I тарау. Мүдделер тоғысындағы Жетiсу
Көршi мемлекеттердiң Жетiсудағы үстемдiк үшiн егесi
Бiрi батыстан, ал екiншiсi шығыстан тартылған Орынбор және Сiбiр әскери
бекiнiстер тiзбегiнiң 18 ғасырдың соңына қарай солтүстiкте өзара тоғысуы
нәтижесiнде Қазақстан батыс, солтүстiк және шығыс жақ беттерiнен
қоршауға алынды. Шамамен 3 мың шақырым қашықтыққа созылған бұл
шекаралық шепке арасы 25-30 шақырым 141 бекiнiс поселкалар орналасты.
Ресей үкiметi бұдан кейiнгi уақытта Батыс Сiбiр губерниялық әкiмшiлiгi
арқылы жүргiзiлген Орталық Азияға тереңдеп ену және онда бiржола орнығу
әрекетiне кiрiсiп кеттi.
Түпкi стратегиялық мақсаты Орталық Азияны өзiне қарату болған Ресейдiң
бұл бағыттағы әрекетi, әрине, тек Жетiсу арқылы ғана өрiс алатын едi. Ал бұл
кезде Жетiсуды жара ағатын Iле өзенiнiң шығыс жақ бетiнде
қытайлықтардың ықпалы байқалса, батыс бетiн Қоқан хандығы билеп
төстедi. Жетiсу үшiн талас барысында бұл екi мемлекеттiң де мүмкiндiгiн
жақсы түсiнген Ресей үкiметi, түптеп келгенде мәселенiң толық шешiмiн
табуы жергiлiктi халықтың көңiл-күйiне тәуелдi екендiгiн дәл бағалай бiлдi.
Оның үстiне бұдан бұрын қазақ халқының Кiшi және Орта жүз бөлiктерiн
өзiне қаратып үлгiрген орыс әкiмшiлiгiнiң қазақ билеушi топтарымен өз
мүддесi тұрғысынан жұмыс жүргiзу тәжiрибесi жеткiлiктi болатын. Сол
тәжiрибенi пайдалана отырып генерал-лейтенант Глазенап басқарған Сiбiр
әкiмшiлiгi Жетiсу билеушi топтарымен байланыс орнату мақсатында Сiбiрлiк
татар көпестерiн iске қосты. Жетiсу арқылы Ташкент, Бұхара әмiрлiгi және
Хиуа хандықтарына барып қайтып жүрген татар көпестерi Жетiсудағы
жағдай жөнiнде орыс билiк орындарына хабар жеткiзiп қана қоймай,
сонымен бiрге қазақ билеушi топтарын Сiбiр әкiмшiлiгiмен өзара
жақындастыру мiндетiн де қоса атқарды. Сондай-ақ бұл ойынға алдымен
тартылған да Жетiсу жерiндегi Абылай хан Үрпақтары Сөк, Едiл, Тезек
сияқты сұлтандар шоғыры болды. Сiбiрлiк татар көпестерiнiң белсендi
араласуымен жүрген бұл өзара “мәмiлегерлiк” әрекет көп Үзамай өз
нәтижесiн бердi де. 1819 жылы 11 қаңтарда Ресейдiң Министрлер Комитетi
сұлтан Сөк Абылайхановқа қарасты ұлы жүз қазақтарының үйсiн болысын
Ресей құзырына қабылдау жөнiнде Сыртқы iстер Коллегиясын
басқарушының баяндама хатын тыңдап, Сөк сұлтанды 1817 жылы жазған
өтiнiшiне сәйкес оған қарасты 55 462 адамымен, осы елге тән 802 359 бас
малымен империя құзырына қабылдау жөнiнде шешiмге келiп, бұл шешiмдi
патшаның бекiтуiне жолдайды. Өз ретiнде император комитет ұсынысын
бекiте отырып, Сөк сұлтан жiбермек өкiлдердi қабылдауға әзiр екендiгiн
бiлдiрiп, қазына есебiнен сұлтанға мешiт және үй салуға келiсiмiн берiп,
сондай-ақ жеке сiбiрлiк корпус командирiне Сыртқы iстер министрлiгi
арқылы әрбiр жарты жылдан соң ханның қарамағындағы қазақтардың мал
шаруашылығы жөнiнде мәлiмет жолдап отыруды тапсырады1.

Бұл құжатқа байланысты көзге көрiне бермейтiн, дегенмен зер сала қарап
аңғаруға болатын мынадай фактiлерге көңiл аудару артық емеc. Бiрiншiден,
Ұлы жүздiң үйсiн болысын басқаратын Сөк сұлтанның өтiнiшiн Министрлер
Комитетiне жеткiзiп отырған Батыс Сiбiр әкiмшiлiгiн басқарушы губернатор
генерал-лейтенант Глазенап, яғни белсендiлiк соның қолында. Сұлтан мен
үйсiн болысын билеушiлердiң қолы қойылған құжаттың түп нұсқасы жоқ. Ал
ол құжатта белсендiлiк кiмнiң тарапынан шыққандығы айтылуы әбден
мүмкiн ғой. Екiншiден, Министрлер Комитетi Глазенаптың Ұсынысы
бойынша ұлы жүзбен арадағы мұндай өзара жақындасу iсiне атсалысқан Сөк
сұлтан төңiрегiндегi үйсiн билеушiлерiмен бiрге, сұлтанға “ықпал жасай
бiлген” Семейлiк татар көпестерi Абдулғазы Гумиров пен Хамит Амировке
он кластық чинмен қоса Анна лентасындағы алтын медаль, мұсылмандық заң
жолдарын жеткiзген аудармашы, титулярлық кеңесшi Хасан Сейфламға Анна
лентасындағы алтын медаль, ағайынды татар Сафар және Құрбанқұл
Құрбанбақиевтарға да түрлi сыйлық белгiлейдi. Осы құжатта түрлi сыйлық
алушылар тiзiмiндегi сұлтан қызметiндегi екi молла да, яғни Мусагит
Микманов пен Абдулла Мыклюксев те аталады2. Бұлардың да татар
жұртынан болуы әбден ықтимал. Бұл iс жүзiнде Жетiсулық ұлы жүз
қазақтарының бетiн орыс әкiмшiлiгiне бұру iсiнде татар көпестерi, дiн және
iс адамдарының екеуара атқарған делдалдық қызметiнен хабар беретiн
фактiлер болса керек.
Сұлтан Сөк Абылайханов өкiлдерiнiң Петербургке патшаға барып
қайтқандығы жөнiнде құжаттық материялдарды бiз кездестiре алмадық.
Дегенмен, анығы сол, Жетiсу қазақтарын Қоқан және Қытай ықпалынан
ажыратып алу iсiне орыс әкiмшiлiгi бұдан былайғы уақытта да зор мән бердi.
Генерал-лейтенант Глазенаптың орнына генерал-губернаторлық қызметке
келген инфантериялық генерал Капцевич ендiгi уақытта ант алу iсiнде жеке
сұлтанмен шектелмей, бұл процеске сұлтандар тобын тартты. Ол 1823 жылы
орталық билiк орындарына ұлы жүз сұлтандарының өздерiне қарасты
халқымен Ресей империясының билiгiне өтетiндiгi жөнiнде ант
бергендiктерiн жеткiзедi. Ал 1824 жылы мамыр айында ұлы жүз
қазақтарының “орыс тағына сенiмдiлiгiн” бiлдiру ниетiмен Петербургке °дiл
төренiң Үұдары барып қайтады3.
Мiне бұл әрекеттердiң астарында мемлекеттiк және жеке бастық мүдделердiң
тоғысқандығы айқын. Мәселен, Ресей үкiметi Жетiсуды өзiне қарату арқылы,
бiрiншiден, қазақ жерiн өзiне қосып алу процесiн бiржола аяқтаудан, сол
арқылы, екiншiден, Орталық Азияға тереңдеп енуден, үшiншiден, Қытай
мемлекетiмен арадағы шекараны анықтай отырып, онымен сауда қатынасын
бiр қалыпқа салудан үмiттендi.
Жетiсулық сқлтандардың да белгiлi бiр мақсаттарды көздегенi әрине, толық
табиғи құбылыc. Бiздiң пайымдауымызша Жетiсу сұлтандарының бұл
мезгiлде орыс әкiмшiлiгiне ыңғай танытуына түрткi болған Қоқан
хандығының Жетiсу өңiрiне орнатқан ауыр алым-салық тәртiбi едi. Қоқан
феодалдарының зорлығынан ыққан қазақ ауылдары көп жағдайда Қытай
шекарасынан ары асып, бой тасалауға да мәжбүр болды. Қазақ ауылдарының

соңынан ере барған Қоқан елшiлерi Қытай билiк орындарынан көшiп барған
қазақтарды кейiн қайтаруды талап еттi4. Өз ретiнде бұл жағдайды бақылап
отырған Қытай үкiметi “Бұратаналардың өзара қақтығысулары үнемi болып
тұратын жәйiт. Оған тәңiр патшалығы ежелден араласқан емес,”-деген пiкiр
бiлдiрiп, шекарадан асқан қазақ ауылдарын “керi қайтарып тастау” жөнiнде
бұйрық бередi5.
Жетiсу жерiнен қора-қора мал айдап кетiп отырған Қоқан билеушiлерiнiң
Қазақ ауылдарына салған алым-салығы жергiлiктi халыққа жеңiл тиген жоқтын. Ол жөнiнде ұлы жүз албан ақыны Жанкiсi Өтемiс өлеңiнен мынадай
жолдарды оқимыз:
Келi түбiм деп алады,
Үшiр зекет деп алады,
Қожақ зекет деп алады,
Айтайын десең Ұрады,
ұрмақ түгiл қырады.
…Алдына салып айдайды,
Ашулансақ байлайды,
Хакiмi жоқ қазаққа
Теңдiк жоқ деп ойлайды.
Ел iшiнде ажарлы
Қыз, қатынды қоймайды,
Жақсыларды сөгедi,
Ат үстiнен тебедi,
Жүрексiнiп отырмын,
Айтар сөзiм көп едi6.
Жетiсу қазақтарын билеп-төстеген Қоқан хандығы өз елшiлерiн орыс өкiмет
орындарына жiберiп, Жетiсу жерiн өз иелiгi жариялап, Сiбiр әкiмшiлiгi
тарапынан байқалып отырған түрлi әрекеттердi тоқтатуды талап еттi.
Мәселен, 1825 жылы Ташкент құшбегi Қоқан ханы атынан Омбыға елшiсi
Сауытбек Сұлтанбековты аттандырып, оған Батыс Сiбiр генералгубернаторына жолдаған хатын тапсырады. Ол хатта мынадай пiкiр айтылған
едi: “Қадiм замандардан берi Ертiс дариясының бергi жақ бетiн бiз, ал арғы
бетiн Ресей иемденiп келе жатқан едi. Ендi соңғы алған мәлiметтерге
қарағанда орыстар Ертiстен бергi жаққа өтiп, бiздiң дiндестерiмiздiң жерiнде
құрылыстар жүргiзуде. Осы жағдайға байланысты бiздiң ханымыз сiздердiң
өкiлеттi адамдарыңызға осы хатты жолдай отырып, бұл құрылыстардың
себебiн сұрауды бұйырды: Сiз бұл iстi өз бетiңiзше жасап жатырсыз ба, жоқ
әлде жоғары мәртебелi патшаның бұйырығымен атқарып отырсыз ба? Өз
үкiмет орындарыма мәлiмет беруiм үшiн менi осы мәселеге байланысты
хабардар етуiңiздi сұраймын”7.
Бұл хатта көңiл аударарлық жағдай қоқан-орыс қатынасына байланысты дiн
мәселесiнiң де көтерiлуi едi. Ташкент құшбегi одан ары:”…Бұдан тысқары
мағлұм етерлiк нәрсе мынау: орыстар бiздiң мемлекетiмiзге сауда iстерiмен
келiп жылдап қалып қояды, бiрақ бiз оларды дiнiмiзге кiруге
мәжбүрлемеймiз. Олай болса, сiздер неге бiздiң дiндестерiмiздi өз

сенiмдерiңiздi қабылдауға мәжбүр етесiздер? Алдыңызға бiрер кiсi
мұқтаждықпен барса, сенiм және дiнiңiзге кiрудi шарт етiп қоясыз! Бiрер кiсi
көшiп баруға жай сұраса, тағы сол шартты қоясыз! Сiзден осы
айтылғандардың себебiн маған мәлiм етуiңiздi сұраймын, өйткенi бiз дағы
бұл әрекеттерге қарсы қажеттi шара қарастырайық”8.
Хаттан Ташкент құшбегiнiң Ресеймен арадағы сауда қатынасында орыс
әкiмшiлiгi тарапынан түрлi зорлық-зомбылықтарға, әсiресе дiни
тәкаппарлыққа жол берiлiп отырылғандығын ашық сынға алуы, оларды
тыюға шақыруы байқалады. Дегенмен бұл арада Қоқан құшбегiнiң екiншi
жақты дiни сенiмдi құрметтеуге шақыруы байсалды саясаттан гөрi, саяси
ойынға жақын көрiнедi. Өйткенi, Қоқан әмiрлерiнiң тура сол мезгiлде бiр
дiндегi қазақ пен қырғыз халықтарына жасап отырған қиянаты Исламның
ешқандай да қағидаларына сәйкес келмейтiн едi.
Омбы қалалық әкiмшiлiгiн басқаратын полковник Броневский Батыс-Сiбiр
генерал-губернаторының тапсыруымен Ташкент құшбегiне жауап хат
жолдайды. Онда: “Көп ғасырлардан берi Ұлы Ресей империясы қырғыз-қазақ
халықтарына және солтүстiк теңiзден Қара теңiз аралығындағы үлкен-кiшi
тайпаларға билiк жүргiзiп келедi. Ал қазақ даласы сауда салығынан тысқары
Қоқан әкiмдерiне салық төлегендiгiн, оларға бой Ұсынғандығын ешкiм де
бiлмейдi және бұл туралы мәлiмет жоқ,”9 - деген пiкiр айтылады.
Батыс Сiбiр әкiмшiлiгiнiң берген жауабынан Ресей үкiметiнiң қазақ даласына
әскери бекiнiстер салып, одан әрi тереңдеп ене түсу пиғылынан бас
тартпайтындығын, сондай-ақ Жетiсу қазақтарының Қоқан билiгiне тәуелдi
екендiгiн мойындамайтындығын ашық бiлдiру байқалады.
Сонымен, Жетiсудағы Қоқан әкiмдерiнiң зорлық-зомбылығының күшеюi, бұл
мәселеде Қытай билiк орындарының өздерiн бейтарап ұстауы, ал қазақ
қоғамының сырттан төнген қауiптен өз бетiнше қорғану қабiлетiнiң төмен
болуы сұлтандар тобын Ресей үкiметiнен қолдау iздеуге итермеледi. Оның
үстiне 1822 жылы Орта жүз жерiнде басталып кеткен әкiмшiлiк-басқару
реформасынан кейiнгi уақытта Ресей Жетiсу қазақтары үшiн де iргедегi
нақты әскери күшке айнала бастаған едi.
Жетiсу мен Солтүстiк Қырғызстанда Қоқан хандығы билiгiнiң орнауы қазақ
пен қырғыз халықтарының өзара қатынасына да жағымсыз ықпалын тигiздi.
Шамамен ХIХ ғасырдың 20-шы жылдарының басында қырғыздың солто,
саруу атты рулары Қоқанға бағынудан бас тартып ығысып, қазақ жерiне,
яғни Балқаштың батыс жақ бетi, Iле өзенiнiң бойына көшiп келедi. Қоныс
аударған қырғыздардың елiнде қалған адамдары солто мен саруудың
соңынан барғансып, көп жағдайда барымталап, жергiлiктi қазақтардың
малын айдап кетiп отырған. Бұл жағдай екi елдiң ара қатынасының
бұзылуына алып келген едi. Соның нәтижесiнде солто мен саруу бiрер жыл
қазақ жерiнде тұрып, кейiн қайта көшуге мәжбүр болған10.
Қазақ пен қырғыз ауылдары арасында орын алған мұндай оқиғалар жөнiнде
Н.А. Аристов қырғыздар тарихына арналған еңбегiнде Батыс Сiбiр генералгубернаторы П.М. Капцевичтiң Шығыс Сiбiр генерал-губернаторына
жолдаған хатына сүйене отырып мынадай фактi келтiредi. 1824 жылы Ыстық

көл маңындағы қырғыз жұрты Омбыға үш би және беделдi деген төрт
құрметтi адамдарынан тұрған өкiлеттiгiн жiберiп, Ресей құрамына енудi
қалайтындықтары жөнiнде тiлектерiн бiлдiредi. Ал мұндай өтiнiшке түрткi
болған негiзгi себептердiң бiрi Ыстық көлдiк қырғыздардың жоғарыда
аталған Сөк сұлтан басқарған үйсiн жұртымен арадағы қатынастарының
шиеленiсiп кетуi едi11.
Барымталық қатынас Ресей империясының құрамына енген орта жүз
қазақтарынан тыс жатқан ұлы жүз қазақтары арасында да орын алды. Ол
жөнiнде жұмыста сәл кейiнiрек сөз болады. Мiне, осы жағдайдың бәрi
қосыла келiп сұлтан Сөк Абылайханов бастаған ұлы жүз құрамындағы үйсiн
жұртын Ресей үкiметi тәртiбiне өтуге итермелейдi.
Сөк сұлтанның шамамен 1823-1824 жылдары тағы да жасаған жаңа
өтiнiштерiн негiзге ала отырып, сондай-ақ бұл жағдайды Балқаш көлi өңiрiне
орнығып алу үшiн пайдаланып қалуды көздеген Сiбiр әкiмшiлiгi 1825 жылы
мұнда подполковник Шубин бастаған әскер бөлiмшесiн шығарады12. Бұл
әрекетке бара отырып Сiбiр әкiмшiлiгi алдына мынадай мақсаттар қойды.
Бiрiншiден қазақ пен қырғызды өзара жарастыра отырып Ресейдiң бейбiт
пиғылда екендiгiн бiлдiрiп, екi халық арасында өз беделiн арттыра түсудi,
екiншiден, ұлы жүз қазақтарын Орта жүзде енгiзiлген ресейлiк басқару
тәртiбiне даярлауды және үшiншiден, Ресей үкiметiнiң Жетiсудағы қимыләрекетiне Қытай билiк орындарының көзiн үйретудi көздедi.
Қаратал өзенi бойына жеткен Шубин әскер бөлiмшесi Сөк Абылайханов
сұлтанға арнап үй, уақытша әскер адамдары орналасатын және азық-түлiк
сақтау үшiн бiрнеше шағын құрылыстар салады. Бұл жағдай бiрден
шекарадағы қытай әкiмдерiнiң назарына шалынып, тез арада Петербургке
Қытай үкiметiнiң наразылығы келiп жетедi. Ал Петербург болса өз
жауабында Қаратал өзенi бойындағы жердi Қытай мемлекетiне тиесiлi жер
санамайтындығын бiлдiредi. Бiрақ бұл мезгiлде Батыс Европадағы саяси
күреске бiлек түрiнiп араласып кеткен Ресей үкiметi Қытаймен арадағы
қатынаста орын алуы мүмкiн шиеленiске барғысы келмедi. 1826 жылы ол
Сiбiр басшылығына қазақ даласына тереңдеп енiп жаңа құрылыстар салуды
тоқтатуды, ал Сөк сұлтанның Қаратал бойына бекiнiс салып, сыртқы приказ
мекемесiн ашу жөнiндегi ұсынысынан бас тартуды және Қаратал бойындағы
әскер бөлiмшесiн кейiн шақырып алуды тапсырды. Салынған бiрнеше
құрылыс бұзылды13.
Осылайша орыс үкiметiнiң Жетiсуға тiкелей бет қою ХIХ ғасырдың 40-шы
жылдарына шейiн, яғни 20 жылдық мерзiмге шегерiлдi деп айтуға болады.*
Дегенмен бұл iске қатысы бар оқиға Жетiсу мен Семейдiң орта тұсы Аягөз
өңiрiнде жүрiп жатты. Жетiсу казак әскерiнiң тарихына еңбек арнаған
Н.Леденевтiң көрсетуiне қарағанда, ХIХ ғасырдың 20-жылдарының соңына
қарай Аягөз өзенiнiң бойында қоныс тепкен сұлтан Сарт Жошыұлы өзiнiң
бақталасы Сыбанқұл Ханқожинмен егес барысында Батыс Сiбiр генералгубернаторы Вильяминовқа өтiнiш бiлдiрiп, Аягөз бойындағы өзiне қарасты
жерден сыртқы округ ашып, Аягөз өзенiнiң бойына округтiк приказ
орталығын салуды ұсынады. Алғашында бұл ұсынысқа тосын қарап,

Қытай жағымен арадағы шиеленiстен қаймыққан орыс үкiметi, көп кешiкпей
Сарт Жошыұлының жобасын қабыл алады.
* Аристов Н.А. “Кыргызы или кара-киргизы” атты еңбегiнде: “Вероятно, этот
китайский протест был одной из главных причин приостоновки занятия
земель Большой орды на двадцать лет”, (С. 473) - деп жазды.
Өйткенi Сiбiр мен қытай қаласы Чугучак арасындағы сауда жолы бойында
жатқан Аягөзде орын тебу, екi мемлекет арасындағы сауда қатынасын
дамытуға қолайлы жағдай туғызатын едi. 1830 жылы Аягөз Сыртқы Округын
құру жөнiнде патша жарлығы шығып, келесi 1831 жылы қазiргi Аягөз
қаласының орнында Аягөз Приказы орналасатын қазыналық үйлер салына
бастады14.
Аягөз дуанының ашылуы белгiлi дәрежеде Ресей империясының Жетiсу
өңiрiне енуiне жеңiлдiк жасап, жол ашып берген оқиға болды. Орыс әскерiнiң
Аягөз бойына келгенiн естiген қытай билiк орындары мәселенiң егжейтегжейiне көз жеткiзу үшiн, өз әскер бөлiмшесiн жiбередi. Аягөзге келiп орыс
әскерiн көзiмен көрген қытайлықтар, орыстардың “сұлтан Сарт
Жошыұлының шақыруы бойынша”, оны басқа қазақ қарсыластарынан қорғау
үшiн келгендiгiн естiп, кейiн қайтады.
Дегенмен орыс қолдарының Аягөз өңiрiне келуi, бұл аймақтағы қазақ
ауылдарының өзара барымталық есеп айыруларын тоқтата алған жоқ.
Сыбанқұл Ханқожаұлының Сарт Жошыұлы ауылына және Чугучак пен
Семей арасындағы сауда керуендерiне шабуылы күшейе түспесе, бәсеңдеген
жоқ болатын. Н.А. Аристов Петербургте жарық көрген кiтапқа сiлтеме жасай
отырып, Сыбанқұл Ханқожаұлының Сарт Жошы мен орыс керуендерiне
жаулығының өрши түсуiн оның аға сұлтандық лауазымға iлiнбей қалуымен
байланыстырады. Бұл өңiрде мұндай күйге ұшыраған жалғыз Сыбанқұл
емес-тiн. Бауыры аға сұлтандықтан құр қалған Сартай сұлтан да ендi ғана аяқ
басқан жаңа билiкке қарсылық көрсетедi. Бұл екеуiн де орыс әскер адамдары
тұтқынға алып, жер аударады15.
Қазақ қоғамына тән болған қазақ ауылдарының өзара тынымсыз барымталық
есеп айырысулары, белгiлi дәрежеде, Жетiсу өңiрiнiң орыс империясының
құрамына енуiн тездеткен факторлардың бiрi едi. 1842 жылы өздерiн Аягөз
дуанына қарасты санайтын ұлы жүздiң үйсiн бөлiгiн басқарушы сұлтан Сөк
Абылайханов, Тiленшi Қарынбай және Бейбiт билер Сiбiр қазақтарының
шекара бастығы Вишневский мен Батыс Сiбiр Генерал-губернаторы
Горчаковқа арыз жолдап, мынадай жағдайды баяндайды: “Бiз, Аягөз
округына қарасты ұлы жүздiк үйсiннiң жалайыр бөлiмiнен 8-шi клас шендi
сұлтан Сөк Абылайханов және басқалар басымызды ие отырып төмендегi
жағдайды баяндаймыз:
Осы Аягөз дуанына қарасты аға сұлтан Бексұлтан Ағадаевтың
қарамағындағы болыс басқарушы сұлтан Барақ Солтыбаев өз билiгiндегi
адамдарымен және Садыр-Матай қарақшыларымен қоса санағанда барлығы
700 немесе 1000 адам қаралы қолмен ауылдарымызға баса көктеп кiрiп,
тонауға Үшыратты. Менiң Үлым Әлғазы осы жауыздардың қолынан қаза
тапты. Бәрiмiздiң бiрдей не малымызды, не мүлкiмiздi, не қазанымызды, не

киiм-кешегiмiздi, бiр сөзбен айтқанда ештеңемiздi қалдырмай алып кеттi.
Осы жасалған шабуыл нәтижесiнде мерт болған адамдардың санын айтудың
өзi де қиын, жерiмiздiң бетiн өлiктердiң тәнi жапты, олардың арасында жас
балалар да, әйелдер де көп. Бұл жөнiнде оқиғаның iзiн ала бiз Аягөз дуаны
приказына жеткiздiк, бiрақ оның қызметкерлерiнен бiзге ешқандай қайыр
болмады, тек Шекара Бастығы Мырза рұқсат берген күнде ғана iске
кiрiсетiндiгiн айтты да қойды.
Жоғары мәртебелiм, алдыңызда басымызды ие отырып өтiнемiз: бiздiң қолды
болған мүлкiмiздi қайтару мүмкiн болар ма екен? Өйткенi қазiр бiзде өмiр
сүруге қажет не киiм-кешек, не азық-түлiк, не баспана жоқ; мұнымен қоса
соншама көп адамдарымыз қаза тапты, сондықтан да бұл iс ұлы Мәртебелi
Императордың заңы бойынша шешiлсе деген тiлегiмiздi бiлдiремiз, оған бiз
1817 жылдан берi бағынғанбыз және осы мезгiл iшiнде ешқандай да
содырлық танытқан емеспiз. Қандай себептерге байланысты екендiгi белгiсiз
генерал Капцевичтiң кезiнде Көксу немесе Қаратал жағасында сыртқы округ
ашылатын болды деген сөзi сол болжам күйiнде қалды. Биыл, яғни 1842
жылы бiздiң болысқа келiп қайтқан Шекара Бастығы Мырза, наймандар келiп
малдарың мен мүлiктерiңдi шауып алып кетсе де, сендер оларға барымтамен
жауап қайтармаңдар деген бұйырық бердi. Оның бұйырығын орындап мiне
қазiрге дейiн ешқандай шарасыз тыныш отырмыз.
Ендi қазiр, шарапатты мырзамыз өзiңiзбен жүздесiп, мәселенi өз
ауызымызбен айтып түсiндiрудi жөн санап, қамқорлық жасауыңызды
күтпекпiз! Олай болмаған күнде бiзбен араз болыстармен арамызда жаулық
және қантөгiс оқиғалар орын алуы әбден ықтимал! Ал бiз Ресейге қарасты
халықпыз.
Осы баяндалғанды куәландырып арызға өз мөрiн қойғандар: Сөк
Абылайханов сұлтан, билер: Тiленшi, Қарынбай және Бейбiт”16.
Бiз бұл арада Сөк сұлтан бастаған жалайыр билерiнiң арыз-хатының
қазақшаға аудармасының тексiн толық күйiнде келтiрдiк. Құжаттардан
байқалғандай, Омбы әкiмшiлiгi Барақ сұлтанға қарсы ешқандай да шара
қолданбайды. Тiптен ол кейiн қызмет жағынан көтерiлiп, приказдың аға
сұлтаны дәрежесiне жетедi. Өйткенi Б.Солтыбаев орыс әкiмшiлiгi үшiн өз
адамы болатын. Ол жөнiнде сәл кейiнiрек айтылады. Оның үстiне руаралық
жаулық орыс әкiмшiлiгi үшiн тиiмдi едi. Хаттан қазақ ру-тайпаларының өзара
қарулы қақтығысының ауыр зардабын байқау қиын емес. Құжатта ұлы жүз
билеушiлерiнiң тарапынан қойылған негiзгi мәселелердiң бiрi, әрине,
жалайыр тайпасы орын тепкен Көксу немесе Қаратал өзендерi бойынан
Сыртқы приказ ашу туралы едi. Тура осындай ұсынысты Сөк сұлтан бастаған
жалайыр тайпасының басшылары келесi 1843 жылы 5 мамырда Сiбiр
қазақтарының Шекаралық Бастығы полковник Вишневскийге жолдаған
хатында тағы да бiлдiредi. Бұл хатта Жалайыр тайпасының Ресей құзырына
өтуге тiлек бiлдiруiне итермелеген басқа да себептер баяндалған мынадай
жолдар бар едi:“ …ант қабылданған уақыттан берi бiз сұлтан, би және
барлық қазақтар жоғарғы үкiметтен Қаратал өзенi жағасында Округтiк
приказ ашуды өтiнiп келемiз. Бiрақ ондай құрылыс әзiрге салынған жоқ. Егер

ондай шара iске аспаса Ташкенттiк билiк (Қоқан хандығын айтып отыр - авт.)
пен қара-қырғыздар, басқа халықтар барымта және басқа зиянды iстерiмен
бiзге тыныштық беретiн емеc. Соған байланысты бiз сұлтан, би және
старшындар өзiңiзден, қайырымды басшы ретiнде Округтiк приказ
ашылғанға шейiн өз өкiлдiгiңiздi белгiлеп, Қаратал бойынан құрылыс
салуыңызды, ал егер ол мүмкiн болмаған күнде, бiздi ташкенттiктер мен
қара-қырғыздардың қысымынан қорғау үшiн отряд жiберуiңiздi өтiнемiз.
Отрядты азық-түлiкпен қамтамассыз етудi өз мойынымызға аламыз”17.
1843 жылы жазылған бұл хат Қаратал мен Көксу аралығында үйсiн
ауылдарының жағдайының тым ауырлап кеткендiгiнен хабар берсе керек.
Мәселенiң мұндай сипат алуына осы ғасырдың 40-жылдарына қарай
қоқандықтардың Жетiсудағы белсендiлiгiнiң арта түскендiгi де өз әсерiн
тигiзгендiгi анық. Мәселен, 1843 жылы ұлы жүз билеушiлерiнiң бiрi
Ақымбек Абылаев қоқандықтардан көрген қысымын айтып орыс билiгi
құзырына өтуге әзiр екендiгiн бiлдiредi18. 1845 жылы үйсiндердiң ықпалды
билерiнiң бiрi Мәңке Нұрақов Ұлы жүздiң албан, суан, шапырашты, дулат
және сарыүйсiн руларының Ресей билiгiне өтуге ықылас бiлдiргенiн жеткiзу
үшiн Аякөзге келiп, жергiлiктi билiктен жанына тiлмаш және басқа
адамдарды қосып берiп, Омбыға жетуге көмектесулерiн сұрайды19.
ұлы жүз қазақтары тарапынан түскен өтiнiштердiң көбеюiне қарамастан
Ресей үкiметi Жетiсуға орналасу үшiн шешушi әрекеттерге көшуге асықпады.
Мұндай саясаттың ар жағында Қытаймен екi арадағы қатынасты
шиеленiстiрiп алудан қаймығу жатқан едi. Батыс саясатындағы түрлi
мәселелермен айналысуға мәжбүр болған, сондай-ақ iшкi экономикалық
мүмкiндiгi де шектеулi Ресей, Қытай сияқты мемлекеттi өзiне қарсы қойып
алудан жалтарды. Дегенмен, Ресей 1846 жылы өзiнiң Жетiсу өңiрiне қатысты
саясатында сапалы жаңа қадам жасауға мәжбүр болды. Оған себепшi болған
Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыстың осы жылдың
басында Жетiсу жерiн де қамтуы едi.
Кенесары хан Жетiсуда
Лепсi келiсiмi. Кене хан әскерiмен және ауылдарымен Жетiсу жерiне келетiн
болыпты деген сөз Омбы әкiмшiлiгiне 1842 жылы жеткен болатын. Бұл хабар
оған өте жайсыз тиюiнiң мынадай бiрнеше себептерi бар-тын. Бiрiншiден,
орыс әкiмшiлiгiнiң әлi де болса Ресейге қосылып үлгiрмеген ұлы жүз
қазақтарының Кене хан соңынан ерiп кетуi мүмкiн-ау деген қаупi күшейе
түстi. Бұл жағдай сөзсiз Ресейдiң Орталық Азияға тереңдеп ену мүмкiндiгiн
тарылта түсетiн едi. Екiншiден, Жетiсудың Кене хан қолына көшуi ендi ғана
Ресей үшiн қолайлы сипат ала бастаған орыс-қырғыз қатынасына да
жағымсыз ықпал етуi ықтимал болатын. Үшiншiден, бұл жағдай Ресейдiң
Қытай және Орта Азиялық хандықтарымен сауда қатынасына айтарлықтай
нұқсан келтiрерi айқын едi. Мiне осы баяндалған және басқа жағдайларды
ескере отырып Сiбiр әкiмшiлiгi 1842 жылдан бастап-ақ Жетiсу мен қырғыз

елi арасында Кенесары ханға қарсы түрлi айла-шараға кiрiсiп кеткен
болатын.
Ендi осы айтылған пiкiрдi аша түсетiн бiрнеше құжаттарға тоқталып өтейiк.
Сiбiр қазақтарының шекара бастығы полковник Вишневский 1842 жылы
қазан айының 19-да ғ 16,17 Қарқаралы және Ақмола округтiк приказдарына
жолдаған хаттарында мынадай деп көрсеттi: “Дошло до нас сведения, что
султан Кенесары Касымов, состоящий в Оренбургском ведомстве, намерен
обложиться, и из малой орды перейти в большую, кочующую за рекой Илей.
Вследствие чего давая знать об этом окружному приказу, я предписываю ему
принять деятельные меры, чтобы в случае, если Кенесары пойдет через
Акмолинский округ, то чтобы употреблены были все средства к охранению
наших киргиз от грабежа и малейшего между ними смятения, а если будет
возможно то захватить самого Кенесару, за что исполневшему это будет
сделано справедливое вознаграждение.
Возлагая это на личную и непосредсвенную ответственность окружного
приказа, обязываю его о всех сведениях, какие будут получены о движении
Кенесары мне доносить немедленно…”20.
Полковник Вишневский араға екi күн салып Аягөз округтiк приказына
жолдаған хатында ”құпия бақылаулар орнату арқылы Кенесарының ұлы
жүзге дәл қандай уақытта келетiндiгi, оны қалай қарсы алатындығы, сондайақ оның бұдан былайға пиғылы” жөнiнде ақпар жинауды тапсырып, “ұлы
жүз қазақтарының бiзге деген жаулық ниетiн сезе отырып Кенесарының
оларды бiзге қарсы айдап салуы ықтимал” деген тұжырым жасап, көктем
шыға Лепсi мен Қаратал арасындағы Ресейге қарайтын қазақтарды қорғауға
арнайы әскер бөлiмшесi шығарылатындығын хабарлайды21.
Қазақ қоғамының iшкi өзара қатынасынан жақсы хабардар полковник
Вишневскийдiң* бұл арада халықты ”бiздiкi” және ”өзгеге” бөлiп, олардың
алғашқысын “достық”, ал соңғысын “жаулық” ниеттегiлерге жатқызуы,
әрине, жайдан-жай емес-тiн. Келесi құжаттан полковниктiң мұндай сұрқия
ойынға бiлек түрiне кiрiскендiгi анық байқалады.
“21 октября 1842 года. №3031. Старшему Султану Бексултану Агадаеву.
… По полученным мною сведениям… султан Кенесары Касимов намерен
отложится из Оренбургского ведомства и пробратся в Большую Орду, а как
киргизы той Орды и без того беспокоют наши волости, Султан же Кенесары
по известным его дурным качествам, вероятно тоже их будет потому
подговаривать, то считая нужным предуведомить Вас об этом почтеннейший
Султан, прошу предупредить волости наши особенно кочующие за Лепсой до
Каратала, чтобы они были осторожны и приняли бы меры не допускать
делать себе обид, с наступлением же весны, я опять пошлю на Лепсу
значительный отряд дабы мог защищать волости наши от всяких покушении
со стороны киргиз Большой Орды.
Между тем прошу Вас почтеннейший Султан стараться секретно разузнать,
точно ли прибудет Кенесары в Большую Орду? Как он будет там принят? И
какие его намерения? И обо всем что только будете узнавать, уведомляйте
меня подробно, отправляя с нарочным конверты на эсаулу Нюхалову, для

пересылки ко мне, для токовой же общей пользы я полагаю Вы можете
употребить и Султана Барака, как известного мне своею преданностью и
защитою наших киргиз и я надеюсь, что Вы, навсегдашней преданности
правительству и заботливости о пользе народа, не упустите ничего
непринятию мер, удерживания надлежащего спокойствия, тишины, за что
мне приятно будет ходатайствовать для Вас у начальства, достойной
награды, а равно поощрения и для султана Барака. Подписал полковник
Вишневский”22.
Шекара бастығы Вишневскийдiң қолынан шыққан бұл құжаттан хат иесiнiң
Кене ханның “екi жүз рулары арасындағы алауыздықты пайдаланып кетуi
ықтимал деп” қауiптенуiнен, шын мәнiнде олардың арасындағы жер және
мал үшiн болып тұратын өзара талас-тартысты ушықтыра түсу ниетi бар
екендiгiн аңғару қиынға түспейдi. “ұлы жүз қазақтары онсыз да бiздiң
болыстарымызды мазалауда”, әсiресе “Лепсi мен Қаратал
*Полковник Вишневский араға көп уақыт салмай генерал-майор әскери
дәрежесiн алады. Өйткенi ол өзiн империяның қазақ жерiндегi құйтырқы
саясатын жүргiзуде “бағалы маман” ретiнде көрсетiп үлгiрген едi.
арасындағы бiздiң болыстарға абай болуды ескертiп, өздерiн
басындырмайтындай шаралар қарастыруды” тапсыруы,“көктемге қарай
көмекке үлкен отряд шығарып, өзiмiздiң болыстарды ұлы жүз қазақтары
тарапынан болуы мүмкiн қастандықтан қорғайтын” жағдай туғызуға уәде
бередi.
Сондай-ақ бұл хатта полковник Вишневский Кене хан және ұлы жүзбен
“күресте” өзiнiң кiмдерге иек артатындығын да ашық бiлдiредi. Ол әрине аға
сұлтанның өзi мен болашақ оның орнын басатын, шекаралық Орта жүз
болыстарының “қамқоршысы” сұлтан Барақ Солтыбаев. Бiр ескерерлiк
жағдай осы хатта және басқа құжаттарда Вишневский сұлтан Б.Солтыбаевты
өзiне аса сенiмдi адам ретiнде атайды. Бараққа және басқа “үкiмет пен халық
мүддесiне” қызмет жасағандарға басшылардан лайықты сыйлықтар
сұрайтындығын да ескертедi.
Оқиға көп күттiрген жоқ. Араға бар болғаны бiр айға жетер-жетпес уақыт
салып, Лепсi мен Қаратал арасындағы күзетте жүрген Вишневскийдiң әскер
бөлiмшесiнiң қолдауына сүйенген Барақ Солтыбаев сұлтан қараша мен
желтоқсан аралығында Қаратал бойындағы Сөк Абылайханов билеуiндегi
жалайыр болысына барып, ойран салды. Жоғарыда баяндалғандай сұлтанның
қанды жорығына мыңға жуық адам қатынасты23. Билiк орындары тарапынан
қоштау болмаса, мұнша адамның атқа қонуы, әрине, мүмкiн емес-тiн. Жәбiр
көргендердiң арыз-хатында баяндалғандай, олардың ауылдары орналасқан
жер үстiн өлiктердiң тәнi жапты. Бұл әрине билiк орындарының қолдауына
сүйенген содырлардың еркiнсуi едi. Құжаттарда берiлген фактiлердi талдай
отырып Сөк сұлтан қарауындағы ауылдарда орын алған бұл трагедияның бiр
ұшы келiп шекара қазақтарының бастығы полковник Вишневскийге келiп
тiрелетiндiгiн байқауға болады. Орыс әкiмi бұл шараны, белгiлi дәрежеде, бiр
жағынан орыс билiгiндегi қазақ руларының қандай күшке ие болатындығын,
екiншi жағынан әлсiреген, сынған жалайыр тайпасының орыс билiгiне

үрейлене қарап, қолтығына кiре түсуi үшiн ұйымдастыруы да әбден ықтимал
едi. Бiз қарап отырған мезгiлде Вишневский сияқты шекара бастықтарының
бағындыру арсеналында мұндай әдiс-айланың болуы мүмкiн екендiгiн ең
жоғарғы шенеунiктердiң қолынан шыққан құжаттардан да байқауға болады.
Сондай құжаттардың бiрiнде 1846 ж. 9 тамызда (2312) канцлер граф
Нессельроде Соғыс министрiне Жетiсудағы саяси жағдайға байланысты:
“…вообще усиление средств в местах, ближайших к кочевьям киргизов
Большой Орды, тем необходимее, что с одной стороны служат к вашему
обеспечению наших округов Средней орды, а с другой могут благотворно
действовать и на умы киргизов Большой орды, которые видя наши средства и
достаточную силу, чтобы отразить всякие злонамеренные покушения, через
это самое более будут держать себя в границах должного повиновения и
избавят правительство от дальнейших действии…”24, - деп жазды.
Ресми құжаттарда қазақ жерiндегi берекесiздiктi жойып, әдiлеттiк орнаттым
деп масаттанатын орыс билiгi жоғарыда баяндалған трагедияны тексерусiз
қалдырды, ал оны ұйымдастырушылар мен орындаушылар жауапқа
тартылудың орнына қызмет бабымен өстi. Вишневский келесi жылы жоғарғы
билiктен генерал-майор атағын алып, Кенесары ханға қарсы Сiбiр әкiмшiлiгi
тарапынан ұйымдастырылған шараларға тiкелей басшылық жасады. Генералмайор Вишневский өзiнiң сыбайласы сұлтан Барақ Солтыбаевты да
“қамқорсыз” қалдырған жоқ. Өз ретiнде ол түрлi “ерлiктерi” үшiн хорунжий
әскери атағын алып, Аягөз приказының аға сұлтаны дәрежесiне көтерiлдi25.
Өкiнiшке орай бiз бұл арада шенеунiк Вишневский мен феодал Солтыбаев
араларындағы “жекжаттық” қатынастың жай-жапсары жөнiнде ештеме айта
алмаймыз. Бiрақ бұл тарихи кезеңде қазақ ауқаттыларының өзара
бақталастық күресте орыс әкiмдерiне пара берiп өз iсiн бiтiрiп алуы, әдетке
айнала бастаған едi. Тура осындай жағдайға байланысты найман болысының
сұлтаны Сыбанқұл Ханқожин Николай I патшаға жазған хатында
қазақтардың өзара барымтадан және оған орыс әкiмшiлiк орындарының түрлi
қаскөйлiк пиғылмен араласуы нәтижесiнде отырған орындарынан басқа
жаққа көшiп кетулерiне байланысты өз пiкiрiн бiлдiре келiп:“…киргизы
откочевывают потому, что некоторые просят господина генерала прислать к
ним военный отряд для разбора военных споров, но когда прибывают
отряды, то начальники берут от киргизов взятки, захватывают от ответчиков
скот и имущество и, ничего не сделав по решению дел, возвращаются к себе,
после чего доносят генералу, что киргизы скрываются потому, что виновны.
От этого киргизы приходят в бедное состояние и, не находят средств к
существованию, занимаются барантой и воровством, отчего друг друга
разоряют,” -деп көрсетедi.
Сонымен Кене хан өз қолдары және ауылдарымен Жетiсуға 1846 жылдың
басында келдi. Ал орыс әкiмшiлiгi жергiлiктi қазақ ауылдары мен оларға
көршi қырғыздарды “тәкаппар” сұлтанға қарсы көтеру әрекетiн 1842 жылданақ бастап кеткен едi.
Орыс әкiмшiлiгiмен егестiң ұзаққа созылып кетуi, оның үстiне қарулы әскерi
мен соңына ерген ауылдардың шаруашылығы мен күнделiктi тiршiлiк қамын

ұйымдастыру iсi және оларды қажет бұйымдармен қамтамассыз ету азабын
басынан өткiзiп, қалжыраған Кене хан Жетiсу жерiне әбден шаршапшалдығып жеткен едi. Ол жөнiнде М.Н. Венюков “…Загнанный русскими
отрядами на крайний юг степи, он встретил здесь новых противниковкаракиргизов, и ими был погублен окончательно”26, - деп жазды.
Түрлi құжаттарда кездесетiн деректiк материалдарды салыстыра отырып,
Кене ханның Жетiсуға бет бұрғанда мынадай екi мақсатты көздегенiн
байқауға болады. Егер iсi сәттi жүрсе, ұлы жүз қазақтары мен қырғыздардан
құрылған жасақтармен бiрiге отырып Жетiсу, Солтүстiк Қырғызстан және
Шу бойын Қоқан үстемдiгiнен босатып, осы өңiрге орнығып, өз әрекетiн
одан ары жалғастыру едi. Ал егер бұл әрекеттен ештеме шықпаған күнде,
Ресей билiгi орнаған территориядан ұзап, Қытай құзырындағы Шығыс
Түркiстанға ойысу едi.
Жетiсу жұрты Кене ханды қалай қарсы алды? Осы мәселеге қысқаша
тоқталып өтейiк. Бұл сауалға бiржақты жауап беру оңайға түспейдi.
Дегенмен, тарихи деректердi тексере отырып мынаны байқауға болады.
Жетiсуға келгенге шейiн-ақ Кене хан мен оның әскерi, жанына ерген
батырлары жөнiндегi хабар, дақпырт қазақ даласына кең тарап, аңызға
айналып үлгiрген едi. Соған байланысты халық арасындағы оның беделi аса
жоғары болғандығы еш күмән туғызбайды. Ал ел билеген төрелер мен малды
байлар жөнiнде оны айту қиын. Олар Кене хан әскерi келсе малымнан,
тыныштығымнан айырыламын деп қорықты. Бұл ретте Жамбыл ақынның
естелiгiндегi “Ол етектен алған “иттерден” жеңiлдi ғой. Қазақтың
алауыздығы оңған ба? Кенесарының тiлеуiндемiн деп жүрген байлардың,
төрелердiң барлығы да патша әскерiне болысып кеттi, елдiң iшiне iрiткi
салды”27,- деген пiкiрдiң шындықтан тым алшақ еместiгiн байқауға болады.
Қара халықтың көңiлi Кене хан жағында екендiгiн орыс әскер адамдары да
жақсы бiлген. Мәселен, Жетiсудағы Кенесары қимылын бақылау үшiн
қойылған есауыл Нюхалов өзiнiң басшыларына берген есебiнде: “Әли мен
Сөк сұлтандар көмекке қанша қарулы қазақ бере алатындығы белгiсiз,
олардың сөзi бұлыңғыр, менiң өзiм де олардан мүмкiн болғанша аз адам
алмақ ниеттемiн, өйткенi бұл халық бiз үшiн жаңа болғандықтан әлi
бейтаныс, сенiмсiз, сондай-ақ бұлардың арасында Кенесары сұлтанға деген
ықыласы жақсылары көп екендiгi маған мәлiм”28, - деп жазды.
1845 жылдың қысын Қаратау маңында өткiзген Кене хан әскерi және
ауылдарымен келесi 1846 жылы, шамамен көкек айында Iледен өтiп, Көксу
өзенi бойындағы Майтөбе және Күренкей атты мекендерге келiп тоқтайды29.
Бұл Сөк сұлтан билiгiндегi негiзiнен жалайыр тайпасының ауылдары едi.
Кене хан келiп орналысқан соң, оған амандасуға келгендердiң алдында,
әрине, жергiлiктi жұрттың басшылары Абылайханов Сөк сұлтан, Әдiлов Әли
сұлтан, соның алдында ғана Омбыда болып қайтқан Нұрақов Мәнке би30
және басқа негiзiнен жалайыр жұртының бас көтерерлерi бар едi.
Бұл арадан Кенесары өз адамдарын Лепсi бойындағы болыстарға,
Тарбағатайға аттандырып, өзiн қолдауға шақырады31.

Кенесары әскерiнiң Аягөз округының iргесiне келiп орын тебуi, әрине,
сiбiрлiк орыс басшылығының мазасын алғандығы анық. Н. Леденев
“Кенесарының Аягөз округiне жақын келгенi жөнiндегi хабардың Омбыда
үрей туғызғандығын”32, - айтады. Шекара қазақтарының бастығы генералмайор Вишневский есауыл Нюхаловқа жолдаған хатында “Кенесары
Жетiсуда тұрғанда мұнда тыныштық, әрине, орнамайды, ал егер оған кiшкене
ғана табысқа жетуге жағдай туғызсақ, онда тек үйсiндер ғана емес, сонымен
бiрге бiздiң матайлық болыстарымыз да соған барып қосылары хақ”33, - деп
көрсеттi.
Жетiсудағы өз ықпалына қауiптiң төнгенiн терең түсiне отырып, Сiбiрлiк
басшылық орталық билiктiң тiкелей қолдаумен жедел әрекетке көштi.
Генерал-майор Вишневский 1-шi маусымға Лепсiге Аягөз округiне қарасты
болыс билеушiлерiн, Аягөз, Қарқаралы және Көкпектi приказдарының аға
сұлтандарын, сондай-ақ 1845 жылы мамыр айында Ресей билiгiне кiруге
ықылас бiлдiрiп өтiнiш жазған34 үйсiн және дулат руларының билушiлерiн
шақырды. Бiрақ Вишневский төре белгiлеген жиналыс Лепсiде 1 маусым күнi
болмай қалды.
Мәнке би ұлы жүз билеушiлерiнiң 1-шi маусым күнi Вишневский белгiлеген
жерге келмй қалуын ел арасында байланыстырады35. Ал шын мәнiнде мәселе
анағұрлым күрделiрек едi. Кене ханның әскерi және соңына ерген
ауылдарымен Жетiсу жерiне келуi ұлы жүз рулары арасында терең қобалжу
туғызған болатын. Ондай қобалжуды алғашқы айларда ел билеушi төрелер
мен бай-билер де бастарынан кешiрдi. Соған байланысты ел арасынан бiрауыздылық кеттi, елдiң пiкiрi екiге жарылды.
Ұлы жүз, оның iшiнде Жетiсу елi арасында байқалған бұл көңiл-күй белгiлi
дәрежеде генерал Вишневский арқылы Омбы генерал-губернаторлығына да
жеткен едi. Сiбiр әскер корпусының командирi князь Горчаков тура осы
жағдайға байланысты өз тұжырымын 1846 ж. 24 маусымда Соғыс
Министрiне жолдаған есебiнде былайша бiлдiрдi: ”…Қаратауға (бұл арада
Горчаков Қаратауды жалпы ұлы жүздiң жерi ретiнде алып отыр-авт.) келген
Кенесарының әрекетi және оны таяуда ғана Ресейдiң қамқорлығын
сұрағандардың (ұлы жүз руларын айтып отыр - авт.) iш тартып қарсы алуы
бiздiң ұлы жүз қазақтарымен ара қатынасымызды тым күмәндi жағдайға
тiреп отыр.
Мүмкiн, қазiр де көптеген округтардағы сұлтандар арасында құпия
қолдаушылары бар Кенесары арқылы ұлы жүз қазақтары солардың көмегiмен
болашақта бiздi қазақ даласынан бiржола қуып шығудан үмiттенбесе де,
әзiрге бiздiң қарудың күшi шекелерiне тие қоймаған бұл тайпалар өздерiне
тән жеңiл ойлықпен ең болмаса арзан да бай олжаға кенеле қояйық деген
пiкiрде болуы да ықтимал.
Бұдан ары генерал-губернатор соғыс министрiне “азиаттармен жемiстi
келiссөз жүргiзудiң ең сенiмдi әдiсi үрей туғызу” екендiгiн айта келiп, “егер
… Ұлы жүз қазақтары Кенесарымен одақ құрып шабуылдай бастаса”, онда
өзiнiң не iстейтiндiгiн императордан сұрауды, сондай-ақ одан “Кенесарыны

алғашқылардан болып қолдаушыларды” “өз ауылдарында” жазалауға рұқсат
әперудi өтiнедi36.
Лепсi кездесуiне қайта оралайық. Бiрнеше күнге созылған бұл кездесу 1846
жылы шамамен 19-23 маусым аралығында Лепсi өзенiнiң жоғарғы ағысы
бойында өтедi. Құжаттардың көрсетуiне қарағанда бұл Орта жүздiң үш
округтары (Қарқаралы, Көкпектi және Аягөз) және ұлы жүз ру басы
сұлтандары мен ел билеушiлерiнiң басын қосқан үлкен жиналыстың күн
тәртiбiнде бiрнеше мәселе тұрды. Олардың iшiндегi ең негiзгiлерi, әрине,
бiрiншiден ұлы жүздi Ресей құзырына қабылдау жөнiндегi орыс патшасының
жарлығын жиналғандарға жария ете отырып, ұлы жүз билеушiлерiнен ант
қабылдау және екiншiден (бұл орыс әкiмшiлiгi үшiн әрине негiзгiсi) Жетiсу
және ұлы жүз жерiне келген Кенесары ҚасымҰлына қатысты ел
басшыларының пiкiрiн бiлiп, мүмкiн болса оларды хан мен оның әскерiне
қарсы қою едi.
Генерал Вишневский жиналысты, әрине, Ресей императорының ұлы жүздi
Ресей құзырына қабылдағандығы жөнiнде жарлығымен жиналғандарды
таныстырудан бастады. Ондай шешiмнiң болғандығы жөнiнде генерал
Вишневский Мәнке биге сол 1846 жылы 7 маусым күнi хабарлайды37. Бiз
архив қорларынан, құжаттық жинақтардан орыс патшасының ұлы жүз
қазақтарын Ресей империясы құрамына қабылдағаны жөнiндегi жарлық
тексiн кездестiре алмадық. Демек, ондай жарлықтың болмауы да ықтимал.
Олай дейтiнiмiз мемлекеттiк канцлер Нессельроде 1846 жылы 16 көкек күнi
ұлы жүздегi саяси жағдайға байланысты патшаға жолдаған баяндамасында,
Омбыға ұлы жүз билеушiлерiнiң бiрi Әдiлев Әли сұлтаннан Нұрақов Мәнке
би бастаған өкiлеттiктiң империя құрамына алу туралы өтiнiшпен
келгендiгiн, сондай-ақ оларға князь Горчаковтың (Батыс Сiбiр генералгубернаторы) жағымды жауап бермегендiгiн және губернатордың бұл
позициясын императордың қолдауын өтiнген38. Ал бұдан кейiнгi екi ай
iшiнде ондай шешiмнiң қабылдана қою, әрине, екi талай едi. Демек Лепсi
кездесуiнде орыс патшасының ұлы жүздi Ресей құзырына қабылдағаны
жөнiндегi мәлiмдеме жасап, генерал Вишневский таза саяси алаяқтық жолға
түсуi әбден мүмкiн. Бұл қадамға бара отырып ол жалғыз мақсатты, яғни Кене
хан тарапынан төнген қауiп жағдайында Ресей мен ұлы жүз арасындағы
қатынаста шұғыл бетбұрысқа қол жеткiзудi көздеуi әбден мүмкiн едi.
Жиналғандар, әсiресе Ұлы жүз билеушiлерi бұл хабарды жақсы қарсы
алғандығы анық. Өйткенi орыс билiгi мен қаруы нақты күш екендiгiн,
олардан бүкiл қазақ жұрты ерлiгiне сүйсiнген Кене ханның өзi де ығатынын,
ығыса отырып оның ең ақыры осында, Жетiсуға келгенiн жиналған ел
басылары iштей түсiнетiн. Жиналғандардың ойына бiр сәт ру мен ру, ауыл
мен ауыл, көршi қырғызбен арадағы жер мен мал үшiн таусылмайтын
жанжалдан, ең ақыры жылда қылышын сүйретiп келiп алым-салық жинайтын
Қоқанның зорлығынан осы орыс билiгi мен қаруына сүйене отырып
құтылуымыз мүмкiн-ау деген пiкiрдiң келуi әбден мүмкiн. Осы үмiтке май
құя түскендей басты хабарды айтып үлгiре салысымен, генерал Вишневский
кеңеске жиналған апайтөс дала шонжарларының бiразына орыс патшасы

атынан сыйлықтар үлестiрдi. Басты сыйлық ұлы жүз сұлтандардың iшiндегi
жасы үлкенi және ықпалдысы, қалың дулатты билейтiн Абылайханның
немересi Әдiлұлы Әли төреге тидi. Оған орыс патшасы атынан подполковник
әскер атағы және Андреев лентасындағы алтын медаль берiлдi. Бұдан басқа
бiрiне Александров және бесеуiне Анна лентасындағы тағы алты алтын
медаль, сондай-ақ түрлi ленталар басқа да ұлы жүз билеушiлерiнiң мойнына
тағылды. Тағы бiр Анна лентасындағы алтын медаль осы кездесудi даярлау
iсiнде “тер төгiп” қызмет көрсеткен Аягөз округi приказының заседателi
Бекқожа Жүсiпбаевқа берiлдi39.
21 маусым күнi кездесуге келген Аягөз, Көкпектi және Қарқаралы округтерi
аға сұлтандарының, ұлы жүздiң дулат, албан, суан, шапырашты және
жалайыр руларының сұлтан және билерiнiң, сондай-ақ жиналған көп
жұрттың алдында ұлы жүз қазақтарын орыс билiгiне қабылдау салтанаты
болып өттi. Осы оқиға жөнiнде жазған Леденев Н. бұл шараның екi бөлiктен,
яғни ұлы жүздiң Ресей құрамына қабылданғанын ресми түрде жариялаудан
және “ұлы жүздiң халық көсемдерiнен Кенесарыны өз жауым деп санайтын
мiндеттеме алудан” тұрғанын жазады40.
Осы арада мынадай жағдайға көңiл аударуға тура келедi. Лепсi кездесуiне
қатысқан Орта жүз және ұлы жүз билеушiлерi, мазмұны жағынан өзара
айырмашылығы бар, мiнтеттемеге жақын екi құжатқа қолдарын қойған.
Олардың алғашқысына қол осы 1846 жылдың 19 маусымында, ал соңғысына
маусымның 23-де қойылған. Кездесуге қатысқан қазақтың екi жүзiн
билеушiлерiнiң ортақ құжатқа емес, бөлек құжаттарға, сондай-ақ бiр күнде
емес, араға үш-төрт күн салып қол қоюларының арғы астарында қандай сыр
жатқанын болашақта анықтай түсу, әрине, артық болмас едi.
Қысқа ғана осы құжаттардың мазмұны жөнiнде. Қарқаралы, Аягөз, Көкпектi
округтарының аға сұлтандары мен болыс басқарушылары Сiбiр
қазақтарының шекара бастығы генерал-майор Вишневскийдiң қатысуымен өз
қолдарымен 19 маусымда бекiткен алғашқы құжатта өздерiне мынадай
мiндеттеме алады: “…1) Қарқаралы, Аягөз және Көкпектi округтерiнiң халқы
өзара бейбiт қатынаста болып, заңға қайшы келетiн тонаушылық, барымта
және ұрлық әрекеттер жасамайды. 2) Билiк орындары орнатқан заңға
әрқашанда мойынсұнатын болады. 3) Болыстардың бiрiнде жыртқыш
қазақтар тобы шыға қалса әркiм де ол жөнiнде жақын көшiп жүргендерге
айтып, ескертiп және бәрi бiрiгiп, бiрауыздан жыртқыштар тобын жоюға
жұмылып, болған iстi Ресей үкiметiне хабарлайды…”41.
Аталған округтерге қарасты болыстардың iшкi өмiрiне қатысты бес баптан
тұратын бұл құжаттың ең өзектi бабы осы үшiншiсi едi. Ол баптың Кене хан
әскерiнiң осы төңiрекке жақын келiп, хан адамдарының Орта жүз округтерiне
келiп қайтуына байланысты, орыс билiгiне қарсы туып кетуi ықтимал бүлiктi
қайткенде де болдырмауға тырысу пиғылынан шыққандығын жеңiл-ақ
байқауға болады.
Араға үш күн салып, яғни 23 маусым күнi ұлы жүз билеушiлерi қол қойған
келесi құжатта патша әкiмдерiн мазалаған бұл пiкiр ешқандай да бүкпесiз
ашық айтылған едi. “1846 жылы маусымның 23-шi күнi ұлы жүз руларының

төмендегi аты-жөнi аталған сұлтандары мен билерi жалайыр, дулат, албан,
суан, шапырашты атынан мынаны айту үшiн өз мөрiмiз бен тамғамызды
қойдық: Қарқаралы, Аягөз және Көкпектi округтерiнiң аға сұлтандарымен
кеңесе отырып бiрауыз шешiмге келген, сондай-ақ шекара бастығы генералмайор және кавалер Вишневскийдiң қатысуымен бiздiң жаққа келген
бүлiкшiл сұлтан Кенесары Қасымұлы мен оның пiкiрлестерiн берiк сенiммен
жалпы халықтық тыныштықты бұзушы бiздiң жауымыз санап, онымен
ешқандай-да қатынас жасамай, Кенесары мен оның пiкiрлестерiнiң бiз тұрған
жерден кетуiн талап етемiз. Қазiр, сондай-ақ ол бiзден ұзаған соң да егер
оның Орта жүз қазақтарына, әсiресе жақын маңдағы округтердiң қазақтарына
қарсы жаулық әрекетiн байқап немесе естiп қалсақ, онда тура сол сәтте
бүлiкшiлдiң қастық қимылдарына жол бермеу мақсатында хабар беремiз”42.
Мiндеттемеге Сөк Абылайханов және подполковник сұлтан Әли Әдiлов
бастаған барлығы 11 сұлтан, 27 би мен 1 молла қолдарын қойған. Олардың
арасында белгiлi төре тұқымдарынан басқа Сары Алтайұлы, Диқамбай
Қапсаланұлы, Тiленшi Балпықұлы, Бейбiт Кенбабаұлы, Қотыраш Өмiрұлы
сияқты жалпы елге танымал тұлғалар да бар едi.
Бұл мұрағаттық құжаттың бұдан брын зерттеушiлердiң назарына түскенiмен,
бiрақ арнайы ғылыми талдауға алынбағаны, әрине, өкiнiштi-ақ. Өйткенi оның
астарында қым-қиғаш мүдделерден тұратын күрделi өмiрдiң табы жатыр.
Лепсi кездесуiнiң қорытындысы болған бұл құжат белгiлi дәрежеде Жетiсуға
жеткен Кене хан қозғалысының қайғылы тағдырын бiржола шешумен бiрге,
Жетiсу мен ұлы жүздiң өмiрiн орыс мемлекетiнiң доңғалағына бiраз мерзiмге
мықтап байлап та бердi. Осы тұжырымға келе отырып, аталмыш құжаттың
зерттеушiлер тарапынан әлi де болса талдана түсуге лайық екендiгiн айта
кеткендi жөн көремiз.
Сонымен бiз жоғарыда Лепсi келiсiмiне қол қойған ұлы жүз кiсiлерiнiң
бiразын атадық. Ал келiссөзге қатыспай, онда қабылданған құжатқа қол
қоймаған тұлғалар жөнiнде не айтуға болады? Ондай тұлғалар бар болса
кiмдер едi? Кене хан Жетiсуға келiп ат басын тiрегенде, арып-ашып келген
хан мен оның адамдарына қол үшiн берген сұлтан Рүстем Бөкейұлы болатын.
Орынбор губернаторы Обручев 1846 жылы 30 қыркүйекте соғыс министрiне
жолдаған хатында Жетiсудағы Кене ханмен кездесiп қайтқан Дәулеткелдi би
Беспаевтан алған хабарына сүйене отырып “…Кенесары өз ауылдарымен Iле
өзенiне жетiп, оның оң жағасына өтiп ұлы жүздiң сұлтаны Рүстемнiң
ауылына қосылды”43, - деген фактiнi келтiредi. Обручев хатында Рүстем
сұлтанның әкесiнiң атын бiлмейтiндiгiн айтады. Ал шын мәнiнде Рүстем
Абылай ханның ұрпағы, Орта жүздiң соңғы хандарының бiрi Бөкей ханның
немересi болатын. Орыс тiлдi деректердiң Рүстем сҮлтанды Кене ханның
туысы атайтындығы да сондықтан едi. Рүстем Бөкеев Кене ханмен
Кекiлiктiдегi соңғы түнге шейiн бiрге болды.
Жетiсуда Кене ханды шын көңiлден қарсы алған тұлғалардың бiрi
шапырашты Тойшыбек батыр. Бұл үлкен Ақсай өзенiнiң Қарасу өзенiмен
тоғысатын жерiне қоқандар салған атақты Тойшыбек бекiнiсiнiң иесi. Өзi де
және ұлдары Байсейiт пен Жанғаш та орыс билiгiнiң Жетiсуға енуiне

қарсылық көрсеткен. Н.А. Аристовтың көрсетуiне қарағанда Байсейiт
Тойшыбеков ұзынағаш шайқасына қоқандықтар жағында қатынасқан. әкесi
Тойшыбек кейiн Пiшпек бекiнiсiне өтiп, сонда кедейшiлiкте өлген44. Жамбыл
Жабаев өз естелiгiнде Кене ханның Iледен төмен түскенде, Қордайдағы осы
Тойшыбек батырдың аулына тоқтағанын айтады.
Ұлы жүз жерiнде Кене ханға қолдау көрсеткен тұлғалар жөнiнде кейiнiрек
тағы да сөз болады. Ал бұл арада Лепсi келiсiмiне байланысты айналып өте
алмайтын бiр мәселе - ол Кене хан Жетiсуға келген соң бұл өңiрде ел
арасында терең рухани жарылыстың орын алғандығы. Бұдан бұрын да Кене
хан қозғалысына байланысты Қазақстанның басқа да өңiрлерiнде көрiнiс
берген қоғамдық ойдағы өзара қабыса алмайтын екi жақты ұстаным Жетiсуда
да байқалды.
Орыс мемлекетiнiң жоғарғы басшылығы Кене хан қозғалысына қарсы
ұйымдастырылған Лепсi келiсiмiне аса жоғары баға бердi. Лепсi бойында
қазақ билеушiлерiмен болып өткен келiссөз нәтижесiнде Кене ханға қарсы
қабылданған құжат жөнiнде хабар ала салысымен мемлекеттiк канцлер
Нессельроде Ресей императорына бұл мәселе жөнiнде арнайы баяндап
шыққан соң, князь Горчаковқа алғыс сезiмiн бiлдiрiп хат жолдайды. Онда
Лепсi келiсiмiне мынадай баға берiлген едi: “Отложением от 8 июля № 64
Ваше сиятельство уведомили меня о благоприятном обороте, который
приняли дела и отношения наши с киргизами Большой орды,
поколебавшиеся на время появления между ними мятежнаго султана
Кенисары.
Из доставленных Вами сведений видно, что родоначальники с их киргизов
ныне окончательно признали себя подданами Его Императорского
Величества и особыми актами, утвержденными подписью султанов и
почетнейших лиц всех племен, обязались прекратить прежнюю против
наших киргизов, не содействовать ни в чем султану Кенисары и не терпеть
его среди себя; наконец, оказывать защиту и покровительство Российским
караваном при прохождений оных через их кочевья.
Отношения сие я имел счастье представить в подлиннике на
благоусмотрение Государя Императора.
Его Императорское Величество, прочитав с удовольствием содержащиеся в
оном подробности, в то же время изволил одобрить новые распоряжения,
Вами сделанные, чтобы в прилегающих к Большой орде округах наших
продолжались меры деятельности и осторожности до тех пор, пока султан
Кенисары не удалится по крайни мере за реку Или”45.
Ендi Лепсi келiсiмiнiң салдары жөнiнде. Әрине Лепсi келiсiмiне қолдарын
қойған ұлы жүз билеушiлерi Кене хан бастаған азаттық қозғалысқа орыс
әкiмшiлiгi тарапынан ең соңғы соққы берiлгенiн, ол соққыға өздерiнiң де
қолдау жасап, бас изегендерiн түсiнбеуi мүмкiн емес, түсiндi, сезбеуi мүмкiн
емес, iштей езiлiп сездi. Тек, әрине, бәрi бiрдей емеc.
Лепсiде өткен келiссөздiң нәтижесiн естiген Кене хан мәселенiң қандай бағыт
алғаның терең ұғынды. Бұл кезде ол шамамен бiр жағында Балқаш, ал екiншi
жағынан Iле өзенi ағатын, ал үшiншi бетi батпақты көп ұсақ көлдермен

қоршалған, соған байланысты жергiлiктi халық “Қамау” деп атап кеткен
жарты аралға орналасқан едi. Шамамен жарты аралдың ұзындығы 70, ал
көлдененi 5-тен 12 шақырымға шейiн созылады екен46. Жалпы алғанда бұл
Кене ханның көлiгi мен малына аса қолайлы қоныс бола қоймағандығы анық.
Лепсi келiсiмiнен соң Кене хан ауылдарымен Iле бойлап жоғары көтерiлiп,
Қытай шекарасына таяу маңдағы Үйгентас атты жерге келiп, ағасы
Саржанның ұлы Құдайменденi жанына Шоқпар би Бақтыбай ұлы мен Сұйдақ
қожаны, сондай-ақ сыйлық үшiн деп 9 арғымақты қосып Қытай үкiметiнен
оның жерiне енуге рұқсат сұрап қайтуға аттандырады. Араға бiр ай салып
оралған елшiлiк ханға Қытай билiк орындарының Кене ханды қабылдап,
орыс патшасымен ара қатынасын бұзып алуға барғысы келмейтiндiгi туралы
айтқан жауабын жеткiзедi47. Қытай елшiлiгi әкелген хабар Кене ханды
тұйыққа тiреген едi.
Бұған қосымша тамыз айында ел арасында “Омбы жақтан Кене ханға қарсы
қаруланған әскер қолдары шығыпты, олар жақын арада Аягөзге келiп жетедi
екен” деген қауесет ел арасына кең тарап кеткен болатын48. Бұл қауесетке
“Аягөз округiнен Бөлен Шанхаев пен Барақ Солтыбаев, ал Қаратал бойынан
Сөк Абылайханов пен Әли Әдiлев сұлтандар бастаған қазақ қолдары
Аягөзден шыққан орыс әскерiмен бiрiгiп, Кене ханмен соғысуға аттанады
екен” деген сөздер қосылады. Жалпы бұл айтылғандардың бәрi де негiзсiз
емес-тiн.
1846 жылы 19 шiлдеде канцлер Нессельроде Соғыс Министрiне жолдаған
хатында ұлы жүзге жақынырақ шекарада, “олардың арасында бүлiкшiл
Кенесары жүрген шақта” “әскер күштерiн топтастыру пайдалы шара болар
едi” деген пiкiрдi айта келiп, тiптен “егер мұқтаждық туса әскердiң бөлiгiн
тереңiрек, яғни сұлтан Сөк Абылайхановтың қонысына шейiн апару” орынды
болмақ деген ойды бiлдiредi49. Осы құжатта Нессельроде Сiбiр басшылығына
“ұлы жүз қазақтарының бөлiгi Қытай иелiгiне ене көшiп жүредi (тiптен қайсы
бiрi Үйгентастан асып, Қытай қарауылдарынан да өтiп), ал одан ары олардың
iзiне түсу мүмкiн емес, ол жақта Кенесары немесе сол сияқты қаскүнемдер
әрқашанда өзiне сенiмдi бой тасалайтын орын таба алады”, - деп көрсетiп,
мұндай жағдайға жол бермеуге нұсқайды50.
Мiне, осы баяндалған фактiлердiң бәрi қосыла келiп қыркүйекте Кене ханды
соңына ерген елiмен бiрге Қамал жарты аралынан көтiрiлiп, Iледен өтiп, Шу
жаққа бет алуға мәжбүр етедi. Ол жөнiнде губернатор Горчаков соғыс
министрiне 1846 ж. 22 қазанда жолдаған есебiнде шекара бастығы
Вишневскийдiң хабарына сүйене отырып “үйсiн және жалайыр билеушiлерi
Әли Әдiлев пен Сөк Абылайханов сұлтандар Қаратал өзенiнде жанына
ерткен қарулы қазақтарымен келiп оған (Вишневскийдi айтып отыр-авт.)
қосылды, мақсаты казактарға көмектесу. Бiрақ Кенесары орыстардың
жақындап қалғаның сезiп адам жетуге қиын қонысын (Қамал жарты аралы)
тастап, Iледен өтiп шамамен Үзақтығы 15 көш (шамамен 300 верст) Шу
бойына қарай қашты”51, - деп жазды.
Губернатор Горчаков Кене ханның орыс қолынан ығысып, төмен қарай бет
алуын орыс билiгiнiң Жетiсу қазақтарының көз алдында қол жеткiзген аса

маңызды моральдық жеңiсi ретiнде бағалады. Белгiлi дәрежеде бұл жасалған
тұжырым шындықтан алыс емес-тiн. Оны бiз Жамбыл Жабаевтың
естелiктерiнен оқимыз “Ақырында Кенесары ұлы жүзге, Алатауға қарай
беттеп көштi, әуелi Балқашта, Iленiң қойнауында, жалайырдың шетiнде
жатты. Бұл жер жұттан шалғай едi. Орыс әскерiмен белдесуге күш жыю
үшiн: “Қамауда жатып хал болмас, қолына қалың ел қонбас”,-деп, Кенесары
соңына ерген елiмен, батырларымен Iленi кесiп өтiп, Шу бойын өрлей
көшпедi ме? Сонан Қордайда, шапырашты Тойшыбек батырдың ауылына
тоқтады ғой. Атағы жер жарған Кенесары, Наурызбай келдi деген соң, ұлы
жүз дулат елi қалмай жиналды, күнi-түнi Кененiң ауылын босатпады.
Дулаттың батыры Сыпатай да, шапыраштының ерлерi Саурық, Сұраншы да,
қоңыраттан шыққан Байзақ та, төре Рүстем де қалмай келдi,”-деген тарихи
шындыққа жақын, ел арасында сақталған фактiлердi баяндай отырып, Кене
ханның тура осы мезгiлдегi көңiл-күйiн еш қатесiз беретiн мынадай қызық
жағдайды баяндайды: “Кенесары екi күн ұдайы еш бiр адаммен сөйлеспей,
маңдайын ұстап, ауыр ойланып, төмен қарап отырып алды. Рүстем төре де,
Сыпатай батыр да Кенесары отырған ақбоз үйдiң алдынан анадай жерден
түсiп, “алдиярлап” қолын қусырып, рұқсат сұраудан басқа, бiр ауыз тiл
қатуға бата алмаған. Келгендердiң бәрiмен Наурызбай ғана сөйлескен”52.
Кене ханның Iледен көтерiле көшуге мәжбүр болғандығы, орыс күштерiмен
болған егесте жеңiлiс тапқандығы жөнiндегi хабар қырғыз билеушiлерiне де
жетедi. Н. Леденев еңбегiндегi “Кенесарының жеңiлiс тапқандығы жөнiндегi
хабар тез арада оның қас жауы қара- қырғыздарға да жетедi. Олар жағдайдың
барысын бiлу үшiн сұлтан Әли Әдiлевке адам жiберген болатын. Қара
қырғыздардың Кенесарыдан кек алмақ ниетi бар екендiгiн бiлген Нюхалов
жедел түрде Кенесарыға қарсы қаруланған рулардың манаптарына хат
жолдап, оларды орыс пен қырғыздың ортақ жауы Кенесарыны бiр жола
құртуға шақырады”53, - деген көрсетуi, тура осы мезгiлде Кене ханның бұл
екi жауының өзара түсiнiстiк тапқанын айғақтайды.
Оқиғаның бұдан былайғы ағымы Е. Бекмаханов, Н. Середа, Б. Солтоноев
және басқа ғалымдардың зерттеу еңбектерiнде баяндалған. Бұл арада бiз
бұрын аса кең мәлiм емес мынадай бiрер фактiлердi келтiрумен ғана
шектелемiз. Ресейлiк билiк орындары Кене ханның өлiмiнен соң бұл iске
тiкелей қатысы болып, Ресей мүддесiне сай “еңбек сiңiрген” бiрнеше қырғыз
манаптары мен белгiлi адамдарын түрлi сыйлықтармен марапаттауды
ұмытқан жоқ-тын. Бұл кезде Шу және Ыстық көл қырғыздары әлi Ресей
құрамына қабылдана қоймаған. Соған қарамастан, аванспен болса да, өзiне
қызмет жасаған кiсiлердi марапаттау империя үшiн аса қажет едi. Ресми
құжатта мынадай сөздер жазылған едi: “Списки туземцев получивших
награды от русского Правительства: Сарыбагышевской волости:… 2. Манап
Ходжибек Таштамбеков. В 1847 году получил золотую медаль за убиение
Кенисары. 3. Манап Калыгул Алибеков. 1847 году серебрянную медаль за
убиение Кенисары.
Бурукчикской волости: 41. Киргиз Асык Чалов. Имеет медаль за убиение
Кенисары”54.

Сонымен, бұл бөлiмдегi бiздiң мiндетiмiз Кене ханның Жетiсу жерiне келген
мезгiлдегi осы өңiрде қалыптасқан саяси жағдайды, орыс билiгiнiң бұл
аймаққа ену ерекшелiктерiн, Қапалда алдымен ұлы жүз приставы, сонан соң
Алатау округы приказының құрылар алдындағы ахуалды ғылыми талдауға
алу болатын.
Кене ханның Жетiсуда жеңiлiс табуы, ол бастаған қозғалыстың осы уақытқа
шейiнгi даму логикасының жиынтығы болатын. Басқаша болуы да мүмкiн
емес-тiн. Өйткенi Кене хан әскерi атқа қонғанда патшалық билiк қазақтың
кiшi жүз және орта жүз жерiне тереңдеп енiп, өзiнiң күш-қуаты мен қарымын
жергiлiктi халыққа танытып үлгiрген болатын. Кене хан орта және кiшi жүз
арасында жүргенде-ақ халықтың бiрауыздан Ресейлiк басқыншыларға
ұйымдасқан жауап соққы бере алмайтындығы анық байқалған-тын. Халықта
ондай күш көрсетуге негiз боларлық қуатты экономикалық мүмкiндiк те,
рухани тұтастық та, ресейлiк қалыптасып қалған идеологиялық мәдениетке
қарсы тұрарлық саяси таным да жоқ едi. Мiне сондықтан да Кене хан ұлы
жүз жерiне басқа қазақ жерiнен жеткiлiктi қолдау таба алмай, шаршапшалдығып жеттi. Ал мұнда келгенде Ресей үкiметi Кене ханмен тиiмдi
идеологиялық және әскери күрес жүргiзуге даяр едi. Оны мынадан
байқаймыз.
Ресей билiгi Жетiсу мен Солтүстiк Қырғызстанда (әлi Ресей құрамына ене
қоймаған) өзiн тәжiрибелi отарлаушы ретiнде көрсеттi. Ол өзiн
экономикалық мүмкiндiгi төмен, өзара саяси ауызбiрлiгi жоқ, дүрдараз, оның
үстiне ортағасырлық Қоқаннан қорлық көрген қазақ пен қырғыздарға
жарылқаушы, қамқор “әке” ретiнде көрiнуге тырысты. Олардың бiтпейтiн
өзара дауына төрелiк айтты, барымтаға, ұрлық-қарлыққа қарсы екендiгiн
байқатты, тәртiпке шақырды. Жергiлiктi халықтың көзi, етi үйренгенше
қылышын сүйретiп алым-салық жинай қойған жоқ. Ең негiзгiсi халықтың бас
көтерер төрелерi мен билерi, манаптарын сылап-сипап бауырына тартып,
түрлi әскери атақтарын, сый-сияпатын бердi. Орыс билiгiнiң бұл
стратегиялық әдiсi өз нәтижесiн бердi, өзiн толық ақтады.
Сонымен бiрге орыс әкiмшiлiгi қазақ пен қырғыз арасындағы жүз, руаралық
қатынастардың қыр-сырын өз мамандарына арнайы зерттетiп, халықтың әлi
де болса пiсiп-жетiлмеген ұлттық таным мен сана-сезiмiндегi кемшiлiктерiн
өз отарлаушылық мақсатына ұтымды пайдалана бiлдi. Бұл iсте орыс билiгiнiң
жүгiн ел iшiндегi өресiз сұлтандар мен феодалдар бiраз “жеңiлдете” түстi.
Бұл айтылғандарға қосымша Кене ханның өзi де қырғыздарға қатысты iрi
кемшiлiктерге жол бердi. Оның әскерi қырғыз ауылдарының малын
барымталады, мүлiктерiн тонады, түрлi қатыгездiктерге жол берiп алды. Кене
хан қарсыласы ретiнде қырғыз халқының мүмкiндiгiн тура бағалай алмады,
тәкәппарлыққа ұрынды. Ханның осы сипаттағы мiнезi қырғыз елiнiң
намысына тидi, Абылай заманынан берi келе жатқан iштегi кегiн оятты.
Сондай-ақ, Кене ханның қырғыз елiн бағындырған күнде де қуатты мемлекет
құрып, орыс отаршылдығына қарсы тұра алуы күмәнды мәселе едi.
Кене хан бастаған қозғалыс барысында жалпы қазақ халқының, әсiресе оның
саяси басқарушы тобының, саяси кемелдiгiнiң әлi де болса жетiмсiздiгi,

төмендiгi, жеке дербес мемлекет құру қажеттiгiн терең ұғыну деңгейiне
көтерiлмегендiгi анық байқалды. Бiздiң түсiнiгiмiзше, тек осы контексте ғана
Кене хан бастаған қозғалыстың халық тарихында алатын орны мен оның
трагедиялық сипатын тура ұғынуға болады.
Алатау приставы
Кенесары Қасымұлымен Жетiсу үшiн жүрген талас патшалық билiктi жаңа
шараларды iске асыруға итермеледi. Көтерiсшiлердi бақылау барысында
1846-1847 жылдың қысын Қапал өзенiне жақын тау аңғарында өткiзген орыс
әскер бөлiмшесi көктем шыға отряд тоқтаған жерден жоғары 4 шақырым
қашықтықтағы Қопалы аталатын жайылымда жаңа бекiнiстiң негiзiн қалады.
1847 жылы 17 сәуiрде орыс патшасы бекiткен сыртқы iстер Министрлiгiнiң
баяндамасында бұл шара Қашғария мен Батыс Қытайға баратын керуен
жолын қамтамасыз ету мақсатында қарастырылды деп көрсетiлдi. Ал осы
жылдың 14 тамызында жаңа бекiнiсте Сөк Абылайханов, Әли Әдiлев және
Әкiмбек Абылаев сұлтандар Ресей билiгiн қабылдағандықтарын мойындап,
тағы да ант бердi. Егер бұл сұлтандардың бұдан бұрын да ант бергендiктерiн
ескерсек, онда бұл жолы олар орыс әкiмшiлiгiне қызметке кiрген
шенеунiктер ретiнде ант бердi деп топшылауға болады. Осы мезгiлден бастап
Қопалы бекiнiсiн салу қарқын ала бастайды55.
Орыс әкiмшiлiгi қазақ сұлтандары арасында Қопалы бекiнiсi солардың
өздерiнiң қалауы бойынша және ұлы жүздiң мүддесiн қорғау мақсатында
салынып жатыр деген пiкiр туғызды56. Осы ойдың дәлелi ретiнде 1848 жылы
Қопалыда ұлы жүз қазақтарын басқару iсiмен айналысуға тиiс болған ұлы
жүз жанындағы пристав мекемесiн ашып, алғашқы пристав етiп барон
Врангельдi бекiтедi57. Ал шын мәнiнде бұл әрекеттiң бәрi Ресейдiң Жетiсу
жерiн, одан ары жалпы ұлы жүз, Орталық Азия кеңiстiгiн игеруге шындап
кiрiсiп кеткендiгiнiң айғағы болатын.
Мұрағат құжаттарында Қопалыда ашылған мекеменiң неге “ұлы жүз
жанындағы пристав” деп аталғанына түсiнiк жоқ. Дегенмен бұл атау
мекеменiң уақытша қойылған аты болғандығы байқалады. Оған бұл мезгiлде
Жетiсу жерiнiң бүтiндей орыс билiгiне ене қоймағандығы, Iленiң оңтүстiкбатыс бетiнiң Қоқан хандығы билiгiнде болғандығы негiзге алынса керек.
Соған байланысты 1848 жылы құрылған ұлы жүз Приставының билiгi
негiзiнен осы Iле өзенiнiң шығыс жақ бетiндегi қазақ руларына тарады. Ал
бұл мезгiлде мұнда жалайыр, албан, суан, сары үйсiн, жаныс, сыйқым,
ботпай, шымыр руларының ауылдары қоныстанды58. Жалайырлар Қаратал
өзенi бойын, албан мен суан Көксу өзенi бойын, ал дулаттардың қалған бөлiгi
Көксу мен Iле өзендерi аралығын қоныстанды59.
Ұлы жүз жанындағы приставтың құрылған кездегi шағын штаты мынадай
қызметтерден құралды: ұлы жүз қазақтары жанындағы Пристав, үш аға
сұлтан, тiлмаш (аудармашы) және хатшы (письмоводитель)60. Бар болғаны
алты қызметтен тұратын штат.

1850 жылға шейiн ұлы жүз приставы қолында өз билiгi жүретiн өңiрдегi
азаматтық және әскери билiк шоғырланды, сондай-ақ ол тiкелей Омбыдаға
Жеке Сiбiр корпусының командирiне бағынды. 1850 жылдан бастап бұл
аймақта орыс әскер күштерiнiң көбеюiне байланысты, ендi ол iшкi iстер
полкы командирiнiң құзырына өттi61.
Қорыта айтқанда, Қапалда орнаған жаңа билiк приставтық атанғанымен, iс
жүзiнде ол штат құрамы және атқаратын мiндетi тұрғысынан округтiк приказ
сипатында құрылып, соның ролiн атқарды.
Приставтың қызмет ауқымына мынадай мiндеттер ендi: 1) ұлы жүз қазақтары
сыртынан бақылау жүргiзу; 2) қазақ рулары iшiндегi сұлтан, би және басқа
ықпалды адамдармен орыс билiгiне тиiмдi қатынас орната отырып, қазақ
қоғамы iшiндегi өзгерiстердi, әрекет- қимылдарды бақылап отыру; 3)
жергiлiктi халықтың арасындағы түрлi азаматтық iстердi шешiп отыру; 4)
өзiне қарасты территорияда әскери бекiнiстер құрылысына басшылық жасау
және оларға қолайлы орындар таңдау; 5) приставтың iшiнде және одан тыс
орталықтармен сауда қатынасына жағдай туғызу және 6) шекараны қорғау62.
Приставтықтың бастапқы мiндетi ең алдымен өз қарамағындағы әскер
бөлiмшесiне тиесiлi жағдай жасау, оның күнделiктi өз мiндетiн орындауын
қамтамасыз ету болатын63. Бұл айтылғандарға қосымша приставтыққа
мемлекеттiк қызметке қатысты құпия iс қағаздарын жүргiзу, сондай-ақ оған
шекарада орналасуына байланысты өз статусы шеңберiнде дипломатиялық
мiндеттердi атқару да жүктелдi64.
Жоғарыда приставтықтың атқаратын мiндеттерi ауқымына жергiлiктi
халықтан алым-салық жинау енбегендiгiн аңғару, әрине қиын емеc.
Жетiсудың жергiлiктi халқына 1867-1868 жылғы әкiмшiлiк-басқару
реформасы енгiзiлгенге шейiн алым-салық салынған жоқ. Оның мынадай
бiрнеше себептерi болды. Бiрiншiден, Жетiсу және Оңтүстiк Қазақстан үшiн
Қоқан хандығы және Қытай империясымен талас жағдайында Ресей билiгiне
жергiлiктi халыққа жағымды көрiну аса маңызды едi. Екiншiден, Қытай және
Орталық Азия хандықтары бағытында, сондай-ақ Жетiсу және Солтүстiк
Қырғызстанмен де сауда қатынасын дамыту мүддесi Ресейден жергiлiктi
халыққа байланысты осындай өткiншi саясатты ұстануды талап еттi.
Ресей мемлекетiнiң сыртқы саясатындағы ұлы жүздiң алатын ерекше орны
жөнiнде баяндай келiп канцлер Нессельроде Николай-I патшаға мынадай
ойды бiлдiрдi: “ұлы жүздiң Ресей билiгiне жақында ғана енуiне, сонда-ақ
шекарадан шалғай жатуына байланысты және басқа себептерге байланысты,
сөзсiз, Орта жүз бағынған тәртiпке бағына алмайды; оның жерiнде приказдар
құрып, барлығын да жақыннан бақылап және басқарып отыруды үкiмет
атынан қойылған шенеунiктерге берсек, онда жақында ғана бағынуға
мәжбүрленген қазақтарды шошытып алар едiк; тiптi оларға жеңiл салық
салудың өзi де көптеген себептерге байланысты ыңғайсыз, шынын айтқанда
тым ерте.
Жалпы алғанда мынаны ұмытуға болмас: бiрiншiден, бұл қазақтар Ресейге өз
еркiмен бағынды, осының өзi ғана бұларға көп жеңiлдiк берудi талап етедi,
екiншiден, сондай-ақ бұл негiзгiсi, бiздiң мақсатымыз бұл ұлы жүздi Ресей

ықпалына бағындырып және оның iшiнде бiз қалағандай тыныштық пен
бейбiт өмiр орнатып, сол арқылы Батыс Қытай, әсiресе Қашғария және Орта
Азия бөлiгiмен сауда қатынасымызды дамытуға осы елдерге апаратын
қауiпсiз сауда жолын жасау үшiн қажет”65.
Жетiсу жерiне келген алғашқы мезгiлде Ресей әкiмшiлiгi өз билiгiн жергiлiктi
қалыптасқан дәстүрлi билiкпен қабыстыра жүргiзуге тырысты. Сондықтан да
орыс билiгiн мойындаған территорияда пристав жанынан үш орыннан тұрған
аға сұлтандық қызметiн енгiздi. Олардың бәрi де приставқа бағынды.
Өкiнiшке орай мұрағат құжаттарынан бұл аталған қызметтi 1848 жылдан
бастап алғашқылардан болып атқарған үш сұлтан жөнiнде мәлiмет кездестiре
алмадық. Ал 1854 жылдың басында бұл қызметтi атқарғандар жөнiнде
мәлiмет бар. Олар: Сөк Абылайханов, Әли Әдiлев және Тезек Нұрәлиев66.
Бұл тiзiмде аталған алғашқы екеуiнiң Қапал приставтығы бойынша аға
сұлтандық қызметтi белгiленген күннен бастап атқарғандығы ешқандай да
күмән тудырмайды. Ал албан және суан болыстары бойынша аға сұлтандық
билiктi алғаш болып атқарған Әкiмбек Абылаев болуы әбден ықтимал. 1847
жылы 14 тамызда жаңа ғана ашылған Қапал бекiнiсiнде ұлы жүз атынан ант
берген үш сұлтанның бiрi осы Әкiмбек Абылаев болатын67. Ол антты кейiн
Тезек төре билеуiнде болған албан руы атынан бердi. Бiздiң бұл ойымыздың
дұрыс екендiгiн Н.А. Аристов еңбегiнен де байқаймыз. Ол “Кыргызы или
кара-киргизы” атты зерттеуiнде “Коксу занимали албаны, которыми правил
заведывавший делами еще при жизни султана Акымбека, незадолго перед
тем умершего, султан Тезек, сын Нурали, сына Аблай-хана. Подчинявшиеся
Акымбеку суваны, кочевавшие в китайских пределах, по смерти его
отделились от албанов с султаном своим Адамсатом Ибаковым. Между
Коксу и Или кочевал султан Али, сын Адиля, сына Аблай-хана, с частью
дулатов”68, - деп жазды. Бұл көрсетуден албан мен суанды Ресей билiгi
келген сәтте бiр-ақ сұлтан, яғни Әкiмбектiң билегенiн, ал ол қайтқан соң
суандардың бөлiнiп Адамсат Ибақов сұлтанның билiгiне өткенiн аңғарамыз.
Сондай-ақ, бұл арада мынадай жағдайды ескерген жөн. Адамсат сұлтан
билiгiн тек шекараның Қытай бетiндегi суандар ғана мойындаған болуы
керек. Өйткенi орыс әкiмшiлiгiнiң келiсiмiнсiз мұндай жiктелудiң жүруi,
әрине, мүмкiн емес-тiн.
Аға сұлтандардың қызметi негiзiнен өздерiне қарасты болыстар iшiнде
тыныштық орнату, ел iшiндегi азаматтық iстердi билердiң көмегiмен дәстүрлi
қабылданған әдет-ғұрып бойынша шешiп отыру және орыс әкiмшiлiгiнiң
түрлi шараларына елдiң мүмкiндiгiн жұмылдыру болды.
Орыс әкiмшiлiгi өзiне қараған ұлы жүз руларын аға сұлтандар арқылы
басқара отырып, 1868 жылғы реформаға шейiн олардың iшкi өмiрiне
тереңдеп ене алған жоқ. Iшкi басқару жүйесi өзгерiссiз, сол күйiнде қалды.
Рулы елдi мұралық негiзде сұлтан басқарды. Ру өз iшiнде аталарға бөлiндi. Ру
iшiндегi әрбiр тармақ-ата бiр болыстық құрап, оны сұлтан тұқымы немесе ру
басы сұлтан белгiлеген адам басқарды. Тек 1865 жылы салық жүйесiнiң
енгiзiлуiне байланысты нақты белгiленген ауылдардан құралған,

территориялық шекарасы анық болыстық әкiмшiлiк басқару жүйесi орныға
бастайды69.
Қорыта айтқанда, приставтық билiк округтiк басқаруға өтер жолдағы
сатылық басқару түрi болған едi. Оның мiндетi негiзiнен орыс билiгiнiң Iле
өзенiнiң екi жақ бетiне бiрдей орнығуына жол ашып, қазақтардың жаңа
билiкке бойын үйретiп, қоқандық билiктi бұл өлкеден бiржола ығыстыруға
жағдай туғызу едi.
Ендi жаңа құрылған Қапалдағы орыс әкiмшiлiгiнiң қызметi және оның
жергiлiктi халықпен ара қатынасы жөнiнде. Құжаттардың көрсетуiне сүйенiп
приставтықтың құрылған сәттен бастап 50-шi жылдардың алғашқы жартысы
аралығындағы қызметi негiзiнен әскери сипатта, яғни Қоқан хандығын
Жетiсудан бiржола ығыстырып, бұл өлкеде орыс билiгiн орнықтыру болды.
Ал мұндай мақсатқа, әрине, жергiлiктi Жетiсу халқының қолдауынсыз жету
тiптен де мүмкiн емес-тiн. Мұндай мiндеттi шешу iсiнде орыс әкiмшiлiгiнiң
алдында кесе-көлденең тұрған кедергi Қоқан хандығының Жетiсудағы тiрегi
Алмалы (қайсыбiр деректерде Тойшыбек. – Қ.М.) қорғаны едi.
Ресей әскерi бас штабының штабс-капитаны Померанцевтiң 1851 жылы
жасаған картасы бойынша Алмалы қорғаны үлкен Ақсай өзенiнiң сол жақ
жағасында, яғни оған Қарасу өзенiнiң келiп құятын сағасынан 8 верст
төменде орналасқан70. Орыс билiк орындары оны Тойшыбек бекiнiсi атап
кеткенiмен оны жергiлiктi халық орналасқан жерiне байланысты “Алмалы
қорғаны” атаған71. Қоқандықтар да оны солай атаған болатын. Ал Тойшыбек
аталуы жергiлiктi шапырашты руының биi Тойшыбектiң72 қорғанды
қоқандықтардың құзырымен салу жұмысын басқарып, сондай-ақ оның
билеушi бегi болып белгiленуiне байланысты болса керек. Жамбыл ақын өз
естелiгiнде Тойшыбектi батыр деп те атайды73.
Тойшыбек би жөнiнде ел арасындағы сақталған деректердi бiраз келтiрген
Н.А. Аристовтың айтуына қарағанда Тойшыбектiң өзiмен бiрге екi ұлы да
(Жанғаш және Байсейiт) Жетiсуға келген орыс әскерiне белсендi түрде
қарсылық көрсеткен. Байсейiт Тойшыбекұлы алдымен Кене ханның қолына
қосылған, ал кейiнiрек Садық Кенесарин жағында ұзынағаш шайқасына
қатынасады74.
ХIХ ғасырдың 50-шi жылдарының басында Ресей Орталық әскер штабының
тiкелей басқаруымен, Сiбiр әскерi корпусы Қоқан хандығының Жетiсудағы
тiрегi Тойшыбек бекiнiсiн жоюға кiрiстi. Осы мақсатта 1850-шi және 1851
жылдары екi әскери жорық ұйымдастырылды. Бұл шаралар сол кездегi ресми
құжаттарда жорық емес, жұмсартылған түрде “әскери экспедиция” аталды.
1850 жылғы сәуiрдiң ортасында басталған алғашқы жорықты барон
Врангелъдiң орнына келген, Қапал приставы капитан Гутковский басқарды.
Жорыққа қатысқан орыс күшi жүзге жуық атты казак және екi қаруы бар бiр
взвод жаяу әскерден тұрды. Олардың әрекетiн үш офицер бағыттауға тиiс
болды. Ал Тойшыбек қорғанындағылардың саны 150 адам. Олардың
арасында қоқандықтармен бiрге қазақтарда бар едi75.
Шамамен сәуiрдiң орта тұсына қарай Iле өзенiнiң сол жағасындағы
Әбiлпейiзұлы Рүстем сұлтанның ауылына келiп тоқтаған Гутковскийдiң

есебiнде жергiлiктi халықтан отрядқа қажет көлiк малын алу бар-тын.
Абылай сұлтанға тиесiлi тапсырма да берiлген болатын. Бiрақ Шымырбай би
бастаған топ Абылайдың талабын орындаудан бас тартады. Орыс ұлығының
алдында беделi түскен Абылай сұлтан отрядқа көмекке 200 жiгiттi алуды
ұсынып, бiрақ оның есесiне көлiк мал беруден бас тартқан Шымырбай би
бастаған өзiнiң бақталастарын жазалауға 25 қаруланған атты казак әскерiн
сұрайды76. Басшылықтан жергiлiктi жұртпен жақсы қатынас орнату жөнiнде
тапсырма алған Гутковский ондай қадамға бара алмайды. Өз отрядымен
Тойшыбектi қоршауға алған Гутковский, келесi күнi-ақ кейiн шегiнуге
мәжбүр болады. Орыс тiлдi деректер оның себебiн қорғанды алуға отрядтың
қару күшiнiң жетiмсiз болғандығымен түсiндiредi. Ал шындығында мәселе
анағұрлым күрделiрек болатын. Қарсылықты Гутковский отряды тек қамал
iшiндегiлерден ғана көрген жоқ, Алмалы қорғанын орыс қолынан қорғауға
оның төңiрегiндегi басым бөлiгi жаныс руынан құралған дулат ауылдарының
жасақшылары жеткен едi. Гутковский отрядын қоршауға алған қазақ
қолдарының ұзақ саны 3-4 мың адамға таяу болатын77. Мұндай аса қолайсыз
жағдайға тап болған Гутковский асығыс түрде кейiн шегiнiп, қайтар жолында
қазақ ауылдарының мұндай мiнезiн Рүстем сұлтаннан көрiп, оның ұлы
Абылай сұлтанды аманатқа ұстап, өзiмен бiрге ала кетедi. Сөйтiп Сiбiр
әкiмшiлiгi ұйымдастырған Тойшыбек бекiнiсiне жасалған алғашқы жорық
сәтсiз аяқталады.
Алмалы қорғанын алуға келесi екiншi әскер жорығын ұйымдастыру iсiн Сiбiр
әкiмшiлiгi сол 1850 жылдың соңына қарай қайтадан қолға алады. Капитан
Гутковский алғашқы әскер жорығын сәтсiз аяқтағаны үшiн ұлы жуз приставы
қызметiнен
босатылып,
оның
орнына
капитан
Перемышльский
тағайындалады. Ал Тойшыбек бекiнiсiне келесi екiншi жорықты iске асыру
тәжiрибелi әскер адамы подполковник Карбышевке жүктеледi. Оны таңдап,
бекiткен Петербургтағы бас әскер штабы едi. Ал пристав Перемышльскийге
бұл iске тек жергiлiктi күштердi жұмылдыру мiндетi ғана жүктеледi. Сөйтiп
бұл жолы пристав қызметi қорғанды алуға аттанған отряд командирi
қызметiнен бөлiнген едi. Бұл Гутковский жорығынан соң Сiбiр басшылығы
тарапынан жасалынған алғашқы тұжырым едi. Екiншiден, Бас штаб
приставқа Тойшыбек қорғанын алу iсiне жергiлiктi халықты қарсы қоймай,
керiсiнше оны неғұрлым көбiрек тартуды тапсырады.
Екiншi жорыққа даярлық барысында, яғни 1851 жылы 9-шы ақпанда Сiбiр
әскер корпусының штабынан пристав капитан Перемышльскийге мынандай
мазмұндағы тапсырма келiп түседi:
“Жеке Сiбiр корпусының штабы, 2. бөлiм 9 ақпан 1851 жыл. №36. ұлы жүз
жанындағы пристав капитан Перемышльский мырзаға.
Таяу арада берi шығатын почтамен маған, құрметтiм, мынадай мазмұндағы
мәлiмет жiберiңiз; Егер экспедициямен Iле өзенiнiң арғы бетiне шыға қалсақ,
бiздiң отрядқа аса тиянақты әрi сенiмдi көмек көрсете алады деп ұлы жүздiң
қандай Сұлтандары мен Билерiн атар едiңiз?
Штаб бастығы, генерал-майор…”78.

Сонымен, Алмалы қорғанына келесi екiншi жорықты даярлай отырып, Сiбiр
әскер басшылығы бұл iске жергiлiктi халықтың басқарушы тобын тартып,
сол арқылы өз мiндетiн жеңiлдетуден үмiттендi. Тура осы мезгiлде
жолданған келесi тапсырмада штаб бастығы Қапал приставына Iлеге салатын
екi сал өткел даярлауды бұйырады79. Сондай-ақ Көксу және Қаратал өзендерi
үстiнен көпiр салуға қолайлы жер таңдап және оны салу үшiн Омбыдан
арнайы командировкаға топограф прапорщик Нифантьев пен инженер
поручик Молоховцев жiберiледi80.
Штаб бастығының Iленiң арғы бетiне аттанбақ экспедицияға жергiлiктi
болыстықтардан қанша бас түйе алуға болатындығы жөнiнде жiберген
сауалына жауап бере келiп, капитан Перемышльский: “…ұлы жүз
болыстарында қанша бас түйе малы бар екендiгi жөнiнде тура мәлiмет алу
өте қиын, бiрақ сұлтандар өз еркiмен және қиналмай 400 жарамды түйе бере
алады, ал егер мiнез танытсақ, отрядқа қанша түйе қажет болса, соншасын
алуға болады”81, - деп көрсетедi. Капитанның бұл жауабына қарағанда орыс
билiгiнiң Iленiң шығыс жақ бетiндегi Сөк сұлтанға қарасты жалайыр руы
арасында кәдiмгiдей “еркiнсiп” қалғандығы байқалады.
Капитан Перемышльский көп Үзамай-ақ екiншi Iле жорығына көмектесуге
келiсiмiн берген сұлтан мен билердiң де аты жөнiн атаған едi. “Iленiң арғы
бетiне баратын бiздiң экспедияцияға-деп жазды ол- ең сенiмдi және тиянақты
көмек бере алады деп жалайырлардан Жанғазы сұлтан мен Жошы сұлтанды,
дулаттардан Ералы сұлтанды, аға сұлтан Әлидiң ұлы Әбiлездi және Сары
бидi, албандардан Тезек сұлтан мен Жайнақ бидi атаған болар едiм.
Аталған кiсiлердiң бiзге сенiмдi және берiлгендiгiне мен өзiм жауап бере
аламын”82.
Iленiң батыс бетiндегi Қоқан қорғанына әскер жорығын даярлай отырып, бас
әскер штабы бұл ойын өте құпия ұстады. Сiбiр әскер штабы Қапал
приставына экспедиция iсiне байланысты үстi-үстiне түрлi тапсырмалар бере
отырып, олардың қандай мақсатта жасалынып жатқандығын тiптен капитан
Перемышльскийдiң өзiне де бiлдiрген жоқ едi. Капитан Перемышльский
Омбыдағы штаб бастығына осы орайда мынадай деп жазады: “Сiздiң,
Жоғары Мәртебелiм маған жолдаған тапсырмаларыңыздан мен, әрине, Iле
өзенiнiң арғы бетiне экспедиция белгiленгенiн бiлiп отырмын, бiрақ оны
үкiмет қандай мақсатпен және қашан шығаратындығы жөнiнде маған ештеме
де мәлiм емеc.
Ұлы жүз қазақтарының приставы бола тұрып мен өз әрекетiмдi үкiметтiң iс
қимылы мен ұстанған бағдарына бейiмдеуге мiндеттiмiн, ал бiрақ одан
хабардар болмасам қателiкке ұрынып, жауапқа тартылуым мүмкiн ғой.
Қазiргi уақытта қыпшақтардың* немесе Iленiң арғы бетiндегi қазақтардың
ғана емес, ұлы жүз қазақтарының да жай уақытта ешқандай мән бермей айта
салатын әрбiр сөзiнiң, әрбiр қимыл әрекетi мен әрбiр ойының өз салмағы бар,
оның үстiне қазақтардың арасында қашан болатындығын бiлмесе де, бiрақ
экспедиция жөнiнде дақпырт жүр. Сондықтан да назардан ешнәрсенi тыс
қалдырмастан, бастап отырған iстiң, сәттi аяқталуына қызмет ету мақсатында
өзiңiзден Жоғары Мәртебелiм, егер мүмкiн болса, сенiп менi үкiметтiң

ұстанған бағдары мен мақсатынан хабардар етiп, ең кем дегенде Iленiң арғы
бетiндегi қазақтармен қандай қатынаста болу жөнiнде нұсқау беруiңiздi
өтiнемiн83.
Омбыдағы Штаб бастығы көп кешiктiрмей капитан Перемышльскийдiң
сауалына жауап бередi. Ресей үкiметiнiң Жетiсу өңiрiне тереңдеп ену
барысында қолданған әдiс-айласы жөнiнде оқырманды мүмкiн болғанша
толық хабардар ету мақсатында штаб бастығының хатын толық күйiнде
берудi жөн көрдiк. “24 ақпандағы № 4 рапортыңызға байланысты сiздi
хабардар етудi өз борышым санап, осы жылы Iленiң арғы бетiне белгiленген
экспедицияның қашан басталатындығы мамырдың алғашқы күндерi Қапалға
барып *Қазақ және қырғыз жерiндегi Қоқан әскерiнiң басым бөлiгi атты
қыпшақтардан тұрған. Жергiлiктi жұрт оларды қыпшақтар немесе
“ташкендiктер” деп атаған.
Қайтқалы отырған Генерал-адъютант Анненков мырзаның шешiмiне
байланысты екендiгiн бiлдiремiн. Қалай болғанда да … бұл мәселеге
байланысты қазақтардың арасында түрлi сөз тарату арқылы экспедиция
кейiнге шегерiлiптi, күзден ерте болуы мүмкiн емес екен деген пiкiр туғыза
берген жөн.
Ал Iле өзенiнiң арғы бетiне ұйымдастырылатын экспедицияның мақсаты
бұдан бұрынғы оқиғалармен сабақтас: Тойшыбек бекiнiсiн қиратудан басқа
өткен жылғы бiздiң отрядқа сатқындық жасап, оған шабуыл ұйымдастырған
басты кiнәлiлердi жазалау, сондай-ақ бiздiң Iленiң арғы бетiндегi өлкеге
ықпалымызды арттыра түсу. Үкiмет басқа мақсаттарды көздеп отырған жоқ.
Мiне осы айтылғандарға байланысты Iленiң арғы бетiндегi қазақтарға
қатысты Сiз өте абай әрекет жасап, экспедиция жөнiнде тараған сөздерге
байланысты олардың не ойлап және қандай әрекет жасайтындығын бақылау
қажет. Әсiресе қазақтардың қыпшақтарға қатынасын тереңiрек байқап,
соңғыларының қандай даярлық жасап жатқандығын бiлу керек. Дегенмен,
Iленiң арғы бетiндегi қазақтармен тiкелей байланыс жасау ыңғайлы емеc.
Бергi беттегi дулаттарды әлгi айтылған мәлiметтердi жинау үшiн пайдаланған
күннiң өзiнде (олардың Iленiң арғы бетiндегiлермен туысқандық қатынасын
ескерiп) жеткiзген хабарына өте сақтықпен қарап, рас екендiгiн басқа
алынған мәлiметтермен салыстырып, тексерiп отырған жөн.
Қазақтардың экспедициясының мақсатына қатысты және Iленiң арғы
бетiндегi қарсылық көрсеткендердiң жазалануы мүмкiн бе деген
сауалдарына, Сiздiң бұл мәселелерге байланысты үкiметтiң не көздеп
отырғандығынан хабарсыз болып көрiнгенiңiздi қалар едiм. Тiптен бұл iстер
жөнiнде өз пiкiрлерiңiздi де жасырғаныңыз жөн, өйткенi, кiнәлiлер бiр
жағынан жазаланатындығын бiлiп және екiншi жағынан алысқа көшудi
ойлап, белгiлi бiр шешiмге келiп қойған болар едi. Штаб бастығы. 1851
жылдың 12 наурызы”84.
Бұл деректiк материалдан отарлау iсiн жүргiзiп отырған империялық
мекемелердiң әбден тәжiрибелi, кәнiгi әрекетi анық байқалады. Сондай-ақ
бұл құжаттан Ресей үкiметiн Қазақстан сияқты елдi төнiп келе жатқан түрлi
қауып-қатерден құтқарушы күш ретiнде көрсетуге тырысушылардың

құйтырқы пиғылының негiзсiз екендiгi айқындала түседi. Басқаша айтқанда,
Ресей Жетiсу жерiне таза отарлаушы күш ретiнде қадам басты.
әскер жорығын тiкелей даярлауға көшу жөнiнде Қапал приставына хабар
1851 жылдың 7 наурызында жеттi. әскер экспедициясына жұмсалатын
шығынның үлкен бөлiгiн Iленiң шығыс жақ бетiндегi қазақ ауылдары
көтеруге тиiс болды. Сөйтiп ұлы жүз қазақтарына да жаңа билiктiң алымсалығы келiп жеттi. Салынған салық түрi де өлкенi ендi ғана отарлау iсiне
кiрiскен мемлекеттiң қажетiне сай болды. Басқаша айтқанда салық
қазақтардан әскер жорығына көлiк және түрлi қажеттiлiкке жiгiттер алу (жол
көрсету, көлiк жүргiзу, т.б) түрiнде көрiнiс тапты. Штаб бастығы капитан
Перемышльскийге “… ұлы жүз болыстарынан алдымыздағы көкек айының
25-не азық-түлiк, өзге мүлiктердi тасуға жарамды, әр қайсысында берiк 3
арқаны бар және 5 түйеге бiр адам жүргiзушiсiмен 400 түйе жинауыңызды
өтiнемiн. Қазақтардың қауiптенiп, көлiк бермей қоюын болдырмау үшiн,
оларды түйелер Аягөзден қажет жүк тасымалдау үшiн жинастырылуда деп
сендiрген жөн”85, - деп жазады.
Штаб бастығы келесi хатында аталған 400 түйеге қосымша “ұлы жүзден 1-шi
мамырға қарай жүк артуға ер-тұрманы, шiдерi және тҮсауымен жарамды 100
қазақ атын”86 - даярлауды тапсырады.
Өз ретiнде капитан Перемышльский 1851 жылғы 27 наурыздағы …15, 16
және 17 жолдауымен аға сұлтандар Сөк, Әли және Тезектiң әрқайсысына
экспедиция үшiн 150 түйе және 25 аттан даярлауды тапсырады87.
Iленiң арғы бетiне аттанатын экспедицияны жарақтау iсi Қапалда жүрдi. Оны
басқару Батыс Сiбiр генерал-губернаторы генерал-адъютант Анненковтың
бұйрығымен 6-шы казак полкының командирi подполковник Карбышевқа
жүктелдi. Экспедицияға қажет көлiк малдары және оларды күтушi адамдар
көкек айының соңына қарай Қапалға келiп жиналды. Осы атқарылған
даярлықтың логикалық жалғасы ретiнде капитан Перемышльскийге 1-шi
мамырға қарай, яғни генерал-адъютант Анненковтың келуiне орай Қапалға
экспедиция iсiне тартуға белгiленген сұлтандар мен билердi жинап, оларға
экспедициямен бiрге жүретiндiгiн хабарламай, генерал-адъютантпен
кездесуге шақырылдыңдар деген сылтаумен Қапалда Үстау тапсырылады88.
Басқаша айтқанда орыс билiгiне сенiмдi адам ретiнде белгiленген Жанғазы,
Жошы, Әбiлез, Тезек сұлтандар, Сары және Жайнақ билер Алмалы қорғанын
алуға аттанған экспедициямен оның сәттi аяқталуын қамтамасыз ететiн
кепiлдiк ретiнде бiрге жүруге тиiс едi.
Мамыр айының басында, яғни экспедицияның Алмалы қорғанын алуға
аттанар алдында экспедиция бастығы подполковник Карбышев приставтан
белгiленген 400 түйенiң орнына 600, ал экспедициямен бiрге жүруге тиiс 100
қазақ жiгiттерiнiң орнына 200 жiгiт, бұларға қосымша ондаған киiз үйлер
талап етедi89.
1851 жылғы мамырдың алғашқы күндерiнде бұдан бұрын белгiленгендей
Алмалы қорғанын алуға жасалып жатқан даярлықпен танысу үшiн Қапалға
генерал адъютант Анненков келедi. Генерал мен таныстыру үшiн
экспедициямен бiрге аттануға тиiс “сенiмдi” сұлтандарда шақырылады.

Жоғарыда белгiленген тiзiмдегiлерден кездесуге келгендерi Жанғазы, Жошы
және Әбiлез сұлтандар едi. Тезек сұлтан бұл кездесуге Қытай жақ арғы бетте
болуына байланысты келе алмай қалады, ал Сары би ауырып қалып, орнына
iнiсiн жiбередi. Тезек сұлтанның орнына Дүралы сұлтан шақырылады90. Бұл
айтылғандардан басқа экспедицияға Аягөз приказынан Тәнеке би Дүйсетов
бастаған 50 адам және құлан-қыпшақ болысынан старшын Ибрагим
Жайнақбаев тартылады91.
Сонымен, қоқандықтардың Алмалы қорғанын, басқаша Тойшыбек бекiнiсiн
алуға аттанғанда подполковник Карбышев басқарған әскер экспедицияның
құрамында жаяу атқыштар батальоны, бес жүздiк казактар, екi дивизион,
артиллериялық және ракеталық станоктар92, жоғарыда аталған сұлтан, би
және старшын бастаған жүзге жуық қазақ жiгiттерi бар болатын.
17 мамыр күнi Қапал приставына қырғыз манапы Жантай Қарабекұлының
орыс отрядына өзiне қарасты елден қоқандықтарға қарсы бiр қол жiгiттер
беруге даяр екендiгiн бiлдiрген хатын жеткiзген адамы келедi 93.
Подполковник Карбышев Перемышльскийге қырғыз манапы жiберген қол
келе қалған күннiң өзiнде олардың қандай пиғылмен келгендiгiне мұқият көз
жеткiзудi тапсырады. Деректердiң көрсетуiне қарағанда манап Жантай
жiберген ондай қол келмеген сияқты94.
Ресей үкiметiнiң Алмалы қорғанына әскер отрядын даярлап жатқандығы
жөнiнде хабар Қоқан хандығына да жеткендiгi байқалады. Өйткенi Карбышев
экспедицияның Iленiң арғы бетiне жолға шығуына санаулы-ақ күндер
қалғанда, яғни 23 мамыр күнi Қапалға Ташкент құшбегi Нар-Мұхаммедтiң
хатымен Нұр-Мұхаммед би келедi. Хатта “Орыс үкiметi Қоқан ханымен
достық қатынаста бола отырып, неге өткен, яғни 1850 жылы Алмалы
қорғанына шабуыл жасады?” деген сауалға түсiнiк беру талап 34
етiлген болатын. Капитан Перемышльский Омбыдағы штаб бастығына осы
жөнiнде айта келiп “шамасы Қоқан елшiсiне бұдан бiр жыл бұрын болып
кеткен оқиғаның жәй-жапсары емес, бiздiң ұйымдастырып отырған жаңа
экспедициямыз жөнiнде мәлiмет керек-ау” деген тұжырымға келедi95.
Экспедиция тарихына қатысты бiр құжатта ылажсыздан көңiл аударуға тура
келетiн мынадай бiр оқиға баяндалады. Аягөз приказына қарасты найман
болыстарынан экспедиция құрамына тартылған Танеке би бастаған елу
шақты жiгiттер орыс әскерiнiң құрамында жүргенiн пайдаланып, ұлы жүз
ауылдарына бүлiк салып, малдарын тартып алып, қарсылық көрсеткен
адамдарды сойылға жығады. Осындай сорақылықтың орын алғандығына
ренiш бiлдiрiп капитан Перемышльский подполковник Карбышевты ендi
қайтып мұндай әрекетке жол бермеуге шақырады96.
Сонымен, Ресей әскерiнiң бас штабының тiкелей басшылығымен 1851
жылдың бас кезiнен Алмалы қорғанын алуға үлкен мұқияттылықпен
жүргiзiлген даярлық өз нәтижесiн бердi. Осы жылдың 7-шi маусым күнi
Карбышев бастаған отряд Алмалы қорғанының түбiне келiп жеткенде, оны
қорғаушы қоқан әскер бөлiмшесi ешқандай да қарсылықсыз бекiнiстi тастап
кеткен едi. Ол жөнiнде экспедиция бастығы Карбышев пристав
Перемышльскийге “қарсылық көрсетушi Аққұлының ұлы Миятқұл бастаған

гарнизон қорыққандықтарынан Тойшыбек бекiнiсiн тастап қашты, сөйтiп
оны экспедициялық отряд кеше 7 маусым күнi алып, қазiр жою үстiнде”97деп баяндады.
Ескерерлiк жағдай, генерал-адъютант Анненков Алмалы бекiнiсiн орыс
әскерiнiң алғаны туралы мәлiметтi Қытайға жеткiзудi маусым айының орта
тұсында Қапал арқылы Құлжаға өтетiн полковник Е.П. Ковалевскийдiң
дипломатиялық миссиясына тапсырады98. Бұл тапсырма орындалған
болатын. Осы жылдың жиырмасыншы шiлдесiнде Құлжаға жеткен орыс
миссиясымен Қытай билiгi арасындағы келiссөз нәтижесiнде Құлжа
келiсiмiне қол қойылды. Iс жүзiнде Ресейдiң Жетiсуға келiп орныққанын
мойындаған Қытай мемлекетi мен Ресей арасында Жетiсу арқылы өтетiн
тұрақты сауда қатынасына жол ашылды.
Алмалы қорғаны алынғаннан кейiнгi Iленiң арғы бетiндегi жағдай жөнiнде
Ташкент
жақтан
оралған
Петропавл
саудагерi
Тәжi
капитан
Перемышльскийге мынадай мазмұндағы хабар жеткiзедi. Iленiң батыс жақ
бетiндегi дулат ауылдарының бiраз бөлiгi орыс әскер отрядының Алмалы
қорғанын алуға келе жатқанын естiп, Шу өзенiнен сол жақ бетiне өтiп кеткен.
Дулат тайпасының Шымыр руының биi Жампозды қоқандық қыпшақтар
қашуға көлiк бермегенi үшiн өлтiрiп кеткен. 1850 жылы Гутковский
отрядына жасаған шабуылы үшiн орыс әскерiнен қаймығып Шудан асып
Талас өзенiне жақын барған қасқарау, шапырашты және албан ауылдарының
жылқыларын қоқан-қыпшақ қолдары айдап әкеткен. Сол Тәжi саудагердiң
дерегi бойынша Жетiсу жерiнен ығысқан қоқандықтардың бiраз бөлiгi
Пiшпек бекiнiсiне барып тоқтаған99.
Алмалы қорғанының алынып, қиратылуы iс-жүзiнде Жетiсу өлкесiнiң
қоқандықтардан орыс билiгiне өткендiгiнiң көрiнiсi болды. Iле өзенiнiң
шығыс және батыс жақ беттерi бiрдей орыс билiгiнiң құзырына өттi. Алмалы
бекiнiсiнiң алынғаны жөнiнде хабарды ала салысымен Ресей Сыртқы iстер
Министрi Нессельроде Батыс Сiбiр генерал-губернаторына Iленiң батыс жақ
бетiне орыс билiгiнiң орнығуын қамтамасыз ететiн шаралар қарастыруды
бұйырады. Бұл уақытта Омбыға генерал-губернаторлық қызметке келген
Гасфорд Iленiң батыс жақ бетiне бекiнiс салып, оған “ұлы жүз жанындағы
приставты көшiрiп, оның қасында әскер отрядын ұстауды” ұсынады. Мұндай
шара Гасфордтың пiкiрiнше ұлы жүз арасында орыс билiгiнiң беделiн
арттырып қана қоймады, сонымен бiрге Жетiсу арқылы Ташкент, Қытай және
Қырғызстанға өтетiн сауда жолдарының қауiпсiздiгiн нығайта түседi, сондайақ бұл өлкеге қатысты Англияның үмiтiне де шек қоятын едi.
1854 жылы 4 ақпанда Николай I патша соғыс министрiнiң Iле өзенiнiң батыс
жақ бетiнде бекiнiс салуға кiрiсу жөнiндегi ұсынысына “Келiсемiн, бекiнiс
аты Верный болсын” деп жазып, артынша Iле және Шу өзендерi бойында
салынбақ әскерi бекiнiстер тiзбегi Ресей үшiн “бiрiншi кезектегi маңызы бар
және аса қажет iс” деген тұжырымын бiлдiрiп, қолын қояды100.
Патшаның шешiмiн ала салысымен майор Перемышльский бастаған отряд
Iле өзенiнен 45 шақырым жерде, Кiшi Алматы өзенiнiң сол жақ жағасындағы
Алматы тоғайлы шатқалындағы ескi елдi мекеннiң орнына жаңа Верный

бекiнiсiн салуға кiрiседi. Бiрнеше ағаш үйлерден тұрған, сырты қоршаулы
уақытша бекiнiс келесi 1855 жылдың басында-ақ даяр болады.
Жетiсудың орыс билiгiне өтуi белгiлi дәрежеде ұлы жүз қазақтарының Ресей
империясының құрамына ену мәселесiн бiржола шешкен оқиға едi. Ал ұлы
жүз қазақтарының осы тарихи кезеңдегi саны жөнiнде ресейлiк деректерден
мынадай фактiлердi кездестiремiз: ауылдарының саны 1670, оларда 100 400
жан ер, 100 000 жан әйел жыныстағылар тұрған101.
1855 жылы 17 қаңтарда Омбыда генерал-губернатор алдында Ыстық көл
қырғыздарының өкiлдерi он мың ошақтан тұратын отандастарының атынан
Ресей билiгiн қабылдағандықтары жөнiнде ант бередi102.
Жетiсу жерiнiң Ресей құрамына енуi Сiбiр казактарының жер көлемiн
анағұрлым ұлғайтып жiберген едi. Өз ретiнде құзырындағы қазақ елiн
басқаруды жеңiлдету мақсатында үкiмет 1854 жылы 19 мамырдағы
шешiмiмен Сiбiр қазақтарын екi облысқа, яғни Сiбiр қазақтарының облысы
және Семей облысы етiп бөледi. Ендiгi уақытта Семей облысына қараған ұлы
жүз приставы жанынан Қапал әскер округы құрылып, осы уақытқа шейiн
станица атанған Қапал, ендi округтық қала мәртебесiне көтерiледi. Осымен
бiр мезгiлде ұлы жүз жанындағы пристав тiкелей Жеке Сiбiр корпусы
командирiне бағынбай, Семей облысы әскери губернаторына қарайтын
болды. Тек төтенше жағдайда ғана ол Батыс Сiбiр генерал-губернаторы және
Жеке Сiбiр корпусының командирiне төте шыға алатын едi103.
1856 жылы 3 қарашадағы патша жарлығымен ұлы жүз жанындағы
приставтық Алатау округi болып қайта құрылды. Соған байланысты округ
бастығының қызметi “Алатау округының және ұлы жүз қазақтарының
бастығы” аталатын болды104.
Алатау округына қарайтын жердiң шекарасы батыста-Қаратал өзенiнiң
сағасынан Балқаш көлiнiң оңтүстiк шетiн қамтып, одан әрi Шу бойлап, оның
жоғарғы бастауына дейiнгi аралықты, ал шығыста-Нарын өзенi және Қытай
шекарасына дейiнгi аралыққа созылды. Оның жер көлемi 152-277 шаршы
верст болды105. Округтың оңтүстiк және солтүстiк шекаралары ұзақ мерзiмге
шейiн анықталған емеc.
1857 жылдың басына қарай Алатау округы әскери-әкiмшiлiк тұрғыдан өз
iшiнде үш округтан тұрды: Аягөз сыртқы округы-шекарасы батысында Лепсi
өзенi бойымен өттi, Қапал әскери округы-шығысында Лепсi және батысында
Қаратал мен Көксу аралығында, сондай-ақ Алатау округы Қаратал мен Көксу
өзендерiнiң батыс жақ бетi106.
1862 жылы жарияланған ”Алатау округын басқару жөнiндегi ереже”
бойынша жаңа құрылған округ Семей облысы құрамына ендi. Округ
бастығына кең әскери азаматтық-әкiмшiлiк және соттық билiк берiлдi.
Қызметi бойынша ол Семей әскери губернаторына тiкелей бағына отырып,
сонымен бiрге төтенше жағдай туа қалған күнде оның Батыс Сiбiр генералгубернаторы және жеке Сiбiр корпусы командирiне тiкелей шығу құқы да
болды.
Округ бастығының жанынан Алатау округтық басқармасы құрылып, оның
құрамына бастықтың өзiнен басқа оның көмекшiсi (орыс офицерiнен

тағайындалған), ұлы жүз қазақтарынан депутат, сондай-ақ үш аға сұлтан
ендi.
Округ бастығы жергiлiктi халықтың өмiрiне қатысты негiзгi мәселелердi
шешуге араласып отырды.
Бұл ретте ең маңызды мәселе, әрине, қоныс орны, жер дауы болды, сайланған
болыс iсiн меңгерушiлердi бекiттi107. Дегенмен, 1867 жылы енгiзiлген
әкiмшiлiк реформаларына шейiн ұлы жүз жерiнде қазақ қоғамының iшкi
өмiрiндегi негiзгi тұлға аға сұлтан болды. 1865 жылдан бастап енгiзiлген
салық жүйесiн бақылау iсiн де округ бастығы өз қолында ұстады.
Округ бастығы көмекшiсi округ орталығындағы бекiнiстiң әскери бастығы
мiндетiн атқарды. Бұдан басқа ол Верный қаласындағы құрылысты жүргiздi,
сондай-ақ азаматтық сот шеңберiндегi қылмыстық iстердi тергеу жұмысын
атқарды.
Ұлы жүз қазақтарынан депутатты сұлтандар өз арасынан сайлады, ал ол өз
ретiнде үш аға сұлтан арасындағы байланысты реттеп отырды, сондай-ақ
қазақ қоғамын округ бастығымен жалғастырушы мiндетiн орындауға тиiс
болды. Қазақ қоғамына қатысты сот тергеу жұмыстары осы депутат арқылы
жүргiзiлдi.
Ресей үкiметiнiң Жетiсуда орыс тұрғындарын қоныстандыру саясаты.
Жетiсуды отарлау Батыс Сiбiр әкiмшiлiгi арқылы iске асырылды. Сол сияқты
орыс адамдарының мұнда келiп қоныстануы да алғашқы кезеңде осы Сiбiр
бағыты арқылы жүрдi. Бiрiншiден, қоныстанушылардың саны мен қоныс
аудару қарқыны мұндағы орыс билiгiнiң орнығу сипатына сәйкес жүрдi.
Екiншiден, бұл процестi казак әскер күштерi бастап, билiк орындары
олардың соңынан келген орыс шаруаларын да қаруландыруға жете көңiл
аударды.
Жетiсу жерiне орыс тұрғындарын қоныстандыру әрекетi алғаш рет 1832
жылы жасалынды. Осы жылы Батыс Сiбiр генерал-губернаторы Вельяминов
Омбы облыстық бастығына Аягөз сыртқы округiне жүз казак отбасын
келiсiмi бойынша қоныс аудартып, берiлген жеңiлдiк ретiнде оларды екi
жылға әскер қызметiнен босатуды тапсырды. Бiрақ, бұдан кейiнгi төрт
жарым жыл iшiнде Аягөзге бiрде-бiр казак отбасы келмедi.
1846 жылы үкiмет Жетiсуға қоныс аударушыларға жаңа жеңiлдiктер
белгiлейдi. Ендi екi жылғы әскер қызметiнен босату жөнiндегi шешiмге, осы
екi жыл iшiнде казактың өзiне, әйелiне және балаларына мемлекет тарапынан
тегiн азық-түлiк, сондай-ақ атына жем алуға ақша бөлiнетiн болды. Мiне осы
шешiмнен соң 1847 жылы басым бөлiгi жеребе бойынша анықталған шекара
казак әскерi 9-шы полкiнiң 50-ден астам отбасы Аягөзге көшiрiледi. Бұл
отбасылар болашақ Жетiсу казак әскери территориясындағы ең алғашқы
Аягөз казак станицасын құрды. 1854 жылы Аягөз Қапал сияқты қала
мәртебесiне көшiрiлдi, ал 1860 жылдан бастап ол Сергиополь атанды108.
1847 жылы Қапал өзенi бойында салынған бекiнiстiң жанынан казак
поселкасын салу жөнiнде шешiм қабылданады. Оған да сол 9-шы шекара
казак полкiнiң өз еркiмен және басым бөлiгi жеребе бойынша казактардың
екi жүздiгi отбасыларымен көшiрiледi.

Олардың алғашқы тобы 1848 жылы 15 мамырда келiп, орын тебедi109. Аягөз
бен Қапалдың ортасына оларды жалғастыратын 12 казак пикеттерi түсiп,
почта қызметiн атқара бастайды110.
Бұдан былайғы жылдар орыс билiгiнiң оңтүстiк-батысқа тереңдей енiп, жаңа
бекiнiстер салып, олардың арасын байланыс жүйесiн қамтамасыз ететiн және
почта қызметiн атқарған казак пикеттерiмен жалғастырып отырды. Жоғарыда
баяндалған тәртiп бойынша, негiзiнен жеребе арқылы Верный бекiнiсiне де
казак әскер адамдарын отбасыларымен қоныстандыру шаралары iске
асырылды. 1855 жылдың жазында Верныйға Сiбiрдiң Омбы, Тары, Шулбi
және Есiл округтарынан казак отбасыларының 199 адамынан тұрған алғашқы
тобы келiп жетедi. Осы топ Верный бекiнiсi жанынан ұлкен Алматы
станицасы негiзiн қалайды. 1856 жылдан бастап мұнда (сауда және қол
өнермен айналысатын) татар, ұйғыр, дүнгендер келiп орныға бастайды.
Бұлар орналасқан аумақ Татар слободкасы аталып кеткен едi111. Үлкен және
Кiшi Алматы станицалары мен Татар слободкасы болашақ Верный
қаласының негiзiн құрды.
1856 жылы желтоқсан айында Верный жаңа құрылған Алатау округының
орталығына айналды. Подполковник Г.А. Колпаковский Алатау әскер
округының бастығы қызметiне тағайындалады112.
1859 жылы ұлы жүз қазақтарын Шу қырғыздарымен жалғастыратын жолда
Қастек бекiнiсi салынады. Бұл бекiнiс Ресей әскер бөлiмдерiн Қоқан
хандығына бойлай енiп, Шу өңiрi арқылы Әулие-Ата, Шымкент және
Ташкентке шығып, Сiбiр және Сырдария бекiнiстер тiзбегiнiң өзара
байланыса жалғасуын қамтамасыз етуге тиiс болды. Осымен бiр мезгiлде
орыс әскер күштерi Сырдария бекiнiсi бағытынан Қоқан хандығын
ығыстырып, бiрсыпыра бекiнiстер салып үлгiрген едi. 1853 жылы
орыстардың Ақмешiт бекiнiсiн алуы бұл процестi тездете түскен оқиға
болды.
Орыс қолдарының Шу өңiрiне аяқ басуы, оның 1860 жылы қоқандықтардың
Тоқмақ және Пiшпек бекiнiстерiн алып, талқандауы Қоқан хандығын
шешушi шайқасқа баруға итермеледi. Қоқан және Ресей қолдарының
Жетiсудағы шешушi кездесуi 1860 жылы 21 қазанда ұзынағаш елдi мекенiне
таяу Қара Қастек өзенiнiң бойындағы алаңда өтедi.
Екi жақтық әскер күшi жөнiнде. Қанат-парваначи бастаған Қоқан
хандығының қолының саны жөнiнде ортақ пiкiр жоқ. Қайсыбiр деректерде 10
мың112, екiншi бiр деректерде 20 мың114, ал үшiншi деректе 40 мың115 деген
цифрлар аталады. Қалай болғанда да құрамында 12 мыңға тарта
қоқандықтардан басқа жергiлiктi қазақ және қырғыз халықтарынан құрылған
қолдар бар Қанатпарваначи әскерiнiң саны 15-20 мың адамның шамасында
болса керек. Осы шайқасқа қатысқан Ахмет Кенесариннiң көрсетуiне
қарағанда, Қоқан жағындағы қазақ қолдарын бастаушылардың арасында
Батырбек, Байзақ, Момынбек, Қожабек, Сыпатай, Сұраншы және Байсейiт
батырлар, ал қырғыз қолдарын бастаушылардың қатарында Жантай манап,
оның атақты ұлы Шабдан батыр болған116. Аристов өз еңбегiнде
қырғыздардан тағы да сарыбағыш Үмбетәлi және Бөлекбай Корчи деген

кiсiлердi атайды117. Бiр ескерерлiк жағдай бұл шайқасқа Қоқан жағында
Кенесарының үш бiрдей Ұлы Тайшық, Ахмет және Садық қатысады. Сөйтiп
кезiнде бiтiспес жау болып шабысқан (1847) қырғыздар мен Кенесарының
сарбаздары Қоқан әскерi құрамында табысқан едi.
Н. А. Аристовтың көрсетуiне қарағанда 21 қазан күнi Қара-Қастек өзенiнiң
сол жағасында өткен шешушi шайқасқа тiкелей қатысқан орыс қолы екi рота,
екi казак жүздiгi, бес пушка және екi ракеталық станоктан, барлығы 799
адамнан тұрған118.
Шешушi шайқастың тағдырын орыс артиллериясы шешкендiгi айқын.
Орыстар жағынан шығын 1 өлi, 26 жаралы солдат. Ал Қоқан жағының
шығыны 1500 адам, оның iшiнде өлгенi 350 адам119. Ахмет Кенесарин орыс
“артиллериясының берген соққысы нәтижесiнде Қоқан қолы топалаң
тигендей қырылды. Сарбаздардан өлгенi 700 адам, ал одан басқа салт атты
жiгiттерден де құлағандары көп едi”120, - деп жазды.
Жергiлiктi халық, Аристовтың көрсетуiне қарағанда “жаудың жағына өтiп
кеткен немесе оның әрекетi сәттi жүре бастағанын күтiп, өтуге
даярланған”121.
Ұзынағаш шайқасы жетiлген соғыс қаруы артиллерияға сүйенген орыс
әскери күшiнiң басымдығын анық танытты. Қара-Қастек өзенi бойында
мешеу экономика мен қоғамдық қатынастарға негiзделген отаншылдық рух
емес, салыстырмалы түрде даму жолында тұрған өндiрiстiк қатынастар мен
қару күшiне сенген өктем саясат жеңдi. Сондай-ақ бұл шайқас Орталық
Азияны өз құзырына бағындыруға бет алған Ресейдi тоқтата аларлық күштiң
жоқтығын да байқатты.
1862 жылдың соңына қарай орыс әскерi Тоқмақ пен Пiшпектегi Қоқан
бекiнiстерiн бiр жола жойып жiбердi. Осы жылы Шу бойындағы қырғыздар
орыс билiгiн мойындап, әкiмшiлiк тұрғыдан Ыстық көл қырғыздарымен бiрге
Алатау округына қарады.
1866 жылы, яғни 1867-1868 жж әкiмшiлiк басқару реформасы қарсаңында
Алатау округы құрамындағы 25 313 отбасы ұлы жүз қазақтары 31, ал 14 753
отбасынан тұрған қырғыз елiнiң бұғы тайпасы 17 болыстыққа бөлiндi122.
Қырғыз елiнен бұғылардан басқа орыс билiгiн Шу бойындағы чирик руы да
қабылдады, бiрақ олардың бұл кездегi саны жөнiнде мәлiмет жоқ.
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