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Үш жүзге ортақ хан
Ұ

лы Далада бұрынғының батырлары жайлы талай аңыздар мен қиссалар жырланып келген. Халық олардың
есiмдерiн есте сақтап, ауыздан ауызға, ұрпақтан ұрпаққа жеткiзген. Солардың iшiнде даңқты жеңiстерiмен, жауынгерлiк жорықтарымен тарихта өшпес iз қалдырған Абылай ханды барша халық ерекше қастерлеп, қадір тұтады. Ол – көзiнiң тiрiсiнде-ақ әулие атанған санаулы адамдардың бірі. Абылай хан билiк жүргiзген кезең – қазақ тарихындағы алтын ғасыр.
Абылай ханның билiк басына келуi қиын-қыстау заманға
тап келедi. Бұл патшалық Ресейдiң саяси қысымы күн санап
арта түскен кезi еді. Цин-Манчжурия империясы да көршi
аймақтарға көз алартып, арам пиғыл танытып отырған
шақ болатын. Сонымен бірге шекаралас жатқан ұсақ тайпалармен және ұлыстармен үзiлiссiз жүрiп жатқан соғыс та
Қазақ мемлекетiнiң тұтастығын едәуiр әлсiреттi. Өзара
iшкi кикiлжiңдер iрi ұрыс-таластарға ұласып, ел iшiндегi
жағдайды асқындыра түстi.
Осындай қиыншылықтарға қарамастан, Абылай хан жалпы қазақ мемлекетiнiң саяси бiрлiгiн бiрте-бiрте қалпына
келтiрді. Өз хандығын маңайындағы дұшпандары мен қаскөй
көршілері мойындайтындай iрi мемлекетке айналдырды.
Оның данышпандығы мен көрегендiгi арқасында кең байтақ
Ұлы Далада ұзақ уақыт бойы бейбiт заман орнады.
Абылай дәуiрiнде Қазақстан мемлекетке тән дәстүрлi
белгiлерге толық ие біртұтас елге айналды. Өзiндiк басқару
жүйесi, бүкiл елдер мойындаған шекарасы, әлеуметтiк жағдайды ұйымдастырудың ерекше тәсiлi қалыптасты.
Дегенмен, осындай тарихи iрi тұлғаның өмiр жолы оңай
болған жоқ. Жасынан өмірдің қиын-қыстау соқпақтарынан
өтіп, тағдырдың ауыр сынын басынан кешірді.
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Жошы ұрпағы

А

былайдың шын аты – Әбiлмансұр. Ол 1711 жылы арғы
тегi Жошы ханнан тарайтын белгiлi тұлғалардың
шаңырағында дүниеге келдi. Көптеген қанды жорықтары
үшiн қанiшер атанған атасы Уәли даңқты әскербасы болған.
Өз әкесiнiң де аты – Уәли. Көрiктi, келбеттi болғандықтан
жұрт оны көркем Уәли деп атап кеткен. Ол – әйгiлi заңгер әрi
қоғам қайраткерi Есiм ханның ұрпағы.
Әбiлмансұр жетiмдiктiң зардабын ерте тартады. Он бiр
жасында әкесiнен айырылады. Ел кезiп, қаңғырып жүрiп,
кейде ашық далаға, кейде қаңыраған қапас қоралар мен
ескi зираттарға түнейдi. Сонда оның бойына күш-қуат берiп, тағдырдың тауқыметiне мойынсұнбауына көмектескен
әрі тіршілік нәрін берген осы Дала топырағы едi. Жападанжалғыз ұшы-қиырсыз ұзақ жол кешкен ауыр күндерiнде де
бабалар аруағы оған рух бердi. Осындай дала соқпақтары
қажымайтын, мұқалмайтын жауынгерлiк рухын шынықтырып, оны табанды қайраткер әрi данышпан ретінде тәрбиелейдi.
Ертеректе өмiрден өткен сарбаздар мен ақындардың суық
мазарларына қонып жатқанында, ол үнемi жұлдызды аспанға
қарап, өз шырағын iздейтiн.
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Тәңiрi тiлеуiн берiп, сол жұлдыз оны Темiрбай деген
байдың үйiне жолықтырады. Перзентке зар Темiрбай жетім
баланы асырап алмақ болады. Ол бәйбiшесi (үлкен әйелi) еке уi
жұпыны киiнген, мойнына дорба асынған Әбiлмансұрды бастан-аяқ шолып өтедi де:
– Атың кiм сенiң? – деп сұрайды.
– Жұрт менi Сабалақ дейдi, – деп жауап бередi бала.
Шынында да мына бала Сабалақ десе дегендей: үстi-басы
алба-жұлба, жұлым-жұлым, кір-қожалақ.
Рақымы мол Темiрбайдың үйiнде бiраз болып, Сабалақ
тағы жолға шығады. Сол жолы Балқаш көлiнiң маңында от
басында әңгiмелесiп отырған адамдардан өзi ақылды, өзi әдiл
Төле би туралы естiп қалады. Бұл қарияның ауылы алыс емес
екен. Сабалақ осы әңгiмеден кейiн әйгiлi бидiң ауылын iздеп
келiп, оның түйесiн бағуға жалданады.

Уақыт жылжып өтiп жатты. Әбiлмансұр терең ойлы, алғыр
бала болып өстi.
Ұлы Даланың көптеген елдi мекендерiндегiдей Төле бидiң
ауылында да бiр түрлi ерекше күй орнаған. Дала ғұрпында
өзге байлықтан гөрi рухани байлық жоғары тұратын.
Көшпендiлер адамды дәулетiне емес, iсiне қарай бағалаған.
Отанды сүю, үлкендi сыйлау, ата-баба аруағын қадір тұтып,
өсиетiне берiк болу қасиеттерiне үлкен мән берген. Дала
аңыздары мен эпостары батырлықты, ерлiктi биiкке көтеріп,
әлемнiң бар қазынасынан да қымбат нәрсе туған жер деп
санаған. Адамның кiндiгiнен шыққан алғашқы қан жерге
тамады. Содан бастап әрбір адам оның перзенті әрi болашақ
қорғаушысы болуы тиіс. Қаншама ер-азамат туған жерiн
қорғау үшiн өлiмге бас тiккен. Олардың әрқайсысы көшпендi
халықтың жүрегiнде мәңгiлiк сақталған.
Аға ұрпақ ерлiгi жайындағы осындай әңгiмелердi құлағына құйған Сабалақ ерекше болып өсті. Сонымен қатар хас
батырға тән қайсар күшi де шыңдалды. Бұл кез шашыраңқы
қазақ әскерiне сыртқы жаулардың, әсiресе, ойраттардың
(жоңғарлардың) тегеурiнiне төтеп беру қиынға түскен шақ
едi. Сонда Сабалақ тезiрек ер жетiп арғымаққа отыруды,
қолына қару алып, соғысуды армандайтын. Тағы бiр ойлаған
мақсаты – атақты сардар, 1710 жылы Қарақұмда өткен халық
қалаулыларының жиналысында үш жүздiң бас әскербасы
болып сайланған Бөгенбай батырмен жүздесу еді.
Он бес жасында Сабалақ Темiрбайдың ауылына қайта
оралады. Мұндағылар оның бойы өсiп, денесi шымырланып
қалғанын байқайды. Баяғы кiшкентай дала кезер бала емес,
батыр тұлғалы жігіт болған. Сөзi де, iсi де нық. Темiрбай оны
көрiп қатты қуанады. Қуаныштан жүрегі елжіреген ол өзiнiң
керемет арғымағы – Сарыбастысын сыйлап, батасын берiп,
жолға аттандырады.
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Бұл жол оны Бөгенбай батырға апарады. Батыр ұрысқа
сұранған жас жiгiттiң жалынды сөзiн тыңдап, оны атқосшы,
яғни қару-жарақ тасушы етiп тағайындайды. Жас жауынгер
өзiнiң шыққан тегi жайлы, әйгiлi ата-бабалары Жошы, Есім,
Уәли, Бақы туралы ешкiмге сыр бiлдiрмейдi. Басқа жауынгерлермен бiрге күнделiктi жаттығуын жасап, жауынгерлiк
машығын шыңдайды, әскери өмiрдi танып бiлуге ұмтылады.
Осы қатал өмір бiрнеше жыл өткен соң оның болашақ
тағдырын айқындап бередi.

Жекпе-жек

О

йраттар 1738 жылы тағы да кенеттен шекараны бұзып,
қалың қолмен қазақ жерiне басып кiредi. Бөгенбай батыр жаудың жолын бөгеймiн дегенше, олар бiрнеше ауылды
өртеп те үлгерген. Екi жақтың әскерi қарсы жүрiп, шағын
алқапта кездеседi. Қарсыластар бiрiн-бiрi бағып үнсiз тұр.
Таңғы шапақтан шықтар ақ күмiстей жарқырап, батырлардың сауыты жалт-жұлт етедi. Мүлгiген тыныштық, тек андасанда аттардың пысқырынғаны естiледi.
Әрбір халықтың өз таңбасы, яғни туы болған. Олар соғысқа
ұрандарын айтып, туларын желбіретіп шығатын. Бұл жауынгерлерге рух берген. Сондай ту осы ұрыста болашақ
хан, әйгiлi сұлтан Әбiлмәмбетке тапсырылды. Ол белгілі
әскербасшылармен алдыңғы сапта едi.
Бiр уақытта ойраттардың алдыңғы қатары ортадан жарылды да, алға маңғаздана басып, жараулы атқа мiнген алып
денелi жауынгер шықты. Қаһарлы ойратты бәрi де бiрден таныды. Бұл Шарыш деген ойраттардың жауынгерлiк рухының
нағыз бейнесi-тiн. Ол еш уақытта жеңiлiс көрмеген. Шарышпен жекпе-жекке шыққандардың ешбiрi тiрi қалмайтын.
Қаһарлы ойрат ұзын найзасын сермеп, айғайлап қарсы
жақтың жауынгерін жекпе-жекке шақырды. Бөгенбай батыр жолы болғыш ойрат баһадүріне қарсы өзi шықпақ едi.
Бiрақ, Әбiлмәмбет зорға дегенде оны ұстап қалды. Егер
Бөгенбай оққа ұшса, не болатыны белгiлi ғой. Басшысыз
әскердiң соғыста жеңiп шығуы екiталай. Әрине, шайқас
алдында ең мықтылардың күш сынасуының маңызы зор
болғанымен, қазақтар мұндай тәуекелге бара алмайды. Не
iстеу керек?
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Шарышпен күш байқасуға бiрталай жiгiттер ниет бiлдiрді.
Әбiлмәмбет пен Бөгенбай шын жүрегiнен құлшынған бiр жас
жауынгерге тоқталды. Жас жiгiт:
– Егер мен ойратты жеңсем, осылармен соғыста қаза болған
бабаларымның кегiн алғаным. Егер өлiп кетсем, бiздiң сарбаздар мен үшiн кек алар, – дейдi жалындап.
– Ең болмаса, өз атыңды айтшы, – деп қана сұрап үлгерген
сұлтанға:
– Сабалақ, – дедi де, атын тебiнiп қалып, қаһарлы жауына
қарай беттедi. Жас жiгiттiң өлiмге бас тіккенiн түсiнген жұрт
iштерiнен күрсiнiп қала бердi.
Сабалақ Шарышқа қарсы келiп, жебе жетер аралыққа
тоқтады. Шарыш алдындағы қарсыласын көрiп, қарқылдап
кеп күлдi де:
– Ей, қазақтар! Араларыңнан нағыз еркек табылмағаны ма?
Мына жас баланы өлімге жiберiп тұрғандарың не масқара?!
Ойраттар даңқты сарбаздарының мына сөзiне елiрiп,
семсерлерiн сартылдатып, гуiлдесе жөнелдi. Сабалақ ызаға
булығып, тiстене түстi. Ылғалданған алақанына найзасын
қатты қысып, жауына ұмтылды. Жүрегi аттай тулап, көзiне
қан толды. Қайдан екенi белгiсiз, жас жүрегiнiң терең түкпiрiнен «А-бы-ла-а-ай! А-бы-ла-а-ай!» деген әскери ұран бас
көтерді.
Ойрат батыры да осыны күтiп тұрған. Атының шоқтығына
(жалына) жабысып, қатты айғаймен ол да қарсы шапты.
Аттылардың арасы жақындай түстi. Екi жақ демдерiн iштерiне тарта iстiң барысын бағып тұр. Отыз қадам қалды, жиырма, он, бес... тарс-тұрс, сатыр-күтiр, аттары да, өздерi де бiрбiрімен мидай араласып кеттi.
Әккi Шарыш дәл жүрекке көздедi. Бiрақ Сабалақ соңғы
сәтте бұлтарып үлгерді. Ойраттың найзасы жанай өтiп,
баланың кеудесiндегi сауытын сөгіп кеттi. Ашудан түсi
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қашқан қарсыласының бет-әлпетiн Сабалақ жақыннан көрдi.
Тiптi оның ыстық демi де сезiлдi. Одан әрi не iстеу қажет екенiн бiреу сездiргендей болды ма, бала сол сәтте найзаның ендi
пайдасы жоқ екенiн тез түсiне қойды. Белiндегi семсерiн суырып алып, бар күшiмен ойратты көздеп сермеп қалды. «Абылай! Абылай!» деп ұрандауын қоймаған Сабалақтың соңғы
көргенi Шарыштың домалап бара жатқан басы мен шарасынан шыққан көздерi еді. Сәлден кейiн естерiнен танып мелшиiп қалған жауынгерлер «жеңiлмейтiн» ойраттың
бассыз қалған өлi денесiнiң жерге құлап
бара жатқанын байқады. Осы кезде рухы көтерiлген қазақ
әскерi «Абылайлап»

ата жауына лап қойды. Алдыңғы көрiнiстен ес жиып үлгермеген ойраттардың тамтығы да қалмады.
Осы оқиғадан соң Сабалақтың аты бүкiл елге жайылады.
Шабармандар алыс-алыс ауылдарға қуанышты хабар таратып, есiмi де қызық, өзi де беймәлiм бiр жас баланың керемет
ерлiк iстегенiн сүйсiне айтады. Ақындар мен жыраулар оның
батырлығын мадақтап, даңқын шығара бастайды.
Қуаныштан көңiлi шаттанған Әбiлмәмбет сұлтан әлгi
жұмбақ батырды шақыртады. Ол туралы Бөгенбай батыр
да әркімнен сұрастырып көрiп едi, ештеңе шықпады. Өзi де
бұрын бұл баланы байқамаған. Бар бiлетiнi – оның атқосшы,
қару-жарақ тасушы, момын, қарапайым, сыпайы екендігi.
Сұлтан балаң жiгiттi ұзақ, тәптiштеп тергеуге алды. Атаанасын, олардың қашан дүние салғанын, кiммен тұрып, қалай
өскенiн түгел сұрайды. Әбiлмәмбет көбiрек бiлген сайын, өз
күдiгiне сенiмi күшейе түседi. Алдында тұрған Шыңғыспен
қаны бiр, ұлы Жошы ханның тiкелей ұрпағы, әйгiлi Қанiшер
мен Есiм ханның мұрагерi болып шықты.
– Сабалақ есiмiңдi ұмыт, – дедi сұлтан сөзінің соңында.
– Шын атың – Әбiлмансұр. Сенi осылай ата-анаң атаған.
Бүгiннен бастап халық Абылай атайтын болады. Өзіңдi алда
үлкен болашақ күтiп тұр. Халқыңның сенiмiнен шыға біл.
Сонда сенi елің де көкке көтеріп, мәртебеңді асырады.
Сабалақтың тағдыры осы жерде аяқталады да, Абылай
ханның ұлы тарихы басталады.
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Соғыс жылдарында

К

үндер зымырап өтiп жатты. Уақытпен жарыса талай оқиғалар келiп, талай оқиғалар ауысты. Қазақ
әскерi бұрынғы жерлерiн қайтару, елдiң бiртұтастығын
сақтау мақсатында толассыз соғысты бастан кештi. Ол шақта
еркiн даланы бағындырып, салық салғысы келген арам ойлы
жау көп едi. Олардың iшiнде ойраттар ғана емес, Еділ өзенінің маңындағы қалмақтар, қарақалпақтар мен жоңғарлар,
өзбек әмiршiлерi мен қырғыз манаптары, манчжур-қытай
басқыншылары да бар болатын.
Абылайдың қол астында жауынгерлiк iске әбден машықтанған, шыныққан әскерi болды. «Абылай» олардың
дәстүрлi ұранына айналды. Әрбiр майданға «Абылайлап»
шыққан әскер жеңiссiз қайтқан емес. Тығырыққа тірелген ең қиын жағдайларда жас көсем жол тауып шыға бiлдi.
Абылайдың есiмi жеңiстiң белгiсiндей болды.
Соғыс ауыртпашылығын жiгiттерiмен бiрге көтерген
Абылай не болса да көппен көретiн әдетiнен ауған жоқ. Ол
қарапайым әрі ыңғайлы киiндi. Ат үстiнде ұйықтап, неше
күн дәмсіз, нәрсiз жүруге үйрендi. Кешке қыр басына шығып,
отты алаулатып жағып қойып, ата-баба ерлiгiн паш ететiн
бұрынғының аңыздарын тыңдағанды жақсы көрдi. Әсiресе,
оны Бұқар жырау, Қаз дауысты Қазыбек сияқты ақындар мен
ақсақалдар шерткен әңгіме қызықтыратын.
Абылай кез келген той-думан, мереке-мейрам кезiнде
ұйымдастырылатын жарыстардан, қызықты ойындардан
тыс қалмайтын. Палуандармен күреске түсе кетiп, күш сынасатын. Еш уақытта күрестi жеңiссiз аяқтамайтын Абылай
қарсыласына әдiл күрескенi үшiн үнемi ризашылығын бiлдiретін.
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Осылайша Абылайдың әскери тәжiрибесi де байи түседi.
Көптеген майдандарда оның көрегендiгi, алысты болжағыштығы шыңдалады. Тiптi ел iшiнде Абылай жаудың әрбiр
қадамын, олардың не ойлап, не iстегелi жатқанын алдын
ала бiлiп, көрiп отырады деген аңыз да тарап кетедi. Халық
Алла тағала Абылайды әдейi Ұлы Далаға көз алартқан, арам
пиғылды жауларынан тазартып, үш жүзге бөлінген барлық
рулар мен тайпалардың басын бiрiктiруге жiберген деп
ойлаған. Шынында да дәл солай болды. Халықтың ойы бiр
жерден шығып, айтқаны орындалды.
Нағыз әскербасшы Абылай қарамағындағыларды руына
қарап бөлмедi. Ақсүйек пе, қара ма – оған бәрiбiр едi.
Ол:
– Бәрiмiздiң қанымыз бiр. Ең бастысы, жүрегiң не деп
соғады? Байлық үшiн емес, туған елің, туған жерiң үшiн
күресiп, жүрегiңнiң тазалығын көрсет, – дейтiн.
Жiгiттер де Абылайды барынша сыйлап, төбелеріне көтердi. Онымен бiрге өлiмге бас тiгуге дайын тұрды. Себебi, ол
ерлiк майданын бос ұранмен бастаған жоқ, өзi үнемі алдыңғы
шепте жүріп, өнеге көрсеттi. Жекпе-жекке де өзі бiрiншi болып ұмтылды. Қай майданда болсын, Абылай ұрыстың ең
қайнаған жерінен табылды. Еш уақытта жауына ішін берiп
көрген емес. Бабалар аруағы да оны үнемi қолдап, қоршап
жүрдi. «Батырды құдай сақтайды» деген нақыл сөз осыған
байланысты айтылса керек.
1740 жылы солтүстiк-батыстағы шекараны нығайту қажет
болды. Өйткенi Еділ маңындағы қалмақтар сол маңайға
көп әскерiн шоғырландырды. Осыған қарағанда қалмақтар
шекараны бұзбақ ниеттерін жасырмаған. Қалмақтармен
соғысқа Абылай көбiне Әбiлқайыр ханмен шығатын. Бұл
жолы Әбiлқайыр өз орнына Ералы деген ұлын аттандырады.
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Ондағы ойы – жас сұлтан Абылаймен бiрге жүрiп, өмiр көрсiн,
майдандарда шынығып, шыңдалсын дегенi.
Көктем шыға Абылай Кiшi жүз бен Орта жүзден құралған
әскердi бастап жорыққа шығады. Қалмақ (торғауыт) әскерiнiң
жай-күйiнен хабардар болып алған ол алдағы соғыстың жоспарын тиянақты құрып қояды. Торғауыттардың өздерінен
артықшылығын, жақсы қаруланғанын, яғни зеңбiректерi
бар екенiн де бiледі. Мұндай жағдайда оның сарбаздары алыс қашықтықтан соғысуға мәжбүр болмақ. Себебі,
алысқа ұшқан зеңбіректің оғы қалмақтармен тең дәрежеде
шайқасуға қиындық туғызады. Бiрақ Абылайдың мерген садақшыларының зеңбiрекшiлердi орта қашықтықтан
атып жойып жiберуіне мүмкіндігі бар. Алайда торғауыттар
да оңай берiсе қоймас. Олар да өте тәжiрибелi жауынгерлер
едi және қазақтардың мықты жағын жақсы бiлетiн. Сол себептi, соғысқа зеңбiректермен қаруланып шыққан. Зеңбіректерді түйелердің үстіне бекіткен. Өз күшiнің басымдығына
сенiмдi торғауыттар шешуші сәтті осылай күтіп тұрған.
Абылай тосын айла табу қажет екенiн түсінді. Жалаң
қолмен және құр кеудемен қалмақтарды ала алмайсың.
Ендi неге де болса бел буған Абылай жауынгерлерімен түн
жамылып Жайықтың оң жақ жағалауына өтiп, күтпеген
жерден торғауыттардың үстiнен шығады. Күзеттегiлер
қалғандарына белгi берiп үлгермейдi. Олар естерiн жиып
болғанша, қазақтың атты әскерi дөң үстiнде садақтарын кезенiп, қылыштарын жалаңдатып соғысқа дайын тұрды.
Күзетте тұрған жауынгер белгi беру керек екенiн ендi есiне түсiргенi сол едi, «Абылайлаған» ұран мен жебелердiң
ысқырығы, жүздеген, мыңдаған тұяқтардың дүбiрi үрейін
алды. Шатырларынан атып-атып шығып аттарына қарай
жүгiрген қалмақтар бәрiбiр кеш қалды. Жолындағыны
селдей жайпаған Абылай әскерi көздi ашып-жұмғанша тор-
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ғауыттың күл-талқанын шығарды. Жайықтың суы қызыл
қанға боялып, қалмақтардың ыңырсыған, ышқынған дауыстары оның буырқанған толқынына көмiлдi.
Торғауыттар мұндай масқараны бұрын-соңды бастан кешпеген едi. Қанатты ақ боз атқа мiнген салт атты кейпiндегi адам түстерiне кiрiп шошынып, «Абылайлаған» ұран
өмiр бойы құлақтарына сiңiп, мәңгi естерiнде қалды. Әлгi
кiсiнiң астындағы аты орасан зор боп көрiнді. Екi қанаты
жайылғанда даланы тұтас жауып, құтырынған жел мен
нөсерлеткен жауыннан, от шашқан найзағай мен тасырлаған бұршақтан қорғап тұрғандай болды.
Қалмақтардың аман қалғаны жан сауғалап, Нарын құмына
қашып барып тығылды. Абылайдың жаңа жеңісі туралы
хабар сол сәтте-ақ Ұлы Даланы шарлап кеттi. Ендi даңқты
қолбасшының ордасына тіпті башқұрттар да елшiлерiн жiбере
бастады. Олар бұл кезде Ресейдiң жазалаушы әскерiмен соғыс
жүргiзiп жатқан. Башқұрттар Абылайды өздерiнiң ханы етiп
көтеруге де дайын едi. Тек оларға жақтасса болды. Алайда
күтпеген жерден Әбiлқайыр ханның өлiмi туралы қайғылы
хабар жетедi де, Абылай мен Ералы торғауыттардың iзiн кесудi тоқтатып, әскерiн керi бұрады. Әбiлқайырдың үлкен әйелi
– Бопай ханшаның ордасына қарай жол тартады.
Абылайдың тегеурінінен бас көтере алмайтындай халге
ұшыраған қалмақ әмiршiлерi осылай қазақ ауылдарына
бүлiк салуын қояды. Отыз жыл өткен соң ғана, 1771 жылы,
Абылай ескi жауларымен бетпе-бет тағы кездеседi. Бiрақ оған
дейiн талай оқиға өтедi.
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былай саятшылыққа қатты құмартып, әдетке айналдырған. Көкжал қасқырдың өзiн тырп еткiзбей алатын бүркiтi де болған.
Соғыс аяқталып, арасында сәл тынығатындай жағдай туды.
Осы сәттi пайдаланғысы келген Абылай аңға шығуға дайындалды. Бұған ауылға жақын маңда тау ешкiлерi жүргендігі
туралы жiгiттерден естіген әңгімесі де себеп болды. Аңға
сайланған Абылай бұл жолы бүркiтiн тастап, садақпен ғана
жеңiл қаруланды. Кейiнгi кездерде ортаазиялық базарларда
кiшкене ши мылтықтар сатыла бастаған және мұндай қару Абылайда да бар еді. Бiрақ ол мылтықтан гөрi кәдімгі көшпенділер
садағымен аңшылық құрғанды көбiрек ұнататын.
Абылай аздаған нөкерлерiмен бiр асудан өте бергенi сол едi,
бұта арасынан шыққан аң iзіне тап болады. Кез келген көшпендi сияқты Абылай даланың түкпір-түкпірін бес саусағындай
бiлетiн. Ол құрғақ топыраққа терең кiрген тұяқтардың iздерi мен ағаштың жоғарырақ тұсындағы сынған бұтақтары
таутекенiң бойы биiк, салмағы ауыр екенiн аңғартты. Сәл
жүре бере, тағы да бiр топ жануардың iздерiн байқайды.
Мұны көрген Абылай бұрынғысынан да қызынып кеттi. Тау
ешкiлерiнiң iшiндегi текесi шындығында да қолға түсе бермейтiндей ерекше iрi екен. Мүйiздерi жуан, иірлене артқа
қайырылған. Түгi, әсiресе, мойын тұсының жүнi қалың әрi
ұзын. Басын қайқайтып, жан-жағына маңғаздана қарайды.
Абылай мерген деген екi нөкерiн ертiп алып, аттарын
төменге қалдырып, өздерi жаяу жүредi. Олар жел жағынан
келмей, иiстерiн сездірiп алмау үшін тастардың арасына жасырынады. Анадай жерде лақтарын ерткен ешкiлер
жайбарақат жайылып жүр. Оларды екi-үш оқпен оп-оңай
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атып алуға болар едi, бiрақ Абылай манағы дәу текеден көзiн
алар емес. Қасындағыларға белгi берiп, өзi әрi қарай жалғыз
жылжыды. Ол бiр ғана оқ атуға мүмкiндiгi бар екенiн, оның
өзiнде аңның дәл жүрегiне тигiзу қажет екенiн түсіндi. Олай
етпесе бұл аң жаралы болған күнде де ұстатпайды, тау iшiне
кашып кетсе, қолға түсiру тiптi қиын. Өзiмен қоймай бүкiл
үйiрiн де iлестiре кетедi. Осындай ойлармен Абылай жер бауырлап, жыланша ирелеңдеп, көздегенiне ұмтылды.
Кенет желдiң бағыты өзгере бастады. Мұны Абылай шөптiң
басының бiлiнер-бiлiнбес қимылынан байқады. Бағына қарай
аңның кепкен тезегi қолына iлiне кеттi. Ол ойланбастан тезектi алақанына салып үгiтiп жiберiп, үгiндiсiн үстi-басына,
аяқ киiмiне жағып алды. Таутеке бiрдеңенi сезгендей, басын қайқайтып, жан-жағына пысқырына қарады. Лақтар
енелерiнiң бауырына тығылып, енелерi де тұмсықтарын көтерiп, иiскелей бастады. Iле-шала олар төлдерін ертiп, таудың
қарлы қуысына қарай жүгiре жөнелдi. Таутеке де жартасқа
шығып алып, үйiрi түгелiмен үңгiрге кiрiп тығылғанға дейін
қарап тұрды. Абылай осының бәрiн қимылсыз бағып жатты.
Ақырында көңiлi орнына түсіп, мүйiзiн тасқа қашап, алаңсыз
тұрған әлгi текені байқады. Қорамсасынан сұр жебесiн алып,
адырнасын құлаштап кердi. Аң болса жайбарақат күйi қасынып әлi тұр. Бiр сәтке Абылай мынадай ерекше жануарды
ту сыртынан тығылып атуды әдiлетсiздiк санады. Тасадан
атып шығып, дыбыс шығарып едi, теке де тұрған жерiнен
орғып-орғып, үйiрінiң соңынан шаба жөнелдi. Алайда жарыса ұшқан сұр жебе де суылдап жетiп, қайран жануардың
жауырынына қадалды. Теке соңғы күшiмен бiр-екi секiрiп барып, омақаса құлады. Абылай тауға көтерiлiп, текенi иығына
салып алып, үлкен олжамен қосына қайтты.
Ауыр текені көтерген Абылайға жол жүру қиын тиді. Ұсақ
жаңқалар етiгiнiң табанына кiрiп, бытыр-бытыр етіп төмен
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қарай сықырлай сырғанады. Абылайдың жақындағанын
естiген нөкерлер алдынан шықты. Олжаны көрген жауынгерлер алғашқыда таңдайларын қақты. Текенің басының өзi
мүйiзiмен қоса екі пұтқа жуық (қазірше отыз килограмдай)
еді. Бұл олжаны тау-тастың iшiмен бiрнеше шақырым алып
жүрудi ойлағанда жігіттердің қуаныштары су сепкендей басылды. Амал жоқ, аңшылар жануарды ағашқа аяғынан асып
байлап, көтерiп кете бердi.
Осы қалыппен жүрiп отырып, олар қоста қалған серiктерiне кеш бата зорға жеттi. Аңдаусызда қолға түскен асыл
жануардың етiн лезде мүшелеп бөлiп, қазанға салды. Пiскен
еттiң иiсi мұрын жарады. Жiгiттер де көңiлденiп, ас келгенше ән айтып, әңгiме құрды.
Аң етi қаттылау болып пiссе де, оған мән берген ешкiм
жоқ. Қолма-қол жеп, тауысып қойды. Iшке ел қонған соң,
әрi оттың қызуынан, әрi күнi бойғы жүрiстен шаршаған жауынгерлер маужырай бастайды. Күзетке екi жігітті қойып,
қалғандары ұйқыға кiрiседi. Аттар да арагідiк пысқырынып
қойып, жайылып жүр. Түн салқындай түсті. Абылай қой
терiсiнен тiгiлген қалың тұлыпқа оранып, қатып ұйықтап
қалды. Ол түсiнде небiр ғажайып нәрселер көрдi.
Абылайдың түсiне туған жерi – киелi Көкшетау, ондағы
күмiстей жарқыраған мөлдір сулы көлдер, сыңсыған ормандар кiрдi. Ол Оқжетпестiң ұшар басына шығып жүр екен. Кенет қолдары қыран құстың қанатына айналып, үстi-басын
қауырсын басып кетедi. Көзiнiң қырағылығы бұрынғыдан да
артады. Бiр уақытта Абылай бүркiтке айналып, көкке самғап
көтерiледi. Аспаннан қарағанда жер алақанда тұрғандай
көрiндi. Биiкке самғап ұшқан Абылай-бүркiт маңайға мұқият көз салды. Бiресе әр жерден алаулаған от көрiндi, бiресе
мамыражай жайылып жүрген қойларға қасқыр шауып, бiресе тыныш жатқан елдi беймәлiм аңдар талап жатты. Бүркiт
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қанатын кең жайып, қаһарлы бұлттарды айдап келдi. Күн
күркiреп, жаңбыр жауып жердегi өрттi сөндiре бастады. Абылай-бүркiт ендi қасқырларға ұмтылды. Өткiр тырнақтарымен
бүрiп, мылжа-мылжасын шығарды. Ең ақырында аспанға
үшiншi рет көтерiлгенде, көкжиектен айдаһарды көрдi. Ол
аузынан от шашып, маң-маң басып, жолындағы ауылдарды
өртеп барады. Бүркiт айдаһарға қарсы ұшты. Кенет қанаттары
ауырлап, басы айнала бастады. Мойнына бiреу арқан салып,
ұшуға мұрша бермей, төмен тартатындай. Қатты қиналғанда
күш беретiн ата-бабасының аруағын шақырып айғайлайын
десе, даусы шықпайды. Суық терге малынған Абылай ұйқылыояу атып тұрды. Сол уақытта көз алдындағы жан түршігерлік
сұмдық оқиғаны көреді. Ойраттар дыбыстарын сездiрмей,
ұйқыдағы қамсыз жiгiттердi шетiнен бауыздап жүр екен.
«Абылайлап» қасында жатқан семсерiне ұмтылды. Оянып үлгергендерi найза, iстiктерiн дайындап, бiр-бiрiне арқаларын берiп тұра қалады. Аман қалғаны – төртеу-ақ,
ойраттар – отыз шақты. Бұл ойраттардың барлаушылар
жасағы болып шықты. Олар кештен бастап-ақ тау етегiндегi отты көрiп, қазақтардың ұйықтауын күткен. Қалғып
кеткен күзетшiлердi таң ата жойған. Бұл уақытта ұйқы
кiмдi де болса жеңедi. Екi-үшеуiн тұтқынға түсiремiз деп
ойлаған ойраттар Абылайды кездестiремiз деген жоқ едi.
Бұл жерде Абылайдың барын олар әлi бiлмейтiн. Төрт жiгiттi қол күшiмен алмақ болған ойраттарды жауынгерлер

маңайына жуытпайды. Ойраттар біртіндеп сирей бастады.
Екiншi рет шайқасқа ұмтылды. Тағы да ештеңе шықпады.
Енді төртеудің екеуі-ақ қалды. Айнала қаптаған өлiк. Аман
қалған екеуі бiр-бiрiне арқасын берiп тұрып шайқасуда. Демдерiн ауыр алып, жауларына өшiге қарайды. Қазақтарды
тiрiдей ала алмасын бiлген нойондар (ойрат жауынгерлері)
бұларды сырттарынан бақылай бастады. Бағанадан берi үнсiз
қарап тұрған бiр нойон үлкендерiне жүгiрiп барып, Абылай жақты саусағымен нұсқап қойып, бiрдеңелердi айтып
жатты. Көсемдерi көзiн сығырайта Абылайға қарап тұр. Ол
Абылайдың қолынан ру таңбасы бейнеленген жүзiктi көрдi.

Мұндай жүзiкті тек ақсүйектер ғана тағатын. Осыдан соң аз
тыныштық орнады. Бiр кезде жебенiң суылдаған ысқырығы
естiлдi. Абылай қасындағы соңғы серiгiнен де айырылғанын
сездi. Ол тез бұрылып, жауынгердi демей қоймақшы едi, болмады. Нойондар жалғыз қалған Абылайдың үстiне торды
лақтырып жiберiп жабыла кеттi.
Ойраттар тұтқынға түскен Абылайды байлап-матап, ұрыпсоғып, әмiршiлерiне жеткiзедi. Жанары ызаға толы Абылай
орнынан тұрып, жан-жағына қарайды. Қарсы алдында биiк
тұғырда белгiлi ойрат қонтайшысы (әмірші) Қалдан-Серен
отыр. Маңайына тектi көсемдерi жайғасқан. Әміршінің бас
ордасы асқан дәулетiмен жарқырап тұр. Айналаға қалың
түкті парсы кiлемдері жайылған, бос жер жоқ. Алтынмен
апталып, қымбат тастармен безендiрiлген қару-жарақтар әр
тұста шашылып жатыр. Қабырғаға iлiнген аю мен қасқыр
терiлерi азу тiстерiн ырсита қарайды.
Қалдан-Серен де Абылайды бiрден танып, өшiккен көздерiмен шолып өтті.
– Қалай, қазақ жауынгерi, қолға түстiң бе? – дедi тiсiнiң
арасынан ысылдап. – Осы сәттi мен қанша күттiм. Менiң
ұлым – Шарышты өлтiрген сен бе? Жауап бер!
Маңайындағылар:
– Иә, иә, Шарышты өлтiрген осы! – деп шулап қоя бердi.
– Шарыш ең мықты жауынгер едi!
– Терiсiн басына қаптау керек!
– Төрт аттың құйрығына байлаңдар! – деген айғайлар жанжақтан естіліп жатты.
Қалдан-Серен қолын жоғары көтердi. Отырған ойраттар
жым-жырт бола қалды да, бәрi Абылайға тесiлдi.
– Сенiң ұлыңды өлiмге кескен – менiң халқым, – дедi
салмақпен Абылай. – Мен тек үкiмдi орындадым. Халқыма
қастандық жасаған адам өз сазайын тартады.
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Мұндайды күтпеген ойраттардың тiлi байланып қалды.
Абылайдың мына сөзі намыстарына тидi. Бiреулерi орындарынан ұшып тұрып, семсерлерiне жармасты. Қалдан-Серен
белгi берсе болды, Абылайды сол жерде талап тастамақшы.
Алайда әмiршi асықпады, ол Абылайды бастан-аяқ барлап
қарады. Абылай да мiз бақпастан маңайын бақылап тұра
бердi.
– Әкетiңдер! – дедi әмiршi.
Күзетшiлер бұйрықты екi еткiзбедi. Олар Абылайды итермелеп, ордадан алып шығады. Ал барлық бетке ұстар ойрат
көсемдері өз әмiршiлерiне таңдана қарайды. Қалдан-Серен
дәнеңе деместен, өзін жалғыз қалдыруды аңғартып, қолын
бiр сiлтейдi. Маңайындағылар үнсiз бiрiнiң соңынан бiрi
ілесіп есiкке беттейдi. Әмiршi жалғыз қалады.
– Иә, Абылай тегiн адам емес, – деп ойлады ол өз ордасында отырып. – Ол өлiмнен қорықпайды, оның талайын көрген.
Ол үшін ең қорқыныштысы – тұтқында қалу. Алтыннан болса да, тордың аты – тор. Ал Абылай – қазақтардың биiк рухы.
Сондықтан осы рух менде аманат (тұтқын) болғаны дұрыс.
Оны өлтiруге болмайды. Қайғы жаудың өзiн бiрiктiредi. Абылай олардың туы болып, сол үшiн кек алуға келерi сөзсiз...
Жо-оқ, өлтiруге болмайды, одан да айырбас жасағанымыз
пайдалы шығар...
Жападан-жалғыз өзімен-өзі кеңескен әмiршi осындай ойға
тоқталды. Бұл кезде күзетшiлер Абылайдың қолын артына
қайырып байлап, ескi лашыққа алып келедi. Өздерi есiктi күзетiп қалады. Абылай да сол күйiмен жерге жата кетiп, ойға
батады. «Отызға жетпей өмiрден кету өкiнiштi, – деп күрсiндi
ол. – Талай майданға шығуға болар едi. Анталаған қасқырлар
қаншама, бәрi де майлы жерге ауыз салғысы келедi. Ештеңе
етпес. Әлi де небiр батырлар дүниеге келер, жерiмiздi тажалдардан тазартар».
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Кенет есiктiң жапқышы ашылып, iшке екi адам кiрдi. Бiреуiнiң қолында пышағы бар. Сол кiсi арқа тұсына
жақындағанын сезгенде, Абылайдың денесi мұздап кеттi.
«Бiткен жерiм осы шығар», – деген ой келiп, көзiн жұмды.
Күзетшi Абылайдың қолын байлаған кендір арқанды кесiп
жiбердi де, оны алға итерiп қалды. Тiрi қалғанына сенерсенбесiн бiлмей, iсiнген қолдарын уқалап, Абылай сыртқа
шықты. Екi нойон оны төбе үстiндегi аппақ киіз үйге бастап
алып келiп, төрге шығарды. Қонақтарға арналған бұл үй
үлкен болып көрінді. Бiрнеше бөлiкке бөлiнген. Үйдiң iшiндегi жиһаздар көздiң жауын алады. Көршi бөлмеден көрiктi
келген бір жас қыз шықты.
– Бұл ендi сенiң үйiң, – дедi ақырында екі күзетшінің бiрi.
– Сен бiздiң қонақсың. Ал мынау – әйелiң. Осында тұрасың.
Қашамын деп ойлаушы болма, өлесiң.
Осыны айтқан күзетшiлер сыртқа шығып кеттi. Абылай
аңқиып ойрат қызға қарады. Қыз иiлiп, екi қолымен тостаған
ұсынып жатып:
– Сiз жолдан шаршаған шығарсыз, қымыз iшiңiз, – дедi
жуас үнмен.
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***
Сарбаздарын ертіп аңшылық құрған Абылай қайтып
оралмайды. Мұны естiген ел үлкен әскер жинап, оларды iздеуге кiрiседi. Біраз уақыт өткен соң аңшылардың түнеген
орны тез табылады. Іздеу салып шыққан адамдар бұл
алаңда шайқас болғанын бірден аңғарды. Жанған оттың
күлі, желінген еттің қалдығы мен сүйек-саяқтар әр жерде
шашылып жатыр. Айнала қаптаған өлiк. Сарбаздардың
бiразы шайқаста қаза болған. Кейбір жауынгерлердiң
ұйықтаған күйінде өлгенi олардың қамсыз жатқан қалпынан көрiнiп тұр. Шайқастың ұзаққа созылмағаны да
сезiледi. Iздеушiлер жерден табылған жау жебелеріне
қарап, шақырусыз келген шапқыншылардың ойраттар
екенiн түсiндi. Оған қоса іздері ойраттардың жеріне қарай
сілтеп тұрды. Өлгендердiң арасынан Абылайдың денесі
табылмаған соң, оны жау өздерiмен бірге ала кеткен деген
ойға келдi.
Сарбаздар шайқаста қаза болған жауынгерлердiң денелерiн арбаларға салып, ауылға жеткiздi. Туған жерінің
топырағына әкеліп, соңғы сапарға аттандырады. Сарбаздар
жиналып, бас қосып, ендi не iстеу керек екенiн әрi-берi ойластырды. Ақырында олар Ресейден көмек сұрау қажет деп
шешіп, елшілерін жіберді. Патша қазақ елшілерінің өтiнiшiн
қабылдайды. Абылайды ойрат қолынан құтқаруды майор
Карл Миллерге тапсырады.
Дәл осы шақта бiр өлiмнен аман қалған ерекше тұтқын
алдағы күні тағдырдың оған не дайындап қойғанын күтiп
жатты. Әрине, бастапқыда Абылай күтпеген жерден болған
мынадай өзгерiске аздап таң қалды. Алдымен қол-аяғын байлап, жаман лашыққа тастап едi. Ендi, мiне, керемет үйге кіргізіп, үйлендiрдi. Не iстегiсi келсе де, өз еркiнде. Тек ордадан
алыс кетуге оған қатаң тыйым салынды. Осы қатал тәртіп
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Абылайға өзiнiң ойраттардың қолындағы аманат екенiн бiлдірдi. Не де болса шыдау керек.
Шыдамдылықтың өзi – батырлық. Күткенде күндер
өтер емес. Бәрiнен де қиыны – белгiсiздiк, күңгiрттiк, ешқандай хабардың болмауы. Абылайды күзетуге қойылған
қызметшiлер оның соңынан бiр сәтке қалмады. Ешкiммен
сөйлестiрмедi, ешкiмге оны жақындастырмады.
Күндердің бір күнінде ол ойрат ордасынан ұзын бойлы,
сары шашты адамды көредi. Өзi жоңғарша зорға сөйлейдi.
Алғашында Абылай оны орыс тұтқыны деп ойлаған. Мұндай
сары шаштыларды Абылай тек ойраттардан ғана емес, басқа
жерлерден де көп кездестірген. Көп жағдайда оларға малдарын баққызып, шаруашылықтарын iстететiн. Ал мына
тұтқынға ойраттар ерекше қарайды. Сондықтан да болар,
Абылай онымен танысып, сөйлесуге құмартты. Әйтеуiр,
ретiн тауып, ақырында ойындағысын iске асырды.
Бұл тұтқын орыс емес, швед болып шықты. Аты – Иоган
Густав Ренат екен. Оның да тағдыры оңай болмапты. Алғаш
рет тұтқындыққа Полтава түбiндегi шайқаста орыстардың
қолына түседi. Екiншi рет 1716 жылы Ямыш бекiнiсiн
қоршауға алғанда ойраттарға тұтқындалады. Ал ойраттардың
қол астында осы уақытқа дейін аман қалу себебi – оның
зеңбiректің оғын құюға шеберлiгi. Сондықтан ойраттар жалпы тұтқындардың арасынан оны жоғары бағалап, ерекше
құрмет көрсеткен.
Айтуына қарағанда, Густав Ренаттың жоңғар өлкесiнде
тұрғанына бiрнеше жыл болыпты. Осы уақыт ішінде ол
мұндағы жағдайға көндігіп, бойы үйренеді әрі өзінің осында қажеттілігін сезінеді. Густав Ренат басқа тұтқындармен
салыстырғанда аса қатты қиыншылық көрмеген. Тұтқын
шведтiң тұрмыс-күйiн Қалдан-Сереннiң өзi қадағалап отырған. Ештеңеден жоқшылық көрмесін деп қызметшілеріне
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бұйырған. Қонтайшы өзiнiң алдағы жеңiстерi осы Ренаттың
шеберханасында құйылып, жасалып жатқан қару-жараққа
байланысты екендігін әрі зеңбiректiң құпиясын тек швед
қана бiлетiнiн жақсы түсiнген. Қалдан-Серен өз жауларын
осы «жасыл жәшiкпен» қорқытқан. Ол кезде зеңбiректi «жасыл жәшiк» деп атайтын.
Ойраттар, әдетте, түйелердi ұзыннан-ұзақ бiр қатарға
тұрғызып, өркештерiне зеңбiрек орнатқан. Өлiм отын
шашқан мұндай қаруға қарсы ешбiр жау бас көтере алмаған.
Зеңбіректен бiр мезгiлде атылған оқтан аспанда құлақ
тұндырардай күн күркiреп, айдаһардың аузынан өлiм
жалыны атқылап жатқандай көрiнген.
Еуропалық соғыс өнерiн, әскери әрекеттердiң небiр әдiстәсiлдерiн бес саусақтай бiлетін швед шеберiне Абылай ерекше
ден қояды. Бәрiн бiлгiсi келген, соғыс құпиясын үйренгісі келген ол Густав Ренатпен әскери өнер жайлы ұзақ күндер бойы
әңгiмелеседі. «Зеңбiректi қалай жасайды, оғын неден құяды,
оны немен толтырады және зеңбіректің қандай түрлерi болады?»
деген сұрақтарды жаудырады. Абылайға «Егер садақ пен найза
орнына зеңбiрек пен мылтық келсе, әскерiм жеңiлмес едi» деген
ой келеді. Жалпы айтқанда, болашақ хан егер жау тұтқынынан
аман құтылса, бар бiлгенiн, естігенін iс жүзiне асырмақшы.
Осы аралықта көп уақыт бiрге болған Густав Абылайдың
өз халқының болашағы үшiн қам жейтiн нағыз қайраткер,
батыл азамат екенін түсiндi. Әрине, ол қазақ сұлтанымен
тілдесудің қауіпті екенін сезе тұра, онымен қарым-қатынас
жасаудан бас тартпады.
Абылай тұтқында жатса да, елiнiң бiрнеше руға бөлiнiп,
басы бiрiкпейтiнiн, рубасылары тек өз қара басының ғана
қамын ойлайтынын қатты уайымдады. Сондай сәттерде ол
шведтен ешбiр сырын жасырмай, ой бөлiсті. Соған қарағанда
тұтқындағы адамдар бiрiне-бiрi көбiрек сенетін көрінедi.
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Ертең не күтiп тұрғаны белгiсiз. Осы жай адамдарды жақындастыра түсіп, сырлас, мұңдас еткен.
Абылайдың өмiрдегi асыл арманы – Ұлы Даланың азат
та еркiн, бiртұтас та тәуелсiз болуын көру. Туған халқының
өз жерінде емін-еркін өмір сүріп, сәбилердің бақытты келешегін құру. Ұлы Даланы ұрпақтан-ұрпаққа мұрағат етіп
қалдыру. Осындай ізгі мақсаттары үшiн ол тағдырдың барлық
ауыртпалығын жеңуге тырысты. Бар өмірін ұлы арманын
іске асыруға арнады.
Бiр күндерi әлгi швед көрiнбей кетедi. Сөйтсе ойрат тыңшылары қазақ сұлтаны мен шведтiң ұзақ әңгiмелесетiнi
туралы қонтайшыға жеткізген екен. Қалдан-Серен бұған қатты ашуланып, күзетшiлерiн қатаң жазалайды және ендiгі
жерде мұндайға жол бермеудi ескертедi.
Абылай тағы да жалғыз қалды. Оның үстiне қазақ хандарының еш хабарсыз тым-тырыс жатқаны, оның тағдырын
сырттай жайбарақат бақылауы таң қалдырды.
– Неге бұлар әрекет етпейдi? Неге жайбарақат жатыр?
Қалдан-Серен өтемақы сұраса, бермей ме? Тұтқынмен айырбастатқысы келсе, неліктен келiспеске? – деген мазасыз ойлар
шырмаған Абылай түнiмен аласұратын.
«Жаудың оты жылытпайды» деп қазақтар бекер айтпаған.
Жағдайы толық жасалса да, бөтен үйде Абылай ұйықтай алмады. Қызметшiлер иiлiп қызмет қылғанымен көңiлi жылынбады. Себебі оның барлық ойы, пейiлi Отанына, туған
ошағына ауған. Бірақ бір нәрсені ойлай берсе, уақыт өтпей
қояды емес пе? Көңiлiн басқаға аудару үшiн Абылай енді
қытай саудагерiмен танысады. Ол да қытай әскерiнде жүрiп,
бiр шиеленiсте ойраттарға тұтқынға түскен. Бұрындары ол ойрат манаптарының балаларын қытайша оқытқан екен. Мұны
естiген ойрат қонтайшысы тұтқынға түскен қытай саудагерін
орда балаларын оқыту үшiн алдырады.
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Абылай осы саудагермен жақын араласып, қытай тiлiн,
салт-дәстүрiн оқып, зердесіне тоқи бастайды. Қытай елi,
оның ерекшелiгi туралы өзiне қажеттi, пайдасы мол мәлiмет
алады. Мұны да бiлiп қойған тыңшылар дереу Қалдан-Серенге жеткiзедi. Бiрақ қонтайшы Абылайдың бұл әрекетiнен еш
зиян келмейтiнiн бiлiп, кекете күледi де:
– Абылай қытай тiлiн, содан соң Қытайдың өзiн
бағындырмақшы шығар, – дейдi.

Күн артынан күн, ай артынан айлар өтiп жатты. Көктем
келіп, күн жылынып, қар ери бастады. Қар астынан қылтиып
бәйшешектер көрiндi. Ағаштар бүршік жара бастады. Осы кезде ойрат әмiршiсiнiң ордасына Петербург сарайының арнайы
тапсырмасымен майор Миллер келедi. Майор Қалдан-Серенге
өзiнiң келу себебiн түсiндiредi. Қазақ сұлтанын тұтқыннан
босатуды талап етеді. Егер бұл талап орындалмаған жағдайда
олардың әрекетiн Ресейге қыр көрсету деп ұғатынын қатаң
ескертеді.
Тiлмаш елшінің соңғы сөздерін ойраттарға аударып
болғанда, орданы ауыр тыныштық басты. Қалдан-Серен сыр
бiлдiргiсi келмесе де, қабағы тарс жабылып, қастарының
арасында терең әжiм пайда болды. Майор Миллер орнынан
тұрып, тағзым еттi де, солдаттарымен сыртқа шығып кеттi.
Қалдан-Серен «Аһ, Абылай, қу түлкi! Қытай тiлiн үйренiп
жүріп, өзi ақ патшаға бодандыққа кiрген екен ғой» деп ойлады iштей ашуланып.
Қонтайшы олжаның уысынан шығып бара жатқанын
жақсы түсiндi. Абылайдай белгiлi тұтқын үшiн үлкен пайда
түсiргiсi келiп едi, онысы болмады. Қайта Ресей патшалығын
өзiне қарсы қойып алды. Осының алдында барлаушылары
орыстардың жоңғар шекарасын бойлай бекiнiстер тұрғызып
жатқандығы туралы хабар әкелген. Бұл ендiгi жерде
ойраттардың қазақ ауылдарында емiн-еркiн жүре алмасын
сездiрген. Басында Қалдан-Серен бұл хабарға сене қоймаған.
«Ақ патша шексiз далаға бекiнiстерді не үшін орнатады?»
деп ойлаған. Ендi, мiне, Миллердi көрiп, өзiнiң қателескенiн
түсiндi. Орыстар қытайлықтардан озып түстi.
Жоңғар әмiршiсi басқадан гөрi орыстардан қорқатын.
Оның үстiне Қалдан-Серендi ығыстыруды бұрыннан қарастырып жүрген Цин империясы ебiн тауып, ойрат жерiне тереңдей
ене түскен. Сөйтiп, Жоңғарияны қоршаған шеңбер бiртiндеп
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тарыла берді. Қонтайшы мұны жақсы түсiнiп, тығырықтан
шығар жол iздеуге тырысты. Жоңғария баяғыдай күштi
мемлекет емес, көршiлерi бұлармен қазiр санаспайды. Қазақ
хандары да орыс патшасына өтiп, оның қол астына кiрдi.
Ал Петербургке қыр көрсетудің өзі неге тұрады? Ол дегенiң
– ертең-ақ Еуропада әскери дайындықтан өткен, ең жаңа, ең
мықты қарулармен жасақталған казак әскерi жетiп келедi деген сөз. Әрине, Ресеймен соғысуға болар едi, бiрақ бiр тұтқын
үшiн соның қажетi бар ма? Ресеймен қарым-қатынасты бұзу
жақсылыққа апармас.
Бiраз күн өткен соң Абылай тұрып жатқан үйге ойрат барлаушыларынан жасырынып Густав Ренат келедi. Орыс, ойрат, швед тiлдерiн сапырылыстырып, бiрдеңенi түсiндiрмек
болады. Өзi мазасыз, бiрақ қуанышты. Абылай алғашқыда
қорқып қалады. Ойраттар Ренаттың мұнда келгенiн бiлсе,
әрине оған оңай болмас. Байыптап қараса, швед оған жай
жаңалық емес, өте маңызды хабар әкеліпті.
Густав Ренат қонтайшыға келген орыс офицерiн көрген.
Осыдан кейін орда маңындағы манаптардың көңiлсiз
жүргенiн байқаған. Ең бастысы, ол Абылайды жақында босатады деген әңгiменi естiген.
Абылай болған жайды түсiндi. Яғни оның тұтқында
жатқаны туралы хабар Петербургке дейiн жетiп, патшайым
көмектеспекшi болған. Осы күндi қанша күттi. Ендi абай болу
керек. Жоңғарлар өте айлакер, қу келедi. Байқамасаң, жон
арқаңнан келiп пышақ сұғуы да мүмкін. Дегенмен, бәрi тыныш өттi. Абылайды қазақтарда жүрген тұтқын ойраттарға
айырбастайтын болыпты.
Белгіленген күнi отыз нойон киiз үйдiң жанына сапқа
тұрды. Абылай да дайын отыр. Оған қоса қонтайшы Абылайға
алтын жiптермен зерленген қымбат тон кигiздi. Аса бір
жоғары сый-құрметпен Отанына шығарып салды. Бұл iсте
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Әбiлмәмбеттiң Абылайды босату шарттары туралы ойраттармен жасаған келiсiмiнiң үлкен себi тидi.
Сөйтiп, 1743 жылы тамыз айында Абылай туған жерiне
оралды. Тiрi әулиенi, жау тұтқынынан аман-есен босанған
батырды көремiз деген ел-жұрты ауылына ағылып келіп
жатты. Сол заманда тұтқында мәңгi қалу масқара саналған.
Сондықтан өзiне тиiмсiз болса да Әбiлмәмбет ойраттармен
шарт жасасуға мәжбүр болды. Бұл келісім-шарттағы ең басты
мәселе – Абылайды құтқару. Әйтпесе, өз бостандығы үшiн Ресейге қарыздар боп қалмақ едi.
Ауылына қайтар жолда Абылай өзiнiң тұтқында ұзақ
жату себебiн бiлдi. Қазақ хандары оған қол ұшын беруге асықпаған. Орта жүздiң ханы Әбiлмәмбет Түркiстанға
көшемiн деп жүріп, көптеген iстен шет қалған. Ол ешқашан
да біреу үшін мазасызданбаған, бейберекет және тоқшылық
өмірді қалаған. Кейбiреулерi Петербургпен арақатынасын
жақсартуды ойлаған. Қалғандары руларға бөлiнiп, қара
бастарының қамымен кеткен. Мұндай жағдайда Қалдан-Серенмен келiссөз жүргiзiп, Абылайдың тағдырына араласатын ешкiм болмаған. Ең оңай жолы – бұл iстi Ресейге тапсыру. Өйткенi Ресейдiң Орта Азияға қатысты өз саясаты бар.
Шығыс пен Батысты жалғап тұрған Ұлы Жiбек жолының торабы – Қазақ жерi үлкен қызығушылық тудырған.
Ресей Еуропамен бiтiспес соғыс жүргiзiп жатты. Соның
нәтижесінде едәуір жүдеп, әлсіреді. Қажеттi шикiзат, ақша
жетiспедi... Сауда желiлерiн құру, елдi нығайту, өндірістерді
жөнге келтіру, жер асты кенiн алу, Үндiстан мен Қытай елдеріне шығу басты мақсат болды. Сондықтан Петербург
сарайы терең ойланып барып әрекеттендi. Оларға халқын
соңынан ертетiн мәртебесі жоғары адамдар қажет еді. Ал
Абылай сондай адамның дәл өзi. Беделi жағынан оны басқа
ешкiммен салыстыруға болмайды.
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Петербургке бұл жағдайдың бәрi белгiлi едi. Ресей көптен
берi далада өз әрекеттерін жайлап iске асырып жатқан.
Ертеңгi күнi қоныстар мен қалаларға айналатын бекiнiстер
тұрғызылды. Қазақ жерiне шаруаларды, жер айдалғандарды,
казак әскерлерiн әкеп қоныстандыра бастады. Олардың саны
күннен-күнге өсе бердi. Әр түрлі мақсаттағы әскери-тірек базаларын тұрғызу үшiн адам күшi көп керек болды. Патшалық
Ресей оңтүстiк-шығыс көршiлерiне қатысты әрекеттерiн Бiрiншi Петрдiң тұсында-ақ бастаған. Бұл жерлердi бағындыру
және отарлау саясаты Ресейден кем түспейтін басқа да
басқыншылармен қырғын соғыс аясында өтті. Әрине, қазақ
хандарының беделдi топтарының көзқарасын қолдау арқылы
Петербург ең алдымен өз пайдасын ойлады.
Өкiнiшке орай, қазақ билеушiлерiнiң арасында ойдағыдай бiрлiк болмады. 1715 жылы Тәуке хан қайтыс болған
соң, оның орнына үш жүзге бiр жерден билiк жасауға жанжақтан талас туды. Әрбiр жүз бөлiнiп, әрқайсысы өзiне
хан сайлады: Ұлы жүзге – Жолбарыс, Орта жүзге – Семеке
мен Күшiк, Кiшi жүзге – Әбiлқайыр. Оған қоса, жүздердiң
iшiнде өзімшіл сұлтандар мен мансапқұмар ақсақалдар
болды. Осының бәрi онсыз да шашыраңқы елдiң басын бiрiктiруге кедергi жасады.
Сыртқы жаулар оңтайлы сәттi құр жiбергiсi келмедi.
Қазақ даласы ұсағы бар, iрiсi бар бiрнеше мемлекеттiң
қоршауында қалды. Қайсысы болса да сәтi түссе, жан-жақтан
анталап, жойып жiберуге дайын отыр. Мұны түсiнетiн, сезетiн жан болған жоқ. Тек туған жерi үшiн шын жаны ашитын адамдар ғана елдiң болашағын бар жүрегiмен ойлады.
Жауды тоқтатуға күш керек, ынтымақ, бiрлiк керек. Алайда ақылға ешкiм көңiл қоймайды. «Орыстың жақсылығын
қытай келгенде түсiнерсiң» деген мәтел сол жылдардан
қалған болу керек.
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Кең далада зерттеу жұмысын жүргізбек болған топтар, әсіресе, орыс әскерлері көптеп келе бастады. Аз уақыттың iшiнде қамал салу құрылыстары бой түзедi. Солардың ішіндегі ең
белгілі бекiнiстерi – Семей, Өскемен, Черноярск, Верблюжск,
Железинск, Омбы, Убинск және тағы басқалары. Осылайша, Сiбiр, Ертiс, Колыван үш әскери-саяси желiлерінiң негiзi
қаланды. Мынадай қызу әрекет қазақ жерiн билеу көкейлерiнде жүрген басқаларға, оның iшiнде Жоңғар хандығы мен
Ұлы Қытайға ұнамады.
Отанын қорғап қалуды көздеген Әбiлқайыр хан мен оның
жақтастары Ресей бодандығына өтті. Бұл сатқындық немесе
қорыққандық емес едi. Одақтас табу үшін ойланып барып
жасалған қадам. Сонымен қатар, серіктестік тең дәреженi
сақтап қалуға тырысу керек, яғни құл емес, дос болу қажет.
Бұл саясат – жүздеген, мыңдаған қулығы бар шым-шытырық
ойын.
Абылай осылай патша әскерiнiң майоры, орыс офицерi
Миллердiң көмегiмен iшкi, сыртқы жағдайы шиеленiскен
елiне келiп жетедi. Бірақ Қалдан-Серенге майор Миллер тек
Абылай үшiн келдi деу қателескендік болар едi. Петербург
те жоңғарлармен келiсiмге келудi көздеген. Қырғи қабақ
соғысқа қарағанда мәмiлеге келген артық. Осыны түсiнген
Манжа деген нойон Миллерден орыс үкiметiне хат берiп жiбередi. Хатта Қалдан-Сереннiң одақтас болуға қарсы еместiгiн және «қайсақтар», яғни қазақтар қарым-қатынас орнатуға
тұрмайтын халық екенін жұқалап жазады. Орыстармен арақатынасын суытып алмауды, олардың алдында ұпай жинауды көздеген Қалдан-Серен амалсыздан атақты тұтқынымен
қоштасуға мәжбүр болады.
Туған жеріне оралған Абылай уақытын бос жiберген жоқ.
Келе салысымен, әскер жинап, қарақалпақтарға қарсы соғыс
ашады. Бұл уақытта Абылай сұлтан едi. Оның әскерiне Ералы
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сұлтан да жасағымен келiп қосылады. Шабуылдың жоспарын
жасап алып, жорыққа аттанады.
Қарақалпақтар баяғыдан Кiшi жүздiң оңтүстік-шығыс
шекарасына шабуыл жасап, қайта-қайта мазалап, титығына
тиiп жүрген. Бұл тонаушылық шапқыншылықты тез арада жою керек. Сарбаздардың шыдамы таусылып, бұларды
қайткенде де тоқтатпақ болады. Абылайдың бұрынғы
шайқастарда жинаған бiлiмi мен тәжiрибесi осы жорықта
пайдаға жарады. Әскерi де басқаша қаруланған. Жас сарбаз кезiндегi көзсiз батырлығы енді әскербасының салқынқандылығына айналды. Бұл жолғы сапардың оңай
болмасын Абылай жақсы бiлдi. Жiберген барлаушылары
қарақалпақ әскерiнiң саны, қару-жарағы, соғысқа дайындығы туралы толық мәлiмет алып келеді. Соған қарағанда
жаудың күшi мен әскери дайындығы басым. Екiншi жағынан Абылай бар мәселенi бiр соғыста шешу мiндет емес
екенiн де түсiндi. Түпкі мақсаты басқа еді. Ең бастысы
– қарақалпақтардың бассыздық әдеттерін тыйдыру. Бұған
қалай жетуге болады?
1746 жылдың қысы едi. Абылайдың атты әскері қалың
қарға омбылап, баяу алға жылжыды. Бұл соғыста ұрыстың
ерекше әдіс-тәсілін қолдануға тура келеді. Сондықтан Абылай жiгiттерiне азық-түлiкпен, жылы киiмдермен қамдануды
алдын ала ескерткен болатын. Жорықтың ұзаққа созылатыны айтпаса да түсiнiктi. Әрi алда не болары да белгiсiз. Сары
Торғай жерiнде Абылай сарбаздары әдейi тосып тұрған жау
әскерінің алдыңғы шебiмен кездестi.
Ши мылтықтардың алғашқы атылуынан-ақ бiраз жiгiт
оққа ұшты. Қарақалпақтар бұларды күтіп торуылдап тұрған көрінеді. Абылай жiгiттерiн артқа шегiндiрiп, бетпе-бет
ұрыста бiраз ұту үшiн семсермен, найзамен жақсы шайқасатын сарбаздарын алдыңғы шепке қояды. Ол үшiн ара қашық-
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тықты жақындату қажет. Алайда омбы қарда аттардың жылдам жүруiне қиындық туды.
Абылай айналаны мұқият шолып қарады. Жақын
маңнан көзге түскен өзеннiң (өзеннің де аты – Сары Торғай)
айналасындағы қар қатыңқы әрi тегiс көрiндi. Ол шабуылын
дәл сол жерге дайындамақ болып, әскерiн тұрғызды. Барлық
жүздiк және мыңдық әскерлерiн жинап алып, алдағы
ұрыстың жоспарын түсiндiрдi. Өзi Құдайдан тілеу тілеп,
сыйынып, ордасына беттедi.
Ұлы Далада «Абылай!» ұраны естiлмегелi көп болып едi.
Сол күнi таң ата қазақ сарбаздарының аузынан шыққан
ұран Сары Торғай өзенiн бойлай жан-жаққа шарықтап жатты. Оны естiген жiгiттердiң жүректерi алып-ұшып, жеңiс
қуанышынан дәмелендi. Мылтықтың жаңғырығына, маңайды алып кеткен оқтың түтiніне қарамастан, сарбаздар алға
ұмтылды. Қарақалпақтар да бекiнiстерiнде тығылып отыра
бермей, туларын көтерiп ұрысқа кiрдi. Ұрыс шиеленісе түстi.
Абылайдың жiгiттерi семсерлерiмен бiрде алға ұмтылады,
бiрде кейiн шегiнедi. Екi жақ тығыз араласып кеткен. Жараларын ауырсынып ыңырсыған дауыстар даланы күңiрентiп
жiбердi. Сорғалап аққан жылы қаннан қар ерiп, қызғылт
түске боялған шалшыққа айналды. Екi жақтың да жауынгерлерi бірінен соң бірі құлап жатты. Ешқайсысы да жеңілгісі
келмейдi.
Кеш батып, күн қараңғылана бастады. Адамдар да, аттар
да шайқастан әбден шаршады. Тынықпаса болмайды. Жауынгерлер екі жаққа тарады. Ұлы Дала жерінде аздан соң оттар
жағылды. Шаршаған сарбаздар маздаған отқа қыздырынып,
жараларын таңды.
Ертесiне күн шықпастан әскерлер бiр-бiрiне қарсы қайта
көтерiлдi. Тағы да сатыр-сұтыр, айғай-шу басталды. Қиян-кескі ұрыс басталып кетті. Кешегiдей емес, мыңдаған аттардың
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тұяқтары мен адамдардың аяқтарынан әбден тапталған қар
жүруге қиындық келтiрмедi. «Абылай!» ұраны шықырлаған
аязды жарып, аспанды күңiренттi.
Соғыс бiрнеше күнге созылды. Екi жақта да көп шығынға ұшырады. Жауынгерлер әбден титықтады. Қалқан мен
семсер ұстауға дәрменi бар сарбаздар тiптi қалмады. Әр жерде шайқаста мерт болғандардың өлi денелерi жатты. Соғыс
алаңына құзғындар қаптады. Ақырында қажыған әскерлер
керi шегiндi. Жолдастарының денесiн арбаларға тиеп
алып, Абылайдың жiгiттерi қайғылы керуенмен ат басын
қазақ жерiнің түкпіріне қарай бұрды. Қарақалпақтар да өз
жағына қайтты. Жеңiске ешкiм жетпедi. Бiрақ осы соғыстан
кейiн қарақалпақтар шекараны мазалағанды қойды. Ал
Абылайдың алдына қойған мақсаты орындалып, көздегеніне
жетті.
1745 жылдың қыркүйегінде аяқ астынан Қалдан-Серен қайтыс болып, Жоңғарияны iшкi кикiлжiң құлдырата
бастайды. Қытай осы сәттi дереу пайдаланбақ оймен иесiз
елдiң жерiне кiрiп алады. Шашыраңқы ойрат әскерi қытай
басқыншыларына ұзақ уақыт тойтарыс бере алмады. Ақыры
бiр кездегi мықты мемлекет құлайды. Жоңғарияны жою
қатаң саясатпен жүргізіледі.
Абылай сұлтан болса кезектi соғысқа дайындала бастайды. Бұл жолы Цин империясына жол тартпақ. Ол қытайлықтардың ойраттармен тоқтамайтынын, ендi одан әрi,
батысқа көз салатынын түсiндi. Сондықтан ендiгi әскери
әрекеттерiнiң жоспарын мұқият ойластырмаса болмайды.
Өйткені Аспан аясындағы мемлекеттің әскерінен, яғни қытайлықтардан зұлымдық пен қулық асқан емес.
Қытайлықтардан бұрын қимылдаған Абылай баяғыда жоңғарлар тартып алған қазақ жерлерiн қайтарып алады. Бұл
шұрайлы Тарбағатай, Алтын-Емел және Көксу жерлерi едi.
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Тәжiрибелi қолбасшының қарамағында осы кезде төленгiттердiң (төленгiт – хан жасағы, жақсы дайындалған арнайы
күзетшiлер) тұрақты жасағы болды. Абылай күрделі әскери
дайындықтан өткен осы төленгіт жасағын қытай әскерi келеді-ау деген жерлерге шоғырландырып, күте бастайды. Пекин
де ұрысты кейiнге қалдырмауды жөн көрiп, әскерiн Қазақ
жерінің шекарасына жақындатады. Ендi соғыс бастауға тек
iлiк iздеу керек. Мұндай себеп тез табылды. Ол – Цин империясымен соғысты әлi күнге тоқтата қоймаған ойраттардың
соңғы басшысы, кінәз Амурсана (Әмірсана).
Өмiр – қызық. Дүние бiреу, кезек екеу деген осы. Кезiнде
Абылай ойраттарда тұтқында жатса, ендi жоңғар көсемдерiнiң
тұқымы Амурсана әскерiнiң қалдығымен қашып келiп, сол
Абылайдан жәрдем сұрайды. Ойрат князi Абылайға:
– Менiң жауымның жауы – менiң досым. Бiзде осындай
сөз бар, ұлы сұлтан. Сенi тұтқында ұстаған отандастарымның
күнәсi үшiн өлтiрсең өлтiр, оған да келiсемiн, ал егер маған
сенiм артсаң, менiң жауынгерлерiм сенiң туыңның астына кiредi. Өзiң шеш, – деп мәмілеге шақырады.
Абылай көп ойланбайды. Әрине, қалай болғанда да
қауiптi. Ол «Орман өртенсе, қоян мен қасқыр бiр iнге тығылады» деген халық даналығын есiне түсiредi.
Амурсана – өжет жауынгер. Отанын жат ел тартып алып,
кекке булыққан. Жауынан кегін қайтару үшiн ол шайтанмен
болса да келiсiмге баруға дайын. Оған қоса ендi барар жерi, басар тауы жоқ. Кең Даланың да шегi бар. Одан соң не iстейдi?
Сондықтан Абылай сұлтан тұтқында өткен жылдарын еске
алмауға тырысып, керісінше, ойрат жауынгеріне қол ұшын
бермек болды.
Бiраз күннен соң Қытай ойрат кінәзiн берудi талап етедi.
Абылай бұл өтінішті орындамайды. Осыдан барып Цин
империясының әскерi майданға шығады. Қытайлықтар саны
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жағынан өте көп әрi зеңбiректермен қаруланған. Абылай адам
санынан да, қару сапасынан да әлсiздеу. Сондықтан сұлтан
ашық шайқасқа шықпай, әр жерден тойтарыс бере шегiне
отырып, қытай әскерiн өз жерiне тереңiрек енгiзiп, тұзаққа
түсiрудi жөн көрдi. Расында да қытайлықтар қазақтардың
соңынан iлесе бердi. Олар алғашқыда қантөгiссiз, оңай
жеңiске жететiнiне сендi. Алайда бұл ойларының орындалмайтынын және қатты алданғандарын алдағы оқиғалар
көрсеттi.
Сұлтанның соңына түскен қуғыншылар мыңдаған шақырымға созылған елсіз, иесіз қу даламен жүріп отырды.
Абылайдың да күткенi осы едi. Кішігірім шатқалға жеткенде
төленгiттер жасағын шапшаң керi бұрып, қытай әскерінің
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алдыңғы шебiн сол арада күтiп жатты. Мұндай бетбұрысты
күтпеген қытайлықтар ойламаған жерден қақпанға топ ете
түстi. Алдымен жан-жақтан сұр жебелер қарша борады.
Содан соң Абылайдың төленгiттерден құралған жасағы аман
қалғандарын найзамен, қылышпен жер жастандырды да,
лезде ғайып болды. Сәл артта келе жатқан қытайдың негiзгi
күшi мына суреттi көргенде қайран қалды. Отандастарының
өлi денесi үйiлiп жатыр, маңай тым-тырыс. Көзге көрінбейтін
бiреу аспаннан түсiп, қытайдың таңдаулы шебін әдейі жоқ
қылғандай. Ызаға булыққан қытай әскері қазақтардың iзiне
түсейiн деп едi, оған түн қараңғыланып кеттi.
Аспан аясындағы мемлекет жауынгерлері қуғынды тоқтатуға мәжбүр болып, тынығуды жөн көрді. Алайда демалыс
сәті көпке созылмады. Абылайдың барлаушылары дымын
білдірмей келіп, күзетшiлерiн құртты. «Абылай! Абылай!»
деп ұрандаған аздаған топ жан-жақтан таң атқанша шабуылдады. Қытайлықтардың есi шықты. Олар келесi шабуылды
қай тұстан күтерiн бiлмедi.
Таң ата қытай қолбасшылары қалған әскерiмен жорықтарын жалғастырды. Алдыңғы оқиға дәл солай қайтадан
қайталанды. Жол бойы олар кездейсоқ соқтығыстарға тап болып отырды. Төленгiттер лезде пайда болып, ұрыс салып, артынан лезде жан-жаққа бытырай қашады. Соларды қуамыз
деген қытайлар тағы да қоршауға түседi. Арттан жәрдем
келгенде айнала тып-типыл болып, тек төленгiттердiң шаңы
қалады.
Осылай бiрнеше күн, түн өттi. Сау-тамтығы қалмаған
қытай әскерi араға таланған аю сияқты басын қайда алып
қашарын бiлмедi. Өңірді білмегендік және Абылай жасағының жылдамдығы, алғырлығы қытайлықтарды әбден әлсіретті. Оның үстiне аштық пен ауру жайлады. Цин әскерi еш
уақытта мұндай шайқасты көрмеген еді.
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Моңғолияның батысында көтерiлiс бұрқ етпегенде, бұл
соғыстың қаншаға созылары белгiсiз едi. Пекин көтерiлiстi
басу үшiн әскерiн дереу керi шақырды. Осы хабарға қуанған
Қытай әскерi елiне асықты. Олардың отаршылдық әрекетi,
қазақ жерін басып алмақшы ойы осылайша жеңiссiз аяқталды. Абылай туған елін сақтап қала отырып, ойраттар
тартып алған көне қазақ жерлерін де қайтарды.

Жау қоршауында

Ж

оңғария құлағаннан соң және қытайлықтарға
қатты тойтарыс берілгеннен кейін Ұлы Далада аздаған тыныштық орнады. Дегенмен, Ресеймен, Қоқан
хандығымен, қырғыз манаптарымен және қарақалпақтармен
арақатынас бұрынғысынша қарама-қайшылықта қалды.
Жаулар көз iлмей, оңтайлы сәтті күтiп жатты. Осы кезде
қазақ жеріндегі iшкi жағдай қиындай түскен. Әбiлмәмбет хан
билiктен бiржола қол үзiп, Түркiстанға көштi. Өмірінің соңғы
жылдары сонда өтті. Абылай сұлтан Орта жүздiң барлық iсiн
мойнына алды. Ұлы Әбiлқайыр хан Барақпен қарсылықта қаза тапты. Бiрақ Дала соты Барақты ақтап шығады. Бұл өлім
қазақ қауымдастығындағы ауыр шиеленістерді білдірді. Қайғылы оқиға Абылайға да әсер етпей қоймады. Ол Әбiлқайыр
ханның Қарашаш деген сұлу қызына үйленген болатын.
«Бай малын қорғайды, батыр елiн сақтайды » дейдi халық
даналығы. Абылайға Әбiлқайыр ханның қазасы ғана емес,
туған жерiн шаршатқан дала жуандарының (байлар) бiтпейтiн ұрыс-таластары қатты батты. Елдiң бас көтерер адамдары
бiр-бiрiмен жанжалдасса, қарапайым халықтың күйi кетіп,
жағдайы нашарлайтыны түсiнiктi ғой. Осындай ұйқы-тұйқы
жағдайдың салдары бәрiнен де соларға ауыр тидi.
Петербург шұғыл қимылға кiрiстi. Ғасырлар бойы көшпендiлер мекенi болған ұлан-ғайыр даланы бойлап, қорғаныс
қамалдары мен бекiнiстер салды. Өзен-көлдердiң құнарлы
жағалауларына казактарды қоныстандырды. Жайлы қоныстарынан айырылған көшпендiлер үйреншiктi тәртiптерiн
бұзып, шұрайлы жер iздеуге мәжбүр болды. Бұл басқа рулар мен тайпалардың меншiк жерлерiн, шекараларын басып
өтуге, бұзуға әкеп соқтырды. Осыдан ұрыс-жанжалдар туды.
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Соның нәтижесінде қазақтың өз iшiнде қарулы қақтығыстар
жиi болып тұрды. Көбiнесе, мықты, бiртұтас көршiлерiнен
қауiптенген патша үкiметi қазақ жүздерi мен руларының арасына әдейi от тастап отырған.
Ресейдiң сыртқы елдермен қатынасын граф Никита Панин деген вице-канцлер басқарған. Сол кiсi арқылы кейбiр аймақтарға губернаторлар сайланды, экспедициялық
жасақтар, елшiлер немесе патша жарлықтары жiберiлдi.
Әрине, мұның бәрi Ресей империясының пайдасына шешiлдi. Петербург сарайы алыс далаға бекiнiстер салумен қатар
болашаққа жоспар құрып отырды. Сыртқы жаулардың
қысымының күшеюіне және Абылайдың әр жылдарда әскери
жорықтарға шығуына мәжбүр болуына байланысты Ресей
бодандығының Дала үшiн де пайдасы болды.
Осылайша, екi жылға жуық уақыт бойы (1758 жылдан
1760 жылға дейін) Абылай сұлтан Цин әскерімен шайқасты.
Ол қайтарып алған шекаралық жерлерге байланысты қытай
қысымы тоқтатылмады. Аспан аясындағы мемлекеттің императоры қазақтың Алтын-Емел, Тарбағатай, Көксу сияқты тамаша
тарихи жерлерiн қолдарынан шығарып алғанына iшi күйдi.
Абылай кейiн де қытай әскерлерiмен қақтығыстарда сыннан өткен үйреншiктi әдiстерiн қолданды. Бұл оған үнемi
табыс әкелетін. Ол ашық соғыс жасамай, жау әскерін алдап,
жерiнiң түбiне қарай кiргiзiп, дүркiн-дүркiн, тиiп-қашып
жүрiп шабуылдаған. Қытайдың керемет әскері Абылайдың
жылжымалы қарулы атты жасағына iлесе алмай, көп
шығынмен керi оралып отырған. Абылай өз өмiрiнiң соңына
дейiн осы қытаймен шекаралас жерлерде қарсыластарымен
соғысудың әдіс-тәсілдерін терең үйреніп, әбден жаттыққан
қарулы жасағын ұстаған.
Қытаймен қоса Абылайға Қоқан хандығымен және
Ташкентпен жауласуға тура келді. Әдетте арадағы барлық
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дау-жанжалдар келiссөз арқылы шешiлетiн. Алайда, 1767
жылы жағдай шиеленiсiп, Абылай Ташкентке жорыққа аттанды. Негiзiнен, сұлтан өзбек хандарымен үш рет соғысып,
үшеуiнде де Ташкенттi алған. Бұл жолы оған қарсы әмірші
Ердене би көтеріліске шықты.
Абылай сұлтан әскерiн бастап, асықпай ортаазиялық жер
иеліктеріне бет алады. Ол Ердене бидiң Ташкентте жасырынып, қоршау жасап алғанын естіген. Бұл қаланы жақсы бiлiп
алған сұлтан оның барлық бекiнiстерiнiң орны туралы да хабардар едi.

Қаланың негiзгi қақпасына жақындағанда Абылай ең
соңғы рет өзбектерге соғыссыз берiлсiн деген талаппен жаушыларын жiбередi. Ердене би оған келiскiсi келмейдi. Сонда
сұлтанның әскерi қаланы қоршап алып, барлық қақпасын
бiр мезгiлде басып алады. «Абылайлаған» атты әскер аз
ғана уақыттың iшiнде қаланы өзіне қаратады. Өзбек жауынгерлерi қарсыласа да алмай қалады. Пайдасыз қантөгіс
тоқтатылады.
Абылай сұлтан бiр кездерде айырылып қалған қазақ жерлерiн қайтара бастайды. Ұлы жүз көсемдерi қырғыздармен

шекара маңындағы аймақтар үшін талай уақыт дауласып
жүретiн. Осы дауды тоқтатпақ болған Абылай 1765 жылдың
қазан айында Әбiлмәмбет ханның баласы Әбiлфайыз сұлтанмен бiрге қырғыз манаптарына қарсы жорықты бастайды. Әрине, әскер басында Абылайдың өзi еді. Бұл кездерде
үлкен әскери жорықтарды ұйымдастырып, өткiзу тәжiрибесi
жағынан оған тең келер жан болмаған және оның сарбаздары
ең таңдаулы жауынгерлер деп саналған.
Қырғыздарға жасалған жорық ұзаққа созылмады.
Абылайдың құдiреттiлiгiне жақсы қанық қырғыздар ашық
шайқасқа шығуға батпады. Көптеген қырғыз көсемдерi
соғыссыз берiлуге асықты. Ал ең беделдi әскербасшының
бiрi Қарабұта би өзiнiң бас игенiнiң белгiсi ретiнде ұлын
Абылайға аманатқа жібередi. Сөйтiп елде біршама тыныштық
орнағандай болады. Бiрқатар даулы аймақ Абылайдың ұлы
Әдiл басқарған Ұлы жүзге беріледі. Дегенмен, осы оқиғадан
кейін төрт жылдан соң қырғыздарды бiржола тыныштандыру үшiн Абылай жауынгерлерiнің тағы да қолдарына қару
алуына тура келедi.
Соғыс Шу өзенi маңындағы алаңқайда өтедi. Бұл жолы
әжептәуір дайындықпен келген қырғыздар батыл шайқасады.
Әскер құрамының көпшiлiгi солту мен бағыш руларынан
шыққан сарбаздар едi және көп шығынға ұшыраған да солар
болды. Осы соғыстан кейiн бағыш руынан екi-ақ ауыл қалады.
Абылайдың қолбасшылық дарыны қазақ әскерiн
көп шығыннан сақтады. Шешушi сәтте жол таба бiлуге
көмектесті. Кейiнiректе «Жайыл қырғыны» аталған бұл
соғыс қазақтардың толық жеңiсiмен аяқталды. Ыстықкөл
маңындағы тайпалар Абылайға бағынышты болып, оның
әскерi Iледен Тоқмаққа дейiн кедергiсiз өттi. Көптеген адамдарын тұтқындап, кейiн оларды Көкшетау жерiне орналастырды. Ал бiр бөлiгiн Орталық Қазақстанда қалдырды.
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Алдыңғыларды да, кейiнгiлердi де «бай қырғыз», «жаңа
қырғыз» деп атап кетедi. Олардың ұрпақтары осы күні де сол
жерлерде тұрып жатыр.
Абылайдың атағы мен даңқы Ұлы Далада ерекше құрметпен айтылды. Қазақ халқының тағдыры мен бүкiл
Орталық Азия үшiн сiңiрген еңбегi ұшан-теңiз. Ол өзінің
бiлгiр мәмілегер әрi жеңiлудi бiлмейтiн жауынгер екенiн көрсеттi. Үш жүздiң басын қосу, талан-таражға түскен
жерлердi қайтарып алу жолындағы ұстанған бағыты жұртшылықтың көңiлiнен қолдау тапты.
Қырық жылға жуық ел басқарған Әбiлмәмбет хан
қартайып, қайтыс болады. 1771 жылдың күзiнде өткен
құрылтай жиналысында Абылай бас хан болып сайланады. ХVIII ғасырдың басында Тәуке ханның тұсында үш
жүздiң көрнектi сұлтандарының бiрiн бас хан етiп сайлау дәстүрi сақталған. Бірақ Тәуке ханнан кейiн мұндай
деңгейге көтерілуге Әбiлқайырдың, Семекенің, Күшiк пен
Әбiлмәмбеттің, Нұралының да қолы жетпеген. «Жетi жарғы»
мен Шыңғыс ханның Яссысындағы барлық баптарды ескере
отырып, тек Абылай ғана бас хан болып тағайындалған.
Бұл күз мезгiлiндегі малдың семiріп, ел қыстауға көшуге
дайындалып жатқан уақыты болатын. Елдегi барлық белгiлi,
беделдi және қадiрлi адамдар жиналып, Абылай сұлтанды ақ
киiзге отырғызып, хан көтередi. Той бiрнеше күнге ұласады.
Күбi-күбi қымыз өзен боп ағып, қазан-қазан ет асылып жатады. Жиналғандар Абылай ханның ерлiгiн жырлап, осындай адамды берген Тәңiрге алғыстарын жаудырады. Әрине,
Абылай халықтың шексiз құрметiн, ризашылығын алуға
тұрарлық еңбек сіңірген. Бұрын-соңды дәл мұндай құрметке
бөленген ешкiм жоқ.
Абылай сұлтан хан болып сайланған соң, көршi елдердiң,
әсiресе, Ресей мен Қытайдың Қазақстанға көзқарасы өзгердi.

69

Абылайдың алдында зор мiндеттер тұр. Ол Әбiлқайырдың
орындай алмай кеткен iстерiн жалғастыруы керек.
Сабалақ атанып, дала кезген күндерiнде Абылай аталарының жасап кеткен ерлiгiн ойлап армандайтын. Ендi хан болған
соң өзін-өзі сынауға тағдырдың оған мүмкiндiк берiп тұрғанын
бар санасымен сезiндi. Тарихқа кiм боп кiресiң, ұрпақтардың
жадында кiм боп қаласың? Сенi ел ризашылықпен есiне ала
ма, әлде жетi атаңа дейiн қарғай ма?
Әрбiр адам қателесуі мүмкін, бірақ халық өз тағдырын
сенiп тапсырған басшыға қателесуге бола ма? Егер адамдар өз
кiнәсi үшiн құн төлер болса, ханның қателiгi қымбатқа түспес
пе еді. Осының бәрiн сараптап санасынан өткiзген Абылай
халқы үшін, мойнына жүктелген осы маңызды да жауапты іс
үшін жаны күйзеліп, жүрегi ауырды.
Осы оқиғадан кейін Петербург сарайы өзiнше жоспар
құрды. Патшаға үш жүздiң басы бiр ортаға бiрiккенi ұнамады.
Мұндай бiртұтас ел – ыңғайлы көршi емес. Дала салтының
көпшiлiгiн, оның iшiнде хандықты құрту не оны өз пайдасына айналдыру көзделді. Сондықтан орыс саясаткерлері бұл
шешiмнiң дұрыс еместiгiн барынша дәлелдеуге тырысты.
Абылайды бiр ғана Орта жүздiң ханы ретiнде қабылдаған
Ресей патшайымы оған хандық үкiметтiң белгiсiн тапсырды.
Мұның сыртындағы Петербургтiң iшкi ойы – оның билiгiн
шектеу екенiн түсiнген Абылай хан бұл белгiлердi алудан бас
тартты. Панин деген граф және оның басқармасы, Орынбор
губернаторы И. Рейнсдорп, генерал-майор Огарев сияқты басқа да патша шенеунiктері Абылайдың халқының алдындағы
абыройын түсiнбедi әрi түсiнгiлерi де келмедi. Оны төмендетуге, беделiне қайткенде күйе жағуға тырысып, небiр қулыққа
барды. Панин өзiнiң хаттарында жұмсақ тiлмен Абылайға
айтқан тiлдi алып, Орта жүзге жүргізетін билiгiн заң жүзiнде
бекiтiп алуын өтiндi. Ол үшiн Орынборға немесе басқа да бiр
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қалаға барып, билiк белгiсiн алуы тиiс еді. Абылай бұған мән
берген жоқ. Ол Дала Құрылтайының шешiмi жеткiлiктi деп
ойлады. Патша шенеунiктерiнің дипломатиялық ойынын
қабылдағанымен, Абылай билік белгісін алуға бармады. Тiптi Ресей үкiметiнiң «ақылға келуге» шақырған үндеулерiне
құлақ та аспады.
1755 жылы цин әскерiнен қатты қысым көрген хан патшаның Сыртқы iстер алқасына көмек сұрап барған болатын. Бірақ
олар Абылайға терiс қараған. Бұл оқиға ханның есiнен әлi
кете қойған жоқ еді. Оның үстiне Ресей бодандығына өткелi
патшаның сыртқы саясат басқармасы iшкi кикiлжiңдердi қоштау бағытын ұстанған. Олар қазақ руларының бiрiгуiн емес,

бытырауын, тыныштық пен бейбiтшiлiктi емес, iшкi дау-жанжал мен қақтығысты қолдады. Қажет болған жағдайда Ресей
үкiметi iшкi iстерге де араласа алатын да болды. Сыртқы жаулармен: ойрат, қарақалпақ, қырғыз, қытайлармен және басқа
басқыншылармен қантөгiс кезiнде Абылай ханға тек өзiнің
сарбаздарымен бірге иық тiресiп соғысуға тура келдi. Ресей
үкiметi көмек көрсеткеннiң орнына көп жағдайда шет қалды.
Тек өздерiне пайдасы бар бiрен-саран iстерге ғана араласты. Сол
себептi Абылай хан Петербург сарайына сеніңкіремей, қазақ
мемлекетiнiң даму мүмкiндiгiне сүйенiп, өз бағытын бекітуді
ойлады. Бұл күрестегі ең негізгі күш – халықтың ынтымағы.
Бiртұтас халық мызғымайды. Мұндай қағидалар от пен су
кешкен Абылайға ғана белгілі.
Ресей сияқты құдіретті көршiсiнің ой-жоспары Абылайға
қанық еді. Міне, осындай себептерге байланысты ол Петербургке онша ұмтылмады. Ал екiншi жағынан одан аспаса,
кем түспейтiн Қытай көршiсi барын да бiлдi.
Панинге тыңшылары қазақ ханының Пекин сарайымен
арақатынасының жақсы екені туралы жеткiзедi. Шынында да Қытайдың жоғары шендi адамдары Абылай ханға жиi
қонаққа келiп тұратын. Олар ханның өздерiмен қытайша
сөйлесетiнiне қайран қалып, риза болатын. Абылайдың
Қытайға жақындығы патшаға жақпады әрi бұл байланыс
қауiп төндiруi де мүмкiн еді. Бiрақ керек жерiнде «қатаң
мiнез көрсете алатын», өз саясатын ұстанып отырған «асау»
ханға үкiмет ешнәрсе iстей алмайды.
Бұрын Әбiлқайырдың тұсында Орынбор әкiмшiлiгi хандарды екi-үш жыл сайын Петербургке жiберiп отырған.
Хан ұрпағы мен оның айналасындағылар сол адамдардың
құрамына кіруге тырысатын. Оларды патша сыйлығын алу
немесе өздерінің адалдығын, берілгендігін көрсету мүмкіндігі
қызықтырған.
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Ендi ондай сапарлар азайды. Абылай өзiнiң орнына Петербургке ұлын – Тоғым сұлтанды жiбердi. Негiзгi мақсаты
– Абылайдың барлық қазақ жүздерiне ортақ хан болып
тағайындалғандығы туралы Петербургтi хабардар ету.
Данышпан хан өзiнiң үш жүздi билеуге сайланғанын
бiлдiре отырып, ендi заңды түрде бекiтiлудi көздедi. Алайда Петербург оны бүкіл қазаққа хан етiп жариялауға құлық
танытпады. Тоғым сұлтан бастаған топ та бұл мақсатқа қол
жеткiзе алмады. Еуропалық дәстүрмен ұйымдастырылған
сән-салтанат, ерекше безендiрiлген сарай даладан барған
өкілдерге ыңғайсыздық туғызды. Тіпті орыс тiлi оларға
түсiнiксiз әрі қиын тиді. Ақырында, патша әулетi Абылай
ханды Орта жүздiң билеушiсi ретiнде танытатын қағаз берiп, қазақ сұлтандарын риза етiп, керi қайтарады.
Осы кезде Ұлы Далада көптен күткен бейбiтшiлiк орнаған.
Болаттай берік тіректі сезген шыңғыстықтар тынышталып,
Абылайдың қол астына кіруге асықты. Жауынгер көршiлерi
Абылайдың аты аталғаннан-ақ аттарының басын керi бұрып,
бiреудiкiне көз алартпай, өздерiнiкiн қанағат еттi. Тiптi казак
қоныстарын салу, бекiнiстер тұрғызу бұрынғыдан азайды. Кейбiр жерлерде мүлдем тоқтатылды. Патша әкiмшiлiгi ендi тұрғылықты халықпен есептесiп, әрбiр қимыл-әрекеттерiне, яғни
бос жатқан жерлердi игеруге елмен келiсiп барып кiрiскен.
Абылайды өздерiне бағындыра алмаған И. Рейнсдорп
үйреншiктi көне тәсiлге көшедi. Беделдi сұлтандардың арасына iрiткi салуды ойлайды. Ханның қарамағындағы адамдарын өзіне қарсы қоймақ болады. Абылайдың жақын серiгi әрі замандасы Әбiлфайызды хан сайлануға өтiнiш жаз
деп үгiттейдi. Алайда патша шенеунiктерi тағы қателеседi.
Әбiлфайыз олардың азғыруына көнбей, өз еркiмен хандықтан
бас тартады. Заң тұрғысынан қарағанда да ол билiкке түсе алмайтын еді.
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Бұдан кейiнгi жағдай бiр қалыпқа түсiп, дала өмiрi таластартыссыз өтiп жатты. Шындығына келгенде Петербург, оның
өкiлдерi қазақтарға өз ықпалын тигiзе алмады. Дала өз заңына
ғана бағынды. Өз дәстүрiн бұзбады. Осы жағдайдың шын
бейнесiн М. А. Терентьев деген генерал-лейтенант өз жазбаларында дәл көрсеткен: «Негiзiнде, қазақтардың бодандығын
адам түсiнiп болмайды: ешқандай алым-салық төлемейдi, борыштарын өтемейдi, ал бiздiң үкiмет қазақтардың билеушiсi,
қожасы деген ат алу үшiн сонша жағымпазданады, олардың
хандарын алдап-сулап бодандыққа кiргiзiп, сый-сыяпаттармен ұстайды».
Осы аралықта Орталық Азияның салмағы артты. Бұхар
Эмираты, Хиуа хандығы сияқты мұсылман елдерi Абылаймен жақындасуға тырысты. Соған қарамастан қазақ
қауымының тағдырында Қытай мемлекетi тұрақты орын
алды. Петербургтiң хандық билiктiң аумағын тарылтпақ
әрекетi Абылайды Цин сарайымен қатынасты жақсартуға
итердi. Шекараның жақындығы, ертеден келе жатқан
арадағы саудагерлiк, елшiлiк байланыстар, сондай-ақ
басқа күн туса, көмек сұрар мықты серiктiң, тiректiң
қажеттiгi қосылып келiп, қай жағынан алса да Пекиннiң
тиiмдi одақтас бола алатынына Абылайдың көзiн жеткiздi. Болашақта Қытаймен арақатынасты нығайта түсiп,
ал Ресеймен келiсiмде өмiр сүру керек деп ойлады ол.
Ал Абылайдың Қытай сарайына жасаған әрбiр қадамы
Петербургтiң ашуын қоздырды.
Абылайдың Пекинмен байланысының төркiнiн ертеректен iздеу қажет. ХVIII ғасырдың 50-жылдарында Абылай
хан Қытай қарамағына кiрген. Сөйтiп ол екi мемлекетке
бiрдей бодан болған. Тiптi кейде бiр рулардың жайлауы Ресей аймағында жатса, қыстауы Қытай шекарасы маңында
орналасқан жайлар да кездесетiн. Сондықтан да ол астыртын
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тосын әрекеттерге барды. Екi мемлекетпен арақатынасты
бiрдей ұстауының сыры осының салдарынан туған.
Абылай үшiн аса маңызды іс елінің мүддесiн қорғау болды. Ол халқының өз туған жерiнiң қожасы, өз тағдырының
иесi болып қалуын көкседi.
Осылайша, қантөгiссiз-ақ Абылай хан Ресейдiң Алтайдағы меншiгiне, Қытайдың Шыңжаңға деген мақсатмүддесіне ниеттестігін білдіріп, күдiктерiн тарқатты.
Мәселенiң өзегi – ұлттық мүддені сақтау мен халықты
біріктіру. Абылай үшін ең бастысы – халқының тату әрi
бейбiт өмiр сүруі.
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Соңғы соғыс

А

былайдың жазда отыратын орны өз Отанында, Көкшетаудың маңында орналасқан. Әулие Қожа Ахмет
Иасауидiң рухына жақын болуды көксеген ол соңғы жылдарын
Түркiстанда өткiзедi. Екiншi жағынан, ханның келуiне орай
Түркiстанның мәртебесi биiктеп, Жібек жолының бойында
орналасқан сауда орталығы ретiнде қайта өркендей бастады.
Бұл жолмен жүріп жатқан көпестер керуенi Қазақстанның
оңтүстiк қақпасына жеткенде көбiне Түркістанға келіп
тоқтайтын.
Осы кездері 250 мыңға жуық еділ қалмақтары Шығыс
Түркiстанға жол тартты. Оларға қарсы Нұралы хан мен
көрнектi әскербасы Айшуақ кезектесiп қарсылық көрсеттi.
Соғыс Сағыз өзенiнiң маңында, одан кейiнiрек Мұғаджар
тауларында өттi. Көп шығынға ұшырағанына қарамастан
қалмақтар Орта жүздiң жерiне жетті. Одан әрі де соғыса
отырып алға жылжыды. Ал Абылай өз әскерiмен жауды
Алакөлдiң маңында күттi. Соғыс болатын жерге шамамен
80 мың жауынгер жан-жақтан жиналды. 50 мыңға жуық
қырғыздар да жетiп, Абылайдың туының астына кiрдi.
Қалмақ әскерiнiң құрамында күшпен соғысқа жіберілген түркімендер болды. Әскердi Ұбаши, Бамбор, Шерен және
Асарха деген атақты қалмақ көсемдерi басқарды. Абылай
хан бұл соғыстың оңай болмайтынын түсiндi. Қалмақтар
өз күшiне сенбесе, бiреудiң жерiне мұрын тықпас едi. Кiммен соғысқа бара жатқанын сезген олар Абылайдың барлық ұрыстарын алдын ала зерттеп, оның тактикасы мен
тәжiрибесiне күнi бұрын қанық болып алған.
Соғыс болатын күн де жеттi. Алакөлге жақын жерде екi
жақ бiр-бiрiне қарама-қарсы орналасты. Кешқұрым Абылай
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өз адамдарын аралап шықты. Оттың қасында жауынгерлерiмен әңгiмелесiп, оларды жiгерлендiрiп қойды. Әңгімелесе
отырып жiгiттерiнiң жалпы дайындығын, әскери рух-жiгерiн, қару-жарақтарының жарамдылығын көзбен шолып
өттi. Абылай торғауыттарды бұрыннан жақсы бiлетiндіктен,
олар күтпеген әрекет жасай қоймас деп ойлады. Осы кезде елден шеткерірек семсерiн жанып отырған балаң жiгiтке көзі
түсіп кетіп ойы бөліндi. Абылай асықпай келiп, әлгi баланың
қасына жайғасты. Оттың жарығы бұдан алыстау едi. Жас жауынгер оны танымады.
– Қалай, ертеңгi күндi ойлап отырсың ба? – дедi Абылай
жай дауыспен.
– Аздап толқып отырмын, – деп жігіт ұяла жауап бердi. Ол
ханды әлi де танымады.
– Неге толқисың. Өлiмнен қорқасың ба? – деп сұрады Абылай хан.
– Жо-оқ, – дедi жiгiт жігерлі дауыспен, – өлiмнен қорқуға
болмайды. Мен ойдағыдай соғыса алмай, сенiмдi ақтай алмай
қаламын ба деп қорқамын. Өйткенi ауылдағы ел-жұртым жолымды тiлеп, атамның өзi батасын берiп аттандырған. Мiне,
мына семсерді атам сыйлады. Бiлесiң бе, бұл семсер талай
соғысты көрген.
Осыны айтты да жiгiт семсерiн Абылайға ұсынды. Хан
оны ептеп алып, жүзiн қолымен сипады да:
– Иә, – дедi күрсiне, – бұл қару – ел қорғаны. Жақсы екен.
Атамдiкi дейсiң бе?
– Иә, – деп мақтанышпен жауап берді жас жауынгер. – Ал,
өлiмнен қорқуға болмайды.
– Неге олай ойлайсың? – деп таңданды Абылай.
– Ол менің есіміме байланысты.
– Сонда сенің есімің кім?
– Менің есімім – Абылай. Атам солай атаған. Осындай аты
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бар жігітке қорқуға бола ма? – деді де басын көтерiп Абылайға
қарады.
Екеуi сәл үнсiз тұрып қалды. Алаулаған от сытыр-сытыр
жанып жатыр.
– Ал сiз ше, аға? – дедi кенет жiгiт. – Сiз өлiмнен
қорықпайсыз ба?
Абылай күлiмсiреп:
– Жоқ, ендi қорықпаймын, – дедi де, орнынан тұрып, жас
жiгiттi арқасынан қақты. Оның жүзiн есте сақтағысы келгендей, бетiне ұзақ та тесiле қарады. Кетiп бара жатып:
– Ертең өлудi ойлама. Атаңа не деп айтамыз? – деді де
жайына кетті.
Таң ата еш дайындықсыз, барлаусыз қырғын соғыс басталып та кеттi. Артқа шегiнуге кеш қалғанын түсiнген
қалмақтар арпалыса соғысты. Қазақтар да туған жерi үшiн
жанын аямады. Адам қаны суша ақты.
Екi жақ та ерекше тәсiлдерін қолданбай, бір-біріне ашық
соғыс жариялады. Үстi-үстiне шабуыл жасап, жараланған
жауынгерлер ондап-жүздеп құлап жатты. Олардың орнын
кейiнгiлер басты. Жараларын таңып, сәл тынығу үшiн аздап үзiлiс жасағаны болмаса, соғыс қатарынан үш күнге
созылды. Осындай қан майданға түркімендер шыдамады. Алғашқы болып бас тарта бастап едi, оларды Ұбаши
зорлықпен соғысқа қайта қуды. Сонда да қарсылық бiлдiрген түркімендер бытырап басы ауған жаққа қашты.
Шамалы уақыт өткен соң, 1771 жылдың қаңтарында Абылай қалмақтардың қолына түскен капитан Дудиндi босатып
алады. Дудин – кезінде қалмақтарды басуға жiберген орыс
офицерi. Содан кейiн бұл офицерді көрген адам жоқ, өлдi деп
санаған. Сөйткен капитан аман-есен екен.
Үшiншi күн дегенде қалмақ көсемдерi мәслихатшыларын
келiссөз жүргiзуге жiбередi. Абылай хан олармен сөйлеспейдi,
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қайта шабуылды күшейтудi бұйырады. Торғауыттар болса шегiншектей бастайды. Қазақтар бытырай қашқан жауды тықсырып, бөлек-бөлек күйiнде құртуға тырысады.
Қалмақтардың қашып құтылғандары жан-жаққа шашырап
кетедi.
Бұл оқиға мұнымен аяқтала қойған жоқ. Торғауыт
әскерiнiң қалдығы қайтадан бас қосып, Балқаш жағасында
тағы ұрыс салады. Абылай болса әскерiн екiге бөледi де, жау
артқа шегiне алмайтындай қылып, оларды артынан орап алады. Осы кезде Ұлы жүздiң сарбаздарын бастаған Әбiлфайыз
сұлтан да жетедi. Қырғын соғыс қайта басталып, бұл жолы
да қазақтардың жеңiсiмен аяқталады. Жан-жақтан қоршауда
қалғанын сезген қалмақтар өздерiне өлiмнiң жақындағанын
бiледi. Жарасы жанына батып өлермен болған жануар сияқты
олар да қарсыластарының басым күшiне қарамастан соңғы
демi қалғанша алысады. Соңғы күшiн жинап қарсыласқан
торғауыттардың кейбіреуі ақырында жол тауып, қоршаудан
шығады. Ұбаши да аздаған адамдарымен қашып кетедi.
Абылай қуғын салады. Қуғын қытай шекарасына дейiн созылады. Абылайдың бұйрығы бойынша олар торғауыттарға
тиiспей, тек ерiп отырады. Ал қашқындар біраз уақыттан
соң аштыққа ұшырайды. Тағы бiраз уақыт өткенде бiр-бiрiне
пышақ ала жүгiредi. Қуғыншылар жеткен мезгiлде сөнген
оттың маңайында адам сүйектерiнiң шашылып жатқанын
ғана көредi...
Жетi ай бойы қанды қасiрет пен әуре-сарсаңға түскен
қалмақ әскерiнiң қалдығы Iлемен жоғары жүрiп отырады.
Қытайға жетiп, бастарына пана сұрайды. Оларды қабылдаған
қытайлықтар бір-бірімен қатыстырмас үшiн бөлек-бөлек
қоныстандырады. Еділ қалмақтарымен болған бұл қантөгіс
Абылай ханның соңғы iрi соғыстарының бiрi еді. Осыдан
кейiн Дала Абылайдың жеңiлмейтiн рухына нық сендi.
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Орталық Азияда әскери, саяси даярлығы жағынан ең мықты
ел ретiнде нығайған Қазақ мемлекетiнің мәртебесi биiктей
түстi. Жауы сыртынан сескенетiн болды. Маңындағы iрiлiұсақты көршi мемлекеттер онымен санасатын халге жеттi.
Абылай дүниенiң өткiншi екенiн білген. Сондықтан өз балаларын жасынан қасына ертiп, жорықтарда әскери өнерге
баулыған. Абылай құр сөзден гөрi қимылды тәуiр көрген. «Әке
көрген оқ жонар» демекші, Абылайдың ұлдары аты аңызға
айналған әкелерiн өнеге тұтып, тәлім-тәрбие алып өскен.
Әсіресе, кейiн танымал болған ұлдары Әдiл, Уәли, Қасымды
әкелерi ерекше жақын тұтқан. Дала тарихындағы көрнекті
тұлға Кенесары хан Қасымұлы – оның немересi.
Абылай хан он жыл билiк жүргiзді. Осы мерзiм iшiнде
ешкiмнiң қолынан келе бермейтін iстердi атқарды. Ол билік
жүргізген он жылдың Дала тарихына Абылай дәуiрi боп
кiруi тегiн емес. Сол уақытты қазақ халқы зор құрметпен
еске алады.
Ташкент жорығынан қайтып келе жатып, Абылай хан
науқастанып қалады. Әскерiн тоқтатып, сол жерге қорған
тұрғызуды бұйырады. Кейiн ол «Хан қорғаны» аталып кеттi.
Тек уақыт өте қабырғалары аздап тозғаны болмаса, көп жылдар бойы қорған негізгі қалпын сақтаған. Тіпті жаулар да оны
құлата алмаған.
Ажалдың суық қолын сезген Абылай хан ордасына үш
жүздің ішіндегі үзеңгiлес серiктерiн шақыртады. Жиналған
сұлтандар, сарбаздар, ақсақалдар қауымын байыппен шолып өтiп, сөзiн бастайды. Әр сөзi әдеттегiдей салмақты, ойлы
және өрелi. Оның аузынан шыққан мірдің оғындай әрбір сөз
бар жүрекке жол тапты. Жиналған адамдар оны ұзақ уақыт
есте сақтады.
Абылай балаларының iшiнде Уәлиге үлкен сенiм артқан.
Сондықтан алдымен, өзiнен кейiн хан орнына ең жақсы

88

көретiн ұлы Уәлидi қоюды тапсырды. Екiншiден, Даланың бiртұтастығын сақтауды өсиет еттi. Өз өмiрiн халқын біріктіруге
арнаған ол достары мен замандастарына осыны өсиет етті.
Абылай хан 70 жасында өмiрден қайтты. Ханды жерлеу рәсімі Түркiстанда өтті. Әмiршiсiн ақырғы сапарға
аттандыруға Даланың түкпір-түкпірінен мыңдаған адамдар
шұбырып келiп жатты. Ауыр қайғы бай демей, кедей демей
баршаның жанын күйзелтті. Сұлтанын да, қарабайыр малшысын да бiр ортаға бiрiктiрдi. Тарихи ұлы тұлғаның денесін
Қожа Ахмет Иасауи кесенесіне қойды.
Қазақ хандығының елшілері арқылы Самарқаннан арнайы Сақып-Қыран, яғни ұлы қолбасшы Темір заманынан берi сақталған керемет көгілдір мәрмәр тас алдырып
Абылайдың басына орнатады.
Бұл мәрмәрдi үш жүз сәйгүлiкке айырбастаған...
Содан берi талай заман артта қалды. Қазақстан небір
өзгерістерге ұшырады. Абылай ханнан кейін де көптеген
саяси қайраткерлер ел басқару ісін жалғастырып, бірін-бірі
алмастырып жатты. Кейбіреулері ұмыт болса, кейбір Абылай тұрғыластары халықтың жадына мәңгiлiк сақталды.
Дала өмірі осындай дара тұлғалардың есiмiнсiз тарих болмас
едi. Олар – елiміздің көпғасырлық шежіресінен жарқырап
көрiнген бiртуар азаматтар. Халық Абылай сынды ұлдарын
пір тұтып, ерлігін ұрпақтан-ұрпаққа жеткізді. Бұл – Ұлы
Даланың мызғымас заңы, дәстүрi.
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Құрметтi оқырмандар!
«Шығыстың ұлылары» деген топтамаға енген кітаптар оқырмандарды тарихымызбен,
ұлы адамдардың өмірімен таныстырады. Ірі оқиғаларды, маңызды қозғалыстарды, мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастарды және ұлы тұлғалардың, қағандардың, батырлар мен ғалымдардың өмір жолын суреттеп, олардың жасаған істері, ерліктері туралы дерек береді. Сонымен қатар туған жерге, халқының тарихына сүйіспеншілігін оятып, мақтаныш сезімдерін арттырады. Келешек жеткіншектерді ұлы ата-бабалардың асыл мұраларымен таныстырады.
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