайдалы, ненің зияды екендігін өздерің салмақтап алыңдар».
Сонда, Қожаберген қатарлылар былай деді: «Біз мұны түсінбейді
дейсіз бе! Ауылымызға қайтқан соң, біз шамамыз келгенше [Әмірсананы]
ұстап алып, сіздерге тапсыруға тырысармыз».
Біз оған арақ пен ас бердік 304 . Содан кейін, 10-күні, біз оған тағыда
дастархан жайып қонақасы бердік. Оларды тамаққа тойдырған соң, біз
оларға жасақтарымыздың мылтық ату және күресу сынды жаттығуларын
көрсеттік. Сонан соң, жасақтарымызға биікке ілінген темір сауытты
нысана етіп атқыздық, сонда атылған оқтың бәрі сауытты тесіп өтіп
жатты. Сонан соң, біз оларға жауынгерлеріміздің ат өнерін тамашалаттық.
Қазақтардың барлығы жауынгерлеріміздің өнеріне тәнті болып, мәзмейрам болып жатты.
11-күні, Қожаберген қатарлылар бізбен қоштасып, ауылдарына оралар
кезде біз оларға тағы да ақылымызды айттық. Олар өздерінің
бағынғандығының куәлігі болсын деп бізден мөр басылған куәлік қағаз
беруді сұрады.
Сонымен қатар, біз екі лагеріміздің аралығына қарауылдар қойып,
жауынгерлерімізге өздерінің қолдарындағы артық затар және
тұтқындарды саудаға салғызып, қазақтардан жылқы айырбастап
алғыздық, нәтижесінде жалпы 200-ден астам жылқы алмастырып алдық.

304

Мәтінде қытайша «цзю ши» (酒食) деп жазылған. Алайда, осы құжаттың арғы қайнары болып есептелінетін
мәнжу тілді құжатта (біздің жоғарыдағы аударған құжаттымызда) «арақ» деген сөз жоқ.
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Пақырыңыз біздің байқауымызша, Қожберген мен Қара Барақ
қатарлылардың сөзі әдепті, пейілі шын. Енді, осы мәлімдемемізбе бірге
біз соларға берген мөр басынған ісқағаз бен оларға қарасты
басшыларының есімдері туралы жазып алынған тізімді де патша
ағзамның назарына жіберіп отырмыз».
Бұл мәлімдеме патшаға жеткізілді. Патша ағзамнан уәзірлігімізге
«хабардар болсын» деп бұрық түсірді.

16-құжат
Шекараны тыныштандыру армиясының оң қол орынбасар
қолбасшы-генералы Жаохуэй сындыларға патшаның Әмірсананы
тұтқындау жөнінде түсірген бұйрығы (қытай тілінде) 305
(Цяньлун жылнамасының 22-жылы күзгі 8-айдың «бин инь» күні)
Қазіргі қазақ тіліне аударма
Патша ағзам Әскери істер басқармасының уәзірлеріне былай деп
бұйрық түсірді:
«Жаохуэй қатарлылар маған арт-артынан мәлімдеме жіберген екен.
Жағдайға қарағанда, қарақшы Әмірсана көп ұзамай қолға түсетін
көрінеді. Дегенмен, сендер «қазақтар бізге бағынды» деп іске
шалағайлықпен қарамаңдар. Әмірсана – тәбиғатынан залым адам. Ол
Қазақ жерінен қашып шығып, Тарбағатайдан алыс қиыр жерге барып
тығылып алуы да мүмкін; Сондай-ақ, ол біздің қыс түскен шақта
әскерімізді сөзсіз шегіндіретіндігімізді біліп, Шаған-усу 306 жерінде
тығылып жүруі де ықтимал. Аталмыш жерлерге де әскер жіберіп, тінту
жүргізгендерің жөн. Жеңіл атты әскерлеріңді жан-жаққа жіберіп, мұқият
түрде тінту жұмысын атқарыңдар. Қожаберген қатарлы қазақтарға менің
ыстық ықыласымды білдіріп жіберген бұйрығымды жеткізіңдер,
сонымен бірге олардың әрбіреуіне 307 сый-сияпат ретінде 2 топ молұн
торқасы308 мен 4 топ «үлкен торқа»309 беріңдер.
305

Құжат мына жинаққа енгізілген: ПДЖФЛ, жб, 32-цзюань (бума), 21-б.
Қытайша «Ча хань ву су (察罕乌苏)» деп хатталған.
307
Мұнда алдыңғы құжатта аталған Қожаберген мен Қара Барат екеуін меңзеп тұрса керек.
308
Қытайша «ман дуань (蟒缎)» деп хатталған.
309
Қытайша «да дуань (大缎)» деп хатталған.
306
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17-құжат
Шет аймақтарды тыныштандыру армиясының оң қол орынбасар
генералы Жаохуэй сындылардың «қазақтардың жансанын анықтап,
оларға мансап-шен берудің керегі жоқ. Абылайға Әмірсананы
тұтқындау жөнінде нұсқау берілсе де жетеді» деген мағынадағы
мәлімдемесі (мәнжу тілінде)310
(Цяньлун жылнамасының 22-жылы 8-айдың 27-күні)311
Құжаттың транскрипциясы
→
aha jao hūi. fude gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. abkai wehiyehe i orin
juweci aniya jakūn biyai juwan uyun de
alime gaiha. aliha bithei da. tondo baturu
gung fuheng ni wasiha nadan biyai orin /
ninggun de wasimbuha
hesei dorgide. jao hūi. fude i baci hūlha amursana be
jafara jalin. ba bade cooha tosome unggihe babe
wesimbuhebi. jao hūi. fude i ere icihiyahangge
umesi sain. damu mini gūnin de majge eleburakūngge.
ce onggolo nusan sebe takūraha bade. hasak i abulai i /
fejergi ursei ton be baicara. hafan hergen šangnara
sere hacin be. bi labdu gūninjambi. adarame seci.
muse ere gisun be cende gisurehe manggi. ce gelembime.
hūlha amursana geli ere gisun be jafafi balai
banjibume gisurefi ceni hasak i urse be hūltoro be
boljoci ojorakū seme gūnifi. ere jergi babe gemu /
baiburakū seme amcame hesei bithe wasimbume unggihe
bicibe. jao hūi. bude hese be alime gaiha
manggi. gemuni hūdun hacihiyame amcame niyalma takūrafi.
hasak i abulai de unggi. inde neneme be emu deri
wesibume. emu deri niyalma takūrafi simbe acafi
310
311
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suweni niyalamai ton be baicara. hafan hergen šangnara /
babe wesimbuhede. amba ejen i hese te isinjiha.
hese wasimbuhangge. suweni hasak i urse gemu goro
jecen de tehe niyalma. dorgi jasak kalka ūlet
sede dibulemci ojorakū. uttu icihiyara be baiburakū.
ceni da doroi jigarme banjibukini. heni encu halara
ba akū. ce aika elcin takūraci. bi kesi /
isibume cende šangnambi. uttu ohode.ceni bajire de
tusa bime. heni jobobure hacin akū. jiyanggiyūn
ambasa dorgi ba i kooli songkoi icihiyahangge memerehebi.
seme membe wakašame hese wasimbuha. abulai sinde
inu hese wasimbuha. jaka hacin šangnaha. te suweni
niyalma be bacara hafan hergen šangnara be gemu /
baiburakū seme ulhibume alakini sehebe gingguleme
dahafi isinijihabi.
baicaci erkešara.
nusan de afabuhangge. hasak i urse serengge
encu tacihiyan. goro aiman. muru da akū. doro
giyan be šumilame ulhire unde niyalma. suwe isinaha
manggi. uju coho de umesi oyonggo ningge. /
amursana be baime jafara baita. damu abulai be
hacihiyame amursana be hūdun jafafi banjici. gūwa
babe yaya tamun i icihiyaci ombi. icihiyarakū
oci inu ombi. ce aika gungnehen baici. ce
bithe arafi beye jidere. eici juse deote
takūrafi baime wesimbukini. ce cihangga akū oci. /
ume hacihiyara. jai abulai gese dalaha otok i
urse be baicara de. umai musei baita icihiyara
adali. boigon i ton be ejere akūmbume kimcire be
baiburakū sere anggala. jon gar i otok be icihiyara
gese baicara be inu baiburakū. damu abulai de fonjifi.
ya niyalma ai otok de dalahabi. udu boigon i /
niyalma kadalaha babe fonjifi. muse saci wajiha.
seme afabufi unggihe. erkešara. jun gar de aniya
goidaha. hasak i banin be umesi sambime. abulai i
emgi bade juwe ilan aniya tefi.sain i guculehe
sembi. ere jergi babe cende hafukiyame tacibure jakade.
ce inu umesi ulhifi genehe. damu aha be cende /
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fungnehen baiki seci. ulame wesimbumbi seme neneme
ajabume gisurehengge. umasi waka ohobi. jai hūlha
amursana. duleke aniya hasak de ukame dosifi tomome
the turgun be baicaci. hūlha amursana lama kuren be
tabcilafi baha menggun suje. temen. oljilaha ūlet
hehe juse bisire dade. musei cooha ainahai /
dahaduhai uthai šumin dosifi imbe jafanambini seme
hasak i baru balai gisun banjibufi holtome bardanggilame
gisurere jakade. hasak se inu terei hotoro
eiderahe de dosifi šuwe akdaha teile akū.
yargiyan i terei aisi de dosifi ainame halbume
bibuhe. siranduhai musei amba cooha šumin dosifi /
jafanara jakade. ini holtoho eiderahe ba bultahūn
tucinjifi. bisire jaka hacin be. hasak de tabcilabuhangge.
tabcilabuha. funcehengge be kunesun morin hūlašame
baitalaha. encehen mohofi geli hasak sei morin be
hūlhafi ukaka. abulai udu ini baru tanggarilame
gashūha bbi secibe. hasak i urse aisi de /
doosi. aisi jobolon be sarakū sere ba akū.
bai guculere. an i banjire de gashūha gisun be
umesi ujelembi. ja de aifurakū. aisi jobolon
iletu getuken oho manggi. aisi be baime yabure
dabala. jobolon be baime yaburakū. te hasak musei
coohai horon de esefi aisi jobolon be umesi /
ulhehe bime. yasai julergi bahara aisi be waliyafi
ne je alire jobolon be alime amangga inenggi goire
goirakū. juwe sidenderi bisire gashūn be
ujelere doro akū. jihe jihei hasak sei
gisurehe arbun muru be ele kimcici. ele genehunjere
hacin akū bime. hasak se inu ainaha seme /
geli hūlha amursana de eiterebure halbume bibure
hacin akū seme gūnimbi. te
ejen eiten babe bulekušehengge goro.
hese wasimbuhengge šumin. giyan i wasimbuha
hese be abulai de hūdun isibuci acambi. te abulai i
baci cenggunjab de takūraha elcin amasi isinjihabi.
esebe icihiyafi amasi unggire ildin de
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elcin kamcibufi unggiki. jugūn de nusan sebe
teisulebuci. gamaha baita. wasimbuha
hese be nusan sede tuwabufi banjinara be bodome
acara be tuwame dahame icihiyakini. aika
jugūn jurcenjefi nusan sebe teisuleburakū oci. /
šuwa abulai jakade genekini seme getukeleme afabufi
unggiki. damu abulai de wasimbure
hese isinjiha kojime. šangnara suje gecuheri tetele
isinjire unde. jugūn i andala tokanjaha babe
baicara hacihiyame banjibure jalin jirgalang ni bade
tehe hebei amban yarhašan sei baci šurgime /
baicanaha be dahame. ere suje be benjime
isinjime. uthai icihiyafi elcisa be jurambufi
unggiki. erei jalin gingguleme
donjibume wesimbuhe.
abukai wehiyehe i orin juweci aniya uyun biyai
orin de /
fulgiyan fi i pilehe
hese. saha sehe.
jakūn biyai orin nadan.

Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, пақырыңыз Жаохуэй мен Фуде, осы мәлімдемені жіберу арқылы
патша ағзамға төмендегі жәйттерді хабарлап отырмыз.
Цяньлун жылнамасының 22-жылы 8-айдың 19-күні келіп түскен
тондо-батуру-гуң312 атағына ие алыха-битхей-да313 лауазымды Фухеңның
хатында былай делінген екен:
«7-айдың 26-күні түсірілген патша бұрығында былай делінген:
«Жаохуэй, Фуде сындылар мәлімдеме жіберіп, Әмірсананың жолын
тосап, оны тұтқындау мақсатында жер-жерге әскер жіберілгендігін
айтқан екен. Жаохуэй мен Фуде сындылардың осылай іс атқарғандығы
312

Цин патшалығы тарабынан берілетін жоғары дәрежедегі құрмет атақтың бір түрі, қытайша баламасы «чжунюн
гун» (忠勇公).
313
Цин патшалық ордасындағы «Әскери істтер басқарма» (немесе «Ұлы кеңес») мекемесін басқаратын бас уәзір
мәнжу тілінде осылай аталатын. Бұл лауазым атақтың қытай тіліндегі баламасы  «дасюеши» (大学士).
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өте құптарлық. Дегенмен, менің сәл болса да көңілім толмайтыны  олар
осыдан бұрын Нұсан сындыларды жібергенде Абылай қатарлы
қазақтарға қарасты адамдардың жансанын анықтап, сол қазақ
басшыларына лауазым атақ беру туралы сөз қозғап тапсырма берген
екен. Ойлай-ойлай келе, мен мынадай түйінге келіп отырмын: біз
қазақтарға солай айтсақ, олар сөзсіз бізден сескеніп қалады; Онымен
қоса, қарақшы Әмірсана да бұл сөздерге шүкшиіп алып, ойына келгенді
айтып, қазақ жұртын алдауы әбден ықтимал. Осы жәйттерге байланысты
меннің өзім Жаохуэйлардан кейін [қазақтарға арнап] бұйрық хат
түсіруімнің қажеті шамалы шығар. Дегенмен, Жаохуэй мен Фуде менің
мына бұйрығымды тапсырып алған соң, қазақ Абылайға тезірек лайықты
адамдарын жібергендері жөн сияқты. Сол арқылы олар былай десін:
«Біз асылы бір жағынан патшаға мәлімдеме жолдап, бір жағынан
сендерге адамдарымызды жіберіп, сендерге қарасты адамдардың
жансанын анықтап, сендерге лауазым атақ беру туралы сөз қозғаған
болатынбыз. Қазір, міне, мәртебелі Еженнің бұйрығы түсіп, онда былай
делінген екен: «Қазақтар тым алыс жерде тұратын адамдар. Оларды ішкі
жасақ [билік жүйесіндегі] қалқалармен, улеттермен салыстыруға
келмейді. Сондықтан, сендердің олай істегендерің болмапты. Олар
өздерінің кәдімгі заң-ережелерімен өмір сүріп, ешқандай өзгеріске
ұшырамасын. Олар егер өз елшілерін жіберіп жатса, мен
қамқорлығымды көрсетіп, оларға сый-сияпат жасар едім. Осылай
істегенде ғана оларға пайдалы болып, олар ешқандай қиыншылық
көрмес еді. Мұнда сендер, цзянцзюнь ұлықтар, біздің ішкі жерлерімізде
қолданылатын заң-ережелер бойынша [қазақтарға қатысты] істі
атқарамыз деп сіресіп қалған екенсіңдерар!» Патша ағзам бізге
осылайша сөгіс айтып, бұйрық түсірді. Абылай, саған да бұйрық түсіріп,
сый-сияпат жасап отыр. Енді адамдарыңның жансанын тексеріп,
сендерге лауазым атақ беруді доғаратын болдық» деп түсіндіріп
айтыңдар». Патша осылайша бұйрық түсірді».
Фухеннің хатында осы мазмұндар жазылған екен.
Әуелінде, біз Еркешара мен Нұсанға тапсырма берген кезімізде былай
деген болатынбыз:
«Қазақ – өзге дінді тұтатын, алыстағы тайпа. Оларда біртұстас билік
жүргізетін ортақ басшылары жоқ, өздері жөн-жосынды 314 әлі терең
түсіне бермейтін халық. Сендердің сонда барғанан кейінгі басты
314

Яғни Цин патшалығының ережелерін.
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міндеттерің – Әмірсананы тауып, оны тұтқындау. Абылайға тек
«Әмірсананы тездетіп ұстап бер» деп қысым көрсету керек. Басқа
мәселені өзгеше атқаруға болады; Атқарылмай жатса да оқасы жоқ.
Бізден лауазым атақ тілеп жатса, олар өздері хат жазып, осында келсін.
Әр қайсысы өз ұлын немесе інісін жіберіп, өтініш білдіріп, мәлімдеме
көтерсін. Олай істегілері келмесе, мәжбұрламаңдар. Сондай-ақ, Абылай
сынды негізгі тайпа басшыларын іздегенде де [шын мақсаттарыңды
сездірмей,] өз істеріңмен айналысып жүргендей етіп атқарыңдар. Онда
қазақтардың түтін санын жазып алуға тырысып жүргендеріңді былай
қойсын, тіпті жоңғар тайпаларын іздеп жүргендеріңді де сездірмеулерің
керек. Абылайдан тек қай адам қандай тайпаны басқаратындығын, оның
құзырында қанша түтін бар екендігін сұрап, ол жағдайларды өзіміз ғана
білсек болды деп жазып алыңдар».
Біз осылайша тапсырма беріп, Еркешара мен Нұсанды жіберген
болатынбыз.
Еркешара – Жоңғар жерінде көп тұрып, қазақтардың жағдайын өте
жақсы біледі. Ол Абылаймен бір жерде 2-3 жыл бірге болып, онымен
жақсы дос болып, оны жақсы таниды. Біз жоғарыдағы айтылған жәйттар
жөнінде осы екі адамымызға ақылымызды айтқанда, олар барлығын
түсініп кеткен. Дегенмен, пақырыңыз біз оларға ау бастан-ақ «қазақтар
патшадан лауазым атақ сұрап жатса, ол талаптарын әрі патшаға жеткізіп
береміз» деп айтқанымыз тым ерсі болған екен.
Тағыда бір жәйт туралы айтып кетсек. Әмірсананың былтырғы
қазақтар арасына қашып барып тығылып алған оқиғаға байланысты біз
мынаны анықтадық: аталмыш қарақшы сол кезде «мен әуелі Курен
есімді ламаны тонап, олардың ақшалары мен торқаларын тартып алып,
улеттердің әйелдері мен балаларын олжалап алған едім. Сол кезде мәнжу
әскерлері біздің артымыздан қуғаны кәне? Олар осы жаққа қарай терең
еніп, мені тұтқындағаны кәне?» деп бөсіп, аузына келген өтірігін айтып
қазақтарды алдаған. Қазақтар оның сол өтірігіне сеніп қана қоймай, одан
пайда келеді деп іс-әрекет жасап, оған пана болып берген. Кейін келе,
біздің ұлы армиямыз Әмірсананы тұтқындау мақсатында олардың жеріне
терең кіргенде ғана, Әмірсананың өтірігі біржолата әшкеріленген. Сонда,
Әмірсананың зат мүліктері әуелі қазақтар тарабынан тоналып, қалған
жылқылары азық-түлік айырбастап алуға істетілген. Сонымен, шарасыз
қалған Әмірсана ақыры қазақтардан ат ұрлап қашып шыққан.
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Абылайдың Әмірсанамен бірнеше мәрте серт құрғандығы рас. Алайда,
қазақтар – пайдаға құмар халық. Олар ненің пайдалы, ненің зиянды
екендігін білмейді деп айтуға болмайды. Рас, олар әдетте өзгемен дос
болған соң, сол достарымен арада құрған серттерін өте қадірлеп, оны
оңайлықпен бұза қоймайды. Дегенмен, ненің пайдалы ненің зиянды
екендігі айқын болған соң, олар да пайдалы жаққа қарай ұмтылатындығы,
зиянды іске бармайтындығы анық. Қазіргі таңда, қазақтар біздің әскери
күш-қуатымыздан сескеніп, ненің пайдалы ненің зияды екендігін
әлдеқашан түсініп болған. Осындай жағдайда олар көз алдыларындағы
пайданы тастап, төніп тұрған зиянға жүгіріп, өз келешектеріне кері
ықпал жасағылары келмес. [Абылай] әлгі [Әмірсанамен өзінің] арасында
қалыптасқан одақтастықты соншалықты қадірлеп кететіндігінің қисыны
жоқ.
Осында келген қазақтардың сөз ләмін байқаған сайын біз мынаған көз
жеткізіп отырмыз: осыдан былай қазақтар Әмірсананың алдауына
оңайлықша түсіп қалмайтын тәрізді.
Қазір, міне, Ежен алыстағы барша жерлерге көз жүгіртіп, өз бұйрығын
шалғайға жеткізіп отыр. Патшаның Абылайға жіберген бұйрығын біз
тездетіп жеткізуіміз керек. Дәл осы кезде, Абылайдың Чеңгунжабқа
жіберген елшілері кері оралып бізге жеткен. Біз осыларды кері қайтару
ісін атқару орайын пайдаланып, өз елшілерімізді қосып жібергіміз келеді.
Олар жол бойы Нұсан сындыларға кездесіп жатса, біздің тапсырмамыз
бен патшаның бұйрығын Нұсан сындыларға жеткізіп, сосын ол
бұйрықты Нұсан сындылар орындаса деген ойдамыз. Егер кейінгі
жіберілген осы елшілеріміздің жолдары Нұсандардікімен түйліспесе,
онда олар тікілей Абылайға баратын болсын. Осылай ойлай келе біз
әлгілерге мән-жайды анықтап түсіліріп, әрі қарай жібермекпіз. Мұнда
тек мынадай жағдай болып тұр: осында қазірше патшаның Абылайға
жіберген бұйрығы ғана келіп, оған сыйлаған торғын-торқалар күні
бүгінге дейін келіп жеткен жоқ. Жолортадағы кедергі болған жағдайды
анықтап, сол бұйымдарды әкелгізу мақсатында Жырғалаң жерінде
тұратын хебей-амбан Ярхашан сындылар істі анықтауға кеткен.
Аталмыш торқалар жеткізе салысымен, біз дереу елшілерімізді
аттандырмақпыз.
Осы мәлімдемені арнайы жіберу арқылы патша ағзамға жоғарыдағы
аталған істерді хабарлап отырмыз.
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Цяньлун жылнамасының 22-жылы 9-айдың 20-күні патша ағзам қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырған: «Хабар алдым».
8-айдың 28-күні.

18-құжат
Шет аймақтарды тыныштандыру армиясының оң қол орынбасар
генералы Жаохуэй қатарлылардың Әмірсананы тутындау туралы
[Қожаберген мен Қара Бараққа] түсірге бұйрық хаты (мәнжу
тілінде)315
(Цяньлун жылнамасының 22-жылы 9-айдың 7-күні)316
Құжаттың транскрипциясы
→
amba ejen i hese wasimbuhengge. hojibergen.
kara barat gemu abulai. hambaba i sirame
baita icihiyara niyalma. mini kesi be
aliki seme hing seme dahahangge. bi
umesi saišame tuwaha. jakan abulai dahaha /
seme elcin takūraha be. bi uthai
ceni hasak serengge. goro jecen de
tehe niyalma. kalka. dorgi jasak. ūlet
sede duibuleci ojorakū. cembe meni meni
de doroi jirgame banjikini. ce beye
jifi mimbe hargašame. elcin takūrafi. mini /
elhe be baime unggire oci. cende. gemu
kesi isibumbi seme hese wasimbuhe. hojibergen.
kara barat inu ere songkoi dahame yabukini.
jugūn goro fuli jaka šangname unggime
banjinarakū ofi. ceni hing seme dahaha be
urgunjeme saišame. niyalma tome gecuheri juwete. /
amba suje juwete šangnafi. saišare kesi be
tuwabuha. ce damu mini kesi alare be
saikan kicekini sehebe gingguleme dahafi isinjihabi.
315
316

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 25-том, 255–273-беттер.
Яғни 1757 жылы 17 қазан.

191

uttu ofi.
amba ejen i šangnaha gecuheri juwe. amba
suje juwe be. hiya budun sede afabufi /
unggihe. si hengkilefi alime gaisu. suwe
amba ejen i hese be dahame yabu. da
doroi jirgame banji. jai amursana suweni
jecen de dosifi inenggi goidaha. suwe
emgeri jafame baha oci. hūdun benju.
aika ya bade tomoho. aibide ukafi /
genehe oci. turgun be niyalma takūrafi
hūdun alanju. jai turgūt i batur ubasi.
meni amba cooha de hafirabufi ederi tuderi
babade jailatala yabumbi. te jafaha
helen i alaha bade. batur ubasi. meni
wafi funcehe udu otok i urse be /
gaifi ili. šarabel ci ukame. suweni
bade genembi sembi. suwe emgeri hing seme
amba ejen de dahame dosika be dahame.
muse gemu emu adali
amba ejen i albatu ohobi. batur ubasi se
unenggi tederi suweni jecen i baru /
genefi oci. suwe uthai cooha tucibufi
tabcilame gaisu. hahasi be gisabume wa.
ambakasi urse. demci. jaisang ni jergi //
niyalma be gemu jafafi benju. batur umesi
adali taiji giranggi niyalma oci. amba
ajige be bodorakū gemu jafafi benju. /
suweni benjihe niyalmai amba ajige. niyalmai
ton labdu komso be bodome šangnambi.
ūlet sei holtoro eitele gisun de
dosifi halbume bibuci. suwende ambula
tusa akū. muse emgeri aniji (?) i jafafi
turgun de. cohome suwende jombume /
jasiha. meni beyese amba cooha be.
gaifi. amursana be suweleme baiceme. batur
ubasi se. oros i baru ukara be
dosome. suweni elcin jidere be aliyame.
192

kalman dabagan. gūrban car. bohositen
jergi bade tehei aliyahabi. meni //
takūraha elcin be hūdun icihiyafi
hahilame amasi unggi. beleke doroi
ilhangga suje emke. an i suje
emke unggihe.
abkai wehiyehe i orin juweci aniya uyun biyai ice nadan. //
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Ұлы Ежен былай деп бұйрық түсірген:
«Қожаберген мен Қара Барақ – Абылай мен Қабанбайдан 317 кейін іс
басқаратын адамдар. Олар менің қамқорлығыма бөленеміз деп шын
ниеттерімен келіп бағыныпты. Мен олардың бұл әрекеттерін өте жоғары
бағалаймын. Осыдан бұрыннырақ, Абылай елші жібергенде, мен дереу
оларға «қазақтар – шалғайдағы шет жерде тұратын адамдар
болғандықтан, оларды қалқа, ішкі жасақ және улеттермен салыстыруға
болмайды. Олар өз бетінмен бұрынғы салтары бойынша тыныш өмір
сүре берсін. Өздері осында келіп менімен кездесіп жатса, немесе елші
жіберіп маған сәлем айтып жатса, мен олардың барлығына қамқорлық
көрсетермін» деген болатынмын. Қожаберген мен Қара Барақ та
осылайша бізге бағынып, іс атқарды. Жол алыс болғандықтан көп
сыйлықты тасып апарғызу қиын болар. Дегенмен, олардың шын ниетпен
бағынғандығын жоғары бағалай отырып, мен олардың әрбіреуіне 2 топ
молұн 318 мен 2 топ ені кең торқа 319 сыйлап, марапаттау бұйрық
жарияладым. Олар осыдан былай менің қамқорлығымда болып,
бұрынғығыдан да жақсы ықлас көрсетсін».
Сөйтіп, біз, міне, хия Будун қатарлы адамдарымызға ұлы Ежен
сыйлаған 2 топ молун торқа мен 2 топ ені кең торқаны 320 тапсырып,
сендерге аттандырдық. Сендер жүгініп тұрып осы сыйлықтарды
317

Мәтінде «Hambaba» деп хатталған.
Мәтінде мәнжуше «gecuheri» деп хатталған. Бұл сөздің қытайша баламасы «ман дуань (蟒缎)». Бұл – «айдаһар
жылан бейнесі салынып тоқылған торқа» деген мағынаны береді. Бұны ВТЦВЦ кітабындағы шағатайша
түсіндірмесінде «молұн» деп алған (күні бүгінге дейін ұйғыр тілінде төрт аяқты айдаһар жылан «молұн» деп
айтылады).
319
Мәтінде мәнжуше «emke suje» («үлкен торқа») деп хатталған. Бұл сөздің қытайша баламасы «да дуань (大缎)»
(«үлкен торқа»). ҚБТМ-нан табылған XVIII ғасыр қазақ-түркі (шағатай) хатнамаларының бір-екеуінде «čoŋ
molun» сөзі кездеседі. Бұл аталмыш қытай-мәнжу сөзінің сол кезіндегі түркі (шағатай) баламасы болса керек.
320
Жоғарыдағы патша бұйрығында «әрбіреуіне 1 топ молун торқа, 2 топ ені кең торқа» деген сөзі бар. Цин ұлығы
мұнда патшаның екі адамға сыйлаған молун торқасын да Қожабергенге жіберіп отырған тәрізді.
318
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қабылдап алыңдар. Ұлы Еженнің бұйрығында айтылғандай, өздернің
бұрынғы салтарың бойынша тыныш өмір сүре беріңдер.
Тағыда айтар жәйт: Әмірсананың елдеріңе барғаны ұзақ уақыт болды.
Осыған дейін сендер оны қолға түсірсеңдер, тездетіп бізге тапсырыңдар.
Егер қандай да бір жерде тұрса немесе бір жерге қашып кетсе, онда да
орай тауып адамдарыңды жіберіп, тиісті хабарды бізге тезірек
жеткізіңдер. Сондай-ақ, Батур-Обашы есімді торғауыт біздің ұлы
армиямыздың қыспағында қалып, қазіргі таңда жер-жерде қашып-пысып
жүр. Біздің қолымызға түскен тұтқынның айтуына қарағанда, БатурОбашы біздің қырғынымыздан аман қалған бірнеше рудың адамдарын
бастап Іле, Шарабел (Сарыбел) жерлерінен шығып, сендердің жерлеріңе
кетті дейді. Сендер ұлы Еженге әлдеқашан бағынып кіргендіктен, біз
бәріміз бірдей ұлы Еженнің албатусы болдық. Батур-Обашы шынында
әлгі жерлерден сендердің шекараларыңа қарай кеткен болса, онда сендер
дереу әскер жіберіп оны тонаңдар да олардың ерлерін қырып,
мәртебелілеу адамдарын, яғни демчи және жайсаң сынды адамдарын
түгелдей тұтқындап бізге тапсырыңдар. Батур-Обашы сынды тайжы
сүйекті үлкенді-кішілі адамдардың барлығын тұтқындап, бізге
тапсырыңдар. Әкелінген адамның үлкен-кішілігі және көп-аздығына
қарай сыйлық беріледі. Улеттердің сайқал сөздеріне алданып оларды өз
елдеріңе жасырып қалсаңдар, сендерге тым үлкен пайда болмас.
Біз екеуіміз әлдеқашан достық салт құрғанбыз,321 сол себептен саған
арнайы ақыл көрсетіп хат жаздым. Біз өзіміз ұлы армиямызды бастап
Әмірсананы тінтіп, Батыр-Обашыды Орыс жеріне қашып кетірмеу үшін
және сендерден келетін елшілерді күту мақсатында Қалман асуы,
Гұрбан-Чар және Бохоситен сынды жерлерге барып қоныстандық. Біздің
жіберген елшілерімізді тездетіп кері аттандырыңдар.
Сыйлық ретінде 1 топ гүлді торқа, 1 топ тәбиғи бір түсті торқа
жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 22-жылы 9-айдың 7-күні.
19-құжат
Хебей-амбан Фуденың «Қожаберген сынды қазақтарға сый-сияпат
жасадық; Цереңді тінту үшін Абылай әскерін жіберді» деген
мағынадағы мәлімдеме (мәнжу тілінде)322
321
322

Мәтінде «anji jafaha» деген сөзді біз осылай түсіндік.
Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 26-том, 414–415-бб.
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(Цяньлун жылнамасының 22-жылы 11-айдың 16-күні)323

Құжаттың транскрипциясы
→
gisun meni cooha aifini belhebufi damu abulai be aliyambi
abulai atanggi isinjici uthai cooha tucimbi. batur ubasi
oci mama tucifi bucehengge yargiyan. ne šereng se dalafi
yabumbi seme alambi. musei elcin ambasa abulai be acahakū
akū. atanggi jimbi. abulai nukkte aibade bisire be donjihakū
seme fonjici. butune be juwan biyai ice ilan de /
erkešara nusan sei baci saginca. saibelek be hebei amban i
bade takūrara de sasa jurakabi. tereci ebsi umai yaya
mejige donjiha ba akū damu be hojibergen i nukte ci
ebsi juraka. jai hasak i atan baturu. koitus baturu
ilan tanggū niyalma be acafi alaha bade abulai i baci
membe takūrafi batur ubasi se aibade tomome bisire babe /
yargiyalame tuwanabumbi. be suweni yaya meyen i cooha de
teisulere takarakū de aika eherere be boljoci ojorakū.
suwe mende emu temgetu bu sere jakade. butune mini
gebu be arafi udu hergen i bithe bufi. esede abulai meni
elcin i ambasa be acahakū akū. abulai i nukte aibide bi
seme fonjici. abulai i nukte bayan ola i cargi de bi /
ongko gemu dekjin tuwa de deijibuha. casi gurire
eici ongko baime ebsi gurire babe toktobure unde bihe.
suweni elcin i ambasa be kemuni acara unde seme alambi. ereci
tulgiyen. umai encu hacin i gisun mejige donjiha ba akū sembi.
baicaci neneme saginca. sainbelek sebe takūrafi isinjiha de
erkešara. nusan sei baci unggihe bithe. jasiha ele
baita be. aha mini baci gemu /
donjibume wesimbuhebi. butune se saginca sei sasa jurakangge
damu kara barat. hojobergen sei nukte be baime šureteme
yabufi teni isijiha ofi. umai encu hacin donjiha gisun
mejige akū sembi. aha fude bi kimcime gūnici
enduringge ejen i hūturi de. hasak se umesi ginggun /
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ijishūn i dahafi. ainaha seme gūwa hacin i baita
akū. ere sidende. erkešara. nusan se ainci šundene
kūwaran de isinjihabi. erei jalin gingguleme
donjibume
wesimbuhe.
abkai wehiyehe i orin juweci aniya jorgon biyai tofohon de /
fulgiyan fi i pilehe
hese saha sehe.
omšon biyai juwan ninggun.

Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
...324 былай деді:
«Армиямыз әлдеқаншан дайын болған. Біз тек Абылайды күтудеміз.
Абылай келсе болды, біз дереу армиямызды аттандырамыз. БатурОбашыға қызылша шығып өлгендігі рас. Қазір [улеттерге] Церең
сындылар бас болып жүр».
Сонан соң мен одан тағы: «Біздің елші ұлықтарымыз Абылаймен
кездесті ме жоқ па? Олар зады барып жетті ме? Абылайдың ауылы қай
жерде екендігінен хабарың бар ма?» деп сұраған едім, ол былай деді:
«10-айдың 3-күні Еркешара мен Нұсан Сагинча мен Сайынбелекті
хебей-амбан тұрған жерге жібергенде, біз, Бутуне және басқалар, сол
жіберілген адамдармен бірге аттанғанбыз. Содан бері ешқандай хабар
естіп көрмедік. Дегенмен, біз Қожабергеннің ауылынан осылай қарай
шыққаннан соң бір күн кейін қазақтың Атан батыры мен Күйтес батыры
бастаған 300 адамына кезігіп қалғанбыз. Сонда олар: «Абылай бізді
Батур-Обашы сындылардың қай жерде шоғырланғандығын анықтауға
жіберген. Біз армияларыңның ешқайсысымен кездесіп, танысып
көрмегенбіз. [Кездескенде] жанжалдасып қалуымыз мүмкін. Сондықтан
сен бізге бір куәлік берсең» деген еді, мен, Бутуне, оларға өз атым
жазылған бірнеше тілдегі хатымды бердім.
Сонан соң мен олардан: «Абылай біздің елші ұлықтарымызбен кезікті
ме, жоқ па? Абылай қай жерде тұрады?» деп сұраған едім, олар:
«Абылайдың ауылы Баян-ауылдың арғы жағыда орналасқан. Ондағы
324
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жайылым жерлерге өрт кетіп, түгелдей жанып кеткен. Ел-жұрты не әрі
қарай көшіп кетулерін, не осы жаққа қарай жайылым іздеп келулерін
білмей, шешім қабылдамаған. Сендердің елші ұлықтарыңмен әлі кезігіп
үлгірген жоқ» деп жауап берді. Осыдан тыс, біз басқа хабар естімедік»
деді.
Осыдан бұрын Сагинча мен Сайынбелек осылай жіберілген шақта,
Еркешара мен Нұсан сындылар өздерінің жазған хаттарын жіберген
болатын. Ондағы айтылған істердің барлығын мен өз мәлімдемем
арқылы патша ағзамға жеткізгенмін. Бутуне сындылар сол Сагинча,
Сайынбелектермен бірге аттандырылған. Олар тек Қара Барақ пен
Қожаберген қатарлы қазақтардың ауылын іздеп, айнала жол жүріп барып
баратын жерлеріне енді ғана жетіп, ешқандай артық хабар естімеген екен.
Мен, пақырыңыз Фуде, былай деп ойлаймын: қазақтар мәртебелі
Еженнің құдыретіне тәнті болып бізге бағынып келгендіктен, ешқандай
өзгеше жағдай туа қоймас. Шамасы, дәл осы кезде Еркешара мен Нұсан
сындылар Шундененің әскери лагеріне келіп жеткен де болар.
Жоғарыдағы жәйттерді патша ағзамға жеткізу үшін осы мәлімдеме
арнайы жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 22-жылы 12-айдың 15-күні патша қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырды: «Хабар алдым».
11-айдың 16-күні.

20-құжат
Хия Шундене сындылардың мәлімдемесі, мұнда Абылай қатарлы
адамдарға айдаһар бейнесі безендірілген торқа сияқты заттардың
сыйланғандығы айтылған (мәнжу тілінде)326
325

(Цяньлун жылнамасының 22-жылы 12-айдың 18-күні)327
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Жоғарыдағы 14-құжатта кездесетін осы сөзге берілген түсіндірмеге қараңыз.
Құжат мына жинаққа енгізілген: МСДХ, 27-том, 211–213-бб.
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1758 жылы 27 қаңтар.
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Құжаттың транскрипциясы
→
aha šundene. erkešara. nusan gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. baicaci. abulai. hojibergen de
hese wasimbure dorgi šangnara gecukeri suja be
giyamun deri unggihengge. isinjire unde turgunde.
bar kul baci juweme isibuha suje i dorgici /
jiyanggiyūn jao hūi. hebei amban fude sei
baci
wesimbufi. hiya sargatu sebe tucibufi. abulai.
hojibergen de šangname unggihe bihe. te
isinjiha
ejen i abulai. hojibergen de šangnara gecuheri ini /
amba suje jakūn be. hebei amban fude
aha šundene minde afabuhengge. abulai. hojibergen i
akdaci ojoro niyalma jici. šangnafi unggi seme
ferihebi. te aha nusan be benjime jihe mamut
batur. baitulis jergi jakūn niyalma gemu
ambakasi batur sa ofi. aha šundene. erkešara.
nusan meni ilan hebešefi. abulai. hojibergen de
šangnara gecuheri suje isinjihakū turgunde. neneme
jiyanggiyūn jeo hūi. hebei amban fude sei
baci icihiyafi šangnaha be dahame. ne abulai de
šangnara gecuheri ilan. suje duin. hojibergen de
šangnara gecuheri ilan. suje duin i dorgici aha be /
saha teile hasak serengge. ejen da akū
bihei jihe urse be dahame. tuwaci. abulbis.
dolootbai. habambai sede yargiiyan i hūsun bahame
ofi. esei banin de acabume cembe huwekiyebume
enduringge ejen i kesi fulehun be badarambume fulukan
niyalma de isibuki seme aha šundene. erkešara. /
nusan meni ilan uru waka be bodorakū. nergin i
baita de tusa ojoro be gūwame icihiyafi.
jakūn amba suje be dulin tatafi. juwan ninggun
obufi. gecuheri be dabume orin juwe i dorgici
abulai de gecuheri juwe. suje ninggun hontoho
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abulbis de gecuheri emke. suje duin hontoho. /
habambai de gecuheri emke. suje juwe hontoho.
dolootbai de gecuheri emke. suje juwe hontoho.
hojibergen de gecuheri emke. suje juwe hontoho
obufi. erre sunja niyalma de šangnara gecuheri
suje be mamut batur. dolootbai i jui baitulis.
jergi jakūn batur de tuwabufi. ere gecuheri /
suje serengge. gemu
dorgi emba ejen i baitalarangge. ereci wesihun ningge
akū.
enduringge ejen. cohome abulai. abulbis. habambai.
dolootbai. hojibergen sede šangname giyamun deri
feksibume unggihebi. erebe suwe gamafi. abulbis de /
afabufi beyede šangnahangge be gaifi. abulai.
habambai. hojibergen i ningge be saikan isibu
seme getukeleme afabufi. meni meni uhume
hūsifi mamut batur. baitulis sede oilo
šangnara niyalma gebu be arafi afabufi unggiheci
tulgiyan. dolootbai batur de šangnara gecuheri /
suje be uthai ini jui baitulis de afabufi
unggihebi. erei jalin gingguleme
donjibume wesimbuhe..
abkai wehiyehe i orin ilaci aniya aniya biyai
orin duin de.
fulgiyan fi i pilehe
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, патшаның құлдары Шундене, Еркешара және Нұсан, құлшылық
етіп осы мәлімдемені жіберіп, томендегі істі патша ағзамға хабарлап
отырмыз.
Мына жәйт бізге анық болды: патшаның бұйрығы бойнша Абылай мен
Қожабергенге сыйлауға тиісті айдарһар бенейсімен айшықталған торқа
Бейжіңнен бері жіберілмеген. Аталмыш торқалар келмеген соң,
цзянцзюнь Жаохуэй мен хебей-амбан Фуде сындылар патшаға өз
мәлімдемелерін жібере отырып, Баркөлден тасымалдап әкелінген
торқадан керектісін жырып алған, және сол жырып алынған торқаларды
199

Абылай мен Қожабергенге сыйлап бергізу мақсатында хия Саргату
сындыларды аттандырған болатын. Саргату сындылар осында келіп,
Еженнің Абылай мен Қожабергенге сыйлаған, айдарһар бенейсімен
айшықталған 8 топ үлкен торқаны хебей-амбан Фуде мен пақырыңыз
маған, Шунденеге, тапсырып, «Абылай мен Қожаберген сенетін адам
келіп жатса, осы торқаларды солар арқылы беріп жіберсеңдер» деп кетті.
Жақында ғана пақырыңыз Нұсанды осында қорғап жеткізген Мамұт
батыр мен Байтүлес сынды сегіз адамның барлығы [қазақ арасындағы]
мәртебелілеу батырлар екен. Сондықтан, біз, пақырыңыз Шундене,
Еркешара және Нұсан үшеуіміз ақылдаса келе: «Абылай мен
Қожабергенге сыйлауға тиісті айдарһар бенейсімен айшықталған торқа
келіп үлгірмеген себептен, цзянцзюнь Жаохуэй мен хебей-амбан Фуде
сынды адамдарымыз істі осылайша атқаруды ұйғарған екен. Қазір, біздің
білуімізше, тек Абылайға 3 топ айдарһар бенейсімен айшықталған торқа
мен 4 топ жай торқа, Қожабергенге 3 топ айдарһар бенейсімен
айшықталған торқа мен 4 топ жай торқа сыйланған екен. Ал қазақтар
болса, олар иесіз, бассыз түрінде бізге келіп отырған халық. Және, біздің
байқауымызша, Әбілпейіз, Дәулетбай, Қабанбай сындылар нақты күшқуатқа ие екен. Сондықтан біз осы жағдайды ескеріп, оларды да
жігерлендіріп, сол арқылы ұлы Еженнің шапағатын мейлінше көбірек
адамдарға тигізсек» дедік. Осылайша, пақырыңыз біз, Шундене,
Еркешара және Нұсан үшеуіміз алды-артына қарамай, «бұл бір пайдалы
орай ғой» деген оймен істі өзімізше атқаруға кірістік.
Сөйтіп, біз 8 топ үлкен торқаны жарты-жарты етіп бөлу арқылы 16 топ
торқа шығарып, оларға айдарһар бенейсі айшықталған торқаны қосқанда
22 топ торқа етіп қалыптастырдық. Сол торқалардың арасындағы 2 топ
айдарһар бенейсі айшықталған торқа мен 6.5 топ үлкен торқаны
Абылайға, 1 топ айдарһар бенейсі айшықталған торқа мен 4.5 топ үлкен
торқаны Әбілпейізге, 1 топ айдарһар бенейсі айшықталған торқа мен 2.5
топ үлкен торқаны Қабабайға, 1 топ айдарһар бенейсі айшықталған торқа
мен 2.5 топ үлкен торқаны Дәулетбайға, 1 топ айдарһар бенейсі
айшықталған торқа мен 2.5 топ үлкен торқаны Қожабергенге беретін
болдық та, оларды Мамұт батыр мен Дәулетбайдың ұлы Байтүлес
қатарлы сегіз батырға көрсетіп, сол батырларға: «Мына торқаларды
мынау-анау емес, аса мәртебелі Еженнің өзі пайдаланатын заттар болып
есептеледі, сондықтан бұдан асатын қымбат бұйым болмас. Бұларды
мәртебелі Ежен арнаулы Абылай, Әбілпейіз, Қабанбай, Дәулетбай және
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Қожаберген сындыларға сыйлап, Бейжіңнен бері қарай ат шаптырып
жіберіп отыр. Бұларды сендер Әбілпейізге апарып беріңдер. Ол өзіне
тиесілі торқаларды алып қалған соң, Абылай, Қабанбай және
Қожаберген сындыларға беруге тиістілерін жақсылап тұрып жеткізсін»
деп тәпештеп түсіндіріп, олардың өздеріне әлгі торқаларды теңдетіп
алғызып, теңдердің сыртына сыйлық иелерінің есімдерін жазғызып,
сонан соң теңдерді сол Мамұт батырларға тапсырып, оларды жолға
аттандырдық. Ал Дәулетбай батырға сыйлаған торқаларды біз сол арада
оның ұлы Байтүлеске тапсырып бердік.
Жоғарыдағы аталған істі патша ағзамға хабардар ету үшін осы
мәлімдеме арнайы жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 23-жылы 1-айдың 24-күні патша ағзам қызыл
сиялы қылқаламмен бұрыштама қалдырды.328

21-құжат
Қазақ ру-тайпаларының отбасы саны туралы тізім дәптер (мәнжу
тілінде)329
[Цяньлун жылнамасының 23-жылы 1-ай]330
Құжаттың транскрипциясы
→
hasak boigon i ton dangse.
ortoyus i taraktu. argan. naiman. kere. wak. tulunggu.
habcak. ere nadan aiman.
taraktu otok i duin tanggū isire boigon be naimantai batur dalahabi.
gasagalan argan minggan funcere boigon be bugumbai batur dalahabi.
kara hesek juwe minggan boigon be hadzabek bi dalahabi. /
altai argan i ilan minggan boigon be niyas batur dalahabi.
andagai argan i emu boigon be yapak batur dalahabi.
karagūl argan i juwe minggan boigon be it kara batur dalaha.
baisantin argan juwe minggan boigon be janadzak batur dalahabi.
328

Аталмыш бұрыштама мазмұны мұнда көрсетілмеген.
Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 87－89-бб. «Каталог» (6), 215-б.. «Каталог» (6) бойынша,
Қытайдың бірінші тарихи мұрағатындағы бұл құжаттың сақталу нөмірі мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша
－1679-006; микрофильм бойынша － 047-2594.
330
Яғни 1758 жылы ақпан.
329
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tobok tu argan emu minggan boigon be karpok bi dalahabi.
hodzagan argan emu minggan boigon be tulioke bi dalahabi. //
turtul argan juwe minggan boigon be babuki bi dalahabi.
argan mailabalta otok i emu minggan boigon be it kara batur dalahabi.
baba argan i sunja tanggū boigon be babahayar bi dalahabi.
ere argan i juwan emu otok obohon. tobol. gancagan modo jergi
bade duin erinde tubade nuktembi. abural ci dehi inenggi yabuha manggi.
nukte i dulimbade isimbi. ere aniya altai argan i kadzanbak bi . /
niyas batur karkaral. hasalak bade nukteme jihebi.
dulunggu otok i emu minggan boigon be janadzar batur dalahabi.
da baicaci de gebu akū bihe. ere otok i urse teoke
han i urse. hacin hacin i niyalma bi sembi. akteo jergi
bade duin erinde nuktembi.
teres tabhala otok i emu minggan funcere boigon be yarkaleb
batur dalahabi //
kara kere baijiget naiman i emu tumen boigon be habambai. dolotbai
batur se dalahabi.
matai naiman i emu tumen boigon be oljabai. atalak dalahabi.
sadur naiman i emu minggan boigon be malai batur dalahabi. da
baicara de gebu akū bihe.
tultugur naiman i emu minggan boigon be tanggatar bi dalahabi. /
bolakci naiman i sunja tanggū boigon be tads batur dalahabi. da
baicara de gebu akū.
kukyar naiman i emu minggan boigon be barak batur dalahabi.
bora naiman i juwe minggan boigon be yoboyar batur dalahabi.
bahanala naiman i juwe minggan boigon be malar batur dalahabi. da
baicara de gebu akū. /
baltal naiman i sunja tanggū boigon be etusi batur dalahabi. da
baicara de gebu akū. ere naiman i juwan otok.
acamaili kere i emu tumen boigon be dursumbai batur dalahabi. da
baicara de gebu akū.
acamaili kere. kur kar otok juwe minggan boigon be majarhelde
batur dalahabi. da baicara de gebu akū. /
abakta kere emu minggan boigon be hojabergen batur dalahabi.
abakta sunja tanggū boigon be niyesu batur dalahabi. da
baicara de gebu akū.
iteili kere emu minggan boigon be janturu batur dalahabi. da
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baicara de gebu akū. kere i sunja otok.
wak otok emu minggan goigon be sar bayan dalahabi. //
wak otok i emu minggan boigon be tilio batur dalahabi. da baicara
gebu akū.
wak otok barmak batur sunja tanggū boigon be dalahabi. da
baicara de gebu akū.
eihektu wak emu minggan boigon be esenkūl batur dalahabi. da
baicara de gebu akū.
janggu wak emu minggan boigon be sar batuūr dalahabi. da
baicara de gebuū akū.
wak sunja otok.
habcak otok i ilan minggan boigon be hosoorbai batur dalahabi.
ereci wesihun ambakan otok gūsin sunja. boigon ninggun
tumen jakūn minggan funcere boigon.
←
...
Ашамайлы керейдің 10 000 отбасы Тұрсынбай батырдың билігінде.
Бұрынғы тексеруде бұл тайпа тізім дәптерінде болмаған.
Ашамайлы керейдің құрқар (?) руының 2 000 отбасы Мазаркелді
батырдың билігінде. Бұрынғы тексеруде бұл тайпа тізім дәптерінде
болмаған;
Абақ керейдің 1 000 отбасы Қожаберген батырдың билігінде;
Абақтың 500 отбасы Нияз (?) батырдың билігінде. Бұрынғы тексеруде
бұл тайпа тізім дәптерінде болмаған;
Ителі керейдің 1 000 отбасы Жантөре батырдың билігінде. Бұрынғы
тексеруде бұл тайпа тізім дәптерінде болмаған;
Бұл керейдің 5 руы.
...
22-құжат
Шекарны тыныштандыру армиясының оң қол орынбасар
қолбасшы-генералы Жаохуэй қатарлылар Ырысбайдың331 қалай
қашқандығы туралы жазған мәлімдемесі (қытай тілінде)332

331
332

Бұл есім мәтінде қытайша «э ло сы бай (鄂罗斯拜)» деп хатталған.
Құжат мына жинаққа енгізілген: ПДЖФЛ, жб, 50-цзюань (бума), 4-5 бб.
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(Цяньлун жылнамасының 23-жылы көктемгі 2-айдың «куй хай»
күні)333
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Жаохуэй қатарлылар патшаға былай деп мәлімдеме жіберіпті:
«Осыдан бұрын патшаның құлы Фуде 334 : «Чахар қосынындағы
«хуцзюнь» 335 лауазымды Ырысбай бір жылқыға мініп, бір жылқыны
жетектеп қашып кетті» деп патша ағзамға мәлімдеме жіберіп, патша
ағзам: «Ырысбай не қашып құтылған, не жолда адасқан болса керек.
Осыны анықтап қайтадан мәлімдеме жолдаңдар» деп бұйрық түсірген
еді.
Осы бұйрық жете салысымен, біз Ысысбайды басқарып Қазақ жеріне
барған, патша сыйлаған тоты құстың қауырсынын тағып жүрген
Бутуне336 қатарлыларды шақырып алып, мән-жайды сұраған едім, олар:
«Былтыр, біз патшаның қазақ Қожаберген қатарлыларға сыйлаған
торғын-торқаларын апарып берген болатынбыз. Сонан соң, біздің
қайтып келе жатқан жоллымызда, 10-айдың 25-күні түнде, кезегімен
жылқыларымызды күзетуге шыққан Ырысбай кенеттен ізін көрсетпей
қашып кетті. Біз ол туралы мәлім еткенбіз» дегенді айтты. Осыған
қарағанда, Ырысбайдың қашып кеткендігі шын болып шықты. Біз
қазақтарға оны тауып, тұтқындап әкеліп беру туралы хатнама жолдадық.
Бұл мәлімдеме патшаға жеткізілді. Патша ағзам «хабар алдым» деп
бұрыштама қалдырды .
23-құжат
Дорги-амбан Хошочи қатарлылардың «қазақ елшілері қорғауға
алынып, өз жерлеріне апарылды» деген мазмұндағы мәлімдемесі
(мәнжу тіліде)338
337

333

Яғни 1758 жылы 15 науырыз.
Қытайша «Фу дэ (富德)» деп хатталған
335
Қытайша «护军» деп хатталған. Цин патшалық әскери лауазымның бір түрі.
336
Қытайша «бу ту нэ (布图讷)» деп хатталған
337
Құжаттың қытайша тақырыбында бұл лауазым атақ оның қытай тіліндегі баламасы бойынша «нэй да чэнь (内
大臣)» деп хатталған. Бұл Цин патшасының қорғаушы гвардия армиясының екінші дәрежедегі қолбасшыларының
лауазым атағы болып табылады.
338
Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 101－104-бб. «Каталог» (6), 250-б. «Каталог» (6)
334

бойынша, Қытайдың Бірінші тарихи мұрағатындағы бұл құжатың сақталу нөмірі мынадай: құжаттың
түпнұсқасы бойынша － 1692-025; микрофильм бойынша － 048-2267.
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(Цяньлун жылнамасының 23-жылы 3-айдың 26-күні)339
Құжаттың транскрипциясы
→
wesimburengge. /
aha hošoci. tangkala. mulumboo. fusin gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. aha be.
hese be gingguleme dahame. hasak i elcin henjigar sebe
tuwašatame benere de. tungse dureng mama
eršere de akū oho. inde šangnaha jaka //
hacin be. dureng ni hehe juse de isibukini
seme gmu baicafi. henjigar. aranjan sede getukeleme
afabuha ci tulgiyen. urunggu be wasime. aniya
biyai juwan duin de ike dereljin i bade
isinjifi. meiren i janggin šundene se jidere be
acaha. šundene sei gisun. be hasak i baci jifi. /
den ergi ci. urunggu de dusika. te bar
kul de genembi. be jugūn i unduri kejine
mahacin be icihiyaha sembi. šundene se cooha
gaifi genehe. aha be kimcime gūnici. šundene se
den ergi ci. urunggu de dosifi. jugūn i unduri
kejine mahacin be icihiyaha secibe. ceni yabuhakū /
ba be suweleme icihiyarakū oci. jiduji bolgo
akū seme aha be uhi hebešefi. tanggu cooha
tucibufi unggihede. urtu modo i jergi bade.
g'alzat hasak sira i orin isire mahacin. mooi
dolo sibelehe be bahafi. gisabume wara de. omodok.
mūngku jirga. amugūlang. ūlemji i jergi duin /
niyalma be weihun jahafi. ciralame eruleme sibkime
beideci. ya bade geli mahacin bisire. amursana sei
majige be fuhali sarakū ofi. duin niyalma be
uthai fafun i icihiyaha. baha miyoocan duin.
logo juwe. gide emke. morin juwan juwe.
hehe emke. sargan jui emke be yabuha coohai /
urse de dendeme buheci tulgiyen. sibe be turire de.
339

Яғни 1758 жылы 3 мамыр.
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feye baha solon i cooha kakinca. hūlha be waha
jafaha bošokū be bigan i araha sula janggin hūsurgan i
jergi udu niyalma be taka dangsede ejefi. amala
geli faššame yabuha ba bici. uheri acabufi
donjibume wesimbuki. aha be. juwe biyai tofohon de /
ercis i borji de isinjifi. borji ci gabsihiyalafi
hahilame bukung de isinafi. oros de dosire
hūlha be tosome. elcisa be hūdukan i ceni
nuktei baru unggiki seme hebešafi. aha meni gajiha
sunja tanggū hafan cooha dorgici. juwe tanggū
silifi. elcisa i šadaha temen morin i oronde sunja //
tanggū hafan cooha dorgici. yaya we be
bodorakū. nadan temen orin duin morin sonjofi.
geli ilan fulhū bele. emu morin i kunesun icihiyame
bufi. aha meni beye. elcisa be gaifi. funcehe
temen morin letereng ilan tanggū hafan cooha be
temen morin be ujime amala elhe i jikini seme /
kūwaran i da sade afabufi. aha be. juwe
biyai juwan ninggun de juleri jurkan.
amala amargi meyen ci niyalma tucibufi.
hasak i halanbai i jergi juwan emu niyalma be
benjibume amcame isinjiha manggi. aha be
hasak i halanbai sede funjici. alarangge. /
hojibergen minggan cooha gaifi. ercis ci
ayarak noor de isitala tabcin
sindame jifi. komso niyalma bahafi.
hojibergen amasi nuktei baru genehe.
meni juwan emu niyalma be
tucibufi. /
amba ejen de hargašabume unggihe elcin
isinjire hanci oho dere seme.
hara ercis. hūwa ercis i jergi
bade okdobume unggihe. be urunggu ba
dosifi. suweni songko be ...340
amcame jihe sembi. ...341 /
340
341

Құжаттың бұл жері зақымдалып, бір немесе екі сөз мәтін оқылмай қалған.
Құжаттың бұл жері зақымдалып, үш-төрт сөз мәтін оқылмай қалған.
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...342
emu hasak be ...343
acabuha de. ishunde gemu
urgunjembi. halanbai sei
gisun. meni elcin ome
genehe urse de. /
amba ejen. abkai gese ujen kesi šang šangnafi. geli
mahacin sede nungneburahū seme. sunja tanggū cooha
tucibufi tuwašatame benjibuhengge. yargiyan i
amba ejen i ujen kesi. meni nukte i urse donjifi gemu
urgunjeme. ereci taifin i bajimbi seme jalbarime
hengkišembi. ede aha be gisun i ildunde. amursana. //
batur obasi sei mejige be fonjici. halanbai sei
alarangge. be duleke aniya jorgon biyade nukte ci tucike.
amursana i mejige be bahafi donjihakū. damu hambaba
ilan minggan cooha gaifi. batur ubasi. hasak sira
sebe tabcilame šarabel de geneheseme donjiha. jai
umai encu donjiha mejige akū seme alambi. ede /
aha be. geli elcisa de. suwe nukte de isinaha
manggi. amursana i mejige adarame oho. jai šarabel de
genehe suweni cooha manggi jiheo. akūn. baita eici
adarame oho babe hūdun mende mejige benju seme
anggai ulhibume alafi. aha be. geli abulai
abulbis de amursana. batur ubasi sei mejige be /
bahaci. bithe unggi seme bithe buhebi. jai oktome
jihe juwan emu hasak. ninggun elcin be gaifi. ilan
biyai ice de ceni jecen de isinjifi. ice
juwe de gajarci ūlet lamun funggala šotong.
bigan i araha jalan i janggin diyambur sede
gūsin cooha bufi. elcisa be gurban car i /
halba dabagan be duleme benefi. ceni nuktei baru
amasi unggiheci tulgiyen. aha be.
hese be gingguleme dahame. cooha be gaifi. tederi bukung ni
gool. honin mailahū. hotong hargai i šurdeme
ongko be baime. jafame jidere hūlha be
342
343

Құжаттың бұл жері зақымдалып, түгел бір жол мәтін оқылмай қалған.
Құжаттың бұл жері зақымдалып, бір-екі сөз мәтін оқылмай қалған.
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tosome karun. fiyanji. tur šun sidafi baran karabume /
aha meni muderi teile kiceki seme bukung ni
gool de isinjihabi. erei jalin gingguleme
donjibume wesimbuhe..
abkai wehiyehe i orin ilaci aniya sunja biyai
ice nadan de
fulgiyan fi i pilehe /
hese saha sehe..
ilan biyai orin ninggun.. //
←
Қазіргі қазақ тілінде аудармасы
Біз, патшаның құлдары Хошочи, Таңқалұ, Мұлұмбао және Фушин,
құлшылық етіп осы мәлімдемені жіберіп отырмыз. Мұндағы айтылған іс
туралы хабар алғайсыз.
Біз, патшаның құлдары, патша ағзамның бұйрығын тапсырып алдық,
онда: «Тілмаш Дұрың Кенжеқара сынды қазақ елшілерін апара жатқан
жолында шешек ауыруынан қайтыс болған екен. Ол алуға тиісті сыйлық
заттар оның бала-шағасына берілсін» делінген. Пақырларыңыз бұл істі
анықтап болған соң Кежеқара, Арынжан қатарлы қазақтарға:
«[Дұрыңның сыйлығы оның бала-шағасына тапсыру] ісін мұқият түрде
орындаңыздар» дедік те сыйлық заттарды соларға тапсырдық.
Біз Үліңгірдің344 жоғарғы жағынан төменге қарай жұрып, 1-айдың 14күні Ике-Дерелжін жеріне жеткенде, алдымыздан мейрен-и-жаңгин 345
Шундене қатарлылар келіп жетті. Олар бізге мынаны айтты: «Біз Қазақ
жерінен келе жатырмыз. Үліңгірдің шығысындағы жоғарғы жағынан
Үліңгір жеріне кіргенбіз. Енді Баркөлге барамыз. Жолдағы
махачиндерді 346 біз түгелдей жазаладық» дегенді айтты. Сонан соң
Шундене әскерін бастап [елге] қайтып кетті.
Біз, патшаның құлдары, былый деп ойладық: Шундене қатарлылар
Үліңгірдің шығысындағы жоғарғы жақтан Үліңгір жеріне кіріп, жолдағы
махачиндерді жазалағанына қарамастан, ол өңірде жалпылай тінту ісі
344

Бұл жер атауы мәтінде «urunggu» деп хатталған. Үліңгір жер атауы көне қытай тілінде «Вулунгу» (乌伦古) деп
аталады.
345

Мейрен-и-жаңгин (meren i janggin) ― Цин патшалық лауазым атағы. Қытайша « фу дутун (副都
统)» деп аталады.
346

Яғни босып жүрген жоңғар бандиттарын.
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жүргізілмегендіктен ондағы махачиндер түбегейлі жойылды деп айту
қиын. Осыны ескеріп біз, патшаның құлдары, ақылдаса келе [сол өңірде]
тінту ісін жүргізу мақсатында 100 жасағымызды жібердік. Олар Ұртұмодо жерінде Галзат-Қасақшираға қарасты 20-ға жуық махачиндер орман
арасындағы бір қорғанда жасырынып жатқандарын байқап қалып, сол
жасырынып жатқандарды жаппай қырып, арасындағы Омодоқ, МұңкұЖырғал, Амұгұлаң, Үлемжі есімді 4 адамды тұтқыдаған. Олар сол
тұтқындарды қатаң тергеуге алған, соған қарамастан өзге махачиндер
туралы, сондай-ақ Әмірсананың ахуалы туралы ешқандай жауап ала
алмаған. Сондықтан әлгі тұтқындар сол жерде өлтірілген екен. Сондағы
қолға түсірілген 4 мылтық, 2 қылыш, 1 найза, 12 жылқы, 1 әйел адам
және 1 қыз бала түгелдей тінтуге қатынасқан жауынгерлерге сыйлық
ретінде берілді. [Махачиндер жасырынған] қорғанды басып алмақ болған
кезде жарақатталған солаң әскері Қақинча мен Хұсұрган (бұл адам асылы
бошоқу 347 лауазымға ие, алайда, қарақшыларды тінту-жою ісіне
байланысты оған уақытша сула-жаңгин 348 міндеті жүктелген) қатарлы
төрт адамның ерлігі туралы жазба естелік мұрағатқа сақталды. Келешекте
олар тағы еңбек сіңіріп жатса, онда сол кезде осы жолғы көрсеткен
еңбектерін ескере отырып патша ағзамға жаңадан мәлімдеме жазып
жібермекпіз.
Біз, патшаның құлдары, 2-айдың 15-күні Ертістің Боржы деген жеріне
жеттік те, жүгімізді жеңілдетіп, суыт жүріспен Бұқұң жеріне барып, сол
жерде Ресейге босып бармақшы болған қарақшылардың жолын тосайтын
болдық. [Сонымен қоса] біз қазақ елшілерін де ертерек ел-жұрттарына
жеткізуіміз кере еді. Ақылдаса келе біз өзімізбен бірге ертіп жүрген 500
жауынгердың 200-ін таңдап алып, сондай-ақ әлгі 500 жауынгеріміздің
мінген және жүк тасыған ат пен түйелерінің ішінен 7 түйе, 24 күйлі ат,
оған қоса 3 қалта күріш пен азық-түлікке арналған 1 жылқыны бөліп
бердік. Сөйтіп, біз патшаның құлдары, елшілерді өзімізбен бірге ертіп
алдын ала аттанып, болдырып қалған жылқылар мен 300 жауынгерді
куаран-и-даға 349 лауазымды қолбасшымызға тапсырылып кеттік, сол
қалдырған адамдарымыз бен малдарымыз біраз тынығып алған соң
ізімізбен жайлап басып артымыздан келетін болды.
347

Бошоку (bošoku) ― Цин патшалық армиясының төмен дәрежедегі қолбасшысының тағы бір түрінің атауы. Бұл
сөздің қытайша баламасы «лин цуй (领催)».
348
Сула-жаңгин (sula janggin) –Цин патшалық әскери лауазымының бір түрі. Бұл лауазымның қытайша баламасы
«саньцилан (散骑郎)».
349
Куаран-и-да (куаран-и-да) –орта дәрежелі Цин патшалық әскери лауазымының бір түрі. Бұл лауазымның
қытайша баламасы «ин цзун (营总)».
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Біз, патшаның құлдары, 2-айдың 16-күні алдын ала аттанып кеткен
соң, іле-шала артымыздағы қалған қосын бізге арнаулы адам жіберіп,
Қалыбай 350 сынды 11 қазақты жеткізіпті. Біз, патшаның құлдары,
Қалыбайлардан мән-жайды сұрап едік, олар былай деп жауап берді:
«Қожаберген 1 000 сарбазды бастап Ертіс бен Аярақ көліне дейінгі жерді
барымталап шықты. Жорықта қолымызға түскен тұтқындар мардымсыз
болды да Қожаберген ауылына қайтып кетті. Ол «ұлық патшамен
дидарласуға барған елшілеріміз жақында қайтып оралар» деп 11 адамнан
құралған бізді Қара Ертіс пен Қу Ертіс жерлеріне жіберіп, [қайтып келе
жатқан елшілерімізді] күтіп алдырмақ болды. Біз Үліңгірден кіріп
сіздердің іздеріңізді қуып осында келіп қалдық». ...351
Сөйтіп біз өзара қауыштасып, мәре-сәре болып қалдық. Қалыбай
қатарлылар мынаны айтты: «Бізден елші болып барған адамдарымыз
ұлық патшаның аспандай қошеметіне бөленіпті. Сонымен бірге, ұлық
патша жолда оларды махачиндер тонап кетпесін деп тағы 500 қорғаушы
әскер қосып беріпті – бұл ұлық патшаның бізге көрсеткен аса үлкен
қамқорлығы, біздің ел-жұртымыз бұны естіп, барлығы қуанып, бастарын
иіп тұрып «бұдан былай тыныш өмір сүрсек» деген тілектерін айтуда».
Әңгіме барысында біз ыңғайына қарай олардан Әмірсана, БатырОбашы сынды адамдар туралы да сұрп қалдық. Сонда, Қалыбай
қатарлылар былай деп жауап берді: «Біз былтыр 12-айда ауылымыздан
шыққанбыз, содан бері Әмірсана туралы ешнәрсе естімедік, тек
«Қабанбай 352 3 000 әскер бастап Сарыбел жеріне барып Батыр-Обашы
мен Қасақсираны тонағалы кетті» деген хабар алдық. Бұдан тыс бізде
басқа хабар жоқ». Сонан соң біз елшілерге былай деп ауызекі тапсырма
бердік: «Сіздер ауылдарыңызға барғаннан соң Әмірсана туралы хабардың
бар-жоқтығын, сіздердің Сарыбелге жорыққа шыққан жасақтарының
қайтып келу-келмеуін және ондағы істердің қалай атқарылғандығын біліп,
бізге тез арада хабар жеткізіңіздер». Сонымен бірге, біз, патшаның
құлдары, Абылай мен Әбілпейізге де хат жіберіп, олардан «Әмірсана
туралы хабар алсаңдар дереу бізге хат жіберіп мәлім еткейсіңдер» дегенді
жаздык.

350

Мәтінде «halanbai» деп хатталған. Біз бұл есімді «Қалыбай» деп реконструкция жасауды жөн көрдік, өйткені,
біріншіден, қазақ шежіресі бойынша Қожабергеннің үлкен ұлының аты Қалыбай; екіншіден, біздің осы
кітабымызға енгізілген 29-құжаттағы берілген мәлімметтерге қарағанда, Қара Барақпен бірге жорыққа шығып
жүрген қазақ қолбасшысының есімі «Қалбай» (halbai) деп аталады.
351
Бұл жердегі мәтін зақымдалған (жоғарыдағы «Транскрипция» бөлімдегі тиісті түсіндірмеге қараңыз).
352
Мәтінде «hambaba» деп қате хатталған.
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Біз 6 елші мен олардың алдынан шыққан 11 қазақты бастап 3-айдың
1-күні олардың шекарасына жеттік. 3-айдың 2-күні, біз жол бастаушы,
көк қауырсынға ие Шотоң есімді улет пен жалан-и-жаңгин353 лауазымын
атқарып жүрген Диямбұр қатарлыларға 30 әскер қосып беріп, оларға:
«сендер қазақ елшілерін Гурбан-чардағы Халба асуынан асырып
ауылдарына дейін апарып тастағаннан кейін қайтыңдар» дегенді
тапсырдық. Бұдан тыс, біз, патшаның құлдары, патша ағзамның бұйрығы
бойынша жауынгерлерімізді бастап Бұқұң-гол, Хонин-Майлаху және
Қатұн-Қарағай сынды жерлерге барып, жол бойы отын-суы мол жерлерді
таңдап, онда қарауыл орнатып, алдыңғы және артқы шептерімізді құрып,
қарауылдар арасында шарлау жүргізетін болдық. Біз, патшаның құлдары,
бар ынтамызбен патша ағзамға қызбет көрсетуге тиістіміз.
Біз бүгін Бұқұң-гол жеріне жеттік.
Аталмыш істерге байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 23-жылғы 5-айының 7-күні Цяньлун патша
қызыл сиялы қылқаламмен бұл мәлімдеменің бетіне мынадай бұрыштама
жазып қалдырған: «Хабар алдым».
3-айдың 26-күні.

24-құжат
Хебей амбан Агуйдың қазақтар Хэшоциді қалай әкеліп
тапсырғандығы және Хэшоцидің Бейжіңге жіберілгендігі жөнінде
жазған мәлімдемесі (қытай тілінде)354
(Цяньлун жылнамасының 23-жылы 7-айдың 26-күні*)355
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Мен, патшаның құлы Агуй, төмендегі
мәлімдемемді жіберіп отырмын.

іске

байланысты

осы

Жалан-и-жаңгин (jalan i janggin) –Цин патшалық армиясының төмен дәрежедегі қолбасшысының тағы
бір түрінің атауы. Бұл сөздің қытайша баламасы «цань лин (参领)».
354
Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 129-130 б.б..
353

355

Яғни 1758 жылы 29-тамыз.
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6-айдың 28-күні, солаң әскери бөліміндегі көк қауырсынға ие 356
Дэлунь 357 есімді адам қарақшы Бұқұчаганды 358 айдап әкелді. Онымен
бірге Хаэрцзинь (?) 359 қатарлы қазақтар да патша гвардиясының ойрат
[бөлімшесінің] қолбасшысы 360 болған Хэшоциді 361 айдап әкеліп бізге
тапсырды. Мен, патшаның уәзірі, генерал Цебденжабпен362 бірге оларды
сұраққа тартқан едім, Хэшоци былай деп жауап берді:
«Мені Цериннің қол астындағы Қазақбай363 есімді қарақшы Булунай364
деген жерге апарған. Сонан соң Церин Сэньболотэге (?)365 6 адам жіберіп,
өздерінің Ресейге өтіп кетпек ниетін алдын-ала жеткізіп, өзі елін бастап,
артынан сол жаққа қарай жылжыған. Сэньболотэдегі Ресей карауыл
басшысы әлгі 6 адамның бесеуін алып қалып, біреуін кері жіберіп,
Церинге «сендер егер әлдеқашан Ұлы патшаға366 бағынған болсаңдар, біз
сендерді өз жерлерімізде қалдыра алмаймыз» деген сөзін жеткізді. Оған
Церин үрейленіп, Қазақ жері арқылы Туэргутэге (?)367 барып паналамақ
болды.
Сөйтіп, ол Ертіс368 өзенін жағалап, Сэньболотэнің жерінен өтеді. Әрі
қарай 2 күндік жол жүргеннен кейін, Ресей карауылынан жіберілген адам
арттарынан қуып келіп: «сендер бізге бағынбасаңдар, біз цзянцзюнь
амбандарға369 хабар жіберіп, сендердің іздеріңе оларды түсіреміз» дегенді
айтты. Оған қоса олар тағы: «қазақ Абылай 30 000 әскер бастап сендердің
алдыларыңды кесіп, сендерді тұтқындамақшы. Егер сендер қайтып
оралғыларың келсе, онда біз кемемізді дайындап, сендерді Ертіс өзенінен
өткіземіз» дегенді айтты. Оны естіген соң, Церин кері қайтты.
Ресейліктер Церин қатарлылардың қол астындағыларды тексеріп болған
соң, оларды Ертіс өзенінен өткізді.
356

Көк қауырсын (қытайша ланьлин (篮翎) деп айтылады) – Цин патшалығында төмен дәрежедегі шенеуніктердің
немесе қолбасшылардың баскиіміне тағылатын әшекей бұйм. Қырғауылдың қауырсынынан жасалынатын бұл
әшекей бұйым көбінесе сыйлық ретінде беріледі.
357
Қытайша 德伦 деп хатталған.
358
Қытайша «Букучахань (布库查罕)» деп хатталған бұл адам жоңғар көсемдерінің бірі болып табылады.
359
Қытайша 哈尔津 деп хатталған.
360
Қытайша «саньидачэнь (散秩大臣)» деп аталатын бұл лауазым цин патшалық дәуірінде патшаның қорғаушы
жасақтарының қолбасшыларына беріледі.
361
Қытайша 和硕齐 деп хатталған.
362
Қытайша «Чэбудэньчжабу (车布登扎布)» деп хатталған бұл адам сол кездегі жоңғарларға қарсы жорыққа
шыққан Цин патшалық әскери қолбасшыларының бірі.
363
Қытайша «Хасакэбай (哈萨克拜)» деп хатталған.
364
Қытайша 布鲁奈 деп хатталған.
365
Қытайша 森 博 洛 特 деп хатталған. Цин патшалық дәуіріндегі қытай тілді дереккөздерде Семей қаласы
осылайша аталады.
366
Бұл жерде Цин патшасын меңзеп тұр.
367
Қытайша 图尔古特 деп хатталған. Бұл жерде Еділ қалмақтары меңзеліп тұр.
368
Қытайша 额尔齐斯 деп хатталған.
369
Яғни Цин ұлықтарына.
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5-айдың 8-күні, біз Сэньболотэ жеріне барғанда, Давациге370 қарасты
Отбала 371 есімді әйел бізге: «[Шүршіттер тарабынан] тұтқындап
әкелінген адамдарымыздың барлығы өлтіріледі» дегенді айтты да, өзінің
көлік атын маған берді. Сөйтіп, мен сол күні орайын тауып, әлгі жерден
қашып шығып, Ертіс өзенінің айрығынан өтіп барып бір шілікке
тығылдым да, түн жамыла өзеннен өтіп, әрі қарай 6 күндік жолды артқа
тастап қазақтарға барып, Қожабергенмен372 кездестім.
Сонда мен Бұқұчаганды қузап келген Наваңның373 қазақтар арасында
екендігін білдім. Сонан соң, Қожабергеннің інісі Жолбасар
(Жаубасар ?)374 мені Бұқұчаган тұрған қазақ Байбарақтың375 үйіне апарып,
Бұқұчаганмен кездестірді. [Сонан соң,] мен Наваңды және Бұқұчаганды
әкеле жатқан қазақтармен бірге осында келдім».
Мен, патшаның уәзірі, осыдан бұрын қашып кеткен [өзге] адамдардан
да ұғысқан едім, олар маған: «Қарақшы Церин қатарлылар біздің
жасақтармен кездесіп, әлі де болса бізбен шайқаса қоймаған кезде,
Хэшоци біздің жауынгерлерге «аттарыңды жайылымға жіберіңдер» деп
бұйрық берді. Сонан соң қарақшылар тұтқиыл шабуыл жасап, патшаның
қорғаушы жауынгерлерін өлтіріп, жарақаттады. Өзінің аты жарақатқа
ұшырағаннан кейін, Хэшоци үстіндегі киімін шешіп, қарақшылардың
тобына қосылып кетті. Сонан соң, қарақшы Церин Ертіс өзенін кесіп
өткеннен кейін барып Хэшоциді босатып, оған бір ат берді» дегенді
айтқан еді. Мен, патшаның құлы Агуй, осыдан бұрын: «Хэшоци егер
осылай қашып келсе, оны қорғаушыларымыз арқылы мықтап тұрып
Бейжіңге айдап апарып, патшаның жазалауына тапсыру керек» дегенді
мәлімдегенмін. Бұл мәлімдемем мұрағатта сақтаулы. Бүгінгі таңда, Қазақ
жерінен Хэшоци әкелінген екен, ендеше, мен, патшаның уәзірі Агуй, өз
бөлімімнен Бұқұчаганды айдап апаруға жіберген қорғаушы Тохэлиге 376
Хэшоциді де тапсырып, оны да қатаң тәртіппен Бейжіңге айдап
апарғызуды ұйғардым.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жазылды.

370

Қытайша 达瓦齐 деп хатталған.
Қытайша «Этэбала (额特巴拉)» деп хатталған.
372
Қытайша «Хоцзибоэргэнь (和集波尔根)» деп хатталған.
373
Қытайша 那旺 деп хатталған.
374
Қытайша «Чжаобасаэр (兆巴萨尔)» деп хатталған.
375
Қытайша «Baibalake (拜巴拉克)» деп хатталған.
376
Қытайша 托和里 деп хатталған.
371
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Цяньлун жылнамасының 23-жылы 7-айдың 26-күні Цяньлун патшаның
мынадай бұйрығы түсті: «Аталмыш іс туралы тиісті уәзірлік хабардар
болсын».

25-құжат
[Шет аймақты тынышьтандыру армиясының оң қол орынбасар
цзянцзюньі Чебденжабтын] «улет Бұқұчаган қатарлыларды
тұтқындаған қазақтарға сый-сияпат берілді» деген мазмұндағы
мәлімдемесі (мәнжу тіліде)377
(Цяньлун жылнамасының 23-жылы 7-айдың 28-күні*)378
Құжаттың транскрипциясы
→
hasak de elcin takūraha solon i temetu lamun
funggala deremboo i sasa buku cagan be benjime
jihe hasak sei dorgi. aha bi. buku cagan be
jafaha baiburak. janggodzi. honosbai i jergi
ilan niyalnma. buku cagan i sargan be jafafi
buhe jaikiši emke niyalma de. niyalma tome /
ajige juwangduwan emde. alaha emde. buku cagan be
tuwakiyame benjihe ali i jergi juwan niyalma. jai
aha de beleke morin jasiha hojibergen. dolootbai.
šaniyas i jergi ilan niyalma de. niyalma tome
suje emde buhe. erei jalin gingguleme
wesimbuhe. /
abkai wehiyehe i orin ilaci aniya nadan biyai
orin jakūn de
fulgiyan fi i pilehe
hese. saha sehe.. //
←
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377

Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 131-б.

378

Яғни 1758 жылы 31 тамыз.
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Пақырыңыз мен Бұқұчаганды тұтқындаған және елшілікке барған көк
қауырсынға ие солаң Делұнбаомен бірге Бұқұчаганды айдап әкелген
Байбұрақ, Жанқозы, Қонысбай сынды 3 қазаққа, сондай-ақ Бұқұчаганның
әйелін ұстаған Жайкісі есімді қазаққа бір-бір топтан кәти, 379 бір-бір
топтан самсайы 380 сыйладым. Бұдан тыс, мен, патшаның құлы,
Бұқұчаганды айдап әкелген Әли қатарлы 10 адамға, сондай-ақ маған
белек381 жылқысын сыйға тартқан Қожаберген, Дәулетбай және Санияз
қатарлы 3 адамға бір-бір топтан торғын сыйладым.
Аталмыш істерге байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 23-жылғы 7-айының 28-күні Цяньлун патша
қызыл сиялы қылқаламмен бұл мәлімдеменің бетіне мынадай бұрыштама
жазып қалдырған: «Хабар алдым».

26-құжат
Патшаның қазақ Абылайға түсірген бұйрығы, мұнда
«қоластыңдағыларды Тарбағатайға қоныстандырма және
бұрыттармен тату-тәтті қарым-қатынаста болыңдар» деген жәйттер
айтылған (мәнжу тілінде)382
[Цяньлун жылнамасының 24-жылы 2-ай383]
379

Мәтінде мәнжуше «juwangduwan» деп хатталған бұл сөз қытайшадан келген торқаның атауы болып табылады.
Қытай тілінде «чжуан дуань (妆缎)» деп аталатын торқа түрі XVIII ғасыр Қытайда құрастырылған бес тілдік
салыстырма сөздік, яғни ВТЦВЦ-да шағатайша «кәти» деп алынған (қараңыз: ВТЦВЦ, 3182-бет).
380
Мәтінде «alaha» деп хатталған бұл торқаның қытайша баламасы «шань дуань (闪缎)». Біз мұнда аталмыш
торқаны оның ВТЦВЦ кітабындағы шағатайша түсіндірмесі бойынша «самсайы» деп алдық (қараңыз: ВТЦВЦ,
3155-бет).
381
«Белек» – қалмақ тілінде «сыйлық» деген мағынаны білдіретін сөз. Жалпы, Цин дереккөздерінде

қазақтардың сыйға тарқан арғымақтары осылайша қалмақ сөзімен «белеке жылқы» деп аталып
отырған. Бұл сөз сол дәуірдегі қытай тілді кейбір жазбаларда транскрипциясы күйінде «болэкэ» (伯勒
克) деп алынған.
382

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 36-кітап, 350‒356-бб. «Каталог» (6) кітабы бойнша, Қытайдың
Бірінші тарихи мұрағатындағы сақтақталу нөмірі мынадай: түпнұсқасы бойынша ‒ 1745-040, микрофильм
бойынша ‒ 052-0121.
383

Бұл ҚБТМ-дағы мұрағатшылардың жасаған жорамасы. Бұл дата мына себептен қойылған болса
керек: осы құжат ҚБТМ-ның «юечжэ бао» («ай сайын топтастырылған құжаттар») қорындағы 24жылы 2-айына арналған құжаттар топтамасында сақталып келген. Дегенмен, құжатта Цин патшасы
Цянлун Құттыбай, Аталай қатарлы қазақ елшілеріның жер мәселесін көтеріп, қазақтардың Құлжа
жеріне қоныс аудару талаптарын жеткізгендіктерін айта келіп, қазақтардың сол талаптарын
қабылдамайтындығын білдіреді. Өзге тиісті дереккөздерге қарағанда, Құттыбай мен Аталайдың Іле
жерімен байланысты мәселені көтерген елшілік миссиясы бір жылдан астам уақыт кейін, яғни
цяньлун жылнамасының 25-жылы болған. Сондықтан да, қытай мұрағатшылары тарабынан межелеп
қойылған бұл дата дұрыс емес деп ойлаймыз. Біз бұл құжат цяньлун жылнамасының 25-жылы 5айында, яғни 1758 жылы 13 маусым мен 11 шілде аралығында қалыптасқан деп пайымдаймыз.
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Құжаттың транскрипциясы
→
abkai hesei forgon be aliha
huwangdi i hese. hasak i abulbaimbit. abulai. abulbis.
hambaba sede wasimbuha. urumci de tehe
ambasai baci. suweni takūraha mini elhe be
baime jihe hūtubai atalai se urumci de
isinjiha babe wesimbuhe manggi. uthai niyalma /
tucibume cembe tuwašatame gemu sain i gemun
hecen de isinjifi. meni gengyen be
hargašaha. kesi isibuha cenbe sarilaha. šangnaha.
sarilara de kesi isibura abulbaimbit. abulai
abulbis. hambaba suwende niyalma tome gecuheri
emte. alaha emte. jakūri suje emte. /
sunjari suje emte. suri suberi juwete.
boloso tedun juwete. yehere tedun juwete.
hacingga suje duite. cai abdaha duite
tampin šangnaha. suweni funde jiha hūtubai
atalai de jingse funggala hadaha boro
emke. gecuheri. sijigiyan emke. sabirgi gurume /
emke. erihe emu ulcin. jakūri suje
juwe. sunjari suje juwe. suri suberi
duin. yehere tedun juwe. cai abdaha
juwe tampin. hacingga suje ninggun. menggun
emu tanggu susai yan. ereshul. bekenai.
burut. yuseng de niyalma tome jingse /
funggala hadaha boro emte. gecuheri sijigiyan emte
sabirgi gurume emte. erihe emte ulcin. jakūri
suje emte. sunjari suje juwete. suri suberi
ilate. yehere tedun juwete. cai abdaha
emte tampin. hacingga suje ninggute. menggun
emte tanggu yan. kutule juwe niyalma de /
niyalma tome sunjeri suje juwete. menggun tofohoto
yan šangnaha. suwende šangnaha suje i jergi jaka
hacin be. gemu suweni funde jihe hūtubai atalai
sede afabufi gamabuha. isinaha manggi. suwe alime
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gaikini. jai suweni funde jihe hūtubai atalai
sei wesimbuhe bade. ne ūlet ba. gemu untuhun ofi.
meni abulbis i fejergi harangga tanggūtar sere niyalma
baruk bade nukteme tehebi. narabatu sere niyalma. temur
corgo bade tehebi. harakere aiman i esen keldei
jolombet sere niyalma tarbahatai bade tehebi.
tulumbai i fejergi harakere jarlagebu sere niyalma
altan emel. hara tala. kuku usu bade tehebi seme /
wesimbumbime. geli mini kesi be baime. ereci julesi
meni hasak sebe ili de isibume
nuktebureo seme baime wesimbuhabi. tarbahatai i jergi
ba serengge. daci gemu jun gar i ba.
bi ere udu aniya amba cooha unggifi.
ūlet sebe necihiyeme toktobuha. geren aiman i /
hasak. burut. tasigan. anjiyan. badakšan
hūise ci aname gemu dahame be. yooni
bargiyame gaifi. gubci gemu mini ba na.
albatu oho. daci hasak i nukte. umesi
sulfa. giyan i meni meni fe nukte de
tuwakiyame banjici acambi. balai dabame nukteci /
ojorakū. suwe aika mini albatu oho
seme uthai ere jergi bade nukteki
seci. burut. hūise. badakšan i jergi
aiman. gemu mini albatu kai. inu gemu
ere jergi bade teki seme baime
ohode. mini dorgi cooha i toktobuha ba be. /
geren niyalma de dedebure kooli bio. uttu
bime ne ili jergi bade. dorgi ba i
cooha be siran siran i guribufi tebunembi.
onggolo abulai se uthai tarbahatai i jergi bade
nuktebureo seme baime wesimbuhe bihe. ainaha
seme banjinarakū baita ofi. bi yabubuhakū. /
tere anggala. jun gar i urse. daci
suweni baru ishunde dain bihe. tere
fonde. suweni urse jecen i bade hono
gelhun akū terakū bade. te dorgi ba i
cooha be tebure be. geren gemu saha
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bime. gelhun akū ere jergi bade nukteci /
ombio.. te ūlet sebe gemu necihiyehe
turgunde. hasak. burut se teni bahafi
jirgame banjimbi kai. ere uthai mini
ujen kesi. suwe aika kemuni elecun be
sarakū. geli gūnin cihai dabame nukteci
ojorakū. te bici. ili i jergi bade /
cooha gaifi tehe jiyanggiyūn. ambasa.
tarbahatai i jergi ba be inu ton
akū cooha unggifi giyarime baicame yabumbi.
aika hasak i niyalma tubade nuktere be
sabuci. jiyanggiyūn. ambasa. mini hese akū
turgunde. inu ainaha seme tubade nukteburakū /
sere anggala. dorgi ba i amba cooha
hanci teci. suwembe yabubure be inu
akū obume muterkū. eici bišire tabcilara
ohode. suweni niyalma elemangga banjire
doro be ufarabure de isinambime. meni
suwembe gosire ten i gūnin de /
inu acanarakū ombi. abulbaimbit. abulai
suwe serengge. gemu unenggi gūnin i minde
dahame dosika niyalma. eiten de gemu
ginggun ijishūn. ne tubade nukteme
tehengge. gūnici gemu suweni fejergi
urse. ulhicun akū de. cisui /
genefi nukteme tehe dabala. ainahai suwende
alafi. suwe sambime unggihenggeni.
abulbaimbit. abulai suwe mini ere
gosingga gūnin be safi. suweni
niyalma de getukeleme ulhebufi. uthai
meni meni da nukte de dosi guribukini. /
jai hūtubai atalai se. geli burut i urse.
suweni jaka hacin be tabcilaha seme wesimbuhe be
tuwaci. suweni gūninde. minci cooha baifi.
karu gaime burut be tabcilaki sembidere.
ere ainaha seme banjinarakū. te bici. badakšan i
sultanša. juwe hojom be jafafi wafi. /
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uju giran be alibume benjihengge. mujakū
hūsun bume waššame yabuhabi. jakan ceni
adaki aiman be dailaki seme minci cooha
baire de bi hono buhakū. adarame seci.
bi abkai fejergi be uherilehe amba ejen
ofi. gere aiman. tumen ergengge be gemu
emu adali gosime tuwambi. aika fafun
šajin be daharakū weile necime yaburengge bici.
bi urunakū cooha unggifi dailanambi. ceni aiman
dolo hūwaliyarakū. ishunde tabcilame heni tani
hūlha holo i baita oci. bi adarame emu
ergi be haršame cooha unggici ombini. te /
bici. suweni hasak. minci cooha baime de. bi uthai
suwende cooha buci. burut geli minde cooha baifi
suwembe dailaki seme ohode. bi bumbio burakū. eiterecibe
hūlha holo i baita kemuni bisirengge. tulergi
aiman sere anggala. uthai dorgi ba sehe seme.
inu akū obume muterakū. suwe damu ishunde /
hūwaliyasun gaime banjime. meni meni fejergi
urse be jafadame bata dain de
gaiburakū oci sain kai.
ere sidende burut aika elcin
takūraci. bi inu uttu tacibume hese
wasimbufi unggimbi. jai neneme suweni /
hūdašame jihe urse. dorgi ba i hūdai
ursei belheme gamaha suje i jergi jaka
sain akū. hūda geli mangga seme
hūdašahakū. cohome suweni buya aiman de
dorgi ba i jaka hacin akū. suwende /
tusa okini seme hese wasimbufi. dorgi
ba i hūdai be elbifi. ceni
cihangga be tuwame hacingga jaka be
gambufi suweni baru hūdašame yabumbi. umai
alban i icihiyarangge waka. aika hūdai
ursei gamaha jaka hacin sain akū. /
yongkiyan akū oci. cende selgiyefi
fulukan i belhebume gambuci tere hono
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ojoro baita. aika hūda oci. suweni
juwe ergi ishunde jaka be tuwame
salire be bodome hūdašara dabala.
amban i icihiyame banjinarakū. inu hūdai /
urse be ergeleme yabubuci ojorakū. jai
duleke aniya suweni baruk baturu uriyanghai sebe
tabcilafi. uriyanghai se fargame genere de. suweni
hojibergen i jalahi jui tokolo be ucarafi jafafi
gajiha. fonjici. tokolo ini eniye be
dahame niyaman tuwame genere de. uriyanghai /
sede jafabuha. umai baruk batur be
dahame uriyanghai sebe tabcilame yabuhakū ofi.
ini eshen hojibergen de bukini seme
elcisa de afabufi amasi gambuha. isinaha
manggi. hojibergen de afabu. kemuni mini ere
gosime isibuha kesi be hojibergen de ulhibukini. /
jai baruk baturu. uriyanghai sebe tabcilaha
turgunde. amargi jugūn i jiyanggiyūn ambasa
uthai cooha unggiki sembihe. bi suwembe
gemu unenggi gūnin i dahame dosika niyalma
elcin takūraci. suwe urunakū baruk baturu i
waka weile be tucibume. tabcilaha uriyanghai sei /
niyalma ulha. jaka hacin be gemu bacame
tucibufi elcin de afabumbi seme gūnime
ofi. cooha unggire be ilibufi. hiya
nawang be takūraha. gūnici. ere sidende
nawang emgeri isinafi. abulbaimbit. abulai suwe
mini hese be dahame. eiten be gemu /
giyan fiyan i icihiyafi. nawang be ebsi
jurambuha dere. abulbaimbit.abulai suwe
serengge. gemu mini gosin wen be buyeme
dahaha niyalma. ereci julesi damu meni
meni fejergi urse be saikan bargiyatame
kadalame. jecen i ba be tuwakiyame banjime /
mini mohon akū kesi be enteheme
alire be kicekini. cohome wasimbuha..
←
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Тәңір бұйрығының құтындағы патшаның384 қазақ Әбілмәмбет, Абылай,
Әбілпейіз және Қабанбайға түсірген жарлығы.
Үрімжіде тұратын ұлықтарымыз тарабынан мәлімдеме жолдап,
сендердің маған амандық тілеп, Құттыбай, Аталай сынды адамдарыңды
осылай жібергендіктеріңді, сол адамдарыңның Үрімжіге жеткендігін
айтқан. Сонан соң, әлгі ұлықтарымыз өз тараптарынан қорғаушы
шығарып, келе жатқан адамдарыңды Бейжіңге аман-есен жеткізіп,
менімен жүздестірді. Мен оларға қамқорлық көрсетіп қонақасы беріп,
сый-сияпат жасадым. Қонақасы кезінде мен өз ілтипатымды білдіріп,
сендерге, Әбілмәмбет, Абылай, Әбілпейіз және Қабанбайдың
әрбіреулеріңе 1 топ молун торқа, 1 топ жылтырауық торқа (闪缎), 1 топ
сегіз талшықты торқа, 1 топ бес талшықты торқа, 2 топ торғын (绫绸), 2
дана шыны ыдыс, 2 дана фарфор ыдыс, 4 топ түрлі-түсті торқа, 4 құты
жапырақ шай сыйладым. Сендердің аттарыңнан келген Құттыбай мен
Аталайдың әрбіреуіне діңсетас пен тоттықұстың қауырсыны қадалған 1
баскиім, 1 молун шапан, шенеунік киетін 1 күрме, бір түсті маржаннан
жасалған 1 тасбиық, 2 топ сегіз талшықты торқа, 2 топ бес талшықты
торқа, 4 топ торғын (绫绸), 2 дана шыны ыдыс, 2 құты жапырақ шай, 6
топ түрлі-түсті торқа, 150 сәрі құміс ақша, ал Ырысқұл, Бекенай, Бұрыт
пен Үсен қатарлылардың әрбіреуіне діңсетас пен тоттықұстың
қауырсыны тағылған 1 бас киім, 1 молун шапан, шенеунік киетін 1 күрме,
бір түсті маржаннан жасалған 1 таспиық, 1 сегіз тапшықтық торқа, 2 топ
бес тапшықтық торқа, 3 топ торғын (绫绸), 2 дана шыны ыдыс, 1 құты
жапырақ шай, 6 топ түрлі-түсті торқа, 100 сәрі күміс ақша, екі
атқосшының әрбіреуіне 2 топ бес талшықтық торқа, 15 сәрі күміс ақша
сыйладым. Сендерге сыйланған торғын-торқа сынды заттардың барлығы
өз аттарыңнан келген Құттыбай мен Аталайларға тапсырылды, олар
барған соң тапсырып алғайсыңдар.
Сендердің аттарынан келген Құттыбай мен Аталай сындылар көтерген
мәлімдемелерінде: «Қазіргі таңда, улеттердің жері түгелдей босап қалды.
Біздің Әбілпейізге қарасты Таңғытар сынды адамдарымыз Барлық
жерінде қоныстанып, мал бағуда; Нарбаты сынды адамдарымыз Темір384

Мәтінде «hūwangdi» деп алынған, бұл қытай тіліндегі «император, патша» деген мағынаны білдіретін 皇帝
сөзінен келген.
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Шорға жерінде тұрады; Қаракерей тайпасының Есенгелді, Жолымбет
сынды адамдарымыз Тарбағатайда тұрады; ал Түлімбайға қарасты
Жарлықап сынды адамдарымыз Алтынеміл, Қаратал және Көксу
жерлерінде тұрады» деген екен, сонымен бірге «осыдан былай біздің
қазақтарды Ілеге барғызып, сонда қоныстандырғайсыз» деп тілектерін
білдірген екен. Тарбағатай сынды жерлердің барлығы бұрын
жоңғарлардың жері болған. Бірнеше жыл бойы мен ұлы армиямды
жіберіп, улеттерді тыныштандырдым. Ал Қазақ, Бұрыт, Ташкент,
Әндіжан және Бадахшан сынды тайпалардың барлығы бірінің артынан
бірі келіп бағынды, біз оларды қабылдадық. Олардың барлығы біздің
жергілікті албатуымыз болды. Қазақтар, сендердің бұрынғы жайылым
жерлерің өте кең, асылы сол көне жерлеріңді сақтап өмір сүріп, сол
жерлеріңнен албаты асып кетпегендерің жөн. Егер сендер «Еженнің
албатуы болдық қой» деп әлгі жерлерге қоныстанамыз десеңдер, онда
менің албатуым болып үлгірген бұрыттар, сарттар және Бадахшан елдері
де әлгі жерлерге тұрсақ деп ниет білдірулері мүмкін ғой. Біздің өз
армиямыз тыныштандырған жерді барлықтарыңа бөліп берудің қисыны
бар ма еді?
Сондықтан да, қазір біздің өз жауынгерлеріміз арт-артынан Іле сынды
жерлерге көшіріліп, сонда тұрақтандыруда. Осыдан бұрынырақ, Абылай
қатарлылар Тарбағатай сынды жерлерге қоныстансақ деп тілек білдіріп,
мәлімдеме көтергенде, мен бұл бір мүлдем болмайтын іс теп
рұхсатымды бермегенмін. Әуелінде, жоңғар жұрты сендерге қарсы артартынан соғыс ашқан еді, сонда сендердің елдерің шекара жерлерді
басып алуға қаухарсыз болған едіңдер. Енді, міне, біз өз әскерлерімізді
сонда тұрғызып жатқандығымызды бәрілерің білесіңдер, ендеше,
қауқарсыз
болып
келген
сендер
сол
жерлерге
қалайша
қоныстанбақсыңдар?
Қазір, улеттердің барлығы тыныштандырылғандықтан, сендер,
қазақтар мен бұрыттар, енді ғана жайбырахат өмір сүруге мүмкіндік
алып отырсыңдар ғой. Бұның өзі менің сендерге көрсеткен үлкен
қамқорлығым. Сендер осыны қанағат тұтпай, өз білгендеріңді істеп,
[шекараны] асып келіп қоныстануларыңа болмайды. Мына жәйтті
елестеп көрейік: әскер бастап Іледе тұрған біздің цзянцзюньұлықтарымыз Тарбағатай сынды жерлерге сансыз жасақтарын жіберіп,
сол жерлерге шарлау, бақылау жұмыстарын жүргізген кезде сендердің
қазақтарыңның сол жерлерге барып қоныстанғандығы біліп қойған
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жағдайда, олар «патшаның бұйрығысыз бұл жерлерге қоныстануға
болмайды» дегенді айтумен ғана қоймай, біздің ішкеріден апарған
армиямызды сендерге жақын келетін жерлерге шоғырландырулары да
ғажап емес қой. Сонда, олар сендерге зардап тигізбейді деп айту қиын.
Ал егер олар сендерді қуып-тонап жатса, адамдарың бұрынғы бар
өмірілерінен де айырылып, мүшкіл халге түсуі әбден ықтимал. Ал бұның
өзі асылы менің сендерге деген аса үлкен мейірбандық ықыласыммен
қайшы келеді.
Әбілмәмбет, Абылай, сендер бәрлерің шын ниеттеріңмен маған
бағынып келген адамдарсыңдар. Барлық жағдайда маған құрмет білдіріп,
бойсынып келе жатсыңдар. Қазіргі таңда, [қазақтардың] әлгі жерлерге
барып қоныстану ісінен сендер асылы хабарсыз жүрсіңдер, оны сендерге
қарасты адамдар өз бетінше жүргізіп жатса керек. Егер бұл жәйттен
хабардар болған жағдайда, сендер осы адамдарыңды қалайша жіберер
едіңдер!
Әбілмәмбет, Абылай, сендер менің сол мейірбандық ықыласымды
білесіңдер. Сендер өз адамдарыңа тәпештеп тұрып түсіндіріңдер.
Оларды дереу өздерінің бұрынғы жайылымдарына шегіндірсеңдер.
Сонымен қатар, Құттыбай, Аталай сындылар «бұрыт жұрты біздің
мал-мүлігімізді тонады» деп мәлімдеме көтерді. Сендер шамасы менің
әскер шығарып, бұрыттарды шапса екен деген ойда боларсыңдар. Бұл
мүлдем болмайты іс. Мынаны ойланып көріңдер ше: Бадахшанның
сұлтаны [бізге қарсы шыққан] екі қожаны тұтқындап өлтірген, сонан соң
олардың басы мен сүйегін бізге әкеліп берген – бұл оның көп күш
шығырып, бізге ықыласымен қызмет көрсеткендігін білдіреді. Солай
бола тұра, жуырда ол «көршілес елге жорық жасамақпын» деп меннен
әскер сұрағанда, мен мақұлдамай қойғанмын. Қалай болмасын, мен
аспан астын тұтастырып тұрған ұлы Ежен болғандығымнан, барша елге,
мың-мыңдаған жанға тең қараймын. Егер заңға бойсынбай қылмысты іс
істейтіндер болса, мен міндетті түрде армия жіберіп оларға қарсы жорық
жасатқызамын. Ал олардың елдеріндей тек қана ішкі бүлік шығып, бірінбірі шауып, азнаулақ ұрылық-қарақшылық істер болып жатқан жағдайда,
мен қалайша олардың бір тарабын ғана жақтап армия жібермекпін?
Сендер, қазақтар, меннен әскер сұрағанда, мен дереу сендерге сол
әскерлерді бердім дейік, сонда бұрыттар да келіп «қазақтарға қарсы
жорық жасамақшы едік» деп меннен әскер сұрап жатса, мен беруім керек
пе жоқ па? Қысқасы, ондай ұрлық-қарақшылық істер бар болғанымен,
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[біз үшін] олар сыртқы елдердің өз істері, ал мұндай істерді ішкі
жерлеріміздің өзінде мүлдем тие алмаймыз. Сендер асылы өзара
татуласып, бейбіт өмір сүріп, өздеріңе қарасты ел-жұрттарыңды тежеп,
олардың өзгелермен жауласып, соғысуға дейін баруларына жол
бермесеңдер – жақсы болар еді.
Осы аралықта егер бұрыттар да елші жіберіп жатса, мен оларға да
осылайша ақыл айтып, жарлық түсіремін.
Тағыда айтырлық іс: осыдан бұрын сендердің саудаға келген
адамдарың біздің ішкі жағымыздан барған саудагерлеріміздің дайындап
апарған торқа сынды заттарын «жақсы емес әрі қымбат екен» деп айтып,
адамдарымызбен саудаласпай кері қайтқандары бар екен. Үрімжі
жеріндегі саудаға келсек, мен әуелі сендерді «бұл бір кішкентай ел,
біздің ішкі жерлеріміздегі зат-бұйымдарға зәру ғой» деп, сендерге бір
пайдасы тисін деп арнайы жарлық түсіріп, ішкі жерлеріміздегі
саудагерлерді тартып, оларға өз қалаулары бойынша сендермен сауда
жүргізу үшін әртүрлі заттарды апарғызғанмын. Дегенмен, бұл іске
үкімет араласпаған. Егер саудагерлеріміздің апарған зат-бұйымдары
жақсы болмай жатса немесе толық болмай жатса, оны түзету оңай: мен
бұйрық түсіріп оларға қосымша дайындық жасатайын. Егер
«саудаласамыз»
десеңдер,
онда
сендер
[біздің
жекелеген
саудагерлерімізбен] екі жақ болып, өзара не беріп не алатындықтарыңа
қарай істі атқарыңдар, ол үкіметтің тіршілігі емес. Оны атқару үшін
саудагерлерді қыспаққа алудың қажеті жоқ.
Және бір іс: былтыр, сендердің Барақ 385 батырларың ұраңқайларды
тонаған, сонда ұраңқайлар оның артынан қуып барып Қожабергеннің
бауырының Тоқалы есімді ұлына кезігіп қалып, оны ұстап алып әкеткен.
Кейін анықталғандай, Тоқалы сол кезде асылы шешесін көру үшін
туысшылап барып жүрген екен, сол шақта ұряңқайлар оны тұтқындап
алған. Ол Барақ батырға ілесіп ұряңқайларға шабуыл жасамаған.
Сондықтан да, біз оны өз көкесі Қожабергенге берейік дедік те келген
елшілеріңе оны тапсырып кері әкеткіздік. Ол жеткен соң, сендер оны
Қожабергенге тапсырып беріп, менің мейірбандылықпен қомқорлық
көрсетіп отырғандығымды Қожабергенге түсіндіріңдер.
Ал Барақ батыр ұряңқайларды тонағандықтан, біздің солтүстік
бағыттағы цзянцзюнь-ұлықтарымыз дереу әскер жіберсек деген. Сонда
да мен барлықтарыңның шын ниетпен бағынған адамдар екендіктеріңді,
385

Мәтінде бұл есім «baruk» деп қате жазылған.
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оған қоса сендер өз елшілеріңді жіберіп, «өткізген қылмысы үшін Барақ
батырды сөзсіз жазалаймыз, тартып алынған ұряңқайлардың адамдары
мен мал-мүліктерін түгелдей қайтарып бергіземіз» деп уәде
айтқандарыңды ескере отырып, мен әскер жіберу ісін тоқтатқанмын.
Біздің тарабымыздан сендерге Наваң есімді хиямыз жіберілген еді.
Шамасы, қазір ол сендерге жетіп те қалған болар. Әбілмәмбет, Абылай,
сендер менің бұйрығыма бойсынып, барлық істі өз жөнімен атқарып,
Наваңды кері аттандырғайсыңдар.
Әбілмәмбет, Абылай, сендер барлықтарың менің мейірбандылығым
мен салиқалылығыма сүйсініп бағынып келген адамсыңдар. Осыдан
былай сендер өздеріңе қарасты адамдарыңды жинаңқы етіп басқарып,
шекара жерін қорғап өмір сүріп, сол арқылы менің таусылмас
қамқорлығыма мәңгі ие болуға тырысқайсыңдар.
Деп,
Осы бұйрық арнаулы түсірілді.

27-құжат
[Қалқадағы орынбасар цзянцзюнь Чеңгунжаб өзінің] қазақ
елшілерімен өзара сый-сияпат жасағандықтары туралы жазған
түсіндірме хаты (мәнжу тіліде)386
(Цяньлун жылнамасының 24-жылы 8-айдың 6-күні*)387
Құжаттың транскрипциясы
→
hasak i hara barak. aha membe okdome jifi.
acara de. aha cebdenjab. fulu. cinuhūn.
cemcukjab. ulden de emte morin be beleke seme
bure de. ahasi be karu belek de emte
suje buhebi. jai dolootbai beye acajifi. aha
cebdenjab minde emu morin be beleke seme /
bure de. inu karu emu suje bufi
unggihe. geli abulbis. hoji bergen teisu
teisu niyalma takūrafi. abulbis aha
386
387

Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 253-б.
Яғни 1759 жылы 26 қыркүйек.
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cebdenjab minde emu morin. aha cemcukjab de
emu morin. hūjibergen aha cebdenjab minde
emu morin be beleke seme bure de aha be /
karu beleke de emte suje bufi unggihebi.
erei jalin gingguleme
donjibume wesimbuhe..
abkai wehiyehe i orin duici aniya jakūn biyai ice
ninggun de
felgiyen fi i pilehe /
hese. saha sehe..
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Қазақ Қара Барақ бізді қарсы алып, бізге, патшаның құлдары
Чебденжаб, Фулу, Чинұхұн, Чемчукжаб және Улден қатарлыларға бірбірден белек (сыйлық) жылқы берді, біз де қару ретінде оған бір-бір
топтан торғын бердік. Сонан соң, Дәулетбай өзі келіп менімен
кездескенде де маған, патшаның құлына 1 жылқы сыйлады, мен де оған
қару ретінде 1 топ торғын сыйлап бердім. Бұдан тыс, Әбілпейіз,
Қожаберген де атр-артынан адамдарын жіберді. Әбілпейіз пақырыңыз
Чебденжапқа 1 жылқы, пақырыңыз Чемчукжабқа 1 жылқы, ал
Қожаберген де пақырыңыз Чебденжабқа 1 жылқы сыйлады, біз де оларға
қару ретінде бір-бір топ торғын сыйладық.
Аталмыш істерге байланысты осы түсіндірме хат жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 24-жылғы 8-айдың 6-күні Цяньлун патша
қызыл бояулы қылқаламмен бұл мәлімдеменің бетіне мынадай
бұрыштама жазып қалдырған: «Хабар алдым».

28-құжат
Байта-ичихиара-амбан Нұсанның қазақ Қабанбайдың ұлымен
жылқы саудасын жасағандары туралы мәлімдемесі (мәнжу
тілінде)390
388

389

388

Байта-ичихиара-амбаны (baita icihiyara amban) ― Цин патшалық лауазым атағы. Бұл атақ ытайша «баньши
дачэн (办事大臣)» деп айтылады.
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(Цяньлун жылнамасының 23-жылы 9-айдың 8-күні)391
Құжаттың транскрипциясы
→
wesimburengge /
wesimburengge /
aha nusan yungde gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. aha mendi neneme
wesimbuhengge. hasak i jidere mejige be bahame. uthai
donjibume wesimbuki seme
wesimbuhe bihe. uyun biyai ice nadan de isijiha //
jiyanggiyūn cebdenjab i wesimbufi unggihe dorgide habambai i baci
ini jui etehe. deo tumutai susai funcere
niyalma be gaifi ilcin i sasa buku cagan i
jui be benjibume urumci bade isinafi. ba ne i
hanci goro. gajiha hūda i labdu komso be /
tuwame sunja tanggū jisire morin gajiha be
dalibufi hia baturu solon i araha hafan sori
sede afabufi unggihebi. nawang. hasabik i bade bi.
abulai be kemuni acara unde sehebi. buku cagan i
jui be jiyanggiyūn cebdenjab i baci niyalma tucibufi
gemun hecen de benebuhe be dahame encu icihiyara be /
baiburakūci tulgiyen. baicaci. habambai serengge.
ortoyus hasak i hojibergen i jergi duin
sunje i dolo ambakan niyalma. duleke aniya
abulai hojibergen de
ejen i šangnaha gechuheri suje

389

Нұсан (Nusan) – Цин патшасы Цяньлунның қорғаушы жасағының (баяра) қолбасшысының бірі. Ол Цин
патшалығының Жоңғар хандығы мен Қашқария мусылмандарына қарсы жүргізілген әскери жорықтарына
қатысқан. Онысымен қоса ол Цяньлун жылнамасының 21-жылы (1756 ж.) Хэ Гозун (何国宗) есімді цин уәзірімен
бірге Іледе географиялық барлау жұмысын жүргізіп, карта сызған және Цин патшалығының Баркөл (қазіргі ҚХР,
ШҰАР, Баркөл қазақ автономиялы ауданы) жеріндегі тың игеру ісін басқарған. 1757 жылы ол Еркешара сынды
адамдармен бірге Ұлытау өңіріндегі Абылай ханның ордасына елші болып барып, Абылай хан мен оған қарасты
қазақ қауымы туралы бірсыпыра нақты мәліметтерді Цяньлун патшаға жеткізген. Ол Үрімжіде өткізілген қазақтар
мен шүршіт-қытайлар арасындағы «жылқыға жібек» сауда жәрменкесінің алғашқы үйімдастырушыларының бірі
болған.
390
Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 155-157 бб.; «Каталог» (6), 257-б.. «Каталог» (6) бойынша,
Қытайдың бірінші тарихи мұрағатындағы бұл құжатың сақталу нөмірі мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша
－ 1715-036; микрофильм бойынша － 050-0654.
391
Яғни 1758 жылы 9-қазан.
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Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, патшаның құлы Нұсан мен Юнде, төмендегі мәлімдемені жіберіп
отырмыз. Мұндағы айтылған іс туралы хабар алғайсыз.
Патшаның құлы біз осыдан бұрын «[саудаға] келетін қазақтар өз
жерлерінен аттанды деген хабар келді болды біз мәлімдеме жазып, ол
туралы хабарды жібереміз» дегенді жазып жіберген едік. Міне, 9-айдың
7-күні392 генерал Цебденжабтың мәлімдемесі келді. Онда: «Қабанбай өз
ұлы Едіге мен інісі Төметайға 50-ден астам адамын бастап [бізден оларға
барған] елшімен бірге Бұкұчағанның ұлын Үрімжіге айдап апаруға,
сондай-ақ ол жердің алыстығы мен ондағы саудагерлердің саны қанша
екендігін біліп келуге жіберген. Олар өздерімен бірге 500-дей жылқы
айдап келе жатыр. Оларды қарсы алу үшін хия Батыр мен араха-хафан393
лауазымды солаң Чоры жіберілді. Наваң әлі Қазыбектің жерінде екен,
Абылайға кезіге алмапты» делінген екен. Бұкұчағанның ұлын Бейжіңге
жеткізу үшін генерал Цебденжаб адамдарын шығарған екен, бұл іске
басқаша шара қолданудың қажеті жоқ деп шешім қабылдадық.
Біздің анықтауымыз бойынша, Қабанбай – [қазақтың] Орта жүзінің
Қожаберген сынды 4-5 адамының ішіндегі мәртебесі биіктеуі. Былтыр,
патшаның құлдары Шундене мен Нұсан мәлімдеме жазып, [патшадан]
рұқсат алып, патшаның Абылай мен Қожаберген екеуіне сыйлық ретінде
берген оқалы тон тігуге арналған молун торқасының 394 біразын
Қабанбайға бөліп бергеннен соң патшаның шапағатына бөленген
Қабанбай риза болды, сондай-ақ Қазақ мемлекетідегі елдің барлығы
алғыстарын айтып, бірінен соң бірі жоңғарлардың басшыларын тұтқынға
алып, оларды бізге әкеліп тапсыруда.
Дегенмен, осы жолы Қабанбайдың Бұкұчағанның ұлын айдап жеткізуді
пайдаланып, жердің қаншалықты шалғай екендігі мен саудагерлеріміздің
саны қаншалықты көп екендігін білмекші болғаны барша қазақтар үшін
емес, өйткені – қазақтар біртұтас, ортақ билеушісі жоқ халық. Егер
расында да [бүкіл елдің атынан] келіп, жердің қаншалықты шалғай
екендігі мен саудагерлеріміздің саны қаншалықты көп екендігін білгілері
келсе, онда Абылай, Әбілпейіз, Қожаберген және Дәулетбай (?)
392

Яғни Цяньлун жылнамасының 23-жылы 9-айдың 7-күні, біздің жыл есебімізбен 1758 жылы 9 қазан .
Араха-хафан (araha hafan) –төменгі дәрежелі цин патшалық әскери лауазымының бір түрі. Бұл лауазым
атауының қытайша баламасы – «вэй гуань (委官)».
394
Мәтінде «gechuheri» деп хатталған торқа атауы қытай тілінді «мандуань (蟒缎)» деп аталады. «Мандуань»
туралы қараңыз: жоғарыдағы № 43 құжаттағы осы сөзге, сондай-ақ төмендегі № 103 құжаттағы «ман» сөзіне
берілген түсіндірме.
393
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қатарлылар[дың адамдары] да келуі тиісді еді. Сондықтан Қабанбай осы
жолы шын мәнінде басқалардың жолын орап, Бұкұчағанның ұлын айдап
жеткізуді пайдаланып, өз ұлы мен інісіне өз тауарларын әкелгізіп отыр.
Олар келіп саудаласқанда біз қалайда болсын көбірек жылқы сатып алып
қалуды басты мақсат етуіміз керек те, бағаны өте жоғары да, өте төмен де
ұстап тұрмай, жағдайға қарап олармен сауда жүргізуіміз керек. Олар
қайтқан кезде Әскери істер басқармасындағы уәзірлеріміздің осыдан
бұрын ақылдасқандағы қорытындыларына сай Қабанбай мен оның ұлын,
інісін марапаттау керек. Егер олар әрі қарай барып патшамен
дидарласқылары келсе, онда жағдайдың ыңғайына қарай шешім
қабылдауымыз керек.
Бұдан тыс, Наван әлі Қазыбектің жерінде болып, Абылайға кезіге
алмапты. Бұл туралы біз, патшаның құлдары, былай деп ойлаймыз: Наваң
Абылайдың өзімен кездесе алмағанымен, Абылайдың бауыры Әбілпейіз
және Дәулетбай батыр, Қожаберген сынды адамдардың барлығы біздің
шекарамыздың маңында тұрады, сондықтан Наван соңғы аталғандармен
де кездеспей қалмас. Егер Наваннан «үлкен сауда жүргізбек мақсатында
Абылайдың жіберген елшісі келе жатыр» деген хабары келсе, біз,
патшаның құлдары, дереу патшаға мәлім етерміз.
Аталмыш істерге байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 23-жылғы 9-айының 23-күні 395 Цяньлун
патша қызыл сиялы қылқаламмен бұл мәлімдеменің бетіне мынадай
бұрыштама жазып қалдырған: «Хабар алдым. Осылай атқарылсын».
9-айдың 8-күні.

29-құжат
Қалқаның орынбасар цзянцзюньі Чэбдэнжабтың мәлімдемесі,
мұнда қазақтардың махачин тарабына тоналғандығы және
олардың Үрімжіге саудаға келгендігі айтылған (мәнжу
тілінде)396
395

Яғни 1758 жылы 24 қазан.
Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 240 - 244 бб.; «Каталог» (6), 247-б. «Каталог» (6) бойынша,
Қытайдың бірінші тарихи мұрағатындағы бұл құжатың сақталу нөмірі мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша
－ 1775－048; микрофильм бойынша － 053－3313. Ескертетін жәйт: бұл құжат біздің осыдан бұрынғы жарық
396
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(Цяньлун жылнамасының 24-жылы кібісе 6-айдың 19-күні)397
(Ресми мәтінінен бұрын, осы құжаттың алғашқы көшірілген
кезіндегі хатталған шағын аннотациясы беріліп, онда былай
делінген екен: «[Цяньлун жылнамасы 24-жылы] 7-айдың 15-күні.
Чебденжаб сындылардың «қазақ Қара Барақ алдымыздан шығып,
саудаға салынған торқаның нашар екендігін айтты» деген мазмұнда
көтерген мәлімдемелері» делінген).
Құжаттың транскрипциясы
→
wesimburengge.
aha cebdenjab sei gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesibure jalin. aha be neneme i
ninggun biyai ice jakūn de.
boro hūjir i bade isinjifi tataha de.
hasak i hara barak juwe tanggū /
funcere niyalma be gaifi. aha membe
okdonjifi alarangge meni
dolo genehe elcisa amasi sain i
isinjiha. ceni alahangge baturu jiyanggiyūn.
ambasa cooha gaifi ajige hojom be
…398 mahacin be suweleme tarbagatai /
boro hūjir i bade tembi sehebe
donjime. be cohome
amba ejen i elhe be baime. jiyanggiyūn
ambasa i saimbe fonjime jihe sembi.
geli alarangge neneme jun gar i urse
bisire funde. kemuni feniyen feniyen i /
jifi meni hasak sei ulha be
durime hūlhame yabume. fuhali membe
көрген жинағымызға енгізілген (қараңыз: Еженханұлы 2006), біз мұнда мәнжу тілінде жазылған мәтіннің
транскрипциясын қосып беріп, соның негізінде құжаттағы бір-екі атаудың оқуын түзетіп шықтық.
397
Яғни 1759 жылы 11 тамыз.
398
Мұндағы бір сөз зақымдалған.
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teyeburakū bihe. ere udu aniya
amba cooha jifi jun gar i
urse be mukiyebuheci ebsi. meni
hasak se teni yooni bahafi elhe /
taifin i banjimbi. damu jun gar i wafakan
fosoko. koco wai de solime tere
mahacin se bisire be boljoci ojorakū
seme kara barak mini beye. halbai
batur sei emgi minggan cooha gaifi.
duleke aniya omšon biyade nimanggi /
tuhefi songko faitara de ja be
amcame. juwe jugūn dendefi. tarbagatai.
ercis i jaisang noor. cagan obo.
urunggui. jikdelik i jergi ba be
suweleme yabume jurgūn biyade halbai
batur se jaisang noor ci hadan i
tehi funcere boigun. tanggū funcere
anggala. susai isire temen. tanggū
funcere morin be tabcilame gaifi.
dalaha jamiyan sere gebungge niyalma be
jafafi funjici. jaburengge. duleke aniya
amba cooha jifi babade mahacin be /
suweleme yabure de. be ukcame
tucifi yabuhai. morin temen yooni
šangdafi yabume mutureo ofi. ubade
solime tehe be. suwede nambufi
jafabuha sembi alaha de. be
susai funcere hahasi be yooni waha. /
hehe juse. morin be meni
sasa yabuha urse dendeceme gajiha.
sirame urunggui bira ci niyalmai yali
jedere juwe haha. juwe hehe be
bahara. jikdelik i bade meni wargi
hasak ci emu fencer i adun be /
hūlahame gajiha ūsin jisire mahacin
sebe teisulefi. ce meni aran be
sabume uthai sibelehe be juwe ergici
231

miyoocašame afanduhai. orin funcere niyalma be
waha. juwan isire niyalma dobori
ukame sari alin be baime /
genehe be amcabuhakū. dereci eren habirgan i
ebergi babe suweleme yabume. manas i
bade dehi isire mahacin be teisulefi
orin funcere anggala haha hehe be
oljilame gaiha. juwan funcere hahasai
burulafi wargi alin be dabame ukaka be /
amcambuhakū manas ci amasi
marire de. ili bira.
boro tala be darime. kasi noor i
julergi kuku usu. hara tal. ahūr
hargai. gūrban bacai. barluk i jergi
ba be gemu akūmbume suweleme baiha. /
umai mahacin akū. jair i sili ci
ilan boigun. juwan funcere anggala
mahacin be teisulefi ukame genehe be
fargahai orgocor alin de amcafi
gemu oljilame gajiha senbi seme alaha
babe /
donjibume wesimbureci tulgiyan. aha be hara
barak sede urumci i bade
hūdašabure jalin wasimbuha
hese be ulhibume alaha de hara
barak sei alarangge. duleke aniya
meni habambai. ini jui edege. deo /
tumatai de susai isire niyalma be
adabufi. urumci de bisire hūda be
tuwanabume unggihe bihe edege se
amasi jifi alahangge musei hasak ci
urumci de isinara on umesi goro.
ere sidende emu biya baibumbi. be /
emu amba morin de. arkan juwe
etuku isire hūdai bai ehe suje
emke hūdašame gaiha sehebe. meni urse
donjfi. asuru gemu urumci de hūdašame
232

genere de cihakū. meni hasak se
gemu ulhicun akū. cihai yabure urse /
bi amasi genefi meni urse de
selgiyefi. cihanggai hūdašame geneki sere
niyalma bici. guilebufi unggiki. damu te
jing juwari erin. ija galman labdu.
gobi be duleme yabure de umesi
mangga. nadan biyai amala teni yabuci /
ombi. jiyanggiyūn ambasai baci urumci de
genefi hūdašabure jalin. abulai i jergi
ambakasi urse de bitheleci. bi amasi
gamafi ulame cende ulhibume selgiyeme tuwabufi
hūdašame geneki sehede. aha meni baci abulai. /
abulbis. hambaba. habanbai. hoji bergen.
doolootbai sede neneme meni jianggiyūn
jao hūi se urumci de hūdašara
amba ejen de wesimbufi toktobuha baita
ofi. duleke aniya meni amba hūda be //
uthai urumci de gajihabi. onggolo
suweni habambai. ini jui edege. deo
tumatai sebe amgeri urumci de hūdašabume
unggihe ba bimbime. geli hūdašambi seme
wesimbufi toktobuha baita. suwe giyan i
hese be dahame morin be labdukan i /
dalime gamafi hūdašabuci acambi. uttu ohode
suwe akdun be ufaraburakū bime.
amba ejen ele urgunjeme gosimbi. suweni
geren hasak sede inu tusa ombikai
seme tot hergen i bithe arafi ulame
ulhibume selgiyekini seme hara barak de /
afabufi unggihe. hujufi gūnici. hasak serengge.
gemu ulhicun akū urse. jabšan
bahara be umesi kicembi. ce
ere mudan urumci de hūdašame genere de
aha meni mentuhun gūnin de
enduringge ejen bulekušefi. nusan sede /
hese wasimbufi. hūda be neneheci majige
233

nonggime buci. ce aisi de kiceme.
ereci hono lakcarakū siran siran i
hūdašame genembi dere seme gūnimbi.
erei jalin gingguleme
donjibume wesimbuhe. /
abkai wehiyehe i orin duici aniya nadan
biyai tofohon de
fulgiyan fi i pilehe
hese. hese wasimbuha sehe..
anagan ninggun biyai juwan uyun /
cebdenjab.
fulu.
cinuhūn.
cemcukjab.
ulden. //
←

Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, патшаның құлы Чебденжаб қатарлылар, төмендегі мәлідемені
жіберіп отырмын. Мұндағы айтылған іс туралы хабар алғайсыз.
Біз, патшаның құлы Чебденжаб қатарлылар, осы кәбісе 6-айының 8күні Боро-хужыр399 жеріне жетіп, сонда бекінгенде, Қара Барақ400 есімді
қазақ 200-ден астам адам бастап біздің алдымыздан шықты және бізге:
«Біздің Ішкі Қытайға барған елшілеріміз аман-есен қайтып оралды. Олар
бізге «цзянцзюнь-амбан батырлар әскер бастап кіші қожам 401 мен
махачиндарды қудалап жүр» дегенді айтып келді. Біз сіздердің,
Цзянцзюнь мен амбандардың Тарбағатай, Боро-хужыр жеріне келіп
бекінгендіктеріңіз туралы хабарды ести салып Боғда Ежен ханның
амандығын сұрап, сіздерге, цзянцзюнь-амбандарға сәлем беру
мақсатында осында арнайы келіп отырмыз» дегенді айтты.

399

Мәтінде «boro hūjir» деп хатталған.
Мәтінде «hara barak» деп хатталған.
401
Бұл жерде 1756-1759 жылдар аралығында Қашқарияда Цин патшалығына қарсы шыққан ұйғырлардың көсемі
Ходжа-Джаханды (қытайша «Хоцзичжань (霍集占)») меңзеп тұр (оны кытай деректемелерінде «сюо хэчжо (小和
卓)», яғни «кіші қожам» деп атайды).
400
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Сонан соң, олар тағы былай деді: «Бұрын, жоңғарлар топ-тобымен
келіп біздің қазақтарымыздың мал мүлігін тонап, тыныштық бермейтін.
Жақын жылдардан бері жоңғарлар жойылғаннан кейін ғана біздің
қазақтар бейбіт өмір сүре бастады. Алайда жоңғар қашқындары әліде
болса баршылық, олардың арасында қуыс-қуысқа тығылып жүрген
махачиндар да бар. Осыны ескере отырып, мен, Қара Барақ, Қалбай
батырмен 402 бірге 1 000 әскер бастап, былтыр 11-айда енді қар жауып,
жаудың ізіне оңай түсу орайын пайдаланып, екі бағытпен Тарбағатай,
Ертісдің 403 Зайсан көлі, 404 Шаған Оба, 405 Үліңгір 406 және Жиделік 407
сынды жерлерге барып тінту жұмысын жүргіздік. 12-айда Қалбай батыр
Зайсан көл маңынан Қаданның408 40-тан астам отбасының 100-ден астам
адамы және 50 түйесі мен 100-ден астам жылқысын қолға түсірген кезде,
араларындағы Жамыян 409 есімді басшысын сұраққа тартып едік, ол
былай деді: «Былтыр [Боғда Ежен ханның] армиясы келіп махачиндарды
тінткен кезде, мен амал тауып қашып шыққамын. Содан кейін, атымыз
арып, тонымыз тозғаннан соң осында келіп жасырынып қалғанбыз.
Ойламаған жерден сендерге кездесіп қалып, тұтқын болғанымызды
қарашы!» деді. Біз олардың 50-ден астам ерлерін түгелдей өлтірдік те
әйелдері мен балаларын және мал-мүліктерін бөлісіп алдық.
Содан кейін, біз Үліңгір өзені жерінде адам етін жеп жүрген 2 ер, 2
әйелді ұстап алдық.
Жиделік жеріне барған кезімізде біз осыдан бұрын біздің Ұлы жүз
қазақтарымыздың 410 бір қора малын ұрлап кеткен 30-дан астам
махачиндарға кездесіп қалдық. Олар бізді алыстан көре салып шеп
құрып, бекіне бастады. Біз олардың екі бүйірінен қоршап шабуылдап, 20дан астам адамдарын атып өлтілдік. Қалған оншақты адамдары түн
жамылып Сәуір тауына қарай қашып кетті. Біз оларды әрі қарай
қумадық.
Содан кейін, біз Еренқабырға 411 маңынан маханчиндарды тінтік.
Манас412 жеріне жеткенде 40-тан астам махачинға кездестік те, олардың
402

Мәтінде «halbai batur» деп хатталған.
Мәтінде «erčis» деп хатталған.
404
Мәтінде «jaisang noor» деп хатталған.
405
Мәтінде «čagan obo» деп хатталған.
406
Мәтінде «urunggūi» деп хатталған.
407
Мәтінде «jikdelik» деп хатталған.
408
Мәтінде «hadan» деп хатталған.
409
Мәтінде «jamyan» деп хатталған.
410
Мәтінде «Батыс бөлік қазақтары» деп хатталған － Цин дәуірі қытай деректемелерінде Ұлы жүз қазақтарын
осылай «Батыс қазақтар» деп атайтын жағдай кездеседі (бұл туралы қараңыз: жоғардағы № 2 құжатқа берілген 17түсініктеме).
411
Мәтінде «eren habirgan» деп хатталған.
403
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20-дан астам ер-әйелдерін тұтқынға алдық, қалған оншақты ерлері
қашып құтылып, батыс жақтағы таудан асып кетті. Біз бұларды да әрі
қарай қумадық.
Манастан осылай оралған біз Іле өзені413 мен Бұраталаны414 басып өтіп,
Балқаш көлінің 415 оңтүстігіндегі Көксу, 416 Қаратал, 417 Ахуур Қарағай
(?), 418 Гұрбан Башай (?) 419 және Барлық 420 сынды жерлердің барлығын
тінтіп шықтық, бірақ ол жерлерден махачин кездеспеді. [Сонан соң] біз
Жәйірдің 421 Шилы 422 деген жерінде қашып жүрген 3 отбасы, 10-нан
астам махачинға кезігіп, оларды өкшелей отырып Орғашар 423 тауына
дейін қуып барып түгелдей тұтқындадық － бұл туралы мәлімдеме
жазып жібергенбіз424».
Сонан соң, біз, патшаның құлдары, Қара Барақ қатарлыларға
патшаның Үрімжідегі сауда жөніндегі жазып жіберген жарлығын оқып
беріп едік, Қара Барақ: «Былтыр, біздің Қабанбайымыз өзінің ұлы Едіге
мен інісі Төметайға 50-ден астам адам қосып беріп, Үріжідегі сауданың
жағдайын бақылап келгізген. Сол Едігелер қайтып келгеннен кейін бізге:
«Біздің Қазақ жерінен Үрімжіге бару үшін 1 айдай уақыт кеттеді,
арадағы жол тым ұзақ екен. Оның үстіне, онда үлкен 1 атпен 2 киім ғана
шығатын 1 топ жаман торғын алмастырып алады екенсің» деп келді.
Оны естіп біздің елдегі адамдардың барлығы Үрімжіге барып сауда
істегісі келмей қалды. Біздің қазақтар анау-мынауды көп білмейді 425
және табиғатынан емен-еркін жүруді ұнатады. Дегенмен, мен қайтып
барғаннан кейін өз елімде тағыда үгіт жүргізіп, ондағы өз еркімен
саудаға барғысы келгентіндерді топтастырып сіздерге жіберейін. Қазір
дәл жаз кезі, шыбын-шіркей көп, құбашөлден жүріп өту өте қиын. 7айдан кейін ғана барып [мал айдап] жол жүруге болады. Қазақтарды
Үрімжіге сауда жасауға барғызу мақсатында цзянцзюнь-амбан сіздер
біздің Абылай сынды көсемдерімізге 1 дана хат жазып жіберулеріңізге
болады. Ол хатты мен апарып берейін. Хатты барша қазақ жұртына
412

Мәтінде «manas» деп хатталған.
Мәтінде «ili bira» деп хатталған.
414
Мәтінде «boro tala» деп хатталған.
415
Мәтінде «balkasi noor» деп хатталған.
416
Мәтінде «kuku usu» деп хатталған.
417
Мәтінде «hara tala» деп хатталған.
418
Мәтінде «ahūur hargai» деп хатталған.
419
Мәтінде «gurban bačai» деп хатталған.
420
Мәтінде «barluk» деп хатталған.
421
Мәтінде «jair» деп хатталған.
422
Мәтінде «sili» деп хатталған.
423
Мәтінде «orgočor» деп хатталған.
424
Бұл мәлімдемені кімге жазғандығы және оның қайда қалғандығы белгісіз.
425
Мәтінде «білімсіз надандар» деп жазылған － бұл, әрине, құжат авторының бұрмалауынан шықан болса керек.
413
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жеткізіп, елді хаттың мазмұнынмен таныстырып, сол арқылы саудаға
барғысы келетін адамдарды топтастырып, сіздерге жібергізу керек» деді.
Біз, патшаның құлдары, оған былай дедік: «Осыдан бұрын, біздің
Жаохуэй есімді цзянцзюньіміз сіздердің Абылай, Әбілпейіз, Ханбаба,
Қабанбай, Қожаберген және Дәулетбай қатарлы адамдарыңызбен
ақылдасқаннан кейін барып Үрімжіде сауда базарын ашу жөнінде
патшамызға мәлімдеме жазған. Былтыр, патшамыз ол істі құптаған соң,
Үрімжіге көп мөлшерде тауар апарылып, базар ашылған. Алдыңғы жолы
сіздердің Қабанбайларыңыз ұлы Едіге мен інісі Төметайды Үрімжіге
жіберіп сауда жасатып қайтқаннан кейін, [біздің цзянцзюньіміз] тағы бір
рет патшаға мәлімдеме жазып, сауда базарын ашу ісін қайтадан
бекіткізді. Мұндай жағдайда, сіздердің патша бұйрығына құлақ асып,
Үрімжіге көп-көп мал айдап апарып саудаласқандарыңыз жөн болар,
сонда ғана сіздер өзге ел алдында сенімдеріңізді сақтап, біздің патшамыз
да одан әрі риза болып, сіздер, қазақтарға қамқорлығын көрсетеді.
Осылай болса сіздер, қазақтарға пайда емес пе!»
Сөйтіп, біз сол айтқанымызды тот жазуымен426 хатқа жазып, ол хатты
Қара Бараққа тапсырып жібердік.
Біз, патшаның құлдары, былай деп ойлаймыз: «Қазақтардың барлығы
пайданы ғана көздеп, басқаны білмейтін адамдар. Біздің ойымызша, осы
жолы егер олар Үрімжіге саудаға барып жатса, онда патша ағызам, сіз,
Нұсан қатарлыларға бұйрық түсіріп, барғандарға бұрынғыдан біраз
пайда қосып бергізсеңіз. Бұлар пайда көру үшін арт-артынан келіп сауда
жасауы мүмкін.
Аталмыш істерге байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 24-жылы 7-айдың 15-күні Цяньлун патша
қызыл сиялы қылқаламмен мынадай бұрыштама жазды: «Бұл туралы
бұйрық жазылған. Солай атқарылсын».
12-айдың 14-күні
[Мәлімдеме жазушылар] Чебденжаб, Фулу, Чинухун, Цемчукжаб, Улден

30-құжат

426

Яғни тот-моңғол жазуымен.
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«Қазақтар Үрімжіге саудаға бара жатыр» деген мазмұндағы
Қалқаның орынбасар цзанцзюні Цебденжабтың жолдаған
мәлімдемесі (мәнжу тілінде)427
(Цяньлун жылнамасының 24-жылы 7-айдың 4-күні)428
Құжаттың транскрипциясы
→
wesimburengge. /
aha cebdenjab sei gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. neneme aha be
urumci de hūdašara jalin wasimbuha
hese be abulai. abulbis sede ulhibume
yabubure bithe be hara barak de /
afabufi unggihe amala hasak i hoji
bergen i deo hasabek. jai umur
batur sei jergi juwe tanggū ninju
funcere niyalma. neneme amala juwe
minggan duin tanggū fencere morin be
dalime gajifi. meni kūwaran be baime /
jifi hūdašaki serede. aha be meni
coohai urse de asuru hūdašara
jaka hacin akū. te urumci de.
amba hūda bisire be dahame. suwe
urumci de genefi hūdašaci sain seme
alaha manggi. hasabek se. be urumci de /
genere doko jugūn be takarakū. mende
gajarci bureo seme baime alara de.
aha be ceni baiha songkoi juleri
amala juwe meyen i urse de kalka.
ūlet duin gajarci bufi. hasabek.
umur batur sebe gajarcilabume anagan i /
Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 245 - 246 бб.; «Каталог» (6), 3247-б. «Каталог» (6) бойынша,
Қытайдың бірінші тарихи мұрағатындағы бұл құжатың сақталу нөмірі мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша
－ 1777－027; микрофильм бойынша － 054－0136.
428
Яғни 1759 жылы 11 тамыз.
427
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ninggun biyai orin nadan. uyun i jergi429
iningge de urumci i baru jurambufi
unggiheci tulgiyen. jai doolotbai. berdeši i
alaha bade. jakan meni hasak sa
juleri amala juwe meyen uheri emu
minggan funcere morin be dalime. neneme /
urumci de hūdašame genehe hasabek
umur batur sei songko deri amcame
inu urumci de hūdašame genehe
sembi. erei jalin gingguleme
donjibume wesimbuhe..
abkai wehiyehe i orin duici aniya jakūn biyai ice /
ninggun de
fulgiyan fi i pilehe
hese. saha sehe..
nadan biyai ice duin. //
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, патшаның құлдары Цебденжаб қатарлылар, патша ағзамға
тағзым ете отырып осы мәлімдемелерімізді жібердік. Патша ағзам
мұндағы айтылған іс туралы хабар алғай.
Осыдан бұрын, біз, патшаның құлдары, патша ағзамның Үрімжіде
сауда жүргізу туралы түсірген бұйрығын Абылай мен Әбілпейіз
сындыларға жеткізу мақсатта арнайы хат жазып, ол хатты Қара Барақ
арқылы беріп жібергембіз. Кейінірек, Қожабергеннің інісі Қазыбек және
Ғұмыр батыр қатарлы 260-дан астам адам жалпы саны 2 400-ден астам
жылқыны айдап ілгері-кейінді біздің лагерімізге келіп «сауда жасасақ»
деген тілектерін білдірді. Біз оларға: «Бұл жер әскери лагер, саудаға
жарайтын зат жоқ. Қазір Үрімжіде үлкен базар ашылды. Сіздер сонда
барып сауда жүргізгендеріңіз жөн» деп жауап бердік. Сонда Қазыбек
қатарлылар тағы: «Біз Үрімжіге баратын төте жолды білмейміз. Бізге жол
бастаушы адам қосып берсеңіздер» деп өтінді. Біз, патшаның құлдары,
олардың өтініші бойынша ілгері-кейінді 4 қалқа және улет адамынан
429

Бұл жерде «екі» деген мағнадағы «juwe» сөзінің орнына «қатарлы» деген мағнаны білдіретін «jergi» деген сөзді
қате жазып қойған тәрізді.
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құралған екі топ жол бастаушыларды қосып бердік. Олар Қазыбек пен
Ғұмыр батыр қатарлыларды бастап, екі топқа бөлініп кібісе 6-айдың 27-，
29-күндері осы жерден Үрімжіге қарай аттанып кетті.
Бұдан тыс, Даулетбай мен Бердеш [содан кейін келіп] бізге: «Таяуда,
біздің қазақтар алды-арты екі топ болып 1 000-нан астам жылқы айдап,
осыдан бұрынырақ кеткен Қазыбек пен Ғұмыр батырлардың ізін қуып
Үрімжіге барып сауда жасамақ болып кетті» дегенді айтты.
Аталмыш істерге байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 24-жылы 8-айдың 6-күні Цяньлун патша
қызыл сиялы қылқаламмен мынадай бұрыштама жазды: «Хабар алдым».
7-айдың 4-күні

31-құжат
Мерен-и-жаңгин Мантайдың «мен қазақтармен арадағы сауда ісін
атқару үшін Үрімжіге бара жатырмын» деген мазмұндағы
мәлімдемесі (мәнжу тілінде)431
430

(Цяньлун жылнамасының 24-жылы 7-айдың 14-күні)432
Құжаттың транскрипциясы
→
wesimburengge. /
aha mantai gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesiimbure jalin. jakan urumci i bade usin
tarire baita icihiyara niyalma akū turgunde. ahasi
uhei hebešefi emu derei
wesimbume. aha mantai ice ninggun de pijan ci //
430

«Жинақ», 1-том кітабында берілген құжаттың қытай тіліндегі тақырыбында бұл лауазым атауы қытайша
«фудутун (副都统)» деп алынған. Жоғарыдағы 23-құжатта кездесетін осы лауазым атағына берілген түсіндірмеге
қараңыз.
431
Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 246 - 249 бб.; «Каталог» (6), 326-б. «Каталог» (6) бойынша,
Қытайдың бірінші тарихи мұрағатындағы бұл құжатың сақталу нөмірі мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша
－ 1779－015; микрофильм бойынша － 054－0551.
432
Яғни 1759 жылы 5 қыркүйек.
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jurafi urumci i baru jidere de jugūn i unduri
urumci i usin tarire dasihire hafan gin liyang ni
boolanjiha bade. hasak i hūdašara urse morin be dalime
nadan biyai juwan emu de urumci de isinjihabi
seme boolanjihabi. ede aha uthai hahilame juwan
juwe de amcame urumcide isinaha. nusan /
yungde se kitai alin sarhai i emu girin i bade
mahacin be suweleme genehabi. aha uthai hasak i
urse. jai gajarci sebe yooni hūlame gajifi emu
erin i buda ulebufi fonjici. gajarci sei alarangge.
meni juwe niyalma emke kalka gebu telek emke
ūlet gemu basang. jakan hasak i urse meni jiyanggiyūn /
cebdenjab i kurūn be baime tarbagatai de hūdašame
genehede. meni jiyanggiyūn uthai amba hūdašara baita ne
gemu urumci de bi seme tesede alafi meni juwe niyalma
takūrafi garacilame esebe yarume gajihabi. hasak i
da hasbek i alarangge. bi abulai i niyalma. bas[e]rku i
alarangge. bi abulbis i niyalma. baiburga i alarangge. bi /
hojiger baturu i jui. be jidere de meni abulai i
gisun. ere mudan i hūdašarangge onggolo mudan i hūdašaha de
duibuleci ojorakū. urunakū ubu nememe jabšabume.
sabuhakū aika be mende bahabuci teni sain. aika
duleke aniya songkoi hūdašara oci. be hūdašarakū
uthai amasi genembi. meni emu feniyan i jihe niyalma /
ninju. yalure hūdašara morin. uheri duin tanggū funceme gajiha.
tarbagatai de isinafi. baturu jiyanggiyūn i gisūn. ne
urumci de meni ambasa hūdašara jalin suwembe
aliyahai bi. te bi gajarci be tucibufi suwembe
yarume urumci de unggiki seme hendufi. uthai
juwe garjaci takūfi. mende adabufi sasa jihe. juwan /
juwe de geli isinjiha emu feniyen i hasak i mordza
galdi i alarangge. be hojiger baturu i niyalma.
meni emu feniyen i jihe niylama dehi. yalure hūdašara
morin uheri ilan tanggū gajiha bade. baturu jiyanggiyūn i
kūwaran de hūdašaki sembihe. jiyanggiyūn i kūwaran de
umai hūdašara jaka akū ofi. be inu amcame //
jihe. amala uhei alahangge. te urumci ija galman umesi
241

labdu meni gajiha kunesun komso. aika fulu udu
inenggi aliyabuci. eiten de gemu tusa akū. fulu
emu inenggi terakū. hūdun hūdašafi be uthai amasi
geneki seme alambi. uttu ofi. emu derei nusan. yungde
sede bithe yabubuhabi. aha ai gelhun akū nusan /
yungde ubade akū seme emdubei aliyakiyame sitabume
icihiyarakū. ere mudan jihe hasak urse muru be
tuwaci fulu bahara be nemšeme. emdubei amasi geneki
seme akabume arbušafi tere cohome jabšan bahara be
kicembi. aha damu duleke aniya jorgon biyai hūdašara /
ejen i tacibume wasimbuha hese be gingguleme dahame. jai
hūdašara baita be fe icihiyaha dasihire hafan gin
liyang uhei saraci dargišan sebe gaifi gūnin werešeme 433
nusan. yungde sei onggolo icihiyaha songkoi alhūdame
tusa be bodome fulu hūdašara be kiceki. aika
hon hūda mangga oci. taka hūdašara be aliyaki. akū
oci. siran siran i jiha hūdašara urse kejime bi
aika gemu esebe alhūdame elecun be sarkū
mangga hūda nemšere oci. duleke aniya ci
hūda hon enggelehe manggi. gurun i caliyan fulu
fayambime. inu enteheme bodoro baita waka ofi. /
aha ne icihiyara babe
wesimbuheci tulgiyen. nusan. yungde. ere sidende
isinjiha manggi. aha sasa icihiyafi baitalaha
jaka hacin. hūdašaha morin i ton be encu
kimcime bodofi
wesimbuki. erei jalin gingguleme /
donjibume wesimbuhe..
abkai wehiyehe i orin duici aniya jakūn biyai
ice juwe de
fulgiyan fi i pilehe
hese. gūnihangge inu. saha sehe.. //
nadan biyai juwan duin. /
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
433

Мұнда асылы «werišeme» деп жазылуға тиісті.
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Мен, патшаның құлы Мантай, патша ағзамға тағзым ете отырып
осы мәлімдемемді жібердім. Патша ағзам мұндағы айтылған іс туралы
хабар алғай.
Осыдан бұрын біз, патшаның құлдары, Үрімжідегі тың игеру ісіне
жауапты адамның кем екендігін талқылай келе, бір жағынан [cол жағдай
туралы] патша ағзамға мәлімдемемізді жолдап, бір жағынан мен,
патшаның құлы Мантай, Пішәннен Үрімжіге аттанғанмын. Бара жатқан
жолымда Үрімжідегі тың игеру ісін атқарып жүрген дасихире-хафан
лауазымды Цзинь Ляннан «қазақ саудагерлері 7-айдың 11-күні жылқы
айдап Үрімжіге жетті» деген мазмұндағы хат келді. Сондықтан мен,
патшаның құлы, жүрісімді тездетіп, 12-күні Үрімжіге жетіп үлгердім. Ал
[мұнлағы іске жауапты] Нұсан мен Юнде қатарлы адамдар осы кезде
махачиндарды тінту үшін Цитай 434 тауының Сархай жеріне кетіпті.
[Осыған қарамастан] мен, патшаның құлы, дереу қазақтар мен олардың
жол бастаушы адамдарын шақырып алып, оларға қонақасын беріп, келу
мақсаттарын сұраған едім, олардың жол бастаушы адамдары былай деп
жауап берді:
«Біз екеуміз [жол бастаушы боламыз]. Біріміз Делек есімді қалқа
[моңғол], тағы біреуіміз Басаң есімді улет [моңғол] боламыз. Осыдан
бұрынырақ қазақтар Тарбағатайға барып, біздің цзянцзюньіміз
Цебденжабқа «саудалассақ» деген өтініштерін білдіргенде, Цебденжаб
үлкен сауданың Үрімжіде болып жатқандығын оларға түсіндіріп,
сонымен қатар бізді жол бастаушы етіп оларға қосып берді. Біз оларды
осында саудаға бастап әкелдік».
Қазақ басшысы Қазбек «мен Абылайға қарасты адаммын» десе,
Басырқу (?) «мен Әбілпейізге қарасты адаммын» деп, Байбұрған «мен
Қожігердің ұлымын» деді. Сонан соң олар тағы бір ауыздан маған: «Осы
рет біз келерде Абылай бізге «бұл реткі сауда бұрынғылармен ұқсамайды,
сіздер еселеп пайда көріп, бұрын алмаған заттарды алуларың керек»
дегенді тапсырған. Егер былтырғыдай болса, онда біз саудаласпай-ақ кері
қайтып кетеміз. Осы жолы біз бірінші топ болып 60 адам келдік, мінген
көлік аттарымызды қосқанда бізде жалпы 400-ден астам жылқы бар. Біз
Тарбағатайға барғанда батыр цзянцзюндеріңіз «қазір біздің Үрімжідегі
ұлықтарымыз сіздердің баруларыңызды күтуде. Мен сіздерге жол
бастаушы адам қосып берейін, сіздер Үрімжіге барып сауда жасаңыздар»
434

Мәтінде «kitai» деп қытайша «Цитай (奇台)» жер атауын меңзеп тұрса керек.
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деп екі жол бастаушы адам қосып беріп еді, міне, солар арқылы біз
осында келіп қалдық» деді.
12-күні тағы бір топ қазақ келіп жетіп, араларындағы Моржақалды
есімді адам маған: «Мен Қожігер батырға қарасты адаммын. Тобымда 40
адам, астымыздағы мінген көлігімізді қосқанда жалпы 300 жылқы бар.
Біз асылы батыр цзянцзюндеріңіздің лагерінде саудаласайық дегенбіз,
алайда онда саудаға татитын зат жоқ болғандықтан біз де міне осында
келіп қалдық».
Осыдан кейін олар 435 бірауыздан маған былай деді: «Қазір
Үрімжіде шыбын-шіркей өте көп екен, оның үстіне біздің алып жүрген
азық-түлішіміз де аз. Сондықтан бізді мұнда көп күткізіп қойғандарыңыз
іске пайда әкелмес. Біз бір күн де артық тұра алмаймыз, сауда біте салып
кері қайтамыз». Осыған байланысты мен, патшаның құлы, дереу Нұсан
мен Юндеге хат жодап, жағдайды түсіндірдім. «Нұсан мен Юнде жоқ
еді» деп қазақтарды күткізіп қойып, сауда ісіне нұқсан келтіруден
аулақпын!
Менің байқауымша, саудаға келген қазақтар тек пайданы ғана
көздейді екен. Олар «саудаға келіспесек кері қайтамыз» деп қайта-қайта
айтуда, мақсаттары – неғұрлым көбірек пайда көру. Мен, патшаның құлы,
былтыр 12-айда түскен патшаның нұсқауына сай [істі атқаруға бел
будым]. Сөйтіп мен осыдан бұрын сауда ісіне араласқан дасихире-хафан
лауазымды Цзинь Лян мен ухей-сарачи лауазымды Даргишанды ертіп
алып, Нұсан мен Юнденің былтырғы сауда кезінде қолданған әдісаммалдарын пайдалана отырып іске кірістік. Біз өзімізге пайданың және
сауда көлемінің неғұрлым көп болуын көздей отырып жұмысты шамамыз
келгенше оңтайлы етіп атқарармыз. Егер саудаға расында келісе алмасақ,
онда біз сауданы тоқтата тұрып, Нұсан қатарлылардың келуін күтеміз.
Өйтпеген жағдайда, кейін келетін [қазақ] адамдары да осы жолғы
келгендер сияқты қанағаттанбай сауда кезінде үлкен пайда көрсек дей
береді де баға былтырғыдан жоғары болып, мемлекетіміздің қазынасына
бекерден бекер зиян келеді – бұл біздің ұзақ мүддемізге қайшы келеді.
Осы себептен мен, патшаның құлы, біздің істі қалай атқарып
жатқандағымыз туралы патша ағзамға мәлімдеме жолдамақпын.
Сондай-ақ мен, патшаның құлы, Нұсан мен Юнде қайтып келген
соң олармен бірлесе отырып осы жолғы саудада айырбастап алынған

435

Яғни 11-，12-күні келген екі топ қазақтардың барлығы.
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жылқының және саудада жұмсалған күміс ақшан мен басқа заттардың
сандарын есептеп шығып, арнайы мәлімдеме жазып жібермекпін.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 24-жылы 8-айдың 2-күні Цяньлун патша
қызыл сиялы қылқаламмен мынадай бұрыштама жазды: «[Мантайдың]
уайымдағаны – жөн-ақ! Хабар алдым.»

32-құжат
[Мерен-и-жаңгин Мантайдың] «қазақтардың сауда елшідері
жылқылары арқылы торғын-торқа айырбастап алмақ» деген
мазмұндағы түсініктемесі 436 (мәнжу тілінде)437
(Цяньлун жылнамасының 24-жылы 8-айдың 2-күні﹡)438
Құжаттың транскрипциясы
→
baicaci. nadan biyai juwan duin de jiyanggiyūn
cebdenjab i kūwaran ci kalka masida. ūlet
erendorji sebe gajarcilabume hasak i hūdašame
jihe umur. batur. ataki. cuinduk i jergi
juwe tanggū funcere niyalma. juwe minggan
funcere morin be yarume gajihabi. aha cembe /
gajifi fonjici. ceni alarangge. jakan be meni
hasak hasabek be acafi ceni alaha bade
ubai hūdašara de kemuni duleke aniya songkoi
umai hūda nemeburakū. aika fe hūda ci
emu ubu nonggirakū oci. be hūdašarakū ūthai
amasi geneki sembi. hasbek i jergi tanggū niyalma //
amba jabšan bici. ce teni hūdašambi. jabšan
akū oci uthai hūdašarakū. ese mende duibuleci
ojorakū. be serengge. meni abulai cohome
membe takūrafi hūdašame jihe. meni hasak i
436

Бұл құдат «пянь ( 片 )», яғни біз «мәлімдеме» деп аударып жүрген, патшаға жіберілетін ресми құжот
«цзоучжэнің» қосымша құжаты ретінде жазылған.
437
Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 250 - 251 бб.
438
Яғни 1759 жылы 22 қыркүйек.
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gubci
amba ejen i kesi be alihangge umesi ujen. te /
meni gajiha morin be wacihiyame hūdašarakū oci. be
uthai amasi genehe manggi. inu meni abulai be
acara de mangga. damu duleke aniya meni
hūdašaha suje umesi nekeliyen akdun akū.
jakan be jiyanggiyūn i kūwaran de isinafi.
ere jergi turgun be baime alaha bihe. /
jiyanggiyūn i gisun meni
amba ejen te kesi isibume dorgi baci kejine
sain akdun suje juweme urumci de benebuhebi
seme mende alahabi. ere mudan hūdašara de bahaci
jiramin akdun suje be mende hūdašabureo seme
baime alambi. aha kimcime tuwaci. umur. banur sei /
muru umesi ginggun gungnecuke. aha damu esei
gajiha morin be. nusan. yungde sei isinjire
onggolo muterei teile fulu hūdašara be
kice ki. erei jalin gingguleme
donjibume wesimbuhe..
abkai wehiyehe i orin duici aniya jakūn biyai ice /
juwe de
fulgiyan fi i pilehe
hese. saha. hese wasimbuha sehe.. /
arigūn se //439
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Өткен 7-айдың 14-күні, қалқа [моңғол] Масида және улет [моңғол]
Ерендоржы қатарлы цзянцзюнь Цебденжабтың әскери лагерінен
жіберілген жол бастаушылар 2 000-нан астам жылқы айдаған Ғұмыр,
Батыр, Атақы (?), Сүйіндік сынды 200-ден астам қазақ саудагерлерін
осында бастап әкеліпті. Сонда мен, патшаның құлы, оларды шақырып
439

Мәтіндегі осы «Аригун қатарлылар» деген мағынадағы сөздер құжатқа кейін жазылған тәрізді, өйткені,
матіндегі басқа жазулармен салыстырғанда бұл жазулардың сызықтары жіңішкелеу. Сонымен қатыр, мына бір
тарих факт те мұндағы мағлұматтың шындыққа сай емес екендігін көрсетеді: Цяньлун жылнамасының 24-жылы
8-айында Цин армия қолбасшысының бірі Аригун Қашқарияда көтеріліс жасаған ұйғырларды қудалаумен
айналасып жүрген (бұл туралы қараңыз: «Цин Гауцзун шилу» («清高宗实录»), яғни «Цин патшасы Гауцзун
(Цяньлун) туралы орда естеліктер» кітабындағы цяньлун жылнамасының 24-жылы 8-айдың «цзи мао» күніне
арнаған естелік).
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алып мән-жайды сұрап едім, олар: «Таяуда біз өзіміздің қазағымыз
Қазбекке кездесіп қалғанда, ол бізге «мұндағы 440 сауда былтырғыдай,
баға441 қосылмаған. Егер [мұндағылар] осылай былтырғы бағаны ұстап,
[жылқының бағасын] бір тиын да өсірмесе, онда біз сауда жасамай-ақ
дереу кері қайтамыз» дегенді айты. Қазыбек қатарлы 100 адам пайда
болса ғана сауда жасайды да, пайда жоқ болса жасамай [кете береді]. Ал
біз болсақ олармен ұқсамаймыз – бізді Абылайдың [өзі] арнаулы саудаға
жіберген, біздің қазақтарымыздың барлығы ұлы патшаның үлкен
қамқорлығына бөленуде, сондықтан біз егер әкелген жылқыларымызды
түгелдей саудаға салмасақ, онда біз оралып барғанда Абылайдың бетіне
қарай алмаспыз. Дегенмен, біздің былтырғы алмастырып апарған торғынторқаларымыз [расында да] жұқа әрі сапасыз болды. Осылай келер жолда
біз цзянцзюньнің лагерінен өткенде, осы жәйт туралы цзянцзюньге де
айтқанбыз, сонда цзянцзюнь бізге «біздің патшамыз биыл сіздерге
қамқорлық жасап, арнайы сіздер үшін Ішкі Қытайдан әдемі әрі сапалы
торғын-торқа талдап алғызып, оларды әлдеқашан Үрімжіге жеткіздірген.
Ондағылар сіздердің сонда барып сауда жүргізулеріңізді кутуде» деген
сөздерді айтқан. Осы жолы сіздер саудаға әдемі әрі сапалы торғынторқаларды салар деп үміттенеміз» деген жауап берді. Менің, патшаның
құлының, байқауымша, Ғұмыр және Батыр қатарлылардың айтқан
сөздері өте әдепті. Сондықтан мен, патшаның құлы, Нұсан мен Юнде
қатарлылар қайтып келгенше неғұрлым жақсы бағамен442 олардың айдап
әкелген жылқыларын алмастырып алуды ұйғардым.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеу хатымды жолдадым.
Цяньлун жылнамасының 24-жылы 8-айдың 2-күні Цяньлун патша
қызыл сиялы қылқаламмен мынадай бұрыштама жазды: «Хабар алдым.
Тиісті бұйрық түсірілген».

33-құжат
Қазақтардан айырбастап алынған жылқы және сол үшін жұмсалған
торғын-торқа мен шайдың сандары туралы Үрімжідегі іс басқарып

440

Яғни Үрімжідегі.
Бұл жерде қазақ жылқысының бағасы меңзеліп тұр.
442
Яғни қазақтарға тиімділеу бағамен
441
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жатқан мейрен-и-жаңгин лауазымды443 Диңчаңның мәлімдемесі
(мәнжу тілінде) 444
(қытай тіліндегі қосымша 1 дана: тізім)445
(Цяньлун жылнамасының 26-жылы 2-айдың 11-күні)446
Құжаттың транскрипциясы
→
wesimburengge. /
aha dingcang yungde gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. ere aniya juwe biyais
ice ilan de canggi. loklon de tefi
tokso karun i baita be kadalame icihiyara
meiren i janggin uksun yung jui. hiya //
wešengge i boolanjiha bade. hūdašame jihe
juwe meyen i hasak be baicame fonjici.
emu meyen horalbai i jergi juwan ilan
hasak. gemu hojibergen i niyalma.
yalure acire morin uyunju funcembi. emu meyen
matan i jergi uyunju funcere hasak. gemu /
abulai i niyalma. yalure acire morin nadan
tanggū funcere morin dalime gajiha be.
wešengge gaifi tuwašatabume urumci de genehe
seme isinjihabi. ahasi baicame tuwafi. kumuni
fe icihiyaha songkoi hiya samtan. wešengge.
dooli hafan hengguang. uhei saraci šulin /
sede afabufi. suje boso i jergi jaka be
da hūda. juwere hūda be dabume
hūda salibufi. ice duin ci deribume.
443

Мәтінде қытайәша «чжу вулумуци баньши фудутун (驻乌鲁木齐办事副都统)» деп хатталған.
Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 482-485 бб.
445
Құжаттың соңында қосымша ретінде берілген тауарлар тізімінің мазмұны бұл құжата айтылған тарихи
фактілермен сай келмейді: біріншіден, бұл құжат цяньлун жылнасының 26-жылы 2-айдың 11-күні жазылған,
сондай-ақ, құжат авторының айтуынша осы құжатта айтылған сауда «осы айдың», яғни құжат жазылған 2-айдың
4-8 күндерінде болған, ал қосымшада «осы жылы 7-айдың 14-күнінен 20-күніне дейінгі аралықта мынадай
жылқыларды айырбастап алдық» деп бастайды; екінщіден, осы негізгі құжатта қазақтардан айырбастап алынған
жылқының жалпы саны 619 деп көрсетілген, ал қосымшада «айғыр, ұрғашы жылқы және аттарды қосқанда осы
жолы жалпы 1 150 жылқы айырбастап алдық» деп жазады. Біздің ойымызшы, сақталу барысында осы құжаттың
артына белгізіз себептен «қосымша құжат» қате тіркеліп кеткен болса керек.
446
Яғни 1761 жылы 17 науырыз.
444
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ice jakūn de isibume hūdašame wajifi
alibuhangge. uheri hūlašaha ninggun tanggū
juwan uyun morin i dorgi. beye ambakasi /
yali sain akta morin emu tanggū gūsin.
morin tome baitalaha menggun duin yan
jakūn jiha funcembi. beye arsari yali
kemuni ojoro akta morin juwe tanggū
orin. morin tome baitalaha menggun ilan
yan jakūn jihafuncembi. beye ajigesi /
yali juken akta morin juwe tanggū gūsin
ninggun. ajirgan morin gūsin ilan. morin
tome baitalaha menggun juwe yan nadan
jiha funceme goibumbi seme alibuhabi. uttu
ofi. ahasi baitalaha suje. boso. dambagu i
jergi jaka i ton. jai da beyei hūda. /
juwere hūda be sudwaliyame encu nikan
hergen i getuken afaha arafi gingguleme
tuwabume wesimbuheci tulgiyen. hasak sebe juwe
biyai ice uyun de hafan cooha tucibufi
tuwašatabume loklon karun de isibume genebume
unggihe. ere mudan hūlašaha ninggun tanggū //
juwan uyun morin be. adun be kadalara
hafan de afabufi. sain ongko muke i
bade sindafi adulabuhabi. erei jalin gingguleme
donjibume wesimbuhe.
abkai wehiyehe i orin ningguci aniya juwe biyai
orin jakūn de /
fulgiyan fi i pilehe
hese. saha sehe.. /
juwe biyai juwan emu. //
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, патшаның құлдары Диңчаң мен Юңде, төмендегі
мәлімдемемізді жіберіп отырмыз. Мұндағы айтылған іс туралы хабар
алғайсыз.
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Биыл 2-айдың 3-күні Санжы, Локлон жерлеріндегі елді мекен мен
карауыл істерін басқарып жүрген мейрен-и-жаңгин 447 , патша әулетінен
шыққан Юнжуй және хия Вешеңге былай деп мәлім хат жіберіпті:
«Сауда жасауға екі топ қазақ келді. Құралбай қатарлы 13 қазақ
Қожабергенге қарасты екен, өздерінің мінген және жүк тасыған
көліктерін қосқанда олар 90-нан астам жылқы әкеліпті; ал Матан қатарлы
90-нан астам қазақ Абылайға қарасты екен, өздерінің мінген және жүк
тасыған көліктерін қосқанда олар 700-ден астам жылқы әкеліпті. Оларды
әрі қарай Үрімжіге Вешеңге бастап әкетті». Біз, патшаның құлдары,
бұрынғы тәжірибені пайдаланып, хия Самтан, Вешеңге, даоли-хафан
лауазымды Хэңгуаң және ухери-сарачи лауазымды Шулин қатарлы
адамдарымызға: «Айырбастау саудаға жұмсалатын торғын-торқалардың
құнын есептегенде олардың өз құны мен тасылмалдау құнын қосып
есептеңдер» дегенді тапсырдық. Сауда осы айдың 4-күні басталып, 8-күні
аяқталды. Жіберген адамдарымыздың мәлімдеуі бойынша, осы жолы біз
жалпы 619 жылқы айырбастап алдық. Оның ішінде 130 күйлі, ірі ат бар.
Олардың әрбіреуіне ісжүзінде 4 сәрі 8 мысқал күміс ақша кеткен. Cоннан
соң күйі орташа, тұрқы қарапайым келген аттан 220 айырбастап алдық.
Оладың әрбіреуіне ісжүзінде 3 сәрі 8 мысқал күміс ақша кеткен. Сонан
соң күйі нәшәр, тұрқы кішілеу келген аттан 236, айғырдан 33 айырбастап
алдық. Олардың әрбіреуіне ісжүзінде 2 сәрі 7 мысқал күміс ақша кеткен.
Қазір біз осы жұмсалған торғын-торқа мен темекі сынды заттардың
жалпы саны туралы және олардың өз құны мен тасымалдау құны туралы
мәліметтерді қытай тілінде тізімдеп, патша ағзамның назарына жіберіп
отырмыз. 2-айдың 9-күні, біз өзіміздің жауынгерлерімізді жіберіп,
қазақтарды Локлон карауылының арғы жағына дейін шығарып
салғыздық. Осы реткі айырбастап алынған 619 жылқыны біз жылқы
фермасына жауапты адамдарға тапсырып, «мына жылқыларды шөбі
шүйгін, суы тұнық жерге апарып бағындар» дегенді тапсырдық.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 26-жылы 2-айдың 28-күні Цяньлун патша
қызыл сиялы қылқаламмен мынадай бұрыштама жазып қалдырған:
«Хабар алдым».
2-айдың 11-күні
447

Жоғарыдағы 23- құжаттағы осы сөзге берілген түсіндірмеге қараңыз.
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Құжаттың қосымшасы:
Жұмсалған торғын-торқалардың және айырбастап алынған
жылқылардың сандық тізім448
(№ 1 коу)
Осы жылы 7-айдың 14-нен 20-күніне дейінгі аралықта біз арт-артынан
саудаласып, айғыр, ұрғашы жылқы және атты қосқанда жалпы 1 150
жылқы айырбастап алдық. Оның ішінде мынадай жылқылар бар:
ат – 1068;
айғыр – 27;
ұрғашы жылқы – 55;
...449жіптен 5 цзинь,450 «собу» кездемесінен451 400 тең.452
(№ 2 коу)
... [бұл] қазына уәзірлігі453[нен] жіберілген торқалар. Бұл торқалардың
тасылмалдау құнын сұрап хат жолдап едік, жауап әлі келген жоқ. Бұл
торқалар асылы тұтастырып байлаулы түрінде әкелінген, ішіндегі әрбір
тобының өндіріс құны 2 сәрі 7 мысқал 6 фэнь 7 ли 454 4 хау 455 күміс
ақшадан тұрады. Біз бұл торқаларды дереу пайдалануға тура
келгендіктен, олардың әрбір тобының өз құны мен тасымалдау ақысын
қосқандағы жалпы құнын қазірше 5 сәрі деп бекіттік.

448

Бұл тізім жоғарыдағы негізгі құжатпен сай келмейді (бұл туралы жоғарыдағы түсіндірмемізге қараңыз).
Дегенмен, бұл «қосымшаның» маңызды бір дерек екендігі даусыз. Осыны ескере отырып біз оны да қазақ тіліне
аударуды жөн көрдік. Келешектегі зерттеулердің арқасында осы бір «адасып жүрген» құжаттың өз орнын
табатындығына үміттенеміз. Айта кетерлік тағы бір жәйт: бұл «қосымша құжат» 4 «коу», яғни 4 бүктеме беттен
тұрады. Құжат зақымдалған, сондықтан біраз мәтін жолдары толық оқылмайды. Төмендегі аудармамызда, біз
зақымдалған мәтінің қалпына келтіруге болатын жерлерін [] белгісімен, ал қалпына мүлдем келмейтін жерлерді ...
белгісімен көрсетпекпіз. Сонымен қатар біз аудармамызда «Жинақ» (1) кітабында көрсетілген мәтін жолдарының
реті бойынща 4 «коуға» (немесе 4 бүктеме беттеріне) нөмір қойып шықтық
449
Мұндағы сөйлемнің басым бөлігі жойылған. Сөйлемнің артқы жағындағы оқуға келетін мазмұнға қарағанда,
мұнда қазақтармен арадағы саудаға салынған ине-жіп сияқты тауарлар меңзелген тәрізді.
450
Мұндағы өлшем сөз қытайша иероглифпен 觔 деп хатталған. Бұл иероглиф туралыжоғарыдағы № 183
құжаттағы тиісті түсіндірмеге қараңыз.
451
Мәтінде бұл кездеменің аты қытайша 梭布 деп хатталған.
452
Мұндағы өлшем сөз қытайша «шуан (对)» деп хатталған.
453
Мәтінде қытайша «хубу (户部)» деп хатталған.
454
Қытайдың осы бір ақша бірліктері туралы жоғарыдағы № 182 құжаттағы тиісті түсіндірмелерге қараңыз.
455
Хау (毫) – «ли»-ден төменгі дәстүрлі қытай ақша бірлігі.
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«Собу» кездемесі – 400 тең456. Бұл кездемелерді цзунду457 Ян Инцзюй
Ішкі Қытайдан сатып алып осында жақында ғана жіберген. Олардың
тасылмалдау құнын сұрап хат жазып едік, жауабі әлі келген жоқ. Біздің
білуімізше, осындағы бұрыннан бар «собу» кездемелердің өз құны мен
тасылмалдау құнын қоса есептегенде әрбір тобына 5 мысқал 9 фэнь 1 ли
3 хау күміс ақша кеткен екен. Мұқият байқасақ, осы реткі жіберілген
«собу» кездемелердің сапасы өте жоғары екен. Осы кездемелерді дереу
пайдалануға тура келгендіктен, біз олардың жоғары сапалы екендігін
ескере отырып әрбір тобының өз құны мен тасымалдау ақысын
қосқандағы жалпы құнын қазірше 1 сәрі деп бекіттік.
(№ 3 коу)
... [Өз құны] мен тасымалдау ақысын қосқанда әрбір топқа 13 сәрі 6
мысқал 2 фэнь 4 ли күміс ақша жұмсалды;
«Мобэньдуань» торқасыв 458 – 27.5 топ. Өз құны мен тасымалдау
ақысын қосқанда әрбір топқа 13 сәрі 6 мысқал 2 фэнь 4 ли күміс ақша
жұмсалды;
Сучжоу жерінен шыққан гүлді торқа 459 – 138 топ және бір шапандық
кесінді. Өз құны мен тасымалдау ақысын қосқанда әрбір топқа 5 сәрі 8
мысқал 6 фэнь 8 ли 8 хау күміс ақша жұмсалды;
Сучжоу жерінен шыққан бір түсті торқа 460 – 151 топ. Өз құны мен
тасымалдау ақысын қосқанда әрбір топқа 4 сәрі 8 мысқал 1 фэнь 9 ли 1
хау күміс ақша жұмсалды;
Самсайы461 – 55 топ. Өз құны мен тасымалдау ақысын қосқанда әрбір
топқа 4 сәрі 8 мысқал 1 фэнь 9 ли 1 хау күміс ақша жұмсалды;
(№ 4 коу)
456

Мұндағы өлшем сөз қытайша «шуан (对)» деп хатталған.
Цзунду ( 总 督 ) – Цин патшалық дәуіріндегі бір немесе бірнеше провинцияның ең жоғарғы
билеушісі (генерал-губернатор). Бұл лауазымның мәнжуше баламасы ухери-қадалара-амбан (uherikadalara-amban).
458
Мобэньдуань (摹本缎) – «кудуань (库缎)» деп те аталады. Бұл торқаның ағылшынша баламасы
«satin brocade» болып табылады. Қытай әдебиеттіндегі мағлұматқа қарағанда, өз кезінде Орталық
Азия халықтары осы торқаны көбінесе шапанның тысы немесе жұрыны етіп пайдаланатын көрінеді.
459
Мәтінде қытайша «су хуа дуань (苏花缎)» деп хаталған. Мұндағы бірінші «су (苏)» иероглиф –
Сучжоу қаласын айтып тұрса керек, Цин патшалық дәуірінде ол қала да қытайдың 3 негізгі жібек
өндіріс орталығының бірі болған; ал екінші «хуа (花)» иероглифі қытай тілінде «гүл», «гүлді» деген
мағынаны білдіреді.
460
Мәтінде қытайша «су су дуань (苏素缎)» деп хаталған. Мұндағы екінші «су (素)» иероглифі қытай
тілінде «өз түсі» немесе «ақ түс» деген мағынасымен қоса «жұпыны» деген мағынаны да білдіреді.
461
Мәтінде қытайша «шань дуань ( 闪 缎 )» деп хаталған. Біз бұны ВТЦВЦ кітабындағы шағатайша
457

түсіндірмесі бойынша «самсайы» деп алдық (қараңыз: ВТЦВЦ, 3155-бет). Осы құжаттағы мәліметтерге қарағанда,
бұл торқа негізі бір түсті болып, оның беті басқа түсті жылтырауықпен безендіріледі.
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«Пянь цзин» торқасы 462 – 88 топ. Өз құны мен тасымалдау ақысын
қосқанда әрбір топқа 4 сәрі 1 мысқал 9 фэнь 2 ли күміс ақша жұмсалды;
Ені кіші молун торқасы 463 – 49 топ. Өз құны мен тасымалдау ақысын
қосқанда әрбір топқа 3 сәрі 7 мысқал 6 фэнь 7 ли күміс ақша жұмсалды;
Ұсақ гүлді масаты 464 – 286 топ. Өз құны мен тасымалдау ақысын
қосқанда әрбір топқа 2 сәрі 4 мысқал 2 фэнь 2 ли 2 хау күміс ақша
жұмсалды;
«...чжуан хуа» кездемесі465 – 72 топ. Өз құны мен тасымалдау ақысын
қосқанда әрбір топқа 3 сәрі 6 мысқал 8 фэнь 7 ли 2 хау күміс ақша
жұмсалды;
... [Өз құны] мен тасымалдау ақысын қосқанда әрбір топқа 8 мысқал 7
ли 2 хау күміс ақша жұмсалды;
(«Қосымша құжат» осымен бітеді)

34-құжат
Хебей-амбан Агуйдың «мейрин-и-жаңгин лауазымды Ижуды Яр
мен Еміл сынды жерлерге жіберіп, ондағы біздің ішкі жағымызға
қарай қоныс аударып келген қазақтарды көшіріп жібергіздік» деген
мазмұнындағы мәлімдемесі (мәнжу тілінде)466
(Цянлун жылнамасының 26-жылы 3-айдың 4-күні*)467
Құжаттың Құжаттың транскрипциясы
(Құжаттың мәтінінен бұрын, осы құжаттың алғашқы көшірілген
кезіндегі хатталған шағын аннотациясы беріліп, онда: «agūi se. 三月四
日.468 iju cooha be gaifi nuktejihe hasak sebe bašame genefi amasi jihe. ishun
ercis i jergi babe baicaha genere ildun de jai giyarime genere babe
462

«Пянь цзи (片金)» － көне Қытайда бетіне таза алтын талшықпен гүл салынған торқаны осылай атаған.
Мәтінде қытайша «сяо ман дуань (小蟒缎)» деп хаталған. «Ман дуань (蟒缎)» – айдаһар жылан бейнесі
салынып тоқылған торқа. Бұны ВТЦВЦ кітабындағы шағатайша түсіндірмесінде «молұн» деп алған (күні бүгінге
дейін ұйғыр тілінде айдаһар жылан «молұн» деп айтылады);
464
Мәтінде қытайша «сяо хуа сянь дуань (小花线缎)» деп хаталған. Мұндағы айтылған «сянь дуань» деген торқа
атауы ВТЦВЦ кітабындағы шағатайша түсіндірмесінде «иф тауар» деп алынған (қараңыз: ВТЦВЦ, 3161-бет).
«Сянь» сөзі қытай тілінде де «жіп» деген мағынаны білдіреді. Осыған қарап біз аталмыш торқаны түкті жіп
араластырып тоқылған торқаның бір түрі, оның қазақша баламасы «масаты» болса керек деп межелеп отырмыз.
465
Мәтіндегі бұл сөздің бірінші иероглифі жойылған, кейінгі екі иероглиф «чжун хуа (妆花)» деп оқылады.
466
Бұл құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 500－504-бб.
467
Яғни 1761жылы 8 сәуір.
468
Мұндағы дата қытайша жазылған.
463
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wesimbuhe bukdari», яғни «Агуй қатарлылар. 3-айдың 4-күні. Ижу әскер
бастап қоныс аударып келген қазақтарды кері қуып жіберді. Ертіс
сынды жерлерге барып тексеру жүргізген кезке орайластырылып
[қазақтардың қоныс аудару жағдайы] тағыда анықталатындығы
жөнінде жолдаған мәлімдеме» делінген).
→
wesimburengge. /
aha agūi gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. aniya biyai gūsin de meiren i
janggin iju ili de isinjifi alibume boolahangge.
onggolo mini beye omšon biyai juwan ilan de
jurafi hafan cooha be gaifi boro hojir dabagan be //
dabafi. kuku usu i ebergi de hasak hatirik be
ucarafi. baturu ilaci jergi hiya šarhūšan sebe
tucibufi. hasak hatirik sebe dahalabume buma cagan
usu. lebsi de tehe ikelik. conggai. kuitun i
jergi ursei nukte be bašabume unggihe. sirame
šarhušan se jifi alahangge. be ceni nukte de /
isinafi. bisirele udu tanggū boigun i hasak be
gemu tuwame guribuhe. tuwaci hasak sa cooha
isinjiha be safi labdu geleme. afabuha songkoi ginggun
ijishūn i dahame yabumbi sembi. mini beye inu
buma cagan usu. lebsi de sunja inenggi jidefi.
tere šurdeme tehe hasak be yooni guribufi dasame /
jurafi. jorgon biyai orin emu de jibeku de isinaha
babe boolaha bihe. tereci jibeku i baci baturu hiya
šarhūšan. lamun funggala hadabuha ūlet funde bošokū
cuncum de orin cooha afabufi juleri unggifi
yur. yar jergi bade hasak bisire akū babe
tuwanabume takūraha. šarhūšan se boolanjiha bade. //
yur. yar šurdeme nimanggi umesi amba. oilo geli
juhenefi morin be eterakū bime. yabuhai tobgiya ci
fusihūn funiyehe gemu manafi. senggi tucimbi. yabure de
umesi mangga. tubade tehe udu boigun i hasak de
fonjici. unduktai. arahairiktun. emin jergi bade hasak
254

tehebi seme boolame isinjime. bi. yali juken morin /
temen be hafan cooha tucibufi. sain ongko be
tuwame werifi ujime. mini beye morin hūsun sain
tanggū funcere hafan cooha be gaifi okdome jihe
hasak be gajalcibume. alak tuhul nor be lashalame
juhei ninggu deri hulhun inenggi doofi unduktai de
isinafi. hasak booki jergi urse gemu siran siran i /
jifi acaha. ede suwe ai turgunde tetele ubade
tehe. suweni hasak ili de genehede. hebei amban
tere tokome afabuha ci tulgiyen. geli doron
gidaha bithe afabufi. suwembe da nukte de amasi
gene. tarbahatai jergi bade teci ojorakū seme
afabuha bime. jai turgunde gurihakū seme fonjici. //
booki jergi urse alarangge. meni hasak de
hebei amban i afabuha doron gidaha bithe isinjime.
bayanbai i emu meyen i urse uthai gurifi genehe.
sirame meni beyese jurafi emu juwe inenggi yabufi.
dasame amba nimanggi tuhefi. morin i adun be
juleri obufi hūsun mohotolo jugūn aracibe fuhali /
aššame muterakū ofi. arga akū weile be alime
taka udu inenggi tehe. meni beye gemu
amba ejen ningge bi. morin ulha geli ai dabufi
gisurere babi. membe weile arara guwebure be damu
amban ci kesi tucimbi seme uhei hekišeme baimbi.
ede bi ceni baru. suwe dergi de /
amba ejen i hese be dahame yabuhakū. fejergi de meni
hebei amban. suweni abulai i afabuha ci jurcehe be
bodoci. suweni dalaha urse be uthai jafafi
amba ejen de benefi weile arara. suweni morin ulha be
gemu tabcilame gaici acambihe. damu jugūn i unduri
bi tuwaci. nimanggi ambula tehengge yargiyan. ereci /
casi ele nimecuke oho be yasai sabuha ojoro
jakade. isinjime umai suwembe afanahūngge ere
turgun. aika uthai suwembe tabcilaki jeke seci.
geli suweni jifi alara be aliyambio. damu
te ci gurirakū oci. tere uthai suweni beye
bairengge. ume aliyame gūnire seme ulhebume afabuha de. /
255

hasak sa uhei niyakūrafi alahangge. be sarakū de
ubade nukteme jihengge uthai weile bime. hebei
amban i afabuha amala kemuni gurire undengge. ele
weile oho. te umasi membe weile ararakū.
damu da nukte de amasi unggirengge. ere uthai
amban i kesi. be te morin ulha be inu hairaci /
ojorakū. uthai gurimbi seme alafi. sunja inenggi
dolo. yur. yar. jair. ulhun. unduktai. arahairiktun.
emin jergi ninggun ba i nadan tanggū funcere boigun i
urse be tuwame yooni guribuhe. tuwaci ce gemu
nimanggi amba baci olime. amba nor i cikirame
yabume. šuwe nuktei baru amasi genehe. muru inu //
umesi suilambi. jai bi tubai hasak de tarbahatai i
cargi de tehe niyalma bio akūn seme fonjici.
hasak bai469 bokei sei alarangge. be nukte ci
jurafi oki jidere de. ulha akū komso
niyalma genefi teki seme donjiha bihe. isinjihaci
umai sabuhakū. ere sidende dabagan de amba /
nimanggi tefi gurgušere niyalma inu amasi julesi
yabuhakū ofi sarakū seme alambi. bi gūnici.
hasak sa tarbahatai i cergi de niyalma tehe akū be
sarakū secibe. musei niyalma isinafi tuwarakū
oci ojorakū seme onggolo unggihe šarhūšan. cuncum ci
tulgiyen. geli nirui janggin delek. araha hafan /
niciboo sebe unggifi. baturu hiya be amcafi.
urunakū hamar dabagan be dabafi. harbaha
basar temur corho bade genefi tuwa. hasak
bici gemu bošofi amasi unggikini seme afabume
unggihe. sirame baturu hiya šarhūšan se isinjifi
alahangge. ubaci hamar dabagan de isinatala //
nimanggi gemu morin i tobgiya ci tufun i ninggude isibume adali
akū tehe bime. dabagan i ninggude morin šumci lifafi umai
saburakū. inu aššame muterakū. be tubade juwe inenggi
bifi fuhali arga mohofi dabame mutehakū ofi amasi
jihe seme alambi. ede bi geli ūlet i funde bošokū
cuncum. suwa ūlet sede hamar dabagan ci tulgiyen. geli /
469

Бұл сөз «bai» емес, «bi» яғни «би» болса керек.
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encu jugūn bio akūn seme fonjici. uhei jaburengge.
ere šurdeme udu dabagan gemu ere adali. emumungge ereci
geli nimecuke ombi. damu ereci dergi ergi baru juwan isime
inenggi on i dubede bisire jur huju gebungge dabagan.
daci ereni sain bicibe. ere aniya nimanggi tehe be
tuwaci. yaya aniya ci amba bime. umesi onco neigen /
tubade isinatala dabame mutere muterakū. biyalame fulu yabufi
ere morin ulha ojoro ojorakū be gelhun akū toktobufi
alaci ojorakū seme gisurembi. iju bi gūnici unenggi
tarbahatai i cargide niyalma bisire be muse de yasalabuha.
aici tengkime saha oci. udu dabagan be dabame
muterakū seme. tehei nimanggi wenere be aliyaci ombi. te //
cargide niyalma tehe be umai tengkime sara niyalma akū.
aika bai olime isinafi kabure. aici utuhuri fulu
biyalame yabufi. morin ulha be labdu gasihiyabure oci.
elemangga tusa akū seme gūnifi. cooha be gaifi
morin ulha be ujime elhei yabume amasi isinjihabi sehebi.
baicaci. ere aniya ili harangga gubci bade nimanggi /
tehengge umesi amba. te dosi nuktejihe hasak sa jing
beikuwen nimanggi de
ejen i horon de geleme komso cooha isinafi uthai gurifi
genehengge labdu suilacun aliha bime. ubade cooha bifi
cembe tebuburakū be safi. ereni julesi cergi de
bisire urse yooni donjifi. hono jai ere gese yabubure /
niyalma akū dere seme gūnimbi. udu tarbahatai cergi
nimanggi de kabufi isiname mutehakū bicibe. tubade
niyalma tehe be musei niyalma de umai yasalabuhakū
bime. uthai komso niyalma bikini bodoci te inu
ini cisui amasi genere erin oho. inemene ahasi ere
aniya ercis. tarbahatai i jergi bade genere de dasame //
yargiyalame tuwafi. bici uthai ciralame bašame icihiyaki. udu
niyalma akū bicibe. aika ere tuweri nuktehe songko bici.
ceni ujan de tehe urse de jecen be dabafi teni ororakū
babe jai ciralame afabuki dahame yabubume. kemuni abulai de
bithe unggifi. imbe dasame ciralame selgiyefi fafulaburaci
tulgiyen. cooha unggifi baicame tuwanaci acara erinde jai /
baicame tuwaniki. acanara acanarakū babe
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tacibume hese wasinjiha manggi. gingguleme dahame yabuki.
ere jalin gingguleme wesimbuhe.
abkai wehiyehe i orin ninguci aniya ilan biyai ice duin de
fulgiyan f ii pilehe
hese inu. saha sehe..
(...)470
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Мен, пақырыңыз Агуй, құлшылық етіп осы мәлімдемені жіберіп
отырмын. Мұндағы айтылған іске назар аударылғай.
1-айдың 30-күні, мейрин-и-жаңгин лауазымды Ижу Ілеге келіп
мынаны мәлімдеді:
«Мен осыдан бұрын, 11-айдың 13-күні, жауынгерлерді бастап жолға
шығып, Боро-хожир асуынан асып барып Көксудың 471 бергі жағында
қазақ Қатырықпен кездесіп қалдық. Сонда, батыр, үшінші дәрежелі хия
Шархушанға Қатырық сындыларды бастатқызып, Бум-Чаған-усу мен
Лепсі жерлеріне барып қоныстанған Игілік, Шоңғай және Күйтін
қатарлы адамдардың елдерін кері қууға жіберілді. Кейінірек, Шархушан
қайтып келіп мынаны мәлімдеді: «Біз әлгілердің ауылына барып, өз
көзімізбен қадағалап тұрып бірнеше жүз отбасылық қазақтарды түгелдей
кері көшіріп жібердік. Шамасы, біздің ұлы армиямыздың бара
жатқандығынан хабардар болған қазақтар қатты үрейленген, сондықтан
да олар айтқанға көніп, бұйрыққа бойсынған».
Мен өзім де Бум-Чаған-усу мен Лепсі жерлерінде 5 күн тұрып, сол
маңда қоныстанған қазақтарды түгелдей қуып жіберген соң қайтадан
жолға шығып, 11-айдың 21-күні Жібеку жеріне жеткенмін. Бұл туралы
жазған мәлімдемем мұрағатта сақталған.
Сонан соң, Жібекту жерінен батуру-хия Шархушан мен көк
қауырсынға ие, улет қосынының фунде-бошоку лауазымды қолбасшысы
Чунчумға 20 әскер бастатқызып Юр мен Яр сынды жерлерге барып,
сонда қоныстанған қазақтардың бар-жоғын тексеруге жіберілді.
Шархушан сындылар: «Юр, Яр жерлері төңірегінде қар өте қалың,
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Мұнннда бір жазу сызығы байқалады. Шамасы, мұнда «мәлімдеме» құжат түрінің жалпы әдеті бойынша осы
құжаттың жазылған уақыты көрсетілген болса керек (осыдан бұрынғы 3 жолда көрсеткен уақыт – патшаның
бұрыштама қалдырған уақыты, қытай мұрағаттары мұндай уақытты жұлдызша белгісімен (*) белгілеп келеді).
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Мәтінде «kuku usu» деп хатталған.
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қардың беті мұз болып қатып қалған, және ол мұз атты көтере
алмайтындықтан, аттар біраз жол жүрген соң тізелерінен төменгі
жақтарындағы терілері әбден қажалып, жарылып, түсіп, тиылмай қан
ағып, жүре алмай қалады екен. Онда бірнеше қазақ отбасы қоныстанған.
Біз оларды сұраққа алған едік, олар өз адамдарын жіберіп, «Удуктай,
Алахайыриктун және Еміл сынды жерлерде де қоныстанған қазақтар
бар» дегенді мәлім етті. Мен болдырған жылқы мен түйелерді арнаулы
талдап алынған жауынгерімізге «мына малдарды жақсы жайылым жерге
апарып бағыңдар» деп қалдырдым да өзім 100-ден астам жауынгерді
бастап, күйлері жақсы аттарға мініп алып, алдымыздан шыққан
қазақтарға жол бастатқызып, Алак-тухул көлін кесі өтіп, сондағы мұздың
үстінде 1 күн жол жүріп барып Ундуктай жеріне жеттік.
Сонда қазақ Бөкей сындылар арт-артынан келіп бізбен жүздесті. Біз
олардан: «Сендер неге әлікүнге дейін осында тұрсыңдар? Сендердің
қазақтарың Ілеге барғанда, хебей-амбанның өзі оларға ақылын айтып,
тіпті мөр басылған құжат тапсырып, сендердің өз жерлеріңе кері
қайтуларың туралы, сендердің Тарбағатай сынды жерлерге
қоныстануларыңа болмайтындығы туралы бұйрық түсірген. Ал сендер
не үшін әліде көшпегенсіңдер?» дегенді сұрадық. Бөкей сындылар
бірауыздан: «Хебей-амбандарыңыздың мөр басылған хаты келген кезде,
Баянбай қатарлы бір топ адамдарымыз дереу көшіп кеткен. Содан кейін
біз де аттанғанбыз. Алайда, біз жолға шыққаннан кейін 1-2 күн болмайақ қалың қарға тосалып, жылжи алмай қалдық. Біз әуелі жылқы
үйірлерімізді қардан жүргізіп, жол ашуға айдадық, алайда, қанша
тырыссақ та әрі қарай жүре алмадық. Осылайша, біз амалсыздан кінәлі
дегенге қарамастан осында біраз күн тұрып барып қайтадан жолға
шықпақ болдық. Біздің жанымыздың өзі ұлы Еженге тән емес пе! Сол
жанымызбен салыстырғанда жылқы малдарымызды түкке де тұрмайды
ғой! Бізді жазалау керек пе, әлде кешіру керек пе – оны ұлықтар өздерің
біліңдер» дегенді айтты да бәрі жерге жүгініп тұрып бізге жалынды. Біз
оларға: «Сендер мәртебелі патшаның бұйрығын да, біздің хебейамбанымыздың Абылайға қаратып жіберген нұсқауына да құлақ
аспағандыңдар, сол себептен біз асылы араларыңдағы басшыларыңды
тұтқындап, оны ұлы Еженнің алдына жазалатқызуға жіберіп, сонымен
бірге сендердің мал-жылқыларыңды түгелдей тәлкілеп әкетуіміз керек
еді. Дегенмен, біз осылай келе жатып қардың қалың екендігіне, және
жүрген сайын осы қардың қалыңдай беретіндігіне көзіміз жетті. Осы
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себептен де, біз осында келгенде сендерге тиспедік. Егер біз шынымен
сендерді тонауға, сендерді жұтып алуға келген болсақ, онда сендердің
бізге келіп сылтау айтуларыңды күтіп отырамыз ба! Ал енді, міне,
сендерге айтарымызды айттық. Сендер әрі көшіп кетпесеңдер, онда өз
обалдарың өздеріңде болмақ. Өкініп қалмаңдар» дедік.
Осыны естіген қазақтар түгелдей жүгіне қалып, былай деді: «Біз
білместіктен осында келіп мал бағып жүрдік. Бұл біздің кінәміз. Қазір
ұлықтар сіздер бізді жазаламай, тек бізге «бұрынғы өз жерлеріңе көшіп
кетіңдер» деп тұрсыңдар. Бұл ұлықтар сіздердің бізге көрсеткен
қамқорлықтарың. Ендеше, біз өзіміздің жылқы малдарымызға зиян
келеді-ау демей-ақ, дереу кері көшеміз».
Сөйтіп, олар дереу көше бастады. Келесі бес күннің ішінде біз
қадағалап ұрып Юр, Яр, Жәйір, Улхун, Ундуктай, Алахайыриктун және
Еміл сынды 6 жердегі 700-ден астам қазақ түтінін түгелдей кері көшіріп
жібердік. Олар көшкенде, барлығы қардың қалың жерлерінен айналып
өтіп, үлкен көлдің шетін жағалай жүріп, бұрынғы өз жерлеріне тікелей
тартқан. Жол бойы расында да көп жапа шегеді екен.
Мен сонда қазақтардан тағыда: «Тарбағатайдың арғы бетінде келіп
қоныстанған өзге адамдар бар ма?» деп сұрағам. Сонда қазақ байы Бөкей:
«Біз өз жерімізден шығып ослай көшіп келерде, сол жаққа біраз малы
жоқ немесе малдары аз адамдар барып қоныстанбақшы дегенді естігенбіз.
Осында көшіп келген соң, біз олармен кезігіп көрмедік. Қалың қар асуды
бөгеп тастағандықтан, таудан келіп-кетіп жүретін аңшылар да көрінбеді.
Сондықтан, әлгілердің ахуалын біз білмей қалдық» деп жауап берді.
Мен, патшаның құлы, былай деп ойлаймын: бұл қазақтар
Тарбағатайдың арғы бетінде қоныстанған адамның бар-жоғын білмейміз
деп айтып отыр, оны біздің әскерлеріміз барып анықтамаса болмайтын
сияқты. Сондықтан, біз осыдан бұрын сол жаққа жіберілген Шархушан
мен Чунчумнан тыс тағы нируй-жаңгин лауазымды Делек пен арахахафан лауазымды Нисибаоды жіберіп, оларға «батуру-хия [Шархушанды]
қуып жеткен соң, сендер міндетті түрде Хамар асуынан асып, Харбаха,
Базар және Темур-чорхо жерлеріне барып тексеру жүргізіңдер. Егер сол
жерлерде қазақтар бар болса, онда оларды түгелдей кері қуып, өз
жерлеріне қайтарып жіберіңде» дегенді тапсырдық.
Кейінірек, Шархушан сындылар қайтып келіп мынаны мәлімдеді:
«Осыдан тура Хамар асуына дейін қардың қалыңдығы аттың тізесінен,
тіпті кей жерлерде үзенгіден асады. Ал асудың басына шыққанда, ат
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бүтіндей қардың астында көрінбей қалып, мүлде қозғала алмай қалады
екен. Біз таудың басында 2 күн жанталасып қимылдап көріп едік, ақыры
асудан өте алмай амалсыздан кері қайттық».
Біз улет қосынының фунде-бошоку лауазымды қолбасшысы Чунчум
мен өзге улет әскерлерінен: «Хамар асуынан басқа жүретін жол жоқ па?»
деп сұрап едік, олар бірауыздан: «Төңіректегі өзге бірнеше асулар
түгелдей осы [Хамар асуымен] ұқсап қалады, кейбіреулері [Хамар
асуынан да] қиындау. Осыдан шығысқа қарай 10 күндік жол жүретін
жерде Жур-хужу деп аталатын бір асу бар. Әдетте, ондағы жол Хамар
асуындағы жолдан оңайырақ болатын, алайда, биыл қар бұрынғы
жылдардың бәрінен қалың, көлемді әрі біркелкі болып жауды,
сондықтан онда барғанның өзінде асудан өте алатындығымыз екіталай.
Одан тыс, айлап жол жүрген біздің аттарымыз сол жерге дейін шыдап
бара ала ма – жоқ па? – бұған да кепілдік жоқ» деп шындықты айтты.
Мен, Ижу, былай деп ойлаймын: Тарбағатайдың арғы жағында келіп
қоныстанған адамдардың бар екендігі көзбен көрілген нақтылы жәйт
дегеннің өзінде, біз қазір асуды асып сол адамдарға бара алмаймыз.
Дегенмен, кейінірек қар еріген кезде біз онда бара аламыз, сол кез де кеш
емес. Ал қазір сол жерге келіп қоныстанған адамдардың бар-жоғы
туралы нақты мәлімет бізге жетпеген, осыған қарамастан жорыққа
тартсақ, қарлы тауда қамалып қалуымыз ықтимал. Егер айлап зорға жол
жүріп барғанда түк шықпай жатса, онда біз бекерден бекер көп
жылқыларымыздан айырылып қалып, тіпті де зиянға ұшырауымыз
мүмкін. Осыны ескере отырып, мен әскерлерді бастап кері шегініп,
жылқыларды жол бойы жайып, ақырындап жүріп қайтым».
Ижу осылай деп мәлімдеді.
Біздің байқауымызша, биыл бүкіл Іле аумағында қалың қар жауған.
Ішкі жағымызға кіріп мал бағып жүрген қазақтар қарда қамалып, қақаған
аяздың зардабын шегуде. Ал олар ұлы патшаның айбарынан
сескенгендіктен, араларындағы көптеген адамдар біздің оларды қууға
барған азнаулақ жауынгерлерімізді көре салысымен кері көшіп, зор
қиыншылықтарға
дұшар
болған.
Біз
мұндағы
жерлерге
жауынгерлерімізді бекіндірген соң, бұл қазақтар өздерінің осыдан былай
шекара асып қоныстануларына жол жоқ екендігін біліп, бұл жәйтті өзге
де ауылдарына жеткізулері мүмкін. Сол себептен, осыдан былай дәл
қазіргідей өз беттерімен келіп мал бағатындар бола қоймас. Қардың тау
жолын қамап тастаған себебінен біз Тарбағатайдың арғы жағына бара
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алмай қалдық. Дегенмен, онда келіп қоныстанған қазақтардың баржоғын біздің адамдарымыз өз көздерімен көріп білмеген. Азнаулақ
қоныс аударушылар бар болғанның өзінде, олар асылы осы кезге дейін
әлдеқашан кері көшіп кеткен болса керек. Олардың бар-жоғын біз,
патшаның құлдары, биылғы Ертіс пен Тарбағатай жерлеріне баратын
кезімізде біржолата тексеріп шықсақ та болады. Егер шынында
қоныстанғандар бар болса, онда олар қатаң түрде кері қуылады; ал егер
сол кезде онда адам жоқ болғанымен қыс кезіндегі шекараны бұзған
іздері байқалса, онда біз тағы бір рет қатаң түрде олардың шет жақтағы
жерлерінде тұратын малшыларына «шекараны бұзушы болмаңдар» деп
ескерту жасаймыз.
Сондай-ақ біз Абылайға да хат жіберіп, оған қатаң түрде тағы бір рет
«малшыларыңның шекара асып қоныстауына тиім сал» деп нұсқау
бермекпіз. Осылайша, біз тексеру жүргізетін кезімізде әскер жіберіп
шарлау жұмысын атқарғызбақпыз.
Патша ағзам біздің осы ойымыздың дұрыс-бұрыстығы туралы өз
бұйрығын түсіргей. Біз патша бұйрығына қарап істі атқармақпыз.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберілді.
Цяньлун жылнамасы 26-жылы 3-айдың 4-күні патша қызыл сиялы
қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырған: «Жөн-ақ. Хабардар
болдым».
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(Цянлун жылнамасының 26-жылы 9-айдың 20-күні)473
Құжаттың Құжаттың транскрипциясы
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Бұл құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 510－514-бб. «Каталог» (6) кітабы бойынша, Қытайдың
Бірінші тарихи мұрағатындағы бұл құжатың сақталу нөмірі мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша － 1895005.1; микрофильм бойынша － 060-3048. Қараңыз: «Каталог» (6), 454-б.
473
Яғни 1761жылы 17 қазан.
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(Құжаттың ресми мәтінінен бұрын, осы құжаттың алғашқы
көшірілген кезіндегі хатталған шағын аннотациясы беріліп, онда:
«cenggunjab se. 九月卅日474. mahacin de tabcilabuha dasidondob. hasak i
janghūs se imbe banjibuhe jergi babe wesimbuhei», яғни «Чеңгунжаб
қатарлылар. 9-айдың 30-күні. «Дашидондоб махачиндермен кездесіп
қалған, қазақтар оны құтқарып қалды» сынды мазмұнда патшаға
көтерген мәлімдеме» делінген).
→
wesimburengge. /
aha cenggunjab. fulu. jarungga gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. beise i jergi gung erkešara sei
baci aha meni amcame bithe benebume takūraha
niyalma deri benjihe bithede. jakūn biyai tofohon de
meni baci giyūn wang cemcukjab sede alibuhangge. jakūn //
biyai ice de hobok sari keriye hada
sere bade. hasak i buluk. akisi. šalgaldai i jergi
gūsin ilan niyalma. neneme hasak i elcin be
benjime jifi mahacin de tabcilabuha meiren dasidondob be
benjime jihebe ucarafi. meiren dasidondob i alarangge.
sunja biyai juwan juwe de kengger uliyasutu i bade /
mahacin be ucarafi afandure de. dasidondob bi mahacin i
emu niyalma be gabtafi. mini beye juwe weye bahafi
tucike amala. gūwa gucuse tucirengge be
tuwašame emu inengge aliyaha. niyalma jihakū de. uliyasutu i
coohai kūwaran be baiki seci jugūn goro. morin juken
turgunde. gūnici hasak serengge. emgeri uhei /
ejen i albatu oho urse. cenci cooha gaifi mahaci be
gisabure be kiceki seme gūnifi. amasi marime jugūn de
duin inenggi yabufi. hasak i janghūs. bagadur. bayanbai
sede isinafi alaha de. ce uthai ilan inenggi cooha be
teksilefi. janghūs. jirlagsi. sargaldai se mini beyei
emgi ilan tanggū cooha gaifi jidere sidende ninggun inenggi //
yabufi. membe tabcilaha baci songko de dosifi waitame.
hobok i bade isinjitele hasak i cooha be dalaha
474

Мұндағы дата қытайша жазылған.
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jirlagasi i beye nimefi. gūwa geren cooha i yalure ulha
halhūn erin. yabuci ojorakū ofi. hasak i šargaldai sei
juwan ilan niyalma be turšun unggifi. hasak i cooha
amasi marire de. dasidondob bi šargaldai sei emgi genefi /
serede. ceni alarangge. sini beye be. be sain i
jiyanggiyūn ambasa de benebuci meni amba baita. si
geneci ojorakū seme mimbe suwaliyame maribufi yabuha.
amala jirlagasi i beye bucefi. gūwa cooha ceni nukte de
isinaha manggi. turšun de genehe šargaldai se sebesutai i
bade mahacin de teisuleme tabcilabufi. beye teile /
tucinjihe be hasak sa uhei gisurefi abulai de
niyalma takurafi. ujan i nuktei hasak ci buluk.
akisi. šargaldai se gūsin ilan niyalma mimbe
benjime jihe. te suwede ucaraha ofi. dasidondob bi
ere mudan faššame yabuki sembi. hasak i šargaldai i
alarangge. šargaldai be juwan ilan niyalma. mahacin be baime. //
yabure de. ninggun biyai ice de sebesutai ilin de
gaitai mahacin be ucarafi afame. šargaldai mini beye
duin niyalma feye bahafi mahacin geren de hūsun
muterakū ofi. membe tabcilame jafame gamafi juwe inenggi
oho manggi. meni juwan ilan niyalma be niohušun i
sindafi unggihe. mahacin be dalafi yabure niyalmai gebu /
sebren. norbucereng. hatan hasigan ere ilan. emu
tanggū susai ilan boigon. juwe tanggū funcere anggala.
sunja tanggū funcere adun. juwe temen. juwe lorin.
ilan yendahūn475. ere mahacin sei dorgi duin lama niyalma bi.
jai meni meiren dasidondob be benjime oki jidere
onggolo. meni dorgi niyamarame jihe niyalmai gisun. meni /
amargi nukte i hasak ci juwe ūlet niyalma ukaka be
baime yabure niyalmai alarangge. ahūr horgai i jergi bade
emu feniyen i songko be tuwaci. sunja
tanggū funcere adun i yabuha songko bi seme alara be
donjiha. be te meiren dasidondob be benjime suwende
ucaraha be dahame. meiren be suwende afabufi. be //
nukte de marimba sehede. ceni alaha songkoi meiren
dasidondob be alime gaifi hasak sebe amasi maribuha ci
475

Бұл асылы «indahūn», яғни «ит» деген сөз болса керек..
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tulgiyen. jakan meni yabure jugūn i hobok i keit i jergi
bade fe songko wargi amargi ci dergi baru yabuha be
tuwaci. orho amba. lifagan i ba kejine adun. geli
emu juwe temen yabuha gese bi. songko be faitaki seci. /
songko inenggi goidafi baharakū. ineku hobok sari i
dergi ergi halhai i angga de juwan jakūn tatan i niyalmai
gūwahiyan bi. ere meiren dasidondob sebe tabcilara onggolo
yabuha songko dere seme gūnicibe. neneme dasidondob sebe
tabcilara erinde. mahacin se temen akū sehe bime. amala
hasak i šargaldai sebe tabcilara de juwe temen bi sere jakade. /
be gūnici. šargaldai sebe tabcilafi. amasi ukame dergi
baru yabuha dere seme gūnimbi. te meni beye ulha be
gaifi yabume. jugūn i unduri hasak i šargaldai sebe
tabcilaha sebesutei i jergi bade songko be faitame yabume.
mahacin i songko bahara baharakū babe nashūn be tuwame
alibuki. uttu ofi meiren dasidondob be ini baiha //
songkoi wang sei meyen de faššabume onggici acambihe.
te wang sei mejige unde ofi. šargaldai sebe tabcilaha
mahacin i songko be sebesutei i jergi bade baime songko
bahara baharakū babe dasame alibuki seme alibuha be
dahame. meni baci amala mejige alibure erinde meiren
dasidondob be acara be tuwame. wang. amban i meyen de /
unggifi faššabuki. ere jergi mahacin be afarame icihiyaci
acara babe wang. amban i baci icihiyareo. erei jalin
meni ubaci jakirukci budajab de orin cooha bufi.
bithe benebume alibuha seme yabubuha amala. uthai
gung jamcan se cooha gaifi sebesutei i jergi bade
mahacin i songko baime yabure de. kar gool sere baci /
emu feniyen i songko be bahafi. faitahai kilgasun i
bire de isinjime. ili i a amban i meyen de mahacin be
baime jihe fu amban de ucarafi. a amban i beye
jibenei sere bade bi sehebe donjime. erkešara. canghitai be.
ineku biyai juwan uyun de genefi. a amban de acaha de.
amban i alihangge. ahūr hargai i jergi bade yabuha songko //
serengge. mahacin be baime yabuha meni meyen i cooha
songko dere. suweni sabuha fe songko serengge. mahacin sei
songko inu be boljoci ojorakū. ere mudan
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hese mimbe wang cemcukjab i sasa kaici acame yabufi mahacin be
geterembukini sehebe dahame. meiren dasidondob be mini
meyen de unggikini. bi wang ni baru kaici acaha erinde. /
wang sei meyen de acabume unggiki sere jakade.
meiren dasidondob be. a amban i meyen de unggiheci
tulgiyen. te meni takūraha jikirukci budajab i beye
amasi jidere unde. ere sidende wang cemcukjab sei
baru ucaraha akū babe sarakū ofi. emu derei
jiyanggiyūn ambasa de alibume boolaha seme icihiyarahabi. /
kimcime gūnici. meiren dasidondob. hasak i
bade isinaha de. janghūs se uthai cooha tucibufi
mahacin be suweleme geli dasidondob be benjihengge. kemuni
hing sere gūnin be dahame ceni elcin jidere de.
aha meni baci saišame alaraci tulgiyen. te erkešara se.
hebei amban agūi be ucaraha sehebe tuwaci. ere sidende //
gūnici wang cemcukjab sede inu aifini acafi saha be
dahame. aha meni baci encu icihiyaci acara hacin
akū ofi. erei jalin gingguleme
donjibume wesimbuhe..
abkai wehiyehe i orin ningguci aniya uyun biyai gūsin de
fulgiyan fi pilehe /
hese. saha. ubaci acara be tuwame cende šangnafi
unggimbi sehe..
uyun biyai orin. //
←
Қосымша құжаттың транскрипциясы
→
jinggiyūn cenggunjab sei baci hasak i janghūs. bagatur.
bayanbai i elcin jihe babe wesimbume isinjiha manggi. jombume
wesimbufi. ubaci jaka hacin šangnafi unggimbi..
476
十月初一日存班
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
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Мәтіннің бұл жерінде осылай 7 иероглиф хатталған.
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Біз, патшаның құлдары Чеңгунжаб, Маңгулай, Фулу, Ялуңга және
Дециңжаб, құлшылық етіп осы мәлімдемені жіберіп отырмыз. Мұндағы
айтылған іске назар аударылғай.
Бейсі 477 дәрежелі гун атағына ие болған Еркешара сындылардан хат
әкелгізуге жіберілген адамдардың алып келген 1 хатында былай делінген
екен:
«8-айдың 15-күні біз цзюнь-ван478 Чемчукжабқа хат жіберіп, «8-айдың
9-күні, Қобықсарының Керие шыңы жерінде, қазақ Бүлік, Ақышы және
Шарғалдай сынды 33 адам осыдан бұрынырақ елшілерді қорғап апаруға
аттандырылған, жолда махачиндердің 479 тонауына ұшыраған біздің
мейрин лауазымды Дашидондобты бізге жеткізіп әкеліпті. Мейрин
Дашидондоб былай деп мәлімдеді:
«Біз 5-айдың 12-күні Кеңгер-Улиясуту жерінде махачиндермен бетпе
бет келіп, соғысқанбыз. Сонда мен, Дашидондоб, 1 махачинді атып, өзім
де екі жерден жарақат алып, соғыс майданынан шегініп шыққанмын.
Сонда, мен басқа жолдастарым да оралар деп сыртай 1 күн күттім,
алайда, ешкім оралмады. Сонан соң, маған Улиясутайдағы әскери
лагерге барсам деген ой туды, алайда, менің мінген атым болдырып
қалған, ал жол болса алыс, сондықтан маған Улиясутайға жету
мүмкіндігі қалмаған. Сонда мен «қазіргі таңда қазақтар да біз сияқты
ұлы патшаға қарасты ел болды ғой, ендеше, мен сол қазақтардан әскери
көмек сұрап, сол арқылы махачиндердің көзін жоюға болатын шығар»
деген оймен кері айналып, 4 күн жол жүріп барып қазақ Жанғұс, Бағадыр
және Баянбай сындылар тұратын жерге жетіп, оларға мән-жайды айтып
едім, олар 3 күннің ішінде әскерлерінің басын қосты. Сөйтіп, Жанғұс,
Жарлығат480, Шарғалдай сындылар Чумсукжаб менімен бірге 300 жасақ
бастап қайта жорыққа жол тартты. 6 күн жол жүргенде біздің тоналған
жерімізге жеттік.
Сонан соң, біз махачиндердің ізіне түсіп Қобық жеріне барғанда, қазақ
жасағының басшысы Жарлығат ауырып қалып, өзгелердің аттары да
күннің ыстығынан әрі жол жүре алмай қалған. Сонда, қазақ Шарғалдайға
13 адам беріліп, олар алдыңғы сап етіп жіберілді де өзге қазақ әскерлері
477

Цин патшалығында мәртебелі атақ. Бұл атақ «гун» атағынан, ал гун атағы «ван» атағынан бір дәреже төмен
болып келеді. «Ван», «гун» сияқты атақтар туралы біздің осы кітабымызға енгізілген ең соңғы құжаттағы тиісті
түсіндірмеге қараңыз.
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Мәтінде «giyūn wang» деп хатталған бұл сөз қытай тіліндегі мәртебелі атақтың бір түрін білдіретін «цзюньван
(郡王)» сөзінен келген.
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Яғни жер-жерде босып жүрген қалмақ бандыларының.
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Осы құжатта бұл есім «jirlagasi» деп хатталғн. Ал өзге бір құжатта (төмендегі 38-құжатқа қараңыз) бұл есім
«jarlagat» деп жазылған.
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кері шегінді. Сол кезде Дашидондоб мен де Шарғалдаймен бірге әрі
бармақ болғанмын, алайда қазақтар: «Сені аман-есен цзяньцзюньамбандарға жеткізу – біздің ең маңызды міндетіміз, сондықтан сен онда
бармайсың» деп мені қазақ жасақтарымен бірге шегіндірген.
Кейін, Жарлығат ауырудан қайтыс болып, қалған қазақ жасақтары да
өз ауылдарына қайтып кеткен. Ал алдыңғы сап ретінде жіберілген
Шарғалдай қатарлылар Себесутей жерінде махачиндердің тонауына
ұшырап, Шарғалдай өзі тірі қашып шыққан. Қазақтар адам жіберіп бұл
істі Абылайға мәлімдеді. Сонан соң олардың шекарада тұратын
ауылдарынан Бүлік, Ақышы және Шарғалдай сынды 33 адам жіберіліп,
мені осылай қорған әкеле жатқан еді, ақыры, міне, сіздерге кезігіп қалып
отырмыз. Мен, Дашидондоб, шама-шарқым келгенше қызмет етуге
дайынмын».
Дашидондоб осылай деді. Ал қазақ Шарғалдай мынаны айтты:
«Мен, Шарғалдай, 13 адам бастап махачиндердің ізіне түсіп бара
жатқан болатынмын. 6-айдың 1-күні, біз бара жатқан жолдағы Себесутей
бекетінде кенеттен махачиндермен кездесіп қалып, олармен соғысқан
едік, мен, Шарғалдай, және өзге 4 адам жарақаттандық. Махачиндердің
күші басым болғандықтан, біз оларға төтеп бере алмай, тұтқынға түстік.
Сонан соң екі күннен кейін, 13 адамнан құралған бізді [махачиндер] тыр
жалаңаш күйінде босатып жіберді. Әлгі махачиндерге басшы болып
жүргендер – Цебтен, Норбуцерең және Хатан-Хашиган есімді 3 адам
екен, олардың қоластында 153 отбасын құрайтын 200-ден астам адам,
сондай-ақ 500-мал, 2 түйе, 2 қашар, 3 ит бар екен. Осы махачиндердің
арасында 4 лама да бар көрінеді. Бұдан тыс, біз мейрин Дашидондобты
қорғап әкелуден бұрын, бізге туысшылап келген біреулер:
«Солтүстіктегі қазақ ауылынан 2 улет қашып кеткен. Соны қудалауға
шыққандардың мәлімдеуінше, Ахур-Харгай маңында жайылып жатқан із
байқалады-мыс. Онда шамамен 500-ге жуық мал болған» деп келген.
Қазір, міне, біз мейрин Дашидондобты осында қорғап әкеле жатып
сендерге кездесіп тұрмыз, ендеше, мейринді сендерге тапсырдық. Біз
өзіміз осы жерден кері ауылымызға қайтайық».
Қазақ Шарғалдай осылай деді. Біз оның талабы бойынша мейрин
Дашидондобты тапсырып алдық та қазақтарды кері қайту жолдарына
салдық.
Әлгінде, біз Қобықтың Кейт сынды жерлерінен жүріп өткен кезімізде
солтістік-батыстан шығыс бағытына қарай созылып жатқан бір көне ізді
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байқағанбыз. Мұқият қарағанда, қалың шөптің арасындағы балшықты
жерден үлкен бір үйір мал өтіп, онда әуелі 1-2 түйенің ізі де бар көрінеді.
Біз асылы сол ізге түспек болғанбыз, алайда, із көнерек болғандықтан,
оның соңы қайда кеткендігін анықтау қиынға түсті. Бұдан тыс,
Қобықсарының шығысындағы Хархай мойнағында да 18 жерошақ
қазылғандығы байқалды – бұл махачиндердің мейрин Дашидондобтарды
тонаудан бұрығы қонысы екендігі даусыз. Мейрин Дашидондобты
тонаған кезде махачиндерде түйе жоқ болатын, кейін, олар қазақ
Шарғалдайды тонаған кезде 2 түйені қолға түсіріп алған. Осыған қарап,
біз «қазақ Шарғалдай сындыларды тонаған соң махачиндер шығысқа
қарай қашып кетті» деген жорамал жасадық. Қазір, біз өзіміз мал айдап
келе жатырмыз, жолда қазақ Шарғалдайдың тонауға ұшыраған
Себесутей сынды жерлерден өткенде арнайы махачиндердің ізін қуып
көрерміз. Ал аталмыш ізді таба аламыз ба, жоқ па – бұл туралы біз өзге
бір орайды пайдаланып тағы мәлімдеме жіберерміз.
Мейрин Дашидондобты асылы оның өз талабы бойынша ван мен
амбанның әскери лагерлеріне жеткізіп тастауымыз керек еді, алайда, біз
қазірге дейін ван мен амбаннан хабар ала алмай жатырмыз. Біз өзіміздің
әлгі мәлімдемемізде «Шарғалдайдың тонауға ұшыраған Себесутей
сынды жерлерден өткенде біз арнайы махачиндердің ізін қуып көрерміз»
дегенді айтқанбыз, ендеше, біз кейінірек соның нәтижесі туралы
мәлімдеме жолдаған орайды пайдаланып мейрин Дашидондобты ван мен
амбанға жіберерміз. Ал аталмыш махачиндерге қандай шара қолдану
керек екендігі туралы ван мен амбан сіздер өз шешімдеріңізді айтып
жіберерсіздер» дегенді айтқанбыз.
Біз әуелі Жакирукчи мен Будажаб екеуіне 20 әскер бастап ван мен
амбанға жазылған хатты жеткізуге аттандырғанбыз. Сонан соң, гун
мәртебелі Жамчан іле-шала әскер бастап Себесутей жеріне барып
махачиндердің ізіне түсуге кіріскен. Олар Қара-гол деп аталатын жерде
бір іздің бар екендігін байқап, сол ізбен Килгасун өзені жеріне барғанда,
махачиндерді тінту мақсатымен сонда барған Іледегі амбан А[гуй]-ға
қарасты Фу амбанға кезігіп қалып, А[гуй] амбанның қазіргі таңда
Жебеней жерінде тұрғандығын білген. Сонда мен, Еркешара және
Чаңситай екеуіміз А[гуй] амбанға жіберіліп, біз айдың 19-күні А[гуй]
амбанмен кездестік. Сонда А[гуй] амбан бізге: «Ахул-Харгай жеріндегі
із – махачиндерді тінтіп жүрген біздің қосынымыздың қалдырған ізі. Ал
әлгі сендер көрген көне із – расында махачиндердің қалдырған ізі болуы
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мүмкін. Осы жолы паша арнайы мені ван мәртебелі Чумчукжаббен
үзенгілесе махачиндердің көзін жоюға жіберген екен, ендеше мейрин
Дашидондобты біздің қосынымызға қалдырып кетсеңдер де болады.
Кейінірек, ол менің цзюнь-ванмен бас қосқан кезімде цзюнь-ванның
қосынына оралсын» деді. Амбан осылай айтып тұрған соң, мен мейрин
Дашидондобты сол А[гуй] амбанға қалдырып кеттім. Қазірге дейін,
бізден жіберілген Жакирукчи мен Будажаб әлі қайтып оралған жоқ.
Олардың цзюнь-ван Чумчукжабпен кездескен-кездеспегені де белгісіз.
Осы жәйттерді цзянцзюнь-амбан сіздерге мәлімдеп отырмыз».
Еркешара сындылардан әкелінген хатта да осылай делінген екен.
Біз, патшаның құлдары, былай деп ойлаймыз: мейрин Дашидондоб
Қазақ жеріне барғанда, Жанғұс сындылар дереу әскер шығарып
махачиндерді тінтуге кіріскен, сондай-ақ олар Дашидондобты қорғап
бізге жеткізген – бұдан олардың бізге деген шын ықыластарын байқауға
болады. Сондықтан да, олардың елшілері осында келген кезде, біз
Жанғұс сындыларды мадақтағанымыз жөн.
Еркешара хебей-амбандармен кездестік дегенді айтқан екен, шамасы,
ол осыған дейін цзюнь-ван Чумчукжабпен де кездесіп, одан мән-жәйді
білген болса керек. Сондықтан біз [оларға арнайы хат жазып] іс
атқаруымыздың қажеті жоқ теп есептейміз.
Деп,
Осы мәлімдеме арнайы жіберілді.
Цяньлун жылнамасы 26-жылы 9-айдың 30-күні патша қызыл сиялы
қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырған: «Хабар алдым. Осында
лайықты етіліп оларға сый-сияпат жасалған сон олар кері
аттандырылсын481».
9-айдың 20-күні
Қосымша құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Цзянцзюнь Чеңгунжаб сындылардан «Жаңғұс, Бағатыр және Баянбай
сынды қазақ елшілері келді» деген мәлімет келген соң, ондағы айтылған

481

Цяньлунның осы бұрыштамасы, әсіресе мұндағы «осында» деген сөзі түсініксіздеу. Шамасы, Цяньлун мұнда
Чеңгунжабтың мәлімдемесіндегі сөзді қайталап отыр (қараңыз: жоғарыдағы құжаттың соңнан алдына қарай
санағандағы 2-ші абзац мәтіні).
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жәйтті біз патшаға мәлім етіп, әлгі елшілерге осында лайықты етіліп
сый-сияпат жасалады, сонан кейін ғана олар кері аттандырылмақ.
10-айдың 1-күні (күнделік тіркеуге алынды).

36-құжат
Хебей-амбан Агуй сындылардың мәлідемесі, мұнда «қазақтар
Тарбағатайға қуып жіберілді; сондай-ақ тиісті мәселеге байланысты
қазақ ханы Абылайға хат жазылды. Аталмыш хатты біз патшаға
көрсету мақсатында жіберіп отырмыз» делінген (мәнжу тілінде)482
(Цяньлун жылнамасының 26-жылы 10-айдың 5-күні)483
(Құжаттың ресми мәтінінен бұрын, осы құжаттың алғашқы
көшірілген кезіндегі хатталған шағын аннотациясы беріліп, онда:
«tarbahatai i antu bosoi ergi aigūs de isitala hasak be bašaha. jai abulai
yabubuha bithe be suwaliyame sariyafi neneme tuwabume wesimbuhe babe
wesimbuhe bukdari», яғни «Тарбағатайдың күңгейі мен теріскейінен
бастап Аягөзге дейінгі жердегі қазақтардың қуылғандығы, сондай-ақ
Абылай сындыларға жазылған хаттын көшірмесі жіберіліп
отырғандығы туралы патшаға жазылған мәлімдеме» деп құжат
туралы қысқаша аннотация берілген484).
Құжаттың транскрипциясы
→
wesimburengge.
aha agūi. iju. fungnehen gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. neneme ahasi bargiyaha hasak ci
tucike ūlet da ci hasak sa geli tarbahatai i
antu bosoi ergide mukteme jihe seme donjifi mahacin be
suweleme jafara baita wajiha manggi. jai erebe bašame /
icihiyaki seme
wesimbuhe bihe. sirame aha agūi hūi mailahū i
482

Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 515–519-бб.
Яғни 1761 жылы 1 қараша.
484
Осы аннотациядағы кейбір сөздер қытай мұрағатшылыры тарабынан құжатқа кейінірек қойған
тақырыбындағы сөздерден алшақтау. Мысалы аннотацияда қазақтар «Тарбағатайға қуылды» емес,
«Тарбағатайдың күңгейі мен теріскейінен бастап Аягөзге дейінгі жерден қуылды» деп отыр.
483
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baru dosome genere de. yabure jugūn cohome hasak
sai ne muktehe babe fondolombi dulembi. aika juleri
niyalma takūrafi cembe bašaci. ce doigonde safi
elemangga asuru golorakū ombi. inemene cooha gaifi /
bengneli ceni nukte de icinaci. urunakū gelefi
buran taran i amasi genembi. bašaha ci hono
hūsungge ombime. ce amala inu gelere be samba
seme gūnifi. umai niyalma takūrahakū. ilan
tanggū funcere cooha be gaifi. jakūn biyai orin
ninggun de corhon de tatafi. yamjishūn de juwe /
hasak karun i tule jifi gorokon i ilifi. suwe
ainaha cooha seme fonjiha de. karun i cooha
ili i hebei amban yabumbi seme alaha. ede hasak
sa ili i hebei amban sari de genehe kai. adarame
geli ere cooha de bi seme gajine kimcime fonjifi.
kenehunjeme geleme karun i niyalma be dahame kūwaran de
isinjiha be. aha dosimbufi fonjici. hojibergen i
niyalma. cooha jihe be dacilame jihe. hojibergen
ne corhon i wargi uliyasutu bade bi seme alambi.
ede aha agūi ceni baru suweni nukte adarame
ubade jihe
enduringge han i hese suwende selgiyehakūn. meni afabuha be /
suwe donjihakūn. ai ocibe. cimari bi uliyasutu de
tatanara be dahame. hojibergen uthai tubade
minde acajikini. bi dere tokome inde afabuki
seme gisurefi. juwe niyalma be uthai sindafi amasi
unggihe. jai inenggi uliyasutu de isinafi tuwaci.
hasak sa monggo boo cihai waliyafi dobori dulime /
wargi baru feksihebi. hojibergen i beye umesi jihe ba
akū. tereci emu jigeri ududu ūlet baime
dosifi alahangge. hojibergen casi ukame genere de.
geren de ili i jiyanggiyūn muse be dosi nuktehengge
weile oho. muru toktofi tabcilambi. hūdun yabu
seme alaha ofi. gerren gelefi morin be tohohoi /
temen be komolohoi inenggi dobori akū buran taran i
burulame genehe. ere solo de be ukame tucike
seme alambi. aha bi esei alaha gisun. jai
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nukte de monggo boo ehe sain ulha be waliyafi
yabuha be tuwaci. hasak šuwe gelefi burgišahabi. cembe
geleburakū oci ojorakū bicibe. aika tohoromburakū /
oci. uthai aksara de isinambi. aha jing
niyalma tucibufi cembe acafi ulhibume selgiyeki serede
orin jakūn de ulan ergi de tataha manggi.
karun i niyalma duin moringga niyalma duin morin
kutulefi yabure baran bi seme bolanjifi. aha agūi
uthai hiya tiyeju de nadan cooha bufi. urunakū /
amcafi gaju seme unggihe. hasak sa tiyeju sebe
sabufi miyaoocan jafafi. siberhen futa hafirabufi
burulara be. tiyeju se feksihei oforo gaime jabdure
jakade. hasak sa miyoocan be maiherefi. be mahacin
dere seme gelefi yabuha.
amba han i cooha be takame mutehakū. takaha bici /
aiseme burumlambi sefi. tiyeju sebe dahame jime.
geli hiya membe jiyanggiyūn i jakade gamambio. membe
ainaci manggai farsi babe nantuhurambi dabala.
seme geleme šurgeceme aha i bade gajihabi. turgun be
fonjici. kemuni tucike ūlet sei songkoi alambi.
ede aha bi jafabuha hasak baidulat tolonbai sede /
akūmbume ulhibufi. geli suweni hasak serengge. gemu
enduringge ejen de dahame dosifi albatu oho urse. be
suwembe argadame tabcilaci. uthai booi ujima be
ablara adali. fergunwecuke akū sere anggala. hono
kicuke. be ainaha seme tuttu yaburakū. damu
ejen ududu mudan /
hese wasimbuha bime. suwe kemuni jaka solo be tuwame
dosi hūlhame nuktehengge. umesi waka oho. ere
waka weile de. bi suweni ahūncilaha niyalma be
weile araki seme jihe. te suwe mini bašara be485
aliyahakū. uthai hacihiyame tucime genehengge. kemuni
fafun de gelere be saha bime. kalka hafan cooha
mahacin de tabcilabuha be. suweni tarbahatai de /
bihe hasak sa donjime. uthai ilan tanggū
485

Осы бір жол мәтін алды-артындағы жолдар арасына қыстырылып жазылған (содықтанда осы жол енген «коу»
(мәнжу құжаттарындағы 6 жолдан болатын абзац) 6 жолдан емес, 7 жолдан құралған).
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cooha isabufi farganahangge majige faššame yabuha
seme gūnime. suweni ahūncilaha niyalma be inu
oncodome guwebuhe. ereci julesi geli dosi nuktenjici
ojorakū. jai uttu oci. urunakū suweni ulha be
yooni gaifi. suwembe kemuni weile arambi. emdubei /
ocodoro kesi be erehunjeci ojorakū. ere bithe
isiname. suweni nukte be bahanas. gūrban serkei.
yongkit i jergi babe dulefi. fe nukte de genefi
te ahūncilaha niyalma minde acanjime jio sere
jergi gisun i bithe arafi. baidulat sede afabufi
casi selgiyebuhe. sirame hasak sa afabuha bithe be /
sabufi. janggūs batur jergi ahūncilaha gūsin
funcere niyalma. neneme beleke be afame. waka weile be
alime. aha i jakade acanjifi. gūwa urse
inu siran siran lakcarakū amasi julesi yabume
deribuhe ci tulgiyen. aha geli niyalma tucibufi
babade tuwanabuci. boikul. cuhuluk. bulunai. halmin. /
kuretu i jergi bade isitala bisirele juwe minggan
isire boigon i hasak sa. yooni onggolo gurifi
tucikebi. tereci uyun biyai juwan nadan de
aha iju. funnehen. narin i baci marifi. aha
agūi de acajifi. juwan jakūn de sasa
bukusi bira ci jurefi. tarbahatai i ulan ebket be /
darime aigūs i baru jidere de. aigūs i segiyan i
hanci bisire sunja falga hasak tehe be karun
sindara obo ilibume unggihe baturu hiya šotong.
untuhun lamun funggala atamboo se teisulefi yooni
bašaha. emu udu feniyen i hasak aigūs be
doofi cargi cikin de uthai iliha be. ahasi /
aigūs de ilici ojorakū babe ulhibufi. tuwahai
gemu bašafi casi unggihe. damu hasak sade fonjici.
tarbahatai i antu ergi ai tangsuk. coli i jergi bade
tehe urse. erei onggolo gemu mejige bahafi. aigūs be
doofi amasi genehe. dergi ergi yor yar jagasutai i jergi
bade tehe urse kemuni tubade bidere sere jakade.
ahasi i beye ceni nukte tucime genere teisu be bodome
aigūs i orodosi. cagan tohoi bade cooha ilifi
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baturu hiya šotong de susai cooha bufi hūdun bašafi tucibu.
emken inu ume tutabure seme afabufi unggihe bihe.
te juwan biyai ice juwe de šotong se yor yar i jergi
bade bisire juwe tanggū funcere boigon i hasak sebe /
nukte be suwaliyame aigūs de gajifi. ahasi tuwame
inu aigūs ci casi baša,e tucibufi unggihebi.
aha be tuwaci. ere mudan hasak sa ahasi i jihe be
donjifi. embici doigonde uthai monggo boo. ehe sain
ulha be waliyafi yabuha. embici cooha isinafi bašara de.
hahasi morilafi burulame. hehe juse gelehi songgocombi. yargiyan i /
abkai horun de mujakū gelembi. jai nimebure oci uthai
aksara de isiname ofi.
ejen i tulergi aiman i urse be
bilume gosire ten i gūnin de acabume. damu ciralame
bašafi cembe umai nišalahakūbi. damu hasak sa
beri beri banjime yasi juleri jabšara de umesi /
amuran. ereci julesi jai dosi nuktenjirakū oho
seme inu šuwe akdaci ojorakū. ahasi giyarime
baicaci acara erinde kemuni giyarime baicaraci tulgiyen.
tarbahatai de cooha tebufi karun sindaha manggi. ini
cisui nakabuci ombi. uttu ofi. ahasi tarbahatai i
antu bosoi ergi aigūs de isitala hasak be /
bašaha. jai abulai sede yabubuha bithe suwaliyame sargiyafi neneme
tuwabume wesimbuhe. lebsi de isinafi tubade hasak sa bisire
akū babe baicame tuwafi. encu
donjibume wesimbuki. erei jalin gingguleme
wesimbuhe..
abkai wehiyehe i orin ningguci aniya omšon biyai /
juwan naddan de
fulgiyan fi i pilehe
hese icihiyahangge sain. saha sehe..
juwan biyai ice sunja.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
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Біз, патшаның құлдары Агуй, Ижу және Фуңнехен, құлшылық етіп
осы мәлімдемені жазу арқылы патша ағзамға төмендегі жәйтті
хабарлаймыз.
Таяуда, біз қазақтар арасынан қашып бізге бағынып келген улеттерден
«қазақтар да бізбен таласып Тарбағатайдың күңгейі мен теріскейіне
келді» дегенді естігенбіз, және біз өзіміздің қазіргі атқарып жатқан
махачиндарды 486 тінтіп-ұстау жұмыстарымызды тамамдаған соң осы
келген қазақтарды қуу ісін де атқарармыз деген оймен осыдан
бұрынырақ патша ағзамға мәлімдеме жазып жіберген болатынбыз.
Кейінірек, пақырыңыз мен, Агуй, қорғаныс шараларын атқару үшін ҚойМайлаху жеріне қарай жүріп бара жатқан шағымда, қазақтардың таласып
тұрып алған жерлерінен әдейі кесіп өттім. Алайда, мен сонда былай деп
ойладым: егер дереу адам жіберіп қазақтарды қумақ болсақ, онда олар
алдын-ала хабардар болып, бізден аса қорпай қояды; Ал біз мақсатты
түрде әскер бастап олардың ауылына тұтқыйылдан жетіп барсақ, олар
сөзсіз сасқалақтап қалып, өздері-ақ таласып-тартысып кері қашады.
Демек, оларды [осы жолы] қуып жібергеннен гөрі әлгіндей тұтқыйылдан
жетіп барғанымыз айбындылау болып көрінеді де, қазақтар содан кейін
сескенуді біліп жүреді. Мен осылай ойладым да алдын-ала адам
жібермей, өзім 300-ден астам жасақтарды бастап 8-айдың 26-күні Шорға
жеріне барып қоныстандым.
Сол күні қараңғы түсер кезде, қарауылымыздың сыртқы жағына екі
қазақ келіп, бізден алыстау тұрып алып: «Сендер қайдан келген
әскерсіңдер?» дегенді сұрады. Біздің қарауылшы жасағымыз «Іленің
хебей-амбаны осында келіп тұр» деп жауап берген екен, оған қазақтар:
«Іленің хебей-амбаны Сәуір 487 жеріне кеткен еді ғой, қалайща бұл
қосынның арасында болады?» деп, көп уақып сұрақ сұрап тұрып алған
екен. Сонан соң, күмән мен үрейге толы олар біздің адамымызға ілесіп
әскери лагерімізге келді. Мен оларды үйге енгізіп алып сұраққа тартқан
едім, олар былай деді:
«Біз Қожабергеннің адамдарымыз. Армияларыңыздың осында
келгенін көріп, мән-жәйді сұрағалы келгенбіз. Қожаберген қазір Шорға
жерінің батыс жағындағы Улисуту жерінде тұрады».
Сонда мен, пақырыңыз Агуй, оларға:
486

Мәтінде «mahacin» деп хатталған бұл сөз «қарақшы бандылар» деген мағынаны береді. Бұл сөзбен автор мұнда
хандықтары жойылған соң Жоңғария мен Қазақ даласының шығыс бөлігінде тоз-тоз болып ағып жүрген жоңғар
босқындарын меңзеп тұрғандығы анық.
487
Мәтінде «sari» деп хатталған.
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«Ауылдарың не үшін мұнда келді? Сендерге Ұлы ханнымыздың 488
бұйрығы түспеген бе? Менің айқаным сендердің құлақтарыңа жетпеген
бе? Қалай болмасын, мен ертең-ақ Улясуту жеріне барып қонбақпын.
Сонда Қожаберген дереу келіп менімен кездессін. Мен осыларды оған өз
бетінше жеткізейін».
Осылай айттымда әлгі екі адамды дереу босатып, кері ауылдарына
жібердім.
Келесі күні, біз Улиясуту жеріне барып қарасақ, қазақтар киіз үйлерін
жер-жерге қалдырып, түні бойы батысқа қарай қашқан екен. Ал
Қожаберген де маған келген жоқ. Сонан соң, бірнеше улет адамы артартынан бізге бағынып келіп, мынаны айтты:
«Қожаберген әрі қарай кетерінде барша жұртына «Іленің цзянцзюньі
біздің осы жаққа кіріп қоныстанғанымызды кінә көріп, бізді тонамақ түрі
бар екендігі анық. Дереу қимылдаңдар» дегенді айтқан соң, барлық
адамдары аттарын ерттеп, түйелерін теңдеп, күн-түніне қарамай асығысүсігіс кері шегініп кетті. Осы орайды пайдаланып біз де олардан қашып
шықтық».
Мен осы улеттердің айтқан сөздерінен, сондай-ақ қазақтардың жұртқа
киіз үй мен біраз малдарын қалдырып кеткендігіне қарап былай деп
қортынды жасадым: қазақтар мүлдем үрейленіп, быт-шыты шыққан.
Бұларды қорқытпасқа болмайды. Дегенмен, егер жуатып қоймасақ,
бұлар үреленіп бізге көрінбей қоятын түрлері бар. Осыны ескере келе
мен, патшаның құлы, оларға адам жіберіп сөзімді жеткізбек болдым.
Сөйтіп, біз 28-күні Улан-Ерхе 489 жеріне барып қоныстанған соң,
қарауылшымыз «төрт атты кісі 4 ат жетектеп бара жатқандығын
байқадық» деп мәлімдеп келді. Пақырыңыз Агуй сол арада хия Тиежуға
7 әскер беріп, «осы төрт адамды міндетті түрде қуып жетіп маған
әкеліңдер» деп аттандырдым.
Әлгі қазақтар Тиежуды көре салып мылтықтарын қолға алған екен.
Сонан соң, мылтықтың оталғышын жандыра алмаған соң олар қаша
бастаған. Сонда, Тиежу сындылар ат шаптырып, әлгілердің алдын орап
шыға келгенде, олар амалсыздан мылтықтарын иықтарына қондырып:
«Біз сіздерді махачин екен деп қорқып қаштық. Сөйтсек, сіздер Ұлы
ханның әскерлері екенсіздер ғой. Танымал қалыппыз. Танысақ,
488

Автор мұнда «Ұлы хан» деп Цин патшасын меңзеп тұр.
Мәтінде «ulan ergi» деп хатталған. Сөзбе сөз аударғанда «Улан жағына» дегенмағына беретін бұл тіркесте
орфографиялық қателік кеткен тәрізді. Өзге құжаттарда (мысалы біздің осы кітабымызге енгізілген 43-, 52құжаттарында) «ulan erhe» деген жер атауы бар.
489
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осылайша қашарма едік!» дегенді айтты. Сөйтіп, олар Тиежулерге ілесіп
бізге қарай жүрген екен. Сонда, олар жолортада тағы: «Сіз бізді
цзянцзюньдеріңізге апара жатырсыз ба? Бізді жер таптағандай
жазалайтын боларсыздар?» дегенді айтып, үрейленгендіктен дірілдепқалтырап менің тұрған жеріме келді.
Сонан соң, мен олардан мән-жәйді сұраған едім, олардың берген
жауабы әлгінде улеттердің айтқанымен ұқсас болып шықты. Сонда, мен
ұсталған Байдәулет, Толқынбай сынды қазақтарға тәпештеп тұрып
жағдайды түсіндірумен бірге мынаны айттым:
«Сендер, қазақтар, әлдеқашан Ұлы Еженге бағынып келіп албату
болған адамдарсыңдар. Егер біз сендерді тонағымыз келсек, сендер құды
бір қоршауға түскен аң сияқты болар едіңдер! Мұндай іс біз үшін
ешқандай ғажап нәрсе емес, керісінше, біз олай істеуден ұяламыз. Біз
қайтсекте олай істемейміз. Дегенмен, Ежен неше мәрте бұйрық түсірген
болатын. Соған қарамастан сендер орай болса болды өз беттеріңмен біз
жаққа кіріп қоныстанасыңдар, бұл қылықтарың өте қате. Сендердің осы
кінә-қылмыстарың үшін мен осында келіп, сендердің басшы
адамдарыңды жазаламақпын. Енді, міне, сендер біздің қууымызды
кутпей өздерің-ақ әрі көшіп кетіп жатқан екенсіңдер, бұл сендердің әлде
болса заңға именетіндеріңді білдіреді. Онымен қоса, әлгінде сендердің
Тарбағатайдағы қазақтарың біздің қалқа жасақтарымызды махачиндар
тонады деген хабарды ести салып дереу 300 әскер жинап әлгі
махачиндарды қуған екен, ол – сендердің біз үшін біраз еңбек
сіңіргендеріңді білдіреді деп есептеймін. Осы себептерден, мен
сендердің басшы адамдарыңа кеңдік жасап, оны кешірдім. Осыдан
былай қайтадан қоныстанып келулеріңе болмайды. Егер қайталап
жатсаңдар, онда біз міндетті түрде сендердің малдарыңды түгелдей
тәлкілеп, барлықтарыңды жазаға тартамыз. Бізден ылғи да кеңдік пен
кешірімділікті күтуге болмайды. Менің осы бір хатым жеткен соң,
елдеріңді дереу Бақанас, Гурбан-Серкі және Юңкит сынды жерлерден әрі
асырып, өздеріңнің бұрынғы қоныс жерлеріңе кетіңдер. Ал басшы
адамдарың қазір-ақ келіп менімен кездессін».
Сөйтіп, мен айтқан осы сөздеімді хатқа түсіріп, ол хатымды «әрі
жеткізсеңдер» деп Байдәулет сындыларға тапсырдым.
Іле-шала менің сол хатымнан хабар алған Жанқұс батыр сынды 30-дан
астам қазақ басшылары менімен кездесуге келіп, маған жылқы тарту етіп,
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өздерінің кінәлі екендіктерін мойындады. Сонан соң, өзге адамдары да
арт-артынан келіп, іркес-тіркес болып жатты.
Сол шақта мен жер-жерге тексеру жүргізу үшін тағы адам жібердім.
Сонда білгенім: Букун, Чухулук, Бұлунай, Халмин және Күрті сынды
жерлерге дейінгі аумақта болған 2 000-ға жуық қазақ отбасы осыдан
бұрын түгелдей кері көшіп шыққан.
9-айдың 17-күні, біз, патшаның құлдары Ижу мен Фуңнехен Нарин
жерінен кері қайтып келіп пақырыңыз Агуймен бас қостық. Сонан соң,
9-айдың 18-күні, аталмыш пақырларыңыз бірлесе Бұғаз өзені жерінен
аттанып, Тарбағатайдың Улан-Ебкет жерін басып өтіп Аягөзге қарай
тартқанбыз. Сонда, Аягөздің басталатын жерінде қоныстанған 5 топ
қазақтар біздің сол жерге қарауыл мен обо 490 тұрғызу мақсатында
жіберілген батуру-хия атағы бар Шотуң мен көк қауырсынға ие деген
құр атағы бар Атамбао сынды адамдарымызға кезігіп қалған екен, және
аталмыш қазақтардың барлығы кері қарай қуылған. Сонда бірнеше топ
қазақтар Аягөзден өте салып өзеннің арғы жақ жағалауына тұрып қалған.
Біз оларға Аягөзде тұруға болмайтындығын айтып, өз көзімізбеп
бақылап тұрып әлгілерді әрі қарай көшіріп жібердік. Біз сол жерде де
қазақтарды сұраққа тартқан болатынбыз. Сонда олар: «Тарбағатайдың
күңгей жағындағы Айтаңсу 491 , Чолы сынды жерлерде тұратын
адамдарымыз осыдан бұрын түгелдей хабар алып, Аягөзден өтіп кері
көшіп кеткен. Ал шығыс жақтағы Үржар492, Жагасутай сынды жерлерде
тұратын адамдарымыз әліде сонда тұрған болса керек» деп жауап берді.
Осыны естіген соң, біз аталмыш қазақтардың мал бағып шығатын
уақыттарын межелеп, сол уақытқа сай етіп Аягөздің Орондоши, ШағанТоғай сынды жерлеріне әскер тұрақтандырып, батуру-хия атағы бар
Шотуңға 50 әскер қосып беріп, «аталмыш қазақтарды дереу қуып
жіберіңдер. Біреуін де қалдырмаңдар» деп тапсырма беріп,
аттандырғанбыз.
10-айдың 2-күні, Шотуң сындылар 200-ден астам отбасы қазақтарды
ауылдары бойынша Аягөз жеріне әкелген екен. Сонан соң, біз өз
көзімізбен бақылап тұрып оларды әрі қарай қуып шығарып жібергіздік.
Біздің байқауымызша, осы жолы біздің келе жатқанымызды білген соң,
кейбір қазақтар алдын-ала хабардар болып, дереу киіз үйлері мен әлсіз
490

Шекара белгісі ретінде таспен үйілген белгі.
Мәтінде «Aitangcuk» деп хатталған.
492
Мәтінде «Yur yar» деп хатталған.
491
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арық малдарын тастап қашқан; ал кейбір қазақ ерлері қуып барған
жауынгерлерімізден құтылу үшін өздері ғана атқа мініп алып қашып,
бала-шағалары үрейден жылап қалып жатты. Бұл Ұлы патшамыздың
құдыретті күшінен олар өте сескенді деген сөз. Ал мұндай жағдайда біз
оларды соққылай берсек, олар тығылып алып шықпай қоюы да мүмкін.
Сондықтан, Еженнің жат ел адамдарына қамқор көрсету жөніндегі
қасиетті ниетіне сай болсын деп біз осы жолы қазақтарды тек қатаң
түрде әрі қудық, оларға қатаң соқы бермедік. Дегенмен, қазақтар
өздерінің жеке тіршіліктерін ғана білетін, көз алды пайдаға өте құмар
жандар. Сондықтан, олардың «осыдан былай қоныстанып келмейміз»
деген сөздеріне де сеніп кетуге болмайды. Тексеру жүргізуге тиісті кезде
біз бәрібір тексереміз. Ал егер Тарбағатайға әскер шоғырландырып,
қарауыл тұрғызған жағдайда, олар өзінен-ақ шегінер еді.
Сөйтіп, біз, патшаның құлдары, өзіміздің Тарбағатайдың күңгейі мен
теріскейінен бастап Аягөз жеріне дейінгі аумақта қоныстанған
қазақтарды қуғандығымызды хабарлау үшін, сонымен бірге өзіміздің
Абылайға жіберген хатымыздың көшімесін патша ағзамға көрсету үшін
осы мәлімдемемізді жіберіп отырмыз. Осыдан кейін біз Лепсіге жетіп,
онда қазақтардың бар-жоғын анықтап алған соң, патша ағзамға тағы
мәлімдеме жібермекпі.
Аталмыш себептен осы мәлімдеме жіберіліп отыр.
Цяньлун жылнамасының 26-жылы 11-айдың 17-күні патша қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырды: «Істі жақсы
атқарыпсыңдар. Хабардар болдым».
11-айдың 5-күні.

37-құжат
Шекараны тыныштандыру армиясының сол қол орынбасар
цзяньцзюньі Чеңгунжаб қатарлылардың «қазақтың Әбілмәмбет

280

ханы елші жіберіп арғымақ тарту етті» деген мағынадағы
мәлімдемесі (мәнжу тілінде)493
(Цянлун жылнамасының 26-жылы 12-айдың 26-күні)494
Құжаттың транскрипциясы
(Құжаттың ресми мәтінінен бұрын, осы құжаттың алғашқы
көшірілген кезіндегі хатталған шағын аннотациясы беріліп, онда:
«cenggunjab se. 正月初七日 495 . … 496 abulbambit sei baci elhe be baime
morin jafabi suwen elcin takūraha babe wesimbuhe bukdari. tot hergen emke
afaha.», яғни «Чеңгунжаб қатарлылар. 9-айдың 30-күні. «...Әбілмәмбет
қатарлылар [патшаның] амандығын тілеп, жылқы сыйлау мақсатында
елші жіберіпті» деген мазмұнда патшаға көтерген мәлімдеме. Тот
жазуында жазылған бір бет [қосымша құжат]» делінген497).
→
wesimburengge. /
aha cenggunjab. manggūlai. fulu. jarungga gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. hūcas karun i untuhun funggala
falimboo i alibume benjihe bithede. hasak i baci
takūraha taiji cibak. hiya basing ni jergi juwan
emu niyalma. morin gaifi mini kamcifi kadalaha //
argaliktu i urtu bulak i karun de isinjifi
ejen de jafara morin beneme genembi seme alaha de.
meni baci baicafi jorgon biyai ice ninggun de.
karun de dosimbuha seme alibume benjihe be.
aha meni baci untuhun funggala falimboo sede hasak ci
niyalma takūrafi jici. suweni baci giyan i jihe /
turgun.
493

Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 534－536-бб. «Каталог» (6) кітабы бойынша, Қытайдың
Бірінші тарихи мұрағатындағы бұл құжатың сақталу нөмірі мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша － 1914-029;
микрофильм бойынша － 061-2610. Қараңыз: «Каталог» (6), 469-б.
494
Яғни 1762 жылы 20 қаңтар.
495
Мұндағы дата қытайша жазылған.
496
Мұндағы жазулар өшіп кеткен.
497
Өкініштісі, мұндағы айтылған «тот жазуындағы», яғни қалмақ жазуындағы қосымша құжат біздің аударып
отырған құжаттың соңында берілмеген.
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jafara morin i ton. geli
wesimbure baita bisire akū babe gingguleme fonjifi.
hūdun boolanjime. emu dergi taiji janggisi dorgici
tucibufi tuwašatame benjibure oci acambi. umai
getukelerakū damu ceni udu niyalma be dosimbuha /
babe buksuri boolahangge umesi acahakūbi seme
ulhibume tacibume yabubuhaci tulgiyen. geli
ilhi bayarai jalan i janggin jutu. monggo hiya
tegus sebe tucibufi. ja jugūn deri jidere be
okdonobume unggifi. hasak i elcisa be ucaraha
manggi. ceni jihe turgun be getukeleme fonjifi //
hūdun boolanjifi suweni beye esebe tuwašatame
amala jikini seme takūraha bihe. te monggo
hiya tegus i boolanjiha bithede. jiyanggiyūn ambasai
afabuha be dahame hasak i elcisa be
baime jihei hargana i bade ucarafi jihe.
turgun be fonjici. alarangge. meni abulmambit /
han sei baci membe takūrafi. meni nukte ebsi
aihūs i jergi bade jihe turgun. jai jolbaras
soltong. cibak taiji juwe niyalma de
ujen kesi isibufi jaka šangnaha. geli meni baiha
baruk be onchodoho. ice
aniyai doroi /
enduringge ejen i elhe be baime. morin
jafaraci tulgiyen. gūwa baita akū sembi. esei
jihe elcin ninggun. kutule sunja gajiha
abulmambit sei
dele jafara morin juwan duin. emke muru aniya
biyai ice. ice juwe deri coohai kūwaran de //
isinambi. uttu ofi. ceni gajiha tot hergen i
bithe be suwaliyame alibume benebuhe seme
isinjihabi.
bithe
tot hergen i bithe be
tuwabume wesimbuhebi tulgiyen. ese isinjiha manggi.
aha meni baci uthai hafan tucibufi ceni /
dalaha udu niyalma be tuwašatame giyamun deri
gemun hecen de benebuki. erei jalin gingguleme
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donjibume wesimbuhe.
abkai wehiyehe i orin nadaci aniya aniya biyai ice
nadan de
fulgiyan fi i pilehe /
hese. hese wasimbuha sehe.
jorgon biyai orin ninggun. //
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, патшаның құлдары Чеңгунжаб, Маңгулай, Фулу және Жалуңга,
төмендегі мәлімдемені жіберіп отырмыз. Мұндағы айтылған іс туралы
хабар алғайсыз.
Хучас карауыл бекетіміздегі көк қауырсынға ие деген атағы бар
Фалимбао келіп мынаны мәлімдеді: «Қазақ тарабынан жіберілген тайжы
Цебек, қорғаушы Басаң қатарлы 11 адам жылқы жетектеп біздің
қосымша басқарып отырған Арқалықты және Урту-Бұлақ қарауыл
бекеттерімізге келіп, «біз патшаға тарту еткен жылқыны әкеле
жатырмыз» дегенді айтты. Біз тексеру жүргізген соң, 12-айдың 6-күні
оларға қарауыл бекетіміздің ішкі жағына кіруге рұхсат бердік».
Сонда, патшаның құлы мен әлгі көк қауырсынға ие деген атағы бар
Фалимбаоға: «қазақтар адам жіберген екен, ендеше, сендер асылы
олардың келу мақсатын, тартуға әкеле жатқан жылқыларының санын,
сондай-ақ патшаға мәлім етпек болған шаруаларының бар-жоғын
анықтап алған соң бізге тездетіп хабар жіберіп, [біз] бір жағынан тайжы,
жаңгин лауазымдылардың арасынан адам талдап алып, оларды осылай
қорғап әкелгізсек жөн болар еді. Ал сендер аталмыш мәселелерді
анықтап алмай-ақ әлгі адамдарды қарауыл бекеттің ішкі жағына өткізіп,
сонымен қоса дудәмәл хабар жеткізіп отырсыңдар. Бұларың тым дұрыс
болмады» деп тәрбие нұсқау бердім де оларды кері қайтарып жібердім.
Сонан соң, мен илхи-жалан-и-жаңгин498 лауазымды Жуту мен моңғол
хиясы Тегус қатарлыларды [қазақ елшілерін] қарсы алуға жіберіп, оларға
«қазақ елшілерімен кездескен соң, олардың келу мақсатын анықтап, тез

498

Илхи-баярай-жалан-и-жаңгин (ilhi bayarai jalan i janggin) – Цин патшалық әскери лауазым атақ. Қытайша
баламасы «фу хуцзюнь цаньлин (副护军参领)».
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арада адам жіберіп мәлім етіңдер де, өздерің елшілерді ертіп кейінірек
жетіңдер» дегенді тапсырдық.
Осыдан кейін, моңғол хиясы Тегус мынадай деп мәлімдеме жіберіпті:
«цзянцзюнь ұлықтардың қазақ елшілерін қарсы алып алу жөніндегі
тапсырысы бойыншы осылай шыққан біз Харгана жерінде әлгі
елшілермен кезігіп, олардан келу мақсаттарын сұраған едік, олар: «Бізді
Әбілмәмбет хан жіберді. Біздің ауылымыздан осыншалық алыстағы
Аягөз сынды жерлерге жүріп келуіміздің себебі – Ежен хан Жолбарыс
сұлтан мен Цебек тайжы екеуіне үлкен қамқолып білдіріп, көп бұйым
сыйлапты, сондай-ақ ол біздің қолға түсірген Барақты да кешіріп отыр,
осы себептермен біз жаңа жылды құттықтау салтына сай патшаның
аман-есендігін тілеп, оған жылқы сыйлауға келдік. Біздің өзге
мақсатымыз жоқ» деп жауап берді. Келе жатқан елшінің саны 6, олардың
5 атқосшылары бар. Әбілмәмбеттің патшаға тарту еткен жылқысының
саны 14. Бұлар жаңа жылдың 1-күні немесе 2-күні әскери лагерімізге
жетпек. Осы ахуалдарды [мәлім хатқа жазып], сондай-ақ олардың әкеле
жатқан тот жазуындағы хатты499 алдын ала сіздерге жіберіп отырмын».
Аталмыш елшілер осында жеткен соң, біз, патшаның құлдары,
жауынгер шығарып, солардың басшысы болатын бірнеше адамды керуен
бекеті арқылы Бейжіңге жіберемекпіз.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдемені жолдап отырмыз.
Цяньлун жылнамасының 27-жылы 1-айдың 7-күні Цяньлун патша
қызыл сиялы қылқаламмен мынадай бұрыштама қалдырған: «Тиісті
жарлық түсірілген».
12-айдың 26-күні.

38-құжат
499

Осы бір мәлімдемеге қарағанда, Әбілмәмбет хан осы рет Цин патшасы Цяньлунға хат жазған. Өкініштісі,
аталмыш тот жазуында жазылған хат мұнда сақталмаған.
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Шекараны тыныштандыру сол қол орынбасар цзяньцзюнь
Чеңгунжаб қатарлылардың «біз қосқан адамдарымыз қазақ
елшілерін Бейжіңге қорғап апара жатыр» деген мағынадағы
жолдаған мәлімдемесі (мәнжу тілінде)500
(Цянлун жылнамасының 27-жылы 1-айдың 3-күні)501
Құжаттың Құжаттың транскрипциясы
(Құжаттың ресми мәтінінен бұрын, осы құжаттың алғашқы
көшірілген кезіндегі хатталған шағын аннотациясы беріліп, онда:
«cenggunjab se. 正月十三日502. hasak i elcin be. bayarai janggin jutu be
tucibufi tuwašatame ebsi jihe babe wesimbuhe bukdari.», яғни «Чеңгунжаб
қатарлылар. 1-айдың 13-күні. «қазақ елшісіне баярай-жаңгин
лауазымды Жутуға қорғатқызып, Бейжіңге қарай жүріп барады»деген
мазмұнда патшаға көтерген мәлімдеме» делінген).
→
wesimburengge. /
aha cenggunjab. manggūlai. fulu. jarungga gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. jakan aha menei baci hasak i
elcisa be okdobume takūraraha monggo hiya tegus i
alibume boolaha. hasak i elcisai alaha gisun. jai
ese isinjiha manggi. uthai hafan tucibufi. ceni //
dalaha udu niyalma be giyamun deri gemun hecen de
benebuki sere jergi babe
donjibume wesimbuhe bihe. te aniya biyai ice juwe de
ilhi bayarai jalan i janggin jutu se elcisa be
tuwašatame isinjiha de. aha be dosimbufi fonjici.
amba muru kemuni ceni neneme alaha songkoi /
alaha ci tulgiyen. ede aha be duleke aniya
500

Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 537－539-бб. «Каталог» (6) кітабы бойынша, Қытайдың
Бірінші тарихи мұрағатындағы бұл құжатың сақталу нөмірі мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша － 1915-021;
микрофильм бойынша － 061-2707. Қараңыз: «Каталог» (6), 470-б.
501
Яғни 1762 жылы 27 қаңтар. Алайда, «Каталог» (6) кітабы құжаттың хатталған уақытын «Цянлун
жылнамасының 27-жылы 1-айдың 2-күні», яғни «1762 жылы 26 қантар» деп көрсеткен. Қараңыз: «Каталог» (6),
470-б.
502
Мұндағы дата қытайша жазылған.
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meni baci suweni elcisa be benebume takūraha meiren
dasidondob se amasi jidere de. mahacin de
tabcilabufi. dasidondob suweni bade genehe de. suweni
janghūs se uthai cooha tucibufi mahacin be
fargabume unggihengge umesi sain. suwe emgeri dahafi /
dain olji be gemu uheleci acame ofi. be
saišame urgujembi. damu aldasi marihangge majige
akūmbuhao seme henduhe de šaniyas i elcin šargaldai
sere niyalma julesi ibefi alarangge. be meiren
dasidondob be gaifi. mahacin be fargame genere de
yarlagat baturu i beye nimeme ujelefi. ini hanciki //
tanggū wuncere niyalma tutaha casi dobori dulime
yabure de. alin i wehe fuhešeme bekberdu sere
niyalma daribufi bucehe turgunde. gūsin funcere niyalma
tutaha. geli casi yabure de. gere i morisa
uladafi tutahangge bifi. genecibe ojomburakū ofi.
janghūs se mimbe takūrafi ce maiha manggi. be /
genefi mahacin de tabcilabufi. mini beye feye bahafi
niohušun i amasi jihe sembi. geli cibak sede onggolo
hese bimbime. suweni elcin jihe dari. be gemu jecen be
dabame nukteci ojorakū babe suwende
ulhebuhe bithe. suwe kemuni jecen be dabame
nukterengge adarame. jai suweni ere jidere de /
abulai i niyalma jihebio akūn seme fonjici.
alarangge. ere udu aniya meni ebergi ujan i nukte nimanggi
amba de gidabufi meni beyese ci. …503 gemu
amba ejen i aha oho seme hūlhidame gūnifi
majige dosi nuktehebi. te gemu gurifi meni de
nukte aigūs ci casi tehebi. ere inu //
fejergi urse i hūlhi ci banjinaha baita ofi. be
jidere de. meni abulmambit mende aika fonjire
oci. ere jergi babe donjibu seme afabuha. jai
abulai i nukte dergi ergide bi. be wargi ergi
abulbis i nukte be darifi yabure be. ce sarakū
ofi elcin takūrahakū sehe ci tulgiyen. geli /
alaha bade. te meni hasak i gubci gemu
503

Мұндағы бір сөз анық емес.
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ejen i albatu oho turgunde. cohome
elhe baime jihe. meni dorgi soltong bolot i
takūraha elcin basutai morin ci tuhefi. bethe
aibifi yabume muterakū. erebe dahame jihe. turman
ne bi. membe aici adarame obure babe jiyanggiyūn /
ambasai afabure be dahame yabuki seme alambi.
ahasi kimcime gūnici. abulmambit se hing sere
gūnin i emgeri dahafi. morin
jafarangge inu giyan i baita ofi. aha meni baci
ceni jafaha morin be alime gaihabi. damu
yali juken. taka beneci ojorakū ofi. niyaciha //
tucike erinde encu niyalma tucibufi gemun
hecen de benebureci tulgiyen. elcin cibak
kutule be dabume nadan niyalma be ilhi
bayarai jalan i janggin jutu be tucibufi. tuwašatame
giyamun deri gemun hecen de benebuhebi. erei
jalin gingguleme /
donjibume wesimbuhe.
abkai wehiyehe i orin nadaci aniya aniya biyai
juwan ilan de
fulgiyan f ii pilehe
hese saha sehe. /
aniya biyai ice ilasn //
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, патшаның құлдары Чеңгунжаб, Маңгулай, Фулу және Жалуңга,
төмендегі мәлімдемені жіберіп отырмыз. Мұндағы айтылған іс туралы
хабар алғайсыз.
Осыдан бұрыннырақ, біз моңғол хиясы Тегусті қазақ елшілерінің
алдынан шыққызғандығымызды, елшілердің не айтқандығын, сондай-ақ
қазақ елшілері жеткен соң біз жауынгерлерімізді қосып сол келгендердің
басшысы болып жүрген бірнеше адамдарын керуен бекеттеріміз арқылы
Бейжіңге жеткізетіндігіміз туралы мәлімдеме жазып жіберген
болатынбыз. 1-айдың 2-күні, илхи-жалан-и-жаңгин лауазымды Жуту
287

қатарлы адамдарымыз қазақ елшілерін бастап осында келді. Мен,
патшаның құлы, оларды шақырып алып, келген себептерін сұрап едім,
берген жауаптары олардың осыдан бұрын айтқан сөздерімен негізінен
ұқсас болып шықты. Патшаның құлы мен: «Былтыр, сендердің
елшілеріңді қорғап апарғызу үшін бізден жіберілген мейрин лауазымды
Дашидондоб кері оралғанда махачиндердің тонауына ұшыраған. Сонда
Дашидондоб сендерді іздеп барғанда, сендердің Жанғұс [есімді
адамдарың] дереу әскер жіберіп, махачиндердің соңынан түскен екен.
Бұл өте жақсы. [Өйткені,] қазіргі таңда сендер бізге бағынғандықтан,
соғысқа да, олжаға да бізбен ортақ болғандарың жөн. Мен [сол
әрекеттеріңді] өте жоғары бағалаймын және сол үшін қуанамын. Тек
сендер жол ортасында кері қайтып кетіп, істі соңына дейін
жеткізбегендерің не?» дегенді айқан едім, Санияздың Шарғалдай есімді
елшісі алдыға шығып былай деп жауап берді: «Біз мейрин
Дашидондобты ертіп алып махачиндердің ізіне түсіп бара жатқанда,
Жарлығат504 батыр қатты ауырып қалып, оның 100-ден астам жақындары
оны күту үшін қалып қалды. Сонан соң, түндетіп жорықтай келе
жатқанда Бекберді деген бір адамымызға таудан құлаған тас тиіп, ол
қайтыс болды, сонда тағы 30-дан астам адамымыз қалып қалды.
Жорығымызды жалғастыру барысында, мінген аттарымыздың табандары
тозып, әрі қарай жүре алмай қалғандарымыз да болды. Сонда Жанғұс әрі
қарай мені ғана жіберіп, өздері кері қайты. Сонан кейін, менің өзім де
махачиндердің қолына түсіп, жарақаттанып, тыр жалаңаш күйінде кері
қайтарылғанмын».
Мен тағы: «Цебек қатарлыларда патшаның осыдан бұрын түсірген
жарлығы бар, сонымен қоса, сендердің әр жолы келген елшілеріңе де
«шекараны бұзып келіп қоныстанбаңдар» дегенді айтып жатырмыз,
алайда, оған қарамастар сендер бәрібір шекара асып келіп мал бағып
жүрсіңдер. Не үшін осылай ітейсіңдер? Осы реткі келгендеріңнің ішінде
Абылайдың адамы бар ма?» деген сұрақтарды қойып едім, олар: «Соңғы
бірнеше жыл бойы жерлерімізге қалың қар жауған, ал біз болсақ
«мәртебелі Еженнің албатусы болдық қой, шекарадан біраз өтіп
қоныстансақ та болар» деген оймен қателесіп жүрген екенбіз. Қазір елдің
барлығы Аягөздің арғы жағындағы бұрынғы қоныстарына қайтып барды.
Бұл істердің барлығы малшы қаралардың білместігінен туындап отыр.
Осылай келерімізде, біздің Әбілмәмбетіміз бізге «егер ұлықтар бұл іс
504

Мәтінде бұл есім «jarlagat» деп жазылған. Ал жоғырыдағы бір құжатта бұл есім «jirlagsi» деп те хатталған.
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туралы сұрақ қойса, сендер осылай жауап беріңдер» дегенді арнайы
тапсырған. [Абылайдың елшісі барма деген сұраққа келсек], Абылайдың
қонысы шығыс жақта, ал біз болсақ батыс жақтағы Әбілпейіздің қонысы
маңын жағалап келгенбіз.505 Сондықтан Абылай бейхабар болғандықтан,
елшісін бізге қосып жібермеді» деп жауап берді, сондай-ақ ол тағы:
«Қазір біз, қазақтар, түгелдей Еженмен қарым-қатынас орнаттық,506 осы
себептен біз арнайы Еженнің аман-есендігін тілеп келе жатырмыз. Біздің
сұлтанымыз Болат жіберген Сұбытай есімді елшісі бізбен бірге келе
жатып аттан құлап, аяғын сындырып алды да жүре алмай қалды. Оның
атқосшысы
Тұрман
бізбен
бірге
осында.
Бізді
қалай
орналастыратындығын цзяньцзюнь өзіңіз біліңіз» дегенді айтты.
Мен, патшаның құлы, былай деп ойладым: Әбілмәмбет шың көңілімен
бағынғандықтан, оның патшаға жылқы сыйлауының да жөні бар.
Сондықтан, біз оның тартуға әкеле жатқан жылқысын тапсырып алдық.
Алайда, осы жылқылар тым болдырып қалған, дәл қазір әрі қарай жол
жүруге күйлері келіңкіремейді. Жер көктеген кезде, біз өз адамдарымыз
арқылы осы жылқыларды Бейжіңге жеткізбекпіз. Ал қазақ елшісі Цебек
және оның атқосшысы қатарлы жалпы 7 адамды керуен бекеттері
арқылы Бейжіңге бастап апарғызу үшін біз илхи-жалан-и-жаңгин
лауазымды Жутуды жібердік.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдемені жолдап отырмыз.
Цяньлун жылнамасының 27-жылы 1-айдың 13-күні Цяньлун патша
қызыл сиялы қылқаламмен мынадай бұрыштама қалдырған: «Хабардар
болдым».
1-айдың 3-күні.

39- құжат
505

Бұл сөйлемдегі бағытқа байланысты сөздерден қателік кеткен тәрізді. Шамасы, қазақ тіліндегі «сол» мен «оң»
сөзі моңғол-мәнжу ұғымы бойынша «шығыс» пен «батыс» деп мағынасы ауысып кеткен болса керек. Қандай
болмасын, мұндағы елшілер шығыс жақтан емес, батыс жақтан Цин территориясына кірді деген сөздер ақылға
сиыңқырамайды.
506
Мәтінде бұл сөйлем «біз қазақтар түгелдей Еженге бағындық» деп хатталған.
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Хебей-амбан Агуй қатарлылардың «қазақтар тапсырып әкелген
улеттерді Ілеге орналастырдық» деген мазмұндағы мәлімдемесі
(мәнжу тілінде)507
(Цянлун жылнамасының 27-жылы 2-айдың 25-күн)508
Құжаттың транскрипциясы
(Құжаттың ресми мәтінінен бұрын, осы құжаттың алғашқы
көшірілген кезіндегі хатталған шағын аннотациясы беріліп, онда: «agūi
se. 三月二十六日 509 hasak i alibuha ulet sebe ili de tebubuhe. hūl[šaha]
hasak morin. be adun benjibuha babe wesimbuhe bukdari.», яғни «Агуй
қатарлылар. 3-айдың 26-күні. Қазақ тапсырған улеттер Ілеге
орналастырылды. Айырбастап алынған қазақ жылқыларын жылқы
үйіріне апарып қойдық деген мағынадағы мәлімдеме» делінген).
→
wesimburengge. /
aha agūi. iltu. fungnehen gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. ere mudan hasak alibume
tucibuhe. jai bargiyaha ūlet haha hehe amba
ajige uheri juwan tanggū ilan anggala i dorgide.
haha gūsin ninggun.he emu tanggū sunja. haha //
jui gūsin nadan. sargan jui orin sunja. ereci
tulgiyen. geli hara halbang aiman i esenbai sere
emu niyalma bi. hara halbang serengge. hasak i wargi
julergi ergi de bifi. gisun banin usin tarire
banjire doro gemu hūisei emu adali be dahame. akim
gung moosa de afanbufi hūise sede acabufi /
tebubuki. funcehe juwe tanggū ilan anggala ūlet.
geli ere sidende siran siran i ili de baime
jihe juwan uyun ūlet haha hehe be suwaliyame
ubai ūlet de acabufi tebubuki. esei gajiha beyei
507

Бұл құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 570 － 571-бб. -б. «Каталог» (6) кітабы бойынша,
Қытайдың Бірінші тарихи мұрағатындағы бұл құжатың сақталу нөмірі мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша
－ 1929-004; микрофильм бойынша － 062-1259. Қараңыз: «Каталог» (6), 478-б.
508
Яғни 1762 жылы 20 науырыз.
509
Мұндағы сөздер қытайша жазылған.

290

ulha be gemu cende hethe obume. jai
uheri dalifi gajiha juwan minggan sunja tanggū /
emu morin i dorgide. akta morin. baitalaci ojoro
ajirgan uheri ilan tanggū gūsin juwe be.
hūlašaha hasak morin i adun de acabufi adulebume.
baitalara de belheburaci tulgiyen. funcehe geo morin
uyun tanggū jakūnju ninggun. ajirgan jakūnju uyun.
ilasei dahan ilan tanggū emke. juwesei dahan //
nadan tanggū uyunju ilan. uheri juwe minggan emu
tanggū ninju uyun morin be. suruk banjibufi
fusembure adun obuki. erei jalin gingguleme
donjibume wesimbuhe..
abkai wehiyehe i orin nadaci aniya ilan biyai
orin ninggun de /
fulgiyan fi i pilehe
hese. hese wasimbuha sehe..
juwe biyai orin sunja..
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, пақырыңыз Агуй, Илту және Фуңнехен, құлшылық етіп осы
мәлімдемені жолдап отырмыз. Мұндағы айтылған іске назар аударылғай.
Осы жолы қазақтардың бізге тапсырып берген, сондай-ақ [өз
тарабымыздан] қабылдап кіргізген улеттердің ер-әйелін, кәрі-жасын
қосқанда жалпы 203 адам болды. Ер адам 36, әйел адам 105, ұл бала 37,
қыз бала 25. Бұдан тыс тағы 1 қарақалпақ тайпасынан шыққан Есенбай
есімді адам бар болып шықты. Қарақалпақ дегеніміз, қазақтардың
оңтүстік-батысында тұрады екен, олардың мінез-құлықы, тілі және жер
егіп өмір сүру салты да хуэйсылармен510 ұқсас екен. Сол себептен әлгі
қарақалпақты «хуйэсылармен бірге тұрсын» деп әкім, «гуң» мәртебелі
Мұсаға тапсырдық. Қалған 203 улеттерді, сондай-ақ осы мерзім
аралығында арт-артынан іздеп Ілеге келген 19 улут ер-әйелдерін
осындағы [бұрыннан тұрып келе жатқан] улеттермен бірге
орналастыратын болдық.
510

Яғни «сарттармен». Бұл жерде түркі мұсылмандары мнңзеліп тұр.
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Аталмыш улеттердің өздерімен бірге әкелген511 малдарының барлығы
осында алып қалынып, улеттердің тіршілігіне пайдаланатын болды.
Бұдан тыс, олардың айдап әкелген жалпы саны 2501 болып келетін
жылқыларының ішінде іске жарамды 332 айғыр бар екен, оларды біз
өзіміздің қазақтардан айырбастап алған жылқы ұйырына апарып
пайдаланатын болдық. Қалған 986 бие, 89 айғыр, 3 жастағы 301 құлын
мен 2 жастағы 793 құлын, жалпы саны 2169 жылқыны біз бір үйірге
бөліп, өсіретін болдық.
Аталмыш іске байланысты осы хатнама жіберіліп отыр.
Цяньлун жылнамасының 27-жылы 3-айдың 26-күні Цяньлун патша
қызыл сиялы қылқаламмен мынадай бұрыштама қалдырған: «Бұл туралы
тиісті бұйрық түсірілген».
2-айдың 25-күні

40-құжат
Хебе-амбан Агуйдың мәлімдемесі, мұнда «қазақтарға түсірілген
патша бұйрынғын арнаулы адам арқылы жеткізудің қажеті жоқ»
делінген (мәнжу тілінде) 512
(Цяньлун жылнамасының 27-жылы 4-айдың 27-күні513)
Құжаттың транскрипциясы
→
aha agūi gingguleme
wesimburengge.
hese be gingguleme dahame jalin. ere aniya
duin biyai orin sunja de alime gaiha
coohai nashūn i baci jasiha
hesei dorgide. jinggeri sei baci hasak ci hūdašame /
jihe ursei gajiha abulmambit i wesimbuha bithede.
musei cooha ceni niyalma ulha be gajiha.
amcame jiha niyalma be tatahe sehe tot hergen i
bithe be tuwaci. umai jaka agūi i baci
511

Бұл сөйлем мен келесі сөйлемде айтылатын малдардың айырмашылығы анық көрсетілмеген.
Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-том, 601606-бб.
513
Яғни 1762 жылы 20 мамыр.
512
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iltu sebe unggifi. ceni niyalma ulha be /
gajihangge waka. hono duleke aniua agūi se
ceni hasak i nukte be bašara. eici siran
siran i jihe urse jidere de. ceni niyalma ulha be
gajiha seme jorime gisurehengge. onggolo emgeri
duleke baita be. ce hono uttu tucibume
wesimbuhe kai. aika ere mudan iltu. fungnehen /
se isinafi. ceni niyalma be gajire. ulha be
bargiyara oci. ce ele gelere de isinambi.
tuttu neneme agūi se wesimbume isinjiha manggi.
bi uthai ere mudan teile oncodome guwebukini
seme hese wasimbuha. hasak i urse fafulaha be
jurceme. emdubei jecen be dabame nuktenjire be /
giyan i nišalame icihiyaci acacibe. damu ce gemu
hūlhi hasak. dahame dosika aniya cinggiya. te
aika uthai nišalame icihiyafi. gajiha niyalma be
amasi unggire. ulha be bibure oci. mini
gūninde jenderakū bime. ce inu urunakū baita obume
baime wesimbure de isinambi. te hono inemene /
kesi isibume. ambaliyagū be tuwabume. jai emu
mudan guwebufi. ketukeleme neileme ulhibuhe manggi. ce
jai halarakū oci. uthai nišalame icihiyaha
seme. cende inu gasara hacin akū ombi.
erebe agūi sede jasifi. kemuni mini jakan
wasimbuha hesei songkoi iltu. fungnehen se isinafi. /
aika hasak i niyalma ulha be jafafi gajici.
uthai weile arara be baiburakū. gajiha niyalma
ulha be. an i amasi bukini. ede fenggan be
tucibufi juwe hiya gaifi. gajiha niyalma ulha be
hasak i abulbambit de amasi benebufi. abulbambit de
suweni hasak i urse fafulaha be jurceme. urui /
jecen be dabame nutenjire turgunde. ili de
tehe ambasa. suwembe ujeleme weile arafi
isebure be tuwabuki seme. amba ejen de wesimbuhe. amba
ejen i hesei suwembe ice dahame dosika niyalma.
ere mudan teile oncodome guwebu. jafaha niyalma
ulha be amasi šangname bukini. getukeleme neileme /
293

ulhibufi. ereci julesi cembe damu nuktei
urse be saikan bargiyatame ekisaka banji. aika
kemuni balai jecen be dabame nuktenjici. bi inu
ainaha seme emdubei kesi isibure kooli akū.
urunakū ambasai icihiyaha songkoi obume seme
getukeleme neileme ulhibukini seme hese wasimbu. /
agūi se ere hese be alime gaifi adarame
icihiyaha. iltu. fungnehen sei genehe adarame
oho babe. uthai donjibume wesimbukini sehe.
ineku inenggi geli alime gaiha coohai nashūn i
baci unggihe bithei dorgide
hesei abulbambit de wasimbure hese be. abulai de /
inu emu ubu arafi unggikini. fenggan be
tucibufi unggire babe halafi. fungnehen be unggikini
sehebe gingguleme dahafi baicaci. duleke aniya
aha agūi. iju. fungnehen i sasa tarbahatai i
jergi bade isinafi. damu jecen i dorgide tehe
hasak sabe gelebume bašafi unggihe. umai ceni /
morin ulha be gaiha. niyalma be tantaha ba
akū. tere mudan dahame genehe ududu tanggū
hafan cooha uhei sarangge. damu ceni ukcafi
baime tucike ūlet sei yaluri jihe morin be
amasi buhakū. hasak sa buran taran i casi
gurire de. waliyafi genehe uyunju geo daha be /
bargiyahangge yargiyan. ubabe gemu
donjibume wesimbuhe babi. unenggi ceni morin ulha.
jaka hacin be gaiha bihe bici. duleke aniya
tuweri ce inu gelhun akū coohai uncehen be
dahame dosifi. geli jecen dabafi dosi nuktenjirakū
ombihe. te jecen dabafi nuktejihe urse. amba /
dulin gemu abulbambit. abulbis juwe nofi i
harangga naiman otok i niyalma. ce waka
weile de geleme. geli jabšan de kemuni bahafi
dosi nuktejire be ereme gūnire jakade.
teni uttu
wesimbuhebi. abulai oci. hono /
ejen i hese be gingguleme dahame. ini harangga otok i
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urse be kadalame. umai jecen dabafi tehengge akū.
geli jecen dabafi tehe urse de amasi bederekini
seme juwe ilan mudan selgiyehe. geren ini gisun de
dosirakū ofi. tuttu abulbambit sei bithede
abulai umai gebu sindafi /
wesimbuhakū. ere jergi turgun be. gemu
ejen i genggiyen i bulekušere ci guweme muterakū.
jakan hasak hara tuluši se ili de
isinjifi. ahasi i baci emgeri
gosire hese be getukeleme ulhibufi. jafafi gajiha
homang bekei be sindafi. hara tuleši i sasa
da nukte de amasi unggihe be. ere biyai
orin juwe de
donjibume wesimbuhebi. te
enduringge ejen geli hasak i hūlhi mentuhun be
jilame gosime. gajiha ulha be an i amasi bukini.
geli abulai de emu ubu /
hese nonggime bahabukini seme
hese wasimbuhangge. yala ele ambalinggū. tumen ba i
tule baita arbun muru be
genggiyen i bulekušehakūngge akū. aha uthai
dergi hese be gingguleme dahame. weile de gajiha
homang sei ulha be. gemu cende šangname buki. /
damu te jing birai muke amba ucuri. morin i
dorgi unaga geli labdu. te ci dalime
benebuci. gasihiyabure be akū obume muterakū.
ahasi i baci onggolo abulai de takūraha
hasak hojan tapusar sei da bojoho bade.
anagan i sunja biyai dorgide uthai ili de /
amasi isinjici ombi. ese isinjiha manggi.
amasi šangname bure ulha be. sain derengge
hiya hafan be tucibufi morin dalibume. ceni sasa
amasi gamabuki. jai abulbambit tasigan i hanci
tahebi. homang se oci. musei jecen i hanci /
tehebi. ere hacin i morin ulha be. abulbambit
sede benebufi. ulame šangname bubuci. benetele amasi
gajitala. urunakū gasihiyabure be dahame. homang
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se elemangga
enduringge ejen i kesi be yooni bahafi alirakū be
boljoci ojorakū. ere hacin i ulha be. uthai /
hanci be tuwame šuwe da niyalma homang bekei
sede šangname bume. abulai abulbambit sede
damu wasimbuha
hese be benebuki. jai hasak sa banitai hūlhi.
te gaitai ili i amban ceni bade genere oci.
hasak sa balai kenehunjeme be akū obume muterakū. /
abulai. abulbambit i tehe ba ishunde sadalabuhange
geli umesi goro. cembe isabume muterakū de.
babade šodome yabure. morin ulha benere jalin
amban i bade genehe seme. ceni gūnin geli majige
tarhūn ojoro be boljoci ojorakū. aha i mentuhun
gūninde. amban unggire be anafi. abulai de /
takūraha hojan tapusar boljoho songkoi isinjire
oci. akdaci ojoro derengge sain getuken hiya
juwe ilan tucibufi. dendeme
hese benebume. cende šangname unggire morin be sasa
dalime gamabuki. boljoho anagan i sunja biyai
dolo isijihakū oci. ninggun biyai icereme /
inu uthai unggiki.
hese aika aha i baiha songkoi yabubuci. abulai.
abulbambit sede wasimbure
hesei dorgi. emu juwe gisun dasafi. eici
dorgici encu arafi šangnafi unggire. eici aha i
baci gingguleme /
hese de dosimbume arafi. doron gidafi. afabume
benebure babe. ne beleni aliyakiyara šolo de
gingguleme
hese be baime
wesimbuhe.
tacibume hese wasinjiha erinde. gingguleme dahame yabuki /
aha agūi.
ejen i kesi be alihangge umesi ujen. jecen ergide
holbobuha ele baita de. heni majige mentuhureme
gūniha babe gelhun akū gidaci ojorakū
296

bime. dalhidame
wesimbuhe jalin inu umesi gelembime olhombi.
damu bairengge.
enduringge ejen genggiyen i bulekušereo. erei jalin
gingguleme
wesimbuhe.
abkai wehiyehe i orin nadaci aniya sunja biyai
orin nadan de /
fulgiyan fi i pilehe
hese. sini gūnihangge inu. hese wasimbuha sehe..
duin biyai orin nadan. /
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Пақырыңыз мен, Агуй, патша бұйрығы бойынша іс
атқарылығандығы туралы төмендегі мәлімдемемді жазып жіберіп
отырмын.
Биыл 4-айдың 25-күні Әскери істер басқармасынан (Ұлы кеңестен)
хат келіп, онда былай делінген екен:
«Патша ағзамнан мынадай бұйрық келіп түсті: «Жіңгеридің
мәлімдемесіне қарағанда, саудаға келген қазақтар Әбілмәмбеттің тот
тілінде жазған хатын әкелген екен, онда біздің әскери адамдарымыз
олардың малдарын тонап, кейін сол малдарын сұрап барған адамдарын
ұрып-соққандығы айтылған көрінеді. Әбілмәмбет бұл жерде жақын
арадағы оқиғаны емес (жақын арада Агуй Ілту сындыларды сол жаққа
жіберіп, олардың адамдары мен малдарын тонаған), өткен жылғы
оқиғаны (онда Агуй сындылар сол жаққа барып қазақ ауылдарын кері
қуған еді) меңзеп тұрған тәрізді; немесе, ол әлгі өздерінің малдарымен
бірге біз жаққа өтіп келіп, кейінірек біздікілер тарабынан малдарымен
бірге тұтқындалған адамдарына байланысты болған оқиғаны меңзеп
тұрған болса керек. Бұл бір өтіп кеткен іс екендігіне қарамастан қазақтар
оны қайтадан осылайша көтеріп жатыр екен. Осы рет Ілту, Фуңнехен
сындылар олардың адамдары мен малдарын тонағанда, олар
бұрынғыданда үрейлеген болса керек. Осыны ескере отырып, мен
әлгінде Агуй сындылардың мәлімдемелері келуден бұрын бұйрық
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түсіріп, осы жолы қазақтарды кешірейік дегенді айтқан едім. Әрине,
қазақтар салынған тиімге қарамастан осыған дейін жалғасты шекара
асып келіп қоныстануда, сондықтан оларды жазалауға тиістіміз.
Дегенмен, осы қазақтардың бәрі қарадүрсін адамдар, олардың бізге
бағынғаныда көп уақыт болған жоқ, сондықтан да, оларды қазірден-ақ
қатаң түрде жазалау, қолға түскен адамдарын ғана босатып, малдарын
өзімізге қалдыру – маған обалдау болып көрінді. Олай істеген жағдайда,
олар тағыда осы реткідей арыз айтпай қоймайды. Ендеше, біз оларға
тікелей қамқорлық көрсету арқылы өз еліміздің ұлылығын паш етсек. Біз
олардың кінәсін тағы бір рет кешіріп, оларға тағыда тәпештеп тұрып
ақыл-кеңесімізді айтайық. Егер олар сонда да ескі қылықтарын
өзгертпейтін болса, біз оларға содан кейін барып қатаң жазалау шарасын
қолданайық. Сода ғана олар бізге өкпелей алмас. Осы сөздерім Агуйге
жеткізілсін. Сонымен бірге, менің осыдан бұрынырақ түсірген
бұйрығымда айтылғандай, егер Ілту мен Фуңнехен сындылар
қазақтардың адамдары мен малдарын ұстап алған болса, олар әлгі
қазақтарды жазаламай-ақ ұсталған малдарымен бірге кері қайтарып
жіберсін. Олар Фуңган сынды екі хияны жіберіп, әлгі тартып алынған
адамдар мен малдарды Әбілмәмбеттің тұрған жеріне жеткізсін. Сонымен
бірге Әбілмімбетке: «Сендердің қазақтарың салынған тиымға қарамай
ылғи да шекара асып мал бағуда. Сол себептен, біздің Іледе тұратын
ұлықтарымыз оларды қатаң түрде жазаламақ болып, сол мақсатта патша
ағзамға мәлімдемелерін жазып жіберген. Сондай-ақ олар «патша ағзам
қазақтар  жаңадан бағынып келген адамдар, содықтан оларды осы жолы
кешіріп, ұсталған адамдары мен малдарын өздеріне кері қайтарып
берейік. Сонымен қатар оларға мынаны жеткізіңдер: Осыдан былай, олар
міндетті түрде өз адамдарын жақсы басқарып, тыныш өмір сүрсін. Егер
қайтадан өз беттерінше шекара асып келіп қоныстанатын болса, мен
оларды осы реткідей қорғап-қолпаштай беруімнің қисыны жоқ. Сол
шекара асып келгендер міндетті түрде біздің ұлықтар айтқан ереже
бойынша қатаң түрде жазаланады» деп бұйрық түсірді» дегенді жеткізсін.
Осы бұйрығымды алған соң, Агуй өзінің аталмыш істі қалай атқармақ
болғандығы туралы, сондай-ақ Ілту мен Фуңнехен сындылар әрі
барғаннан кейін жағдайдың қалай өрбігендігі туралы дереу мәлімдеме
жазып жіберсін».
Осы күні, Әскери істер басқармасынан (Ұлы кеңестен) тағы хат
келіп, онда былай делінген:
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«Патшадан бұйрық түсті. Онда: «Менің Әбілмәмбетке жазып
жіберген бұйрығымның бір көшірме нұсқасын жасап, Абылайға
жіберіңдер. Бұйрықты апарғызу үшін Фуңганды емес, Фуңнехенді
жіберіңдер» делінген».
Осы іске байланысты айтарым: былтыр, пақырыңыз Агуй мен, Ижу,
Фуңнехен сынды адамдармен бірге Тарбағатай сынды жерлерге барған
соң, тек шекара асып мал бағып жүрген бірнеше қазақтарды қорқытып
қойғанбыз, онда біз олардың жылқы малдарын тонап, адамдарын
соққыламағанбыз. Бұл туралы сол кезде бізбен бірге барған жүздеген
жауынгерлеріміз куә бола алады. Мұнда тек мына бір жәйтті
айтуымызға болады: олардан 514 қашып шығып бізге бағынып келген
улеттерге тән жылқылар бар, біз сол жылқыларды оларға (қазақтарға)
қайтарып бермегенбіз; сонымен бірге, қазақтар жан-жаққа ыдырап
қашқан кезде 90 бие мен құлындарын жұртқа тастап кеткен  бұл да
шындық. Бұл жөнінде біз әлдеқашан мәлімдеме жазып жіберген
болатынбыз, ол мәлімдемелеріміз мұрағатта сақталынған. Егер біз
олардың айтқанындай жылқы малдары мен зат-мүліктерін тонаған
болсақ, онда олар өткен қыста қайтадан біздің ізімізді қуып келіп,
шекара асып біздің ішкі жағымызға қоныстанбаған болар еді!
Қазіргі шекара асып келіп қоныстанып жатқандардың көбісі
Әбілмәмбет пен Абылай сынды екі адамға қарасты найман тайпасының
адамдары. Олар бір жағынан жазалауға ұшыраймыз ба деп
қорқадыүрейленеді де, екінші жағынан орай тауып шекара асып келіп
біздің ішкі жағымызға қоныстанғылары келеді. Осы себептен де, олар
әлгінде мәлімдеме жазып жіберіп отыр. Мұнда, Абылай қандайда
болмасын патшаның бұйрығына құлақ асып, өзіне қарасты тайпа
адамдарын тежеуді, сол адамдарды шекара асып қоныстандырмауға
тырысуды біледі. Шекара асушыларға ол 2-3 мәрте ақыл айтып оларды
өзіне қайтарып алған; оған қарасты жұрт та оның сөзін тыңдап, біздің
ішкі жағымызға кірмеген. Осы себептен болса керек, әлгі Әбілмәмбеттің
көтерген хатына Абылай өз қолын қоймаған. Осы бір жәйттің сырын,
міне, патша ағзам бірден-ақ түбіне дейін байқап қойып отыр! Әлгінде,
Қаратүлеуші сынды қазақтар Ілеге келген шақта, біз оларға патшаның
бұйрығын жеткізіп, өзіміздегі осыдан бұрынырақ тұтқындалған Қомаң
мен Бекейді босатып, сол Қаратөлеушілермен бірге өз ауылдарына
қайтарғанбыз. Ол іс туралы біз осы айдың 22-күні патша ағзамға
514

Яғни қазақтардан.

299

мәлімдеме жазып жібергенбіз. Қазір, міне, патша ағзам қазақтардың
ақымақ қылықтарын аянышпен қарап, олардың тоналған малдарын
қайтарғызумен бірге, тиісті бұйрығының бір көшірме нұсқасын
Абылайға да жеткізілсін деп нұсқау беріп отыр  осыдан-ақ патша
ағзамның қандай ұлы данышпан екендігін көруге болады! Патша ағзам
тіпті мың-мың шақырым шалғайдағы жәйттердің де анық-қанығына көз
жеткізіп отырғой, міне! Біз, патшаның құлдары, патшаның осы бұйрығы
бойынша дереу әлгі өткізкен қылмысы үшін малы тәлкіленген Қомаң
сындылардың малдарын түгелдей өздеріне қайтарып бермекпіз.
Дегенмен, дәл қазір өзен сулары көтерілген шақ, ал әлгі қайтарылатын
жылқылардың арасында құлын-тайлар да аз емес, егер осындай кезде сол
малдарды кері қайтарсақ, жолда шығынға ұшырап қалуы да ықтимал.
Осыдан бұрынырақ біз Қожантабысар есімді қазақты Абылайға
жібергенбіз, сол кезде ол кібісе 5-айда Ілеге қайтып келмек болған.
Сондықтан, біз Қожантабысар қайтып келген соң, өз тарабымыздан
келбетті хия қолбасшыларымызға жеткілікті әскер қосып беріп, сол
Қожантабысармен бірге Абылайға қайтарып беретін әлгі жылқыларды
кері айдап апарғызбақпыз.
Сонымен қоса, біз мына бір жәйтті де айтқымыз келеді: Әбілмәмбет
Ташкенттің маңында тұрады, ал Қомаң сындылар болса біздің шекараға
жақын жерде тұрады. Егер біз аталмыш жылқыларды Әбілмәмбеттің
жеріне апарып беретін болсақ, онда әрі-бері көп күн жол жүріп, әлгі
жылқылар сөзсіз зардап шегеді де, Қомаң сындылар да керісінше патша
ағзамның қамқорлығына мүлдем бөлене алмай қалады. Осыны ескере
отырып біз істі былайша атқарсақ деп отырмыз: аталмыш жылқыларды
тікелей Қомаң сындыларға қайтарып беріп, Абылай мен Әбілмәмбетке
тек патшаның бұйрығын жеткізсек. Жолдың алыстығымен бірге, мұнда
тәбиғатынан ақымақ болып келетін қазақтардың мінез-құлықын да
ескеруміз керек сияқты. Өйткені, егер біздің Іледегі ұлықтарымыз
кенеттен олардың тұратын жеріне барған жағдайда, сол жерлердегі
қазақтар сол ұлықтардың барғандығын әр түрлі әңгімеге айландыруы
мүмкін. Ал Абылай мен Әбілмәмбеттің тұратын жерлері бір-бірінен алыс,
оларды бір жерге бас қосқызудың өзі қиын. Мұндай жағдайда әрі-бері
мал айдап жүру адамды тоздырады. Сонымен қатар, олар біздің арнаулы
ұлықтар жібергендігімізді көрген соң масайранып, бізден сескебей
кетулері де мүмкін. Сондықтан, біздің ойымызша, ұлықтарымызды
оларға жіберудің керегі жоқ. Егер Абылайға жіберілген әлгі
300

Қожантабысар есімді адам уағдаласқан уақыт ішінде, яғни кібісе 5айдың ішінде кері қайтып келсек, біз оларды 6-айдың басында қайтадан
әрі аттандырсақ та болады.
Егер патша ағзам біздің айқан осы ұсынысымызды мақұл көрсе,
онда әлгіндегі Абылай мен Әбілмәмбеттің атына түсірілген патша
бұйрығындағы бір-екі сөйлемі өзгертілсе; немесе, Орда істер уәзірлігі
патша бұйрығының жаңа нұсқасын жазып шығарып, оны патша ағзам
қайтадан адамдарға түсірсе; тіпті былай істеуімізге де болама екен:
патша мақұл еткен жағдайда, біз патшаның осы реткі түсірген
бұйрығына қосымша енгізіп, оны өзгертіп жазып шыққан соң үстіне
мөрімізді басып Абылай мен Әбілмәмбетке жіберсек.
[Біздің жоспарымызда айтылған 6-айдың басында Абылайға] адам
жіберуге дейінгі аралықта бізде бос уақыт бар, демек, біз үшін патша
бұйрығын күтуге уақытымыз жетеді. Сол себептен де біз өзіміздің осы
мәлімдемемізді жазып жіберіп, патша ағзамнан тиісті нұсқау сұрап
отырмыз. Патша ағзамнның қасиетті нұсқауы келе салысымен біз сол
нұсқауға қарап істі әрі қарай атқармақпыз.
Мен, патшаның құлы Агуй, патшаның аспандай қамқолығына
бөленіп жүрген адаммын. Ал осында меңзелген істердің барлығы [өз
басыма емес] шекара аймаққа байланысты болып отыр. Ендеше, мен осы
істерге байланысты өз ойымды патша ағзамға айтпай қалайша жасырып
қалмақпын! Міне, мен осыларды ескере отырып, әдепсіздік болып
қалама деп сескенсем де осыншалық көп сөзді сілтеп, патша ағзамға
мәлімдемемді жазып жіберіп отырмын. Патша ағзам данышпандығын
көрсетіп, осындағы айтылған іс туралы өз пікірін білдіргей.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жазылды.
Цяньлун жылнамасының 27-жылы 5-айдың 27-күні патша қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырды: «Сенің
уайымдағаныңның жөні бар. Тиісті бұйрық түсірілді».
4-айдың 27-күні.

41-құжат
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Хнебей-амбан Агуйдың «адам шығарып, патшаның бұйрығын
қазақ ханы Абылай қатарлыларға жібердік» деген мазмұндағы
мәлімдемесі (мәнжу тілінде)515
(Цянлун жылнамасының 27-жылы 6-айдың 8-күн)516
Құжаттың транскрипциясы
(Құжаттың ресми мәтінінен бұрын осы құжаттың алғашқы
көшірілген кезіндегі хатталған шағын аннотациясы беріліп, онда: «agūi.
七月初十517 hese be dahame kiyoošul sabe tucubufi abulai sede ulame hese
wasimbume bithe benebure babe wesimbuhe bukdari.. 行文底一存 », яғни
«Агуй. 7-айдың 10-күні. «патшаның бұйрығы бойынша Кияошул
қатарлыларды жіберіп, патшаның түсірген жарлық хаты әрі қарай
Абылай сындыларға апарғызылды» деген
мазмұндағы мәлімдеме.
Жіберілген хатнаманың бір дана түпнұсқасы сақталынды» делінген).
→
wesimburengge. /
aha agūi gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. jakan aha agūi i
wesimbuhe hasak sade morin ulha benebure. abulai
abulbambit sede
hesei bithe benebure baitai jalin. alime gaiha //
hesei dorgide. te beleni hesei bithe benebure
unde oci. hono emu baita obufi. jakan
wasimbuha hesei songkoi atamboo. mosingga juwe
niyalma. jai tubai baita ulhire niyalma be emke
dalabufi. ūlet hiyasa be emu niyalma unggime
tucibufi genebufi. abulai i elcin takūraha yarguyan /
tašan babe yargiyalabuci acambi. erebe agūi de
jasifi. ere hesei bithede araha fungnehen i
515

Бұл құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 1-құжат, 623 － 629-бб. «Каталог» (6) кітабы бойынша,
Қытайдың Бірінші тарихи мұрағатындағы бұл құжатың сақталу нөмірі мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша
－ 1953-030; микрофильм бойынша － 063-2075. Қараңыз: «Каталог» (6), 498-б.
516
Яғни 1762 жылы 28 шілде.
517
Мұндағы сөздер қытайша жазылған.
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gebu be halame dasafi. we be tucibufi atamboo
sei sasa unggici. uthai tere niyalma gebu be
jukime arafi taka asarabume. hasak elcin
atahai se ili de isinaha manggi. cembe /
icihiyafi jurambuha amala. udu inenggi dulefi.
ere hesei bithe be jai tucibuhe urse de
afabufi. abulai i jakade benebukini. abulbambit i
nukte umasi goro. inde bure hesei bithe be
uthai abulai de afabufi. abulai be niyalma
takūrafi. ulame abulbambit de benebukini. aika //
hesei bithe dorgi hergen be halame dasataci
ojorakū oci. agūi i baci alhūdame juwe
ubu arafi cende unggikini. miterakū oci.
uthai cende hesei bithe bure be joo. agūi i
baci hesei bithe dorgi gisun gūnin be. ne
tucibuhe niyalma. jai atamboo sede akūmbume ulhebume /
alafi. cembe ejefi hasak de isinaha manggi.
abulai de anggai ulhibume alakini. abulbambit de
inu abulai be ulame ulhibukini. da hesei
bithe be ildun de an i amasi afabume benjikini
sehebe gingguleme dahafi. baicaci. jakan abulai i
baci takūraha elcin tapusar. jabu se. jai /
morin i ejen bekei se ili de jihe be
ahasi
ejen i gusire hese be getukeleme ulhibufi. morin
jaka be yooni amasi šangname bufi. amasi unggihe
jergi babe
donjibume wesimbuhe bihe. te abulai sede //
hesei bithe benebure. atahai i elcin ofi genehengge
yargiyan tašan be yargiyalabume babe. emu baita
obukini seme
tacibume hese wasimbuhengge. umesi emursu lali.
enduringge genggiyen akūnahakūngge akū. aha gingguleme
tuwaci. erei onggolo alime gaiha abulai sede /
wasimbure
hesei bithede. gemu
boobei gidahabi. halame dasara alhūdame arara de
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mangga be dahame. ere
hese be ahasi de wasimbufi ulame abulai sede
bithe unggire de obufi. bithe arafi doron /
gidafi abulai sede genebuki. abulbambit de
benebure bithe be.
hese be dahame. abulai de isibufi. ini baci
ulame benebubuki. jai elcin tapusar se ili de
isinjifi aliyame tehe de. tucibufi tuwašatara
hiyasai baru. te //
amba ejen kesi isibume. morin ulha be gemu mende
amasi šangname buhe. aika meni abulai de
karu elcin takūrara oci. abulai de derengge.
ombi. geren hasak sa umasi urgunjembime. inu
ele gūnin sidembi seme. emdubei gisurere be
tuwaci. hono tapusar sei gūnin waka. /
abulai i cembe tacibuha gese. tere nerginde
aha agūi bi hūlhidame gūnihangge. aha mini
baci
hesei bithe benebure jalin
wesimbuhe bukdari. ninggun biyai icereme toktofi
pilefi amasi isinjici ombi. isinjiha manggi. aicibe /
uthai
hese be benebume niyalma takūrambi seme gūnifi.
tuttu cembe jurambure doroi buda ulebuhe de.
geren i juleri elcin tapusar sede. ere ninggun
biyai icereme meni baci abulai de niyalma
takūrambi seme okjoslame gisurehe bihe. te //
atahai i isinjire be aliyafi. imbe jurambuha
amala jai niyalma takūrafi benebuci. inu
sitabure hacin akū. damu tulergi aiman i
urse akdun be umasi ujelembi. hetuhe inenggi
dulentele taka genere niyalma akū oci. majige
kenehunjere be akū obume muterakū bime. amaga /
inenggi ahasi i gisun be akdarakū de isinambi.
aha ai gelhun akū beyei okjoslame babe
gidame daldame. tulergi aiman de akdun ufarabure
ufaraburakū be bodome yaburakū. uttu ofi.
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yargiyan be jafafi gingguleme
ejen de tucibume /
wesimbufi. baturu hiya kiyoosul. ilaci jergi hiya
šotong. sula faššabure beiboo be tucibufi.
abulai sede ulame
hese wasimbume bithe benebuki. jai atahai i gajiha
abulai i wesimbure da bithe be udu
tuwabume wesimbuhe bicibe. ne ubade sarkiyafi asaraha //
jise bimbime. eiten kenehunjecuke turgun be geli
akūmbume aha de ulhibume
hese wasimbuha. ere ildun de. abulai i elcin
takūraha yargiyan tašan be yargiyalabuci. atahai
isinara onggolo sereburakū de. abulai miyamišara
mayanbure gūnin akū ofi. kemuni yarguyan babe /
bahaci ombi. aika abulai i unggihengge waka oci.
kiyoosul se uthai atahai
genggiyenbe hargašafi amasi jidere de
ejen kesi isibume abulai side wasimbuhe
hesei bithe. šangnaha jaka hacin be an i atahai de
afabufi gajiha babe. abulai de ulhibume alara /
ofi. atahai nukte de marifi inu singgebume
muterakū ombi. ere sidende aha agūi
atahai i eiten turgun kenehunjecuke babe ulhibume
wasimbuhe
hesei songkoi kiyoosul sede narhūseme alafi. abulai de
fonjici gisun ci aname tacibufi. jabdure be //
tuwame ere biyai ice jakūn de jurambufi
kemuni emu baita obufi yargiyalabuki. kiyoosul
ere aniya idu halaci acara niyalma. hasak ci
amasi isinjiha manggi. uthai giyamun deri
gemun hecen de amasi unggifi. eiten babe
ejen i fonjire de belhebuki. mingšui ere sidende /
isinjicibe. aha agūi taka ini sasa
tefi. neneme wasimbuha
hese be gingguleme dahafi. atahai i isinjire be
aliyafi. ini baime
wesimbuhe morin i baita be icihiyafi. nenehe songkoi
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icihiyafi da nukte de amasi unggiki. kemuni /
atamboo mosingga sede ceni beye alime gaiha
tacibuha hese be kimcime fonjifi. dasame cembe
unggire be baibure baiburakū babe. encu
genggiyen i bulekušere be baime wesimbuki. uttu ofi. da
hesei bithe juwe hacin be gingguleme uhufi. coohai
nashun i bade afabume benebuheci tulgiyen. //
hesei bithe. jai jasiha
hesei dorgide. abulai sede ulhibume wesimbu sehe
hesei songkoi. acamjame arha abulai sede yabubure
bithei jise be. suwaliyame
tucibume wesimbuhe.
gengiyen i bulekušeo.. /
abukai wehiyehe i orin nadaci aniya nadan biyai juwan de
fulgiyan fi i pilehe
hese sain. saha sehe..
ninggun biyai ice jakūn. //
←
Қосымша құжаттың транскрипциясы
→
yabubuha bithe jise.. //
ili i hebei amban. dorgi alban. aliha amban.
gūsa be kadalara amban. ambasai bithe. hasak
han abulai abulbambit518 de alibume unggihe.
dergi hese be gingguleme dahara jalin..
amba ejen i hebei amba agūi mende
hese wasimbuhangge. abulai abulbambit519 sede hese wasimbu. urumci de //
hūdašame jihe hasak deri abulbambit sei urumci i
ambasa de alibuha bithe be bi bulekušeme tuwaha.
duleke aniya bolori suweni niyalma tarbagatai i
jergi bade jifi nuktehe be. ili de tehe
ambasa ere ba be meningge seme. suweni niyalma be
518

Мұндағы екі есім қатар қойылып (Абылайдың есімі сол жақта, Әбілмәмбеттің есімі оң жақта) жазылған,
сондай-ақ мына бір жайытты ескерту керек: есімдерден бұрынғы «хан» сөзі көпше түрінде емес, жекеше түрінде
берілген (яғни «han sa» емес, «han» деп берілген).
519
Мұндағы екі есім де жоғарыдағыдай қатар қойылып жазылған.
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bašahangge yargiyan. bisire ulha jaka be gaihakū. /
ere niyengniyeri ili de tehe ambasai baci
geli minde wesimbuhengge. duleke aniya bolori
hasak be bašaha amala. te dasame tarbagatai i
jergi bade jifi tehebi. ubade teci ojorakū
seme onggolo ududu mudan bašaha. meni gisun be
fuhali donjirakū. emu udu niyalma be jafafi /
weile araki. isebume adun be majige daliki seme
wesimbuhebi. suweni hasak sa meni ambasa gisun be
donjirakū. ai turgunde tarbagatai i jergi bade
jifi nukteheni. tere bade jifi nuktehengge suwe
umesi waka ohobi. tuttu bicibe. hūlhi hasak
dahame dosika aniya cinggiya. uthai nišalame //
icihiyaci. mini gūninde jenderakū. bi te ere
mudan teile oncodome guwebufi. jafafi gajiha
hasak be sindefi amasi unggikini. isebume gajiha
adun be amasi šangname bukini seme. ili de
tehe ambasa de hese wasimbuha. bi suweni
gubaci hasak be jilakan seme umesi giljame gosimbikai. /
suwe mini hese be dahame hukšeme yabuci. mini
amba kesi be alimbi. ereci julesi tarbagatai i
jergi bade ume jifi nuktere. jai aika jifi
nuktere oci. ili de tehe ambasa geli
suwembe isebume icihiyame ohode. tere erinde
bi inu ilibume banjinrakū ombi. tere bade /
terakū oci. we suwembe tabcilambini. suwe
mini hese be dahame. mini kesi be enteheme
goidame alire be saikan kice seme. sain
hiyasa be tucibufi abulai sede ulhibume
wasimbume unggi sehebe gingguleme dahafi. mende
isinjihabi. te meni baci cohome bithe //
arafi. silgadak baturu hiya kiyoosul. hiya šotong.
beiboo be tucibufi. abulai sinde benebuhe. si
hesei dorgi baita be kimcime tuwafi. gingguleme dahafi
saikan kicime yabukini. abulbambit i tehengge goro.
erei songkoi inde unggihe emu bithe be.
sini baci sain niyalma de afabufi. urunakū /
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inde isibufi. emu adali dahame yabukini.
erei jalin afabume unggihe..
abulbambit de yabubuha bithei uncehen gisun.
sini tehe ba goro ofi. te meni baci cohome
bithe arafi. silgadak baturu hiya kiyoosul. hiya
šotong. beiboo be tucibufi. ildun deri abulai de /
isibufi ulame sinde unggihe. si
hesei dorgi baita be kimcime tuwafi. gingguleme dahafi
saikan kicime yabukini. erei jalin afabume unggihe.. //
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Мен, патшаның құлы Агуй, құлшылық етіп осы мәлімдемені жіберіп
отырмын. Патша ағзам мұндағы айтылған іске назар аударғай.
Осыдан бұрынырақ, мен, патшаның құлы Агуй, қазақтарға атмүліктерін қайтару және Абылай мен Әбілмәмбетке патшаның бұйрығын
жеткізу істері туралы патша ағзамға мәлімдеме жазып жіберген соң,
патшадан: «Менің бұйрығым әліде жіберілмеген болса, онда [осы реткі
іспен қосқандағы екі іс] бір іс етіліп атқарылсын. Алдыңғы жолғы
бұйрығымда айтылғандай, [істі атқарғызу үшін] Атамбао мен Мосиңга
екеуі жіберілді. Осылардан тыс ол жерден520 бір адам жіберіліп, осы іске
жауапты болсын, сондай-ақ улет хиялары арасынан бір адам таңдалып
солармен бірге жіберілсін. Абылай расында елші жіберген бе, жоқ па ? –
бұл істі анықтау керек. Агуйге мына сөздер жеткізілсін: әлгіндегі
бұйрығымдағы Феңнехен деген есімді өзге бір есімге өзгертсін –
Атамбаомен кім бірге баратын болса, соның есімі [жарлығыма] қосып
жазылсын да уақытша сақталып қойылсын. Қазақ елшісі Атығай Ілеге
жетіп, сонан соң оны аттандырғаннан кейін бірнеше күн өткенде менің
бұйрығым жіберілетін адамдарымызға тапсырылып, Абылайға
жеткізілсін. Әбілмәмбеттің тұратын жері алыс болғандықтан, оған
жіберілген менің бұйрығым да әуелі Абылайға тапсырылып, сонан соң
Абылай өз адамын жіберіп, менің бұйрығымды әрі қарай жеткізсін. Бұл
туралы сендер Абылайға бұйрық түсіріңдер. Егер менің бұйрығымдағы
сөздерді өзгерту қиын болса, онда Агуй тарабынан бұйрыққа қарап оның
екі көшірмесін жасап, соларды жіберсін. Ол да қиын болса, онда
520
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бұйрықтың өзі тіпті жіберілмей-ақ қалсын. Ондағы мазмұнды [Агуй өз
тарабынан] жіберілетін адам мен Атамбаоға айтып беріп, олар сол
мазмұнды естеріне жақсы сақтап, Қазақ жеріне барған соң ауызекі күйіне
Абылайға жеткізсін. Ал Әбілмәмбетке жеткізілетін бұйрықты да Абылай
арқыла ауызекі күйінде жеткізілсе болды. Сонан соң бұйрығымның
түпнұсқасы орайы келгенде кері жіберілсін» деп бұйрық түсірген екен.
Анықтауымыз бойынша осыдан бұрын Абылай тарабынан жіберілген
елші Табысар мен Жаб, сондай-ақ жылқы ұйырының иесі Бекей
сындылар Ілеге келгенде, біз, патшаның құлдары, оларға патшадан
түскен бұйрықты жеткізіп, жылқы мен зат-бұйымдардың барлығын оның
өзіне521 қайтадан сыйлап беріп, оларды кері қайтарғанбыз. Бұл туралы біз
патшаға мәлімдеме жолдағанбыз. Енді міне, патша ағзам Абылайға
түсірген бұйрықты жеткізу ісі мен елші ретінде барып өзімен
дидарласқан Атығайдың елшілігінің шын-өтірігін тексеру ісін бір іс етіп
атқару туралы жарлық түсіріп отыр, бұл істерді оңай әрі жеңіл етіп отыр.
Патша ағзам барлық жағдайды неткен қырағылықпен байқап отырған!
Менің анықтауым бойынша Абылайға осыдан бұрынғы түсірілген патша
бұйрықтарының барлығында патшаның мөрі басылған, оларға ұқсатып
қайтадан жазып шығу да қиын. Сондықтан осы жолғы патша өз
бұйрығын әуелі пақырыңыз менің атыма түсірсе, сонымен бірге ол
бұйрық әрі пақырыңыз менің атымнан Абылайға жеткізіледі деп
түсіндірілсе. Сөйтіп мен, патшаның құлы, бір хат жазып, оған мөрімді
басып, әрі Абылайға жеткізсем. Ал Әбілмәмбетке жазылған хатым да
патшаның бұйрығы бойынша алдымен Абылайға жеткізіліп, сонан соң
Абылай арқылы әрі қарай Әбілмәмбетке жеткізілсе деймін.
Бұдан тыс тағы айтар жәйт: қазақ елшісі Табысар Ілеге келіп күтіп
жатқан кезінде өзіне жіберілген хиямызға: «Қазіргі таңда ұлы Ежен
қамқорлық жасап, жылқы мен мал-мүліктің барлығын бізге кері сыйлап
беріп отыр. Ал егер ұлықтарыңыз тарабынан біздің Абылайға кері елші
жіберілген жағдайда, Абылай тіпті де абыройлы болып, қазақ
жұртшылығы да мәз-мейрам болар еді» дегенді қайта-қайта айтқан екен.
Байқағанымыз: осы сөздер Табысардың өз ойынан шықан емес, оған
асылы Абылай осылайша айтқызып отыр. Сол кезде мен, патшаның құлы
Агуй, өзімше «патша бұйрығын жеткізу ісіне байланысты көтерген
мәлімдемемнің жауабы қайтсе де 6-айдың басында түседі, сол кезде
міндетті түрде Абылайға ұлықтарымызды жіберіп, патша бұйрығын
521

Бекейге.

309

жеткіземіз» дегенді ойлап, қазақ елшісін жолға салардың алдында
берілген қонақасында ойламастан жұрттың көзінше Табысарға: «6-айдың
басында біздің тараптан Абылайға ұлықтар жіберіледі» дегенді айта
салғанмын. Енді міне, [патша жарлығында айтылғандай] Атығай
[Бейжіңнен кері қайтып] осыда келген соң, әуелі оны әрі қарай жолға
салып болып, содан кейін адамдарымызды [Абылайдың тұрған жеріне]
жібереміз деп отырмыз. Біз солай істесек те болар еді. Дегенмен, жат ел
сөзге тұруды өте қастерлейді. Сөз айтылғандығына қарамастан
уақытында баратын адам бармай қалса, онда олар сөзсіз күмәндәніп,
патшаның құлдары біздің осыдан былайғы сөзімізге сенбей қояды. Бұл
жерде мен ойламастан айтқан сөзімді жасырып қалуға қалай батылым
барады десеңізші! Менің ойлайтыным – жат елден сенімді жоғалтпау.
Сондықтан да мен патша ағзамнан мынаны өтінемін: [бұл арадан] батыр
хия Кяусул, үшінші дәрежелі хия Шотоң және сула 522 Бейбао сындылар
жіберіліп, патша бұйрығы солар арқылы Абылайға жеткізілсе.
Сонымен бірге айтарлық іс: Атығай әкелген Абылайдың патшаға
көтерген хатнамасының түпнұсқасы патшаның назарына жіберілгенімен,
мұнда сол құжаттың көшірме нұсқасы бар. Патша ағзам өзіне күмән
тудырған барлық жерлерді маған, патшаның құлына, тәпештеп тұрып
айтып жіберген екен. Осыған байланысты, мен, патшаның құлы, Атығай
кетуден бұрын бір орайын тауып, оның Абылай тарабынан жіберілгенжіберілмегендігін анықтамақпын. Асылы, Абылайдың жасырыпжабайын деген ешқандай ниеті жоқ болса керек, шындықты айқындауға
болады. Егер Атығай шынында Абылай тарабынан жіберілмеген болса,
онда Кяусул қатарлылар [бұны] Абылайға мәлім ету керек. [Сонымен
бірге] Абылайға мына жәйт те жеткізілу керек: Атығай Бейжіңге барып
патшамен дидарласқан кезде, патша ағзам өзінің Абылайға көрсеткен
қамқорлығы ретінде оған жарлық түсіріп, сый-сияпат жасаған; аталмыш
бұйрық пен сыйлық зат-бұйымдардың барлығы Атығайға тапсырылған.
Осылай істегенде ғана [Атығай әлгі нәрселерді] жымқырта алмайды.
Пақырыңыз біз де патша нұсқауы бойынша әлгі күмәнді түстардың
барлығын тәпештеп тұрып Кяусул қатарлыларға айтып беріп, оларға
әуелі Абылайларға қалай сұрақ қою керек екендігін үйретіп беріп, сонан
соң оларды жағдайға қарай осы айдың 8-күні аттандырмақпыз. Олар
ыңғайын тауып істің мән-жайын анықтамақ. Асылы, Кяусул биыл
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[осындағы атқарып жүрген міндетін тамам етіп Бейжіңге] алмастырылып
әкетілетін адам, сондықтан осы жолы ол Қазақ жерінен кері оралған соң
дереу керуен бекеттеріміз арқылы Бейжіңге жедел түрде қайтарылмақ.
Патша ағзам оның өз аузынан барлық жағдайды сұрап алуға болады.
Қазіргі кезде Миңжуй осында келіп болғандықтан, патшаның құлы мен,
Агуй, қазірше онымен бірге патшаның алдыңғы реткі бұйрығына сай
Атығайдың келуін күтіп, осыдан бұрынғы патшаға көтерген
мәлімдемемде айтылған жылқы тонау ісіне қатысты мәселені шешіп,
осыдан бұрынғы тәжірибе бойынша [жылқыларды қазақтардың]
ауылына кері қайтармақпыз. Сонымен қатар, Атамбао, Мосиңга
сындылар осында келген соң біз олардан патша ағзамның ауызекі
түрінде түсірген бұйрығын егжей-тегжейлі сұрап білмекпіз. Оларды
бұйрықта айтылғадай Абылайға жібереміз бе, жоқ па ? – бұл туралы біз
құлшылық етіп патшаға қайтадан мәлімдеме жолдап, патшадан бұйрық
күтпекпіз. Осыған байланысты біз құлшылық етіп, осыдан бұрынғы
түсірілген патшаның екі бұйрығын жақсылап орап, бамбук түтікшеге
салып, Әскери істер басқармасына кері жібердік. Бұдан тыс, біз
құлшылық етіп, патша ағзамның бұйрығы мен ақыл-кеңесінде айтылған
«сендер әлгі менің бұйрығым ретінде құрастырып Абылайға жібермек
болған хаттарыңның түпнұсқасын да мәлімдемелеріңмен бірген осылай
жіберіңдер» деген сөздерге сай, [Абылайға жіберген аталмыш
хатымыздың түпнұсқасын да] патша ағзамға жолдап отырмыз. Патша
ағзамның жарқын назарына [осы құжаттардың барлығы] ілінгей.
Цяньлун жылнамасының 27-жылы 7-айдың 10-күні патша қызыл
сиялы қылқаламмен мынадай бұрыштама қалдырған: «Жақсы. Хабардар
болдым».
6-айдың 8-күні
Қосымша құжат: [Абылайға] жіберілген хаттың түпнұсқасы
Іледе тұратын хебей-амбан, дорги-амбан, алиха-амбан және гуса-бекадалара-амбан қатарлы ұлықтардан. Қазақтың ханы Абылай,
Әбілмәмбетке жіберілген хат. Мұнда патшаның бұйрығы туралы сөз
қозғалады.
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Ұлы патша біз, хебей-амбан Агуй сындыларға былай деп жарлық
түсірді: «Абылай, Әбілмәмбеттерге мына бұйрық жеткізілсін:
«Әбілмәмбет сындылар: сендер сауда жасау үшін Үрімжіге келген
қазақтар арқылы біздің Үрімжідегі амбандарымызға хат көтеріпті, бұл
туралы мен хабардар болдым. Былтыр күзде, сенің қоластындағы
адамдарың 523 Тарбағатай жеріне келіп мал баққанда, біздің Іледегі
амбанымыз осы жердің бізге тән екендігін айтып, сендердің қоныстанып
жүрген адамдарыңды кері қуғандығы шын. Дегенмен, олардың малдары
тоналды деген әңгіме өтірік. Биыл көктемде, біздің Іледегі амбанымыз
тағы да маған мәлімдеме жолдап, «былтыр күзде шекара асып мал бағып
жүрген қазақтарды кері қуып жіберген едік, міне, олар қазір қайтадан
Тарбағатайға келіп қоныстанып жатыр. Осыдан бұрын оларды сан мәрте
кері айдап, оларға мұнда мал бағуларына болмайды дегенді айтқанымыз,
алайда, олар біздің сөзімізге пысқырып та қоймай келеді. Патша бізге
рұхсат берсе, біз қоныстанған біраз [қазақ] адамдарын тұтқындап,
жазалап, малдарын айдап әкетсек» дегенді өтінген. Сендер, қазақтар, не
үшін амбандарымыздың сөзін тыңдамайсыңдар? Не үшін шекара асып
Тарбағатай жеріне келіп мал бағасыңдар? Ол жерге барып мал
баққандарың өте қате әрекет. Дегенмен, мен сендер, маубас қазақтардың
бізге бағынғандарыңа көп уақыт болмағандығына қарамастан сендерді
жазалауға обалсынып отырмын. Осы себептерден де мен біздің Іледегі
амбандарымызға бұл жолы сендерді кешірім етіп, тұтқындалған
адамдарыңды босатып, жазалау үшін тонап әкелінген малдардың
барлығын сендерге кері сыйлап беру туралы жарлық түсірдім. Мен
сендердің барша қазақтарыңа жаным ашып, сендердің кінәлеріңді
кешіріп отырмын. Сендер егер менің бұйрығымды бұлжытпай орындап,
шын пейілдеріңмен маған ризашылықтарыңды білдіріп жүрсеңдер, мәңгі
бақи менің шапағатым мен мейрімділігімме бөленесіңдер. Осыдан былай
сендер Тарбағатайға қайта келіп мал бағушы болмаңдар. Ондай іс
қайталанған жағдайда Іледе тұратын амбандарымыз тағы да сендерді
жазалауға кіріспек, ол кезде мен де оларды тоқтата алмаспын. Ал егер
сендер онда барып қоныстанбасаңдар, сендерді кім барып тонайды
десеңші! Сондықтан, сендер менің мәңгілік қамқорлығыма бөлену үшін
менің бұйрығыма бойсынғандарың абзал». Міне, менің осы бұйрығымды
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сендер мықты хияларың арқылы Абылайға жеткізіп, оған мән-жәйді
тәпештеп түсіндіріңдер».
Патша ағзамның бұйрығында осылай айтылған.
Біз аталмыш патша бұйрығын тапсырып алған соң арнайы осы хатты
жазып, бұны талдап алынған батуру-хия Кяусул және хия Шотоң, Бейбао
сынды адамдарымыз арқылы саған, Абылайға, жіберіп отырымыз. Сен
аталмыш патша жарлығында айтылған сөздердің мәнін жақсы түсініп,
соны бұлжытпай орындауың керек. Мұнда Әбілмәмбетке де саған
жолдаған хатпен мазмұндас бір дана хат жіберіліп отыр, Әбілмәмбеттің
тұрған жері өте алыс болғандықтан, ол хат та саған апарып берілетін
болды. Сен оны міндетті түрде әрі қарай жеткізіп берсең.
Аталмыш іске байланысты осы хат арнайы жіберілді.
Қоса айтарлық жәйт: Әбілмәмбетке жіберілген хаттың соңында «сенің
тұратын жерің өте алыс болғандықтан, біздің арнайы талдап жіберген
батуру-хиямыз Кяусул, хиямыз Шотоң, Бейбао қатарлы адамдарымыз
өздерінің Абылыйға барған орайын пайдаланып, саған жіберген
хатымызды да Абылайға тапсырып, сол жерден әрі қарай саған
жіберілетін болды. Сен аталмыш патша жарлығында айтылған сөздердің
мәнін жақсы түсініп, соны бұлжытпай орындауың керек» деген сөздер
жазылды.
Аталмыш іске байланысты осы хат арнайы жіберілді.

42-құжат
Іледегі цзянцзюнь Миңжуй қатарлылар өздерінің қазақ елшілерін
қабылдағандығы туралы жазған мәлімдемесі (мәнжу тілінде)524
(Цяньлунжылнамасының 27-жылы 10-айдың 7-күні)525
Құжаттың транскрипциясы
(Құжаттың ресми мәтінінен бұрын, осы құжаттың алғашқы
көшірілген кезіндегі хатталған шағын аннотациясы беріліп, онда:
«mingšūi se. 十一月初三日526 abulai i elcin de afabume tacibuha gisun. jai
abulai i buhe bithe de karu buhe bithei jise be wesimbuhe bukdari. 片一连抄
524

Бұл құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 2-том, 70－72-бб.
Яғни 1762 жылы 22 қараша.
526
Мұндағы сөздер қытайша жазылған.
525
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又片一无527», яғни «Миңжуй қатарлылар. 11-айдың 3-күні. «Абылайдың
елшісіне айтқан сөздер, сондай-ақ Абылайдың хатына жазған жауап
хаттың түпнұсқасы жіберрілгендігі туралы патшаға көтерген
мәлімдеме. 1 дана түсініктеме жалғасты көшірілген. Тағы 1 дана
түсініктеме кем» делінген).
→
wesimburengge. /
aha mingšui. iltu. ojin gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. neneme ahasi i baci hasak
abulai de
hese bithe benebume takūraha baturu hiya kiyoosul.
untuhun funggala beiboo se amasi isinjifi alaha //
abulai i baci kemuni ahasi de elcin takūrambi i
sehe babe. onggolo wesimbuhe bihe. te uyun biyai orin nadan de
abulai i baci takūraha elcin kucuk. homang sei
jergi nadan niyalma ili de isinjifi. aha agūui.
mingšui meyen i ambasai emgi uhei cembe dosimbufi /
acaha. abulai ahasi de benjihe bithe be
tuwaci. onggolo baturu hiya kiyoosul sei gajiha
bithei emu songko. ede kucuk homang sede
ere bithe ci tulgiyen i suweni abulai geli ai
gisun bio akūn seme fonjici. kucuk. homang sei
alarangge. yaya baita be gemu bithede arahabi. /
meni angga deri alara gisun akū sembi. ede
ahasi kucuk sede. abulai i bithe be tuwaci. gemu
cohome homang ni weile be sume. morin ulha
jaka hacin yongkiyame bahakū jergi babe arahabi.
umai oyombure baita akū. onggolo
ejen i hese be dahame gajiha suweni morin ulha jaka //
hacin be. amasi buci ojorongge gemu šangname
buhe. buci ojorakūngge abulai de unggihe bithede
araha. ere cohome
ejen i gusingga gūnin de acabume icihiyaha. meni
gūnin de oci. hono wacihiyame bibufi šuwe
527

Мұндағы сөздер қытайша жазылған.
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burakū bihe. fulu gisurere be baiburakū. suwe /
jecen be dabame jiderakū oci. ere jergi largin
uthai akū ombi. ereci ulesi aika geli
jecen be dabarangge bici. baturu gung mini beye
adarame nimecukei icihiyare babe suwe bodome tuwakini.
ere babe suwe nukte de mariha manggi. gere
hasak de gemu ulhibukini seme emu jergi /
ciralame afabume tacibuhaci tulgiyen. abulai de
amasi yabubure bithe be. ahasi i onggolo
wesimbuhe songkoi arafi. abulai i da bithe
juwe hacin be suwaliyame elcin kucuk sede afabufi.
abulai i aha mende jafaha ninggun belek morin de
kooli songkoi namun de asaraha sujei dorgici //
karu belek bufi. morin be alban i adulame baitalara de
belhebuki. funcehe gūwa elcin sade acara be tuwame
suje. boso. huwesi. yatarakū. kunesun. honin ci i
jergi jaka šangnafi. beye tuwame cende buda
ulebufi. juwan biyai ice ninggun de hiya
hafan tucibufi. tuwašatame karun ci tucibufi /
amasi unggiheci tulgiyen. ere mudan abulai i benjihe
bithei songkoi sarkiyaha jise emke. ahasi
abulai de amasi yabubure bithei jise emke be
suwaliyame
donjibume wesimbuhe. erei jalin gingguleme
wesimbuhe.. /
abkai wehiyehe i orin nadaci aniya omšon
biyai ice ilan de
fulgiyan fi i pilehe
hese saha sehe..
juwan biyai ice nadan. //
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, патшаның құлдары Миңжуй, Илту және Ожин, құлшылық етіп
осы мәлімдемені жолдап отырмыз. Мұндағы айтылған іске назар
аударылғай.
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Патшаның бұйрығын жеткізу мақсатында осыдан бұрын бізден
Абылайға жіберілген батур-хия Кяусул мен көк қауырсынға ие деген
атағы бар Бейбао осында қайтып оралып, Абылайдың жақын арада елші
жібермек болғандығын айтып келген. Бұл туралы патшаға мәлімдеме
жіберілген. Енді міне, Абылайдың жіберген елшісі Күшік, Хомаң сынды
7 адам 9-айдың 27-күні Ілеге келіп жетті. Біз, патшаның құлдары Агуй,
мен, Миңжуй, мейен-и-амбандармен528 бірге сол елшілерді қабылдадық.
Олардың өздерімен бірге әкелген Абылайдың хатының мазмұны осыдан
бұрын батуру-хия Кяусул қатарлылардың әкелген хаттың мазмұнымен
бірдей екен. Біз Күшік пен Хомаңдарға: «Осы хаттан тыс, Абылайдың
айтқан басқа сөздері бар ма?» деп сұрақ қойған едік, олар: «Істің бәрі
хатта жазылған. Бізде өзге ауызекі айтарымыз жоқ» деп жауап берді. Біз
былай дедік: «Абылайдың хатына үңілсек, ондағы айтылған сөздер тек
Хомаңның кінәсін ақтауға арнаған, сондай-ақ Хомаңның малжылқылары толық қайтарылмады дегенді айтқан. Басқа ешқандай
маңызды іс айтылмаған екен. Осыдан бұрын біз патшаның бұйрығы
бойынша осында айдап әкелінген мал-жылқыларыңның ішіндегі
қайтаруға тиістілерін түгелдей қайтарып, ал қайтаруға болмайтындары
туралы Абылайға хат жіберіп, түсіндіргенбіз. Істің осылай атқарылуы
әуелі патшаның бұйрығы бойынша, патшаның сендерге көрсеткен
қамқорлығының арқасында болған. Егер біз өзіміздің ойымыз бойынша
істі атқаратын болсақ, [әлгі айдалып әкелінген жылқы малдардың]
барлығын осында ұстап қалып, біреуін де қайтармас едік. Артық
сөздеріңді доғарыңдар! Сендер шекара асып келіп мал бақпасаңдар
мұндай әуре-әлек қайдан туушы еді! Осыдан былай егер шекара
бұзатындар болып жатса, оларды мен, батуру-гуңның оларды қалай
жазалайтынымды әлі көрерсіңдер! Сендер ауылдарыңа оралған соң,
менің осы сөздерімді барша қазақ жұртына жеткізіңдер» деп оларға
қатты-қатты сөздерімізді айттып, осыдан бұрын біздің патшаға жазған
мәлімдемемізде айтылған сөздерге сай етіп Абылайға бір дана хат жазып,
ол хатты Абылай жіберген 2 хаттың түпнұсқасымен бірге елші Күшікке
әкеткізуге тапсырдық.
Абылай патшаның құлы бізге 6 жылқы тарту етіпті, біз ереже
бойынша патшалық қазына қоймасынан лайықты торқа-кездемелер алып
шығып, қару ретінде сый-сияпат жасадық. Ал тарту етілген жылқылар
528

«Мейен-и-амбан (meyen i ambasai)» – Цин патшалық лауазым атақ. «Хебе-амбаннан» бір дәреже төмен
лауазым. Қытайша баламасы «баньши дачэнь 办事大臣)».
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патшалық мал фермасына апарып баққызып, келешекте іске жарататын
болдық. Бұдан тыс, жағдайға қарай елшілерге торқа, бәкі, шақпақ сынды
бұйымдар мен азық-түлік ретінде қой мен шай сияқты заттар берілді,
сондай-ақ біз өз тарабымыздан оларға қонақасы бердік. Сонан соң, олар
10-айдың 6-күні қарауыл бекетінен шығарылып, кері аттандырылды.
Қазір мұнда Абылайдың хатының 1 дана көшірме нұсқасымен бірге
патшаның құлы біздің Абылайға жазған хатымыздың 1 дана түпнұқасы
патша ағзамның назарына жіберіліп отыр529.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберіліп отыр.
Цяньлун жылнамасының 27-жылы 11-айдың 3-күні патша қызыл
сиялы қылқаламмен мынадай бұрыштама қалдырған: «Айтқандарың да
жөн екен. Хабардар болдым».

43-құжат
Хебей-амбан Агуй қатарлылардың «келесі жылы жазда біз әскер
бастап бірнеше бағыт бойынша барып шекара асқан қазақтарды
кері қуып шықпақпыз» деген мағынада жазған мәлімдемесі (мәнжу
тілінде)530
(Цяньлунжылнамасының 27-жылы 10-айдың 7-күні)531
Құжаттың транскрипциясы
(Құжаттың ресми мәтінінен бұрын, осы құжаттың алғашқы
көшірілген кезіндегі хатталған шағын аннотациясы беріліп, онда: «agūi
se. 十 一 月 初 三 日 532 ishun aniya niyengniyari erinde cooha gaifi jugūn
dendefi. hasak sabe bašame. ulha be dalifi. hasak sa de targacun tuwabuki
seme wesimbuhe bukdari», яғни «Агуй қатарлылар. 11-айдың 3-күні.
529

Өкініштісі, аталмыш екі хат та осы құжатпен бірге сақталмаған тәрізді.
Құжат мына кітақа енгізілген: «Жинақ», 2-том, 7476-бб. «Каталог» (7) кітабы бойынша, бұл құжаттың
Қытайдың Бірінші тарихи мұрағатындағы сақталу нөмірі мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша － 1978-008;
микрофильм бойынша － 065-0092. Қараңыз: «Каталог» (7), 517-б. Құжаттың ресми мәтінінен бұрын берілген
аннотация мен құжат мазмұнына қарағанда, қытайдың мұрағатшылары тарабынан берілген осы құжат
тақырыбындағы «келесі жылы жазда» деген сөз тіркесі қате жазылған. Сондай-ақ, құжаттың соңындағы
мәліметке қарағанда, бұл құжаттың авторлары Агуй мен Миңжуй деп көрсеткенімен, құжаттың құпия түрде
Миңжуй өзі жазған.
531
Яғни 1762 жылы 22 қараша.
532
Мұндағы сөздер қытайша жазылған.
530
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«Келесі жылы көктем кезінде әскер бастап бірнеше бағытпен барып
қазақтарды қуып, малдарын айдап, қазақтарға қатаң түрде сес
көрсетпекпіз» деген мазмұнда патшаға жолдаған мәлімдеме» делінген).
→
aha agūi. mingšui gingguleme
wesimburengge
hese be baire jalin. neneme ahasi hasak ci baime tucike
ūlet sede fonjici. hasak sa ceni bade deijin daha. geli
yedahun533 ursei hūlhara ci jailame harbaha. bayar jergi
bade nukteme jihebi seme alambi. ede giyan i uthai //
cooha be unggifi isebume icihiyaci acambihe. damu jakan
baturu hiya kiyoosul se emgeri abulai de acafi
hese bithe be afabume buhe. gūnici. abulai geli niyalma takūrafi
bargiyatame534 gaimbi. udu lali bargiyame gamame muterakū bicibe. inu
abulai i
icihiyara bargiyara be majige aliyaci acambime. ere baita be urunakū
doigonde
tacibure hese be baifi. icihiyara de teni fakcin bahaci ombi. te aha agūi /
amasi marire be dahame. gemun hecen de dosifi. aha mingšui emgi
urebume hebešehe babe
tacibure hese be baifi. aha mingšui de jasiha manggi. gingguleme
dahame yabuki
ishun aniya niyengniyeri jeng icihiyaci acara erin be dahame.
hese isinjitele inu sitabure hacin akū seme
wesimbuhe bihe. te aha agūi bethe nimerengge fukderengge turgunde
sitabufi
juwan biyade teni ilici jurambi. inenggi bodoci. geli hecende isinatala. /
hese isinjitala manggi erin sitabure be boljoci ojorakū. aha agūi
mingšui uheri urebume hebešehengge. hasak emu aiman serengge. daci
beri beri banjimbi. dalaha niyalma gebu bisire gojime asuru gisun be
donjirakū.
gurgu gese hūlhi bime. guninaha teile uthai giyan sembi. amba doro
jafafi ceni baru fuhali giyangnaci ojorakū. te bici. ere udu aniyai
dolo hasak sa ongko sain. nimanggi micihiyan be baime jecen dafafi //
533

Мұнда «yadahūn» («кедей») сөзі қате хатталған.
Осы «bargiyatame» («кері қайтарып алу») сөзі мәтіндегі «giyatame» («қымқыртып алу») сөзінің сол жақ жанына
кейін жазған, ал мәтіндегі «giyatame» («қымқыртып алу») сөзі мұнда түсініксіз болған.
534
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nukteme jiha be. ili i ambasa. hiyasa ilan mudan bašaha bime. umai
dahame yaburakū. elemangga jingjilik jergi bade hacin535 gurifi jihe
turgunde.
aha agūi umainaci ojorakū ofi. ere niyengniyeri cooha unggifi. ceni
udu falga i ursei ulha be daliha. homang ci jergi niyalma be jafaha.
ede geren hasak ere ursa de teni gelefi jecen ci tucike. koro
baha ursa ulha jaka be hairame abulai de genefi baifi. abulai /
baci. elcin takūrafi. niyolikan536 gisun i ahasi de baime
bithe alibuha.
ejen hasak sabe hūlhi ulha seme
jilame gosime aha mende
hese wasimbufi. gajiha niyalma be sindaha. ulha jaka hacin be yooni amasi
šangname buhe. ede ce majige ulhicun bihe baci urunakū /
abkai kesi be hukšeme jai jecen be dabarakū oci acambihe. te ulha jaka
šangnaha gamala. geli gūnin sindafi. elemangga
amba ejen muse be gosimbi. hūwanggiyarakū seme gūnime. dasame tarbahatai
i boso
ergi harbaha bayar jergi bade isibume nuktehe sembi. uthai gelhun akū
antu ergede gurirakū okini. geli jecen dabafi tehebi. jai abulai majige
baita ulhicibe. ini hasak sade ehe gūnirakū seme suwe bederebume //
mukterakū ofi. jakan kiyoosul sede afabufi aha mende unggire bithe
dorgi gisun. uthai geneheci encu oho. geli kiyoosul sede suwe
niyengniyeri ainu turun buren be gaifi. hasak sade dailara adali
yabuha. ni gūwa aiman i urse donjire de ehe wakao seme šerire
adali jortanggi dababume gisurebime. ere udu mudan i hūdašame jihe hasak
sa kemuni ceni nukte de dekjin dahangge nimecuke. gemu enduri /
gasaha yaha be saifi tuwa sindambi. meni beye ulha ci aname
gemu
ejen ningge. beleni tarbahatai. lebsi jergi ba gemu uhtuhun bi. te umai
baitalarakū be dahame. be.
ejen i ulha be dalifi
ejen i untuhun bade tuweri hetumbure de aibi. be goro bade teci. hūda /
gajire de inu mangga. ambasa damu membe bašarangge be ulhirakū.
membe absi nuktebureo seme alambi. ahasi cende
amba gurun i fafun cira. meni jecen i dolo ainaha seme teci ojorakū.
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jurceme yabuci. urunakū emu mudan emu mudan ci nimecuke i icihiyame
gamambi. ere babe inu lalanji suwede selgiyehe babi. suweni nukte de
teci ojorakū seci. ūlet i forgon de adarame tebiheni. suwe inu //
niyalma dahala. sain gisun be daharakū. urunakū jobolon be baimbio seme
dahūun dahūn i ulhibucibe. ce geleme jilgan tucirakū dabala gūnin i
dolo kemuni jabšan be bime yabuki sembi. ahasi tuwaci. hasak sai baiha
gisun uthai ceni giyan obufi. jokson ci ertele ere jergi gisun be jafafi.
gisurehei ai hacin i dorongge gisun i neileme ulhibume muterakū. ce
musei coohai horon de inu umesi gelembi. damu yasai juleri majige /
jabšan be baire gūnin be fuhali kirici ojorakū ofi. tuttu aniyadaci
bašaha seme coohai maritala geli dahanduhai dosimbi tarbahatai de
cooha tebure ebsihe. jecen be dabara jemden be fuhali geterembure de
mangga bicibe. icihiyahai jihe bime. te aika baita oburakū
oci. ce aiman ili i jergi babe ceni hūdašara de akdame ofi.
icihiyara be nakaha seme takdara de isinjimbi. hasak sa aika /
niyalmai muru bici. cende getukeleme ulhibufi. tarbahatai de cooha tebure
ebsihe. tarbahatai i boso ergi. joomodo ci tulesi taka tebufi. ceni
ursei dorgici acara be tuwame majige alban jafabume cooha tebuhe
manggi jai bašafi de nukte de maribure babe. hono
hese be baifi icihiyaci ojoro gese bihe. damu ese umesi buya akdaci
ojorakū. anggai alime gaicibe. alban jafara nerginde ainaha seme //
sain i tuciburakū be dahame. elemangga largin ombi. ahasi eldereme
bodoci. hasak sai banin de acabume kemuni majige horon tuwabuci tusa
seme gūnimbi. baicaci. hasak sai nukte terengge. umai emu bade akū.
gemu sun sun537 i ba baifi tembi. ede cooha hon i komso oci. bašame
akūnarakū. ili de bisire miringga cooha karun giyamun adun i jergi
alban de tucibuha ci tugiyen. funcehengge kemuni baitalara de esire be /
dahame. ishun aniya niyengniyeri. nimanggi teni weneme hasak amasi
marime
mutere be bodome. meyen i ambasai dorgi emke be werifi doron be
tuwaki bume baita icihiyame. aha mingšui meyen i amban juwe uheri
ilan jugūn dendefi jugūn tomo ilan duin tanggū cooha gaifi
hasak sai nuktejihe ele bade akūmbume isinafi bašaki. ere genere de
aika damu bašara teile oci. niyengniyeri i icihiyaha ci wehuken ofi. /
ce ele gelere be sarakū ombi. erei dorgi ebergi ujan de tehe
urse ele fahūn amba be dahame. eberi ujan ci udu falga i ulha be
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dalifi. fulukan i udu niyalma be jafafi. funcehengge be yooni gorokon i
bašafi. jafaha niyalmai dorgici juwe ilan be sindafi. abulai de
turgun be ulhibume bithe unggireci tulgiyen. daliha ulha be
šuwe bibufi fuhali amasi burakū obufi targacun tuwabume jafaha //
niyalma be taka ili de bibufi. adarame obure babe
hese be baifi gingguleme dahame icihiyaki. uttu emgeri icihiyaha
amala. sirame aniya jecen dabara jemden be fuhali geterembuci ombi.
seme akdularakū bicibe. hasak sa inu aisi jobolon be
bodome gelere be saci ombi. acanara acanarakū babe.
tacibure hese wasinjiha erinde. aha mingšui gingguleme dahame yabuki. /
ere bukdari be narhūšaci acame. aha mingšui beye araha. erei
jalin gingguleme
wesimbuhe. bairengge
genggiyen i bulekūšefi tacibureo.
abkai wehiyehe i orin nadaci aniya omšon biyai ice ilan de
fulgiyan fi i pilehe /
hese. suwe urebume bodoho kai. ere inu geyan ningge.
hese wasimbuha sehe..
juwan biyai ice nadan. //
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, патшаның құлдары Агуй мен Миңжуй, құлшылық етіп осы
мәлімдемені жіберіп отырмыз. Патша өзінің тиісті бұйрығын түсіргей.
Осыдан бұрынырақ, біз Қазақ жерінен қашып шыққан улеттерден
сұрағанда, олар былай деп жауап қатқан: «Қазақтардың бұрынғы
жайылым жерлеріне өрт кеткен, олар сондай-ақ кедейлердің ұрықаралықтарынан құтылу үшін Харбаха, Базар сынды жерлерге келіп мал
бағып жүр». Осыған байланысты, біз, асылы, дереу әскер шығарып,
[келген қазақтарды] қатаң түрде жазаласақ жөн болар еді. Дегенмен, біз
бертінде ғана батуру-хия Кяусул сынды адамдарымызды Абылаймен
беттестіріп, патша бұйрығын тапсыруға жіберген болатынбыз. Абылай
сөзсіз өз адамын бері жіберіп, елін кері шегіндіреді деген ойдамыз. Тіпті,
ол өз елін шегіндіру ісін сәтті орындай алмаған жағдайдың өзінде, біз
біраз күтіп, оның істі атқару нәтижесімен танысқанымыз жөн. Сонымен
қоса бұл іс туралы патшаның бұйрығы келгенде ғана біз оны сеніммен
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атқара аламыз. Дәл қазір патшаның құлы мен, Агуй, [Бейжіңге] қайтуға
дайындалып жатырмын, ендеше мен Бейжіңге қайтып барғаннан соң
өзімнің Миңжуй екеуіміздің тәпештеп ақылдасқан пікірімізді патшаға
жеткізіп, сонан соң патшадан тиісті бұйрық алған соң оны Миңжуйге
жіберіп, Миңжуй сол бұйрық арқылы істі атқарса.
Келесі жылы көтем – аталмыш істі атқаруға лайықты кез. Патша
бұйрығы сол кезде Ілеге жеткеннің өзінде іс кешікпей атқарылады. Бұл
туралы патшаға әлдеқашан мәлімдеме жіберілген. Қазіргі таңда мен,
патшаның құлы Агуй, аяқ ауыруым қайталанған себептен Іледен
аттанатын сапарымды 10-айға шегіндіріп отырмын. Осы шегіндірілген
сапарым бойынша межелегенде, мен Бейжіңге барып, патшаға
мәлімдеме жасап, сонан соң Миңжуйге патша бұйрығын жіберетін
болсам, біраз кешігетін түрім бар.
Мен, патшаның құлы Агуй, Миңжуймен көп талқылай келе мынадай
қорытынды шығарғанбыз: қазақтар бір ел538 болғанымен, олар бет-бетіне
бөлініп өмір сүреді. Олардың ел басшыларының құр «басшы» деген
атағы болғанымен, көптеген сөздерін ешкім естімейді. Олар хайуан
сияқты дүлей болып келеді, өздері не ойласа соны жөн деп есептейді.
Сондықтан, жол-жосын айтқаның не, айтпағаның не, оларға бәрібір.
Мысалы, жақын жылдары қазақтар жайылым жақсы әрі қар таяз жер
іздеп шекараны асып келіп мал бағуда. Іледегі амбандар мен хиялар
оларды 3 мәрте кері қуды, алайда олар бойсынудың орнына Жиңжилік
жеріне жақын маңға жылжып келген. Мен, патшаның құлы Агуй,
амалым қалмаған соң, биыл көктемде жауынгерлерімізді аттандырып,
бірнеше [қазақ] қонысының малдарын айдап әкеткізіп, Хомаң сынды
бірнеше адамды тұтқындап әкелгізгем. Сонда әлгі қазақтар
айбынымыздан сескеніп, шекарамыздың сыртына қарай көше бастаған.
Олар мал-жандарынан айырылып қалған соң іштері күйіп, Абылайға
барып көмек сұраған. Ал Абылай болса, Ілеге елшісін жіберіп, сылдыр
сөзбен маған хат жазып, жалынған.
Патша ағзам қазақтардың мал сияқты дүлей екендігін есере отырып,
арнайы маған, патшаның құлына, бұйрық түсіріп, тұтқындалған
адамдарды босатқызып, тартып алынған мал-мүліктерді қайтартқызған.
Асылы, олар азда болса ақылдары бар болғанда, патшаның аспандай
қамқорлығына ризашылықтарын білдіріп, енді қайта шекара асып келіп
мал бақпас еді. Алайда олар, міне, малдарын қайтарып алып, көңілдері
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орныққан соң, бұрынғыдан да әрі құтырып, «патша бізге қамқоршы
болады, бізге кедергі жоқ» деген оймен қайтадан шекара асып
Тарбағатай тауының теріскей жағындағы Харбаха, Базар сынды
жерлерге келіп мал бағып жүр. Олар [Тарбағатай] тауының күңгей
жағына келіп мал бақпағанымен, [теріскейіне барғанның өзі] шекара
асып қоныстанған болып есептеледі.
Абылай біраз жөн білетін адам болғанымен, ол қалың қазақтар
арасыннан келеңсіз ой туып қала ма деген уайыммен сол қазақтарды өз
жерлеріне кері қайтара алмай отыр. Оның жуырда Кяусул арқылы маған
жіберген хатының мазмұны оның бұрынырақ жазған бір хатының
мазмұнынан біраз айырмашылығы бар, ол сондай-ақ Кяусулға:
«Көктемде сендер неге ту көтеріп, сырнай үрлеп, қазаққа жорық
жасағандай болдыңдар? Бұларыңды өзге жұрт білсе, абырой әкелмейді
ғой!» дегенді айтқан екен. Көмейінде бопса пайда болғандығы және өзін
асыра сілтегендігі байқалады.
Бұдан тыс бірнеше реткі саудаға келген қазақтар да: «Біздің жайылым
жерлерімізге өрт кетті, ол өрт өте жалынды болды: шамасы, аспан
құдайы шоқ тастап, өрт апатын тудырса керек. Біз өзіміздің малымызбен
бірге түгелдей ұлы Еженге қарастымыз ғой. Ендеше, қазір Тарбағатай,
Лепсі сынды жерлердегі жайылымдар бос жатқандықтан, біз ұлы
Еженнің малын айдап, ұлы Еженнің бос тұрған жайылым жерлеріне
келіп қыстасақ, оның не айыбы бар? Егер біз шалғайда тұрсақ, мұнда
келіп сауда жасауымызға да қиын болады ғой. Амбандар қайта-қайта
жұртымызды кері қуғанын біз түсіне алмай-ақ қойдық! Бізге әлгі
жерлерге барып мал бағуымызға рұхсат берілсе» дегенді айтады. Осыған
байланысты, біз, патшаның құлдары, оларға: «Біздің ұлы
мемлекетіміздің заңы қатал. Біздің шекарамыздың ішіне кіріп тұруға
мүлдем рұхсат берілмейді. Егер бұны бұзғандар болса, оған
қолданылатын жаза барған сайын қатаң болмақ. Бұл жөнінде біз
сендерге әлденеше рет бұйрық түсіргенбіз. Сендер «өз жайылым
жерлерімізде тұру расында қиын болып кетті» дейсіңдер, ендеше, сендер
улеттердің [үстем құрған] заманында қалай тұрып келіп едіңдер? Сендер
де басқалар сияқты адамсыңдар ғой, ақыл сөзге иланбайтыңдарың не?
Өздеріңе пәле тілеп жүрсіңдер ме?» дедік.
Осылайша біз қаншама ақылымызды айтсақ та, олар қорққандықтан
үндемейді де іштей салымдарын сынамақ ниеттерін бәрібір сақтап қалып
отырады. Біздің түсінгеніміз: қазақтар өздерінің бізге қойған талаптарын
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орынды деп есептеп, сол талаптарын ау бастан-ақ бізге қойып, қазірге
дейін тымбай айтып келеді. Біз қаншама жол-жосынымызды көрсетсек
те, олар бәрібір жөнге келмеді. Олар біздің әскери айбынымыздан қатты
сескенеді, дегенмен, өздерінің көз алдындағы ұсақ-түйек пайдаларын да
қиғысы келмейді. Сол себептен, біз оларды әр жылы кері қуамыз, ал олар
болса, әр жылы біздің шегінген жауынгерлерімізді өкшелей келіп,
қайтадан шекара асып біз жаққа кіреді.
Осыған дейін Тарбағатайға әскер шоғырландырмадық, [оған
қарамастан] біз қазақтардың шекара асып мал бағуларынан туған
келеңсіздікті түбегейлі жоймасақ та істі атқарып келеміз. Бүгінгі таңда,
егер біз аталмыш мәселеге лайықты деңгейде мән бермесек, қазақтар
біздің Іле жеріміз солармен арадағы сауданың арқасында ғана өмір сүріп
жатыр деп масайрап, сондай-ақ [біздің қазақтарды кері қуу] ісіміз
доғарылды деп ойлап, бұрынғыдан да есіре келіп біздің шекарамыздың
ішкі жағына кіреді.
Қазақтар адам сияқты болса, біздің оларға айтқан сөздерімізге құлақ
асар еді. Біз оларға әуелі мынаны анықтап түсіндіргенбіз: Тарбағатайға
әскерімізді бекіндіруден бұрын, олар уақытша Тарбағатайдың теріскей
жағындағы
Жао-модоның
сыртындағы
жерлерге қоныстанған
адамдарынан лайықты салық алынады, кейін әскеріміз бекінгенде, сол
адамдар кері қуылып, өздерінің бұрынғы жерлеріне қайтарылады. Бұл
туралы біз патшаға осыдан бұрын мәлімдеме жолдап, патшаның
бұйрығы бойынша істі атқармақ болғанбыз. Алайда, олар өте қарабет әрі
сенімсіз адамдар екен, сондықтан олр кезінде ауызекі түрінде
келіскенімен, салықты оңайлықбен бере салмайтын көрінеді. Ондай
жағдай істі тіпті де күрделестірмек.
Біздің ойымызша, біз қазақтарға анда-санда күш көрсетіп тұрғанымыз
жөн, сонда ғана бұл іс оңалады. Байқауымызша, қазақтардың ауылдары
бір жерде тұрмай, әрбіреуі өз жерін таңдан қоныстанады. Әскеріміздің
саны аз болған жағдайда оларды түбегейлі қуып шығара алмаймыз.
Қазіргі Іледегі қарауылда, керуен бекеттерінде және патшалық мал
фермаларында қызмет атқарып жүргендерден тыс біздің әліде аталмыш
іске жіберуге жететіндей атты әскерлеріміз бар. Ендеше, келесі жылы
көктемде қар еріп, қазақтар кері қайтады-ау деген кезде мұндағы мейени-амбандардың біреуін осындағы 539 күнделікті істерге жауапты етіп
қалдырып, қалған 2 мейен-и-амбан және мен, патшаның құлы Миңжуй, 3
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бағытқа бөлініп, әр біреуіміз 300-400 әскер бастап қазақтардың
қоныстанып келген жерлеріне барып, оларды түгелдей кері қуып
жібермекпіз.
[Келесі көктемдегі] осы кері қуу ісін атқарғанда, егер біз тек қана
адамдары мен малдарын кері қуып жіберумен шектелсек, онда істің
атқарылуы биылғыдан да жеңіл көрінеді де олар бұрынғысынан да
тірегіміз бар деп есептеп, біздің шекарамызды бұзып келіп мал
бағушылар тіпті де тіксінбей, бейбастық танытбақ. Сондықтан да біз
олардың шекара асып келген әулеттерінің арасындағы біразының
малдарын тартып алып, адамдарын да мейлінше көбірек тұтқындап,
қалған мал-жандарын кері алысқа айдап жіберуіміз керек. Сонан соң, біз
әлгі тұтқындалған адамдарының бірнешеуін босатып, солар арқылы
Абылайға хабар жеткізіп, мән-жайды түсіндірсек. Ал тартып алынған
малдарды жазалап сес көрсету мақсатында түгелдей алып қалып, бір
тұяғын да қайтарып бермесек, тұтқындалған адамдарны уақытша Іледе
қалдырып, патша біздің жіберген мәлімдемемізге қарап өз бұйрығын
түсірген соң біз сол бұйрық бойынша істі әрі қарай атқарсақ. Іс осылай
атқарылған жағдайда, осыдан былай қазақтардың шекара асып
қоныстану әрекеттеріне түбегейлі тосқауыл қоя алмаған жағдайдың
өзінде, олар ненің пайдалы, ненің зияды екендігін салыстырып,
тайсануды біле бастар.
Осы айтқандарымыз орынды ма, жоқ па – бұл туралы патша ағзам өз
нұсқауын берер. Мен, патшаның құлы Миңжуй, сол нұсқауға қарап істі
атқармақпын.
Бұл мәлімдеме құпия құжат болғандықтан, оны мен, патшаның құлы
Миңжуй, өз қолыммен жаздым.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме жіберіліп отыр. Осыған
байланысты патша ағзам өзінің ұлағатты бұйрығын түсіргей.
Цяньлун жылнамасының 27-жылы 11-айдың 3-күні патша қызыл
сиялы қылқаламмен мынадай бұрыштама қалдырған: «Сендер мұқияқ
ойлаған екенсіңдер – осылай істеуге тиістісіңдер ғой. Тиісті бұйрық
түсірілді».
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44-құжат
«Шекарны асып келіп мал бағып жүрген қазақтарды келесі
жылы қатаң жазалайық» деген мазмұнда хебей-амбан Агуй
қатарлылардың жолдаған мәлімдемесі (мәнжу тілінде)540
(Цяньлун жылнамасының 27-жылы 12-айдың 3-күні)541
Құжаттың транскрипциясы
(Құжаттың ресми мәтінінен бұрын, осы құжаттың алғашқы
көшірілген кезіндегі хатталған шағын аннотациясы беріліп, онда: agūi.
mingšui se. 十二月二十五日542 jecen dabame nuktenjihe hassak sebe ishun
aniya nišalame icihiyara babe wesimbuhe bukdari.», яғни «Агуй мен
Миңжуй. 12-айдың 25-күні. Шекараны келіп мал бағып жүрген
қазақтарды келесі жылы қатаң жазалау тұралы көтерген мәлімдеме»
делінген).
→
wesimburengge. /
aha agūi. mingšui gingguleme
wesimburengge.
hese be dahame gisurefi
wesimbure jalin. coohai nashūn i baci ahasi de jasiha
hese dorgide. hasak sa elecun be sarakū. emdubei uttu jecen
dabame nuktenjihe be tuwaci. nišalame icihiyarakū oci. //
isebure be tuwabume muterakū. agūi. mingšui ere bodohongge.
nashūn giyan de acanahabi. uthai ceni wesimbuhe songkoi
icihiyakini sehebe gingguleme dahafi. hasak sebe bašame geneci
acara erinde jurara. mariha manggi. arbungga bade nonggime
karun sindafi seremšeme jergi babe. nergin de isinaha manggi.
aha mingšui encu /
donjibume wesimbure ci tulgiyen. geli
hesei dorgide. tarbahatai i jergi bade te manju niowanggiyan turun i
cooha be taka tebuci banjinarakū bicibe. ūlet cooha be
540

Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 2-құжат, 145–148-бб. «Каталог» (7) кітабы бойынша, Қытайдың Бiрiншi тарихи мұрағатындағы бұл құжаттың сақталу нөмiрi мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша －
1994–002; микрофильм бойынша – 065–2491. Қараңыз: «Каталог» (7), 529-б.
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Яғни 1763 жылғы 16 қаңтар.

542

Мұндағы сөздер қытайша жазылған.
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acara be tuwame tebufi hasak sai hūlhame nuktejire be
geterembuci acambi. ere mudan hasak sabe bašaha manggi. ūlet
cooha be guribifi tebure babe mingšui se uhei toktobume /
gisurefi wesimbukini sehebe gingguleme dahafi. aha mingšui ūlet i
amargi emu girin i babe akūmbume yabuhakū bicibe. ere sidende
nirugan be jorime aha agūi i emgi ere jergi babe gemu
akumbume hebešehe babi. kimcime gūnici. tarbahatai i jergi bade
cooha tebuhe manggi. hasak sai hūlhame nuktenjire be inu
cisui nakabuci ojoro be dahame. hono erdeken i jafašame //
icihiyaci ele sain. damu ili de ne bisire amba ajige
minggan isire ūlet hahasi i dorgi. juwan ubu de nadan
jakūn ubu gemu hasak burut ci teni jihengge. fafun šajin be
sara unde. esei teile tarbahatai de tebuci. elemangga
hasak sai ulha be hūlhame yabume baita dekdebure be akū
obume muterakū bime. hasak sa ere udu aniya ci ebsi /
geli ūlet sebe ahatume takūrašara de dubifi. ūlet sebe
asuru yohindarakū de. baita de majige tusa akū gese. aha
agūi neneme tarbahatai de cooha tebure jalin. gisurefi
wesimbuhe bade. durbet i nukte be musei cooha ci dosi obufi.
musei coohai tule bihe. tutu bime. ne ili de bisire ūlet sei /
dorgi. hethe ulha ilibume jabduhangge. umesi komso. amba
dulin gemu usin de akdafi banjimbi. esebe guribume tebuci.
urunakū usin arire erin be tuliburakū aniya biyai dubesileme
uthai jurambuci teni sain. tere erinde jing hasak sebe
bašara erin. icihiyame jabdurakū bime. aikan usin tarire
erin be tulifi jai guribure oci. jai jidere aniya usin //
bargiyara erinde isibume baibure kunesun be juweme isibure
sirabure de inu labdu hūsun baibumbi. aha agūi. mingšui
uhei hebešehengge. eicibe ishun aniya icihiyame jabdurakū be
dahame. ahasi ere sidende tarbahatai de cooha tebure jalin
urebume hebešehe babe. aha agūi gemun hecen de dosifi
akumbume /
wesimbufi
ejen i tacibure be aliyaki.
dergici toktobuha manggi. eiten icihiyaci acara belheci acara babe
ishun aniya uthai jabdubume icihiyafi. moringa cooha usin
tarire cooha. gurire nukte be inemene gemu jai jidere aniyai
327

niyengniyeri sasari guribume tebure. karun sindaci acara bade /
suwaliyame sidara oci. emgeri de baita šanggaci obime. yohi
banjinafi tuwara de inu horonggo sain ombi. aha mingšui hasak
sabe bašara ildun de isiname jabdure be tuwame. ba na be
murušeme tuwafi erei dorgi aika geli gūnin isinara be bici /
jai encu
donjibume wesimbure ci tulgiyen. damu hasak sai. yasai juleri
majige jabšara be baire de amuran. enteheme goidaci ojoro
babe asuru bodorakū. ishun aniya cembe emgeri nišalame
icihiyaha amala. ce urunakū fekun waliyafi umesi gelecibe.
cooha mariha amala. tarbahatai i jergi bade giyarire cooha
akū be safi. geli cendekušeme elhi dosi nuktejire be
inu boljoci ojorakū. ahasi an i ucuri jihe jihe ūlet ede /
fujurulaci. hasak i isil baci ebsi ceni da nuktere bade
nimanggi tuherengge erde. ce nimanggi be jailame jecen dabame
jidere de. gemu nadan biyai manashūn jakun biyade aigūs i
hanci gurime jifi. tarbahatai i jergi bade giyarire cooha bisire cooha bisire
akū babe mejigešefi. teni dosai gurire jimbi sembi. baicaci.
tarbahatai i antu ergi dulimbade bisire yar yur sere ba ongko /
muke sain bime. sekiyen ci amargi amargi baru harbaha bajar de
hafunambi. wargi baru lebsi de isitale gemu tala ba. baran
karara de sain. anggai ergi. ili ci sindalabuhangge hon i
goro akū. ishun aniyai niyengniyeri hasak sabe bašafi
marire de. daliha ceni ulhai dorgi aika umesi se jeke
jadagalaha. dohošoho jergi fuhali baitakū ulha labdu bici. /
uthai ere hacin i baitakū ulha be kunesun obufi. yar
yur bade duin tanggū sain cooha werifi. ailungga. udai
juwe niyalmai dorgide emke tutsbufi. ere duin tanggū cooha be
gaifi. harbaha ci lebsi de isibume ongko gurime.
songko tucibume. morin ujime giyarime yabure. Juwan biyade
nimanggi ambarame tuheke manggi. jugūn sain be baime. cindalan /
dabagan deri elhei gocifi gaijiki. uttu ohode. ulha
joborakū bime hasak sa ere songko baran be sabuha manggi.
urunakū geleme aigūs be duleme jiderakū. nimanggi emgeri
ambarame tuheke manggi. giyarire cooha mariha amala. hasak
sa jai aigūs i cargici dabame jiki secibe. nukte honin
suwaliyame goro yabure muterakū ombi. aika kunesun obume /
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ulha baharakū oci. utala biyai kunesun be juweme benebure de
mangga be dahame. aha mingšui se ili de mariha manggi.
hoton de werihe cooha ci sain ningge be sonjofi. ere
ildun de yabure doro be tacibume. nadan biyai manashūn
yar yur de isinara be bodome unggiki. ere unggire de.
baibure duin biyai kunesun be cende bahabuci acara kunesun /
honin i dorgici amba dulin. bele. ufa oshon dulin
bahabifi ulha be ujibume unggici. inu asuru largin be
akū. talude niwanggiyan bonio aniya. tarbahatai de cooha
tebume jabdurakū bici. inu ere songkoi yar yur bade emu
meyen cooha unggifi. jai emu aniya giyarime yabubuci. teni
nišalame icihiyaha horon de. somime daldame jecereme nuktere /
hasak jai emke inu akū seci urunakū bicibe. er adali
nukte be gaifi šuwe jecen dabame tenjirengge be inu taka
nakabuci ombi seme gūnimbi. ahasi ishunde hebdeme jasifi
gūnin acame ofi. hūlhi mentuhun i bodoho babe gingguleme
wesimbuhe. acanara acanarakū babe bairengge
genggiyen i bulekušereo. erei jalin gingguleme /
wesimbuhe..
abkai wehiyehe i orin nadaci aniya jorgon biyai orin
sunja de
fulgiyan fi i pilehe
hese hese wasimbuha sehe..
jorgon biyai ice ilan.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, патшаның құлдары Агуй мен Миңжуй, патшаның бұйрығы
бойынша тиісті іс туралы ақылдасқандығымызды айтып осы
мәлімдемемізді жіберіп отырмыз.
Әлгінде, Әскери істер басқармасынан (Ұлы кеңестен) бізге жіберілген
хат келіп, онда: «Патша ағзамнан: «Қазақтар нысапсыздықтан қайтақайта шекара асып келіп қоныстануда. Шамасы, қатаң түрде сазайларын
тарттырмасақ олар сескенуді білмейтін түрлері бар. Сондықтан, Агуй
мен Миңжуйдың құрып жатқан тиісті жоспары іске пайдалы болмақ.
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Солардың мәлімдемелерінде айтылғандай етіп істі атқарыңдар» деп
бұйрық түсті» деліген екен.
Мен, патшаның құлы Миңжуй, лайықты уақытта қазақтарды қууға
аттанып, содан кейін кері қайтарда маңызды деген жерлерге қосымша
қарауыл тұрғызып, қорғанысымызды күшейтпекпін. Бұл туралы мен
патша ағзамға тағы мәлімдеме жазармын.
Сонымен қатар, патша ағзамның бұйрығында тағы былай делінген
екен: «Қазіргі таңда, Тарбағатай сынды жерлерге мәнжу әскерлеріміз бен
жасыл байрақты әскерлерімізді543 жіберудің қажеті жоқ болар. Дегенмен,
шекара асып қоныстанған қазақтарды тайдыру үшін сол жерлерге біраз
улет әскерлерін шоғырландырғанымыз жөн. Осы жолы қазақтарды қуу
ісін атқарып болған соң, Миңжуй сындылар бас қосып, улет әскерлерін
қалайша көшіріп апару жөнінде ақылдасып, маған мәлімдеме жазып
жіберсін».
Пақырыңыз мен, Миңжуй, өзім улеттердің солтүстігіндегі жерді жүріп
өтпедім. Дегенмен, мен Агуймен бірге картаға қарап сол жер туралы
ақыл-кеңес өткізген болатынмын. Менің ойымша, егер Тарбағатай
сынды жерлерге жауынгерлерімізді шоғырландырған жағдайда
қазақтардың астыртын шекара асып қоныстану қылықтары тежелетін
болса, онда сол жауынгерлерімізді тезірек шоғырландырғанымыз жөн
болар еді. Алайда, қазіргі Іледегі үлкенді-кішілі улет ерлерінің 70-80
пайызы жуырда ғана қазақтар мен бұрыттар арасыннан бізге ауып келген.
Бұлар біздің заң-ережелерімізді әлі білмейді. Егер бұлардың өздерін ғана
Тарбағатайға апарып шоғырландырсақ, бұлардың жанжал тудыру және
қазақтардан мал тонау сияқты істерін тежей алмай қаламыз. Оған қоса,
жақын жылдары қазақтар улеттерді құл ретінде пайлалануды әдетке
айналдырып алған, сол себептен олар улеттерді өте төмен санайды.
Мұндай жағдайда [Тарбағатайға улеттерді ғана шоғырландырсақ] біздің
ісімізге пайда әкелмейтін түрі бар.
Осыдан бұрын, Тарбағатайға әскер шоғырландыру ісіне байланысты
Агуй тарабынан патшаға мәлімдеме жазып, «Дөрбеттердің қоныстарын
ішкі жаққа қарай, біздің армиямызға жақындатып жылжытып, сонан соң
біздің әскери қоныстарымыздың сыртқы шеңберіне қарауыл орнатсақ»
деген ұсыныс көтерген. Ондай ұсыныс көтерудің себебі де жоғарыда
айтылған жағдайдан туындаған еді. Дегенмен, қазіргі таңда Ілеге
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Яғни этникалық қытай әскерлері. Цин патшалық әскери құрылымындағы этникалық қытайлардан құралған
қосындардың байрағы жасыл болған.
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қоныстанған улеттердің арасында отбасын құрып, мал-мүлікке ие болып
үлгіргендер әліде аз. Олардың көпшілігі әліде болса егін
шаруашылықпен шұғылданып, жандарын бағуда. Оларды Тарбағатайға
апарып шоғырлардыратын болсақ, егін егу уақытынан кешікпей
апаруымыз керек. Сондықтан оларды келе жатқан 1-айдың соңында-ақ
аттандыруымыз керек (қазақтарды қуу кезі де осы). Алайда, бұған біз
үлгірмейтін түріміз бар. Ал егер егін егу уақытынан асқан соң оларды
көшірсек, онда біз сол кезден бастап күзгі егістік науқанына дейінгі
аралықта оларға азық-түлік жіберіп тұруымызға тура келеді – бұл
шығынды көбейтіп, істі қиындатпақ. Осы жәттерді ескере отырып, біз,
Агуй мен Миңжуй екеуіміз, былай деп ақылдастық:
Аталмыш істі келесі жылы атқаруымызға бәрібір үлгірмейтін түріміз
бар, ендеше пақырыңыз Агуй Бейжіңге барған соң осы жағдай туралы
егжей-текжейлі мәлім етіп, патшаның нұсқауын алса. Сона соң, барлық
мәселелер бекітілгеннен кейін, тиісті дайындық шараларды келесі жылы
атқарып шықсақ, сонан соң, ат әскерлеріміз бен тың игеру әскерлерімізді
көшіру ісін оның арғы жылы көктемінде атқарсақ. Сонымен бірге,
қарауыл құруға тиісті жерлерге қарауыл құрып тастасақ. Осылай
болғанда ғана атқарылған ісіміз жүйелі әрі айбарлы болып, өз ефективін
көрсететін сияқты.
Біз, патшаның құлдары, қазақтарды қууға барғанда сол орайды
пайдаланып ондағы географиялық жағдайды шамалап тексермекпіз. Сол
кезде әлде бір ойларымыз болып жатса, тағыда мәлімдеме жазармыз.
Қазақтар тек көз алдындағы пайданы көріп, ұзақты ойламайтын ел.
Келесі жылы біз оларды жазалаған шақта олар сасқалақтап, үрейленер.
Алайда, біз шегінген соң, олар Тарбағатай сынды жерлерде шарлауға
шыққан әскеріміздің жоқ болғандығын біліп, қайтадан жасырын түрде
біздің ішкі жағымызға қарай қоныс аударып көрмек болулары да әбден
ықтимал. Осында бізге бағынып келген улеттерден ахуалды сұраған едік,
олар былай дейді: «Қазақтардың қоныстанған Есіл өзенінің арғы
жағындағы жерлерде қар ерте түседі. Сол себептен олар түгелдей 7айдың соңы мен 8-ай аралығында Аягөз өзені маңына көшіп келіп, содан
әрі Тарбағатай сынды жерлерде [сіздердің] шарлау қосындарыңыздың
жоқ екендігін біліп алған соң, шекара асып келеді» дегенді айтты.
Біздің анықтауымыз бойынша, Тарбағатайдың күнгей жағындағы
орталық жер аумағында Яр-Юр деген жер бар, ол жердің шөбі шүйгін,
суы мөлдір. Өзеннің басталатын жерінен солтүстікке қарай Харбаха,
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Базар жерлеріне баруға болады; ал одан батысқа қарай Лепсіге дейінгі
жерлердің барлығы жазық жерлер, алыстан бақылауға ыңғайлы; оған
қоса, өзен құяры да Іледен тым алыс емес. Келесі көктемде қазақтарды
қуып болып қайтар кезімізде, қазақтардан айдап әкелінген малдардың
ішінде іске жарамсыз әлсіздері болып жатса, сол малдарды азық-түлік
ретінде пайдаланып, Яр-Юр жеріне талдаудан өткен 400 әскер қалдырып,
оларға басшы етіп Айлуңа немесе Удайдың біреуін тағайындамақпыз.
Олар Харбаха, Базар жерінен Лепсіге дейін азық-түлік ретіндегі малдары
мен мінген жылқыларын жайып жүріп, із қалдырмақ. Сонан соң, 10-айда
қалың қар жауған соң, олар таңдаған жолдарымен Чиндалан тауы
арқылы жайлап-жайлап кері шегінбек. Осылай істегенде ғана біздің
көлік малдарымыз болдырмайды да, қазақтар біздікінің іздерін байқап,
Аягөзді кесіп өтуден жүрексінеді. Сонан соң, қалың қар тау жолын тосап
тастағаннан кейін, біздің шарлау қосындарымыз шегініп кеткенімен,
қазақтар Аягөздің арғы жағынан бері өзенді кесіп өтеміз деген ойлары
болғанның өзінде, қойлары алысқа жүре алмай өз жерлерінде қалу
себебінен көшуді доғарады.
Егер біздің жасақтарымыз азық-түлік малдары жоқ болып жатқанда,
оларға бірнеше айлық азық-түлікті жеткізіп тұрудың өзі біз үшін қиынға
соғады. Сондықтан, біз Ілеге қайтып бара салысымен қалада
қалдырылған жауынгерлеріміздің арасынан мықтыларын талдап алып,
оларды шынықтыру мақсатында жаңағы айтылған жолмен жүргізіп, 7айдың соңында Яр-Юрге жетуді межелеп, оларды дереу аттандырмақпыз.
Осы жолғы аттандыратын жасақтарымызға 4 айлық азық-түлік керек.
Осы азық-түлік қойлардың тең жартысынан артығы, сондай-ақ керекті
күріш пен ұнның тең жартысынан азырағы алдын-ала берілмек. Олар
әлгі малдарын ақырындап жайып жүрмек. Осылай істелген жағдайда,
бізден тым көп шығын кетпейді.
Егер біз жасыл мешін жылына 544 дейін Тарбағатайға әскер
шоғырландыра алмайтын болсақ, онда жоғарыдағы айтылған әдісті
пайдаланып, әрі тағы бір жыл шарлау жүргізуіміз керек. Алғашқы
жазалау жорығы жүргізілгеннен кейін шекара жерлеріне қоныстанатын
қазақтардың ізі мүлдем қалмайды деп айта алмаспыз, дегенмен, содан
кейін, дәл осы кездегідей жұртты бастап келетіндердің қарасын жойып
тастауымызға болар деп ойлаймыз.
544

Мәтінде мәнжуше «niowanggiyan bonio» деп хатталған. Мұндағы айтылған «жасыл мешін жылы» – цяньлун
жылнамасының 29-жылы, яғни 1764 жылы болып табылады.
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Жоғарыдағы айтылған ой пақырларыңыз біздің өзара хат жазысып,
ақылдасқандығымыздың нәтижесінде қалыптасқан. Біз, міне, осы
ойымыздың таяз екендігіне қарамастан оны патша ағзамның назарына
ұсынып отырмыз. Оның дұрыс-бұрысы жөнінде патша ағзам өз бағасын
берер.
Аталған іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберіліп отыр.
Цяньлун жылнамасының 27-жылы 12-айдың 24-күні патша қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырды: «Тиісті бұйрық
түсірілген».
12-айдың 3-күні

45-құжат
Іле цянцзюнь Миңжуй сындылардың мәлімдемесі, мұнда
патшаның бұйрығы бойынша келесі көктемде батыс бөлік
қазақтарды шекарадан қуып шыққан соң Тарбағатайға әскер
апарып шоғырландыру жоспары айтылған (мәнжу тілінде)545
(Цяньлун жылнамасының 27-жылы 12-айдың 20-күні)546
Құжаттың транскрипциясы
→
aha mingšui. umitai. iltu. ojin gingguleme
wesimburengge.
dergi hese be gingguleme dahara jalin coohai nashūn i baci
jasihan.
hese wasimbuhangge. jaka mingšui sei baci. hasak sa geli
tarbahatai i bosoi ergide nuktejihe. ishun aniya niyengniyeri cooha /
gaifi genefi. ceni niyalma. ulha be tabcilaki seme wesimbuhe manggi.
bi ese umai elecun be sarakū mingšei wesimbuhe songkoi
ceni ulha be wacihiyame tabcilame. ceni dalaha urse be
jafafi gajikini. uthai abulai bihe seme inu jafakini seme
hese wasimbufi unggihe bihe. damu jaka jinggeri sei baci.
545
546

Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 2-том, 154157-бб.
Яғни 1763 жылы 3 науырыз.
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wargi hasak i nurali elcin takūraha seme wesimbuhe bime. ne /
geli urgenci hoton hayab han kiciyusu i encu aiman
baturu han i baci. inu elcin takūraha seme wesimbuhe be
tuwaci. ese cohome onggolo ceni hasak sa elcin takūraha
turgunde. bi gemu kesi isibume šangnaha be donjifi. tuttu
siran siran i gemu elcin takūrahabi. ese goro baci jifi
gemun hecen de isinjiha manggi. bi urunakū cende kesi isibume /
šangnafi unggimbi. ubade ceni elcin de šangnambime. ishun aniya
niyengniyeri tarbahatai i wargi bade geli jecen dabame nuktejihe
urse be tabcilame icihiyaci. hūlhi hasak. doro giyan be
ulhirakū de. aimaka cembe andubume hošome. ceni ulha
jaka be tabcilaki sere adali. ere jergi jecen dabame nuktehe
urse be giyan i nišalame icihiyaci acacibe. inu hon ekšere be /
baiburakū. ishun aniya tuweri. jai jidere aniya niyengniyeri gemu
ombi. emu juwe aniya aliyakiyara de aibi. tuttu oho manggi.
hono ceni morin ulha be fulu bahaci ombi. erebe mingšui
sede jasifi. ishun aniya niyengniyeri. ceni beye cooha gaifi
jecen dabame nuktejihe hasak sai morin ulha be tabcilara
niyalma be jafara be baiburakū. taka majige aliyafi. ishun /
aniya tuweri ocibe. jai jidere aniya niyengniyeri ocibe.
jai uttu icihiyaci inu sitabure ba akū. ere sidende
aika hūlhame nuktejirengge bici. kemuni neneme songkoi ulhebume
alafi. amasi bašame unggici wajiha sehebe gingguleme dahafi.
hujufi gūnici
enduringge ejen i gosin wen duin mederi de bireme selgiyefi. julgeci /
ebsi dorgi bade hafunakū geren aiman i urse teisu teisu
fekuceme. gemu gingguleme elcin takūrahabi. te elcin i dolo
bisire hasak sede
abkai kesi isibume šangnambime. ahasi i baci geli ceni niyalma be
nišalame icihiyaci. hasak sa ceni buye gūnin be jafafi
balai kenehunjeme be akū obume muterakū babe /
šumin bodohongge yargiyan i akūnahabi ahasi gingguleme
hese be dahame ishun aniya niyengniyeri. jecen dabaha urse be
nišalame icihiyara be taka nakara ci tulgiyen. ahasi uhei
urebume hebšehengge. hasak sai banin cendekušeme jabure mangga.
dolo horon tuwabume nišalame icihiyaci teni isebuci ombi.
aika geli emu mudan bai baame yabuci. onggolo /
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ududu mudan bašaha ce elemangga an i bade obufi
tuwame. hono dubifi yohindarakū de isinambi. baicaci. hasak sa
hūlhame nuktenjire de gemu bolori nimanggi be jailame dosinjifi
nimanggi wenere be dahame amasi marifi genembi. ishun
aniya niyengniyeri eici marifi generengge be dahame.
inemene cohome cooha unggifi bi. bašara be hono /
baiburakū. ahasi jaka tarbahatai de cooha tebure
jalin gisurefi.
wesimbuhe bukdari de niowanggiyan bonio aniya tarbahatai de
cooha. nukte tebufi. ishun aniya niyengniyeri aha
mingšui jecen dabaha hasak sebe icihiyara ildun de
da toktobuha cooha. nukte tebure. karun sindara /
jergi ba na be murušeme tuwafi. aika geli
gūnin isinara ba bici. encu
donjibume wesimbuki. geli nadan biyade yar yur bade emu
meyen i cooha unggifi giyaribuki seme
wesimbuhe bihe. te hasak sabe nišalame icihiyara be
taka nakara babe. emgeri /
tacibure hese be alime gaihabi. gūwa babe
hesei aika gemu baiha songkoi yabubuci. ishun aniya
bolari morin tarhūn de. ice tebuhe coohai urse be
jing urebuci acire erin be dahame. aha mingšui
ailungga sei emu isingga be bodome bodome cooha gaifi
nadan biyai icereme ili ci jurafi hulhame nuktenjiha /
urse aigūs be dulere onggolo. tarbahatai jergi bade
isinafi. ceni jici acara ele jugūn i angga de
ciralame fafulara bithe araha moo be ilibufi
coohai songko be ambarame maktafi. aha mingšui tuwaci
acara ba na be tuwafi marire de. jakan
wesimbuhe songkoi yar yur bade werici acara cooha be /
tutabufi. harbaha bajar ci lebsi de isibume ongko
gurime. morin ujibume bibufi. juwanbiyade ambarame
nimaraha manggi. sain jugūn be bahame elhei dalime
gajiki. aika hasak kemuni fafun be daburakū. cooha
mariha amala geli nimanggi be funtume dosi tenjirengge
bici. tere uthai beye jobolon be bairengge. ahasi /
doigonde
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donjibume wesimbufi. jai jidere aniya niyengniyeri uthai cooha
gaifi. jecen dabaha ele ursei ulha be wacihiyame
dalime gaifi. ceni dorgi ahūcilaha urse be
yooni jafafi. umesi nimebume nišlame icihiyaha amala.
siranduhai tarbahatai de uthai cooha . nukte tebure /
oci. emgeri de hono emu baita wajici ombi.
hesei aika encu halafi
tacibume be bici. ahasi gingguleme dahame yabureci tulgiyen.
eicibe tuweri erinde aigūs i cargi nimanggi šumin
ofi. hasak sa gurifi genere ba baharakū de
icihiyara de lali akū be dahame. inu jai /
jidere aniya niyengniyeri toktofi emgeri nišalame icihiyaki.
uttu ohode. hasak sa teni isere be saci
ombime. ce inu dasame fafulaha babe abulai i
baci selgiyeme isinjire unde sere. bahafi sarakū
seme kanagan arara. balai gasara gisun fuhali
baharakū ombi seme gūnimbi. erei jalin gingguleme
wesimbuhe. bairengge
genggiyen i bulekušereo.
abkai wehiyehe i orin jakūci aniya aniya biyai
juwan ninggun de
fulgiyan fi i pilehe.
hese hese wasimbuha sehe.

Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, патшаның құлдары Миңжуй, Умитай, Ілту және Ожин, осы
мәлімедемізді жіберу арқылы өзіміздің патша бұйрығы бойынша
төмендегі істі атқарғандығымзды хабарлаймыз.
Әуелі бізге Әскери істтер басқармасанан (Ұлы кеңестен) хат келіп,
онда былай делінген: «Патшадан былай деп бұйрық түсті: «Әлгінде
Миңжуй сындылардан мәлімдеме келіп, онда қазақтардың қайтадан
Тарбағатайдың күңгейіне келіп қоныстанғандығын, өздері келесі жылы
әскер бастап барып сол қазақтардың адамдары мен малдарын тонамақ
жоспарын айтқан. Асылы, мен әлдеқашан бұйрық түсіріп, «қазақтар 
нысапсыз халық. Сондықтан, мен Миңжуй сындылардың өтінішін мақұл
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етемін. Олар қазақтардың адамдары мен малдарын тонасын, оларды
бастап жүрген адамдарды тұтқындап әкелсін. Тіпті араларында Абылай
болса да тұтқындасын» дегенді айтқан болатынмын.
Дегенмен, жақында Жіңгери сындылардан мәлімдеме келіп, онда
Батыс қазақтардың Нұралы есімді адамы елші жібергендігін, сондай-ақ
Үргенші қаласының Қайып ханы және Кіші жүздің өзге бір тайпасының
ханы Батыр да елшілерін осылай жібергендігін айтқан. Шамасы,
аталмыш адамдардың барлығы осыдан бұрын қазақтар елшілерін жіберіп
менімен жүздестіргенде, мен олардың барлығына қамқолрлық көрсетіп,
сый-сияпат жасағанымды естіп, бірінің артынан бірі елшілерін жіберіп
жатқан болса керек. Бұлар Бейжіңге жеткен шақта, мен бұлардың
шалғайдан келгендігін ескере отырып өз қамқорлығымды көрсетіп,
қонақасы беріп, сый-мияпат жасайтындығым сөзсіз. Ендеще, келесі
көктемде мен мұнда сый-сияпатымды еселеп беріп жатқанда, ана
жақтағы Тарбағатай сынды жерлерде бізден әскер жіберіліп, шекара
асып келіп қоныстанған қазақтарды тонатқызатын болсақ, ережежосынды түсінбейтін даңғой қазақтар недеп ойлап қалар? Олар «бізді
алдап әкеліп малдарымызды тонап жатыр» деп ойламай ма?
Шекара асып келіп қоныстанған осы қазақтарды қатаң
жазалауымыз керек-ақ. Дегенмен, бұл іске асығудың қажеті жоқ. Оны
келесі қыста немесе одан арғы жылғы көктемде атқаруымызға болады;
тіпті бірнеше жыл кешіктіріп барып атқарсақ та ештеңеміз кетпес! Ал
солай істеген жағдайда, біз олардан көбірек мал ала аламыз.
Ендеше, менің мына бұйрығым Миңжуй сындыларға жеткізілсін:
Келесі жылы олар әскер бастап барып шекара асқан қазақтардың
адамдары мен малдарын тонамай-ақ қойсын. Ол істі біз кешіктіріп келесі
қыста немесе одан арғы көктемде атқарсақ та үлгіреміз. Осы арада
астыртын шекара асып келіп қоныстанғандар болып жатса, біздікілер
осыған дейінгі тәжірибе бойынша оларды тек қана кері қуып жіберсе де
жетеді».
Әскери істер басқармасынан (Ұлы кеңестен) келген хаттың
көрсеткені бойынша, патша осылай деп бұйрық түсірген екен.
Пақырыңыз біз мынаны түсіндік: қазіргі таңда, ұлағатты
патшамыздың мейірімділік даңқы әлемнің түкпір-түкпіріне таралған соң,
үкілі заманнан бері Ішкі Қытай жерімен қарым-қатынаста болып
көрмеген түрлі тайпа қауымдарының өзі бізге ыңта-ықыластарымен
құрмет көрсетіп, бізге елшілерін жіберіп жатыр. Ал осы келген түрлі
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тайпа елшілерінің ішінде қазақтар ерекше болып ұлағатты патшамыздың
үлкен қамқорлығына бөленіп, оның сый-сияпатына ие болып жатқан
жәйт бар. Осындай жағдайда, біз өз тарабымыздан барып оларды
жазаламақ болсақ, тәбиғатынан ұсақ болып келетін олар
патшалығымыздың іс-әрекетін күмәнмен қарауы да мүмкін. Патша ағзам
бұл істің тереңіне көз жүгіртіп, жанжақты ойластырып отыр екен.
Ендеше, біз, патшаның құлдары, патшаның бұйрығы бойынша келесі
жылғы көкетмде атқарылмақ болған әлгі шекара асып келіп қоныстанған
қазақтарды жазалау ісімізді уақытша тоқтата тұрайық.
Біз, патшаның құлдары, бірлесе талқылай келе мынадай
қортындыға келіп отырмыз: Қазақтар біздің тамырымызды басуға
құмарланып алған. Оларды біз тек күш көрсетіп, сазайларын
тарттырғанда ғана тежей аламыз. Содықтан, егер шекара асқан
адамдарын біз тағыда бұрынғыдай тек қана кері қуіп, одан артық әрекет
жасамасақ, онда олар осы іске немғұрайлықпен қарап, шекара асуды
әдетке айналдырып алады да, әр жылы қалың қардан қашып осылай
келіп, екінші жылы қар ерігенде кері қайтып жатады. Егер «олар екінші
жылғы көктемде өздігінен кері қайтады ғой» дейтін болсақ, онда біздің
әлгі жауынгер жіберіп оларды кері қуамыз дегеніміздің өзі керексіз
артық әрекет болады. Әлгінде біз, патшаның құлдары, Тарбағатайға
әскер шоғырландыру ісіне байланысты патша ағзамға жазған
мәлімдемемізде «біз жасыл мешін жылы 547 Тарбағатайға әскер
қоныстандыруды ұсынамыз» дегенді айтқан болатынбыз. Келесі
көктемде біз шекара асып келіп қоныстанған қазақтарды қуатын кезде,
орай
тауып сол әскер қоныстандыру және қарауыл орнату
жоспарымызды іске асыруға лайықты деген жерлерді жалпылай бір
шарлап, сол жерлерді тексеріп шықпақпыз. Сол кезде егер өзгеше ой
туып жатса, біз патша ағзамға тағы мәлімдеме жазып жіберерміз.
Тағы бір айтатын жәйт: біз әлгінде «алдағы 7-айда бір қосын
әскерімізді Яр-Юр жерін шарлап шығуға жібереміз» дегенді айтқан
болатынбыз. Қазір, міне, патша ағзамның «қазақтарды жазалау ісін
тоқтатыңдар» деген бұйрығы келіп отыр. Бұйрықта патша ағзам
[қазақтарды жазалау жөніндегі өтінішімізден тыс] өзге ұсынысымызды
мақұлдаған екен, ендеше, келесі жылы көктемде жылқы семіріп, жаңадан
көшіріліп әкелінген әскерлерімізді де жаттықтыру керек болған кезде,
547

Мәжуше «niowanggiyan bonio» деп хатталған бұл сөздің қытайша баламасы «цзяшэнь нянь» (甲申年). Мұнада
цяньлун жылнамасының 29-жылы, яғни 1764 жылы меңзеліп отыр.
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мен, патшаның құлы Миңжуй, Айлуңамен бірге саны жеткілікті
жауынгерлерімізді бастап алып, 7-айдың басында Іледен аттанып, әлгі
астыртын келіп қоныстанатындар әліде Аягөзді кесіп өте қоймаған
кезінде-ақ Тарбағатай сынды жерлерге жетіп, сондағы жол
айырықтарының барлығына «бұл жерлерге келіп қоныстануға қатаң тиім
салынады» деген ескерту тақтайшаларын іліп, жер-жерге өзіміздің
ізімізді қалдырмақпыз. Сонан соң, мен, патшаның құлы Миңжуй, шарлау
ісін тамамдап кері қайтарымда, әлгіндегі ұсынысымда айтылған Яр-Юр
жеріне қалдыруға тиісті әскерлерді сонда қалдырып, олар Харбаха мен
Яр жерлерінен бастап Лепсіге дейін көшіп жүріп өз жылқыларын бағып,
10-айда қалың қар түскен шақта төте жолмен бірте-бірте малдарын айдап
кері оралып келмек.
Ал қазақтар біздің әскерлеріміз шегініп кеткен соң біздің әлгі
көрсетіп кеткен тиімдерімізті пысқырмай, қардың қалыңдағына
қарамастан шекара асып келіп қоныстанып жатса, онда олар [біздің
жазалауымызға ұшырайды да] өз обалдары өздерінде болмақ. Ондай
жағдайда біз былай істесек деп ұсыныс білдіреміз: Келесі жылдың арғы
жылы біз әскер бастап барып сол шекара асып келіп қоныстанғандардың
малдарын түгелдей өзімізге айдап әкеліп, олардың барлық басшыларын
тұтқынға алсақ. Оларды осылайша қатаң жазалап болған соң, біз дереу
барып Тарбағатай жеріне әскер орнатсақ. Осылай істесек, біз бір
қимылмен барлық істі тындыра аламыз.
Әрине, патша ағзам өзгеше бұйрық түсіріп жатса, біз істі сол
бұйрық бойыша атқарармыз. Қалай болмасын, қыс кезінде Аягөз
өзенінің арғы жағына қар қалың түскен соң, қазақтардың кері көшіп
баратын жері де қалмайды. Сондай шақта, біз үшін тиісті істі атқарудың
өзі қинға соғады. Ендеше, біз келесі жылдың арғы жылғы көктемде
оларды қатаң түрде жазалайық. Біздің ойымызша, біз қазақтарды
айтқандай қатаң жазалап, оларға зардап шеккізгенде ғана олар тиімнің не
екендігін түсінеді. Сонда ғана қазақтар «сендердің бұл жаңа заңдарың
Абылайға жеткізілмеген, біз одан хабарсызбыз» дегенді сылтаулатып,
бізге албатып өкпелерін айтып жатпайды.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберілді. Патша
ағзам данышпандығын көрсетіп, тиісті нұсқау бергей.
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Цяньлун жылнамасының 28-жылы 1-айдың 16-күні патша қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырды: «Тиісті бұйрық
түсірілді».

46-құжат
...дың мәлімдемесі, мұна Миңжуйдің патша ағзам түсірген
«біз жаққа келіп қоныстанған қазақтарды кері қуудың қажеті жоқ»
деген мазмұндағы бұйрығын тапсырып алғандығы айтылған
(мәнжу тілінде)549
548

[Цяньлун жылнамасының 28-жылы 3-айы550]
Транскрипсиясы
→
baicaci. ere aniya aniya biyade tarbahatai i
jergi bade nuktenjihe hasak sabe nišalame
icihiyara be baiburakū seme mingdz'ui sede
wasimbuha
hese be.
hesei ere hese be mingdz'ui sede unggifi. /
ce tuwafi uthai amasi utkini. benjime
isinjiha manggi. dolo afabukini. ere baita be
dangsede dedubure be baiburakū sehebe
gingguleme dahafi. amban be ejehe bihe.
te mingdz'ui sei baci. ere
hese be uhufi benjihebi.uttu ofi. gingguleme /
dolo afabume ibebuhe..


Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы

548

Құжат авторының аты жөні белгісіз. Дегенмен, құжат мазмұнына қарағанда, бұл құжат Әскери істтер
басқармасы(Ұлы кеңес) тарабынан жазылған тәрізді.
549
Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 2-том, 218-б.
550
Яғни 1763 жылы 13 сәуірден 12 мамырға дейінгі аралық.
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Бізге мына жәйт анық болған еді:
Биыл 1-айда, патша ағзам бұйрық түсіріп, «Миңжуй сындыларға
мына сөзімді жеткізіңдер: Тарбағатай қатарлы жерлерге келіп мал бағып
жүрген қазақтарды кері қуудың қажеті жоқ» деген екен. Сонан соң,
патшадан тағы бұйрық келіп, онда: «Миңжуй сындылар мен жіберген
әлгі бұйрығыммен танысып болған соң, оны дереу осылай кері жіберсін.
Сол бұйрығым осылай жеткізілген соң, оны Орда істер басқармасына
апарып тапсырыңдар. Осы бір құжатты мұрағатқа апарып сақтаудың
қажеті жоқ» делінген екен.
Аталмыш патша бұйрығын біз есімізге сақтап жүргенбіз. Қазір, міне,
Миңжуй сындылар патшаның сол бұйрығын кері жіберілген құжат
қабымен бірге қайтарып берген екен. Ендеше, біз патшаның айтқаны
бойынша оны Орда істер басқармасына тапсырып отырмыз.

47-құжат
Үрімжідегі байта-ичихиара-амбан Жіңгери қатарлылар өздерінің
қазақтармен арадағы саудада айырбастап алған жылқының және
саудаға салынған торғын-торқа сынды заттардың саны туралы
жазған мәлімдемелері (мәнжу тілінде)551
(Қытай тіліндегі қосымша 1 дана: тізім)
(Цяньлун жылнамасының 29-жылы 1-айдың 10-күні)552
Құжаттың транскрипциясы
→
aha jinggeri nesuken yung jui gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. duleke aniya
jorgon biyai orin emu ci
deribume. ere acara aniya biyai
ice ilan de isibume. duin /
551

Бұл құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 2-том, 485-488 бб.; «Каталог» (7), 602-б. «Каталог» (7) бойынша,
Қытайдың бірінші тарихи мұрағатындағы бұл құжатың сақталу нөмірі мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша
－ 2067-025; микрофильм бойынша － 069-2845.
552
Яғни 1764 жылы 11 ақпан.
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meyen i siran siran i hūdašame
jihe hoji bergen. abulbaimbit
abulai sei harangga hasak jeget i
jergi jakūnjū funcere niyalma i yalure
acare morin be dabume. uheri
sunja tanggū funcere morin be /
dalime gajifi hūdašame jihe be
ahasi uheri kadalara da decang.
dooli hafan hengguwang. ilaci jergi
hiya torontai. geli da eldase
sebe tucibufi tuwašatabume onggolo icihiyaha
songkoi uheri ilan tanggū dehi /
duin morin hūlašaha. baitalaha suje.
suri. ceceri. booso. dambagu i jergi
jaka i da beyeri hūda. juwere
hūda be suwaliyame bodoci. beye
ambakan yali sain enu tanggū
juwe ilan morin de. morin /
tome duite yan sunja jiha
funcere menggun goibumbi. beye arsari
yali ojoro ujuru ilan morin de
morin tome ilata yan sunja
jiha funcere menggun goibumbi. beye
ajige yali juken emu tanggū /
gūsin jakūn morin de. morin
tome juwete yan sunja jiha
funcere menggun goibumbi. baitalaha suja.
suri. ceceri. boso. dambagu i jergi
jaka i da beyei hūda. juwere
hūda be suwaliyame encu nikan /
hergen i ketuken afaha arafi
tuwabume wesimbuheci tulgiyen. ahasi hafan
cooha tucibufi hasak sabe tuwašatame
da jihe jugun deri amasi
unggihe ere mudan hūlašaha ilan
tanggū dehi duin morin be /
gemu adun de dosimbufi. adun be
342

kadalara hafasa de sain kiceme
adulakini seme ciralame afabuhabi. erei
jalin gingguleme
donjibume wesimbuhe.
abkai wehiyehe i orin uyunju aniya aniya biyai orin uyun de. /
fulgiyan fi i pilehe
hese. saha sehe.
aniya biyai juwan.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, патшаның құдары Жіңгери, Юнде, Насукен және Юңжуй,
құлшылық етіп төмендегі мәлімдемені жолдап отырмыз. Мұндағы
айтылған іс туралы хабар алғайсыз.
Былтыр 12-айдың 21-күнінен биыл 1-айдың 3-күніне дейінгі аралықта
арт-артынан Қожабергенге, Әбілмәмбетке және Абылайға қарасты
Жігіт 553 қатарлы 4 топ жалпы 80-нен астам қазақтар келді. Өздерінің
мінген және жүк тасуға арналған көлік малдарын қосқанда олар жалпы
500-ден астам жылқы әкеліпті. Біз, патшаның құлдары, ухери-кадаларада554 Дечаң, даоли-хафан555 Хеңгуаң және үшінші дәрежелі хия Торунтай,
галай-да556 Елдасе қатарлы адамдарымызды бақылаушы ретінде жіберіп,
осыдан бұрын пайдаланған ереже бойынша сауда ісін орындатқыздық.
Нәтижесінде осы жолы біз жалпы 344 жылқы айырбастап алдық. Оларды
айырбастап алу үшін жұмсалған торғын-торқалар және темекі сынды
заттардың өз құны мен тасымалдау құнын қосып есептегенде кеткен
шығын мынадай болды: 113 күйлі әрі ірі аттың әрбіреуіне 4 сәрі 5
мысқалдан астам күміс ақша кеткен; 93 күйі орташа, тұрқы қарапайым
келген аттың әрбіреуіне 3 сәрі 5 мысқалдан астам күміс ақша кеткен; 138
тұрқы кішілеу келген аттың әрбіреуіне 2 сәрі 5 мысқалдан астам күміс
ақша кеткен. Осы мәлімдемемізбен бірге біз жұмсалған торғын-торқа,
бөз және темекі сынды заттардың жалпы саны туралы, сондай-ақ
553

Мәтінде «Jeget» деп хатталған.
Ухери-кадалара-да (uheri kadalara da) – цин патшалық «жасыл байрақты армиясының» жоғары дәрежелі әслери
лауазымның бір түрі. Бұл лауазым қытайша «зун бин (总兵)» деп аталады.
555
Даоли-хафан (dooli hafan) － Цин патшалық әкімшілік лауазымның бір түрі. Бұл лауазымның қытайша
баламасы «даоюань (道员)».
556
Галай-да (galai da) –цин патшалық «жасыл байрақты армиясының» жоғары дәрежелі әслери лауазымның бір
түрі. Бұл лауазым қытайша «и чжан (翼长)» деп аталады.
554
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олардың өз құны мен тасымалдау құны туралы мәліметтерді қытай
тілінде арнайы тізімдеп шығып, оны патша ағзамның назарына жіберіп
отырмыз.
Бұдан тыс, біз өзіміздің жауынгерлерімізді жіберіп, қазақтарды қорғап,
келген жолдарымен кері қайтардық. Айырбастап алынған жылқылар
патшалық жылқы фермасына қосып жіберілді. Біз жылқы фермасына
жауапты адамдарға «мына жылқыларды жақсы бағындар» деп қатаң
түрде тапсырма бердік.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 29-жылы 2-айдың 14-күні Цяньлун патша
қызыл сиялы қылқаламмен бұл мәлімдеменің бетіне мынадай
бұрыштама жазып қалдырған: «Хабар алдым».
1-айдың 10-күні

Құжаттың қосымшасы:
Цяньлун жылнамасының 28-жылы 12-айдың 21-күнінен 29-жылы 1айдың 3-күніне дейінгі аралықта айырбастап алынған жылқылар:
Бірінші дәрежедегі ат – 113, әрбіреуіне 4 сәрі 5 мысқалдан астам
күміс ақша кетті;
Екінші дәрежедегі ат – 93, әрбіреуіне 3 сәрі 5 мысқалдан астам
күміс ақша кетті;
Үшінші дәрежедегі ат – 138, әрбіреуіне 2 сәрі 5 мысқалдан астам
күміс ақша кеткен.
Айырбастап алынған аттың жалпы саны – 344. Оларды
айырбастап алу үшін бұрыннан сақталып келген және жаңадан
тасымалдап әкелінген мынадай торғын-торқа жұмсалды:
Ені 8 чилік молун торқасы 557 – 2 топ. Өз құны мен тасымалдау ақысын
қосқанда жалпы 38 сәрі 5 мысқал күміс ақша жұмсалды;
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Мәтінде қытайша «ба чи да ман дуань (八尺大蟒缎)» деп хаталған. «Ман дуань (蟒缎)»–айдаһар жылан бейнесі
салынып тоқылған торқа. Бұны ВТЦВЦ кітабындағы шағатайша түсіндірмесінде «молұн» деп алған (күні бүгінге
дейін кей түрік тілінде айдаһар жылан «молұн» деп айтылады);
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Бес талшықты, 558 бес түсті 559 молун торқасы – 2 топ. Өз құны мен
тасымалдау шығынын қосқанда жалпы 12 сәрі 6 мысқал күміс ақша
жұмсалды;
Ені 4 чилік екі түсті қамқа 560 – 17 топ. Өз құны мен тасымалдау
шығынын қосқанда жалпы 143 сәрі 7 мысқал күміс ақша жұмсалды;
Бір түсті (ақ түсті) торқа561 – 1 топ. Олардың өз құны мен тасымалдау
шығынын қосқанда жалпы 6 сәрі 9 мысқал күміс ақша болды;
Көк түсті торқа 562 – 10 топ. Олардың өз құны мен тасымалдау
шығынын қосқанда жалпы 71 сәрі 9 мысқал күміс ақша болды;
Сучжоу жерінен шыққан ені 8 чилік гүлді торқа563 – 13 топ. Олардың
өз құны мен тасымалдау шығынын қосқанда жалпы 95 сәрі 2 мысқал
ақша болды;
Сучжоу жерінен шыққан ені 8 чилік бір түсті торқа564 – 5 топ.
Олардың өз құны мен тасымалдау шығынын қосқанда жалпы 35 сәрі 6
мысқал ақша болды;
Ені 8 чилік, жуан жіппен тоқылған торқа 565 – 2 топ. Өз құны мен
олардың тасымалдау құнын қосқанда аталмыш торқа түріне жалпы 14
сәрі 3 мысқал күміс ақша жұмсалған;
Самсайы 566 – 64 топ. Осы торқалардың өз құны мен олардың
тасымалдау құнын қосқанда жалпы 399 сәрі 1 мысқал күміс ақша
жұмсалған;
Ені 4 чилік, жуан жіппен тоқылған торқа 567 – 6 топ. Өз құны мен
олардың тасымалдау құнын қосқанда аталмыш торқа түріне жалпы 20
сәрі 8 мысқал күміс ақша жұмсалған;
Ұсақ гүлді масаты 568 – 93 топ. Өз құны мен тасымалдау ақысын
қосқанда жалпы 278 сәрі 1 мысқал күміс ақша жұмсалды;
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Қытайша «ву сы (五丝)» деп хаталған.
Қытайша «ву цай (五彩)» деп хаталған
560
Мәтінде қытайша «цзинь дуань (锦缎)» деп хаталған.
561
Қытайша «бай су дуань (白素缎)» деп хатталған.
562
Қытайша «цин су дуань (青素缎)» деп хатталған.
563
Қытайша «ба чи су хуа дуань (八尺苏花缎)» деп хатталған.
564
Қытайша «ба чи су су дуань (八尺苏素缎)» деп хатталған.
565
Мәтінде қытайша «ба чи пэндуань (八尺彭缎)» деп хатталған. Мұндағы айтылған «пэн дуань» деген торқа
атауы туралы ВТЦВЦ кітабындағы шағатайша түсіндірмесінде «ирик тауар», яғни «жуан жіптен тоқылған торқа»
деп алынған (қараңыз: ВТЦВЦ, 3163-бет).
566
Қытайша «шань дуань (闪缎)» деп хатталған.
567
Мәтінде қытайша «ба чи пэндуань (八尺彭缎)» деп хатталған. Мұндағы айтылған «пэн дуань» деген торқа
атауы туралы ВТЦВЦ кітабындағы шағатайша түсіндірмесінде «ирик тауар», яғни «жуан жіптен тоқылған торқа»
деп алынған (қараңыз: ВТЦВЦ, 3163-бет).
568
Мәтінде қытайша «сяо хуа сянь дуань (小花线缎)» деп хаталған.
559

345

Янчжоу жерінен шыққан ені 6 чилік торқа569 – 4 топ. Олардың өз құны
мен тасымалдау ақысын қосқанда жалпы 20 сәрі 1 мысқал күміс ақша
жұмсалған;
Ақ түсті «чуань чу» матасы 570 – 14 топ. Олардың өз құны мен
тасымалдау ақысын қосқанда жалпы 38 сәрі 4 мысқал күміс ақша
жұмсалған;
Багряник гүлі айшықталған түрлі-түсті шайы571 – 3 топ. Олардың өз
құны мен тасымалдау ақысын қосқанда жалпы 4 сәрі 9 мысқал күміс
ақша жұмсалған;
Теңімен есептелетін «собу» кездемесі 572 – 11 тең. 573 Өз құны мен
тасымалдау ақысын қосқанда жалпы 10 сәрі 3 мысқал күміс ақша
жұмсалды;
Сычуань жерінен шыққан темекі574 – 7 қорап. Өз құны мен тасымалдау
құнын қосқанда жалпы 1 сәрі 2 мысқал күміс ақша жұмсалған.
Жоғарыдағы аталған торқа мен «собу» сынды кездемелерді
қосып есептегенде жалпы 247 топ кездеме жұлсалды. Сонымен қоса 7
қорап Сычунь темекісі жұмсалды. Жалпы кеткен күміс ақшаның
саны 1190 сәрі 3 мысқал.

48-құжат
Үрімжідегі байта-ичихиара-амбан Жіңгери қатарлылар өздерінің
қазақтармен арадағы саудада айырбастап алған жылқының саны,
сондай-ақ сол жылқыларды мал фермасына жібергендіктері туралы
жазған мәлімдемесі (мәнжу тілінде)575
(Қытай тіліндегі қосымша 1 дана: тізім)
(Цяньлун жылнамасының 29-жылы 1-айдың 24-күні)576
Құжаттың транскрипциясы
569

Мәтінде қытайша «лю чи яндуань (六尺杨缎)» деп хатталған.
Мәтінде қытайша 白串绸 деп хатталған.
571
Мәтінде қытайша «цзинхуа цзюань (荆花绢)» деп хатталған.
572
Мәтінде қытайша «дуй цзи собу (对子梭布)» деп хатталған.
573
Мұндағы өлшем сөз қытайша «дуй (对)» деп алынған.
574
Мәтінде қытайша «чуань янь (川烟)» деп хатталған.
575
Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 2-кітабы, 505–508-бб.; «Каталог» (7), 604-б. «Каталог» (7) бойынша,
Қытайдың бірінші тарихи мұрағатындағы бұл құжатың сақталу нөмірі мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша
－ 2070-018; микрофильм бойынша － 069-3435.
576
Яғни 1764 жылы 25 ақпан.
570
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→
aha jinggeri nesuken yong jui gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. ere aniya
aniya biyai ice nadan ci
deribume. orin emu de isibume.
nadan meyen i siran siran i
hūdašame jihe abulai. hoji Bergen.
kara barak sei harangga tuigun i
jergi emu tanggū juwan funcere
niyalma. yalure acare morin be
dabume. uheri nadan tanggū funcere
morin be dalime gajifi hūdašame /
jihe be. ahasi. uheri kadalara
da deceng. dooli hafan hengguwang
sebe tucibufi tuwašatame. onggolo icihiyaha
songkoi uheri sunja tanggū orin
ilan morin hūlašaha. baitalaha suje.
suri. ceceri. boso. dambagu i jergi /
jaka i da beyei hūda. juwere
hūda be suwaliyame bodoci. beye
ambakan yali sain emu tanggū
susai ilan morin de. morin
tome duite yan sunja jiha
menggun goibumbi. beye arsari yali /
ojoro emu tanggū dehi sunja
morin de. morin tome ilata
yan sunja jiha menggun goimbi.
beye ajige. yali juken juwe
tanggū orin sunja morin de.
morin tome juwete yan sunja /
jiha funcere menggun goimbi. baitalaha
suje. suri. ceceri. boso. dambagu i
jergi jaka i da beyei hūda.
juwere hūda be suwaliyame encu
nikan hergen i getuken afaha arafi
tuwabume wesimbuheci tulgiyen. ahasi hafan /
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cooha tucibufi hasak sabe tuwašatabume
da jihe jugūn deri amasi
unggihe. ere mudan hūlašaha sunja
tanggū orin ilan morin be
gemu adun de dosimbufi. adun be
kadalara hafasa de saikan kiceme /
adulakini seme cirlame afabuhabi. erei
jalin gingguleme
donjibume wesimbuhe.
Abkai wehiyehe i orin uyunci aniya
juwe biyai juwan duin de.
fulgiyan fi i pilehe /
hese saha sehe.
aniya biyai orin duin.
←
Қазіргі қазақ тіліне аударма
Біз, патшаның құдары Жіңгери, Насукен және Юңжуй, құлшылық етіп
төмендегі мәлімдемені жіберіп отырмыз. Мұндағы айтылған іс туралы
хабар алғайсыз.
Былтыр 1-айдың 7-күнінен 21-күніне дейінгі аралықта арт-артынан
Абылайға, Қожабергенге және Қара Бараққа қарасты Тұйғын577 қатарлы
жалпы 110-нен астам қазақтар саудаласуға келді. Өздерінің мінген және
жүк тасуға арналған көліктерін қосқанда олар жалпы 700-ден астам
жылқы әкеліпті. Біз, патшаның құлдары, ухери-кадалара-да Дечаң,
даоли-хафан Хеңгуаң қатарлы адамдарымызды бақылаушы ретінде
жіберіп, осыдан бұрын қолданған ереже бойынша сауда ісін
атқартқыздық. Нәтижесінде осы жолы біз жалпы 523 жылқы айырбастап
алдық. Оларды айырбастап алу үшін жұмсалған торғын-торқалар, бөзматалар және темекі сынды заттардың өз құны мен тасымалдау құнын
қосып есептегенде кеткен шығын мынадай болды: 153 күйлі, ірі аттың
әрбіреуіне 4 сәрі 5 мысқалдан астам күміс ақша кеткен; 145 күйі орташа,
тұрқы қарапайым келген аттың әрбіреуіне 3 сәрі 5 мысқалдан астам
күміс ақша кеткен; 225 тұрқы кішілеу келген аттың әрбіреуіне 2 сәрі 5
577

Мәтінде «tuigūn» деп хатталған.
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мысқалдан астам күміс ақша кеткен. Осы мәлімдемемізбен бірге біз бұл
жолғы жұмсалған торғын-торқа, бөз және темекі сынды заттардың
жалпы саны туралы, сондай-ақ олардың өз құны мен тасымалдау құны
туралы мәліметтерді қытай тілінде арнайы тізімдеп, патша ағзамның
назарына жіберіп отырмыз. Бұдан тыс, біз өзіміздің жауынгерлерімізді
жіберіп, қазақтарды қорғап, келген жолдарымен кері қайтардық.
Айырбастап алынған 523 жылқылар патшалық жылқы фермасына
апарылды. Біз жылқы фермасына жауапты адамдарға «мына
жылқыларды жақсы бағындар» деп қатаң түрде тапсырма бердік.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 29-жылы 2-айдың 14-күні Цяньлун патша
қызыл сиялы қылқаламмен бұл мәлімдеменің бетіне мынадай
бұрыштама жазып қалдырған: «Хабар алдым».
1-айдың 24-күні
Құжаттың қосымшасы:
Цяньлун жылнамасының 29-жылы 7-айдың 21-күніне дейінгі
аралықта айырбастап алынған жылқылар:
Бірінші дәрежедегі ат – 153, әрбіреуіне 4 сәрі 5 мысқалдан астам
күміс ақша кетті;
Екінші дәрежедегі ат – 145, әрбіреуіне 3 сәрі 5 мысқалдан астам
күміс ақша кетті;
Үшінші дәрежедегі ат – 225, әрбіреуіне 2 сәрі 5 мысқалдан астам
күміс ақша кеткен.
Айырбастап алынған аттың жалпы саны – 523. Оларды
айырбастап алу үшін бұрыннан сақталып келген және жаңадан
тасымалдап әкелген мынадай торғын-торқалар жұмсалды:
Ені 8 чилік алтын түсті молун торқасы 578 – 1 топ. Өз құны мен
тасымалдау ақысын қосқанда жалпы 19 сәрі 2 мысқал күміс ақша
жұмсалды;
578

Мәтінде қытайша «ба чи да ман дуань (八尺大金蟒缎)» деп хаталған.
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Алтын «寿» иероглифі айшықталған торқа 579 – 1 топ. Өз құны мен
тасымалдау құнын қосқанда оған 11 сәрі күміс ақша жұмсалған;
Алтын түсті қос «喜» иероглифі айшықталған торқа580 – 1 топ. Өз құны
мен тасымалдау ақысын қосқанда 11 сәрі күміс ақша жұмсалды;
Ені 4 чилік, 100 алтын көбелек айшықталған торқа581 – 3 топ. Өз құны
мен тасымалдау ақысын қосқанда 34 сәрі 1 мысқал күміс ақша жұмсалды;
Ені 4 чилік, екі түсті жылтыр өрнектері бар торқа582 – 21 топ. Өз құны
мен тасымалдау шығынын қосқанда жалпы 177 сәрі 5 мысқал күміс ақша
жұмсалды;
Самсайы 583 – 39 топ. Осы торқалардың өз құны мен олардың
тасымалдау құнын қосқанда жалпы 242 сәрі күміс ақша жұмсалған;
Ені 8 чилік, жуан жіппен тоқылған торқа 584 – 16 топ. Өз құны мен
олардың тасымалдау құнын қосқанда аталмыш торқа түріне жалпы 114
сәрі 8 мысқал күміс ақша жұмсалған;
Сучжоу жерінен шыққан ені 8 чилік бір түсті торқа 585 – 16 топ.
Олардың өз құны мен тасымалдау шығынын қосқанда жалпы 114 сәрі
күміс ақша болды;
Көк түсті торқа586 – 8 топ. Олардың өз құны мен тасымалдау шығынын
қосқанда жалпы 57 сәрі 5 мысқал күміс ақша болды;
Ені 8 чилік, бір түсті (ақ түсті) торқа587 – 2 топ. Олардың өз құны мен
тасымалдау шығынын қосқанда жалпы 13 сәрі 8 мысқал күміс ақша
болды;
Бес талшықты, 588 бес түсті 589 молун торқасы – 3 топ. Өз құны мен
тасымалдау шығынын қосқанда жалпы 18 сәрі 9 мысқал күміс ақша
жұмсалды;
Янчжоу жерінен шыққан ені 6 чилік торқа 590 – 50 топ. Олардың өз
құны мен тасымалдау ақысын қосқанда жалпы 256 сәрі 4 мысқал күміс
ақша жұмсалған;
579

Мәтінде қытайша «эр сэ цзинь шоу цзы (金寿字缎)» деп хатталған.
Мәтінде қытайша «шуан си дуань (双喜缎)» деп хаттаоған. Мұндағы «си (喜)» иероглтфі қытай тілінде
«қуаныш, шаттығу» деген мағынаны білдіреді. Ал, қытайдың дәстүрлі салтында қос «си» яғни 喜喜 белгісі бар
бұйымдар көбінесе некелесу тойларда қолдалынады.
581
Мәтінде қытайша «сы чи цзинь бай де дуань (四尺金百蝶缎)» деп хаттаоған.
582
Мәтінде қытайша «сы чи эр се цзинь дуань (四尺二色锦缎)» деп хаттаоған.
583
Қытайша «шань дуань (闪缎)» деп хатталған.
584
Мәтінде қытайша «ба чи пэндуань (八尺彭缎)» деп хатталған.
585
Қытайша «ба чи су су дуань (八尺苏素缎)» деп хатталған.
586
Қытайша «цин су дуань (青素缎)» деп хатталған.
587
Қытайша «ба чи бай су дуань (八尺白素缎)» деп хатталған.
588
Қытайша «ву сы (五丝)» деп хаталған.
589
Қытайша «ву цай (五彩)» деп хаталған
580
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Ұсақ гүлді масаты 591 – 65 топ. Өз құны мен тасымалдау ақысын
қосқанда жалпы 194 сәрі 4 мысқал күміс ақша жұмсалды;
Ұсақ гүлді масаты 592 – 83 топ. Өз құны мен тасымалдау ақысын
қосқанда жалпы 249 сәрі 6 мысқал күміс ақша жұмсалды593;
Ұқ түсті «чуань чоу» матасы 594 – 47 топ. Олардың өз құны мен
тасымалдау ақысын қосқанда жалпы 129 сәрі 1 мысқал күміс ақша
жұмсалған;
Багряник гүлі айшықталған түрлі-түсті шайы595 – 15 топ. Олардың өз
құны мен тасымалдау ақысын қосқанда жалпы 24 сәрі 7 мысқал күміс
ақша жұмсалған;
Қаракөк түсті «собу» кездемесі596 – 21 топ. Өз құны мен тасымалдау
құнын қосқанда жалпы 12 сәрі 7 мысқал күміс ақша жұмсалған;
Теңімен есептелетін «собу» кездемесі 597 – 92 тең. 598 Өз құны мен
тасымалдау ақысын қосқанда жалпы 87 сәрі 3 мысқал күміс ақша
жұмсалды;
Ақ түсті «ши пай» бөз599 – 9 топ. Өз құны мен тасымалдау шығынын
қосқанда жалпы 6 сәрі 1 мысқал күміс ақша жұмсалды;
Сычуань жерінен шыққан темекі600 – 2 қорап. Өз құны мен тасымалдау
құнын қосқанда жалпы 3 мысқал күміс ақша жұмсалған.
Жоғарыдағы аталған торқа, торғын және «собу» сынды
кездемелерді қосып есептегенде жалпы 247 топ және тең кездеме
жұлсалды. Сонымен қоса 2 қорап Сычунь темекісі жұмсалды.
Жалпы кеткен күміс ақшаның саны 1774 сәрі 4 мысқал.

590

Мәтінде қытайша «лю чи яндуань (六尺杨缎)» деп хатталған.
Мәтінде қытайша «сяо хуа сянь дуань (小花线缎)» деп хаталған.
592
Мәтінде қытайша «сяо хуа сянь дуань (小花线缎)» деп хаталған. Бұл сөз туралы жоғарыдағы 34-құжаттағы
берілген түсіндірмеге қараңыз.
593
Мұнда не үшін бір түрлі торқаны («ұсақ гүлді масатыны») екі рет тізбектегені түсініксіз.
594
Мәтінде қытайша 白串绸 деп хатталған.
595
Мәтінде қытайша «цзинхуа цзюань (荆花绢)» деп хатталған.
596
Мәтінде қытайша «маоцин со (毛青梭布)» деп хатталған.
597
Мәтінде қытайша «дуй цзи собу (对子梭布)» деп хатталған.
598
Мұндағы өлшем сөз қытайша «дуй (对)» деп алынған.
599
Мәтінде қытайша «бай ши пай бу (白石牌布)» деп хаталған.
600
Мәтінде қытайша «чуань янь (川烟)» деп хатталған.
591
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49-құжат
Үрімжідегі байта-ичихиара-амбан Чокто қатарлылар өздерінің
қазақтармен арадағы саудада айырбастап алған жылқының саны
туралы мәлімдемесі (мәнжу тілінде)601
(Цяньлун жылнамасының 29-жылы 9-айдың 2-күні)602
Құжаттың транскрипциясы
→
aha cokto. nesuken. li ging g’ao gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. er aniya nadan biyai orin nadan de emu meye i
hūdašame jihe hūji Bergen i harangga i hasak janasak i jergi tanggū
funcere niyalma. yalure acire uheri juwe tanggū funcere morin. juwan juwe
ihan. juwe minggan funcere honin dalime gaifi hūdašame jihe be. ahasi /
uheri kadalara da decang. dooli hafan hioi s’ung jyi. galai da eldase.
ilhi bayari jalan i janggin sebe tucibufi tuwašatame. onggolo icihiyaha
songkoi uheri gūsin emu morin hūlašaha. baitalaha suje. suri. ceceri
boso. tonggo i jergi jaka i da beyei hūda. juwere hūda be suwaliyame
bodoci. beye ambkan yali sain jakūn morin de. morin tome duite yan
sunja jiha menggun goimbi. beye arsari yali ojoro juwan emu morin de. /
morin tome ilate yan sunja jiha menggun goibumbi. beye ajige yali
juken juwan akta. juwe ajirgan morin de. morin tome juwete yan
ninggun jiha funcere menggun goibumbi. ahasi de buhe juwe belek morin de.
morin tome sunjata yan juwe fuwen funcerre menggun goibumbi. hūlašaha
juwan
emu ihan de. ihan tome juwete yan jakūn jiha fuancere menggun goibumbi.
hūlašaha emu minggan uyun tanggū jakūnju jakūn honin de. honin tome /
nadata jiha funcere menggun goibumbi. baitalaha suje. suri. ceceri. bosoi.
tonggo i jergi jaka i da beyei hūda. juwere hūda be suwaliyame encu
nikan hergen i getuken afaha arafi
tuwabume wesimbureci tulgiyen. ere mudan hūlašaha gūsin emu morin. jai
ahasi de
buhe juwe belek morin be. gemu adun de dosimbufi adulabuha. hūlašaha
601

Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 2-кітабы, 645-647 бб.; «Каталог» (7), 640-б.. «Каталог» (7) бойынша,
Қытайдың бірінші тарихи мұрағатындағы бұл құжатың сақталу нөмірі мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша
－ 2105-006.1; микрофильм бойынша － 071-2951.
602
Яғни 1764 жылы 27 қыркүйек..

352

juwan
emu ihan be. geren tokso de dendeme bufi. usin i weile de baitalabuha. /
hūlašaha emu minggan uyun tanggū jakūju jakūn honin i dorgici. uyun
tnaggū funcere honin sonjome tucibufi saikan adulebume. yar de
unggeri manju. solon. niowanggiyan turun i hafan coohai urse de amcame
nonggire anagan. biyai hontoho biyai kunesun honin sindame bure de
belhebure
ci tulgiyen. ahasi urebume hebšefi mentuhun gūnin de. ere hanci i funcere
hūlašaha honin be. kemuni kemuni fusembure adun de dosimbume. cahar
ūlet sede /
adulabufi yar de gamaci. damu yar ba serengge. hasak baru jecen acaha ba.
honin bahara de asuru manga akū bime. urumci ci yar de isibume.
geli juwe minggan funcere ba i goro jugūn de dalime gamabuci. jugūn i
uduri
tuwašatara de inu majige manga. jaka urumci de tehe niowanggiyan turun i
cooha de arabufi. adulabufi kunesun obume belhebuci. juweri tuweri juwe
forgon i halhūn benkuwen erinde. honin adulara doro be sarakū de. heni /
majige gacilabuhangge bici. ambula caliyan de holbobuha be dahame. ahasi
uthai onggolo
wesimbufi toktobuha kooli songkoi honin tome uyute jiha menggun i hūda
salibufi.
ubai hafan coohai urse de uncabuha baha menggun be. jingkini caliyan de
dosimbufi baitalaki. ereci siran siran i hūlašame baha honin bici. erei
adali hafan cooha de uncame buki sembi. erei jalin gingguleme /
donjibume wesimbuhe.
abkai wehiyehe i orin uyuci aniya uyu7n biyai juwe de
fulgiyan fi i pilehe
hese saha sehe..
uyun biyai ice juwe.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, патшаның құдары Чокто, Насукен және Ли Цзингао, құлшылық
етіп төмендегі мәлімдемені жолдап отырмыз. Мұндағы айтылған іс
туралы хабар алғайсыз.
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Былтыр 7-айдың 27-күні Қожабергенге қарасты Жанұзақ 603 қатарлы
жалпы 100-нен астам қазақтар осында келді. Өздерінің мінген және жүк
тасымалдауға арналған көліктерін қосқанда олар жалпы 200-ден астам
жылқы, сондай-ақ 12 сиыр мен 2 000-нан астам қой әкеліпті. Біз,
патшаның құлдары, ухери-кадалара-да лауазымды Дечаң, даоли-хафан
лауазымды Сюй Зунчжи, галай-да Елдасе және илхи-баярай-жалан-ижаңгин604 Баяңга қатарлы адамдарымызды бақылаушы ретінде жіберіп,
осыдан бұрын қолданған ереже бойынша сауда ісін атқартқыздық.
Нәтижесінде осы жолы біз жалпы 31 жылқы айырбастап алдық. Оларды
айырбастап алу үшін жұмсалған торғын-торқадар, бөз-маталар және жіп
сынды заттардың өз құны мен тасымалдау құнын қосып есептегенде
кеткен шығын мынадай болды: 8 күйлі, ірі аттың әрбіреуіне 4 сәрі 5
мысқалдан астам күміс ақша кеткен; 11 күйі орташа, тұрқы қарапайым
келген аттың әрбіреуіне 3 сәрі 5 мысқалдан астам күміс ақша кеткен; 10
тұрқы кішілеу келген аттың әрбіреуіне 2 сәрі 5 мысқалдан астам күміс
ақша кеткен. Бұдан тыс, пақырыңыз бізге 2 белек жылқы 605 әкелінген,
олардың әрбіреуіне 5 сәрі 2 мысқалдан астам күміс ақша шығын болды.
Сонымн бірге, біз 11 сиыр айырбастап алдық, олардың әрбіреуіне 2 сәрі
8 мысқалдан астам күміс ақша кеткен. Біз сондай-ақ 1 988 тұяқ қой
алмастырып алдық, олардың әрбіреуіне 7 мысқалдан астам күміс ақша
кеткен; Осы мәлімдемемізбен бірге біз осы жолғы жұмсалған торғынторқа, бөз және жіп сынды заттардың жалпы саны туралы, сондай-ақ
олардың өз құны мен тасымалдау құны туралы мәліметтерді қытай
тілінде арнайы тізімдеп, патша ағзамның назарына жіберіп отырмыз606.
Айырбастап алынған 31 жылқы мен пақырыңызға әкелінген 2 белек
жылқы патшалық жылқы фермасына апарылды. Айырбастап алынған 11
сиыр егін шаруашылыққа пайдаланылсын деп осы маңдағы шаруашылық
қоныстарға бөлініп жіберілді.
Біз айырбастап алынған 1 988 қойдың ішінен 900-ден астамын талдап
алып, оларды жақсырақ бағып, Яр жеріне жіберген мәнжу, солаң және
жасыл байрақты әскерлер607сынды жауынгерлеріміздің үш жарым айлық
азық-түлітері ретінде даярлап қоймақпыз. Қалған қойларға туралы біз,
патшаның құлдары, былай деп ойладық: асылы бұларды да чахарлар
603

Мәтінде «janasak» деп хатталған.
Илхи-баярай-жалан-и-жаңгин (ilhi bayarai jalan i janggin) － Цин патшалық әкімшілік лауазымның бір түрі. Бұл
лауазымның қытайша баламасы «фу хуцзунь цфньлин (副护军参领)».
605
Яғни сыйлық жылқы.
606
Аталмыш тізім «Жинақ» (2) кітабында берілмеген.
607
Яғни этникалық қытайлар. «Сегіз байрақты» цин армиясындағында таза қытай этносына құралған әскери
бөлім «жасыл байрақты армиясы» деп аталады.
604
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мен улеттерге Яр жеріне айдатып апарып, сондағы патшалық мал өсіру
фермасына қосқызу керек еді, алайда, Яр жері қазақтармен шекараласып
тұрғандықтан, онда қой айырбастап алу тым қиын емес, сонымен бірге
Үрімжі мен Яр жерлерінің ара қашықтығы 2 000 ли 608-ден астам, жол
бойын қой айдап жүрудің өзі қиын. Ал осы қойларды Үрімжідегі жасыл
байрақты армия жауынгерлеріне баққызып, солардың азық-түлігі ретінде
пайдаланайық десек, аталмыш жауынгерлер қыстың суығы мен жаздың
ыстығында қойды қалай бағу керек екендігін білмей, берген қойларды
шығынға ұшыратып, өздері қиналып қалама дейміз. Бұл өзі бір
(жауынгерлердің) азық-түлігімен байланысты маңызды іс, сондықтан да,
біз, патшаның құлдары, осыдан бұрын патша ағзам құптаған мәлімемізде
айтылған ереже бойынша, әрбір қойды 9 мысқал күміс ақшаға бағалап,
(аталмыш қалған қойларды) осындағы жауынгерлерімізге сатып бердік.
Түскен ақша тың игеру жауынгерлердің азық-түлік ақша қорына апарып
сақталынды. Осыдан былай тағы да қой айырбастап алынып жатса, біз
осылайша жауынгерлерімізге сатып бермекпіз.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 29-жылы 9-айдың 22-күні Цяньлун патша
қызыл сиялы қылқаламмен бұл мәлімдеменің бетіне мынадай
бұрыштама жазып қалдырған: «Хабар алдым».
9-айдың 2-күні
50-құжат
Үрімжідегі байта-ичихиара-амбан Чоктоның «Қазақтар жерінен
бізге бағынып келген улет Хешенді осындағы улеттер нирусына609
қосып жібердік» деген мағынадағы түсініктемесі610 (мәнжу тілінде)611
(Цяньлун жылнамасының 29-жылы 9-айдың 2-күні)612

608

Қытайдың дәстүрлі ұзындық өлшемі, 1 ли = 0.5 км.
Ниру – Цин патшалық әскери-әкімшілік құрылым.
610
Құжаттың қытайша қойылған тақырыбында бұл құжат «пянь (片)» деп аталынатын құжат түріне жатқызылған.
Цин патшалығының осы бір құжат түрін біз «түсініктеме» деп алдық.
611
Құжат мына жинаққа енгізілген: «Жинақ», 2-кітабы, 648-б.; «Каталог» (7), 640-б.. «Каталог» (7) бойынша,
Қытайдың бірінші тарихи мұрағатындағы бұл құжатың сақталу нөмірі мынадай: құжаттың түпнұсқасы бойынша
－ 2105-006.2; микрофильм бойынша － 071-2951.
612
Яғни 1764 жылы 27 қыркүйек..
609
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Құжаттың транскрипциясы
→
ere mudan hūdašame waifi amasi genere hasak feniyen ci. emu ūlet haha
ukame tucifi dahame jihe seme karun i baci boolanjiha be ahasi gajifi fonjici.
alarangge. meni gebu hešen. ere aniya juwan jakūn se. daci jun gar i
kutucinar
i otok i niyalma. hoji Bergen i harangga hasak jaobasar. hešen membe jair
gebungge baci tabcilame gamafi. nadan aniya funcere bi. ceni adunggiyame
takūrara de
hamirakū ofi. ere mudan hūdašame jidere ildun de dahame jifi. jakūn biyai /
ice ilan i yamjishūn i erinde. solo be tuwame yafagan i ukame tucifi.
amba ejen i kesi be aliki seme dahame jihe seme alambi. uttu ofi. ahasi
ūlet hešen be bibufi. onggolo dahame jihe ūlet sebe icihiyaha songkoi
ūlet nirude dosibufi tebubuhe babe gingguleme
donjibume wesimbuhe.
abkai wehiyehe i orin uyuci aniya uyun biyai orin juwe de
fulgiyen fi i pilehe
hese. saha sehe..
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Қарауылымыздан мынадай мәлімдеме жіберіліпті: «Осы реткі
саудаласып болып кері қайтып бара жатқан қазақтар арасынан бір улет ер
адамы қашып шығып, бізге бағынып келді». Біз, патшаның құлдары, әлгі
улетті шақырып алып, мән-жайды сұраған едік, ол былай деп жауап берді:
«Менің атым Хешен, жасым 18-де, бұрын жоңғардың кутучинар
руына613 қарасты болатынмын. Мені Қожабергенге қарасты Жаубасар614
деген адам Жәйір жерінен барымталап әкеткелі 7 жылдан астам уақыт
өтті. Мен оның (Жаубасардың) көрсеткен зорлық-зомбылығына көне
алмай жүргенмін. Осы реткі сауда орайымен елге ілесіп осында келген
жәйім бар. 8-айдың 3-күні ақшам кезінде, мен босаңқы жағдайды
пайдаланып, жаяу күйінде қашып шығып, сіздерге бағынып келдім.
Менің көздегенім – ұлы патшаның ерекше қамқорлығына бөлену».

613
614

Мәтінде мәжуше «otok» деп хатталған.
Мәтінде мәжуше «joobasar» деп хатталған.
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Осы себептен, біз, патшаның құлдары, улет Хешенді алып қалып,
осыған дейінгі бізді паналап келген улеттерге қолданған ереже бойынша
оны улет нирусына қосып, орналастырып қойдық.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 29-жылы 9-айдың 22-күні Цяньлун патша
қызыл сиялы қылқаламмен бұл мәлімдеменің бетіне мынадай
бұрыштама жазып қалдырған: «Хабар алдым».
51-құжат
Тарбағатайдағы хебей-амбан Антай қатарлылар өздерінің адам
жіберіп, шекара асып мал бағып жүрген қазақтарды
қудырғандықтары туралы жазған мәлімдемелері (мәнжу тілінде)615
(Цяньлун жылнамасының 30-жылы 10-айдың 10-күні)616

Құжаттың транскрипциясы
→
aha antai. nesuken. udai gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. ere aniya jakūn biyai
orin sunja de karun sirabume sindara
jalin
wesimbufi. aha udai susai cooha gaifi. ineku /
inenggi yar ci jurafi. tarbahatai kutul be
dabafi. ili yar de hūdašara jalin nukte
suwaliyame jifi ulan ebket. aihūs jergi bade
tehe hasak sabe bošome. karun sindara ba
na i arbun be tuwame. hotong harhai de
isinafi. kunehen tolahai karun tulergi jaisang /
noor. ercis bira cikirame tehe hasak sabe
onggolo sindaha sunja karun i lamun funggala macitai i
jergi hiya sabe ceni karun i hafan cooha be
gaifi. ilan jugūn i hasak sabe bošome. joo
615
616

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 76-том, 218–222-бб.
Яғни 1765 жылы 22 қараша.
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modo. hotong harahai be dulembufi. aha mimbe
baime jikini seme ūlet gajarci be takūraha de. /
masitai sei baci solon araha funde bošokū liušici be
takūrafi boolanjiha bade. jaisang noor i cikirame
tehe sunja tanggū funcere boigon i hasak be
bošoci. fuhali nukterakū bime. teisu teisu
ceni adun be dalifi. meni fe tehe karun be
duleme dosi nuktere be ilibume muterakū ofi. /
gelebume beri niru tucibufi gabtambi seme gelebuci.
inu gelerakū. ceni gisun meni hojibergen baturu
minggan isire cooha gaifi ubade tehebi. suweni
ere majige cooha de ai gelere babi seme balai
gisurembi. meni ere gaifi jihe cooha teile bošome
muterakū seme boolanjiha be. aha kimcime gūnici. /
ere aniya juwe biyaci. nadan biyade isibume.
ejen i goroki aiman i urse be bilume gosire
mohon akū
kesi be cende selgiyeme. gosin jurgan i ilime
bahabuki seme niyalma morin ulha ci aname
hafan cooha de cirlame fafulafi fuhali /
necirakū de. hasak sai banin hūlhai gūnin
jalingga bime hūlhi. kalkai karun sirabume
sindara babe ningun biyade cende afabume selgiyehe
bime. uttu yabure be tuwaci. šuwa takdara de
isinahabi. niyalma nimebume icihiyaci teni sain
seme gūnifi. aha niyalma takūrafi misitai i /
jergi hiya be hūlame gajifi. kalkai karun de
sirabume sunja karun dehiya hafan cooha be
tebume wajifi. aha tanggū isire cooha be
giafi. jaisang noor i cikirame yabume. ulan
erhe bade lamun funggala jergi šangnaha hasak
kutusi jifi alarangge. hojibergen baturu minggan /
cooha belhefi ubade tehebi seme alambi. aha
tuwaci. mini gaifi genehe cooha komso ofi.
yoro gisun banjibufi gelebuki sere gūnin. hojibergen
baturu serengge. hasak sai dorgi ahūncilaha niyalma
bime. ceni bade daci gebu bihe niyalma ofi.
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uttu elgimbume gisurembi. hojibergen baturu be /
jafaci. gūwa gemu fayangga tuheme gelembi seme
gūnifi. uthai susai cooha be gaifi. hojibergen
nukte be baime genefi. hojibergen be jafame
gajifi fonjici. hojibergen umesi genefi šurge617
yaburengge. bi teni nukteme tucire de. mini
fejergi urse mini gisun be donjirakū. mini /
beye ubade nukteme jihe weile be guwebureo seme
hengkišeme alambi. uttu ofi jalan i janggin laiju.
monggori sede orin cooha bufi. hojibergen i
jui jantulat be gamame. son son i dosi nuktehe
bisirele hasak sade ulhibume ala. hojibergen
baturu be jafaha. suwe hahilame nukte. turulafi /
dosi nuktehe niyalma be jafame gaju seme
takūraha de. jalan i janggin laiju. mongori se
jifi alarangge. geren hasak sa hojibergen be
jafaha sere be donjifi. teisu teisu dobori
inenggi akū gemu tulesi nukteme genehe. turulafi
nuktehe menteke i jergi hasak be jafafi gajihabi. /
aha kimcime gūnici. hasak sai hūlhi banin.
cembe udu tantacibe. derkūlame girubucibe. duleke
manggi asuru baita oburakū. ceni morin ulha be
majige weile arame karuleme gaici. hasak sa
teni niyama nimeme gelembi seme turulefi dosi
nuktenjihe menteke i jergi hasak be gelebume /
tantafi. minggan morin ofi. tanggū isire
morin be karulame gaifi. menteke i jergi hasak de
ulhibume afabuhangge. ere tuktan mudan ofi. weile
arame suweni ulha be majige gaiha. jai aika
karun be dosime nukteci. suwembe jafafi suweni
adunbe gemu gaimbi seme gelebufi bošofi unggihe. /
hojibergen hengkišeme baime alarangge. meni fe nukte i
bade. hūlha holo labdu. elhe baharakū ofi. meni
hūlhi gūnin de. be inu
amba ejen i albatu. belgai sula ba bisire be dahame.
617

Цин патшасы Цяньлун құжаттың осы жолы мен келесі екі жолының арасына мынадай бұрыштама сөздерін
қыстырып жазған: «yala saišacuka. ere teni inu. si genefi jafao. eici sini cooha wei jafaha babe getukeleme wesimbu»
(аудармасы төменде беріледі).

359

teki seme jihangge yargiyan. umai encu gūnin
akū. ereci julesi ambasai afabuha songkoi dahame /
yabuki. jai aika karun be dosime nukteci. ambasa
mini adun be gaimbi sere anggala. mimbe wacibe
inu mini baiha sui kai. ere mudan mini ergen be
guwebureo seme alambi.. ede aha mini hojibergen de
afabume alahangge. suwe meni
amba ejen de dahaha fonde. /
ejen i hese suwembe da nukte i bade nukteme banji.
suweci majige jaka inu alban gairakū bime.
suweni fejergi urse be bargiyatame hūlha holo
baita akū oci. hono
kesi wasimbuha bihe. ere aniya suwembe hešen ci /
bošome tucibuhe amala. geli jifi hūdašara de
goro. nukte suwaliyame jifi karun tulergi de
tefi. ili. yar de hūdašaki. hūda wajiha
manggi. jai da nukte de geneki seme alaha
ofi. suwembe karun tulergi de tebuhe. suweni
hasak sade meni karun fesheleme sindara be
ongolo afabume selgiyehe bime. karun i hiyasai
gisun be donjirakū. karun be dosika turgunde.
minde nambufi jafabuha. ere tuktan mudan ofi.
simbe oncofome guwebufi sindafi unggimbi. jai aika
meni ne sindaha karun be dosici. suwembe jafafi
amba ejen de wesimbufi weile arambi. suweni adun be /
gemu gaimbi. ainaha seme guweburakū seme afabuha de.
hojibergen jabure gisun akū. damu hengkišeme
bairengge. mimbe sindafi unggici. jai ainaha
seme karun dosirakū. ambasai joriha be
tuwame dahame yabuki seme alambi. aha
hojibergen be ilan inenggi kūwaran de bibufi. /
gūnin werišeme tuwaci. umesi gelehebi.
uttu ofi. hojibergen i ama jui be
sindafi unggihe. turulafi dosi nuktenjihe
mentehe i jergi urse ci karulame gaiha
morin ilan tanggū uyunju juwe. hojibergen be
jafaha be donjifi. geleme hacihiyame nuktere de. /
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hasak sai waliyafi genehe lete lata macuka
morin be ilan tanggū orin sunja bargiyaha.
erei dorgi akta. ajirgan morin ilan
tanggū orin sunja. gemu morin ilan
tanggū uyunju juwe. uheri morin nadan
tanggū juwan nadan. unagan uyunju emu be /
cahar ūlet cooha be kadalara jai
jergi hiya cakdu de afabufi. sain
ongko muke de adulabuha. aha sara
teile mentuhurembi hasak sai banin de
acabume gelebume icihiyaha babe gingguleme
donjibume wesimbuhe. /
ejen genggiyen i bulekūšereo..
abkai wehiyehe i gūsici aniya omšom biyai
ice ilan de
fulgiyan fi i pilehe
hese. saišacuka. hese wasimbuha sehe.
juwan biyai juwan.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, патшаның құлдары Антай мен Несукен, құлшылық етіп осы
мәлімдемені жіберу арқылы патша ағзамға төмендегі жәйттерді хабарлап
отырмыз.
Биыл 8-айдың 25-күні, біз сырт жаққа қарай қарауылдарымызды
жылжытып апару жөнінде мәлімдеме жіберген болатынбыз. Соның
келесі күні, мен, пақырыңыз Удай, өзім 50 әскер бастап Яр жерінен
аттаннып, Тарбағатайдың Кутул жерінен асып барып, Іле мен Яр сынды
жерлерге сауда жүргізу мақсатында ауыл күйінде Улан Ебкет, Аягөз
сынды жерлерге келіп қоныстанған қазақтарды қуу үшін, сондай-ақ
қарауылдарымызды көшіріп апаратын жерлердің жағдайын тексеру үшін
Қатонқарағайға жеткенбіз. Сонымен бірге, мен осыдан бұрынырақ
орнатылған 5 қарауылымыздағы көк қауырсынға ие Миситай сынды
қолбасшыларымызға «өз қарауыл жасақтарыңды бастап үш бағыт
бойынша Кунехен-Толохай жеріндегі қарауылымыздың арғы жағындағы
Зайсан көлі мен Ертіс өзенінің жағалауларына қоныстанған қазақтарды
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қуу үшін Жаомодо мен Қатонқарағайды басып өтіп, біз жаққа қарай
келіп менімен бас қосыңдар» деген тапсырмамды жеткізу мақсатында
улет Гажарчины аттандырғанмын. Сөйтсем, Миситай сындылар арахафуңала-бошоку лауазымды солан адамы Люшичиден былай деп хабар
жіберген екен:
«Біз Зайсан көлінің жағалауында тұратын 500 түтіннен астам
қазақтарды қуып жібермек болған едік, олар жылжымай қойды. Біз
қайта-қайта барып олардың малдарың әрі қарай айдағанбыз. Артартынан келіп біздің бұрынғы орнатқан қарауылымыздың бергі жағына
қоныстанып жатқан осы қазақтарды тоқтата алмаған соң, біз оларды
қорқыту үшін оларға қарсы оқ ату жөнінде садақшыларымызға нұсқау
бердік. Алайда, олар бұны да елемей қойды. Олар тіпті еліріп тұрып:
«Біздің Қожаберген батырымыз 1 000 әскер даярлап, осында келіп
қоныстанған. Сендердің бұл азғантай әскерлеріңнен кім қорқады»
дегенді айтты. Бастап келген әскерлеріміз арқылы қазақтарды қууға
біздің шамамыз жетпей-ақ қойды».
Осы хабар жеткен соң, мен былай деп ойладым: биылғы 2-айдан 7айға дейінгі аралықта, Ежен патшамыз шалғай елдегі бұқараларды
тыныштандыру үшін оларға аса мейрімшілдік жарлығын жіберген.
Игілік пен әділдікті орнату мақсатында түсірген сол бұйрығында патша
біздің жауынгерлерімізге «бұлардың 618 адамдарына да, малдарына да
мүлдем тисуге болмайды» деп қатаң тиім салған. Алайда, қазақтар
табиғатынан ұрылық пиғылға толы дүлей болып келеді. Сондықтанда,
біз өзіміздегі Қалқа [моңғолдарға қарасты] қарауылдарымызды әрі
сыртқа қарай жылжытып апаратындығымыз туралы бұйрықты биыл 6айда осы қазақтарға жеткізгенімізбен, олар бұйрыққа пысқырып та
қоймай, біз жаққа қоныстанып келе берген. Осы қылықтарына қарағанда,
олар әбден еліріп алған. Тек олардың адамдарын соққыласақ қана ісіміз
оңтайланатын түрі бар.
Осылай ойлай келе, мен адам жіберіп, Миситай сынды
қолбасшыларымызды кері шақырған болатынмын.
Сонан соң, Қалқа [моңғолдарға қарасты] қарауылдарымызды әрі
жылжытып апарып жаңадан орнатылған 5 қарауыл бекеттерімізге
жауынгерлерімізді бекіндіріп болған соң, мен өзім 100-ге жуық әскер
бастап Зайсан көлі жағалауына қарай аттандым. Улан-Ерхе жеріне
келгенде, осыдан бұрын бізден көк қауырсын сияқты сыйлық алған
618
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Күтуші есімді қазақ келіп, бізге «Қожаберген батырымыз 1 000 әскер
даярлап, осында келіп қоныстанған» дегенді айтты. Менің байқауымша,
бұл адам менің ертіп жүрген әскерлерімнің саны аз екендігін байқап,
алдын-ала өтірік айтып бізді қорқытпақ ниеті бар. Қожаберген дегені –
қазақтар арасындағы мәртебелі адам. Өз жерлерінде осы адамның даңқы
бар болғандықтан, олар осылайша оны ұлықтай сөйлеп тұрған болса
керек. Егер біз Қожаберген батырдың өзін тұтқындасақ, онда өзгелерінің
жандары шығатындай үрейленіп кетер. Мен осылай ойладым да 50 әскер
бастап Қожабергеннің ауылын тауып барып, Қожабергеннің өзін
тұтқындап, сұраққа тарттым.
Сонда, Қожаберген қатты қорқып, өне-бойы дірілдеп тұрып былай
деді619:
«Әлгінде мен қоныс аударып шыққанда, маған қарасты адамдар менің
сөзіме құлақ аспай қойған. Менің осында қоныс аударып келген кінәмді
кешірерсіздер».
Ол жүгініп тұрып осы сөздерін айтты. Сонан соң, мен жалан-и-жаңгин
Лайжу, Моңгори сындыларға 20 әскер қосып беріп, оларға «сендер
Қожабергеннің ұлы Жандәулетті ертіп алып жер-жерге келіп
қоныстанған қазақтарға үгіт-нәсихат жүргізіп, оларға Қожабергеннің
тұтқындалғандығын айтып, өздерінен қоныс аударып келген
басшыларын дереу ұстап беруды талап етіңдер» дегенді тапсырып, әрі
аттандырдым.
Содан кейін, жалан-и-жаңгин Лайжу мен Моңгори келіп былай деді:
«Қожаберген тұтқындалды деген хабарын естіген соң, қазақтардың
барлығы күн-түніне қарамай [қарауыл бекеттеріміздің] сыртқы жағына
қарай көшіп кетті. Біз көшті бастап келген Мыңтеке сынды қазақтарды
ұстап әкелдік».
Менің ойымша, қазақтар – табиғатынан дүлей, біз оларға аздап соққы
бергенімізбен, олар ыңғайсыздануды білмейді; ұятқа қалғанның өзінде,
олар оны көп ұзамай-ақ кәперлерінен шығара салады. Тек айып ретінде
олардан біраз жылқы тартып алатын болсақ, олар сонда ғана жүректері
сыздап, бізден қорқады. Осылай ойлай келе, біз көш бастап келген
Мыңтеке сындыларға соққы бергенде соларға тән 1 000 жылқылның
арасынан 100-ге таяу жылқыны жинап алып, Мыңтеке сындыларға
былай деп ақыл айттық:
619

Цин патшасы Цяньлун осы тұстағы мәтін жолдары арасына былай деп бұрыштама сөз жазып қалдырған: «Өте
құптарлық жәйт! Бұларға керегі де осы еді. Сен өзің барып ұстадың ба? Әлде саған қарасты өзге әскер барып
ұстады ма? Осыны анық көрсетіп мәлімдеме жібер».
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«Тұңғыш рет болғандықтан, біз осы жолы сендерден айып ретінде азнаулақ жылқы ғана алдық. Қарауылымыздан енді өтіп келіп осында
қоныстанатын болсаңдан, біз сендердің өздеріңді тұтқындаумен бірге
малдарыңды да түгел тәлкілейміз».
Біз оларды осылайша қорқытып болған соң, кері қуып жібердік.
Ал Қожаберген болса, ол қайта-қайта бас ұрып тұрып былай деп өтінді:
«Біздің көне жұртымызда ұры-қара өте көп. Онда тыныштық болмаған
соң, біз өзімізше «қазір біз де ұлы Еженнің албатусы болдық, ал анда
дайын жайылым жер бар екен, біз сонда барып тұрсақ» деген ойымызбен
осылай келіп қалғандығымыз рас. Осыдан былай біз ұлықтар сіздердіңақ айтқандарыңыз бойынша жүрейік. Енді қарауылдарыңызды өтіп
қоныстанатын болсақ, онда сіздер менің малымды ғана алып қалмай,
менің өзімді де өлтіріңіздер. Онда өз обалым өзімде болар!»
Сонда біз Қожабергенге былай деп ақыл айттық:
«Сендер біздің ұлы Еженімізге бағынған кезде, біздің ұлы Еженіміз
сендерге «бұрынғы өз жайылым жерлеріңде тұрып өмір сүріңдер. Біз
сендерден салық ретінде ешқандай зат алмаймыз. Керісінше, егер өз
елдеріңді жақсы ұстап, олардың ұры-қаралық әрекет жасауына жол
бермесеңдер, мен өз қамқорлығымды көрсетемін» деп бұйрық түсірген
болатын. Сендер «биыл шекараларыңнан шығарылып жіберген соң біз
қайтадан келіп сауда жасауымызға алыс болмақ. Біз ауылымыз бойынша
қарауылдарыңыздың сыртқы жағына тұрып, әрі Іле мен Яр сынды
жерлерге барып сауда жасасақ. Кейін, сауда біткен соң, біз бұрынғы өз
жерлерімізге
қайтсақ»
дегенді
айтқандықтан,
біз
сендерді
қарауылымыздың сырқы жағына тұрғызғанбыз. Ал біз осыдан бұрын
өзіміздің қарауылымызды сырт жаққа қарай жылжытып апарып
орнататындығымызды сендерге жеткізген болатынбын. Сендер қарауы
басшыларымыздың сөзіне құлақ аспай, қарауылымыздан асып келдіңдер.
Сол себептен, біз сендерді қолға түсріріп отырмыз. Бұл тұңғыш рет
болғандықтан, біз саған кеңшілік жасап, кінәңді кешіріп, өзіңді
босатайық. Біздің қазіргі құрған қарауылымызды енді бұзып өтетін
болсаң, сені ұстап алған соң біз ұлы Еженімізге мәлімдеме жолдап, саған
жаза қолдатқызамыз. Сонымен бірге сенің малдарыңды да түгелдей
тәлкілейміз. Ол кезде саған ешқандай кешірім көрсетілмейді».
Осыны естіген Қожаберген ешқандай ләж айта алмай, тек бас ұрып
былай
деп
жалына
берді:
«Босатсаңдар,
мен
ешқашан
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қарауылдарыңыздың ішкі жағына кірмеймін, тек сіздің айтқандарыңыз
бойынша жүрермін».
Мен Қожабергенді 3 күн ұстап тұрдым. Сондағы менің байқағаным: ол
өте үрейленген. Сондықтан да, мен Қожаберген мен оның ұлын босатып
жібердім.
Көш бастап келген Мыңтеке сынды адамдардан айып ретінде
тәлкілеген жылқының саны 392. Одан тыс, Қожаберген тұтқындалды
деген хабардан үрейленіп асығыс-үсігіс көшкен қазақтардың жүк
болмасын деп қалдырып кеткен 325 арық жылқыларын да жинап алдық.
Осы жылқылардың 325-сі ат пен айғыр, 392-сі бие. Жылқының жалпы
саны – 717. Сондай-ақ 91 құлын бар. Осы малдардың барлығы чахар,
улет әскерлеріне басшы болып жүрген екінші дәрежедегі хия Чаңфуге
тапсырылып, оған «осы малдарды жақсы жайылымға апарып бақ» дегеді
айттық.
Мен, патшаның құлы, ылғида топастық қылық көрсетіп келген
қазақтардың мінез-құлықына қаратып өзімнің атқарған шараларымды
патша ағзамға хабарлау мақсатпен осы мәлімдемемді жіберіп отырмын.
Патша ағзам бұл туралы өз бағасын бергей.
Цяньлун жылнамасының 30-жылы 11-айдың 3-күні қызыл сиялы
қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырған: «Құптарлық! Тиісті
бұйрық түсірілді».
10-айдың 10-күні.

52-құжат
Іледегі цзянцзюнь Миңжуйдің «Яр жеріндегі мейен-и-амбан
лауазымды адамымыз шекара асып қоныстанған қазақтар мен
олардың жылқыларын ұстап алып қалған әрекеті тым дұрыс
болмаған. Осыған байланысты істі шешу үшін патша ағзамның
бұйрығын күтудеміз» деген мағынадағы мәлімдеме (мәнжу
тілінде)620
(Цяньлун жылнамасының 30-жылы 11-айдың 12-күні)621

620
621

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 77-том, 117–121-бб.
Яғни 1765 жылы 23 желтоқсан.
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Құжаттың транскрипциясы
→
aha mingjui. ailungga. ulden gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. jaka yar de tehe hebei
amban antai sei baci
wesimbufi benjihe bithei dorgide. meyen i amban udai susai
cooha gaifi. ili de hūdašara jalin nukte /
suwaliyame jifi. obson aigūs i jergi bade tehe
hasak sebe bošome genere de. karun i hiya sai
baci boolaha bade. jaisang noor i casireme tehe
sunja tanggū funcere boigun i hasak. fe tehe
karun be duleme dosi nuktere be ilibume muterakū
ofi. beri niru tucibufi gelebuci. inu gelerakū. /
hojibergen minggan cooha gaifi ubade tehebi. ere
majige cooha de ai gekere babi seme gisurehe
turgunde. udai uthai susai cooha gaifi hojibergen. jai
turulafi nuktejihe mengteke sebe jafame gajiha. mengteke i
jergi urse ilan tanggū uyunju juwe morin karuleme
gaiha. geli hasak sai waliyafi genehe lete lata /
macuka morin ilan tanggū orin sunja. unagan uyunju
emu bargiyafi. hojibergen sebe sindafi unggihe seme
wesimbufi benjihebi. hujufi gūnici. hasak sade daci
bithe nomen akū. ulhai adali hūlhi bicibe. ceni
dolo banjiha majige doro giyan be kemuni memereme
bodome yabumbi. er udu aniyai sidende. amba coohai /
horon de umesi gelehe dade. majige ulhecun bisire
urse
ejen i ferguwecuke gosingga de wenbufi. teisu teisu
hono temšedume ginggun ijishūn i alibume. hūlha
kolo i baita akū. hafan coohai waliyabuha morin be
bargiyame bahara be tuwame benjime. muse de sain /
sabubuki seme yabuhai jiha dolu ese gemu ulha de
haji. yasai juleri majige jabšan be sabuci ojorakū
ofi. hūlhamejecen dabame ulha adulara be kemuni
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šuwe nakara unde
ejen ere babe
ginggiyen i bulekušehe turgunde. ududu mudan wasimbuha /
hesei dorgi. hūlhame jecen dabaha hasak bici. manggai
kesi jobolon be neileme ulhobumegelebume bašame onggici
wajiha sehebe gingguleme dahafi. ili de an i ucuri
uthai
tacibuha hese be gingguleme dahame icihiyara jakade.
ceni dorakū yabuha hasak bici. hono niyalma be /
jafafi dayabuha isebuhe ba bihe seme. hasak umai gesadure
hacin akū. yooni
ejen i kesi be hukšeme. muse de ulha buyeme cembe
tabcilara gūnin akū be akdame ofi. ne hūdašame
jidere hasak neneheci ududu ubu nunggihengge. jecen i
ergide umesi tusangge oho. aiterecibe. hasak sai
banin gūnin dahaci. ceni niyalma be waha seme
gasarakū. ceni gūnin be dahabume muterakū oci.
emu ulha seme harambi. ere mudan udai kafur
seme icihiyahangge. giyan ningge bicibe. damu hojibergen
unenggi minggan cooha gaifi. turulame geren be
gaifi. etuhušeme jecen dabafi tehe muru bici. /
dangsifi sindame unggire de ilici ojorakū. giyan i
imbe ili de benjibufi getukeleme beidefi. ahasi. ili.
yar juwe ergide uhei hebšeme toktobufi
hese be baime
wesimbuci acambi. aika hojibergen umai etuhušere muru
akū.damu buyasi hasak i dorgi. anggai eici /
hojibergen be jorime gisurehe oci. hojibergen udu
gebu bisire niyalma bicibe. hasak sai dacin. asuru
ceni niyalmai gisun be donjirakū be dahame. inde daljakū
hono balai gisurehe hasak. jai turulame nuktejihe
hasak be jafafi weile arame icihiyame. gūwa
hūlhi urse be /
hese be dahame korokon i bašafi unggime hasak sade
musei ulha be ujen tuwarakū.damu niyalmai uru waka be
ilgame icihiyara be acambihe. te turulame
dosi nuktejihe hasak i adun be karuleme gaiha.
367

gūwa hasak sa i waliyaha ulha be inu
suwaliyame bargiyahangge. hūlhi hasak se. musei hafan /
cooha be ujen weihuken be ilgarakū. biretei ulha be
dabcilaha seme korsoro be boljoci ojorakū. damu
yar i bade emgeri uttu icihiyame jabdufi.
wesimbuhe. halame icihiyara de amcarakū oho be dahame.
hese wasimbuha erinde. gingguleme dahame yabureci tulgiyen.
jai ahasi i mentuhureme gūnihangge. orin nadaci aniya /
hasak besi. homing turulafi jecen dabame tejihe be.
aliha amban agūi cooha unggifi. besi. homing sebe
jafafi. ceni adun be suwaliyame dalifi gajiha bihe.
ejen ceni hasak be ice dahame dosika albatu hūlhi
ulhicun akūm seme jilame. homing besi be sindaha.
adun be inu amasi šangnaha. da dalime gajiha
adun i dorgi. emu udu tuheke turgunde. abulbis
ejen i oncodoho kesi be hukšeme. musei hafan cooha be
ceni ulha jaka be singgehe seme korsome bahabure be
baire jalin. finde bithe alibuhai. orin jakūci aniya
ahasi jecen be giyarire de. aitangsu de abulbis
acajifi. ahasi yaksitai bederebure jakade. teni ere /
emu baita be jodorakū oho. jai duleke aniya.cahar be
etenggileme bibuhe weilengge hasak sabe jafafi
icihiyaha mudan de. emil bade ejen akū
tanggū funcere hasak i tuilaha morin bargiyaha be.
ahasi
wesimbufi. ani cende amasi šangname buhe turgunde. /
ili de hūdašame jihe hasak sa.
ejen i kesi be hukšehi. hoton de gelehi yabumbi.
tebici. ailungga. ere aniya niyangniyari jecen be
giyarime genefi. hūlhame nuktejihe hasak sebe damu
gelebume horolome bašame. ceni morin ulha be
umai koro araha ba akū ofi. gemu umesi ginggun ijishūn i /
gurihe beme. musei hafan cooha be kutuleme teile
akū. haji halhūn. arbušara muru neneheci fuhali jilacuka
ohobi. te bargiyaha ceni morin be adarame obure babe. giyan i
tacibure hese be aliyaci acara be dahame. ahasi antai
sede. hasak sa ci karuleme gaiha. jai bargiyaha ceni /
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waliyaha morin unagan be. sain hafan cooha de
ciralame afabufi tuhere gasihiyabure de isiburakū
obume sain adulebume
hesei isinjire be alijifi. dahame icihiyaraci tulgiyan. jai
balai gisurehe hasak. ere sidende aika kemuni hanci
šurdeme bade bici. hebei amban. ambasa i baci /
imbe jafame gajifi. i aika gelhun akū balai
gisurehe be alime gairakū oci. inemene emu
jergi gelebufi sindaki. unenggi gelere be sarakū. musei
karun i hiya be gelebume balai gisurefi etuhušeme karun be
duleme nuktehe be šuwe alime gaire oci. imbe uthai
ili de benjibufi. ili. yar juwe ergici uhei hebšeme /
imbe hono ujeleme weile araci acambi seme. hebteme
yabubuhaci tulgiyen. ahasi i mentuhurame gūninaha be
antai sede yabubuha babe gingguleme
donjibume wesimbuhe.
genggiyen i bulekušereo.
abkai wehiyehe i gūsici aniya jorgon biyai ice /
duin de
fulgiyan fi i pilehe
hese wasimbuha sehe.
omšon biyai juwan juwe.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, патшаның құлдары Миңжуй, Айлуңа және Улден, құлшылық етіп
осы мәлімдемені жіберіп, мына жәйт туралы хабардар етеміз:
Әлгінде, Яр жерінде тұрып келген хебей-амбан Антай сындылардың
көтерген хатнамасында былай делінген екен:
«Мейен-и-амбан лауазымды Удай 50 әскер бастап, Ілеге сауда жасау
мақсатында ауылдарымен бірге Обсон, Аягөз сынды жерлерге келіп
тұрған қазақтарды кері қумақ болып барғанда, қарауылшы
жауынгерлеріміз оған мәлімдеме жасап, «Зайсан көлінің арғы жағында
тұрып келген 500-ден астам қазақ отбасы біздің бұрын тұрғызған
қарауыл бекетімізден асып келіп қоныстанды. Оларды сонда тұрып
қалдыруға болмайды» деген. Сонан соң, Удай әскер жіберіп, әлгі
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қазақтарды қорқытпақ болған, алайда, әлгі қазақтар қорқанның орнына
«Қожабергеніміз 1 000 әскер бастап осында тұрып жатыр. Осыншалық аз
әскерлеріңмен кімді қорқыта аласыңдар!» дегенді айтқан екен. Сонда,
Удай дереу 50 әскер бастап Қожабергенді, сондай-ақ әлгі көшті бастаған
Мыңтеке сындыларды тұтқынға алған. Олар Мыңтеке қатарлы бірнеше
адамға тиесілі 392 жылқылны айып ретінде тартып алған. Сонымен бірге,
олар қазақтардың ауыртпалық болмасын деп тастап кеткен 325 арық
жылқы мен 91 тайды жиып алған. Сонан соң, олар Қожабергенді
босатқан».
Біздің ойымызша, қазақтар ежелден бері хат-жазудан жұрдай, мал
сияқты болмысымен келе жатқанымен, олардың да өз іштерінде
ұстанатын азды-көпті салт-қағидалары бар. Жақын жылдардан бері, олар
ұлы армиямыздың айбынынан аса үрейленді, араларындағы біраз ақылы
бар адамдары Еженнің ғажайып қомқорлығының арқасында ізгілікке беп
бұрған. Олар қайта-қайта таласып-тартысып бізге келіп өздерінің
патшамызға бойсынатындықтарын білдіріп, құйтырғы немесе жалған іс
істемей келеді. Біздің жауынгерлеріміздің иесіз қалған жылқыларды
жинап алып айдап әкелген жағдайға қарап мынаны айтуға болады:
қазақтар бізге жақсы көрінгісі келгенімен, олар малдарын [бізден де]
жақсы көріп, [шекара аспау туралы біздің бұйрығымызды орындаса да]
оларға бізден келетін пайда шамалы екендігін байқап, ақыры өз
білгендерін істеп, толассыз шекара асып біз жаққа келуде.
Ежен бұл жағдайды жақсы біледі және ол туралы көп мәрте бұйрық
түсіріп, «өз бетімен шекара асқан қазақтар болса, оларға ненің пайдалы,
ненің зияды екендігін түсіндіріп, немесе оларды қорқытып, шекарадан
қуып жіберсеңдер болды» дегенді айтқан болатын. Жалпы, біз Іледе
тұрып осы бұйрық бойынша істі атқарып келеміз. Асылы, мұндағы
келеңсіз қылық көрсеткен қазақ адамдарын тұтқындап, оларды заңға
тарту арқылы қазақтарға сес көрсетуіміз керек еді. Солай боған жағдайда,
қазақтар өкпелеудің орнына патшаның қамқорлығына жаппай
ризашылықтарын айтып, біздің малға қызыққандықтан оларды
шаппанғандығымзға көздері жетер еді. Сауда жүргізіп келген
қазақтардың баяғыдан бері көп пайда көріп жатқандарының өзі олар
үшін шекара маңы өте тиімді екендігін көрсетуде. Бір сөзбен айтқанды,
қазақтардың көңіл-күйін тапсаң, олар адамдары өлтіріліп жатса да
мұңаймайды; ал олардың ойларынан шықпай қалсаң, саған бір бас малын
да қиғысы келмей қалады.
370

Осы жолы Удайдың батыл түрде істі атқарғандығы жөн-ақ. Егер
Қожаберген расында ерегескен күйі шекара асып келіп қоныстанып,
біздің айтқан сөгісімізге құлақ аспай жатса, оны Ілеге тұтқындап әкеліп,
жан-жақты сұраққа тарту керек еді. Сөйтіп, Іле мен Яр жерлерінде
тұрған біз ақылдаса келе бір шешімге тоқтаған соң, патша ағзамға
мәлімдемемізді жолдасақ жөн болар еді.
Мүмкі, Қожабергеннің өзінде бізбен ерегесу ниет жоқ, ондай әңгімені
өзге қарапайым қазақтар айтқан болар. Қожабергеннің даңқы бар адам
екендігіне қарамастан, табиғатынан сөз тыңдамайтын қазақтар сол
Қожабергенге қатысы жоқ сөздерді албаты айтқан болса керек.
Біз олардың көш бастаған адамдарын ұстап алып жазаға тартып, қара
халықтарын патшамыздың бұйрығы бойынша алыстау жерге қуып
жіберсек, қазақ жұрты біздің малға қызығудан емес, адамның жақсыжаманына қарай іс атқарып жатқандығымызды паш етер едік. Қазір, міне,
шекара асып қоныстанған қазақтардың малы айып ретінде тартып
алынғап, сонымен бірге иесіз қалған қазақ жылқылары да жиналып
алынған. Осы әрекетімізге қарап қарапайым қазақтар «мыналардың
әскерлері жақсы-жаманға қарамай біздің малымызды түгелдей тонап
жатыр» деп ренжуі мүмкін.
Дегенмен, Яр жеріндегілер істі әлдеқашан солай атқарған, оны
басқаша етіп өзгерте алмайтындай жағдайда отырмыз. Сондықтан да, біз
қазірше тек патша ағзамнан тиісті бұйрық келіп, сол бойынша істі әрі
қарай атқаруды күтудеміз.
Сонымен қатар, біз әліде болса шикі екендігіне қарамастан өзіміздің
мына ойымызды жеткізуді жөн көріп отырмыз:
Цяньлун жылнамасының 27-жылы, қазақ Бәсі мен Қомаң ел бастап
шекара асып келіп қоныстанғанда, алиха-амбан лауазымды Агуй әскер
жіберіп Бәсі мен Қомаңды тұтқындатқызып, әлгілердің малдарын да
айдып әкелгізген. Ежен сол қазақтарды «білместіктен шекара асқан
қарапайым тобыр екен» деп, оларға қамқорлық көрсетіп, Қомаң мен
Бәсіні босатқызып, малдарын да қайтарып бергізген. Әуелде айдап
әкелінген сол малдарының біразы өлген. Соған байланысты, патшаның
қамқорлығына риза бола тұрып, Әбілпейіз «әскерлерің біздің малмүліктерімізді жымқырды» деп ашуланып, сол малдарды қайтарып
алғысы келетіндердің атынан хат жазып жібенген. Цяньлун
жылнамасының 28-жылы біз шекараны шарлап жүріп Айтаңсу жеріне
жеткенімізде, Әбілпейіз бізбен кездесуге келген. Сонда біз оның тиісті
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талабын кескін түрде қабылдамай қойғанбыз. Міне, сол кезде де олар
қазіргідей бір істі әрі-бері қозғай берген.
Сондай-ақ, былтыр қазақтар біздің чахар адамдарымызға күш
көрсеткенде, біз қылмыскер қазақтарды тұқындауға барған едік, сол
кезде, Еміл жерінде үркіп қашып, иесіз қалған 100-ден астам қазақ
жылқысын жинап алғанбыз – бұл туралы біз патшаға мәлімдеме
жіберілген. Кейін, сол жылқылар кері қайтарылып берілген. Сонда Ілеге
сауда жасап келген қазақтар Еженнің қамқорлығына ризашылықтарын
білдірумен бірге қаламыздан үрейленетіндей болып әрекетенген.
Дәл биыл көктемде, шекараны тексеріп барғанда Айлуңа өз бетінше
қоныстанып келген қазақтардың барлығына сес көрсету мақсатында
оларды шекарадан қуып, малдарына зиян келтірмеген. Сондықтан, әлгі
қазақтар өзінің аса мақұлбай екендіктерін көрсетіп, кері көшіп, біздің
жауынгерлерімздің қабақтарына қарап әрекеттеніп, өздерінің бізге
бұрынғыдай аса жалынышты екендіктерін көрсеткен.
Енді, міне, осы реткі жинап алынған қазақ жылқыларына байланысты
істі әрі қарай қалай атқару жөнінде патша ағзамның бұйрығын күтуге
тура келгендіктен, біз Антай сындыларға былай деп кеңесімізді айтып
хат жолдадық:
«Қазақтардан айып ретінде әкелінген, сондай-ақ иесіз қалған
жерлерден жинап алынған жылқылар мен тайларды мықты әскерлерге
тәпештеп тұрып тапсырып, сол малдарға зия келтірмейтіндей етіп
баққызыңдар. Осы малдарға байланысты әрі қарай не істеу керек екендігі
жөнінде патша ағзамның бұйрығын күтіңдер. Сонымен қатар, әлгі
албаты сөз сөйлеген қазақтар әлінге дейін сол маңда тұрған болса, хебейамбан немесе өзге ұлықтар тарабынан адам жіберіліп, сол қазақтарды
тұтқындаңдар. Біз осылай кенеттен барып әлгі албаты сөйлегендерді
тұтқындамасақ, олар осыдан былай бізден сескенбей қояды. Біздің
қарауылшы жауынгерлерімізге қоқан-лоқы көрсетіп, ерегескен күйінде
қарауыл бекетімізден өтіп келіп қоныстанғандардың барлығын ұстап
алсаңдар, олар дереу Ілеге әкелінсе. Сонан соң біз, Іле мен Яр
жерлеріндегі ұлықтар, ақылдаса отырып мұндай ауыр қылмыс өткізген
адамдарды жазаласақ дұрыс болар еді».
Таяз екендігіне қарамастан біз жоғарыдағы ойымызды Антай
сындыларға хат арқылы жазып жібердік. Осы бір жәйітті патша білсін
деп осы мәлімдемемізді жіберіп отырмыз.
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Цяньлун жылнамасының 30-жылы 12-айдың 4-күні патша ағзам қызыл
қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырған: «Тиісті бұрық осыған
дейін түсірілген».
11-айдың 12-күні.

53-құжат
Тарбағатайдағы хебе-амбан Антайдың шекара асып келіп мал
бағып жүрген қазақтардың қуылғандығы туралы жазып жіберген
мәлімдемесі (мәнжу тілінде)622
(Цяньлун жылнамасының 30-жылы 11-айдың 19-күні)623

Құжаттың транскрипциясы
→
aha antai. iletu. neduken. udai gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. ere aniya juwan biyade ili i hebei amban
ailungga sei emgi acari ili baci cooha be tucibufi. altan
emel i dergi ban a ba giyarime baicame lebsi de isibume. ahasi
yar ci walgiyajame emu tanggū cooha tucibufi. aha nesuken gaifi /
aigūs ci giyarime baicame lebsi de isinafi. ili ci unggihe
cooha de gaici acafi. teisu teisu cooha be gaicifi amasi mariha
manggi. giyarime baicaha arbun muru be encu
donjibume wesimbuki seme
wesimbuhe bihe. aha nasuken hafan cooha be gaifi juwan biyai juwan de
yar ci jurafi jugūn de gūnin werišeme songkoi be faidame giyarime /
baicame. saikan alin. argalintu alin. borok. lebsi birai jergi
bade isinafi. hūlhame nuktejime tehe turtul. uwak. boroci i jergi
otok i hasak ahalakci takdahadam. umerdei. mangdai. hosombai sei
jergi emu tanggū orin funcere boigon be ucarafi. aha uthai
solon i nirui janggin bani be takūrafi. dalaha hasak taktahadam624 sebe
hūlame gajifi. ceni hūlhame nuktejiha turgun be fonjici. taktahadam sei /
622

Бұл құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 77-том, 138–140-бб.
Яғни 1765 жылы 30 желтоқсан.
624
Жоғарыда бұл есім «takdahadam» деп хатталған.
623
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alarangge. meni bade hūlha labdu. daruhai morin ulha be hūlhame yabumbi.
ubade
ongko sain bime. cooha tehakū sula ba. meni hūlhi gūninde. be inu
amba ejen i albatu. beleni sula ba bisire be dahame. hūlha holo be jailame teki
seme nuktejihengge yargiyan. te amban de nambuha be dahame. be geli ai
yabure babi. damu amban i kesi be baime membe guwebuci. be te ci uthai
amasi guriki seme alambi. ede aha taktahadam sede ere meni jecen i /
dorgi ba. suwe ainaha seme nukteme teci ojorakū babe suwede
gemu selgiyehe bime. kemuni gelhun akū hūlhame nuktejihangge. giyan i
uthai
suweni adun be dalime. suwembe suwaliyame jafafi weile arafi acambi.
damu
suwe ere tuktan mudan minde nambuha be dahame. bi suwembe taka
guwebuhe
suwe te ci uthai amasi guri. ereci julesi damu suweni bade nukte. jai aika
hūlhame nuktejici ainaha seme ojorakū seme emu jergi gelebume afabuhade
/
taktahadam i alarangge. te amban kesi isibume membe guwebuhe be
dahame.jai
gelhun akū hūlhame nuktejirakū oho seme alambi. aha ceni arbun muru be
tuwaci. umesi ginggun ijishūn bime. aha i isinaha be sabume. labdu
gelefi ekšeme saksime uthai gurimbi. hasak hosombai i jergi duin
niyalma. duin belek morin jafafi. aha cende duin suri šangnafi. hafan cooha
be
tucibufi
ejen i goroki be bilume gosire de avabume. ceni morin ulha be gasihiyaburakū
/
obume. amala dahalabume gemu amasi bošome unggiheci tulgiyen. aha
lebsi de isinafi. omšom biyai ice juwe de. ili ci jihe meyen i
amban iltu de acafi. ice ilan de meni meni cooha be gaifi
amasi marifi. ineku biyai juwan ilan de aha yar hoton de isinjiha.
bargiyaha duin balek morin be. alban i adun de dosimbufi saikan
adulabuhaci
tulgiyen. hasak sade šangnaha duin suri be sume bodobure cese de /
dosimbuki. erei jalin gingguleme
donjibume wesimbuhe.
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abkai wehiyehe i gūsici aniya jorgon biyai duin de
fulgiyan fi i pilehe
hese saha sehe.
omšon biyai juwan uyun.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, пақырыңыз Антай, Илету, Несукен және Удай, құлшылық етіп осы
мәлімдемемізді жіберіп отырмыз. Патша ағзам мұндағы айтылған іске
назар аударғай.
Биыл 2-айда, Іледегі хебей-амбан Айлуңа сындылар бір бағытпен, яғни
Іле жерінен әскер бастап шығып Алтынемілдің шығысындағы жерден
Лепсіге дейінгі жерге тексеру жүргізетін болды да, біз тиісінше екінші
бағытпен, яғни Ярдан Аягөздің арғы жағына дейінгі жерге тексеру
жүргізу мақсатында Несукен мен оған қосқан 100 әскерді аттандырдық.
Сонда, Несукен әлгі әскерлерді бастап Лепсіге баррып, Іледен жіберілген
жасақтармен бас қосыпты. Сонан соң, екі тарап та өз әскерлерін бастап
кері қайтқан. Тексерудің мәні туралы біз осыдан бұрын мәлімдеме
жіберіп, патша ағзамға хабардар еткенбіз.
Пақырыңыз мен, Несукен, жауынгерлерді бастап Яр жерінен 10-айдың
10-күні аттанғанмын. Сонан соң, біз жол бойыдағы іздерге мұқият назар
аударып, тексеру жүргіздік. Біз Сайқан тауы, Аргалинту тауы, Бороқ
және Лепсі сынды жерлерге дейін жетіп, сондағы астыртын келіп
қоныстанған дөртуыл, уақ және бөріші сынды қазақ руларының
Тектіқадам, Ғұмыртай, Маңдай және Қосымбай қатарлы адамдарына
қарасты 120-дан астам түтімен кездесіп қалдық. Сонда, пақырыңыз мен,
Несукен, дереу солаңнан шыққан нируй-жаңгин лауазымды Баниді
жіберіп, әлгі басшы болып жүрген қазақтарды шақыртып әкелдім де,
олардың өз бетінше қоныстануларының себебін сұрадым. Сонда
Тектіқадам сындылар былай деді:
«Біздің жерімізде ұры-қара көп, олар үнемі біздің жылқы
малдарымызды ұрлайды. Ал әскер шоғырланбаған осындағы жердің
жайылым жақсы. Біз өзімізше былай ойладық: біз де ұлы Еженнің
албатусымыз. Дайын тұрған бос жер бар екен, ендеше біз малдарымызды
сондағы сайларға апарып жайып тұрсақ та болар. Осындай оймен біз
мұнда келіп қоныстанғандығымыз рас. Қазір сіздің қолыңызға түсіп
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қалған біз не істей алмақпыз! Тек сізден кешірім сұраймыз. Біз дереу
кері көшейік».
Сонда мен Тектіқадам сындыларды қорқытып, оларға былай деп ақыл
бердім:
«Біздің шекарамыздың ішкі жағына енуге және мұнда келіп
қоныстануларыңа мүлдем болмайтындығы туралы біз сендерге
әлдеқашан бұйрық түсіргенбіз. Соған қарамастан сендер осында келіп
қоныстанған екенсіңдер. Ендеше, біз асылы сендердің малдарыңды
тәлкілеп, өздеріңді де малдарыңмен бірге тұтқындап, жазалауымыз керек
еді. Дегенмен, осы жолы сендер бірінші рет қолымызға түсіп
отырғандықтан, мен сендерді босатып жіберейін. Сендер дереу кері
көшіп кетіңдер. Және осыдан былай өз жерлеріңде тұрыңдар. Енді
қайтадан албаты келіп қоныстанунарыңа мүлдем болмайды».
Сонда, Тектіқадам былай деді:
«Амбан сіз қамқорлық көрсетіп, бізді кешіріп жатырсыз. Біз енді
қайтадан албаты қоныстанып келе алмаспыз».
Менің байқауымша, аталмыш қазақтар өте жуас екен. Олар менің
барғанымды біле салысымен қатты сасқалақтап, асығыс-үсігіс күйінде
дереу көшіп кеткен.
Қосымбай сынды 4 қазақ адамы маған 4 жылқы тарту етті. Мен оларға
4 топ торғын сыйладым. Сонан соң, мен әлгі қазақтарды түгелдей кері
қуып жіберу үшін әскерлерді аттандырдым. Олар бұл істі патша
ағзамның шалғайды тыныштандыру ойына сай етіп атқарып,
қазақтардың жылқы малдарына зия келтірмеді.
Сөйтіп, мен әрі Лепсіге жетіп, 11-айдың 2-күні Іледен келген мейен-иамбанмен кездестіп. 3-күні біз өз әскерлерімізді бастап кері қайттық.
11-айдың 13-күні мен Яр қаласына жеттім. Сонда мен әлгі қазақтардан
тапсырып алған сыйлық жылқы жақсы бағылсын деп оларды патшалық
мал үйіріне қосып жібердім. Ал менің сыйлық ретінде қазақтарға берген
4 топ торғыным да патшалық есеп дәптеріне енгізілді.
Жоғарыдағы айтылған жәйттерді патша ағзамға хабардар ету
мақсатында осы мәлімдеме жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 30-жылы 12-айдың 24-күні патша ағзам
қызыл сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырды: «Хабардар
болдым».
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11-айдың 19-күні.

54-құжат
Тарбағатайдағы хебей-амбан Антай сындылардың «Удай әскер
бастап барып Қожабергенді тұтқындаған іс анықталды» деген
мағынадағы мәлімдемесі (мәнжу тілінде)625
[Цяньлун жылнамасының 30-жылы 12-айдың 19-күні]626

Құжаттың транскрипциясы
→
aha antai. iletu. udai gingguleme
wesimburengge.
hese be dahame getukeleme
wesimbure jalin. ere aniya jorgon biyai
tofohon de alime gaiha. aha udai
hūlhame nuktejihe hasak hojibergen be /
jafame gajifi fonjifi ciralame tacibufi sindafi
unggihe jergi babe
wesimbuhe bukdari de. hojibergen be jafame
gajiha sere gisun i teisu de
fulgiyan fi i pilehe
hese. yala saišacungga. ere teni inu. si
genefi jafahakū. eici sini cooha fei
jafaha babe getukeleme wesimbu sehebe gingguleme
dahafi. aha udai uyun biyai orin
juewe de ulan erhe bade isinafi.
aha meni beye hasak cooha be
gaifi. jimersek bira de hojibergen i /
boo be sabufi. neneme solon ūlet be
juwasime niyalma tucibufi. hojibergen i boode
nikeneme tuwa seme unggihe de. gajiraci
ūlet batumungku. hojibergen be takame ofi627
625

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 77-том, 304-б.
Яғни 1766 жылы 1-айдың 29-күні.
627
Цяньлун патша құжат мәтінінің осы жолы мен келесі екі жол арасында мынадай сөздерді қыстырып жазып
626
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jafame gajihabi. erei jalin
hese be dahame gingguleme getukeleme /
wesimbuhe.
abkai wehiyehe i gūsin emuci aniya aniya
biyai orin juwe de
fulgiyen fi i pilehe
hese. saha sehe..
←
Қазіргі қазақ тіліне аударма
Біз, пақырыңыз Антай, Илету және Удай, құлшылық етіп осы
мәлімдемені жіберіп отырмыз. Мұнда патша ағзамның бұйрығы бойына
сай етіліп тиісті іс нақтылап көрсетілмек.
Биыл 12-айдың 15-күні патша ағзам Удайдың «албаты қоныстанған
қазақ Қожабергенді біз тұтқындап алып, оған қатаң тәрбие берген соң әрі
босатып жібердік» деген мазмұндағы мәлімдемесінің «Қожабергенді
тұтқындадық» деген сөздеріне байланысты қызыл сиялы қылқаламмен
былай деп бұйрық жазған екен:
«Бұл әрекет шын мәнінде мадақтауға лайықты екен. Бұл істің
басталуы ғана. [Қожабергенді] сен барып тұтқындамағансың. Оны сенің
әскеріңнің біреуі тұтқындаған болса керек. Бұны айқындап мәлімдеме
жазып жібер».
Патшаның бұл бұйрығына байланысты айтарымыз:
9-айдың 22-күні Удай Улан-Ерхе жеріне барғаннан кейін,
жауынгерлерді өзі бастап әрі Жимерсек өзені жеріне жеткенде,
Қожабергеннің үйі сонда екендігін біледі де, алдын-ала солаң-улеттердің
оншақты (?) 628 адамдарын жіберіп, Қожабергеннің үйіне жақындап
барып жағдайды бақылап келуді тапсырған. Сонда, жол бастаушы
Батұмұңке есімді улет Қожабергенмен таныс екен, сол себептен
Қожабергенді тұтқындап әкелген629. Міне, патшаның бұйрығына сай біз
тиісті істі осылайша айқындап, осы мәлімдемені жіберіп отырмыз.

қойған: «erebe tuwaci jafahangge waka. hūlame hajihangge iletu» (аудармасы төменде беріледі).
628
Мәтіннің бұл жеріндегі «juwasime» деп жазылған түсініксіздеу сөзді біз осылай межелеп аударып отырмыз.
629
Цяньлун патша құжаттың осы тұсына қызыл сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырған: «Мынаған
қарағанда бір нәрсе айқын болды: сендер оны тұқындамағансыңдар, шақырып алғансыңдар!».
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Цяньлун жылнамасының 31-жылы 1-айдың 22-күні патша қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырған: «Хабардар
болдым».

55-құжат
Тарбағатайдағы хебей-амбан Агуйдың «мейрен-и-жаңги лауазымды
Удайдың қарауыл бекетіміздің арғы жағындағы қазақтардың
жылқыларын иелеп алу және Қожабергенді тұтқындау ісіне
байланысты тексеру жүргізілді» деген мағынадағы мәлімдемесі
(мәнжу тілінде)630
(Цяньлун жылнамасынығң 31-жылы 2-айдың 25-күні)631

Құжаттың транскрипциясы
→
meiren i janggin udai. karun i dolo
nuktehe hasak sai morin be karuleme
gaiha. hojibergen be jafaha emu
baita be.
hesei aha agūi. antai be fere
heceme getukeleme baicafi. yargiyan be /
jafafi donjibume wesimbukini sehebe gingguleme
dahafi. acabume fonjici acara. ne
hoton de bisire. jai hancikan
karun de bisire hafan cooha be
gemu hūlame gajiha getukeleme fonjiha.
damu hotong harahai karun de tehe /
hiya hafan. inu acabume fonjici acara
niyalma. harangga karun ci yar hoton de
isijirengge. jogon goro bime. sidende
geli amba nimanggi bifi. kemuni isinjire
unde. yongkiyame isinjime. ahasi acabume
fonjifi. uthai yargiyan be jafafi /
ere i tacibure be baime
630
631

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 78-том, 257–326-бб.
Яғни 1766 жылы 4 сәуір.
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wesimbuki. erei jalin suweliyame gingguleme
donjibume wesimbuhe.
abkai wehiyehe i gūsin emuci aniya ilan
biyai orin ilan de
fulgiyan fi i pilehe /
hese. ere baita talihūn. saikan kimcime
baica sehe..
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Мейрен-и-жаңгин лауазымды Удайдың қарауылымыздың ішкі жағына
келіп қоныстанған қазақтардың жылқыларын айып ретінде тартып алып,
Қожабергенді тұтқындау ісіне байланысты патша ағзам біз, пақырыңыз
Агуй мен Антайға: «Бұл істі бүге-шүгесіне дейін тексеріңдер. Іс анық
болған соң мәлімдеме жазып маған хабардар етіңдер» деп бұйрық
түсірген екен. Осы бұрыққа сай, біз қазір қалашығымыз бен жақын
маңдағы қарауыл бекеттеріміздегі тұратын, сұраққа тартылуға тиісті
деген жауынгерлеріміздің барлығын шақырып алдық. Бұдан тыс,
Қатұнқарағай қарауыл бекетінде тұратын жауынгерлеріміз де бізбен
жүздесіп, сұрақтарымызға жауап беруге тиісті еді. Дегенмен, сондағы
бізге қарасты қарауылдан Яр қаласына дейінгі жол алыс болғандықтан,
олар әлі келген жоқ. Олар келіп болған соң, біз оларды да сұраққа
тартамыз. Анық жауап алаған соң, біз қасиетті нұсқау алу мақсатында ол
туралы дереу Еженге мәлімдеме жазып жібермекпіз.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберіліп отыр.
Цяньлун жылнамасының 31-жылы 3-айдың 23-күні патша ағзам қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама жазған: «Бұл бір ақылға
сыймайтын іс екен. Жақсылап тексеріңдер».

380

56-құжат
Тарбағатайдағы хебей-амбан Агуй сындылардың «егер биыл қыста
қалың қар жаумаса, онда Яр қаласын көшіру ісін уақытша тоқтата
тұрсақ» деген мағынадағы мәлімдемесі (мәнжу тілінде)632
(Цяньлун жылнамасының 31-жылы 2-айдың 25-күні)633

Құжаттың транскрипциясы
→
aha agūi. antai. iletu. udai gingguuleme
wesimbyrengge.
donjibure hese be baire jalin. jaka
aha agūi fujurulame fonjiha yar i
hoton sahaha be i šurdeme. aniyaderi
nimanggi tehengge amba ba be tucibume. /
aika halama icihiyaci acara ba bici. yar de isinjiha manggi. ubai ambasai
emgi arbun muru be kimcime tuwafi.
uhi goidanala tusa ojoro. banjinara be
tuwame hebšeme icihiyafi. encu
hese be baime wesimbuki seme /
wesimbuhe bihe. te aha agūi yar de
isinjifi. aha antai. iletu. udai i emgi
uhei hebešehengge. duleke aniya tuweri
nimanggi tehengge. yar i julergi baru
ilan tanggū hamišara ba. wargi baru
juwe tanggū funcere ba. amargi baru /
juwe tanggū funcere ba. dergi baru
ilan tanggū šurdeme ba i nimanggi
gemu adali šumin amba. ere amba
nimanggi tehe amala. julergide ili de
hafunara barluk i karun. amargide uliyasudai ci
sindaha karun de sirabure jimersek karun de /
isibure sidende. yooni morin yabume muterakū
ofi. amasi julesi baita benere de.
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hafan cooha arga akū suntaha etufi
yabuha. ere dade hoton i šurdeme ba
juwari jorgon ija galman umesi labdu.
morin ilha fuhali ilime muterakū bime. /
tuweri nimanggi tehe manggi. hoton i
hanci geli morin adulara ba baharakū.
gemu juwe ilan tanggū ba i tule
gamafi adulabumbi. udu juweri erin usin
tarire bade geli sain adulara ba
bahara de mangga. kemuni faksikan i /
icihiyaci ocibe. tuweri jorgon de aniyaderi
aika gemu uttu amba nimanggi teci.
juwe ergi karun i hafan cooha
baita bifi. hūdun lali hoton de
hafunjime muterakū. emu yabure feliyere ba
bifi. adun i morin nimanggi de /
kambure. ahasi i beye aššame muterakū de
isinaci. fuhali baita waka ombi. damu
cendeme tuwaci. yar i emu girin i
ba. niyengniyeri nimanggi wenerengge ili ci
emu biya gese sitambime. gecen wasirengge
ili ci geli emu biya gese erde. /
ere dade. duleke aniya sunja tanggū
funcere niwanggiyan turun i coohai tarifi
bargiyaha jeku. harangga hafan coohai gaici
acara kunesun ci tulgiyen. funcehengge hono
uyun tanggū moringga coohai ere aniya
bolori bargiyara ebsiha jedere de elgiyen i /
sirabume mutehakū. ere aniya kemuni fe
bihe niowanggiyan turun i coohai tariha
jeku be. emu minggan sunja tanggū
moringga cooha de ulebure de. uthai
facihiyašara bade. aika nimanggi weke be
aliyafi. ilan biyade isinatala teni usin be /
tarire. hoton sahara ba be bahanaci
gurime jabdutala geli tarire erin be
tulifi. cooha kunesun ele sirabure de
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mangga ombi. tuttu bime. ūlet se
udu aniyaderi nimanggi tehengge amba secibe.
yar i ba hasak i jecen ci
sandalabuhangge umesi hanci. duleke aniya
sarakū de. hoton be amba nimanggi i
dolo sahafi. emu tuweri hetumbufi uthai
waliyafi gūwabsi gurici. tulergi aiman i
tuwara de inu sain akū be
dahame. ahasi nimanggi wenere be tuwame /
ere aniya kemuni yar i hancika
bade huweki usin be sonjofi. hafan
cooha de jorišame. erin be amcame
muterei teile usin taribume neneme coohai
kunesun wengke manggi. ahasi ban a /
sara niyalma be gaifi hoton sahaci.
usin tarire ojoro ba be tuwafi
belhebume. aika ere aniya tuweri i
nimanggi umai hon amba akū oci.
ere uthai daruhai amba imanggi tehe
ba akū. encu icihiyara be taka
ilinjaraci tulgiyen. aika kemuni duleke aniyai
adali amba oci. ne tehe hoton
eicibe amba nimanggi i dolo maktabufi
tulergici hafunjime muterakū be dahame.
hoton de dalu yafagan cooha be
teile werifi. calu namun be tuwakiyabume /
tebume. ahasi moringga cooha be gaifi.
juwe ergi karun de sirabume mutere
adun de hanci be bodome ba
sonjofi kūwaralame tefi tuweri hetumbuki ishun
aniya niyengniyeri beleni tarifi. baha use
faha jeku kunesun be tuwame toktobuha /
bade juweme isibufi. emu derei hafan
cooha be gaifi usin suksalafi tarime
emu derei hoton i weile de baibure
moo. ulho. hūnta i jergi jaka
hacin be sacifi butafi solo de
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weile deribure oci. ere aniya coohai /
jeku ishun aniyai baita gemu tookaburakū
ombime. ban a be kimcime sonjoro
solo bifi. teni enteheme goidatala tusa
bahaci ojoro gese seme gūnimbi. ahasi i
uhei acafi kimcime hebešehengge uttu. ojoro
ojorakū babe /
ejen ginggiyen i bulekušefi
tacibure hese wasinjiha erinde. gingguleme dahame
yabuki. erei jalin gingguleme
wesimbuhe.
hese be baimbi.
abkai wehiyehe i gūsin emuci aniya ilan /
biyai orin ilan de
fulgiyan fi i pilehe
hese. inu. saha sehe..
juwe biyai orin sunja.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, патшаның құлдары Агуй, Антай, Илету және Удай, құлшылық етіп
осы мәлімдемені жіберіп, патшадан ақыл-кеңес сұрап отырмыз.
Әлгінде, пақырыңыз Агуй Яр қалашығы салынған жердің маңайына
тексеру жүргізе келе онда жыл сайын қалың қар түсетіндігін білген соң,
сол жағдайды көрсете отырып патша ағзамға: «Мәселені өзгеше шешуге
тура келсе, мен Ярға жеткен соң сондағы ұлықтармен бірге жағдайды
мұқият қарастырып, өзіміздің ұзақ мүддемізге сай етіп істі атқарып
шығудың жолы туралы ойды ортаға салайын, сонан соң қайтадан
мәлімдеме жазып патшадан тиісті бұйрық түсіруді сұрайын» деп
мәлімдеме жазып жіберген едім. Қазір, міне, пақырыңыз Агуй Ярға
жетіп, Антай, Илету және Удаймен ақылдаса келе мынадай қортындыға
келдік:
Былтыр қыста қар түскенде, Ярдың оңтүстігіне қарай 300 ба634ға таяу,
батысына қарай 200 бадан астам, солтүстігіне қарай 200 бадан астам,
шығысына қарай 300 ба шамасына дейінгі жерлердің бәрінде қардың
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қалыңдығы бірдей болған. Осы қалың қар түскен соң, оңтүстіктегі
Ілемен байланыстыратын Барлық жеріндегі қарауылымыздағы
жауынгерлер, сондай-ақ Улиясутай жерінен солтүстіктегі Жимерсек
жеріне дейінгі біздің орнатқан қарауылдарымызға іс атқарып барған
жауынгерлеріміздің барлығы атпен жүре алмай, әрі-бері тек шаңғымен
жол жүруге мәжбүр болған.
Салына бастаған осы [Яр жеріндегі] қалашығымыздың маңында
жаздың күні шыбын-шіркей өте көп болғандықтан, [адамды айтпағанда]
жылқы малдардың өзі тыныштана алмайды екен. Қыста қар түскен соң,
қалашық маңнан жайылым жер табылмай қалған соң, біз
жылқыларымызды қалашықтан 200-300 ба алыс жерге жіберіп
жайғыздық. Жаз кезінде тың игермек болған жерімізден де жақсы өнім
шықпады. Бұл жерлерді сәл ыңғайына келтіруге де болар еді. Дегенмен,
келешекте, қысқы 12-айда биылғыдай қалың қар түсетін болса, онда іс
туындаған
жағдайда
біздің
екі
тарабымыздағы
қарауылшы
жасақтарымыз қалашықпен арада әрі-бері тез жүре алмай қалады. Ал
жайылымдағы жылқылар қарда қамалып қалса, пақырыңыз біздің өзіміз
қимылдай алмай қаламыз да, атқаруға тиісті іс мүлддем атқарылмай
тоқтап қалады.
Ой жүгіртіп көрсек, Яр – шеткейдегі жер, мұнда көктемде қар Іледен
шамасы 1 ай кешігіп ериді, ал қырау шамасы Іледен 1 ай бұрын түседі.
Біз былтыр 500-ден астам жасыл байрақты қосын 635 әскерлеріміздің
алғашқы жинаған астықтарын құзырымыздағы жауынгерлердің қажетті
азық-түлігіне айналдырдық, ал одан асқан астықпен біз өзіміздің ат
әскерлеріміздің биылғы күзгі астық алу науқанына дейінгі қажеттілігінің
өзін қамтамасыз ете алмайтын түріміз бар, өйткені, біз сол жасыл
байрақты қосын әскерлеріміздің жинаған көне астығымен 1 500 ат
әскерлерімізді асырауға тура келіп тұр. Бұның өзі бас ауыру болып
тұрған жағдайда, егер біз қардың еруін күтетін болсақ, онда біз 3-айда
әрең дегенде кері шегініп барып тың игеруді және [жаңадан] қалашық
тұрғызу жерін табу ісін атқара аламыз. Ондай болған жағдайда біз егін
уақытына үлгірмей қалып, әскерлеріміздің азық-түліктерін қамтамассыз
ету мәселесі одан әрі ушығып кетпек.
Яр жері мен қазақ шекарасының аралығы тым жақын. Былтыр біз
білместіктен қалың қардың ортасына қалашықты көтеріп тастағанбыз.
Бір жыл болмай осы қалашығымызды тастап кері шегінсек, улеттер
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сияқты жат жұрттың көзіне де ерсі көрінер. Осыны ескере отырып,
пақырыңыз біз биыл қар еріген кезде Яр жерінің маңынан құнарлы жер
талдап алып, жауынгерлерімізге нұсқау беріп, уақытында барып тың
игергізіп, сол арқылы біздің бұрынғы келген әскерлеріміздің азықтүлігін қамтамассыз еткізуге тырыспақпыз. Сонымен қатар, біз қар ери
салысымен жерді жақсы білетін адам ертіп алып, қалашық салуға және
тың игеруге лайықты жер қарастырып, дайындық жасамақпыз.
Егер алдымыздағы қыста қар өте қалың болмай жатса, онда бұл
осындағы жердің ылғи да қалың қардың астында қалмайтындығын
білдіреді. Ондай жағдайда біз өзгеше қимылдауды уақытша тоқтата
тұрамыз. Ал егер осы қыс былтырғы қыс сияқты болса, онда қазіргі
тұрғызылған қалашығымыз түбінде қалың қардың астында қалып,
сырттан адамдарымыз кіре алмай қалады. Ондай жағдайда, біз қоймакөмбелерімізді күзеттіру үшін жаяу әскерлерімізді қалашыққа қалдырып,
өзіміз ат әскерлерімізді бастап барып, екі тарабымыздағы
қарауылдарымызды жалғастыра алатын және жайылымы да жақын жерді
таңдап алып, сонда қыстап, келесі жылғы көктемде қолымыздағы бар
ұрықпен азық-түлікке керекті астық ектірмекпіз. Талдап алынған жерге
апарылған соң, жауынгерлеріміз бір жағынан тың игеріп, бос кездерінде
қалашық тұрғызуға керекті ағаш, қамыс және кендір сияқты
материалдарды кесіп-орып алмақ. Осылайша біз осы жылғы
әскелерімізге қажетті азық-түлікті жинауды да, келесі жылға
бағытталған ісімізді де кешікпей орындап шықпақпыз. Жер жақсы
талданса, оның пайдасы да ұзаққа созылады деп ойлаймыз.
Пақырыңыз біз осылайша ақылдастық. Ойымыз дұрыс па, жоқ па –
бұл туралы Ежен өзінің қасиетті бағасын беріп, тиісті бұйрық түсіргей.
Сол бұйрыққа қарап біз істі атқармақпыз.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберілді.
Цяньлун жылнамасының 31-жылы 3-айдың 23-күні патша қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырды: «Жөн екен.
Хабардар болдым».
2-айдың 25-күні.
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57-құжат
Тарбағатайдағы хебей амбан Агуйдың «патшаның бұйрығы
бойынша Удайдың не үшін әскер бастап барып қазақ Қожабергенді
тұтқындап, оның адамдарының жылқыларын айдап келгендігін
анықтадым» деген мазмұндағы мәлімдемесі (мәнжу тілінде)636
(Цяньлун жылнамасының 31-жылы 3-айдың 7-күні)637

Құжаттың транскрипциясы
→
aha agui. antan gingguleme
wesimburengge. getukeleme baicafi yargiyan be jafafi
wesimbure jalin. ere aniya aniya biyai
juwan de aliha gaiha coohai nashūn i
baita be icihiyara amban fuhengg sei
baci jasiha. abkai wehiyehe i gūsici /
aniya jorgon biyai ice duin de.
hese wasimbuhengge. mingšui sei baci. jaka udai
cooha gaifi. hasak sabe bašame genehede
hasak sa hojibergen minggan cooha gaifi
ubade tehebi. ere majige cooha de
ai gelere babi. seme gisurehe turgunde /
udai cooha gaime genefi. hojibergen sebe
jafafi. ceni ulha be karulefi. jai gūwa
hasak i ulha be suwaliyame bargiyame gajiha.
ere icihiyahangge giyan bicibe. damu hasak sa
umesi ginggun ijishūn. hojibergen unenggi cooha gaifi
etuhešeme jecen dabafi tehe bici.
damu gelebufi sindaci wairakū. giyan i
ili de benjibufi getukeleme beidefi. hese be
baime wesimbuci acambi. aika etuhušere muru
akū. buyasi hasak sa imbe jorime gisurehe
oci. hono inde daliakū. giyan i balai
gisurehe niyalma. jai turulafi nuktenjihe urse be /
jafafi. weile arafi. gūwa hūlhi urse be
636
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gorokon i bašaci acambi. te udai gūwa
hasak sei ulha be suwaliyame bargiyahangge.
hasak korsoro be boljorakū ojorakū. antai
sede bargiyaha ulha be saikan adulabume
balai gisurehe hasak be baicakini seme /
yabubuha babe wesimbuhebi. jakan antai sei
baci. udai susai cooha gaifi. dosi
nuktejihe hasak sabe bašame genehede hojibergen
minggan cooha gaifi. etuhušeme nuktejihe
gisun be donjifi. udai hojibergen sebe jafafi.
morin ulha be bargiyame gaifi. hojibergen se /
umesi gelefi hengkišeme baiha turgunde. gelebume
tacibufi amasi unggihe seme wesimbuhe manggi.
bi udai i giyan fiyan i icihiyahangge saišacun
seme imbe jurgan de afabufi. ilgame
gisurebufi. geli suwe šangnafi unggihe bihe.
ceni ere wesimbuhe be tuwaci. aimaka /
udai baita dekdebume yabubuha gese. te
musei niyalma damu niyeniyehunjefi ebele ojoro
dabala. kafur seme dabtala unggihe hono
komso. tuttu bicibe. ajige faššan be
amba oburengge inu bisire baita. te
bici. hojibergen unenggi etuhušeme nuktenjire /
gūnin bici. urunakū cooha belhere adali
tembi. ainaha seme tondokon i jafaburakū.
erken terken i arbušambi. unenggi tere
gese muru bifi. udai imbe jabduburakū de
genefi jafafi. ulha be bargiyaha oci. terre
uthai baitai nashūn de acanaha. giyan i /
tuttu icihiyaci acarangge. aika hojibergen
bai emu minggan boigon niyalma gaifi son
son i teme. udai šuwe ini tehe bade
genefi jafafi gajiha oci. tere uthai bai
nukteme tejihe. umai etuhušere gūnin akū
udai ja i imbe jafaha oci. inu okini. /
aika udai beye geli genehakū. imbe hoššome
hūlame gajifi. imbe jafaha de obuci
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udai gungge be kiceme dabbume wesimbuhe
weile hono guweci ojorakū. ere baita be
urunakū getukeleme baicafi. teni tokdobuci ombi.
jaka bi agūi be yar de genefi. /
antai be halafi. gemun hecen de jikini
seme hese wesimbuhe638 bihe. gūnici. antai ere
sidende kemuni ebsi jidere unde. erebe
agūi. antai de jasifi. ere emu
baita yargiyan turgun jiduji adarame babe
fere heceme getukeleme baicafi yargiyan be /
jafafi donjibume wesimbukini sehebe gingguleme dahfi
aha agūi. antai baicame fonjici acara udai be
dahame genehe hafan cooha. jai da boolaha
karun i hiya hafan be karun. adun i jergi
baci selgiyeme gajifi. siran siran i isinjiha be
tuwame emke emken i giyalabume kimcime /
fonjifi. gaiha jabun be encu afaha
arafi. gingguleme
tuwabume ibebuheci tulgiyen. baicaci duleke aniya
tuktan yar de isijifi. sunja biyade
udai jaisang noor. joo modo i
jergi ba i hasak sabe bašame /
genere de. ba ne i arbun be
tuwame. tarbahatai i bosoi ergi. tarbahatai
kutul ci alin biturame dergi amargi
baru ešemliyan. kunehen tolohai de isibume
sunja karun sindaha bihe. sirame jakūn
biyade uliyasutai i baci kalkai karun be /
ebsi fešeleme hūi mailahū de isinjiha
ofi. da sindaha sunja karun be.
hūi mailahū de sirabure be bodome
halafi. jimersek ci. hotong harahai de
isibume tulesi fesheleme sindara jakade. da
jaisang noor i šundeme bade jecen dabafi /
tehe hasak sai nukte. uthai fesheleme
sindara karun i dolo oho. ede
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udai cooha be gaifi. karun tere.
gaici acara babe toktobume genehe de.
emu derei hiya misitai sebe. harangga
karun i hafan cooha be gaifi. /
jaisang noor i jergi bade nukteme
tehe hasak sabe bašabume takūrafi. udai
emu derei neneme dubei karun sidara
hotong harahai i bade isinafi aliyaha.
misitai se. jaisang noor i cikirame
tehe duin sunja tanggū boigon hasak /
sabe sabufi. cende ne meni karun be
feshelefi. hotong harahai de isibume sindambi.
ere karun i dorgi ba. suwe
teci ojorakū seme bašara de. juwe
ilan inenggi otolo. hasak sa erken
terken i gurirakū bime. buya hūlhi /
hasak i dolo ememu hono jamarara
adali arbušambi. misitai se. geli
hojibergen be acafi. turgun be
ulhibume alaci. inu aššarakū. elemangga
son son i samsifi. uliyasutu. kara
mulu i jergi bade isibume tenere /
jakade. misitai se hafirabufi. solon i
araha funde bošokū liušici be takūrafi.
turgun be tucibume bolaha. udai uthai
misitai sebe gamafi. neneme hotong harahai
karun be sindafi. tederi cooha be
gaifi teisulehe hasak sabe bašame. /
ulan erhe i bade isinafi. lamun
funggala hadaha hasak kutusi acajifi.
hojibergen i jakade minggan cooha bi.
amban ainaha bašame mutere seme
gisurehe de. udai imbe dahalame
genefi tuwakini seme hentuhe. kutusi /
uthai gisurere be nakafi. kanagan be
jurime amasi genehe. ere sidende hojibergen
geli noor i ciken ci gurihe ofi.
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jai inenggi udai uthai tataha baci
susai niyalma be gaifi. hojibergen i
nukte be baime orin ba gese /
yabufi. juwe falga boo be sabufi.
ūlet gajarci batumungke de uyun solon
cooha adabufi. hojibergen ya bade bisire be
fujurulabume unggihe de. batumungke hojibergen be
takame ofi. hojibergen de. meni baturu
amban jifi simbe baime seme monggo /
boo ci hūlame tucibufi. tubade beleni
enggemu tohoho morin de yalubufi.
morin i yarfun be kutuleme. udai i
jakade okdome gajiha. hojibergen geleme
weile be alime baire de. udai
imbe amasi kūwaran de gajifi. sula /
tuwakiyabuha. ini jui jandulat inu dahaduhai
jifi. udai uthai jandulat be solon
janggin laiju sede afabufi. gaifi temur
corho. uliyasutu. karun mulu i jergi bade
tehe hasak sabe bašabuha. ginggun ijishūn i
gurihe. hasak sabe ašašabuhakū ci tulgiyen. /
bašara de kemuni erken terken i
norome tere mengteke i jergi uyun
boigon i hasak sai adun i
dorgici. acara be tuwame komso morin
ulha gaiha. yooni bašame karun ci
tucibuha manggi. hojibergen be sindafi amasi /
unggihe. hasak sa obuho sabuhū tulesi
gurire de. waliyaha lete lata morin
unaha taha be bargiyaha. ere uthai
ere baita daci dubede isitala yargiyan
turgun. erei dorgi. hojibergen be minggan
cooha belhefi tehe seme gisurehe hasak /
kutusi be udai umai werifi isebure be
tuwaburakū. jaisang noor i cikirame tehe
hasak sa. ice feshelehe karun i
dolo kūwarabufi bašaci ašašarakū babe
391

faksalame tucibuhakū. geli ūlet batumungke.
hojibergen be baihanafi gajiha babe. /
jafaha seme buksuri
wesimbuhengge. ere gemu udai i waka
oho ba. ahasi kimcime gūnici. hasak
sag emu aifini
ejen i wen de dahafi albatu oho
urse.ceni ginggun ijishūn i arbušara de /
giyan i bilume gosici acacibe. jiduri
ulhai gese niyalma.
kesi fulehun i teile wembume muterakū.
ceni cendekušeme yabure gūnin be
aika bukdaburakū oci. elemangga ibedeme
takdara de isinambi. te bici. onggolo /
jafaha turulafi jecen dabaha homing
besi be
ejen kesi isibume oncodome guwebufi sindaha.
daliha juwe minggan funcere morin be
gemu šangnafi amasi buhe. ede
ce unenggi /
kesi hukšeme be saci. tereci jecen
dabame dosi nuktere be majige
nakaci acambihe. ere udu aniya
elemangga dosi nuktejihe be tuwame.
ceni banin be uthai saci ombi.
tere anggala aniyadari musei hafan /
cooha bašara de. ce udu
afabuha be dahame guricibe. cooha
mariha manggi. an i dosinjimbi. tuttu
erken terken i muru umai serebuhakū. te
yar de emgeri cooha tebufi karun
sindaha. emgeri bašabufi gurihe manggi. jai /
dosinjire de uthai manga ombi.
ceni hojibergen be minggan cooha
belhefi tehe sere gisun udu
encu gūnin akū bicibe. niyalma
geren de muse be ainaha
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ja i bašara. jabšan de emu
tuweri teme muteci. ereci kemuni
dosifi teci ombi dere seme
cendekušere gūnin tebuhangge iletu. hasak
kutusi ere babe gisurehe nerginde.
udai be dahame genehe hafan
cooha yooni donjiha bime. jakan /
teni hasak ci baime jihe ūlet
delger de. aha agūi. antai. iletu
fonjiha de. i inu duleke aniya
hasak sa uttu gisurehe seme
alambi. ere gisun bihangge umai
talihūn akū. jai onggolo musei /
cooha jifi bašaha manggi. hasak sa
geli dosifi nuktecibe. karun kemuni
tebure unde. yasa sarakū bade
hono sarkūi dulemšeme gamaci ombihe.
te emgeri cooha tebufi karun sindaha
bime. tuwahai karun i dolo teme.
bašaci umai aššarakū oci. uthai
nakara dolo akū be dahame.
hasak sai fucere fucerakū babe
inu bodoci ojorakū oho. ere
mudan udai hojibergen be jiduri
hasak i dorgi ahūcilaha gebungge niyalma /
seme imbe gajigi tuwakiyabume. ini jui be
hafan cooha de afabufi. gaifi gūwa hasak sede
ulhibume alafi. karun ci tucibume bašara. majige
murin tarin i gurirakū udu booi dorgici isebere be
tuwabume. komso morin ulha karuleme gaihangge. ahasi i
mentuhun gūninde. hono umai dabatala oho ba akū. /
aha agūi ne uthai ubade tefi baita icihiyambi.
ereci julesi bi jecen be dabafi tehe hasak
bici. kemuni nenehe songkoi bašafi amasi ungici
ojoro dabala. aika karun i hanci nuktejifi.
bašaci aššarakū. eici karun i dolo dosifi
nukterengge bici. niyalma nimebure be bodome /
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icihiyaraci tulgiyen. inu encu araha baharakū
seme gūnimbi. acanara acanarakū babe
ejen genggiyen i bulekušefi.
tacibure hese wasijinjiha erinde. aha agūi gingguleme
dahame yabureci tulgiyen. jai mingjui sei
wesimbuhe hojibergen aika umai etuhušere muru /
akū. buyasi hasak sa anggai ici imbe
jurime gisurehe oci. hono balai gisurehe hasak be
jafafi weile arame. karuleme gaiha bargiyaha
ceni morin ulha be gasihiyaburakū obume
saikan adulebume.
hesei isinjire be aliyafi dahame icihiyaci acambi sehe /
babe bacaci. hojibergen be minggan cooha belhefi
tehe seme gisurehe hasak kutusi be. nerginde
aika sindarakū. hojibergen i muru be yargiyalafi
umai etuhušere inu oci. imbe gerren de targacun
obume weile arame icihiyaci. yargiyan i acanambihe. /
damu udai nerginde umai gūnin isiname mutehakū
sindaha. te goro nukteme genefi. ududu biya
giyalafi. bai emu sula gisun i turgunde. dasame
baicame jafanaci. baibi ušan fašan hasak sai
hūlhi banin de majige acanarakū. karuleme giaha
morin oci. coohome ce feshelehe karun i /
dolo norome teme. hafan cooha genefi bašaci
geli aššarakū turgunde karulehengge. hono
yaksitai amasi burakū oci acambi. erei
dorgi. bargiyaha ejen akū morin be cende
buci acacibe. damu we ya ningge be ilgame
muterakū bime.teteme umai baihajire niyalma /
akū be dahame. inu encu icihiyara be baiburakū
gese seme gūnimbi. uttu ofi. baicaha udai i
karun i dolo norome tehe hasak sabe isebume
icihiyaha yargiyan turgun. ahasi i mentuhureme
gūniha babe suwaliyame tucibufi gingguleme
wesimbuhe. /
ejen genggiyan i bulekūšereo.
abkai wehiyehe i gūsin emuci aniya duin biyai
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ice ilan de
fulgiyan fi i pilehe
hese. hese wasimbuha sehe..
ilan biyai ice nadan.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, пақырыңыз Агуй мен Антай, құлшылық етіп осы мәлімдемемізді
жіберіп, өзіміздің анықтауға тиісті ісімізді атқарып шыққандығымыз
туралы хабардар етіп отырмыз.
Биыл 1-айдың 10-күні Әскери істер басқармасы (Ұлы кеңес) ұлығы
Фухеңның жіберген хаты бойынша, цяньлун жылнамасының 30-жылы
12-айдың 4-күні патша былай деп бұйрық түсірген екен:
«Миңжуй қатарлылар мәлімдеме жіберіп, «Жуырда, Удай әскер бастап
барып қазақтарды қумақ болғанда, қазақтар «Қожаберген 1 000 әскер
бастап осында тұрады. Сендердің мына шағын күштеріңнен кім
қорқады!» деген сөздерді айтып, көшпей қойған екен. Сол себептен,
Удай әскерімен барып Қожаберген сындыларды тұтқындап, айып
ретінде олардың жылқыларын тартып алған. Өзге қазақтардың малдарын
да қоса жинап алған. Осы бір атқарылған істің өз себебі болған шығар.
Дегенмен, қазақтар бізге үлкен құрметпен бойсынып келеді. Егер
Қожаберген расында әскер бастап, бізбен ерегесіп, шекара асып келіп
тұрамын деп жатса, оны өлтірмей, тек қорқыту үшін Ілеге әкеліп тергеп,
сонан соң маған мәлімдеме жолдап, меннен бұйрық күту керек еді. Ал
егер Қожабергеннің өзі ешқандай күш көрсету ниетте болмаған жағдайда,
әлгіндей сөздерді өзге қарапайым қазақтар сол Қожабергеннің атын
жамылып айтқан болуы мүмкін, онда ол бұл іспен қатысы жоқ болып
шығады. Асылы, әлгі албаты сөйлегендер мен көшті бастап келгендерді
ғана ұстап, жазалап, өзге қарапайым жұртты әрі қарай алыстатып қуып
жіберсендер жөн болар еді. Қазір, міне, Удай өзге қазаққтардың да
малдарын қоса жинап алған екен. Бұл қазақтардың ашу-ызасын тудыруы
әбден мүмкін. Антай сындылар сол жинап алынған малдарды жақсы
бағып, албаты сөйлеген қазақтарды іздестірсін» деп жазып жіберген екен.
Әлгінде, Антай қатарлылардан да мәлімдеме келіп, онда: «Удай 50
әскер бастап барып біздің жерімізге кіріп қоныстанған қазақтарды қумақ
болғанда, қазақтар Қожабергеннің 1 000 әскер бастап жүргендігін айтып,
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күш көрсету арқылы қоныстанбақ ниеттерін білдірген соң, Удай
Қожаберген сындыларды тұтқындап, олардың малдарын жинап алған.
Сонан соң, Қожаберген сындылар қатты үрейленіп, бастарын жерге ұрып
тұрып өтінген соң, Удай оларға қатаң түрде тұрып тәрбие берген соң,
оларды босатып жіберген» делінген екен.
Антайдың аталмыш мәлімдемесі келген соң, мен Удайды іс
орындағандығы үшін мадақтап, тиісті уәзірлікке «оның еңбегін бағалап,
сый-сияпат жасаңдар» деп тапсырма берген болатынмын.
Жоғарыдағы мәлімдемелерге қарағанда, біздегілер «Удайдың атқарған
бұл ісі патшалық мұрағатқа енгізіліп, бағасы беріліп болған сияқты»
деген біржақтылы оймен не істеу керек екендігін білмей жатқан түрі бар.
Соныдықтан да мұнда шынайы көзқараспен тиісті істі қайтадан
қарастырып, сөздің турасын қозғап жатқандардың қарасы аз. Түкке
татымайтын еңбекті керемет етіп көрсеткен жәйт те баршылық. Былайша
ойлап көрерлік: егер Қожаберген шынында күш көрсету арқылы
қоныстанбақ болса, онда ол әскерін даярлап тұрып, соншалықты оңай
ұстатып бере салмай, қандай да бір әрекет жасаған болар еді.
Шындығына келсек, Удай оны басын айландыру арқылы тұтқындаған.
Сонымен бірге ол малдарды да осы істі жүргізу барысында жинаған.
Оның осылай істей алуының сыры мынада болса керек: Қожаберген
1 000 түтіннен құралған адамды бастап жүргенімен, сол адамдар
бытыраңқы түрде қоныстанған, сондықтан Удай олардың тұрған жеріне
тура жүріп өтіп барып Қожабергенді тұтқындай алған. 1 000 түтін
қоныстанса да қазақтар ешқандай қарсылық көрсете алмай, Удайдың
Қожабергенді оп-оңай тұтқындауына жол берген; Сондай-ақ мұнда
мынадай мүмкіндік те бар: Удай өзі тұтқындау істі атқаруға бармай,
Қожабергенді айлаһарлықпен алдап әкелген. Сонан соң, Удай өзін еңбек
сіңірген етіп көрсеткісі келіп, «Қожабергенді мен тұтқындадым» деп
көрсеткен. Солай болып жатса, онда Удайдың күнәсі кешірілмейді. Бұл
іс әбден анықталған соң ғана көңіліміз көншигетін түрі бар. Жуырда мен
«Агуй Яр жеріне барып Антайды алмастырсын. Сонан соң, Антай
Бейжіңге келсе» деп бұйрық түсірген болатынмын. Шамасы, Антай
қазірше бері қарай жолға шыға қоймаған болса керек. Ендеше, Агуй мен
Антайға осы істі анықтау туралы хат жазылсын. Олар бұл істі нақты
қандай болғандығын әбден анықтап, маған мәлімдеме жазып жіберсін».
Патша ағзам осылайша бұйрық түсірген екен.
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Осы бұйрықты тапсырып алған соң, біз, Агуй мен Антай, сұраққа
тартылатын, аталмыш іс барысында Удайға ілесіп барған жауынгерлерді,
сонымен қатар бастапқы рапорттарды жасаған қарауыл басшылары мен
патшалық мал фермасындағыларды шақырттып алдық. Олар бірінен соң
бірі келді. Біз келгендерді бір-бірінен ажыратып, әрбіреуін жекелеген
күйінде тәпештеп тұрып сұраққа тарттық. Алынған жауаптарды біз қағаз
бетіне түсіріп, осы мәлімдемемізбен бірге патша ағзамның назарына
жіберіп отырмыз.
Анықтауымыз бойынша, Удай былтыр жыл басында Яр жеріне жеткен.
5-айда ол Зайсан көлі, Жао-Модо сынды жерлердегі қазақтарды қумақ
болып шығып, жердің жағдайына қарай Тарбатайдың теріскейіндегі
Куйтун жерінен тау етегін жағалай отырып солтүстік-шығысқа қарай сәл
ауатын бағыт бойынша Кунехен-Толохай жеріне дейін 5 қарауыл бекет
орнатқан. Кейін, 8-айда, Улиясуту жеріндегі қалқа қарауылын алдыға
қарай созып апарып Қой-Майлаху жеріне жеткізгенде, бұрынырақ
құрған 5 қарауыл бекетін Қой-Майлахумен түйістіру мақсатында сыртқа
қарай жылжытып, Жимерсектен бастап Қатұнқарағайға дейін созып
апарып орналастырылды. Сонда, әуелі шекара асып Зайсан көлі
маңындағы жерлерге қоныстанған қазақ ауылдары осы созып апарып
орналастырылған қарауыл бекеттеріміздің бергі жағында қалған.
Удай қарауылға бекініп, тиісті істерді атқарам деп кеткен. Ол бір
жағынан хия лауазымды Мишитай сынды адамдарына өзіне қарасты
қарауылшы жауынгерлерді бастап барып Зайсан көлі сынды жерлерге
қоныстанған қазақтарды қуғызуға жіберіп, бір жағынан өзі әлгі
Қатұнқарағай жерінде бұрынырақ орнатылған ең соңғы қарауыл бекетіне
жетіп барып, сонда күтетін болған.
Мишитай сындылар Зайсан көлін жағалай қоныстанған 400-500 қазақ
отбасы бар екендігін байқап, сол қазақтарға барып «біздің қарауыл
бекетіміз қазір созылып Қатұнқарағай жеріне дейін апарырып
орнатылды. Осы қарауыл бекеттеріміздің бергі жағындағы жерлерге
сендер тұруларыңа болмайды» деп, оларды әрі қуып жібермек болып, 2-3
күн талпынған. Сөйтсе, әлгі қазақтар әртүрлі сылтаумен көшпей қойған.
Қарапайым қазақтар арасынан шу шығармақшы болғандар да болды.
Сонда Мишитай Қожабергенмен де кездесіп, мән-жәйді түсіндірмек
болған. Қазақтар сонда да қозғалмай қойған. Олар қозғалудың орнына
тіпті жан-жаққа ыдырап кетіп, Улиясуту, Қара-Мулу сынды жерлерге
дейін барып қоныстанып алған. Қыспақта қалған Мишитай аталмыш
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жағдайды мәлімдеу үшін фунде-бошоку лауазым міндетін атқарып
жүрген солаң Люшичиді жіберген. Сонан соң, Удай дереу Мишитай
сындыларды аталмыш жерден жинап алып Қатұнқарағайдағы қарауыл
бекетіне барып бекіну үшін, содан әрі әскер бастап кездескен қазақтарды
қуу мақсатында Ұлан-Ерхе жеріне барды.
Сонда, көк қауырсын тағу мәртебесіне ие болған Күтуші есімді қазақ
Удаймен кездесуге келіп, Удайға: «Қожабергенде қазір 1 000 әскер бар.
Амбан сен оны қалайша қуып жібермексің?» деген. Удай оған: «Мені
сонда ертіп бар. Сонда қалай қуатынымды көресің» деп жауап қайтарған
екен. Сонда, Күтуші дереу сөзін доғарып, сылтаулатып кері қайтып
кеткен.
Сол кезде Қожаберген де Зайсан көлінің жағалауын тастап басқа жерге
көшіп кеткен. Сондықтан, келесі күні Удай 50 адамын бастап, әлгі
барған жерінен әрі Қожабергеннің ауылын іздеуге шығады. Содан әрі 20
ба 639 шамасындағы жолды басып өткен соң, олар қосалқы тігілген екі
үйді байқайды. Удай тегі улеттен шыққан жолбастаушы Батұмұңкеге 9
солаң әскерін қосып беріп, әлгі үйлерге барып Қожабергеннің қай жерде
екендігін біліп келуге жібереді. Сонда, Батұмұңке Қожабергенді танып
қойып, оған: «Біздің батұр-амбанымыз келді, сені іздеп жүр» деп,
Қожабергенді киіз үйден алдап шығарып, сондағы ер-тоқымымен дайын
тұрған атқа мінгізіп алып, аттың жүгенін Батұмұңке өзі жетектеп алып,
Удай тұрған жерге қарай ала жөнелген. Сонан соң, Қожаберген
қорқандықтан өзінің кінәсін мойындаған. Удай оны әскери лагерге
апарып, босаңқы түрде қарауға алдырған.
Сонан соң, Қожабергеннің ұлы Жандәулет те артынан келген. Удай
дереу оны жаңгин лауазымды солаң Лайжуға тапсырып, оны ертіп әрі
Темір-Чорға, Улиясуту және Карун-Мулу сынды жерлерлде тұрып
қалған қазақтарды қуғызуға жіберген.
Сонда, бізідің жасақтарымыз бұйрыққа бойсынып әрі көшкен
қазақтарға тиспеген. Олардан тыс, онда әртүрлі сылтау айтып тұрып
қалғысы келетін Мыңтеке сынды 9 отбасы қазақтар болды. Біздің
әскерлеріміз олардың иелігіндегі малдан шамалап тұрып біраз жылқы
мал тәлкілеген. Сонан соң, барлық қазақтарды қарауыл бекетімізден әрі
қуып жібергеннен кейін, Удай Қожабергенді де босатып жіберген.
Қазақтар асығыс-үсігіс әрі көшкенде өздеріне кедергі келтіретін [арық]
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жылқы мен құлын-тайларды тастап кеткен. Біздікілер сол малдарды да
жинап алған.
Міне, аталмыш іс осылайша басынан аяғына дейін анық болды. Мұнда
тек мына жәйттерді айта кету керек: Удай әлгі «Қожаберген 1 000
әскермен дайын тұр» дегенді айтқан Күтуші есімді қазақты ұстап алып
қорқыту керек еді, алайда ол өйткен жоқ; Жаңадан созып апарылған
қарауыл бекеттеріміздің бергі жағы қоршауға алынып, сол арқылы
қазақтарды қуу ісі жүргізілмегендіктен, қазақтар жан-жаққа ыдырап
кетіп, әрі қарай шекарамыздан шығып кетпеді; Сондай-ақ, Удайдың
көтерген мәлімдемесінде улет Батұмұңкенің Қожабергенді қалай іздеп
тауып, тұтқындағандығы туралы анық көрсетпеген. Бұлардың барлығы
Удайдың кемшілігі.
Пақырыңыз біздің ойымызша, қазақтар әлдеқашан Еженнің
тәрбиесінде болып, албатуға айналған. Олар шыныда ақпейіл момын
жандар болса, онда оларды әлпештеп тұрып қамқорлық көрсетуге болар
еді. Алайда, олар түбі бір мал сияқты адамдар. Патша қамқорлық
көрсетіп жатса да олардың өзгерер түрі жоқ. Олар еш нәрсені түсібейтін
сымақ болып бізді сынайды. Бұл қылықтарын тоқтатпасақ, олар біздің
ішкі жағымызға қарай бұрынғыдан да терең жылжып кіре бермек.
Осыдан бұрын, Хомаң мен Бешей қоластындағыларды бастап шекара
асып келгенде, Ежен оларды мейрімділікпен кешірім етіп, босатқызған.
Олардың иесіндегі 2 000-нан астам жылқыны да кері бергізген. Сол
себептен, олар асылы патшаның көрсеткен қамқорлығын түсініп, осыдан
былай шекара асып келіп біздің жерімізге қоныстану қылықтарын аз да
болса біраз доғарулары керек еді. Алайда, жақын жылдары олар
бұрынғыдан да көбірек келіп қоныстануда. Осыдан-ақ оладың қандай
мінезде екендігін білуге болады. Әр жылы біздің жауынгерлеріміз
оларды қумақ болып барған кезде, олар айтылған сөзге біраз құлақ
асқандай болып көшіп кетеді де, біздің жауынгерлеріміз кете салысымен
қайта оралып, өздерінің құбылып тұратын түрлерін білдіртпей-ақ келеді.
Қазіргі таңда біз Яр жеріне әскеріміді шоғырландырып, қарауыл
тұрғызып болдық, сондықтан әлгіндей қуып шығарылған жұрттың
қайтадан біз жаққа көшіп келулеріне қиындық тумақ. Олардың
«Қожаберген 1 000 әскер дайындап тұр» дегенді айтқанда өзге ойда
болған шығар, дегенмен, олардың барлығы «бізді соншалық оңайлықпен
қуа салмас. Бұл рет бағымыз жанып осында қыстай алсақ, кейін де
осында келіп қоныстануымызға болатын шығар» деген оймен еш нәрсе
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білмегендей бізді сынап, осында тұрып қалғылары келеді. Қазақ Күтуші
бұл сөздерді айтқанда Удаймен ілесіп барған біздің жасақтарымыз
түгелдей сонда естіп тұрған. Жуырда біз, пақарыңыз Агуй, Антай және
Илету, қазақтар арасынан бізге бағынып келген Делгер есімді улеттен
сұраған едік, ол да «былтыр қазақтар осылай айтқан» деді. Бұл сөздердің
айтылғандығына шүбә жоқ.
Осыдан бұрын, біздің әскерлеріміз тарабынан қуылған қазақтардың
кейін қайта келіп қоныстануларының бір себебі – олар біздің тұрғызған
қарауылдарымызды өз көздерімен көріп-білмегендіктен емен-еркін
әрекет жасаған. Қазір, міне, біз әскерлерімізді шоғырландырып,
қарауылдарымызды
тұрғыздық.
Мұндай
жағдайда,
қазақтар
қарауылымыздың ішкі жағында көзге түсіп, әрі қуылғаннан кейін
мүлдем қозғала алмай қалады. Олар өз қылықтарын доғаруды
білмейтіндіктен, осындай жағдайда олардың ашу-ызасы келеме, жоқ па?
Бұны да болжап білуге қиын.
Пақырыңыз біздің таяз ойымызша, осы жолы Удай Қожабергенді
қазақтар арасындағы нақты басшы деп санап, оны тұтқындап, қамауға
алғандығы, сонан соң оның баласын жауынгерлерімізге тапсырып, әрі
барып өзге қазақтарға ақыл айтқызып, оларды қарауылдан әрі қуып
жібергізуі, сондай-ақ қылт-сылт етіп көшпей қойған бірнеше отбасы
қазақтардан айып ретінде азнаулақ жылқы мал тартып алуы сынды
әрекеттердің барлығында артық кеткен жері жоқ.
Мен, Агуй, дереу сонда барып істі атқармақпын. Осыдан былай
себепсіз шекара асып келіп тұрып қалатын қазақтар болса, біз оларды
бұрынғы әдіс бойынша кері қуып жіберсек-ақ жетеді. Егер олар
қарауылымызға жақындап келіп қоныстанып, қусақ та жылжымай
қоятын болса, немесе қарауыл шеңберіміздің ішкі жағына көшіп кіріп
алса, онда көшіп кірген адамдарға соқы берген соң артық жаза қолданып,
малдарын алудан аулақ болғанымыз жөн деп ойлаймын. Бұл ойымның
дұрыс-бұрысы туралы Ежен өз бағасын бергей. Патша ағзамның тиісті
нұсқауы келген соң, мен сол нұсқау бойынша әрекет жасамақпын.
Тағыда айтарлық бір жәйт: Миңжуй сындылардың патша ағзамға
жіберген мәлімдемесінде «егер Қожабергеннің өзі ешқандай ерегеспеген
болып, тек қарапайым қазақтар оның атын жамылып албаты сөйлеген
болса, онда сол албаты сөйлеген қазақтарды ұстап алып жазаға тарту
керек. Сонымен қатар әлгі айып ретінде тәлкіленген және жинап алынған
жылқы малдарға зия келтірмейтіндей етіп, жақсылап бағылсын. Кейін,
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патша ағзамның бұйрығы түскен соң, патшаның сол бұйрығы бойынша
істі әрі қарай атқаруымыз керек» дегенді айтыпты. Біздің білуімізше, әлгі
«Қожаберген 1 000 әскер даярлап тұр» деген қазақ Күтуші сол кезде
жіберілмеген болса, онда біз оны «өтірік құрастырды» деп жазаға тартып,
өзгеге сес көрсетсек жөні бөлек болар еді. Алайда, сол кезде Удайдың
ойына ондай нәрсе түспеген, ал қазір әлгі Күтуші де шалғайға, яғни
бізден неше айлық алыс жерге көшіп кеткен. Біз осындай бір өсек сөзге
байланысты қайта-қайта тексеру жүргізіп, адам ұстаймыз деп жатсақ,
жай күндердің өзінде мыйлары шатасып жүретін ақымақ қазақтар
мүлдем аңтаң қалатын шығар! Ал тәлкіленген жылқыларға келсек, олар
бекерден бекер алынбаған – қазақтар біздің әрі қарай жылжытып апарған
қарауыл шеңберіміздің бергі жағында тұрып алған, және біздің
әскерлеріміз сонда барып оларды қумақшы болғанда олар көшіп
кетпеген, сол себептен әлгі жылқы малдар алынған. Оларды кері
бермеуіміз керек. Әсіресе, олардың ішіндегі иесі жоқ жылқыларды
қайтару ісі қиынға түспек. Малдарды қайтарып береміз деген күннің
өзінде, олардың кімге тән екендігін біле алмаймыз. Сол себептен де күні
бүгінге дейін оларды жоқтап келген жан болмаған. Осы жәйттерді
ескерсек, [жылқы қайтару] ісін қайтадан қарастырудың қажеті жоқ
сияқты.
Демек, Удайдың қарауыл шеңберіміздің бергі жағына келіп
қоныстанған қазақтарды жазалаған ісі айқын болды. Осы анықталған
жәйтпен бірге біз өзіміздің таяз ойымызды да мәлімдемемізге жазып,
патша ағзамның назарына ұсынып отырмыз. Бұл туралы Ежен өзінің
қасиетті бағасын бергей.
Цяньлун жылнамасының 31-жылы 4-айдың 3-күні патша ағзам қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырған: «Тиісті бұйрық
осыған дейін түсірілген».
3-айдың 7-күні.
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58-құжат
Тарбағатайдағы хебей-амбан Агуй сындылардың «Антай өзін
жазалау туралы ұсынысты тиісті уәзірлікке жеткізуді, сондай-ақ
Удайды ондай жазалаудан босатуды сұрады» деген мағынадағы
мәлімдемесі (мәнжу тілінде)640
(Цяньлун жылнамасы 31-жылы 3-айдың 7-күні)641

Құжаттың транскрипциясы
→
aha agui. antai gingguleme
wesimburengge. tašaraha babe tucibube
wesimbure jalin. aha antai. duleke aniya
juwan biyai ice de. yar hoton de
isinjifi. ice nadan de udai karun
sindame wajifi amasi isinjiha manggi. aha /
antai de alaha bade. cooha urse
mimbe dahame karun sindame genere fonde.
orita inenggi kunesun gamaha bihe. te
tehi funcere inenggi yabuha. jogūn unduri
cooha ursei kunesun gemu siranbuhakū bime.
morin teheke cooha bifi. ere mudan /
baha hasak i morin gūsin ilan.
honin uyunju jakūn be. udai mini
yar ci da gaifi genehe susai
cooha. jai tarbahatai i bosoi ergi
karun be fiyanjilame tehe bici. gaifi
genehe uheri emu tanggū gūsin emu /
cooha de sirabume šangnaha seme alaha
bihe. aha antai i hūlhi gūnin de
udai emgeri coohai urse de šangnaha
ofi. asuru baita obuhakū. te udai i
hojibergen be. jafaha baita be
hesei afabuha. fere heceme baicabure be /
640
641

Бұл құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 78-том, 337–339-бб.
Яғни 1766 жылы 15 сәуір.
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gingguleme dahafi. aha antai. ogolo
baita obuhakū tašaraha babe. giyan i tucibume
wesimbufi. weile alire be baici acambi.
bahaci. aha antai be jurgan de
afabufi weile gisurebure ci tulgiyen. ahasi /
kimcime gūnici. ere mudan udai i
bargiyaha. karulehe morin ulhai ton be.
udai be dahame genehe hafan cooha de
emke emken i giyalabume fonjifi acabufi
bodoci. jugūn unduri tuheke gūsin ilan
unahan ci tulgiyen. gūwa gemu acanaha. /
morin honin šangnaha coohai urse. gemu
yargiyan i baha. hafan coohai adun de
bisire morin i ton ci aname
yooni baicaci. umai kunehunjecungke hacin akū
bicibe. damu hasak sai morin ulha be
karuleme yabure de. morin ulha emu /
hacin be. giyan i umesi getuken
šetuken obufi. jemden i deribun be
nakabuci acambi. uthai cooha ursei morin
šdaha. kunesun lakcaha. ominaci ojorakū sirabume
icihiyara be baibukini. inu turgun be
tucibume getukeleme /
wesimbuci acambihe. udai umai
wesimbuci seherakūngge waka ohobi. jai ini
beye ere mudan hasak sai baita be
cihiyahangge. kemuni ini teile acanara be
bodome yabuha. umai dabatala oho ba
akū sehe seme. inu jurgan de /
afabufi ilgame gisurebure de isinarakū
hese be baifi. udai be ilgame
gisurebure be nakafi. ini coohai
urse de šangnaha ulha be
wesibuhakū babe. jurgan de afabufi baicame
gisurebureo. errei jalin gingguleme /
wesimbuhe
hese be baikini.
403

abkai wehiyehe i gūsin emuci aniya duin biyai ice
ilan de
filgiyan fi i pilehe
hese. ere geli dabatala oho. hese wasimbuha sehe. /
ilan biyai ice nadan.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, пақырыңыз Агуй мен Антай, құлшылық етіп осы мәлімдемемізді
жіберіп, өзімізден кеткен кемшілікті көрсетіп отырмыз.
Былтыр 10-айдың басында, пақырыңыз Антай Яр қалашығына барғам.
10-айдың 7-күні қарауыл бекетін орнатып болып кері қайтқан Удай
маған келіп былай деді:
«Маған ілесіп қарауыл бекетін орнатуға барған әскерлерлеріміздің
әрбіреуі өздерімен бірге 20 күндік азық-түлік алып барған. Ал осыған
дейін олар 40 кұнен астам уақыт іс атқарып келді. Жол ортада
әскерлеріміздің азық-түлігі мүлдем таусылып, араларында мінген
аттарынан да айырылып қалғандары болды. Ал біз осы жолы
қазақтардың 33 жылқысы мен 98 қойын олжаланғанбыз. Мен сол
малдарды өзіміздің бастапқыда Яр жерінен алып шыққан 50
әскерлерімізге,
сондай-ақ
Тарбағатайдың
күнгей
жағындағы
қарауылдарда артқы шеп ретінде қалдырған жалпы 131 әскерлерімізге
азық-түлік ретінде бергенмін».
Пақырыңыз Антайдың таяз ойы бойынша, Удай әлгі малдарды
әлдеқашан әскерлерге сыйлап болған. Мұнда айтарлықтай ерекше нәрсе
жоқ.
Ал Удайдың Қожабергенді тұтқындау ісіне байланысты патша ағзам
«бұл істі егжей-текжейлі тексеріңдер» деп бұйрық түсірген екен.
Пақырыңыз мен, Антай, асылы осыған дейін істі ушықтырмай, патшаға
мәлімдеме жіберіп, өз кемшіліктерімізді айқын көрсетіп, тиісті жазалау
шарасын қолдануды сұрауым керек еді. Антай менің ендігі өтінішім:
пақырыңыз мені жазалау туралы тиісті уәзірлікке тапсырма бергейсіз.
Бұдан тыс, Удайдың осы жолғы жинап алған және айып ретінде
тартып алған жылқыларының санын анықтау үшін біз Удайға ілесіп
барған жауынгерлерді бір-бірден ауаша сұраққа тартқан едік, «жол бойы
өлді» делінген 33 құлынға байланысты жауаптан тыс олардың қалған
404

малдар туралы берген жауаптары бір-бірімен сәкеседі. Жылқы мен
қойлар расында жауынгерлеріміздің қолына тиген екен. Біз
жауынгерлеріміздің мал үйіріндегі жылқыларды бір-бірден санап
шықтық. Мұнда қиянат жасалынғандығы байқалмады. Дегенмен,
қазақтардың жылқы малдарын айып ретінде тартып алған кезде келеңсіз
жағдайдың болғандығы айқын байқалды. Мұндай келеңсіздікті ау
бастан-ақ жойып тастау керек еді. Алайда, ол кезде жауынгерлеріміздің
аттары болдырып, азық-түліктері қалмаған соң солай істеуге мәжбүр
болған. Дегенмен, солай болсада оның себебін көрсетіп патша ағзамға
мәлімдеме жазып жіберу керек еді. Удай олай істемеген – бұл Удайдың
қателігі.
Удай осы жолы қазақтарға қатысты істті өзінің жеке басын ойлап
атқармаған, онда шектен асып кеткен ешнәрсе жоқ сияқты. Тиісті
уәзірлік оның үстінен іс қозғаудың қажеті жоқ. Біздің өтінішіміз: патша
ағзам бұйрық түсіріп, тиісті уәзірліктегі Удай үстінен қозғалған істі
тоқтатқызып, тек Удайдың патшаға мәлімдеме жібергенде өзінің
жауынгерлеріне мал бөліп берген жәйтті айтпағандығы туралы тексеру
жүргіздіріп, сөгіс жарияландырса.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберілді. Патша
ағзам өз бұйрығын түсіргей.
Цяньлун жылнамасының 31-жылы 4-айдың 3-күні патша қызыл сиялы
қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырды: «Бұның өзі шектен асып
кеткендік! Тиісті бұйрығымды осыған дейін түсіргенмін».
3-айдың 7-күні.

59-құжат
Тарбағатайдағы хебе-амбан Агуйдың мәлімдемесі, мұнда
«Қазақтардың бізге келіп сауда жасауларына ыңғайлы жағдай
тудыру үшін олардың Яр сынды жерлердегі қарауылдарымызға
жақындап қоныстанған адамдарын кері қууды қазірше тоқтатсақ»
делінген (мәнжу тілінде)642

642

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 78-том, 344–346-бб.
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(Цяньлун жылнамасының 31-жылы 3-айдың 7-күні)643
Құжаттың транскрипциясы
→
aha agūi gingguleme
wesimburengge.
enduringge tacibure be baime jalin. baicaci.
ili i bade nukte banjibure de.
baibure morin ulha be aisuru dorgi
baci icihiyafi benjibure be baibuhakū. hūdun /
ja i mutebuhengge. yooni hasak sai
hūdašara ulhai hūsun de tusa bahabi.
onggolo hasak sa dosi hūlhame
nuktenjihe de. ili urumci ci
sandalabuhangge hanci ofi. ce lakcan
akū hūdašame genere jakade. tuttu /
fulu bahambihe. te yar i bade
cooha tebufi karun sindaha. ercis.
tarbahatai. jair. barluk i jergi bade
ce bahafi tenjirakū bime. karun i
hanci tehengge be. gemu goro
bašaha be dahame. ceni nuktere ba /
goro ohode. ereci hasak sai hūda
toktofi komso ombi. ne ili i
boigon suwaliyara geren aiman i cooha
tumen funcembi. hūise boigon inu
ninggun minggan hamišambi. morin ulha
umai elgiyen akū. kemuni sirabure be /
baibumbime. urumci. hūise geren bade
baibure morin ulha. inu hasak
sai hūdašara ulha de akdahabi.
ere mudan aha agūi ili de
bihe de. jiyanggiyūn mingšui jongko dari
ishunde hebešeme gisurembime. ubade isijifi. /
hūsa be kadalara amban antai i
gūnihangge inu emu adali. kiceme
gūnici. te musei karun i dolo
643

Яғни 1766 жылы 15 сәуір.
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nukterre urse. umai fiheme jalure
unde. morin ulha geli elgiyen
akū be dahame. aha i menduhen /
gūnin de. hasak sa aika
karun i hanci nuktenjire. embici
karun i dolo dosire oci.
cirlame bašame icihiyaraci tulgiyen. aika
jecen i dolo bicibe. ne sindaha
karun ce juwe ilan inenggi /
on i tulesi hūlhame tenjire oci.
hono sarakūi arame herserakū. giyarime
baicara erinde. an i tulesi bašame
taka udu adubume icihiyame. udu
aniya ofi. ili i geren
aiman i coohai ursei morin /
ulha gemu umesi elgiyen oho.
nukte jalufi tulesi saniyabure erinde.
inemene karun be jecen i
ujan de fesheleme sindafi. jai
heni jecen hešen be dababurakū
obume lasahalafi icihiyaci. umesi tusangga /
gese seme gūnimbi. damu jecen hešen de
holbobuhangge oyonggo.
ejen i jorišara tacibure be baime
wesimburakū oci. gelhun akū cisui
gamaci ojorakū.
genggiyen i bulekūšefi. aika ojoro gese oci. /
tacibure hese wasinjiha erinde. eicibe kemun obume
babe. aha jiyanggiyūn mingšui i emgi banjinara be
bodome urebume hebšeme icihiyaki. erei jalin gingguleme
hese be baime
wesimbuhe.
abkai wehiyehe i gūsin emuci aniya duin biyai /
ice ilan de
fulgiyan fi i pilehe
hese ere hono giyan ningge. saha sehe.
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ilan biyai ice nadan.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Пақырыңыз мен, Агуй, құлшылық етіп осы мәлімдемемді жіберіп,
патша ағзамнан қасиетті нұсқау түсіруді сұраймын.
Менің білуімше, Іле жеріне ел қоныстандырған кезімізде көптеген
жылқы мал керек болған. Сонда қажетті жылқыларды ішкі өлкемізден
әкеле алмағандығымызға қарамастан істі тез әрі оңтайлы етіп шешкен
болатынбыз. Сондағы барлық іске пайда әкелген қазақтардан саудаласып
алынған малдың күші еді. Осыдан бұрын, қазақтар өз беттерінше біз
жаққа қарай қоныстанған, оның үстіне, олар [жақындаған] Іле[ге қарасты]
жер мен Үрімжінің ара қащықтығы да жақын болды. Сол себептерден
қазақтар толассыз сауда айдап келіп, біз олардан көп жылқы алған
болатынбыз.
Қазіргі таңда, Яр жеріне әскер жіберіп қарауыл орнаттық. Осындай
жағдайда, қазақтар Ертіс, Тарбағатай, Жәйір және Барлық сынды
жерлерге келіп қоныстай алмайды. Сонымен қатар, олардың
қарауылдарымызға жақындап келіп тұрғандары да түгелдей алысқа
қуылмақ. Сондай болған жағдайда, олардың тұратын жерлері бізден
алыстайды да, бізбен жүргізілетін сауда азайып кетпек. Ал түтін саны
бойынша есептегенде, қазіргі біздің Ілеге қоныстанған әртүгрлі елден
құралған әскеріміздің өзі 10 000 түтіннен асады. Оған қоса
хуйсылардың644 саны да 6 000 түтінге жақындап қалды. Оларда жылқы
мүлдем жетіспейді. Сондықтан оларды әліде болса жылқымен
қамтамассыз етуіміз керек. Сонымен қатар, Үрімжі мен Хуйсы 645
жерлеріне керекті жылқы малдар да қазақтардан саудаласып алынады.
Осы жолы пақырыңыз мен, Агуй, Іледе болған кезімде, цянцзюнь
Миңжуймен осы жәйт туралы көп әңгімелестік. Осында келген соң, мен
ол туралы гуса-бе-кадалара-амбан 646 лауазымды Антайдың да ойын
сұрағанмын. Барлығымызның ойларымыз бір жерден шығып отыр.
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Яғни Қашқария жерінен көшіріліп әкелінген мұсылман сарттар. Оларды Іле өңіріне көшіру ісі сонау Жоңғар
хандығы кезеңінде басталып, көшірілген халықтарға «таранчи» деген ат берілген. Жоңғар билігі жойылған соң,
Цин патшалығы өз мүддесіне сай етіп Қашқариялық отырықшы сарттарды Ілеге көшіріп әкелу саясатын
жалғастырған.
645
Бұл жерде Қашқария меңзеліп тұр.
646
Цин патшалық әскери лауазым, қытайша баламасы «дутун» (都统).
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Қазіргі таңда біз өзіміздің құрған қарауылымыздың ішкі жағына өз
адамдарымызды қоныстандырып үлгірмегенбіз, жылқыларымыз да тым
көп емес. Сондықтан, біздің таяз ойымызша, қазақтар егер
қарауылымызға жақын келіп қоныстанса немесе қарауылдарымыздың
ішкі жағына кіріп жатса, біз оларды қатаң түрде қуымыз керек. Сонымен
қатар, егер олар біздің шекарамыздың ішкі жағыда болса да қазіргі біздің
құрған қарауылымздан әрі 2-3 күндік жол жүретін жерге келіп
қоныстанса, онда біз еш нәрсе білмегендей болып оларды сонда тұрғыза
берейік. Сонан соң, [шекаралық] шарлау жүргізген шақта, оларды
бұрыңғыдай қуып шығарармыз. Олар малдарын сол уақытқа дейін біраз
жайып алсын. Бірнеше жыл өтіп, Іледегі әртүрлі елден құралған
әскерлеріміздің жылқы малдары көбейген соң, біз өзіміздің толып қалған
қонысымызды әрі кеңейтіп, өз қалағанымыз бойынша шекараны әрі
қарай созып апарып орнатармыз.
Біз бұл мәлімдемеміздегі «шекара сызығынан қазақтарды мүлдем
өткізбейтіндей етіп тосын қимыл жасасақ, өзімізге пайдасы көбірек
боларма екен; Мұнда тек шекара сызығымен байланысты істер ғана
маңызды. Ежен өз нұсқауын бере бергей» деп өтініш білдіріп отырған
жоқпыз, және тиісті шешімді өз білгенімізше қабылдауды ерсі көріп
отырмыз. Патша ағзам бұл туралы өзінің қасиетті шешімін қабылдағай.
Егер біздің айтқанымыз патшаның мақұлдауына татитындай болып,
патша ағзам өз бұйрығын түсіріп жатса, онда мен цянцзюнь Миңжуймен
бас қосып, істі атқарғанда қандай қағида қолдану керектігін әбден
ақылдасып, оны пысықтап алғаннан сон әрі қарай әрекеттенбекпіз.
Аталмыш іске байланысты біз осы мәлімдемені арнайы жіберіп, патша
ағзамнан бұйрық түсіруді өтінеміз.
Цяньлун жылнамасының 31-жылы 4-айдың 3-күні патша ағзам қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырған: «Бұл да бір
қисыны бар ұсыныс екен».
3-айдың 7-күні.
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60-құжат
Іле цзянцзюнь Миңжуйдің «мен әуелі Бұратала жеріне тексеру
жүргізуге, сонан соң Яр жеріне барып Удайдың қазақ Қожабергенді
тұтқындаған ісін анықтамақпын» деген мағынадағы мәлімдемесі
(мәнжу тілінде)647
(Цяньлун жылнамасының 31-жылы 4-айдың 13-күні)648

Құжаттың транскрипциясы
→
aha mingšui gingguleme
wesimburengge.
dorgi hese be gingguleme dahara jalin. ere aniya
duin biyai juwan i yalci alime gaiha coohai
nashūn i ba i aliha bithe de gung fuheng sei
jasiha abkai wehiyehe i gūsin emuci aniya ilan /
biyai orin emu de
hese wasimbuhangge. cenfu i baci. ini beye jecen
feseheleme karun be baime genehede. ercic bira be
doofi jidere de. kukyarak kere otok barhak baturu
badz’arhūl sa. juwan funcere niyalma be gaifi acanjifi
alaha bade. ceni hasak i urse. duleke aniya /
amba nimanggi teisulefi ebsi gurime jihe bihe.
yar de tehe emu baturu jifi. ceni
geren adun i dorgici. emu minggan funcere sain
morin sonjifi. geli minggan isime honin tabcilaha.
dalaha niyalma hojibergen be nadan inenggi isitala
huthufi. orho i dolo maktaha seme alaha /
babe wesimbuhebi. cengfu serengge. baita dulembuhakū bime.
niyalma inu oliha. hasak sabe ucaraha manggi.
gelehe be gemu boljoci ojorakū. jai hasak sa
ere baita be dababume alaha be ele akdaci
pjorakū. damu udai derengge. inu hon akdaci
ojoro niyalma waka. tuttu ofi. i onggolo /
647
648

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 79-том, 118–121-бб.
Яғни 1766 жылы 21 мамыр

410

jaisang noor i cikirame dosi nuktejihe sunja
tanggū funcere boigon i hasak be bošoci fuhali
nukteme generakū ofi. udai cooha be gaifi
hojibergen be jafafi. ilan inenggi kūwaran de
bibufi ciralame tacibufi sindafi unggihe. turulafi
dosi nuktejihe mengteke i jergi urse ci /
ilan tanggū uyunju juwe morin karuleme gaifi.
jai hasak sa gelefi hacihiyame nuktere de. waliyaha
macuka šandaha ilan tnagū orin sunja morin be
bargiyafi. suwaliyame alban i adun de dosimbuha seme
wesimbuhe be. bi hese wasimbufi. antai de afabufi
baicabumbihe. te hasak badz’arhūl sei alaha gisun be /
tuwaci. dosi nuktehe hasak umai eljehakū
bime. udai uthai hojibergen be jafaha. i
durime gaiha morin honin i ton. udu udai i
wesimbuhe da bukteri de acanarakū bicibe.
udai hojibergen be afaha. morin ulha be
gaihangge gemu bisire baita. hasak sa unenggi /
karun be dabame dosi nukteme jici. urse
baicame tucibuhe manggi. manggai cembe bašame amasi
unggici wajiha. ce aika todokon i daharakū.
gurime generakū oci. uthai ceni ahūjilaha niyalma be
gajifi jafatala tacibuci ombi. geli donjirakū oci.
jafafi weile araci gemu giyan ningge. damu /
kanagan be jorime. tulergi aiman i urse be
balai jobobume. ceni morin ulha be gaici ainaha
seme ojorakū. tere uthai hasak sade umesi
buyaki tuwabumbikai. tere anggala. onggolo udai
ere baita jalin wesimbuhengge. fuhali akdaci ojorakū.
eici ini beye balai gungge be kiceme foihorilame
yabuha. eici fejergi urse cihai hasak sai
morin ulha be tabcilame gajiha be gemu boljoci
ojorakū. erebe mingšui de jasifi. mingšui uthai
yar de genefi. agūi i emgi acafi. ere
baita be fere heceme getukeleme beidekini.udai
aika balai holtome wesimbuhe. fejergi ursei cihai /
hasak sai morin ulha be tabcilame yabubuha
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turgun jemden bici. uthain udai be wakalame
wesimbufi weile arakini. ere baita be beideme
getukelehe erinde. kemuni hasak abulai sede getukeleme
ulhibume bithe yabubukini sehebe gingguleme dahafi. aha
mingšui adun de morin genere sidende. ne
aliyafi icihiyaci acara. hebšeci acara udu
hacin i baita be. ulden i emgi hebešeme
icihiyame toktobufi. doron be ulden de afabufi
baita icihiyabume. jabdure be tuwame juwan jakūn ci
dosi uthai jurafi. yar i baru genereci tulgiyen.
geli baicaci. jaka agūi. antai se. ere /
baita jalin
hese be dahame fere heceme baicafi. eaten turgun be
tucibume icihiyara babe donjibufi. emgeri
ejen i gengguyen i bulekušere be baime
wesimbuhe be. ahasi de sakini seme benjihebi.
ere /
wesimbuhe bukdari de.
ejen i hese adarame wasimbure be sarakū bicibe.
boro tala de nuktehe cahar juwe anggi.
duleke aniya guribufi tebuhe ci. aha kemuni
bahafi tuwanara unde. aha ere genere de
inenggi be bodoci. boro tala i šurdeme bade
isitala. agui. antai sei
wesimbuhe bukdari. uthai amasi isijjire erin ohobi
hesei aika encu afabufi icihiyabure hacin bici. aha
mingšui tederi hacihiyame yar de genefi. agūi i
emgi acafi.
hese be dahame icihiyaci tulgiyen. aika /
hesei emgeri agūi. antai i
wesimbuhe songkoi obuha oci. aha mingšui
genere be baiburakū be dahame. agūi i emgi
ishunde jasifihebešeme. abulai sede ulhibume bithe
yabubume. ere ildun de cahar juwe anggi i
nukte be giyarame baicafi. ili de marifi /
baita icihiyaki. ere jalin
hese be jalin gaiha babe gingguleme
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donjibume wesimbuhe.
abkai wehiyehe i gūsin emuci aniya sunja biyai
ice nadan de
fulgiyan fi i pilehe /
hese. hese wasimbuha sehe.
duin biyai juwe ilan.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Мен, Пақырыңыз Миңжуй, осы мәлімдемемді жіберу арқылы өзімнің
патша бұйрығын орындағандығымды хабардар етемін.
Биыл 4-айдың 2-күні кеште тапсырып алған Әскери істер
басқармасындағы (Ұлы кеңестегі) гуң мәртебелі Фухең сынды
ұлықтардың хаты бойынша, патша ағзам цяньлун жылнамасының 31жылы 3-айдың 21-күні былай деп бұйрық түсірген екен:
«Чеңфу мәлімдеме жіберіп мынаны хабардар етті: ол біздің осыдан
бұрын әрі созып апарып құрған қарауыл бекетімізді тексеруге шыққан,
сонда ол Ертіс өзенінен өткен шақта 10-нан астам адамды бастап бара
жатқан көкжарық керей тайпасының Бархақ батыры мен Базарқұл есімді
адамына кезігіп қалып, олар: «Былтыр қар қалың болғандықтан, біздің
қазақтарымыз тұрған жерінен әрі қарай көшіп барған. Сонда Яр жерінде
тұратын бір батұр-амбандарыңыз келіп, әлгі қазақтарымыздың малдары
арасынан 1 000-нан астам жақсы жылқыны талдап алып, соған қоса
1 000-ға жуық қойды да тартып әкеткен. Ол қазақтардың басшысы
Қожабергенді 7 күн байлап, шөп арасына тастап қойған» дегенді айтқан
екен.
Чеңфу – көпті көрмеген, өзі қорқақ жан. Ол қазақтарға кезіккенде
үрейленген болса керек. Ал қазақтардың аталмыш істі асыра сілтеуінің
ықтималдығы одан да зор.
Дегенмен, Удайға да сеніп кетуге болмайды. Ол (Удай) осыдан бұрын
маған былай деп мәлімдеме жіберген: «Біз Зайсан көлін бойлап
қоныстанып алған 500-ден астам қазақ отбасын қумақ болып едік, олар
көшіп кетпей қойды. Сонан соң, мен әскер бастап барып Қожабергенді
тұтқындап, әскери лагерімізде 3 күн болдырып, қатаң тәрбие берген соң
босатып жібердім. Біздің жаққа қарай келген қазақ көшіне басшы болған
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Мыңтеке сынды адамдардан айып ретінде 392 жылқы алғанбыз. Сол
кезде қазақтар қорқандықтан әрең көшіп, арықтап болдырған 325
жылқыларн жұртқа тастап кеткен. Біз сол иесіз қалған жылқыларды да
жинап алып, әлгі айып ретінде алған жылқылармен бірге үкіметтік мал
үйіріне қосып жібергенбіз». Удайдың сол мәлімдемесін алған соң, мен
Антайға аталмыш істі тексеру туралы бұйрық түсіргенмін. Қазір, міне,
қазақ Базарқұл сындылардың айтқан сөздеріне қарағанда, біз жаққа
қарай көшіп келген қазақтар ешқандай қарсылық көрсетпеген. Ал
Қожабергеннің не үшін тұтқындалғандығы және тартып алынған жылқы
мен қойдың саны туралы Удайдың мәлімдемесі Базарқұл сындылардың
айтқан мәлімдемесімен сәйкеспей тұр.
Удайдың Қожабергенді тұтқындауы және жылқы мал тартып алу
ісінің болғандығы рас. Асылы, шарлауға шыққан адамдарымыз әлгі
қарауылымздан өтіп келген қазақтарды тек қана кері қуып жіберсе де
жететін еді. Олар бізге бойсына салмай, кері көшіп кетуден бас тартып
жатса, олардың басшы адамдарын ұстап әкеліп оны тәртіпке салуға
болар еді. Олар бәрібір сөз тыңдамай жатса, біз сонда барып оларды
тұтқындап жазаласақ орынды болар еді. Дегенмен, сылтау тауып жат
елдің адамдарын албаты қинап, олардың малып алуға мүлдем болмайды.
Ондай болған жағдайда қазақтар бізді көзге ілмей қояды.
Соған қарамастан, Удайдың аталмыш іске байланысты жіберген
мәлімдемесі мүлдем сенімсіз болып тұр. Істі атқару барысында ол еңбек
көрсетем деп жүріп қателік жасап қоюы мүмкін; қол астындағылары да
әдейі барып қазақтардың жылқы малдарын тартып алулары мүмкін. Бұл
туралы Миңжуйге хат жазыңдар, ол дереу Яр жеріне барып, Агуймен
бірігіп бұл істі бүге-шөгесіне дейін тексерсін. Егер Удай маған өтірік
айтып мәлімдеме жолдаған болса немесе оның қол астындағылары
қазақтардың жылқы малдарын әдейі тартып алып келеңсіз жағдай
тудырған болса, онда Удай сындылардың кінәсі көрсетіліп дереу маған
мәлімдеме жіберілсін. Сонан соң, Удай сындылар жазаға тартылсын.
Осы іс анықталып болған шақта қазақ Абылайға да егжей-тегжейлі
түсіндірме хат жіберілуі керек».
Патша ағзам осындай бұйрық түсірген екен.
Мен, патшаның құлы Миңжуй, бұл уақыт арада үкімет мал үйіріне
жылқы апару үшін осында күтуіме тура келген. Енді мен Улденмен
ақылдаса келе мөрімді Улденге тапсырып, оны осындағы іске жауапты
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етіп тағайындап, өзім шамамен осы айдың 18-күніне дейін Яр жеріне
қарай аттанып кетпекпін.
Менің білуімша, осыдан бұрынырақ Агуй, Антай сындылар патшаның
аталмыш іске байланысты түсірген бұйрығын атқарып, істі бүгешөгесіне дейін тексеріп, барлық мән-жәйді анықтап болып, бірлесе
отырып патша ағзамға мәлімдеме жазған; Ол туралы маған да хабардар
еткен. Олардың патшаға көтерген сол мәлімдемесіне қатысты патша
қандай бұйрық түсіргендігі қазір маған белгісіз болып тұр. Бұдан тыс, екі
аңги649 Чахарларды Бұратала жеріне көшіріп апарғаннан соң, мен сонда
барып тексеру жүргізуім керек. Сондықтан, осы реткі [Яр жеріне] бара
жатқан жолымда мен бір күнімді шығарып, Бұратала маңындағы жерге
дейін бармақпын.
Агуй мен Антай сындылардың әлгі мәлімдемесі қайтып оралғанда
патша ағзам өзгеше бұйрық түсіріп жатса, мен істі атқару үшін әлгі
жеткен жерімнен әрі Ярға барып, Агуймен бірлесе отырып патша
бұйрығын орындап шығармын. Ал егер патшаның бұйрығы Агуй, Антай
сындылардың мәлімдемесімен сәйкес келіп жатса, онда менің сонда
баруымның қажеті жоқ болады да, мен тек Агуймен өзара ақылдасып, әрі
Абылай сындыларға ақыл айтып, хат жіберемін. Сол уақыт арасында мен
чахарлардың 2 аңгиін тексеріп шығып, әрі Ілеге оралып, сондағы істерді
атқармақпын.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберіліп отыр.
Патша ағзам бұған өз назарын аударғай.
Цяньлун жылнамасының 31-жылы 5-айдың 7-күні патша қызыл сиялы
қылқаламмен мынадай бұрыштама қалдырған: «Тиісті бұйрық
жіберілген».
4-айдың 13-күні.

649

Қалмақ тілінде «бөлім» деген мағынаны білдіретін сөз.
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61-құжат
Іле цзянцзюнь Миңжуй сындылардың «біз патшаның бұйрығы
бойынша Яр жеріне барып, Қожабергеннің тұтқындалғандығы және
жылқы тартып алынғандығы жөнінде қазақтың ханы мен уаңына
хат жаздық» деген мағынадағы мәлімдемесі (мәнжу тілінде)650
(Цяньлун жылнамасының 31-жылы 4-айдың 21-күні)651
Құжаттың транскрипциясы
→
aha mingšui ginggyleme
wesimburengge
donjibume wesimbure jalin. aha mingšui. duin
biyai juwan jakū de. ili i gorokingge be
belure hoton ci jurafi. orin de
oo belcir sere bade isinjifi alime gaiha /
coohai nashūn i baita be icihiyara
amban fuheng. arigūn sei jasiha abkai
wehiyehe i gūsin emuci aniya duin biyai
ice alin de wasimbuha
hese dorgi te agūi sei baicaha turgun be
tuwaci. udai hojibergen be gaifi tuwašabuha /
erken terken i gurirakū ursei morin ulha be
gelebure be tuwabume majige karulehengge hono
inu. umai dababuha ba akū. giyan be
bodoci. ereci jai nimebume icihiyame morin
ulha be fulu bargiyaci gemu giyan ning.
jakan bi mingšui be yar de genekini seme /
hese wasimbuha be dahame. erebe mingšui de
jasifi. ini beye an i yar de genefi ere
baicaha babe uthai ini ne baicame tucibuhe de
obume. hasak sade ulhibume selgiyefi hasak
abulai sede inu turgun be tucibume
bithe yabubukini sehebe gingguleme dahafi
ahasi mingšui gingguleme
650
651

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 79-том, 140–141-бб.
Яғни 1766 жылы 22 мамыр.

416

hese be dahame an i yar de genefi isinaha
manggi agūi i emgi acafi
ejen i tacibuha hesei songkoi geren hasak de
neileme ulhibume selgiyereci tulgiyen. turgun be
tucibume bithe arafi. abulbis de inu /
gemu yabubuki8. erei jalin gingguleme
tacibume wesimbuhe
abkai wehiyehe i susai emuci aniya sunja
biyai juwan ilan de
fulgiyan fi i pilehe
hese saha sehe. /
duin biyai orin.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Мен, пақырыңыз Миңжуй, құлшылық етіп осы мәлімдемені жіберіп,
патша ағзамның нұсқауын сұрап отырмын.
Мен Ілеге қарасты алыс жерлердегі адамдарымызды сабырға шақыру
үшін 4-айдың 18-күні Іле қаласынан аттанып, 20-күні Ао-Белчир деп
аталатын жерге барып жеткенде Әскери істтер басқармасының (Ұлы
кеңестің) ұлығы Фухең мен Аригун тарабынан жазып жіберілген хатты
тапсырып алдым. Онда былай делінген:
«Цяньлун жылнамасының 31-жылы 4-айдың 3-күні түсірілген патша
бұйрығында «Агуй сындылар өздерінің білген жәйттерін былай деп
көрсетіпті: Удайдың Қожабергенді тұтқындап қамауға алғандығы және
әртүрлі сылтау айтып кері көшпей қойған қазақтарды қорқыту
мақсатында олардан айып ретінде азнаулақ жылқы мал алғандығы дұрыс
әрекет. Онда асырып істелген еш нәрсе жоқ. Асылы, осыдан былай да
қазақтарға жалғасты соққы беріп, олардың жылқы малдарын осы
жолғыдан да көбейтіп жинап алғанымыз жөн. Удай сындылар осылай
деген екен. Осыдан бұрынырақ, мен «Миңжуй Яр жеріне барсын» деген
бұйрық түсірдім».
Осы бұйрыққа байланысты, біз Миңжуйге хат жазып отырмыз. Ол
айтылғандай Яр жеріне өзі барып, [Агуй сындылардың] көрген-білген
әлгі жәйттерді қазір ғана хабадар болғандай етіп, қазақтарға ақыл айтып
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нұсқау жіберсін. Олар Абылай сынды қазақтарға да хат жіберіп, мәнжәйді түсіндірсін» деп жазылған екен.
Мен, пақырыңыз Агуй, бұйрық бойынша Яр жеріне барған соң,
Агуймен бас қосып, Еженнің нұсқауына сай етіп барша қазақтарға ақылкеңес айтып нұсқау беремін. Сонымен қатар мен мән-жәйді түсіндіріп
[Абылайға] хат жазамын. Ол хатты Әбілпейізге жіберемін.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберіліп отыр.
Патша ағзам өз пікірін білдіргей.
Цяньлун жылнамасының 31-жылы 4-айдың 13-күні патша қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырды: «Хабар алдым».
4-айдың 20-күні.

62-құжат
Қарауылдың бергі жағына келіп мал баққан қазақтарды кері қуу
ісіне байланысты сұраққа тартылған Тарбағатай ұлығына қарасты
қарауылдарда міндет атқарып жүрген көк қауырсын белгісіне ие
Мишитай сындылардың жауаптары (мәнжу тілінде)652
[Цяньлун жылнамасының 31-жылы 4-айы]653
Құжаттың транскрипциясы
→

ᴏ

654

lamun funggala misitai i jaburangge.

duleke aniya jakūn biyade. u
amban i baci afabuha bithede. sini
tehe kunehen tolohai karun. feshelefi
hotong harahai de gurifi sinde. karun i
hanci tehe hasak sabe. gemu hotong harahai be /
dulembume bašame tucibufi. okdome jikini
seme afabuha de. misitai bi.
araha funde bošoku liošici de.
652

Бұл құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 79-том, 231–251-бб.
Яғни 1766 жылы 9 мамыр мен 7 маусым аралығы.
654
Құжат авторы осындай шеңбер белгісі арқылы берілген әрбір жеке жауапты бастап отырған.
653
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si orin cooha gaifi. temur
coorha i jergi bade genefi. hasak
sabe bašame tucibu. bi juwan /
cooha be gaifi. jaisang noor i
jergi bade hasak sabe bašame
tucibuki seme hebešeme toktofi. jai
inenggi sasari juraka. misitai bi
juwan cooha be gaifi. jaisang
noor i cikil de isinafi. tubade /
tehe hasak duin sunja tamggū
boo bi. ilan inenggi bašaraci. fuhali
aššarakū bime. elemangga jamarara adali
arbušambi. dahaduhai araha funde bošoko
liošici inu isinafi. emu bade acafi.
meni juwe ofi hasak sai dalaha /
niyalma cakabai. hojibergen i baru henduhengge.
meni karun be ne hotong harahai de
fesheleme sindambi. suwe ubade nukteci ojorakū
oho. te uthai hotong harahai be
tulefi tulesi guri seme alaha de.
ceni gisun. be inu
amba ejen i aha. ubade tuweri
hetumbume toktoho. gurire ba akū
seme alambi. eitereme bašacibe. fuhali
aššara ba akū. ede misitai bi
emu derei liošici be takūrafi. hasak
sai aliha gurirakū babe u amban de /
alibuha boolaha. jai inenggi misitai bi
geli tubade isinafi tuweci. hasak sa
samsifi. karun i dolo babade son son i
tehebi. ede bi geli bašaci. ce kemuni
gurirakū seme jabumbi..

ᴏ bošoku be araha funde bošoku /
liošici i jaburengge. duleke aniya
jakūn biade. nu amban i baci
meni fe tehe kunehen tolohai
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karun be hotong harahai de
gurifi sinde. karun i hanci tehe
hasak sabe. gemu hotong harahai be /
dulembume bašame tucibu seme afabuha de.
meni huya misitai. liošici i baru
hebešefi. bi orin cooha be gaifi
temur corho i jergi bade genefi
nukthe hasak sabe bašame tucibuki
seme toktobufi. jai inenggi juraka /
liošici bi orin cooha be gaifi.
temur corho de isinafi. tubade
tehe hasak umesi labdu. ilan
inenggi bašahai fuhali aššarakū bime
elemangga jamarara adali arbušambi. jing
hacihiyame bišire de. meni hiya /
misitai inu isinaha. meni juwe
ofi acafi bašaci. inu gurire ba
akū. ede hasak sai dalaha niyalma
cakabai. hojibergen juwe niyalma be
baime bahafi. inde hetuhengge. meni
karun be ne hotong harahai de /
fesheleme sindambi. suwe ubade nukteci
ojorakū oho. te uthai tulesi
guri seme alaha de. ceni
gisun. be inu
amba ejen i aha. ubade tuweri
hetumbume toktoho. gurire ba akū /
seme alambi. eiteceme bašacibe. fuhali
aššara ba akū ofi. hiya misitai
liošici mimbe takūrafi hasak sai
alibume gurirakū babe u amban de
alibume boolaha seme jabumbi.

ᴏ gusai da be araha kūwaran i /
da hūwašan. nirui janggin dasantai i
jaburennge. jakūn biyade. u amban
mende karun fiyanjilame tebuhe cooha be
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gaifi. šara jak bajar birai bade
mimbe aliyakini seme afabuha bithe
unggihe be dahame. hūwašan. dasantai /
uthai neneme genefi aliyaha. uyun
biyai ice juwe de. amban be
acafi. amban be dahalame karun
sirabume hotong harahai de isibume
yabufi. amasi marifi. ineku biyai juwan
jakūn de ulan erhe i bade /
isinjifi tataha. lamun funggala hadabuha
hasak kutusi amban de acanjifi
alaha bade. meni hasak hojibergen
baturu minggan cooha belhehebi. suwe
ainaha bašame mutembi seme alara
jakade. amban kutusi i baru. suweni /
hojibergen uthai tumen cooha belhekini.
si mimbe dahame genefi. mini bašame
mutere muterakū be tuwa sere de.
kutusi i alarangge. mini boo tehengge
umesi goro bime boode niyalma akū.
mini morin ulaha be. tuwašatara /
niyalma inu akū seme alafi.
uthai amasi genehe. amban membe
gaifi juewan uyun de hojibergen i
nukte be baime genefi. orin ba
funceme yabufi. hasak nukte be
sabufi. ūlet batumungke. solon cooha /
uyun be juleri takūrafi. suwe
hasak i nukte de genefi. hojibergen
ya bade bisire be fonjifi hūdun
alanju seme takūraha de. ūlet
batumungke. hojibergen i yaluha morin i
yarfun be kutuleme uyun cooha /
amala dahame. amban yabure jūgun i
ishun okdome jihe. hojibergen be.
nergin de yahida de afabuha. hūwašan be
tubaci uthai amban i sasa amasi
421

marifi. kūwaran de isinjifi. hojibergen be
jalan i janggin sanda. cooha jakūn be /
tucibufi sola tuwakiyabuha seme yabumbi.

ᴏ nirui janggin be araha jalan i
janggin bosidai. tuwašara hafan i jergi
janggin be araha jalan i janggin
laiju. mongguri. funde bošokū be
araha sula janggin lurbuhir. bošokū be /
araha sula janggin harhana. bošokū be
araha funde bošokū sengjingge. gabsihiya be
araha sula janggin tobsinai. nirui janggin
bihe herene. tuwašara hafan bihe syišjeo
sai jaburengge. be. amban be dahame
ulan erhe sere bade isinafi tataha de. /
lamun funggala hadabuha hasak kutusi.
amban be acanjifi alaha bade.
meni hojibergen baturu minggan cooha
belhehebi. suwe ainaha bašame mutere
seme alaha de. juwan uyun de
šun dabsime. be. amban be /
dahame hojibergen be generede
orin ba hamime yabufi. amban hasak boo be sabufi. ūlet
batumungke. solon cooha uyun be
tucibufi. hojibergen ya bade bisire be
tuwafi hūdun bolanju seme unggihe.
hojibergen i yaluha morin i yarfun be
kutuleme. soloon cooha amala dahalama
amban i yabure jugūn i ishun
okdome gajiha seme emu adali yabumbi.

ᴏ ūlet batumungke i jaburengge. bi debseger i /
tataha baci. amban be dahame
orin ba i gese yabufi.
amban hasak i juwe nukte boo be
sabufi. jugūn ci baturmungke mimbe
tucibufi. uyun solon coohai sasa
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hojibergen ya bade bisire babe /
getukeleme fonjifi alanju seme takūraha de.
batumungke bi. solon coohai sasa
hasak i nukte de genefi.
hojibergen be hūlara de. hojibergen
booci tucike be. bi hojibergen be
morilabufi. batimingke bi hojibergen i /
morin i yarfun be kutuleme. solon
cooha amala dahame. amban i yabure
jugūn i ishun okdome gajiha seme
jabumbi..

ᴏ bošokū wei yuwan. damboo. uksin
durendei. ulimboo. yartai. serentei. dari. /
lodorkai. manting sei teisu teisu
jaburengge. be. debsenger i tataha baci.
amban be dahalame orin ba
hamime yabufi. amban hasak i
juwe nukte boo be sabufi.
jugūn ci ūlet batumungke. meni
uyun niyalma be tucibufi. hojibergen i
bisire akū be fonjifi alanju
seme takūraha de. be. ūlet
batumungke i sasa hasak i nukte de
genefi. batumungke neneme isinafi. hojibergen be
morin yalubure nerginde. be isinafi. /
batumungke hojibergen i yaluha morin i
yarfun be kutuleme jugūn i
ishun okdome gajiha seme gemu emu adali yabumbi..

ᴏ gabsihiyan be araha sula janggin /
yahida i jaburengge. uyun biyai
juwan jakūn de. u amban
yahida minde sunja cooha adabufi
ulan ehe i baci takūrafi šurdeme
nukteme tehe hasak be bašame
generede. ilan boigun i hasak be /
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ucarafi. cembe basic. hasak sai
gisun. be ubaci tulesi nukteme
genere ba akū seme fuhali
gurirakū turgunde. yahida bi amasi
marifi amban de boolaha de.
amban geli yahida mimbe tucibufi. /
hasak sabe urunakū bašame tulesi
tucibu. ce aika bašara de
gurirakū oci. ceni morin ulha be
udu keruleme gaisu seme afabuha de.
yahida bi dasame genefi. mayan sai
jergi ilan boigon i asak sabe /
bašaci. geli gurirakū ofi. yahida bi
ceni duin tanggū funcere adun i
dorgici. juwan juwe morin be
keruleme gaifi. geli suwe aika
gurirakū oci. suweni adun be
gemu dalimbi seme gelebure de /
ce gelefi. uthai tulesi gurihe.
yahida bi amasi marifi. amban de
alafi. mini keruleme gaiha juwan
juwe morin be janggin jeo
meng biyoo de afabuha. geli
uyun biyai biyai juwan uyun de. /
tebsenger i tataha baci. u amban be
dahalame hojibergen be jafame genehede.
orin ba funceme yabufi. hojibergen i
tehe nukte ci duin sunja ba i
dubede isinafi. farhūn oho manggi.
ūlet batumungke. solon coohai sasa /
hojibergen i yaluha morin i yarfun be
kutuleme gajiha be. amban uthai yahida
minde afabufi. kūwaran de isibume
gajifi. janggin sanda de afabuha.
geli uyun biyai orin emu de.
amban. jalan i janggin bosindai. sula /
janggin tobsinai. yahida mende juwan
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juwe cooha adabufi. hasak be
bašame unggihe de. hasak hojibergen i
jergi juwan isire boigun i hasak
sabe ucarafi. be. cembe bašaci.
hasak sai gisun. ere baci /
aššara ba akū sere jakade.
ceni juwe minggan funcere adun i
dorgici. emu tanggū morin keruleme
gaiha. ilan minggan isire honin be
keruleme gaifi. cembe tulesi bašame /
yabubufi. be amasi marifi. morin
honin be janggin jeo meng
biyoo de afabuha seme yabumbi..

ᴏ nirui janggin be araha jalan i
janggin bosindai. gabsihiyan be araha
sula janggin tobsinai sei jaburengge. /
orin emu de. amban bosindai.
tobsinai. yahida mende juwan juwe
cooha adabufi. hasak be bašame
unggihe de. hasak hojibergen i jergi
juwan isire boigun i hasak
sa. be ere baci aššara ba /
akū sere turgunde. ceni juwe
minggan funcere adun i dorgici. emu
tanggū morin keruleme gaiha. ilan
minggan isire honin i dorgici. uyunju
jakūn honin be keruleme gaifi.
cembe tulesi bašame tucibuhe. be /
amasi marifi. amban de alafi.
morin. honin be. janggin jeo
meng biyoo de afabuha seme
yabumbi..

ᴏ laiju. monggori. harhana i uhei jaburengge.
hojibergen be tuwakiyaha amala. ini /
jui jifi amban. laiju. monggori.
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harhana mende afabuhangge. suwe
hojibergen i jui jandulat be gaifi.
šurdeme tehe hasak sabe hacihiyame
bašame karun ci tucibu. aika
lali gurirakū oci. suwe ceni /
ulha be karuleme gaisu. ce aika
gurici. ume ulha be karuleme
gaire seme afabuha de. be.
jandulat be gaifi. temur corho.
uliyasutu. kara emulu i jergi bade
nukteme tehe sunja tanggū isire /
boigon i hasak be gemu bašfi.
tulesi nukteme tucibuhe. temur corho i
bade tehe hasak elgeldu i jergi
ilan boigon i hasak be bašaci.
ce kanagan arame lali gurirakū
turgunde. ceni duin tanggū isire /
adun i dorgici. orin emu morin be
karuleme gaire de. ce gelefi.
gurime karun ci tucike. be
amasi marifi. amban de alafi.
gajiha morin be. janggin jeo
meng biyoo de afabuha. nerginde /
laiju mimbe hasak saci karuleme
gaiha morin be afabufi adulabuha.
yar hoton de isinjifi. gemu
afabuha. erei onggolo. ineku biyai
juwan uyun de. monggori bi
geli bayangga. sanda. jeo meng biyoo /
sei sasa debsseger i bade bisire
hasak manggabai i jergi sunja boigon i
hasak sabe bašame genehe de.
manggabai aššarakū ofi. ceni adun ci
ninju nadan morin karuleme gaifi. bi
neneme dalime gajifi. amban de /
alafi. adun de dosimbuha seme
jabumbi..
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ᴏ nirui janggin be araha jalan i janggin
sanda i jaburengge. bi kūwaran i
da hūwašan i emgi karun i
fiyanji de bihe. uyun biyai
ice juwe de. amban be
dahalame karun sindame hotong harahai de
isibume yabufi juwe juwan jakūn de
ulan erhe i bade isinjifi. amban
sanda jeo meng biyoo meni juwe
niyalma be tucibufi. orin cooha /
adabufi ulan erhe i bade tehe
hasak sabe bašame unggihe de. be
tubade isinafi. hasak menteke sebe
sabufi bašara de. hasak sai gisun. be.
te aibide gurimbi. mende ba jori
seme gurirakū anatara jakade. ceni /
sunja tanggū funcere adun i dorgici
gusin ilan morin be karuleme
gaire de. teni gelefi karun ci
gurifi tucike manggi. be marifi.
amban de alafi. morin be
alban de dosimbuha. juwan uyun de /
janggin biyangga. sanda. monggori. jeo
meng biyoo meni duin niyalma be
tucibufi. dehi cooha adabufi. debseger i
hasak sabe bašame. hojibergen ya
bade bisire be fujurulabume unggihe de. be
debseger i bade isinafi tuwaci. hasak /
manggabai i jergi sunja boigon i hasak
nukteme tehebi. karun i tulesi bašaci.
manggabai se. be te gurici nuktere ba
akū seme kanagan arame gurirakū
turgunde. ceni minggan isire adun i
dorgici. ninju nadan morin be karuleme
gaire de. ce gelefi gurihe. ere
karuleme gaiha morin be. monggori de
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afabufi neneme kūwaran de benebuhe. meni
ilan niyalma. hojibergen i nukte be
baime yabuhai. gerhen mukiyeme jimersek i
bade hojibergen i nukte be baime /
bahafi. hojibergen be fonjici. ceni
alarangge. baturu amban niyalma takūrafi
jakan gamaha seme alambi. be
akdarakū ofi. ini susai funcere
adun i dorgici. ilan morin be
karuleme gaifi. hojibergen i jui be /
suwaliyame kūwaran de gajiha. orin
juwe de sada minde juwan
cooha bufi. hasak sabe bašame
unggihe de. jimersek sekiyen i bade
isinafi. kitai otok i duin boigon i
hasak sabe teisulefi bašaci morin /
temen waliyabuha seme kanagan arame
gurirakū ofi. bi ceni ninggun tanggū
funcere adun ci gūsin uyun
morin be karuleme giare de. teni
gelefi gurihe. orin duin de geli
hasak sabe bašame genehede argalintu i /
bade isinafi. gunanggui i jergi ilan
boigon be bašaci. inu gurirakū
ofi. ceni nadan tanggū funcere
adun i dorgici. susai sunja morin be
karuleme gaire de. tteni gelefi gurihe.
amasi jifi. amban de alafi morin be /
alban de dosimbuha. jai juwan
uyun de. hojibergen be gajiha
manggi. sanda minde afabufi. jakūn
cooha tucibufi. ilan inenggi sula
tuwakiyabuha bihe seme yabumbi..

ᴏ ilhi bayarai jalan i janggin bayangga i /
jaburengge. bi u amban be
dahalame kalka karun be sirabufi
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amasi marifi. debsenger i bade isinafi.
uyun biyai juwan uyun de
amban mimbe takūrafi. sanda. jeo
meng biyoo. mongori i sasa manggabai i /
adun ci ninju nadan morin gaiha.
ineku inenggi geli sanda. jeo meng biyoo i
emgi. hojibergen i adun ci. ilan
morin gaiha. ereci tulgiyen jai
umai mimbe takūrahakū seme yabumbi.

ᴏ sunjaci jergi hafan be araha /
jalan i janggin jeo meng biyoo i
jaburengge. bi kūwaran i da hūwašan i
emgi karun fiyanjilame tucifi. šara
jak i bade uyun biyai ice
juwe de amban be acaha. amban be
dahalame karun sindame hotong harahai de /
isibume yabufi. amasi marifi. juwan
jakūn de. ulan erhe i bade
isijifi. amban sanda. jeo meng
biyoo meni juwe niyalma be tucibufi
orin cooha adabufi. ulan erhe i
bade tehe hasak sabe bašabume
unggihe de. be isinafi. hasak
menteke sei gisun. be. te aibide
gurimbi. mende ba jori seme gurirakū
anatara jakade. ceni sunja tanggū funcere
adun i dorgici gūsin ilan morin be
karuleme gaire de. ce gelefi karun ci /
gurifi tucike. be amasi marifi. amban de
alafi. morin be alban de dosimbuha.
juwan uyun i erde. janggin bayangga.
sanda. monggori. jeo meng biyoo meni
duin niyalma be tucibufi. dehi cooha
adabufi. debsenger sekiyen i bade tehe /
hasak manggabai sebe karun tulesi bašaci.
menggabai se. be te gurici nuktere ba
429

baharakū seme kanagan arame gurirakū turgunde.
ceni minggan isinara adun i dorgici.
ninju nadan morin be karuleme gaire de.
ce gelefi gurihe. ere karuleme gaiha /
morin be. monggori. juwan cooha de
afabufi. neneme kūwaran de benebuhe. meni
ilan niyalma. jimersek i bade hojibergen i
nukte be baime bahafi. hojibergen be
fonjici. ceni alarangge. baturu amban
niyalma takūrafi gamaha seme alambi. be /
akdarakū ofi. ini susai funcere adun i
dorgici. ilan morin be karuleme gaifi.
ini jui be suwaliyame jai ging ni
erinde kūwaran de gaime isinjiha.
orin emu de. jeo meng biyoo minde
juwan cooha be adabufi. hasak sabe /
bašame unggihe de. bi argalingtu i
bade isinafi. duin boigon i hasak
sabe teisulefi bašaci. hasak bekjan se.
niyalma nimembi. morin temen geli waliyabuhangge bi
seme kanagan arame gurirakū de. bi
ini jakūn tanggū funcere adun i /
dorgici. ninju juwe morin be karuleme
gaire de ce gelefi gurihe. amasi
marifi. alban de dosimbuha. karuleme gaiha.
bargiyaha ejen akū akta. geo. ajirgan
morin uheri nadan tanggū susai. unahan /
emu tanggū orin duin i dorgici.
amban i afabuha be dahame. morin
šadafi waliyaha coohai urse de
bahabuha morin gusin ilan. jugū i
unduri tuheke unahab gūsin ilan ci
tulgiyan. funcehe morin be adun i /
janggin laiju de getukeleme tolome
afabufi adulebuha. bargiyaha honin uyunju
jakūn i dorgi. amba honin gūsin
ilan be sonjofi. ninju ninggun niyalma de
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sibiya tatabume icihiyaha. funcehe ninju
sunja ajige honin be. ninju sunja /
niyalma de. inu sibiyan tatabume icihiyaha.
uheri honin icihiyame buhe cooha
emu tanggū gūsin emu seme
jabumbi..

ᴏ nirui janggin be araha jalan i
jangggin sanda i jaburengge. uyun biyai
orin sunja de. amban mimbe
takūrafi. jaisang noor. cagan hūjir i
jergi bade hasak sa nukteme
tehengge bici. bašame tulesi tucibu
seme takūraha de. sanda bi songko be
faitame tuwaci. hasak sai yabuha songko /
akū ofi. amasi jidere de. uliyasutu i
bade ejen akū waliyabuha juwan duin
morin. unahan ninggun be bahafi gajiha
seme jabumbi..

ᴏ bigan i araha hafan tenu i
jaburengge. uyun biyai orin sunja de /
ambana mimbe tucibufi. sunja cooha
adabufi uliyasutu i šurdeme hasak sa
nukteme tehengge bisire akū be songko
faitabume unggihe de. uliyasutu sekiyen de
ejen akū waliyabuha emu tanggū nadanju
duin morin. ninju duin unahan be /
bahafi gajihan seme jabumbi..

ᴏ uksin fuboo i jaburengge. uyun biyai
orin duin de. bi hamar dabagan de
gurgušeme genefi. ejen akū waliyabuha orin
uyun morin. unahan juwan emu be
bahafi gajiha seme jabumbi. /

ᴏ uksin šurtai i jaburengge. uyun biyai
431

orin duin de. amban mimbe tucibufi
juwe niyalma be adabufi. jimersk i
šurdeme bade nukteme tehe hasak
bisire akū be tuwanabume unggihe de.
jimersek i sekiyen de isinafi. teisu /
teisu sarafi. bi ejen akū waliyabuha
morin emu morin. unahan sunja be
sabufi gajiha seme yabumbi.

ᴏ uksin šajin i jaburengge. uyun biyai
orin sunja de. bi debdenger sekiyen de
gurgušeme genefi. ejen akū waliyabuha orin /
emu morin. unahan sunja be bahafi
gajiha seme yabumbi..

ᴏ jeo meng biyoo i alarangge. uyun biyai
ice de. bošokū be araha sula janggin
bengseltu. hasak be bašame karun ci
tucibufi. amasi kūwaran i baru jidere de. /
šara tolohai i bade bargiyaha ejen
akū waliyabuha orin duin morin.
unahan uyun. uyun biyai orin
ilan de. ūlet mendu uliyasutu i
bade gurgušeme genefi. bargiyaha ejen
akū waliyabuha juwan juwe morin /
unahan duin. uyun biyai orin
duin de. ūlet atahai. jimersek i
bade gurgušeme genefi bargiyaha ejen
akū waliyabuha juwan emu morin unahan
ilan. uyun biyai orin sunja de
bošokū koboo waliyabuha morin be /
baihaname genefi. argalintu alin i antu
ergi de bargiyaha ejen akū
waliyabuha juwan jakūn morin. unahan
sunja. ineku inenggi bošokū sining
waliyabuha morin be baihaname genefi.
argalintu alin i boso ergi de /
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bargiyaha ejen akū waliyabuha juwan
ninggun morin. unahan nadan. uyun
biyai orin uyun de bošokū be
araha funde bošokū darma. buhūsi
karun ci hoton de kunesun
gaime jidere de. debsenger bira i /
bade isinjifi. bargiyaha ejen akū
waliyabuha juwan jakūn morin. unahan
sunja be. gmu jeo meng biyoo
mende afabufi alban de dosimbuha..

ᴏ geli bosindai. laiju. monggori. sanda.
jeo meng biyoo. bayangga. yahida. harhana. /
denu. fuboo. šurtai. šajin sede
suweni karuleme gaiha bargiyaha hasak
sai morin ulhai dorgi. suwe beyede
singgebuheangge bio. akūn. jai suwe
morin karuleme genere kanagan de.
encu hasak sai morin ulha be /
gasihiyabuha hacin bisire akū babe
sibkime fonjici. bosindai sei uhei
jaburengge. meni karuleme gaiha. bargiyaha
hasak sai morin ulhai dorgi.
coohai urse de bahabuha. jugūn i
unduri tuheke morin unahan ninju /
ninggun. uyunju jakūn honin ci
tulgiyen. emke seme beyede singgebuhakū
inu umai hasak sai morin ulha be
gasihiyabuhakū. aika beyede singgebuhe. encu
gasihiyabuha turgun jelden bici. baicame
tucibuhe manggi. be cihanggai ujen /
weile alimbi seme emu adali jabumbi.

ᴏ geli tobsinai de. si udai i
morin ulha be kadalambi. ne
udai de morin ulha udu
bisire. udu niyalma adulara babe
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fonjici. tobsinai i jaburengge. ne amban de /
bisire morin orin duin. honin
uyunju sunja. temen nadan. tobsinai
mini beyebe dabume. uheri sunja
solon gocika teile. ere morin
ulha be adulembi sembi..

ᴏ geli ere jergi ulha. udai i /
karun sindame genere onggolo bisirengge.
eici udai amasi marifi gaihangge be
sibkime fonjici. jaburengge. honin oci.
genere onggolo hono labdu bihe.
orin gamafi kunesun obure jakade.
ne damu uyunju sunja funcehe. /
morin temen oci. yali jokson
ilan temen . uyun morin be
adun de werifi. gūwa be
gemu acifi yalufi gamaha. amasi
marire de gemu sain i isinjifi.
an i mende afabufi adulabuha. /
umai nunggibuhangge akū. ere mudan
genere de. aika morin ulha
nunggiha hacin bifi. eici baicame
tucibure. eici gūwa niyalma de
gercileme tucibure oci. tabsinai bi
cihanggai ujen weile alimbi seme
jabumbi..
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Тергеуден алынған 1-жауап
Көк қауырсынға ие Мишитайдың жауабы:
Былтыр 8-айда, У амбан 655 хат жіберіп былай деген: «Сен өзіңнің
тұрған Кунехен-Толохай қарауыл бекетін Қатұнқарағайға көшіріп
655

Яғни Удай.
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апарған шақта, қарауыл бекет маңында қазақтардың тұрып жатқандығын
байқап қалсаң, оларды түгелдей Қатұнқарағайдан әрі қуып жібер. Оларға
қарсы жорыққа шық». Осы бұйрықты алған соң, мен, Мишитай,
бошоку 656 міндетін атқарып жүрген фунде-бошоку лауазымды
Люшициге: «Сен 20 әскер бастап Темур-Чорхо сынды жерлерге барып,
сондағы қазақтарды қуып жібер. Мен 10 әскер бастап Зайсан көлі сынды
жерлерге барып, сондағы қазақтарды қуайын» деп, онымен уағдаластым.
Екінші күні, біз бір уақытта аттандық. Сонан соң, мен, Мишитай, 10
әскерді бастап Зайсан көлінің жағалауына жетіп, сонда 400-500 түтін
қазақтар тұрғандығын байқадым. Үшінші күні, біз әлгі қазақтарды қумақ
болып едік, олар тұрған жерлерінен қозғалмай, керісінше шу шығара
бастады. Көп ұзамай фунде-бошоку міндетін атқарып жүрген Люшици
де жетіп келіп, менімен бас қосты. Біз қазақтарға бас болып жүрген екі
адамға, яғни Чақабай мен Қожабергенге былай дедік: «Біздің қарауыл
бекетіміз қазір Қатұнқарағайға дейін кеңейтіліп апарып орнатылуда.
Сендердің
бұл
жерге
қоныстануларыңа
болмайды.
Дереу
Қатұнқарағайдан әрі шығып кетіңдер».
Сонда әлгі қазақ басшылары былай деді:
«Біз де ұлы Еженнің қызметіндегі адамдармыз. Бұл жерге біз қыстау
үшін келіп қоныстанғанбыз. Көшіп баратын жеріміз жоқ».
Біз оларды қайта-қайта қуып жібермек болдық, алайда, олар
қозғалмай-ақ қойды. Сонан соң, мен, Мишитай, бір жағынан
қазақтардың көшпей жатқандығын У амбанға жеткізу мақсатында
Люшициді аттандырып, мен өзім келесі күні қазақтардың тұратын әлгі
жерді қайтадан шарлап шықтым. Сонда байқағаным: қазақтар қарауыл
бекетіміздің ішкі жағында жер-жерде бытыраңқы күйінде орналасқан.
Барлығы кері көшпепті.
2-жауап
жүрген фунде-бошоку

Бошоку міндетін атқарып
лауазымды
Люшицидің жауабы:
Былтыр 8-айда, У амбаннан бізге осыған дейін тұрып келген КунехенТолохай қарауыл бекетімізді Қатұнқарағайға көшіру туралы және сол
кезде қарауыл маңда тұратын қазақтарды түгелдей Қатұнқарағайдан әрі
қуып жіберу туралы тапсырма келген. Сонда, басшымыз Мишитай
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менімен ақылдасып, маған 20 әскер беріп, Темур-Чорхо сынды жерлерде
мал бағып жүрген қазақтарды қуып шыққызатын болып келіскен.
Келесі күні біз жолға шықтық. Мен 20 әскер бастап Темур-Чорхоға
жеткенде, сонда тұратын қазақтардың өте көп екендігін байқадым.
Үшінші күні, біз оларды қумақ болып едік, олар тұрған жерлерінен
қозғалмай, керісінше шу шығара бастады. Енді ғана қуу ісін атқарамыз
деп жатқанда, басшымыз Мишитай да келіп жетті. Біз екеуіміз бірлесіп
әлгілерді қумақ болдық. Қазақтар соның өзінде қозғалмай қойды. Сонан
соң, біз қазақтарға басшы болып жүрген Чақабай мен Қожаберген есімді
екі адамды іздеп тауып, оларға: «Біздің қарауыл бекетіміз қазір
Қатұнқарағайға дейін кеңейтіліп апарып орналастырылды. Сендердің
мұнда тұруларыңа болмайды. Дереу көшіп кетіңдер» деп едік, олар
былай деді:
«Біз де ұлы Еженге қызмет көрсетіп жүргендерміз. Бұл жерге біз
қыстау үшін келіп қоныстанғанбыз. Көшіп баратын жеріміз жоқ».
Амалымыз келгенше қуып жібермек болып едік, олар қозғалмай
қойды. Сонан соң, қазақтар қарсылық көрсетіп көшпей жатқан жайытты
У амбанға жеткізу үшін басшымыз Мишитай мені жіберген.
3-жауап
Гусай-да міндетін атқарып жүрген куаран-и-да лауазымды Хуашан
мен нируй-жаңгин лауазымды Дасантайдың жауабы:
8-айда, У амбан бізге хат жолдап, «қарауыл бекетінің артқы шебіндегі
әскерлерді бастап, Шара-жак Базар өзені жеріне барып мені күтіңдер»
деп бұйрық берген екен. Біз екеуіміз сол бұйрық бойынша дереу атанып,
аталған жерге барып У амбанды күтетін болдық. 9-айдың 2-күні біз
амбанмен кездестік, сонан соң амбанға ілесіп аталған жерден әрі қарауыл
әскерлерінің артынан ат шаптырып отырып Қатұнқарағайға дейін
бардық. Сонан соң, біз кері оралып, 9-айдың 18-күні Улан-Ерхе деген
жерге келіп қондық. Сонда көк қауырсынды тағу мәртебесіне ие болған
қазақ Күтуші біздің амбанымызға кездесуге келіп, былай деді:
«Біздің қазағымыздың батыры Қожаберген 1 000 әскер даярлап қойған.
Сендер бізді қалайша қумақшысыңдар?»
Сонда амбанымыз күтушіге: «Қожабергендерің 10 000 әскер даярлап
қойса да маған бәрібір! Сен мені оған ертіп апаршы, сонда менің оны
қалай тұтқындайтынымды көресің!» деді.
657
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Күтуші: «Менің үйім өте алыс жерде орналасқан. Үйде ешкім жоқ. Ал
сондағы жылқы малдарымды қарайтын адам да жоқ еді» дегенді айтып,
сол арада қайтып кетті.
9-айдың 19-күні, біз амбанның бастауында Қожабергеннің ауылын
іздеуге аттандық. 20 бадан658 астам жол жүріп өткен соң көзімізге қазақ
қоныстары түсті. Сонда улет Батумуңке 9 солаң әскерімен бірге алдынала жіберіліп, оларға «мына қазақ қонысына барып Қожабергеннің қай
жерде екендігін тез арада сұрап келіңдер» деген тапсырма берілді. Ал
улет Батумуңке болса, ол [аталмыш қазақ қонысына барған соң]
Қожабергенді бір атқа мінгізіп алып, өзі сол аттың жүгенін жетектеп
алып, әлгі 9 әскерді аттың артына жүргізіп, амбанымыздың күтіп
отырған жеріне қарай жүріп кеткен. Осылайша сәтіміз түсіп
Қожабергенді Яхидада (?) тұтқындағанбыз. Сонан соң, Хуашан сол
жерден дереу амбанмен бірге кері жүріп, әскери лагерімізге кетті.
Қожаберген жалан-жаңгин Сандаға тапсырылып, ол өзіне бөлінген 8
жасақпен бірге Қожабергенді босаңқы түрде күзетіп тұрды.
4-жауап
Нируй-жаңгин лауазым міндетін атқарып жүрген жалан-и-жаңгин 659
Бошиндайдың, туашара-хафан-и-жаңгин 660 міндетін атқарып жүрген
жалан-и-жаңгин лауазымды Лайжу мен Моңгори, фунде-бошоку
міндетін атқарып жүрген сула-жаңгин 661 лауазымды Лурбухер, бошоку
міндетін атқарып жүрген сула-жаңгин лауазымды Хархан, бошоку
міндетін атқарып жүрген фунде-бошоку лауазымды Сеңжиңге,
габшихиян 662 міндетін атқарып жүрген сула-жаңгин Тобшинай, бұрын
нируй-жаңгин лауазымда болған Херене, бұрын туашара-хафан 663
лауазымда болған Сышижю сынды адамдардың берген жауабы:
Біз амбанымызға ілесіп Улан-Ерхе деп аталатын жерге барып қонғанда,
көк қауарсынды тағу мәртебесіне ие болған қазақ Күтуші амбанымызбен
кездескелі келіп, былай деді:
«Біздің Қожаберген батырымыз 1 000 әскер дайындап қойған. Сендер
бізді қалайша қуып жібермексіңдер?»
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Жоғарыдағы 1-құжаттағы осы сөзге берілген түсіндірмеге қараңыз.
Цин патшалық әскери лауазым, қытайша баламасы «参领».
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Цин патшалық әскери лауазым, қытайша баламасы «防御».
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Цин патшалық әскери лауазым, қытайша баламасы «散骑郎».
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Цин патшалық әскери лауазым, қытайша баламасы «先锋».
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Цин патшалық әскери лауазым, қытайша баламасы «云骑尉».
659

437

19-күні күн батқан кезде, біз амбанға еріп Қожабергенді іздеп
шыққанбыз. 20 ба шамасында жол жүрген соң, амбанымыз қазақ үйді
байқады. Сонда ол Қожабергеннің қай жерде тұратындығын тез арада
біліп келсін деп Батумуңке мен 9 солаң әскерін жіберген. Көп ұзамай,
әлгі жіберілген улет Батумуңке Қожаберген мінген атты жүгенімен
жетектеп, ал 9 солаң әскері аттың артынан ілесіп жолдағы амбанымыз
күтіп отырған жерге әкелді.
Жауап берушілердің берген жауаптары бір жерден шығып отыр.
5-жауап
Улет Батумуңкенің жауабы:
Мені 9 солаң әскерімен бірге жылдам барып Қожабергеннің қай жерде
екендігін анықтап кел деп жіберген еді. Мен қазақ ауылына барған соң,
айхайлап тұрып Қожабергенді шақырып едім, Қожаберген үйінен шықты.
Сонан соң мен Қожабергенді атқа мінгізіп алдым да, өзім сол аттың
жүгенін жетектеп, солоң әскерлерін аттың артынан ілестіріп,
амбанымыздың күтіп тұрған жеріне қарай тартып кеткенмін.
6-жауап
Бошоку лауазымды Вэй Юфан мен Дайымбао, уксин лауазымды
Дурендей, Улемжи, Серентай, Дари, Лодорқай және Мантаң
сындылардың бірінің артынан бірі берген жауаптары:
Біз амбанымызға ілесіп, өзіміздің қонған Дебсегер жерінен әрі 20 ба
шамасында жол жүріп барғанда, амбанымыз қазақтың 2 киіз үйін байқап,
«осында Қожабергеннің бар-жоғын біліп келіңдер» деп улет Батурмуңке
мен 9 адамнан құралған бізді солай жіберді. Біз улет Батумуңкемен бірге
әлгі қазақ қонысына жеткен соң, Батумуңке алдымен барып
Қожабергенді атқа мінгізіп жатқанда, біз де сонда жеттік. Сонан соң,
Батумуңке Қожаберген мінген атты жүгенімен жетектеп алды да, біз
аттың соңынан қорғаушы болып Қожабергенді амбанымыз күтіп тұрған
жолға қарай алып жөненлдік.
Жауап берушілердің сөздері осылаша бір жерден шығып отыр.
7-жауап
Габшихиян міндетін атқарып жүрген сула-жаңгин Яхиданың жауабы:
9-айдың 18-күні, У амбан маған 5 әскер қосып беріп, Улан-Ерхе
жерінен аттандырып, сол маңда тұратын қазақтарды қуып жіберуге
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аттандырған. Біз қазақтың 3 отбасына кездесіп, оларды қумақ болдық.
Сонда әлгі қазақтар «біздің осыдан басқа баратын жеріміз жоқ» дегенді
айтып, көшпей қойды. Сол себептен, мен кері қайтып келіп амбанымызға
мәлімдеме жасап едім, амбанымыз: «Қайтсең де осы қазақтарды қуасың.
Олар қусаңдар да жылжымайтын болса, айып ретінде олардың біраз
жылқы малдарын алып қал» дегенді айтып, мені қайтадан жіберді.
Сөйтіп, мен Маян сынды 3 қазақ отбасын қайтадан қуып көріп едім,
олар бәрібір көшпей қойды. Сонан соң, мен олардың 400-ден астам
жылқылары арасынан 12 жылқыны айып ретінде алып қалдым. Сонымен
бірге біз оларға: «Көшпесеңдер, біз тағы да келіп малдарыңды айдап
кетеміз» дегенді айтып, қорқыттық. Олар үрейленіп, дереу әрі қарай
көшіп кетті.
Мен қайтып келіп жағдайды амбанға айтып, әлгі айып ретінде алынған
12 жылқыны жаңгин лауазымды Чжоу Мыңбяоға тапсырдым.
9-айдың 19-күні, біз У амбанға ілесіп Дебсегер жерінен әрі
Қожабергенді тұтқындауға шықтық. 20 бадан астам жол жүргенде біз
Қожаберген тұратын ауылдан 4-5 ба қалған жерге жеткенбіз.
Күн батқаннан кейін, улет Батумуңке солаң жасақтарымен бірге
Қожабергенді мінген атының жүгенін жетектеген күйінде біз тұрған
жерге әкеліпті. Сонда амбанымыз «мұны дереу әскери лагерімізге
апарып, сондағы жаңгин Сандаға тапсыр» деп маған бұйрық берген.
9-айдың 21-күні амбанымыз бізге, яғни жалан-и-жаңгин лауазымды
Бошидай екеуімізге 12 әскер қосып беріп, қайтадан қазақтарды қууға
жіберген. Сонда біз кезіккен Құсшыбек сынды онға таяу қазақтардың
отбасын кері қуып жібермек болған едік, әлгі қазақтар «біз бұл жерден
қозғалмаймыз» деді. Сонан соң, біз олардың 2 000-нан астам жылқылары
арасынан 100 жылқыны айып ретінде алып қалдық. Сондай-ақ олардың
3 000-ға жуық қойларынан 98 қойды айып ретінде алып қалдық. Сөйтіп,
біз оларды әрі қарай қуып жібердік. Қайтып оралған соң, әлгі алынған
жылқы мен қойлар жаңгин Чжоу Мыңбяоға тапсырылды.
8-жауап
Нируй-жаңгин міндетін атқарып жүрген жалан-и-жаңгин Бошидай,
габшихиян міндетін атқарып жүрген сула-жаңгин Добшинай
сындылардың берген жауабы:
21-күні, амбанымыз бізге 12 әскер қосып, қазақтарды қууға жіберген.
Сонда Құсшыбек сынды оншақты қазақтардың отбасы «біз бұл жерден
439

жылжымаймыз» деген соң, біз олардың 2 000-нан астам жылқылары
арасынан 100 жылқыны айып ретінде алып қалдық. Сондай-ақ олардың
3 000-ға жуық қойлары арасынан 98 қойды айып ретінде алып қалдық.
Сөйтіп, біз оларды әрі қарай көшіріп жібердік. Қайтып оралған соң, біз
әлгі жылқылар мен қойларды жаңгин Чжоу Мыңбяоға тапсырып
бергенбіз.
9-жауап
Лайжу, Моңгори және Хархананың бірлесіп берген жауаптары:
Қожаберген күзетке алынған соң, бізге оның ұлы келген. Сонда
амбанымыз бізге: «Сендер Қожабергеннің ұлы Жандәулетті ертіп алып,
жақын маңда тұратын қазақтарды қуып, оларды біздің қарауыл
бекетімізден әрі шығарып жіберіңдер. Егер олар дереу көшпесе, сендер
олардың малын айып ретінде алып қалыңдар. Ал әрі көшіп жатса, онда
малдарына тиспеңдер» деп тапсырма берген. Біз Жандәулетті ертіп алып,
Темір-Чорхо, Улиясуту және Қара Еміл 664 сынды жерлерге барып
қоныстанған 500-ге таяу қазақ отбасын түгелдей қуып, қарауыл
бекетіміздің сыртқы жағына қарай көшіріп жібердік. Темір-Чорхо
жерінде тұратын Елкелді сынды 3 қазақтың отбасын қумақ болып едік,
олар сылтау айтып бірден көшпей қойды. Сонан соң, біз олардың 400-ге
жуық малдары арасынан айып ретінде 21 жылқы алып қалған едік, олар
үрейленіп, қарауыл бекетімізден әрі көшіп кетті. Біз кері қайтып келіп
жағдайды амбанға мәлімдедік. Алынған әлгі жылқыларды біз жаңгин
Чжоу Мыңбяоға тапсырдық. Сонан соң тағы маған, яғни Лайжуға
«қазақтардан алынған бұл жылқыларды бақтыру мақсатында Яр
қаласына апарып тапсырып кел» деп бұйрық берілген.
Осы айдың 19-күні, Моңгори, Баяңга, Санда және Чжоу Мыңбяо
Дебсегер жерінде Мәңгібай сынды қазақтардың 500 отбасын қумақшы
болған едік, олар да қозғалмай қойды. Сондықтан біз олардың малдары
арасынан да айып ретінде 67 жылқы алып қалғанбыз. Оларды да біз кері
айдап әкеліп, амбанға мәлімдеген соң мал ұйырымызға қосып
жібергенбіз.
10-жауап
Нируй-жаңгин міндетін атқарып жүрген жалан-и-жаңгин Санданың
жауабы:
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Мен куаран-и-да лауазымды Хуашанмен бірге қарауылдың артын
қорған тұрған болатынмын. 9-айдың 2-күні, мен амбанымызға ілесіп
қарауыл бекетін орнату мақсатында Қатұнқарағайға қарай жүріп кетіп,
18-күні Улан-Ерхе жеріне жеткенбіз. Сонда амбанымыз бізге, яғни Санда
мен Чжоу Мыңбяоға 20 әскер қосып беріп, Улан-Ерхе жерінде тұратын
қазақтарды қууға жіберген. Біз айтылған жерге жетіп едік, сонда
Мыңтеке сынды қазақтарды байқап қалып, оларды қумақ болып едік,
олар: «Біз енді қайда көшуіміз керек еді? Бізге баратын жер көрсетіп
беріңдер ше!» деген сылтауларын айтып, көшпей қойды. Сонан соң, біз
олардың 500-ден астам жылқылары арасынан айып ретінде 31 жылқы
алып қалған едік, олар үрейленіп біздің қарауылымыздан әрі көшіп кетті.
Сонан соң, біз қайтып келіп істі амбанымызға мәлімдеп, жылқыларды
үкіметіміздің мал үйіріне қосып жібергенбіз.
19-күні біз, яғни жаңгин Баяңга, Санда, Моңгори және Чжоу Мыңбяо
төртеуіміз 40 әскер бастап Дебгесердегі қазақтарды қууға, сондай-ақ
Қожабергеннің қайда тұратындығын біліп келуге жіберілгенбіз. Біз
Дебсенгер жеріне барғанда Мәңгібай сынды 5 қазақ отбасының сонда
тұрғандығы біліп, оларды қарауылдан әрі қуып жібермек болдық.
Алайда, Мәңгібай сындылар «біздің дәл қазір көшіп барар жеріміз жоқ»
деген сылтауларын айтып, көшпей қойды. Сонан соң, біз олардың 1 000ға жуық жылқылары арасынан айып ретінде 67 жылқы алып қалған едік,
олар үрейленіп көшіп кетті. Біз әлгі алған жылқыларды Моңгориға
тапсырып, алдын-ала әскери лагерімізге жеткізуге жібергенбіз. Сонан
соң, қалған үшеуіміз Қожабергеннің ауылын іздеуге жүріп кеткенбіз.
Күн батқан шақта, біз Жимерсек жерінде Қожабергеннің ауылын
тауып алып, Қожабергенді сұрастырдық. Сондағылар: «Амбандарыңыз
адам жіберіп батырымызды осыдан бұрынырақ әкеткен» дегенді айтты.
Біз оған сенбей, олардың 500-ден астам жылқылары арасынан айып
ретінде 3 жылқыны алап қалдық. Сонан соң, біз Қожабергеннің ұлын
өзімізбен бірге ертіп алып әскери лагерімізге бардық.
22-күні, мені, яғни Санданы 10 әскермен бірге қазақтарды қууға
жіберген. Біз Жимерсек өзенінің басталатын жеріне жетіп, сондағы
қоныстанған қазақтардың қытай 665 руының 4 отбасымен кезігіп қалып,
оларды қумақ болып едік, олар: «Көшетін болсақ, жылқыларымыз бен
түйелеріміз иен далада қалып қалады» деген сылтауларын айтып,
көшпей қойды. Сонан соң, біз олардың 600-ден астам жылқылары
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арасынан айып ретінде 39 жылқы алып қалған едік, олар үрейленіп
көшіп кетті.
24-күні біз қазақтарды қуу мақсатында қайтадан шығып, Аргалинту
жеріне Құнанқой сынды үш қазақтың отбасы қумақ болғанда, олар да
көшпей қойған еді, біз олардың 600-ден астам жылқыларының арасынан
айып ретінде 55 жылқы алып қалдық, олар үрейленіп көшіп кетті. Біз
қайтып келіп, амбанымызға мәлім етіп, жылқыларды үкімет жылқы
үйіріне қосып жібердік.
19-күні, қолға түскен Қожаберген маған, яғни Сандаға тапсырылған.
Мен 8 жасақпен бірге сол Қожабергенді босаңқы түрінде 3 күн күзет
еткенмін.
11-жауап
Елхи-баярай-жалан-и-жаңгин лауазымды Баяңганың жауабы:
Мен У амбанға ілесіп, қалқа қарауылшыларының артынан қайтып келе
жатып Дебсенгер жеріне жеткен болатынмын. 9-айдың 19-күні,
амбанымыз мені Санда, Чжоу Мыңбяо және Моңгоримен бірге жіберген
еді, біз Мәңгібайдың жылқы үйірінен 67 жылқы алдық. Келесі күні, біз
сондай-ақ Қожабергеннің жылқы үйірінен де 3 жылқы алдық. Содан
кейін, мені ешқайда жібермеген.
666

12-жауап
Бесінші дәрежелі қолбасшы міндетін атқарып жүрген жалан-и-жаңгин
лауазымды Чжоу Мыңбяодың берген жауабы:
Мен куаран-и-да лауазымды Хуашанмен бірге қарауылшылардың
артын қорғап шыққанмын. 9-айдың 2-күні, Шара-Жақ жерінде
амбанымызбен бас қосқанмын. Сонан соң, Қатұнқарағайға қарауыл бекет
орнату үшін мен амбанымызға ілесіп сонда барғанмын. 18-күні біз кері
қайту жоылымызда Улан-Ерхе жеріне жеткенбіз. Сонда амбан бізге, яғни
мені мен Чжоу Мыңбяо екеуімізге 20 әскер қосып беріп, сол Улан-Ерхе
жерінде тұратын қазақтарды қуып жіберуге аттандырған. Біз сонда жетіп
барсақ, қазақ Мыңтеке сындылар: «Біз енді қайда баруымыз керек? Бізге
баратын жерді көрсетіп беріңдер ше!» деп сылтау айтып көшпей қойды.
Сонан соң, біз олардың 500-ден астам жылқылары арасынан айып
ретінде 33 жылқыны алып қалдық. Олар үрейленіп, біздің
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Цин патшалық әскери лауазым, қытайша баламасы «副护军参领».
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қарауылымыздан әрі көшіп кетті. Біз амбанымызға мәлім етіп, әлгі
жылқыларды үкімет жылқы үйіріне қосып жібердік.
19-күні таңертең, амбанымыз төртеумізге, яғни жаңгин Баяңга, Санда,
Моңгори және маған 40 әскер қосып беріп, Дебсенгердің басталатын
жерінде тұратын қазақ Мәңгібай сындыларды қарауылымыздан әрі қуып
жіберуге аттандырды. Сонда Мәңгібай сындылар «біздің қазір көшіп
барар жеріміз жоқ» деген сылтау айтып, көшпей қойды. Сонан соң, біз
олардың 1 000-ға жуық жылқылары арасынан айып ретінде 67 жылқы
алып қалдық. Олар үрейленіп, көшіп кетті. Біз сол алған жылқыларды
Моңгори мен 10 әскерімізге тапсырып, алдын-ала әскери лагерімізге
апарғыздық. Ал қалған үшеуіміз әрі Жимерсек жеріне Қожабергеннің
ауылын іздеп бардық. Біз сонда Қожабергеннің қайда екендігін сұраған
едік, қазақтар: «Амбандарың осыдан бұрынырақ адам жіберіп
батырымызды әкеткен» деді. Біз оларға сенбей, олардың 500-ден астам
жылқылары арасынан айып ретінде 3 жылқы алып қалдық. Сонан соң,
біз Қожабергеннің ұлын өзімізбен бірге алып жүріп, кеш болған шақта667
әскери лагерімізге жеткенбіз.
21-күні, амбанымыз мені, яғни Чжоу Мыңбяоді 10 әскермен бірге
қазақтарды қууға жіберген. Мен Ергалинту жерінде 4 отбасы қазақтарға
кезігіп, оларды қумақ болдым. Сонда Бекжан сынды қазақтар «бізде
науқас адам бар. Жылқылар мен түйелерді де тастап кете алмаймыз»
деген сылтаумен көшпей қойды. Сонан соң, мен олардың 800-ден астам
жылқылары арасынан айып ретінде 62 жылқы алып қалдым. Сонан соң,
біз амбанымызға мәлімдеп, әлгі жылқыларды үкімек жылқы үйіріне
қосып жібердік. Айып ретінде алынған және иесіз жерден жинап
алынған ат, бие және айғырлардың жалпы саны 650, құлынның саны 124.
Біз амбанымыздың тапсырмасы бойынша сол жылқылардың ішіндегі
болдырып іске жарамай қалған 33 жылқыны әскерлерімізге бергенбіз.
Жолда келе жатып 33 құлын өлген. Осыдан басқа жылқылардың
барлығын біз үкімет жылқы үйіріне ие болып жүрген жаңги лауазымды
Лайжуға санап отырып тапсырып, соған баққызып қойғанбыз. Ал тартып
алынған қойдың саны 98. Біз оның ішінен 33 ірі қойды талдап алдық та,
лотерея әдісімен 66 адамымызға бөліп алғыздық 668 . Қалған 65 ұсақ
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Мұндағы уақытты білдіретін сөз мәнжуше мәтінде «jergi ging» («екінші гиң») деп жазылған. Бұл сөз қытай
тіліндегі «эр гэн ( 二更)» сөзінен келгендігі белгілі. Дәстүрлі қытай ұғымы бойынша кешкі сағат 9-дан 11-ге
дейінгі уақыт «эр гэн», яғни «екінші гэн» деп аталады.
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Мұнда жауап беруші «2 адамға 1 үлкен қой бердік» дегенді айтып тұрса керек.
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қойды да лотерея әдісімен 65 адамымызға бөліп алғыздық. Қой берілген
әскердің жалпы саны 131.
13-жауап
Нируй-жаңгин міндетін атқарып жүрген жалан-и-жаңгин лауазымды
Санданың берген жауабы:
9-айдың 25-күні, амбанымыз маған: «Зайсан көлі мен Чаган-Хужир
сынды жерлерде тұрып жатқан қазақтар бар болса, оларды әрі қарай
қуып шығарыңдар» деп, мені сол жерлерге жіберген. Мен жолдағы
іздерді тексеріп көріп едім, онда қазақтар жүріп өткен із байқалмады.
Сонан соң, мен кері қарай Улиясуту жеріне келгенде, онда иесіз қалған
14 жылқы мен 6 құлынды көріп, оларды алып қайттым.
14-жауап
Уксин Шуртайдың берген жауабы:
9-айдың 24-күні, амбанымыз маған 2 адам қосып, Жимерсек
маңындағы қоныстанған қазақтардың бар-жоғын анықтап келуге
жіберген. Жимерсектің бастау жеріне жеткенде біз жан-жаққа бөліндік.
Сонда мен иесіз қалған 21 жылқы мен 5 құлынды байқап қалып, оларды
алып келгенмін.
15-жауап
Уксин Шажиннің жауабы:
9-айдың 25-күні, мен Дебсенгердің басталатын жерінде аң аулап жүріп
иесіз қалған 21 жылқы мен 5 құлын көріп, оларды алып қайтқанмын.
16-жауап
Чжоу Мыңбяодың берген жауабы:
9-айдың 1-күні, қазақтарды қарауыл бекетімізден әрі қуып болып кері
әскери лагерге қарай қайтып келе жатқан жолында бошоку міндетін
атқарып жүрген сула-жаңгин Беңселту Шара-Толохай жерінен иесіз
қалған 24 жылқы мен 9 құлынды жинап алған.
9-айдың 23-күні, улет Мыңду Улиясуту жерінде аң аулап жүріп иесіз
қалған 12 жылқы мен 4 құлынды жинап әкелген.
9-айдың 24-күні, улет Атахай Жимерсек жерінде аң аулауға барғанда
иесіз қалған 11 жылқы мен 3 құлынды жинап әкелген.
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9-айдың 25-күні, бошоку лауазымды Кобао [қазақтардың] далаға
тастап кеткен жылқыларды іздеп шығып, Ергалинту тауының күңгей
жағынан иесіз қалған 18 жылқы мен 5 құлын жинап алған. Сол күні,
бошоку лауазымды Шиниң де далада тасталған жылқы іздеп шығып,
Ергалинту тауының теріскей жағынан иесіз қалған 16 жылқы мен 7
құлын жинап алған.
9-айдың 29-күні, бошоку міндетін атқарып жүрген фунде-бошоку
лауазымды Дарма Бухуши қарауыл бекетінен әрі қалашыққа азық-түлік
тасып бара жатып Дебсенгер өзеніне жетіп, сол жерден иесіз қалған 18
жылқы мен 5 құлынды жинап алған.
Жоғарыдағы жинап алынған малдардың барлығы маған, яғни Чжоу
Мыңбяоға тапсырылып, үкімет жылқы үйіріне енгізілген.
17-жауап
Бошиндай, Лайжу, Моңгори, Санда, Чжоу Мыңбяо, Баяңга, Яхида,
Хархан, Тену, Фубао, Шуртай және Шажин сындыларға тағы тәпештеп
тұрып мынадай сұрақ қойылған:
«Сендер әлгі айып ретінде алған немесе иен жерден жинап алған қазақ
жылқылары арасынан мал жымқырдыңдар ма? жоқ па? Сондай-ақ,
сендер өздеріңнің айтқан сылтауларыңнан тыс қазақтардың жылқы
маларына себепсіз зия келтірдіңдер ме? жоқ па?»
Бұл сұрақтарымызға Бошидай сындылар бір ауыздан былай деп жауап
берді:
«Айып ретінде алынған және иен даладан жинап алынған қазақ
жылқылары мен құлындардың біразы жауынгерлерімізге берілсе, біразы
жолда өлген. Осы әскери адамдарымызға берілген және жолда келе
жатып өлген жылқы мен құлындардың саны 66. Ал әлгі айтылған 98
қойдан тыс, бірде-бір малды жеке пайдамызға алмағанбыз. Қазақтардың
жылқыларын жымқырды, малдарына себепсіз зия келтірді деген іс
әшкеріленіп жатса, біз сондай күнәге жауап беру үшін басымызті тігер
едік».
18-жауап
Топшинайға тағы мынадай сұрақ қойылған:
«Сен Удайдың жылқы малын басқарады екенсің. Ендеше, қазір Удайда
қанша жылқы мал бар? Сол малдарды қанша адам бағасыңдар?»
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Бұған байланысты берілген жауап мынадай болды:
«Қазір амбанымызда 24 жылқы, 95 қой және 7 түйе бар. Аталмыш
малдарды бағатын адамдардың санына келсек, мұнда мені қосқандағы 5
ғана солаң әскер бұл іспен айналысады».
19-жауап
Одан әрі анықтау мақсатында мынадай сұрақ қойылды:
«Осы жылқыларды Удай қарауыл бекетін орнату ісін атқарудан бұрын
алған ба? Әлде оларды Удай кері қайтып келгенде алды ма?»
Бұған байланысты берілген жауап мынадай болды:
«Қойдың көбісі қарауыл бекетін орнату жорығынан бұрын алынған,
дегенмен, оның 20-сы азық-түлік ретінде істетілген. Осындай мақсатта
пайдаланылған қойдың саны қазір 95-тен ғана асқан. Ал жылқы мен
түйеге келсек, олардың арасындағы арық 3 түйе мен 9 жылқыны үкімек
мал үйіріне қалдырдық та, одан қалғандарын не мінуге, не жүк
тасымалдауға пайдаланып, өзімізбен бірге аман-есен әкелгенбіз. Сонан
соң, олар бұрығысынша бізге қайта тапсырылған. Мұнда ешқандай
қиянат жасалынбаған. Осы жолғы айдап әкелінген жылқылар зардап
шеккен деген анықтама шықса немесе соған байланысты әскери
лагерлерімізден арыз түссе, біз ондай күнәге жауап беру үшін басымызті
тігер едік».

63-құжат
Іле цзянцзюньі Миңжуйдің «мен Яр жеріне барып, қазақтың ханы
Абылайға хат жіберіп, сонан соң Ілеге қайтып оралдым» деген
мазмұндағы мәлімдемесі (қосымша: 1 дана хат) (мәнжу тілінде)669
(Цяньлун жылнамасының 31-жылы 5-айдың 12-күні)670

Құжаттың транскрипциясы
→
aha mingšui. agūi gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. aha mingšui
669
670

Б9ұұұл құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 79-том, 340–342-бб.
Яғни 1765 жылы 18 маусым.
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hese be dahame sunja biyai juwan duin de yar de
isinjifi. aha agūi sei emgi hebešeme hasak
abulai sede ulhibume yabubure bithe be /
tacibuha hesei songkoi kemuni nonggici acara udu
gisun be nonggifi. tot hergen arafi. belie
abulai abulbis sei takūraha burut i jergi
duin niyalma amasi marire ildun de gamabuha.
uttu ofi. yabubuha bithei jise be songkoi
sarkiyafi gingguleme /
ibebuhebi tulgiyen. ahasi ishunde hebešci arara
baita be uhei hebešeme gisurefi ne ili de
jing icihiyara baita labdu be dahame. aha
mingšui ere biyai juwan jakūn de jurafi
amasi ili de marire babe suwaliyame gingguleme
donjibume wesimbuhe.
abkai wehiyehe i gūsin emuci aniya ninggun biyai
juwan juwe de
fulgiyan fi i pilehe
hese saha sehe..
sunja biyai juwan jakūn.
(Төменде қосымша құжат, яғни Абылай мен Әбілпейіздің атына
жазған хаттың көшірмесі берілген)
abulai. abulbis sede yabubuha bithei jise..
ili i jergi babe uherileme kadalara jianggiyūn. hiya
kadalara dorgi amban. gūsa be kadalara amban. kiyangkiyan
baturu gung. dorgi amban. gūsa be kadalara amban sei
bithe. hasak han abulai. wang abulbis sede afabume
unggihe. ulhibume selgiyebure jalin. onggolo meni yar i
hebei amban. suweni dosi nuktejihe urse be bašaha. /
hojibergen be gajifi sula tuwakiyabufi gelebufi unggihe
babe
wesimbuhe bihe. amala suweni barhak se meni uliyasutai i
hebei amban be ucarafi alaha gisun. meni yar i
hebei amban i onggolo
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wesimbuhe gisun ishunde acanarakū ofi /
amba enduringge ejen. suwembe tulergi aiman i urse. meni
yar i hebei amban. balai suwembe jobobure muribure
hacin bisire be boljoci ojorakū seme. cohome jiyanggiyūn
minbe tucibufi ubade jifi baicanjibuha. te baicaci.
meni amban. karun dosinjiha hasak sabe bašara de.
kutusi sere hasak jifi meni amban de. hojibergen /
minggan cooha bi. bašame muturakū sere gisun bimbime.
menteke i jergi urse. geli erken terken i norombi
teme gurirakū. meni amban. teni hojibergen be
gajifi sula tuwakiyabuha. menteke sei morin ulha be
majige karuleme bargiyaha. cembe muribuhakū sere anggala
hono jabšabuhabi. suweni barhak se balai gisun banjibume /
meni uliyasutai i hebei amban de alahangge iletu.
meni
amba gurun i kooli de ere gese balai gisun banjibuha
urse be hono jafafi weile arambi. te suwe
tulergi aiman be dahame.
amba enduringge ejen. suwembe sibkire ba akū. gemu /
oncodome gamambi. ereci julesi. suwe damu suweni jecen i
dolo ekisaka teme.
enduringge ejen i kesi be enteheme alire be kicekini. jai
meni karun i dolo nuktenjici ainaha seme ojorakū.
aika kemuni hūlarakū dosi nuktenjirengge bici. mende
namabuci. be hono uttu uhukedeme gamara ba akū. /
urunakū nišalamwe icihiyambi. te bici. onggolo
hasak sa hūlhame jecen i dolo nuktenjirengge bicibe.
meni niyalma basic. uthai ginggun ijishūn i gurire
jakade. umai wei morin be bargiyaha ba. akū
bihe. ere mudan cohome bašara be dahame gurirakū
urse beye baihangge. barhak i alaha gisun balai /
nonggime banjibuhabi. jai. duleke aniya tuweri. suweni
hasak sa tuilaha morin be dahame jifi. karun i
dolo norome tehengge bi. erebe meni karun i
hiya hafasa melebufi boolahakū de. tesebe isebume
icihiyahakū. te baicame tucibufi. meni karun i
hiya hafasa be yooni weile araha. ereci julesi /
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geli ere gese karun i dolo morin adularangge
bici. meni karun i hiya hafasa urunakū ambasa de
boolambime. nambuha manggi inu ainaha seme guweburakū.
ere jergi turgun be suwe sakini. kemuni geren
hasak de neileme ulhibukini. erei jalin afabume
unggihe.. /
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, пақырыңыз Миңжуй мен Агуй, құлшылық етіп осы мәлімдемені
жіберіп, патша ағзамға төменгі жәйтті хабарлаймыз.
Мен, пақырыңыз Миңжуй, патша бұйрығы бойынша 5-айдың 14-күні
Яр жеріне жетіп, Агуймен ақылдаса келе, қазақтың Абылай сынды
адамдарына ақыл айтып жазған хатымызға патша ағзамның нұсқауына
сай етіп сөз қостық. Ол хатымызды тот тілінде жаздық. Дәл осы кезде,
Абылай мен Әбілпейіздің осында жіберген Бұрыт сынды 4 адамы кері
қайтпақ болды. Біз осы орайды пайдаланып, әлгі хатымызды аталмыш 4
адамға әкеткіздік. Енді, міне, біз жазған сол хатымыздың бір көшірме
нұсқасын патшаға да жіберіп отырмыз.
Сонымен қатар айтатын жәйт: пақырыңыз біз ақылдасуға тиісті
істердің барлығын ақылдастық. Ал дәл қазір Іледе атқаруға тиісті істер
де көп. Осы себептен мен, пақырыңыз Миңжуй, осы айдың 18-күні
аттанып, кері Ілеге қарай жол тарттым.
Жоғарыдағы жәйттерді патшаға білдіру мақсатта осы мәлімдеме
арнайы жіберіліп отыр.
Цяньлун жылнамасының 31-жылы 6-айдың 12-күні патша ағзам қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырған: «Хабардар
болдым».
5-айдың 18-күні.
(Төменде қосымша құжат Абылай мен Әбілпейіздің атына жаылған
хат болып табылады)
Абылай, Әбілпейіз сындыларға жазып жіберілген хат
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Іле сынды жерлерді біртұтас етіп басқарып отырған цзянцзюнь, хиякадалара-дорги-амбан 671 , гуса-бе-кадалара-амбан 672 , кияңкиян-батуругуң 673 , дорги-амбан 674 , гуса-бе-кадалара-амбан 675 сынды ұлықтардың
қазақтың ханы Абылай мен гуңы 676 Әбілпейізге жазған хаты. Мұнда
төмендегі жәйтке қатысты кеңес айтылып, бұйрық түсіріледі:
Осыдан бұрын, Яр жеріндегі біздің хебей-амбанымыз патшамызға
мәлімдеме жіберіп, сендердің біз жаққа өтіп қоныстанған адамдарыңды
кері қуғандарын және сол шақта Қожабергенді тұтқындап, босаңқы
түрде қарауға алып, біраз қорқытқан соң босатып жібергендіктері
жөнінде мәлім еткен болатын. Содан кейін, сендердің Бархақ сынды
адамдарыңыз біздің Улясутай жеріндегі хебей-амбанымызбен кезіккенде
айтқан сөздері әлгінде біздің Яр жеріндегі хебей-амбанымыздың патша
ағзамға мәлімдеген сөздерімен сәйкесбей қалған. Сол себептен,
мәртебелі Ежен сендерді «бұлар шеттегі тайпаның адамдары. Біздің Яр
жеріндегі хебей-амбанымыз білгендерін істеп, бұларды қинап, обалды
қылған болуы да мүмкін» деп, арнаулы цзянцзюнь лауазымды мені
осында тексеруге жіберген.
Енді тексерілген жәйттерге келсек.
Біздің амбанымыз қарауыл бекетінен асып келіп қоныстанған
қазақтарды кері қуғанда, Күтуші есімді қазақ оған келіп: «Қожабергенде
1 000 әскер бар. Бізді қуа алмайсыңдар» деген екен. Ал Мыңтеке сынды
адамдарың да анау-мынау деп тұрған жерлерінен кеткілері келмеген.
Осындай себептер болғандықтан ғана, Қожаберген тұтқындалып,
босаңқы түрде қарауға алынған. Сондай-ақ Мыңтеке сындылардан да
айып ретінде азғантай жылқы мал тәлкіленген. Демек, олар зорлықзомбылық көрді дегенше жеңіл құтылып кетті дегеніміз жөн. Демек,
сендердің Бархақ сынды адамдарың жалған әңіме құрастырып, біздің
Улясутайдағы хебей-амбанымызға өтірік айтқандығы айқын. Біздің ұлы
мемлекетіміздің ережесі бойынша, мұндай өтірік құрастырушы адамдар
әуелі тұтқындалып, жазаға тартылуы керек. Дегенмен, сендер шет
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Цин патшалық гвардиясын басқаратын ең жоғарғы қолбасшыға берілетін лауазым атақ. Қытайша баламасы
«лин шивэй нэй дачэнь (领侍卫内大臣)».
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Цин патшалық жоғары әскери лауазым атақтың бір түрі. Қытайша баламасы «дутун (都统)».
673
Цин ұлықтарына патша тарабынан берілетін құрмет атақтарының бір түрі. Қытайша баламасы «и юн гун (毅勇
公)».
674
Цин патшалық орда уәзірлеріне берілетін лауазым атақтарының бір түрі. Қытайша баламасы «нэй дачэнь (内大
臣)».
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Бұл лауазым атақ екі мәрте жазылып отырғандығының себебі: хат екі Цин ұлығының атынан, яғни Миңжуй
мен Агуйдың атынан жазылған, ал бұл екеуі де аталмыш лауазым атаққа ие болған болса керек.
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Гун – Цин патшалығы тарабынан Әбілпейіз сұлтанға және оның мұрагерлеріне берілген атақ.
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тайпаның адамдары болғандықтан, біздің мәртебелі ұлы Еженіміз осы
бір істі әрі терең қудаламай, кешірім етті. Осыдан былай, сендер өз
шекараларыңның ішінде тыныш өмір сүріп, мәртебелі Еженнің
қамқорлығына мәңгі ие болуға тырысыңдар. Біздің қарауылымыздың
ішкі жағына қоныс аударып келуге мүлдем болмайды. Егер адамдарың
бұрыңғысынша біздің ішкі жағымызға қоныс аударып келіп, біздің
қолымызға түсіп жатса, біз оларды қазіргідей жеңілдік көрсетіп жібере
салмаспыз, оларды біз міндетті түрде қатаң жазаға тартамыз.
Егерде, осыдан бұрын біздің адамдарымыз астыртын шекара асып
біздің ішкі жағымызға қоныс аударған қазақтарды қуған шақта сол
қазақтар сөзге бойсынып, дереу шегініп кеткен жағдайда, ешқандай
жылқы тәлкілену ісі болмас еді. Сендердің әлгі адамдарың осы жолы
біздің арнаулы қууға барған адамдарымыздың сөздеріне бойсынбаған,
сондықтан оларға обал жоқ. Бархақтың айтқаны өтірік, жала жапқандық.
Тағы бір айтатын жәйт: былтыр қыста, сендердің қазақтарың үркіп
қашқан жылқыларды қуып келіп біздің қарауылымыздың ішкі жағына
тұрып алып, кетпей қойған. Ол туралы біздің қарауылшы
жауынгерлеріміз мәлімдеуді ұмытып кетіп, әлгі келушілерге де сес
көрсете алмаған. Қазіргі таңда бұл іс анықталған соң, біздің
қарауылымыздағы жауынгерлеріміз түгелдей жазаға тартылды. Бұдан
былай, осылайша қарауылымыздың ішкі жағына келіп жылқы бағу ісі
туындап жатса, біздің қарауылымзыдағы жауынгерлеріміз міндетті түрде
ұлықтарымызға мәлім ететін болады. Әлгі біз жаққа келіп жылқы
бағушылар ұсталып жатса, оларды да кешірмейтіндігіміз анық.
Сендер айтылған осы жәйттерден хабадар болған соң барша қазақ
жұртына ақыл-кеңестеріңді айтыңдар.
Деп,
Осы хат арнаулы жіберілді.
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64-құжат
Тарбағатайдағы хебе-и амбаны Улденнің мәлімдемесі, мұнда
«қазақтың ханы адам жіберіп, тарту-таралғы жасап, былтырғы
қарауылымыздан астыртын өтіп келіп мал баққан қазақтардың
тәлкіленген жылқыларын қайтаруды сұрады» деген жәйттар
айтылған (мәнжу тілінде. Қосымша хат: 1 дана)677
(Цяньлун жылнамасының 31-жылы 10-айдың 19-күні)678
Құжаттың транскрипция
→
wesimburengge.
aha ulden. iletu. udai gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. ere aniya juwan biyai
juwan juwe de hasak abulmenbet. abulai
abulbis sei baci takūraha burut isinjifi
ahasi de unggihe tot hergen i bithe be /
ahasi manju hergen i ubaliyabufi tuwaci.
bithede arahangge. duleke aniya
ejen i hese jihe ihan aniya ci ebsi be
ejen i hesei songkoi tehe bihe. tuttu seme
unite i ujan ci adun bašame ukte be
efuleme gaiha turgunde. be cooha tucike. /
burut hūwaliyasun oho bicibe. erdeni bek
hūwaliyasun ohakū. tuttu ofi. be nukte ci
cooha tucibufi gaiha. duleke aniya hojibergen be
jafafi sindaha amala nukte be guribure de
emu minggan sunja tanggū morin gaiha. weile
bisire niyalma be isebunbikai. gere niyalma /
adun be gaiha ofi. be baimbi. tere be
mende šangnareo. muse emu
ejen i albatu kai. meni jitele tuweri heture
juwari heture babe suwe sarao. jafaha
belek morin ilan akūnahakū babe burut
anggai akūmbumbi sehebi. ahasi burut de /
677
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Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 81-том, 325–326-бб.
Яғни 1766 жылы 20 қараша.
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suweni abulmenbet sei mende unggihe bithei
torgide akūnahakū babe burut anggai akūmbumbi
sehebi. sinde encu alara gisun bio. bici
ala seme fonjiha de. burut i alarangge.
mini jidere fonde abulmenbet se minde anggai
gisurehengge meni beye amasi genere ere /
sidende. meni nukte i ursebe. yar. yur i
ambasa tuwašatarao seme gisurehe. ereci jai
encu gisun akū seme alambi. ahasi burut i
alaha gisun be tūwaci. abulmenbet sei benjihe
bithede inu jonohobi. ahasi abulmenbet sede
karu bithe bume ofi burut de fulu /
gisurehakū. ceni alibuha ilan belek morin be
bargiyafi alban i adun de dosimbuha. ahasi
abulmenbet sede karu bure jalin alban i
suje i dorgici ilan acinggiyafi suwaliyame burut de
afabuha. geli burut de hontoho suje burut i
sasa jihe bobuk. maralcin. mungke de ilan /
ceceri šangname buhe. burut kemuni ili i
jiyanggiyūn de alibure bithe. belek morin
bi sere jakade. ineku biyai juwan duin de
burut be karun deri ili de unggihe.
ahasi abulmenbet sede karu buhe bithe be
gemu songkoi sarkiyafi mingšui agūi sede /
unggiheci tulgiyen ahasi abulmenbet sede
karu buhe bithei jise be songkoi arafi
suwaliyame gingguleme
tuwabume wesimbuhe..
abkai wehiyehe i gūsin emuci aniya omšon
biyai tofohon de /
fulgiyan fi i pilehe
hese saha. karu buhe gisun inu sehe.
←
(Төменде цин ұлығы Улденнің Әбілмәмбет, Абылай және Әбілпейіз
сынды қазақ хан-сұлтандарына жазған хатының көшірме нұсқасы)
→
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yar de tefi uherileme baita
icihiyara hebei amban. ambasai bithe.
hasak abulmenbet. abulai han. abulbis
sede afabume unggihe. suweni baci
takūraha burut isinjifi alibuha suweni
benjihe bithede. duleke aniya /
ejen i hesi jihe. ihan aniya ci
ebsi. be
ejen i hesi songkoi bihe. tuttu
seme. nukte i ujan ci adun
bašame. nukte be efuleme gaiha
turgunde. be cooha tucike. burut /
hūwaliyasun oho bicibe. erdeni bek
hūwaliyasun ohakū. tuttu ofi. be
nukte ci cooha tucibufi gaiha. duleke
aniya hojibergen be jafafi sindaha
amala. nukte be guribure de. emu
minggan sunja tanggū adun gaiha. /
weile bisire niyalma be isebumbikai.
geren buya niyalma i adun be
gaiha ofi. be baimbi. tere be
mende šangnareo. muse emu
han i albatu kai. meni jitele
tuweri heture. juweri heture babe /
suwe sarao. jafaha beleke morin
ilan. akūnahakū babe burut angai
akūmbumbi sehebi. duleke aniya suweni
hasak sa fafun be necime. meni
karun i dolo nuktecihe be. meni
amban tulesi bašara de. erken /
terken i gurirakū norome tehe turgunde
meni amban hojibergen be jafafi.
damu fafun be necihe mentek i
jergi uyun boigun i ulha be
ilan tanggū uyunju juwe keruleme
gaiha. ginggun icishūn i guriha ursei /
ulha be. amban inu gaiha
454

ba akū. hojibergen be sindaha.
mentek sebe umai nišalame icihiyahangge.
ere uthai cende kesi isibuha kai/
geli jonoci ombio. te suweni bithede.
emu minggan sunja tanggū morin
gaiha sehebi. geli suweni baranhak
se. ere aniya meni uliyasutai i
hebei amban be ucarafi. minggan
funcere morin gaiha seme alahabi.
ere uthai ishunde acanarak oho
erebe tuwaci. suweni niyalma gūnin i /
cihai holtome banjibume gisurehengge iletu.
suwe kimcici. uthai saci ombi.
jai suweni nuktere baita oci.
duleke aniya suweni meni
karun be dosifi nuktehe turgunde.
ili i jiyanggiyūn. yur, yar de
jifi baicame icihiyafi. meni hiya
hafasa be gemu weile araha
babe. gemu suwende afabume jasiha be.
suwe gemu saha kai.
suwe damu
suweni nukte i urse de cirlame
afabufi. meni meni jecen i dorgide
nuktebuci. dorgi tulergi uhei goro
golmin i
amba enduringge ejen i fergujeceke kesi be
alimbikai. ere jalin afabume ungguhe..

Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, пақырыңыз Улден, Илету және Удай, құлшылық етіп осы
мәлімдемені жіберу арқылы мұна жәйтті хабарлап отырмыз:
Биыл 10-айдың
12-күні, қазақтың Әбілмәмбет, Абылай және
Әбілпейіз сынды адамдары жіберген Бұрыт осында жетіп, бізге тот
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жазуында жазылған бір дана хатты әкелді. Пақырыңыз біз оны мәнжу
тіліне шамалап аудартқызып еді, онда былай делінген екен:
«Былтыр бізге Еженнен бұйрық түсті.
Сиыр жылынан бері біз Еженнің бұйрығы бойынша тұрып келе
жатқанбыз. Солай бола тұрып, біздің жеріміздің шетінен мал айдалып
кетіп, ауылымыз зардап шеккендіктен, біз әскер бастап жорыққа
шыққанбыз. Бұрыттар бізбен тату-тәтті болып тұрғылары келгенімен,
Ердени бек олай тұрғысы келмеді. Сондықтан да біз өз жерізден әскер
бастап шықанбыз.
Былтыр Қожаберген алдымен ұсталып, кейін босатылып, сонан соң ол
елді кері шегіндіргенде [олардың] 1 500 жылқысы ұсталып қалған.
Асылы, кінәсі барларды ғана жазалау керек еді ғой! Мұнда әр түрлі
адамдардың малдары әкетілген соң, біз мынаны тілейміз: осы малдар
бізге қайтарылып берілсе. Біз де Еженнің албатусымыз ғой! Сіздер біздің
ылғида қысты [қыстауда] өткізіп, жазды [жайлауда] өткізетіндігімізді
білмейді екенсіздер.
Бізден 3 жылқы сыйға тартылды. [Хатта] жеткізе алмаған сөздерімізді
Бұрыт өз аузымен жекізуге тырыспақ.»
Хат осылай жазылған екен.
Пақырыңыз біз Бұрытқа:
«Әбілмәмбет сындылар жіберген хатта «жеткізе алмаған сөздерімізді
Бұрыт ауызекі күйінде жеткізбек» делінген екен. Ендеше, олардың саған
арнаулы айтқан сөздері бар ма? Бар болса, айт» деп едік, Бұрыт былай
деді:
«Біз осылай жүрерде, Әбілпейіз бізге ауызекі күйінде «біз өзіміз кері
кеткен кезімізде Яр, Юр жерлеріндегі ұлықтар бізге тиесілі
адамдарымызға қарассып қойса» дегенді айтты. Басқа ешқандай сөз
айтқан жоқ.»
Пақырыңыз біздің байқауымызша, Бұрыт Әбілмәмбет сындылардың
хатындағы сөздерді қайталап отыр. Біз Әбілмәмбет сындылардың сол
хатына жауап хат жазатын болғандықтан, Бұрытқа артық сөз сөйлемедік.
Біз олардың тарту еткен 3 сыйлық жылқысын мұқият қарастырып,
патшалық мал фермасына апарып қосып жібердік. Сөйтіп, біз
Әбілмәмбет сындыларға қару сыйлық беру мақсатында үкіметтік торқа
қоры арасынан 3 топ торқа алғызып, оларды түгелдей Бұрыттың қолына
тапсырдық. Сонымен бірге, біз Бұрыттың өзіне де жарты топ торқа
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бердік; сонымен бірге біз келген Бәбік, Маралшы және Мүңкеге де 3 топ
шайы бердік.
Бұрыт «біздің Іле цзянцзюньге де әкелген хатымыз бен сыйлық
жылқыларымыз бар еді» деген соң, біз оларды осы айдың 14-күні
қарауыл бекетеріміз арқылы Ілеге атандырдық.
Біз өзіміздің Әбілмәмбет сындыларға жазған жауап хатымыздың да
көшірмесін жасап, оны Миңжуй мен Агуй сындыларға жібердік. Енді
міне, пақырыңыз біз сол жауап хатымызды сол күйінше көшіріп жазып,
патша ағзамның назарына ұсынып отырмыз.
Цяньлун жылнамасының 31-жылы 11-айдың 15-күні патша ағзам
қызыл сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырды: «Хабардар
болдым. Қайтарған жауап сөздерің орынды.»
(Төменде Улден сындылардың жазған жауап хатының көшірмесі)
Яр жерінде тұрып барлық істі атқаратын хебей-амбан қатарлы
ұлықтардың қазақ Әбілмәмбет, Абылай хан және Әбілпейізге жолданған
хаты. Сендер жіберген Бұрыт осында келіп, сендердің жолдаған
хаттарыңды жеткізді. Хатта былай деген екенсіңдер:
«....»679
Былтыр, сендердің қазақтарың заңды бұзып, біздің қарауылымыздың
ішкі жағына қарай қоныстанып келгендіктен, біздің ұлығымыз оларды
сыртқа қарай қумақ болған. Сонда, олар түрлі сылтаумен кері көшкілері
келмей, келген жерлерінде тұрып қалуға тырысқан. Сол себептен, біздің
ұлығымыз Қожабергенді тұтқындаған, және заңды бұзған Меңтеке
сынды тоғыз отбасының 392 бас малдарын айып ретінде әкеткен. Ал өз
ниеттерімен кері шегінген адамдарыңның малдарына біздің ұлығымыз
тискен де жоқ. [Кейінірек] Қожаберген босатылып, Меңтеке сындылар
жазалау соққысын ғана алған. Бұл әуелі сендерге көрсетілген жақсылық
емес пе! Бұны неге қайта-қайта көтере бересіңдер? Мына хаттарыңда
«1500 жылқымызды әлып кеттіңдер» деп жазыпсыңдар, ал биыл біздің
Уриясутайдағы хебей-амбанымызбен кездесіп қалып Бархақ есімді
адамдарың да «1000-нан астам жылқымызды әкеттіңдер» деген сиқты.
Мұндағы айтқандарыңның өзі бір-бірімен сәйкеспей тұр. Осыған
679

Мұндағы айтылған Әбілмәмбет сындылардың аттарынан жазылған хаттың мазмұны жоғарыдағы автордың өз
патшасына көтерген мәлімдемесіндегі тиісті мазмұнмен бірдей.
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қарағанда мына бір жәйт айқын көрінеді: сендердің адамдарың
ауыздарына келгенді айтып, сендерге жалған мәлімет берген. Тексеріп
көрсеңдер, бұған дереу-ақ көздерің жетер еді.
Ал былтырғы іс сендердің елдеріңнің кеселінен болған еді. Солай
болса да, сендердің ауылдарың біздің қарауылымыздың ішкі жағына
кіріп қоныстанғандықтан, біздің Яр, Юр жерлеріне тексеру жүргізіп
келген цянцзюньіміз осындағы біздің жауынгерлерімізді де жазаға
тартқан. Біз ол туралы да сендерге хат жіберіп, сендерге хабардар еткен
едік қой!
Сендер өз елдеріңе қатаң тәрбие беріп, оларды өз шекараларыңның
ішкі жағына тұрып мал бақызып, іші-сырты түгел болдырсаңдар, мәңгібақи ұлы патшамыздың керемет қамқорлығына ие боласыңдар ғой!
Жоғарыдағы айтылған жәйтқа байланысты осы хат жіберілді.

65-құжат
Іле цзянцзюнь Миңжуй сындылардың «үш бөлік қазақтың ханы
адам жіберіп, хат көтеріп, тарту-таралғы жасап, былтырғы
тәлкіленген жылқыларының қайтарылуын сұраған. Біз жауап хат
жазып, қару сый-сияпат жасадық» деген мағынадағы мәлімдемесі
(мәнжу тілінде)680
(Цяньлун жылнамасының 31-жылы 11-айдың 11-күні)681

Құжаттың транскрипциясы
→
aha mingšui. agūi gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. ere aniya juwan biyai orin
ninggun de. ulden sei baci
wesimbufi bithe dorgide. hasak abulbambit abulai
abulbis sei takūraha burut i gajiha abulbambit sei /
ahasi de unggihe tot hergen i bithe be
ubliyambufi tuwaci. duleke aniya
ejen i hese jihe. ihan aniya ci ebsi. be
680
681

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 82-том, 35–38-бб.
Яғни 1766 жылы 12 желтоқсан.
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ejen i hesei songkoi tehe bihe. tuttu seme. nukte i
ujan ci adun bašame. nukte be efuleme gaiha
turgunde. be cooha tucike. burut hūwaliyasun /
oho bicibe. erdeni bek hūwaliyasun ohakū.
tuttu ofi. be nukte ci cooha tucibufi gajiha.
duleke aniya hojibergen be jafafi sindaha amala.
nukte be guribure de. emu minggan sunja tanggū
morin gaiha. weile bisire niyalma be isebumbikai.
geren niyalmai adun be gaiha ofi. be baimbi /
tere be mende šangnarao. muse emu
ejen i albatu kai. meni jitele tuweri heture. juwari
heture babe suwe sarao. akūnahakū babe burut
anggai akūmbumbi sehebi. burut de fonjici. jai
encu gisun akū sembi. ahasi abulbambit sede
karu bithe bume ofi. burut de fulu gisurehakū. /
ere kemuni ili i jiyanggiyūn de alibure bithe. belek morin bi sere akade.
burut be karun
deri ili de unggiheci tulgiyen. abulbambit sei
benjihe tut hergen i bithe. jai ahasi abulbambit
sede karu buhe bithe be. gemu songkoi sarkiyafi
mingšui. agūi sede unggihebi seme /
wesimbufi benjihebi. sirame omšom biyai juwe de
burut ili de isinjiha. ede gajiha abulbambit sei
ahasi de alibure tot hergen i bithe be
murušeme ubliyambufi tuwaci. yar i ambasa de
alibuha bithei gisun de adališambi. burut de
fonjici. inu encu alara gisun akū sembi. /
baicaci. erei onggolo ahasi ere baita jalin
baicame icihiyaha turgun be. getukeleme bithe
arafi. abulai. abulbis de ulhibume yabubuha
bime. tee se geli ere baita jalin dalhidame
bithe alibuhangge ai gūnin seme burut de
fonjici. burut i alarangge. onggolo jiyanggiyūn /
ambasai minde afabuha bithe be gamame nukte de
isinafi. abulai se nukte de akū ofi. encu
niyalma tucibufi benebuhe bihe. tere bithe
isinara unde de abulai se geli han hojo be
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takūrafi. jiyanggiyūn ambasa de alibure bithe be
mini sasa benjikini sehe. han hojo beye nimeme /
ofi. mini beye teile jihe. abulai se neneme
afabuha bithe be alime gajire onggolo. ere
jergi turgun be sarakū ofi. uttu bithelehe
sembi. ubabe giyan i abulbambit sede karu bithe
unggici acame ofi. abulbambit sei ahasi de
alibuha ninggun belek morin be. ambasa i /
adun de dosimbufi. abulbambit. abulai. abulbis
sede karu belek bure doroi cekemu ninggun ajige
kofon suje sunja. suri duin. jai cende karu
afabume unggire bithe be gemu burut de
afabufi. burut de honin. kunesun cai šangname
bahabufi amasi unggihebi. abulbambit sede karu /
afabume unggihe bithei jise be
songkoi arafi.
gingguleme
tuwabume wesimbuheci tulgiyen. ulden sede inu saikini
seme yabubuhaci. erei jalin gingguleme
donjibume wesimbuhe..
abkai wehiyehe i gūsin emuci aniya jorgon biyai ice sunja de
fulgiyan fi i pilehe
hese saha sehe.
abkai wehiyehe i gūsin emuci aniya omšon biyai juwan emu..

ili i jergi babe uhereleme kadalara jiyanggiyūn
hiya kadalara dorgi amban kesi be aliha
kiyangkiyan baturu gung. teiji taiboo dorgi amban i
bithe. hasak han abulbambit. abulai wang
abulbis sede afabume unggihe. karu amasi
bithe unggire jalin. ere aniya omšon biyai /
ice juwe de. suweni takūraha burut ili de
isijifi. suweni afabure ninggun belek morin be.
gemu bargiyaha. gajiha mende alibure bithe be
inu tuwaha. duleke aniya meni yar i ambasa.
karun i dolo nuktere hasak sabe bašare de.
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erken terken i gurirakū menteke i jergi uyun /
boigon be. uthai jobolen jobohakū. damu morin
ulha be ilan tanggū funceme karuleme gaiha.
gūwa weile akū uthai gurihe ursei morin
ulha be. umai aššaha ba akū. ede
suwe giyan i
ejen i kesi be hukšeme. ere jergi urse be /
cirlame bargiyatame kadalaci acambime. elemangga morin i
ton be nemebume arafi. balai jabšan baime
bithelehengge waka oho. gūnici suweni beye
nukte de akū. meni beyese ere baita be
getukeleme baicame icihiyafi. abulai. abulbis de
ulhibume yabubuha bithe be alime gajire unde. /
ofi. fejergi buya ursei banjibuha gisun be
donjiha dere. ereci julesi. suwe damu suweni
fejergi urse be ciralame kadalame. meni meni
jecen i dorgide tefi. ekisaka banjime
enduringge ejen i mohon akū kesi be enteheme
goidatala alime be kice. buya ursei holtoro /
gisun be ume donjire. meni beye suwende karu
bure belek cekemu ninggun. suje suri uyun be
gemu burut de gamabuha be dahame. isinaha
manggi ton i songkoi bargiyakini. erei jalin
afabume unggihe..
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, пақырыңыз Миңжуй мен Агуй, құлшылық етіп осы мәлімдемені
жіберіп, патша ағзамға төмендегі жайытты хабар етіп отырмыз.
Биыл 10-айдың 26-күні Удай сындылардың бізге жіберген хатында
қазақ Әбілмәмбет, Абылай және Әбілпейіздің атынан бізге Бұрыт
келгендігін, сондай-ақ Әбілмәмбеттердің тот жазуында жазылған
хатында мынадай сөздер айтылғандығын мәлімдеген:
«Былтыр бізге Еженнен бұйрық түсті.
Сиыр жылынан бері біз Еженнің бұйрығы бойынша тұрып келе
жатқанбыз. Солай бола тұрып, біздің жеріміздің шетінен мал айдалып
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кетіп, ауылымыз зардап шеккендіктен, біз әскер бастап жорыққа
шыққанбыз. Бұрыттар бізбен тату-тәтті болып тұрғылары келгенімен,
Ердени бек олай тұрғысы келмеді. Сондықтан да біз өз жерізден әскер
бастап шықанбыз.
Былтыр Қожаберген алдымен ұсталып, кейін босатылып, сонан соң ол
елді кері шегіндіргенде [олардың] 1 500 жылқысы ұсталып қалған.
Асылы, кінәсі барлар жазаланған еді ғой! Мұнда әр түрлі адамдардың
малдары әкетілген соң, біз мынаны тілейміз: осы малдар бізге
қайтарылып берілсе. Біз де Еженнің албатусымыз ғой! Сіздер біздің
ылғида қысты [қыстауда] өткізіп, жазды [жайлауда] өткізетіндігімізді
білмейді екенсіздер.
[Хатта] жеткізе алмаған сөздерімізді Бұрыт өз аузымен жекізуге
тырыспақ».
Әбілмәмбеттердің хатында осылай делінген екен.
Сонан соң, Удай сындылар Бұрытты сұраққа алса, ол әлгі хатта
айтылғанан тыс мардымды сөз айтпаған болып шыққан екен. Ал Удай
Әбілмәмбет сындыларға хат қайтаратын болған соң, Бұрытқа артық еш
нәрсе айтпаған екен.
Сонан соң, әлгі қазақтар Іледегі цзяньцзюнімізге де хат жазып, жылқы
сыйланған себептен, Уадй сындылар Бұрытты қарауыл бекеттеріміз
арқылы Ілеге қарай жіберіп, сонымен бірге Әбілмәмбет сындылардың
тот жазуында жазған хаты мен өздерінің Әбілпейізге жазған жауап
хаттарының бір-бір дана көшірмесін бізге, пақырыңыз Миңжуй мен
Агуйға, жібергендігін айтқан.
Кейінірек, 11-айдың 2-күні, Бұрыт та Ілеге жетіп келді. Біз оның
әкеліп тапсырған Әбілмәмбет сындылардың бізге тот жазуында жазған
хатын межелеп аудартқызып көріп едік, мазмұны әлгі Яр жеріндегі
ұлықтарымызға жазған хаттарының мазмұнымен ұқсайды екен. Біз
Бұрытқа сауал қойған едік, ол айтар өзге сөз жоқ деді.
Бұрын, біз қазақтардың хатында айтылған осы іске арнаулы тексеру
жүргізіп, ол туралы Абылай мен Әбілпейізге хат жазып, мән-жәйді
түсіндіріп, ақыл айтқан болатынбыз. Енді, міне, олар бұл іске қатысты
қайтадан хат жазған екен. Біз Бұрыттан «сендер не оймен осылай
істедіңдер?» деп сұраған едік, Бұрыт былай деп жауап берді:
«Мен осыдан бұрын сіздер, цзянцзюнь ұлықтар, маған тапсырған
хаттарыңызды біздің ауылымызға апарғанда Абылай сындылар
аулымызда жоқ болған. Ал меннен тыс өзге адам жіберіп, өзге хат
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жіберген болсаңыздар да ол хаттарыңыз Абылайға әлі жетпеген. Сол
хаттарыңыз жетпей тұрып Абылай сындылар Ханқожа мен маған
«цзянцзюнь ұлықтарға хат апарып келіңдер» деген еді. Ханқожа
науқастанып қалған соң, мен өзім ғана осылай келдім. Абылай сындылар
сіздердің әлгі хаттарыңызды алмаған соң, сіздердің айтып тұрған бұл
жағдайларды білмеген. Сондықтан да осылайша хат жазып отыр».
Біз қағида бойынша Әбілмәмбет сындыларға жауап хат жазуға тура
келді. Олардың бізге тарту еткен 6 сыйлық жылқыларын біз ұлықтардың
мал үйіріне апарып қосқызып қойдық. Сонан соң, біз қару сый жасау
ережеміз бойынша Әбілмәмбет, Абылай және Әбілпейіз сындыларға 6
топ мақпал мен 5 топ жуан жіптен тоқылған торқаны сыйладық.
Сонымен бірге, біз өзіміздің оларға жазған жауап хатымызды Бұрытқа
тапсырдық. Сөйтіп, біз Бұрытқа қой, азық-түлік және шай беріп, оны кері
аттандырдық.
Біз өзіміздің Әбілмәмбет сындыларға жазып жіберген хатымыздың
түпнұсқасы бойынша көшірме жасап, оны патша ағзамның назарына
жіберіп отырмыз. Сонымен қатар, біз Улден сындыларға да осы жәйтті
білдіру үшін хат жібердік.
Аталмыш іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберіліп отыр.
Цяньлун жылнамасының 31-жылы 12-айдың 5-күні патша қызыл
қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырды: «Хабар алдым».
Цяньлун жылнамасының 31-жылы 11-айдың 11-күні.
(Төмендегі құжат Миңжуйдың Әбілмәмбет, Абылай және Әбілпейізге
жазған жауап хаты болып табылады)
Іле сынды жерлерді біртқтас етіп басқарып отырған цзянцзюнь, патша
гвардиясының чемберлені 682 , патшаның қамқорлығы арқасында
«киянкиян-батұр-гуң» 683 атағына ие болған, тайдз-тайбао 684 , доргиамбаннан 685 қазақ ханы Әбілмәмбет мен Абылайға, қазақ ваны 686
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Мәтінде «hiya i kadalara dorgi amban» деп хатталған. Қытайша баламасы «лин шивэй дачэнь» (领侍卫大臣).
Цин дәуірінде патша тарабынан берілетін құрмет атақтың бір түрі. Мұндағы «kiyangkiyan» сөзі «мықты,
қабілетті» дегенді білдірсе, «батұр» сөзі қазақ тіліндегі «батыр» сөзімен бір мағынада; Ал «gung» – қытай
тіліндегі 公 сөзінен келген, ол батыс елдеріндегі «дьюк» ұғымына жақын келеді (төмендегі «ван», «гун» сөздеріне
байланысты берілген түсіндірмеге қараңыз).
684
«Taidz taiboo» деп хатталған бұл тіркес қытайша 太子太保 («патшаның заңды мұрагерінің аға қорғаушысы»
деген мағынада) сөзінен келген. Бұл да Цин патшалық құрмет атағының бір түрі.
685
Автор жоғарыда өз лауазымының бір түрін «hiya i kadalara dorgi amban» деп атаған, ал мұнда өзін тағы «dorgi
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Әбілпейізге жазып жіберген жауап хаты. Бұл хат мына себептен
жазылған:
Биыл 11-айдың 2-күні, сендер жіберген Бұрыт Ілеге жетті. Сендердің
тарту еткен 6 сыйлық жылқыларыңды біз қабылдап алдық. Сондай-ақ
сендердің бізге жазып жіберген хаттарыңды да оқыдық.
Былтыр біздің Яр жеріндегі амбандарымыз қарауылымыздан өтіп ішкі
жағымызға келіп қоныстанған қазақтарды кері қуғанда, түрлі
сылтауларды айтып кері шегінбеген Мыңтеке сынды 9 отбасына зиян
келтірмей, тек олардан айып ретінде 300-ден астам жылқы мал тәлкілеп
алынған. Ал біздікілер күнә өткізбеген, дереу кері қайтқан
адамдарыңның жылқы малдарына тиспеген.
Асылы, сендер Еженнің қамқорлығына риза болып, сол адамдарыңды
жинап алып қатаң басқарғандарың жөн болар еді. Енді, міне, сендер
керісінше тәлкіленген жылқылардың санын асыра көрсетіп, жоқ жерден
пайда тауамыз деп хат жазып отырсыңдар. Бұларың дұрыс болмапты.
Шамасы, сендер өз ауылдарыңда жоқ болып, біздің аталмыш іске
байланысты хатымыз сендерге жетпеген боса керек. Сол хатта біз
өзіміздің қалай егжей-тегжейлі тексеру жүргізгендігімізді сендерге
түсіндірген болатынбыз. Сендер сол айтқанымыздан бейхабар болып,
өздеріңе қарасты қарапайым адамдарыңның ойдан шығарған
әңгімелеріне ғана сеніп отырсыңдар.
Осыдан былай, сендер өз қоластындағыларыңды мұқият басқарыңдар.
Олар өз шекараларыңның ішкі жағында тұрып тыныш өмір сүріп,
мәртебелі Еженнің таусылмас қамқорлығына мәңгі ие болуға тырыссын.
Қарапайым адамдарыңның өтірік сөздеріне сенудің қажеті жоқ.
Сендерге қару сыйлық ретінде біз өз аттарымыздан сендерге 6 топ
мақпал мен 5 топ жуан жіптен тоқылған торқа сыйлап, оларды Бұрытқа
тапсырдық. Жеткізілгеннен кейін, сендер сыйлық торқаларды осындағы
айтылған саны бойынша қабылдап алғайсыңдар.
Аталмыш іске байланысты осы хат арнайы жазылды.

amban» деп атап отыр.
686
Мәтінде «wang» деп хатталған бұл сөз қытай тіліндегі 王 сөзінен келген. Қытайдың дәстүрлі лауазым атағы.
Тарихтағы қытайдың иерархиялық жүйенсінде дәуірлік ерекшеліктері болып, азды-көпті өзгерістер болғандығына
қарамастан, ондағы патшалық билік иерархиясы былайша сатылап таралып келген: ди (帝, патша) → ван (王) →
гун (公) → хоу (侯) ∙∙∙. Цин патшалық дәуірінде «ван», «гун» сияқты лауазым атақтар патшалық әулетінен
шыққандарға немесе Цин патшалығына бағынған моңғол, ұйғыр сынды халықтардың жоғарғы билік иелеріне
беріліп тұрған.
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66-құжат
Іле цзянцзюньі Миңжуй қатарлылардың «Іле мен Яр жеріндегі
әскерлерімізді Лепсі сынды жерлерге барып шарлау жүргізуді
уақытша тоқтата тұрайық» деген мағынадағы мәлімдемелері
(мәнжу тілінде) 687
(Цяньлун жылнамасының 31-жылы 8-айдың 21-күні)688
Құжаттың транскрипциясы
→
aha mingšui ulden gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. onggolo aniyadari ili yar
juwe baci cooha tucibufi lebsi de kaici
acame. jecen be giyarime. šarabel. temurtu noor i
jergi bade. ili i cooha šolo bahara be /
tuwame emu mudan ganarame baicara babe toktobuha
bihe. ere udu aniya lebsi i jergi bade
emu siran i ududu mudan giyariha bašaha.
ere aniya gūnici hasak sa gelhun akū. hanci
hūlahame nuktenjihakū bime. šarabel. temurtu
noor i jergi ba. ili ci sandalabuhangge umesi /
goro. tuheke aniya ušsi i cooha. jai amba
nimanggi de morin kejine gasihiyabuha. ere aniya
ili ci geli emu minggan juwe tanggū cooha
tucibufi. yar de anafulame tebure jalin wacihiyašame
morin icihiyaha ofi. ne ili i morin i
hūsun labdu hafirahūn bime. yar i cooha /
šuwe karun ?689 de daruhai yabume . morin
inu elgiyen akū. giyan i ne bisire
morin i hūsun be hairame asarafi. oyonggo
alban de belhere be bodome majige teyebuci
acame ofi. ahasi uhei gisurefi. ere aniya
jecen giyarime baicara be taka ilijibuha. ishun /
aniya giyarime baicaci acara erinde. encu
687

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 80-том, 445–447-бб.
Яғни 1766 жылы 24 қыркүйек.
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Мұндағы бір сөз анық емес.
688
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toktobume icihiyafi
donjibume wesimbuki. erei jalin gingguleme
wesimbuhe.
genggiyen i bulekušereo..
abkai wehiyehe i gšin emuci aniya uyun biyai Juwan duin de /
fulgiyan fi i pilehe
hese. saha sehe..
jakūn biyai orin emu
←
Қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, пақырыңыз Міңжуй мен Улден, құлшылық етіп осы мәлімдемені
жазып, патша ағзамға төменгі жйтті хабарлаймыз.
Осыдан бұрын, «Іле мен Яр сынды екі жерден әр жылғы шығарылатын
әскерлер Лепсіге байрып бас қосып, әрі шекараға тексеру жүргізген
шақта, Іледегі әскерлер орай тауып Сарыбел мен Темурту көлі сынды
жерлерге бір мәрте әскери шарлау жүргізілсін» деп тоқтамға келген
болатынбыз. Жақын жылдарда, «Лепсі сынды жерлерге тексеру
жүргізілсін» деп жалғасты бірнеше мәрте қузастыру [бұйрық] болған. Ал
біздің ойымызша, биыл қазақтар өз беттерінше келіп бізге жақын жерге
қоныстана қоймас. Бұдан тыс, Сарыбел, Темурту көлі сынды жерлер де
Іледен тым алыс, өткен жылы үлкен қар болғандықтан Ушылық (Үш
тұрпаннан шыққан) әскерлеріміздің жылқылары тағы бір мәрте көп
зардап шеккен; Осы жылы, Іледен 1 200 әскер шығарылып Яр жеріне
шоғырландыратын болып, сол үшін барлық жылқыларымыз
пайдаланылған себептен, қазіргі таңда Іледе жылқы күші өте кем болып
тұр, ал Ярдағы әскерлер қарауыл бекеттерімізді тұтастыру үшін ылғида
әрі-бері жүріп тұру керек еді, соған қажетті жылқыларымыз да
жеткіліксіз болып тұр. Біз қазіргі қолымызда бар жылқыларымыз аяап,
сақтап, оларды үкіметтің маңызды шараларына дайындау мақсатында
біраз тынықтырып алуымыз керек. Осы себептерден де, пақырыңыз біз
бір ауыздан «патша ағзамға «осы жылы шекарада жүргізілетін шарлау
ісін уақытша тоқтатсақ. Келесі жылы шарлауға тиісті болған кезде
қайтадан бір тоқтамға келіп, істі атқарсақ» деген мәлімдеме көтерсек»
дегенді айттық.
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Сөйтіп, біз осы мәлімдемені жіберіліп отыр. Патша ағзам бұған
байланысты өз ақылын айтқай.
Цяньлун жылнамасының 31-жылы 9-айдың 14-күні патша қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалтырды: «Жақсы. Хабардар
болдым».
8-айдың 21-күні.

67-құжат
Іле цяньцзюнь Миңжуй сындылардың Іле жерінде жүргізілген
саудада қазақтардан айырбастап алынған малдардың саны туралы
патшаға көтерген мәлімдемелері (мәнжу тілінде. Қытай тіліндегі
осымша құжат: 1 дана) 690
(Цяньлун жылнамасының 31-жылы 8-айдың 21-күні)691

Құжаттың транскрипциясы
→
aha mingšui. agūi gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. ere aniya nadan biyai
orin jakūn. orin uyun. jakūn biyai Juwan
duin i jergi inenggi de. kere otok i
hasak hojibergen. bajiget otok i hasak /
akši. herji otok i hasak hūldai i jergi ilan
meyen hasak. ninju funcere niyalma. yalure
acare morin be dabume juwe tanggū funcere
morin. gūsin funcere ihan. emu minggan funcere
honin be dalime gajifi. siran siran i hūdašame
jihe be. hiya ciši. manju gūsai da /
sabingga. sertu. dasihere hafan alinda sebe
tucibufi onggolo icihiyaha songkoi hūdašabure de.
uheri emu tanggū juwan nadan morin. gūsin
690
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Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 80-том, 447–450-бб.
Яғни 1766 жылы 24 қыркүйек.
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emu ihan hūlašaha. erei dorgi. uju jergi
akta morin gūsin. jai jergi akta morin
dehi. baitalaci ojoro arsari ajirgan juwan /
emu. geo gūsin ninggun. gūsin ninggun geo de
nadan ajirgan acabufi. wesembure adun de
dosimbufi fusembume adulabume. funcehe nadanju duin
akta ajirgan. gūsin emu ihan be. gemu
adun de dosimbufi adulabume. baitalara de
belhebuki. morin ihan rome. udute yan udute /
jiha menggun goibure. baitalaha suje. suri. boso.
tonggo. yantarkū i narhūn ton be. encu
nikan hergen i getuke afaha arafi. gingguleme
tuwabume ibebuheci. tulgiyen. ceni gajiha honin i
dorgi. fusembuci ojoro be tuwame honin tome
ninggute jiha juwete fuwen i hūda toktobume gisurefi. /
boso menggun deri. hehe honin ninggu tanggū
orin duin. kūca orin ninggun udabuha. uheri
fusembure honin ninggun tanggū susai be. fusembure
adun de dosimbufi. fusembume adulabuha ci
tulgiyen. funcehe majige honin niman be geren
kūaran anggi i coohai ursede neigejeme dendeme /
tomilafi udabuhabi. erei jalin gingguleme
donjibume wesimbuhe.
abkai wehiyehe i gūsin emuci aniya uyun biyai juwan duin de
fulgiyan fi i pilehe
hese saha sehe. /
jakūun biyai orin emu.…
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, пақырыңыз Миңжуй мен Агуй, құлшылық етіп осы мәлімдемені
жолдау арқылы патша ағзамға төмендегі істті хабарлаймыз.
Биыл 7-айдың 28-, 29-күндері және 8-айдың 14-күні керей
тайпасынан шыққан қазақ Қожаберген, бәйжігіт тайпасынан шыққан
қазақ Ақши, қыржы тайпасынан шыққан қазақ Құлдай сынды үш топ
468

жалпы 60-тпн астам адам өздерінің мінген және жүк тасыған аттарын
қосқанда жалпы 200-ден астам жылқы, сондай-ақ 30-дан астам сиыр
мен 1 000-нан астам қойларын айдап, арт-артынан саудаға келді. Біз
хия мәртебелі Чиши, мәнжу қосынының басшысы Сабиңга, дашихирехаған лауазымды Алинда сындыларды осыдан бұрынғы тәжірибеміз
бойынша сауда жүргізуге жібердік. Нәтижесінде, жалпы 117 жылқы,
31 сиыр фйырбастап алдық. Олардың ішінде бірінші дәрежелі аттан 30,
екінші дәрежелі аттан 40, іске жарамды қарапайым айғырдан 11,
биеден 36 бар болып шықты. Мұндағы 36 бие мен 7 айғырды қосып
мал өсіру үйіріне жіберіп, сонда бағылса; Қалған 74 ат пен 31 сиырды
да мал өсіру үйіріне қосып, сонда бағылса. Олар керекке жарамды
болып даяр тұрса.
Біз жылқы мен сиырдың саны, оларды айырбастауға қанша сәрі
қанша мысқал күміс ақша кеткендігі, сондай-ақ қанша торғын-торқа,
бөз, жіп және шақпақ сынды заттардың кеткендігі туралы егжейтегжейлі тізімді қытай тілінде анықтап жазып шығып, патшаның
назарына ұсынып отырмыз.
Бұдан тыс, біз өсіруге болады-ау деген қойларды да әрбіреуін 6
мысқал 2 фэньнен айырбастап алуға болады деген сөзге тоқталып, бөз
және күміс ақша арқылы 624 ұрғашы қой мен 26 қошқар, жалпы 650
қой сатып алып, оларды да мал өсіру үйірге қосып, сонда баққызатын
болдық.
Қалған
ұсақтау
қойлар
мен
ешкілерді
әскери
бөлімшелеріміздегі жасақтарға мәжбүлеп бөліп беріп, оларға сатып
алғыздық.
Жоғарыдағы айтылған іске байланысты осы мәлімдеме патша
ағзамға арнайы жіберіліп отыр.
Цяньлун жылнамасының 31-жылы 9-айдың 14-күні патша ағзам
қызыл сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырған: «Жақсы.
Хабардар болдым».
8-айдың 21-күні.
Қытай тіліндегі қосымша құжат: Тізім
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Цяньлун жылнамасының 31-жылы 7-айдың 28-күнінен 8айдың 14-күніне дейінгі аралықта қазақтармен жүргізген саудада
мына малдар айырбастап алынды:
– Бірінші дәрежедегі ат: 30, әрбіреуіне 4 сәрі 7 мысқал күміс ақша
кетті;
– Екінші дәрежедегі ат: 14, әрбіреуіне 3 сәрі 6 мысқал күміс ақша
кетті;
– Үшінші дәрежедегі айғыр: 11, бие: 36, әрбіреуіне 2 сәрі 6 мысқал
6 фэнь күміс ақша;
– Сиыр: 31, әрбіреуіне 2 сәрі 2 мысқал күміс ақша кетті;
– Ұрғашы қой: 624, қошқар 26, әрбіреуіне 6 мысқал 2 фэнь күміс
ақша кетті;
Жалпы 117 жылқы, 31 сиыр, 624 ұрғашы қой және 26 қошқар
айырбастап алынды.
Аталмыш малдарды айырбастап алу үшін мынадай бұйымдар істетілді:
Құмыл жерінен бұрын және жақында әкелінген:
– Ені 8 чи болып келетін көк түсті үлкен «молун» кездемесі: 3 топ,
өз құны мен тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 59 сәрі 4
мысқал 4 фэнь күміс ақша кетті;
– Ені 4 чи болып келетін мақпал: 38 топ, өз құны мен тасымалдау
құнын бірге есептегенде бұған 148 сәрі 2 мысқал 4 фэнь күміс
ақша кетті;
– Ені 4 чи болып келетін, Янчжоу жерінеде тоқылған торқа: 8 топ,
өз құны мен тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 58 сәрі 7
мысқал 6 фэнь күміс ақша кетті;
– Беттерінде «Ван си» (万喜) иероглифтері айшықталған жылтыр
торқа: 5.5 топ, өз құны мен тасымалдау құнын бірге есептегенде
бұған 95 сәрі 3 мысқал 8 фэнь күміс ақша кетті;
– Орташа ақшыл түсті дарайы: 10 топ, өз құны мен тасымалдау
құнын бірге есептегенде бұған 18 сәрі 6 мысқал 7 фэнь күміс
ақша кетті;
– Киімнің тысына пайдаланатын дарайы: 1 топ, өз құны мен
тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 1 сәрі 4 мысқал күміс
ақша кетті;
– Шақпақ: 8, өз құны мен тасымалдау құнын бірге есептегенде
бұған 1 сәрі 7 фэнь күміс ақша кетті;
– Мақта жіп: 5 лян (сәрі), өз құны мен тасымалдау құнын бірге
есептегенде бұған 1 мысқал 5 фэнь күміс ақша кетті.
Үрімжі жерінен әкелінген:
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– Ені 6 чи болып келетін, жуан жіппен тоқылған торқа: 1 топ, өз
құны мен тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 6 сәрі 3
мысқал 8 фэнь күміс ақша кетті;
Сучжоу жерінен әкелінген:
– Айшық қызыл түсті «лу дуань» (潞缎) торқасы: 1 топ, өз құны мен
тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 5 сәрі 3 мысқал 2
фэнь күміс ақша кетті.
– Терең көк түсті «лу дуань» торқасы: 1 топ, өз құны мен
тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 5 сәрі 3 мысқал 2
фэнь күміс ақша кетті.
– Карамель түсті «зэ чоу» торғыны: 1 топ, өз құны мен тасымалдау
құнын бірге есептегенде бұған 3 сәрі 9 мысқал 5 фэнь күміс ақша
кетті;
– Айшық қызыл түсті «зэ чоу» торғыны: 1 топ, өз құны мен
тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 5 сәрі 5 фэнь күміс
ақша кетті.
Еркенд жерінен әкелінген:
– Хуэйсылардың (сарттардың) қызыл түсті боз: 170 топ, жасыл
түсті боз: 70 топ, көк түсті боз: 40 топ, ақ түсті боз: 216 топ,
жалпы 496 топ, өз құны мен тасымалдау құнын бірге есептегенде
бұған 198 сәрі 4 мысқал күміс ақша кетті.
Тікелей саудаға салынған күміс ақша: 74 сәрі.
Жалпылай айтқанда, аталмыш мерзімдегі саудаға 51.5 топ торғынторқа, 8 шақпақ, 5 лян (сәрі) мақта жіп, 496 топ сарттардың түрлі түсті
боз, сондай-ақ 70 сәрі нақты күміс ақша істетілген. Бұлардың жалпы
құны 881 сәрі 5 мысқал күміс ақшаға тән келеді.

68-құжат
Іле цзянцзюні Агуй сындылардың қазақтармен арадағы сауда
туралы патшаға көтерген мәлімдемесі (мәнжу тілінде. Қытай
тіліндегі осымша құжат: 1 дана)692
(Цяньлун жылнамасының 32-жылы 8-айдың 8-күні)693
Құжаттың транскрипциясы
→
692
693

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 85-том, 139–141-бб.
Яғни 1767 жылы 30 қыркүйек.
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aha agūi. iletu gingguleme
wesimburengge
donjibume wesimbure jalin. ere aniya nadan
biyai orin uyun ci anagan i nadan
biyai juwe nadan de isibume weisun
otok i bekei baital esdulat naiman otok i /
tumetai. bohodai. kere otok i hojibergen
ercisbai. argan otok i talihabul i
jergi jakūn meyen i hasak ilan tanggū
funcere niyalma yalure acare morin sunja tanggū
hamišara ihan sunja minggan funcere honin be /
dalime gajifi siran siran i hūdašame
jehe be manju gūsa da sabingga
guwaming. baidase. syatai. cengde. sertu.
secengge. nirui janggin hūtuk. tuwašara hafani
jergi janggin cidase sebe tucibufi onggolo
icihiyaha songkoi hūdašabure de. uheri juwe /
minggan jakūn tanggū susai uyun morin
duin tanggū uyunju juwe ihan hūlašaha
erei dorgi uju jergi akta ninggun tanggū
jai jergi akta emu minggan juwe tanggū
baitalaci ojoro arsari akta ajirgan sunja
tnagū ninju ilan. geo duin tanggū uyunju /
ninggun. eje ilan tanggū nadanju sunja.
uniyen emu tanggū juwan nadan. duin
tanggū uyunju ninggun geo de emu tanggū
emu ajirgan acabufi emu tanggū Juwan nadan
uniyen be suwaliyame fusimbure adun de
dosimbume funcehe akta ajirgan. eje be /
gemu alban i adun de dosimbufi aduleabume
baitalara de belhebuki. baitalaha suje. suri.
suberi. ceceri. boso. yatarkū i jergi
jaka i ton. morin. ihan tome ududu yan
menggun goibure babe encu nikan hergen i
ketuken afaha arafi gingguleme /
tuwabume ibebuheci tulgiyen. sunja minggan funcere
honin niman i dorgi hehe honin komso
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fusembuci ojorakū bime inu baitalara be
akū ofi. gemu geren aiman i hafan
cooha de dedeme domilafi udabuhabi. erei
jalin gingguleme /
donjibume wesimbuhe.
abkai wehiyehe i gūsin juweci aniya uyun biyai
ice juwe de
fulgiyen fi i pilehe
hese saha sehe.
jakūn biyai ice jakūn.
←
Құжаттың қазақ тіліне аудармасы
Біз, пақырыңыз Агуй мен Ілету, құлшылық етіп осы мәлімдемені
жіберіп, патша ағзамға төмендегі жәйтті хабарлаймыз.
Биыл 7-айдың 29-күнінен кібісе 7-айдың 17-күні аралығында, үйсін
тайпасынан Бекей, Байтал және Есдәулет, найман тайпасынан Төметай
мен Болходай (?), керей тайпасынан Қожаберген мен Ертісбай, арғын
тайпасынан Тәліқабұл сынды 8 топ жалпы 300-ден астам қазақ өздерінің
мінген аттары мен жүк тасу аттарын қосқанда жалпы 3 000-нан астам
жылқы, сондай-ақ 500-ге жуық сиыр, 5 000-нан астам қой айдап, артартынан саудаға келген. Сонда, біз мәнжу қосын басшысы Сабиңга мен
Гуамиң, Байдасе, Сятай, Чаңде, Сарту, Сечеңгені, нируй-жаңгин 694
лауазымды Хутукты, тувашатара-хафан-и-жергі-жаңгин 695 Чидасаты
жіберіп, осыдан бұрынғы іс атқару тәжірибеміз бойынша сауда
жүргіздірдік. Нәтижесінде жалпы 2 859 жылқы, 492 сиыр айырбастап
алдық. Олардың ішінде 600 бірінші дәрежелі ат, 1 200 екінші дәрежелі ат,
563 іске жарамды қарапайым ат пен айғыр, 496 бие, 375 пішілген бұқа,
116 сауын сиыр бар болып шықты. Мұндағы 496 биеге 101 айғыр қосып,
оларды әлгі 116 сауын сиырмен бірге мал өсіру үйырімізге қосып, қалған
ат, айғыр және пішілген бұқалардың барлығын үкімет мал үйіріне қосып
жіберіп, сонда іске жарамды етіп бақтырсақ.
Осы іске пайдаланған торқа, торғын, жұқа торқа, шайы, боз, шақпақ
сынды заттардың саны, сондай-ақ әрбір жылқы мен сиырға шаққанда
694

Цин патшалық төменгі әскери лауазымдарының бір түрі, қытайша баламасы «зо лин» (佐领) немесе «нюлу
чжанцзинь» (牛录章京).
695
Цин патшалық төменгі әскери лауазымдарының бір түрі, қытайша баламасы «фан юй» (防御).
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қанша күміс ақшаның кеткендігі туралы бір қытай тілінде тәпештеп
тұрып арнайы жазып шығып, оны патша ағзамның назарына ұсынып
отырмыз.
Әлгі 5 000 қой мен ешкінің арасындағы ұрғашы малдар аз да болса да
өсіруге жарамсыз болып шықты, бұдан тыс мұнда осы малдарды
пайдаланатын өзге себеп жоқ болғандықтан, біз оларды түгелдей әр
тайпадан құралған жауынгерлерімізге бөліп, сол жауынгерлерімізге
сатып алғыздық.
Жоғарыдағы айтылған іске байланысты осы мәлімдеме патша ағзамға
арнайы жіберіліп отыр.
Цяньлун жылнамасының 32-жылы 9-айдың 2-күні патша қызыл сиялы
қылқаламмен былай деп бұрыштама қалтырды: «Жақсы. Хабардар
болдым!.
8-айдың 8-күні.
Қытай тіліндегі қосымша құжат: Тізім
Цяньлун жылнамасының 32-жылы 7-айдың 29-күнінен кібісе
7-айдың 14-күніне дейінгі аралықта қазақтармен жүргізген
саудада мына малдар айырбастап алынды:
– Бірінші дәрежедегі ат: 600, әрбіреуіне 4 сәрі 8 мысқал күміс ақша
кетті;
– Екінші дәрежедегі ат: 1 200, әрбіреуіне 3 сәрі 7 мысқал күміс
ақша кетті;
– Үшінші дәрежедегі айғыр: 563, бие: 496, әрбіреуіне 2 сәрі 5
мысқал 3 фэнь күміс ақша;
– Сиыр: 92, әрбіреуіне 2 сәрі 5 мысқал күміс ақша кетті;
Жалпы 2 859 жылқы, 492 сиыр айырбастап алынды.
Аталмыш малдарды айырбастап алу үшін мынадай бұйымдар істетілді:
Құмыл жерінен бұрын және жақында әкелінген:
– Ені 8 чи болып келетін үлкен «мубэнь» кездемесі: 2 топ, өз құны
мен тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 59 сәрі 4 мысқал
4 фэнь күміс ақша кетті;
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–

Ені 8 чи болып келетін көк түсті үлкен «молун» кездемесі: 13.5
топ, өз құны мен тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 267
сәрі 8 мысқал 6 фэнь күміс ақша кетті;
– Ені 4 чи болып келетін торғын: 595 топ, өз құны мен
тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 4 908 сәрі 1 мысқал 5
фэнь күміс ақша кетті;
– Ені 8 чи болып келетін, таза көк түсті торқа: 1 топ, өз құны мен
тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 7 сәрі 3 мысқал 5
фэнь күміс ақша кетті;
– Беттерінде жүз көбелек айшықталған торқа: 5 топ, өз құны мен
тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 58 сәрі 5 мысқал 2
фэнь күміс ақша кетті;
– Беттерінде «Ван си» (万喜) иероглифтері айшықталған жылтыр
торқа: 9.5 топ, өз құны мен тасымалдау құнын бірге есептегенде
бұған 164 сәрі 7 мысқал 5 фэнь күміс ақша кетті;
– Ені 8 чи болып келетін, жуан жіппен тоқылған торқа: 130.5 топ,
өз құны мен тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 932 сәрі
3 фэнь күміс ақша кетті;
– Ені 8 чи болып келетін, Сучжоу жерінде тоқылған гүлді торқа:
302 топ, өз құны мен тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған
2 291 сәрі 8 мысқал 7 фэнь күміс ақша кетті;
– Гүлді жұқа торқа: 45 топ, өз құны мен тасымалдау құнын бірге
есептегенде бұған 84 сәрі 1 мысқал 5 фэнь күміс ақша кетті;
– Киімнің тысына пайдаланатын дарайы: 41 топ, өз құны мен
тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 57 сәрі 4 мысқал 8
фэнь күміс ақша кетті;
– Киімнің тысына пайдаланатын торғын: 43 топ, өз құны мен
тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 60 сәрі 7 мысқал 5
фэнь күміс ақша кетті;
– Ақ түсті «чуань чоу» торғыны: 77 топ, өз құны мен тасымалдау
құнын бірге есептегенде бұған 191 сәрі 9 мысқал 6 фэнь күміс
ақша кетті;
– Шақпақ: 17, өз құны мен тасымалдау құнын бірге есептегенде
бұған 6 сәрі 3 мысқал 4 фэнь күміс ақша кетті;
Сучжоу жерінен әкелінген:
– Терең қара түсті «лу дуань» (潞缎) торқасы: 45 топ, өз құны мен
тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 211 сәрі 5 мысқал
күміс ақша кетті.
– Кәті: 2 топ, өз құны мен тасымалдау құнын бірге есептегенде
бұған 8 сәрі 8 фэнь күміс ақша кетті;
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– Терең көк түсті «лу дуань» торқасы: 5 топ, өз құны мен
тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 26 сәрі 6 мысқал 2
фэнь күміс ақша кетті.
– Боз реңді «лу дуань» торғыны: 28 топ, өз құны мен тасымалдау
құнын бірге есептегенде бұған 131 сәрі 6 мысқал күміс ақша
кетті;
– Карамель түсті «лу дуань» торғыны: 12 топ, өз құны мен
тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 61 сәрі 3 мысқал 9
фэнь күміс ақша кетті;
– Боз реңді «зэ чоу» торғыны: 6 топ, өз құны мен тасымалдау
құнын бірге есептегенде бұған 23 сәрі 4 мысқал 9 фэнь күміс
ақша кетті;
– Ашық қызыл түсті «зэ чоу» торғыны: 2 топ, өз құны мен
тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 10 сәрі 1 мысқал 2
фэнь күміс ақша кетті;
– Ашық ақ түсті торғыны: 12 топ, өз құны мен тасымалдау құнын
бірге есептегенде бұған 13 сәрі 4 мысқал 2 фэнь күміс ақша кетті;
– Терең көк түсті «зэ чоу» торғыны: 63 топ, өз құны мен
тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 52 сәрі 6 мысқал 8
фэнь күміс ақша кетті;
– Карамель түсті «зэ чоу» торғыны: 22 топ, өз құны мен
тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 86 сәрі 5 мысқал 9
фэнь күміс ақша кетті;
– Терең қара түсті «зэ чоу» торғыны: 16 топ, өз құны мен
тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 62 сәрі 2 мысқал 7
фэнь күміс ақша кетті;
Хотан жерінен әкелінген:
– Хуэйсылардың (сарттардың) қызыл түсті боз: 146 топ, өз құны
мен тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 177 сәрі 9 мысқал
7 фэгь күміс ақша кетті.
Еркенд жерінен әкелінген:
– Хуэйсылардың (сарттардың) қызыл түсті боз: 500 топ, жасыл
түсті боз: 500 топ, ақ түсті боз: 2 171 топ, жалпы 3 171 топ, өз
құны мен тасымалдау құнын бірге есептегенде бұған 1 268 сәрі 4
мысқал күміс ақша кетті.
Жалпылай айтқанда, аталмыш мерзімдегі саудаға 1 593.5 топ торғынторқа, 47 шақпақ, сарттардан алынған 3 171 топ түрлі түсті боз істетілген.
Бұлардың жалпы құны 11 236 сәрі 3 мысқал 2 фэнь күміс ақшаға тән
келеді.
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69-құжат
Тарбағатайдың хебе-амбаны Улден сындылардың мәлімдемесі,
мұнда «Қожаберген сындылар бізге сәлем беру мақсатында ұлдарын
жіберіп, жылқы сылапты» делінген (мәнжу тілінде)696
(Цяньлун жылнамасының 32-жылы 8-айдың 4-күні)697

Құжаттың транскрипциясы
→
aha ulden. fuhu ginggulem
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. ere aniya anagan i
nadan biyai orin ilan de. karun i baci
benjihe. wak kere otok i hasak hojibergen.
hadz’abek se ceni jui janadoloot. bekmerdz’a sebe /
takūrafi.
ambasa de cohome elhe be baime. juwe belek
vorin jafame jihe. umai encu turgun akū
seme alambi. uttu ofi. ahasi hojibergen hadz’abek
sei jafaha juwe morin be bargiyafi. alban i /
adun de dosimbuhaci tulgiyen. namun ci suje
emke. ceceri juwe acinggiyafi. hojibergen. hadz’abek
sede karu belek bure doroi niyalma tome
hontohoto suje. ceceri emte be janadoloot sede
afabuha gambuha. janadoloot sebe ineku biyai orin
sunja de jurambufi amasi unggihe. erei jalin /
gingguleme
donjibume wesimbuhe..
abkai wehiyehe i gūsin juweci aniya jakūn biyai
orin jakūn de
fulgiyan fi i pilehe
696
697

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 85-том, 112-б.
Яғни 1767 жылы 26 қыркүйек.

477

hese saha sehe.. /
jakūn biyai ice duin.
←
Құжаттың қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Біз, пақырыңыз Улден мен Фуху, құлшылық етіп осы мәлімдемені
жіберіп, патша ағзамға төмендегі жәйтті хабарлаймыз.
Биыл кәбісе 7-айдың 23-күні, қарауылымыздағылар уақ-керей
тайпасының қазағы Қожаберген мен Қазыбектің Жандәулет, Бекмырза
есімді ұлдарын бізге бастап әкелген екен. Әлгі қазақтар пақырыңыз бізге
сәлем бергелі келген екен. Біз олармен кездесіп, мән-жәйді сұраған едік,
олар: «Әкелеріміз амбан сіздермен амандасу үшін бізді арнайы осында
жіберіп, сіздерге 2 жылқы тарту етті. Келуіміздің басқа себебі жоқ» деді.
Сөйтіп, біз Қожаберген мен Қазыбек сындылар тарту еткен 2 жылқыны
қабылдап алып, оларды патшалық жылқы фермасына қостырдық. Бұдан
тыс, біз қазынаыздан 1 топ торқа, 2 топ мақпал алып шығып, оларды
ереже бойынша Қожаберген мен Қазыбек сындыларға қару сыйлық
жасауға жұмдық. Аталмыш адамдардың әрбіреуіне жарты топ торқа, 1
топ мақпал беріп, оларды Жандәулет сындыларға тапсырып, солар
арқылы әкеткізетін болдық.
Жоғарыдағы іске байланысты осы мәлімдеме арнайы жіберіліп отыр.
Цяньлун жылнамасының 32-жылы 8-айдың 28-күні патша қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалдырған: «Жақсы.
Хабардар болдым».
8-айдың 4-күні.

70-құжат
Тарбағатайдағы хебей-амбан Улден сындылардың мәлімдемесі,
мұнда «қазақтың Ерәлі сұлтан сынды адамдары бізге сәлем беру
мақсатында елші жіберіп, тарту-таралғы жасады» делінген (мәнжу
тілінде)698

698

Құжат мына жинаққа енгізілген: ЦСМДХ, 80-том, 113–114-бб.
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(Цяньлун жылнамасының 32-жылы 8-айдың 4-күні)699
Құжаттың транскрипциясы
→
aha uldern. fuhu gingguleme
wesimburengge.
donjibume wesimbure jalin. ere aniya anagan i
nadan biyai Juwan uyun de. karun i baci
benjihe. hasak alcin otok i ereli soltong ni
takūraha elcin. onggolo elcin ome kemun /
hecen de dosifi. sunjaci jergi jingse. tojin
funggala šangnafi hadabuha atantai. aicibek
soltong ni takūraha elcin bodomtai sebe
acafi fonjici. alarangge. meni ereli soltong.
aicibek soltong se yar ci cuhucu de
gurihe be donjiha. ne meni nukte oroi /
gakca mod oi jergi700 uyalhatu sere bade
tehebi. ba sandalabuhangge goro bicibe. gūnin
hanci ofi. membe takūrafi coohome ambasa i
elhe be baime erelu soltong juwe morin
aicibek soltong juwe morin belek jafaha.
umai encu turgun akū seme alambi. ede /
ahasi suweni juwe soltong. ba sandalabuhangge
goro bicibe gūnin hanci seme meni elhe be
baime beleke morin jafaha be umesi urgunjembi.
muse gemu
amba enduringge ejen i emu adali albatu kai.
suweni ere gūnin jafahangge umesi saišacuka
seme gisurefi namun ci duin cekemu acinggiyafi
ereli soltong. aicibek soltong sede karu
belek bure doroi niyalma dome juwete cekemu be
atantai. bodombai sede afabume bufi. jafaha
duin belek morin be bargiyafi alban i
adun de dosimbufi adulabuhaci tulgiyen. /
699

Яғни 1767 жылы 26 қыркүйек.
Егер мәтін сөйлемі мұндағы «jergi» сөзімен оқылатын болса, онда ол «қазір біздің еліміз Орой-гансак-модо
сынды Уялхату деп аталатын жерде тұрады» деген түсініксіз мағынада болар еді. Біздің ойымызша, бұл жерде
асылы «wargi» (батыс) деген сөздің орнына «jergi» (қатарлы) сөзі қате жазылған.
700
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elcin jihe atantai. bodombai sede inu niyalma
dome ajige suje emte. kunesun honin
juwe. ufa gūcin ginggen. cai abdaha juwe
uhun šangname bufi. ineku biyai orin emu de
jurambufi amasi unggihe. erei jalin gingguleme
donjibume wesimburehe.. /
abkai wehiyehe i gūsin aniya jakūn
biyai orin jakūn de
fulgiyan fi i pilehe
hese. saha sehe.
jakūn biyai ice duin.
←
Қазіргі қазақ тіліне аудармасы
Пақырыңыз Улден мен Фуху құлшылық етіп осы мәлімдемені
жіберу арқылы патша ағзамға төмендегі жәйтті хабарлайды.
Биыл кәбісе 7-айдың 19-күні, қарауылдағыларымыз қазақ алшын
елінің Ерәлі сұлтаны жіберген елші, осыдан бұрын да елші ретінде
астана қаламызға барып сонда [патша тарабынан] сыйланған 5-ші
дәрежелі діңсе мен тотықұстың қауырсынын тағу мәртебесіне ие болған
Атантай мен Айшуақ сұлтан жіберген елші Бодамбайды бастап бізге
әкеліп, біз сол елшілермен кездестік. Сонда олар былай деді:
«Біздің Ерәлі сұлтанынымыз бен Айшуақ сұлтанымыз [сіздердің
әскери күштеріңіз] Яр жерінен Шәуешекке көшкенін естіді 701 . Қазір
біздің еліміз Урой-гакса-модоның батысындағы702 Уялхату деп аталатын
жерде тұрады. Жеріміздің аралығы алыс болғанымен, көңіліміз жақын.
Сол себептен, сұлтандарымыз бізді арнайы сіздер, амбандармен
сәлемдесуге жіберіп отыр. Сіздерге Ерәлі сұлтан 2 жылқы, Айшуақ
сұлтан 2 жылқы тарту еткен. Біздің келуіміздің басқа себебі жоқ».
Сонан соң біз оларға: «Сендердің екі сұлтандарыңыз «жеріміздің
аралығы алыс болса да көңіліміз жақын» деп бізге ссәлем беріп, жылқы
тарту еткендігктеріне өте ризамыз. Біз барлығымыз бір-бірімізге ұқсас
ұлы мәртебелі Еженнің албатусымыз ғой! Сендердің осындай ойда
701

Неме «сіздердің салып жатқан Яр қалашықтарыңыз». Мұндағы сөйлем мәнжуше «meni ereli soltong. aicibek
soltong se yar ci gurihe be donjiha» деп хатталған, бұл «біздің Ерәлі сұлтанымыз бен Айшуақ сұлтанымыз Ярдан
Шәуешекке шегінде деп естіді» деген түсініксіз мағына береді. Ісжүзінде, мұнда автор Цин патшалық әскери
күшінің Яр жерінен (олар әуелі сонда қазақ көшін тежеу мақсатында қалашық салып, әскер шоғырландырмақ
болған) Шәуешекке көшкендігін меңзеліп тұрғандығы анық.
702
Құжаттың жоғарыдағы «транскрипция» бөлімінінде берілген тиісті түсіндірмеге қараңыз.

480

болғандарың – өте құптарлық жәйт!» деп, қазына көмбеміздегі 4 топ
мақпалды703 алдырып, оларды ереже бойынша Ерәлі сұлтан мен Айшуақ
сұлтанға қару сый ретінде пайдаландық. Сөйтіп, біз олардың әрбіреуіне 2
топтан мақпал беріп, ол мақпалдарды Атантай мен Бодамбайға
тапсырдық. Сонан соң, біз әлгі тарту етілген 4 сыйлық жылқыны
қабылдап алып, оларды патшалық жылқы ұйырына косып, сонда
баққызатын болдық. Бұлардан тыс, біз елші болып келген Атантай мен
Боданбайдың әрбіреуіне 1 топ ені кіші торқа бердік. Біз сондай-ақ оларға
азық-түлік ретін 2 қой, 30 цзин 704 және 2 қорап жапырақ шай бердік.
Сөйтіп біз оларды осы айдың 21-күні кері аттандырдық.
Жоғарыдағы іске патша ағзам назар аударғай деп осы мәлімдеме
жіберіліп отыр.
Цяньлун жылнамасының 32-жылы 8-айдың 28-күні патша қызыл
сиялы қылқаламмен былай деп бұрыштама қалтырған: «Жақсы.
Хабардар болдым».
8-айдың 4-күні.

703

Мәтінде мәнжуше «cekemu» деп хатталған бұл торқа түрінің қытайша баламасы «Во дунь» (倭缎 ). ВТЦВЦ
кітабындағы шағатайша түсіндірмесінде бұл торқа атауын «бахмал» деп аударған (қараңыз: ВТЦВЦ, 3156-бет) —
біз осыған қарап аталмыш торқа атауының қазақша баламасын «мақпал» деп алдық.
704
Мәтінде мәнжуше «пштппут» деп хатталған бұл сөз қытайша «цзинь» (斤) деген ауырлық өлшем сөзінен
келген. 1 цзинь = 0.5 кг.
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