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Второй том настоящего издания посвящен воспомина
ниям о движении 1916 года — об одном из главных собы
тий в истории казахского народа XX века. Наследие 
участников и очевидцев народной войны представляет боль
шую историческую и научно-познавательную ценность.

Воспоминания прежде всего знакомят нас с социаль
но-экономической и общественно-политической обста
новкой в Казахстане в годы первой мировой войны. В них 
раскрываются предпосылки, предшествовавшие народ
ным волнениям — изъятие земель, экономическое закаба
ление, налоговое удушение, социальное бесправие. Так 
же, как и архивные документы, воспоминания ярко и убе
дительно свидетельствуют об усилении и безмерном уж е
сточении колониальной политики царской России 
накануне описываемых событий.

Непосредственным „толчком к восстанию,— писал 
еще в 1936 году один из виднейших участников и знато
ков освободительного движения на Востоке Турар Рыску- 
лов,— послужил приказ царского правительства от 25 
июня 1916 года о привлечении на время войны "к работам 
по устройству оборонительных сооружений и военных 
сообщений в районе действующей армии инородцев, ос
вобожденных от воинской повинности". Царское прави
тельство этой мерой имело в виду использовать массу 
русских солдат и рабочих, занятых на тыловых работах, 
непосредственно на войне, заменив их мобилизованными 
инородцами, в которых оно усматривало более покорную 
и даровую рабочую силу...

Главнейшие же причины, толкнувшие трудящихся 
Туркестана и Казахстана на это восстание против царской 
колониальной деспотии, конечно имели гораздо более 
серьезные основания. Они заключались в тех глубоких 
экономических и политических противоречиях, которые 
явились результатом безудержной колониальной эксплу-



атации царизмом Туркестана и Казахстана" (Т. Рыскулов. 
Предисловие к книге „Восстание 1916  юда в Киргизста
не41. Документы и материалы. М., 1937. С. 3—4).

Как показывают очевидцы, начавшись сразу после 
объявления царского указа, восстание быстро распрост
ранилось вширь. Стихийное по-началу движение превра
тилось в организованное сопротивление народных масс и 
приняло четко выраженный политический характер и на
ционально-освободительное, антиколониальное содержа
ние и форму.

Отобранные к публикации воспоминания, свободные 
от конъюктурных сокращений и редакционных вмеша
тельств в тексты, уточняя факты, даты, места сражений, 
дают возможность, с известной долей достоверности, оз
накомиться с особенностями реакции на царский указ от 
25 июня 1916 года в различных регионах, развитием со
бытий от низших форм проявления недовольства (проти
водействия составлению списков по мобилизации) до 
упорной и длительной вооруженной борьбы, нацеленной 
на национальное освобождение. Свидетельствуя о том, 
что народное возмущение прокатилось по всему Казахста
ну, а наиболее серьезные выступления происходили в 
Тур гайской, Акмолинской областях и в казахских райо
нах Туркестанского края, воспоминания в целом воссоз
дают картину общенационального освободительного 
движения против имперских поработителей. С другой сто
роны, все говорит за то, что подавление восстания в наци
ональных окраинах для царского правительства 
превратилось во второй фронт войны.

Особая ценность данной публикации воспоминаний 
состоит в том, что в них называются новые имена героев 
сопротивления — предводителей движения и рядовых 
участников, отдавших свою жизнь за освобождение ка
захского народа. Расширяя наши познания об активных 
участниках событий на местах, материалы сборника по- 
новому представляют образы руководителей отдельных 
очагов — Абдулгафара Жанбосынова, Амангельды Имано- 
ва, Осггана Шолакова, Кейки Кокенбаева, Бекболата Аше- 
кеева, Ж аменке Мамбетова, Узака Саурыкова и многих 
других, помогают более зримо уяснить их роль в драмати
ческих событиях 1916 года.

Предлагаемый вниманию читателя с борник значитель
но расширит весьма ограниченный крут’ опубликованных 
в различные годы воспоминаний о движении 1916 года 
("Восстание 1916 года в Казахс тане". Сборник воспоми



наний и материалов.—- Л-А., 1937; „1916 год*1. А-А., 1940 
(на казахском языке); „Восстание 1916 года в Казахста
не*1 (Документы и материалы). А-А., 194 7; „Восстание 
1916 года в Средней Азии и Казахстане11. Сборник доку
ментов и материалов. М., 1961; „Амангельды Иманов". 
Статьи. Документы. Материалы. А-А., 1974. (на казахском 
я зы к е— 197 5); „Батырдың биік түлғасы. Светлый образ 
батыра". А-А., 1986; „Қарқара айбаты". А-А., 1 99 1 и др.) 
При составлении данного сборника внимательно учиты
вался опыт предыдущих изданий по теме. Документы при
водятся полностью, без купюр и сокращений. При их 
отборе предпочтение отдавалось лишь самым ранним вос
поминаниям и подлинникам записей. Большая часть из них 
были записаны из уст участников восстания в 1 9 2 0 — 30-х 
годах. Эти материалы, представляя собой изложение од
них и тех же событий с разных точек зрения, помогают 
нам установить действительный ход их развития и осмыс
лить их с высоты сегодняшнего дня. От читателя требуется 
известный критический подход, поскольку в содержании 
воспоминаний сохранился отпечаток времени периода 
коммунистического тоталитаризма. При археографиче
ской обработке текстов сохранялся стиль изложения, из
менялись лишь грамматические описки.

Основная часть воспоминаний публикуется впервые. 
Исключение составляет ряд документов (воспоминания и 
материалы Т. Рыскулова, С. Сейфуллина, Харламповича, 
Станкевича и др.), которые хотя и были опубликованы в 
свое время, но содержали много исправлений и сокраще
ний, продиктованными запросами политико-идеологиче- 
ского характера. К примеру, очень ценная по своему 
значению публикация о восстании в Акмолинской области 
„1916  год" С. Сейфуллина, увидевшая свет в 1936 году 
с большими пропусками, взята нами из оригинала рукопи
си, хранящейся в Архиве Президента Республики Казах
стан.

Составители проделали объемную работу по сверке 
большого числа старых и новых названий местностей, на
селенных пунктов и административно-территориальных 
делений. Сборник снабжен именным указателем.

Ю. И. Романов, Ж. Б. Сулейменов 
кандидаты исторических наук



ТУРАР РЫСКУЛОВ  

ВОССТАНИЕ КАЗАКОВ И КИРГИЗ В 1916 ГОДУ

Основные экономические и политические причины
восстания

Набор на тыловые работы фронта казак-киргизских 
рабочих послужил лишь поводом к восстанию в 1 9 16 го
ду, а не основной причиной.

Основные причины восстания заключались именно, в 
тех глубоких, экономического и политического характера, 
противоречиях, которые создались в результате безудер
жной колониальной эксплуатации царизмом Казакстана и 
Киргизии.

...В казак-киргизских народных массах нарождалась, 
хотя глухо, но постепенно, надежда на возможность, вос
пользовавшись той или другой ситуацией мировой войны, 
наконец, скинуть гнет царской колониальной власти, тем 
более ввиду увода из Казакстана и Киргизстана большей 
части колониальных войск на театр военных действий.

...В захватническом движении царской России „За 
Урал" Казакстан и Киргизия привлекали больше внимание 
царской администрации, прежде всего, как подступы для 
дальнейшего захватнического движения вглубь Средней 
Азии и как стратегическая база; а с другой стороны — 
Казакстан и Киргизия сами по себе представляли доволь
но обширный объект эксплуатации, рынок сбыта продук
тов и источник сырья, а главное, простор ДДЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ КОЛОНИЗАЦИИ..

...И вот, с точки зрения распределения земель, русское 
переселенческое крестьянство в южном Казакстане и 
Киргизии к 1 9 1 6 году обладало большой частью поливной 
земли и являлось господствовавшей частью населения...



В северном Ка закетане к 1 9 1 6 г было изъято царским 
правительством 17.7 56.964 десятин, а казачеству поми
мо этого было отведено до 1 1.227.000 дес. земли и горо
дим — 21 9 .000 десятин.

То же самое, волнения в Кара-Калпакской области 
(Чимбайский район) имели основанием земел. стеснение 
и гнет торгово-растовщического капитала и произвол ад
министрации. Переходя к характеристике и сравнению 
экономического состояния казак-киргизов и русских пе
реселенцев, приходится отметить следующие факты, на
пример, по южному Казакстану. По Сыр-Дарьинской 
области, по данным обследования М. А. Скрыплева по 1 8 
поселкам, обследованным в 1916 г., на одно хозяйство 
приходилось всей удобной земли 4 7,96 десятин, в том 
числе поливной 9,40 десятин. Из 1 176 наличных хо
зяйств в русских поселениях Чимкентского уезда прибе
гало к аренде земель 7 68 хозяйств, т. е. 65,3% от общего 
числа...

Колонизационная деятельность царской России... боль
ше всего проявилась в Джетысуйской губернии. Эта гу
берния по своему сравнительно умеренному климату и 
некоторому сходству качеств почвенного покроя ее тер
ритории с губерниями южной части России, а также 
вследствии заселенности переселенцами казаками... есте
ственно привлекала внимание переселенцев-крестьян в 
первую очередь. С другой стороны, указанная губерния 
по своему большинству населения, является типично-ка- 
захской, в ней рельефнее всего выражены особенности 
жизни казахского населения, его хозяйственного уклада 
и быта. В связи с ожесточенностью восстания казаков в 
Джетысуйской губернии в 1 9 1 6 году это делает особенно 
интересным изучение восстания в этой губернии.

...Нам необходимо попутно рассмотреть причины и 
другого характера, помимо земельной политики. Тут на 
первом месте стоит водный вопрос. Поэтому... господст
вующее положение в экономике... занимали те группы на
селения, которые не только захватили большинство 
удобных земель, но и захватили главные оросительные си
стемы.

Другим орудием угнетения беднейших кочевников яв
лялся самовольный захват и кошение лугов и даж е кле
ветников переселенцами или потрава скотом последних и 
самовольное вспахивание целинных земель у казак-кирги
зов, под предлогом, что последние якобы „все равно не 
могут их вспахать и использовать". Соседними поселками



захватывались также скотопрогонные дороги и проходы, 
которые обращались или в новые пашни, или служили для 
целей взимания от каждой головы прогоняемого скота са
мовольно скотопрогонного налога. Много было и других 
случаев и путей угнетения и нажины за счет слабых ко* 
чевников...

...Искать „правду" казак-киргизским беднякам и вооб
ще рядовым казакам и киргизам было негде. Казакская и 
киргизская администрация: баиг бии, волостные и старши
ны работали в контакте с приставами и уездными началь
никами.

Следствием... колонизаторской политики царизма яви
лась постепенная убыль казакского и киргизского населе
ния. За период 190 2 — 1913 годов казак-киргизское 
население сократилось приблизительно на 8— 9 процен
тов, произошло также уменьшение таранчинцев и дунган, 
зато количество переселенцев возросло более чем на 10 
процентов.

Кроме этих общих причин восстания, в каждом райо
не, нужно сказать, были также особые местные причины.

...По размерам восстания и жестокости подавления 
Джетысуйская губерния стоит на первом месте. В Джеты
суйской ж е губернии тяжелее всего отразились результа
ты поражения восстания в последующие годы.

Общая характеристика 
социального состава повстанцев

События 1916 года были исключительным явлением в 
дотоле относительно мирной жизни Казакстана и Киргиз
стана и первым всеобщим массовым выступлением против 
царской администрации и владычества своих и пришлых 
эксплуататоров.

...Эксплуататорским элементом в глазах казакских и 
киргизских масс являлись все казакские и киргизские чи
ны, пристроившиеся при русской администрации в лице 
переводчиков, писарей и даже „джигитов" (казак-киргиз
ских полицейских). Ненавистны были для них разные 
торговцы, всегда расселявшиеся по поселкам и городским 
пунктам в лице разных пришлых саргов, армян, татар и т. д. 
дававшие кочевникам ситец и всякие другие товары по 
дорогой цене в „рассрочку" на „проценты" иод осенний 
урожай кочевников. Еще до восстания против царизма у 
казак-киргизов появились уже немногочисленные слои

й



ростовщиков, оссужавшие под ог ромный процент деньга
ми и скотом беднейшие слои.

Казакские и киргизские баи и манапы основывали 
свое господство над беднейшей частью населения на по
чве обладания лучшим стадом скота, лучшей частью общи- 
ыо-родовых земель, пастбищами, связью с казакской и 
киргизской администрацией (волостные, аульные старши
ны и бии), состоящей из тех же баев и служившей посред
ницей в эксплуатации русской администрацией ка- 
зак-киргизских масс.

Беднейшие и средние слои носили общее наименова
ние „кара пухара" (черный и подданные); сюда входили и 
сельско-хозяйственные батраки, „серик" или „уртакчил", 
„кошчи'4, (беднейший земледелец), „чарва11 (кочевой бед
няк) и др. более многочисленные середняцкие элементы.

Если принять во внимание число батраков, „малаев", 
„кошчи11 и т. д. занятых в казачьих, крестьянских и бай
ских хозяйствах... и прибавить сюда огромный слой серед
няцких элементов казак-киргиз, то вся „кара пухара" 
составит почти три четверти всего казакского и киргиз
ского населения, представляющего собой объект эксплу
атации и слой вечно недовольный...

...В виду широкого размера восстания масс... родовые 
старшины не могли оторваться от масс или рода; ибо в 
противном случае последние разгромили бы их как измен
ников, а переход открыто на сторону царской админист
рации все равно не спас бы их.

Среди казаков и киргиз... родовые старшины и аксака
лы, с одной стороны, не хотели терять своего авторитета 
среди населения, с другой стороны, они были недовольны 
всякими новшествами, разрушавшими чистый родовой 
патриархальный уклад жизни и обычаи кочевников и поэ
тому оказались сторонниками восстания... Весь причаст
ный к царизму административный слой казаков, более 
гибкий и приспособившийся к новым условиям (так ска
зать, родовая кочевая буржуазия) или поддерживал цар
скую администрацию и был против восстания, или просто 
пассивно относился к этому восстанию... особенно инте
ресна роль в восстании 1916 г. НАЦИОНАЛЬНОЙ КА
ЗАКСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ.

Эта национально-либеральная интеллигенция казаков 
являлась выразительницей идеологии и стремлений по су
ществу казакских имущих классов и занимала часто боль
шие должности в царе кой администрации... Она была, как 
и кадеты против существующего тогда строя и админист-



рации царизма на местах в казакских районах, была про
тив земельной царской политики, но работала дружно с 
российскими буржуазно-демократическими партиями. 
Эта интеллигенция... характеризовала восстание казаков 
как преждевременное, ненужное, указывая, что все недо- 
розумения можно было бы уладить мирным путем...

...Аіггиповстанческое настроение и моральная поддер
жка администрации у алашординской казакской интелли
генции после подавления восстания казак-киргизов 
переходит к поддержке войны до „победоносного конца".

...Были только отдельные единицы из европейского на
селения, критически относившиеся к жестокости кара
тельных мер царской власти.

...Никакой связи в революционном движении между 
европейскими рабочими и казакскими трудящимися тогда 
не было.
Из брошюры Т. Рыску лова „Восстания казаков и кир
гиз в 1916 году*. Приложение к газете „Степной кре
стьянин41 (Кустанай), 1926, 16 стр.

№ 2
Ә Л И Х А Н  Б Ө К Е Й Х А Н О В .

ШЕСТАКОВ

1916 ЖЫЛҒЫ КӨТЕРӀЛӀСГӀҢ ОН ЖЫЛДЬӀҒЫНА 
1916— 1926 
(25 ИЮНЬ)

Қазақ-қырғыз баласын майданға ал деп жарлык, 
шыққалы 25-інші июньде он жыл толады.

Басынан Алтай, Алай бүлт шықты,
Баласы қазақ, қырғыз қойдай ықты.
Қан жауын Сарыарқаға қардай жауып,
Жастарым жерге симай ж а у д а н  бүқты.

Патша қол астындағы қүлақ кесті к,үл елді 
қысырақтай матап, мүрнын тескен тайлак,тай байлап, 
қойдай айдаи, неміс пен түріккс қарсы соғысқа апарды. 
Патшанғ>ің жерігі түрінен жер тартып алии, неміске 
к,ымбатк.а бидай сатып, орыстың ақсүйек төрелерінің пай- 
дасын көздегеи болды. Соғыс осымон шықти.

1 9 1 6-ыншы жилы патша сапсыз жігітті согыста 
өлтірді, қоды, аяғы жоқ, ак,ылдан адасқан, мешол до мүгс- 
дек қмлдм; еддің шаруасы ойрандалдм, гогыста ордер 
оліп, оддо шаруа күйзелді, жетім бала, жесір қптын, шал-

і



кемпір кн инің жасы кнл болып, жүргга қалған ботадай 
бікідсіды. Ӏіг, нам, «зге (азиқ) марггағыдай тапшыланды, 
жүттағыдай жоғалды. Базардан алатын пул да зая барып 
двң асти. Сом еду тиын болди. Темір жолмен соғысқа 
оскер тасып, ел ж аяқ та қалды. Майданда патша эскері 
жеңілш жатоды, жау басынан күш аладі>і да отырады. Пат
ша оскері жаудың алдыида борандағы қойдай ықты да 
бүрын алган Гәлиңия жерінен, Перемішіл, Ӏлбоб 
қорғандарынан ат тонын ала қашты. Майдандағы шексіз 
жерде шабылмаған ел, талқандалмаған қора-қогісы 
қалмады, елі жетім де, жесір де, қайыршы да болды. Ж үз 
мың босқын қорғалауға бүта да таппай, ішуге сусын, же- 
уте дәм таппай, қүтырған иттей сандалды. Патша 
соғысының қарғыс атқан күні туды. Немістің қардай бо- 
рагі, желдей ескені, орысқа қасқырдай шауып, тулақтай 
сүйреп, қойдай айдап, жүндей сабағаны, түріктің дінім деп 
атқа мінгені алашқа да келіп жетті. Үзын қүлақ өтірікті 
шындай қылып еседі. Патша соғысқа тағы да ат алады деп 
үзын қүлақ Сарыарқаға жайылып кетеді. Атты арзанға са- 
тып та, тартып та алады деседі.

Қазақ-қырғыздың малын темір жолдың арбасына ти- 
еп, судай ағызып, тасиды да жатады. Немістің те идей 
оқты зеңбірегі, әуедей уы да алашқа келіп жетеді. Татар, 
башқүртты соғысқа айдаған патша қазақ-қырғызды да 
соғысқа с алады, бөтендей бізді алдына шеп қылып үстай- 
ды деп үзын қүлақ бақыр соғады. Қазақ-қырғыз майданда 
қырылып қалады, қойға көзін сүзген қасқырдай қазақ  
жерін аңдыған егінші орыс бос қалған қазақ-қырғыздың 
жерін үлеске алады деп үзын қүлақ бақыр соғады. Сонда 
Нармамбет ақын „Сарыарқаны*1 жырлайды:

Сарыарқа, сарқыраған суың қайда?
Күндіз мүнар, түнде шық буың қайда?
Нажағай сарт-сүрт етш нөсер қүйған,
Көк жасыл кемпірқосақ туын, қайда?
Көк майса, көк орай шалғын шөбщ қайда?
Көк қасқа кетігі жоқ түбі майда?
Қызғаддақ қызыл-жасыл көк балдырған,
Балауса бала тайған бар ма сайда?
Көк булдыр күркірегон зілік қайда?
Толқыны толықсыған көлік қайда?
Лт та ума, түйе де қүм, қой да шүрай,
Түльпггай желі толған қулын қайда?
Қалмады Сарыарқада енді қазақ,
Сандал тау, Сары өлкені алды мүжық;
Қолыңнаи колер де жоқ, өнер де жоқ,
Баласы байғүс алаш қалдық мыжыіі,



Өлі д е  болмадьщ 6а қалқым м һ і ж һ п і !
Жүлыи сау омыртқаны қойды мүжш!
Жолым тар жолбарыстан қаушм қаіты,
Айтуға мүмкін емес бэрін терш,
Таитадық Сарыарқаны неше жүз жил,
Байы жоқ, баласы жоқ, сонда да түл,
Ерініп еңбек қылмай, епн салмай,
Қала салған халыққа болдық қой қүл!
Кеқ дала кеткенің бе кер беттеге?
Бүл жерде бала туып ер жете ме?
Суырдай іннен босқан сүмырайып,
Дариға-ай, мекенінен ел кете ме?!

Сотыстан қаңша жыл бүрын-ақ патша өкіметі, қазақ- 
қыртыз әкесін өлтірген бе? Алаштың баласына қанқүйлы 
жау болтан патшаның қызметшісі төрелер параны жатып 
та, түрып та алған. Қазақ-қырғыз төрелерінің сундет аты, 
байлаулы бүзауы, сауатын сауыны болтан. Алаштың жай- 
ында қара топырақ, қау жер болса, аққан  өзен, шалқар 
көл, тұщы қүдық, мөлдір су-бүлақ, жайлы ж азық, тотайлы 
орман болса, майлы ет біздің орыстың сыбатасы деп отар- 
шыл орысқа тартып әперген. Кірін жуып, кіндік кескен 
жерінен, неше жуз жыл ата-бабасын қойтан улытынан, 
Сарыарқаның тущы су, кербетеге, тауынан қүлан, киік 
жайлатан шөлге, ащы су, сорта қазақ-қыртызды қутан. 
Тотан қазып байлатан суды, алма баққан бақты, 
жоңышқа еккен жайды, салулы қораны, егісті ішкі Ресей- 
ден келген орысқа тартып алып берген. Ресейде жердің 
бәрі байлардың, алпауыттардың қолында болтан. Ж ерсіз 
мүжық алпауыттардың қолында ты жерді тартып алмақ 
болып неше қабат бас көтерген. Алпауыттың өзін айдап, 
өлтіріп, жерін тартып алып, отарын жатып жібере бас- 
татан. Міне, осы қауіп-қатерден байларды, алпауыттарды 
сақтап алып қалмақшы болтан, патша өкіметі ішкі Ресей- 
дегі мужықты қазақ-қыртыз жеріне қойдай айдатан.

Сотысқа дейін орыстың егіншісі қазақ-қыртыздардың 
жерінен таңдап 25 миллион десятина жер алтан. 1913- 
інші жылы жалтыз Жетісудан егінші орыс 4 миллион де- 
сятина жер алтан. Бақ та, жоңышқа да, өзен де, тотан да, 
жа йлау да осы алтан жердің ішінде кеткен. Келімсек оры
стың қазақ-қыртыздың мойнына артып берген. Алаиггың 
баласы иттей өліп, шөлде қалтап. Жерім кетті деп арыз 
қылса, Дала уалаятының жанаралі>і Шмит „сен иттерді 
шөлге қуам" деген. Үлг кеңесінде мүше, ақсүйек екінші 
Марков деген „қазақ-қыргыз Шыңгыс хан, А қсақ 
Темірдің елі, буларга Америкада қызыл терілерге 
қылтандай қылса да обал ж оқ",— деп шыққан. Америке- 
де солардың жерін, өздерін аңдай атып тастап, тартып



алған. Марков патшаның сүйген табының жігіті қаэақ- 
қырғызға осыны қылмақ болған. Өз жерінде төресіне 
қүлақ-кесті қүл епшш орыс біздің жерге келіп, жер сау- 
ыргын иолепіп, орыстар төреге сүйеніп, өз өкіметіне 
сүйоніи қазақ-қырғызға кешегі қүл би болған. Қазақ- 
қырғыз атар таңынан, шығар күніпен күдерді үзген. 
Келімсек орыс байып өрге өрлеген. Ж ақсы жер де, бай 
түрмыс га қазақ-қырғыздың жерінде деп, Ресейде қалған 
аш егіншілерді хабарлаидырып олар шегірткедей қазақ- 
қырғыз жері қайдасың деп ағылған. Қазақ-қыр- 
ғыздардың болыстары, қулары пайда қыла қоям деп елдің 
жерін келімсек орысқа жалдаған. Келер жылы қазақ- 
қырғыздың осы жері артық деп жалдама жерді алдымен 
келімсекке алып берген. Елді сатқан, қарғыс атқан қулар 
патша өкіметімен, келімсек орыспен таяқты қазақ- 
қырғыздардың арқасына бірге соққан, елін, жерін сатып 
жүзі қараның тонын киген.

Кедейшілік күн санап өскен. Соғыс басталған кезде 
бүкіл қырғыздың үштен екі бөлігі кедей еді. Орта шаруа 
күннен күпге кемиді. Шаруасы күшті аз бір бөлегі аяққа 
басыгі, өзіне жол салып, байларға қосылады. Қалғаны 
бүзып, жарып, барлы-жоғынан айырылып кедейдің саньш 
көбейтеді. Патша өкіметі соғыста таяқты жеп, көп ит 
аталған көк ит қалпында болып, елден жәрдем жиған. 
Қызыл кіресіне ақша керек екен. Ж ер сатып жүзі қап- 
қара болған, үятты, арды беліне түйген, қарғыс атқан 
қулар қазақ-қырғыздан Қызыл кіреске деп ақша жиған, 
үстіп қазақ-қырғыздың қулары көттақи болған. Елдің 
арқасын ершік, төсін айыл қылған. Орысы бар, қазақ- 
қырғыздың қарғыс атқаны бар, елді осымен ығыр қылған. 
Сонда патшаның 25-інші июньде 1916-ыншы жылы жар- 
лығы шыққан. Түстікте Қантеңірде, Арқада Тобылға 
дейін, батыста Астраханнан, шығыста Алтайға дейін үйінен 
өрт шыққандай алаштың үлы қозғалады. Ерлері үйқы да 
жоқ, дамыл да көрмей қала барып, дала барып тоқым кеп- 
пей жортады. Кей ел Сарыарқаны тастап аумақ та болады. 
Қарқаралы уезінде Бақанастан Қожагелді Керей, 
Қьггайдағы Абақ Керей барам деп ауады. Текеде, 
Қостанайда, Атбасарда, Қарқаралыда ел болыстарын са- 
байды, жарадрл, өлтіреді. Патшаның жарлығын болыстар- 
дан көреді: елді орысқа жердей сатқан с е н д е р  дейді. 
Қазақ-қырғызбен бірге өзбек, түрікиен, тәжіктер де бас 
көтереді. Астраха»? іүбернесіндегі қалмақ пен түстік Кав- 
каздағы қайсыбір майда үлтгар да көтеріліске қосылады. 
Өкімет те қарап жатпады. Қ азақ патшаға қарсы атқа мінді



деп әуез шығарып әскер алын, елді басып алам ден Сары- 
арқада, Ақмолада, Семейде, Текеде, Торғайда, Ж етісуда 
жанаралдар, аскер басы төрелер шыгады. Қарусьп елді 
қойдай айдап, жердей таптап, жаудай тонайды. Ж арасына 
пыша к, та тиген қазақ-қырғыз атқа мінеді. Патша әскері 
немістен көрі қарусыз қазақ-қырғызбен соғысқанди 
сүйеді. Ж азлы қ (дұрысы „Ж изақ" болса керек) деген 
өзбек қаласын жермен-жексен қылады. Қырғыз ауып 
Алай асып, Күншығысы Түркістаннан өтеді. Келімсек орыс 
өкіметтің әскеріне қосылып босқан қырғызды шабысады. 
Қырғыз да үпайын жібермей орыстың қаласын өртеп, 
қызын, қатынын ат көтіне салады, ерлерін бауыздап, 
қаласын өртейді. Ақмолада елге жанарал Кошуро-Масал- 
ский шығады, қазақ  ауылын таптайды, тонайды, атып 
өлтіреді, оған қарсы қазақ  та атқа мінеді. Ер жанарал 
әскермен Омбыға қайта қашты. Әскер жүздеп шығып ел 
аралайды. Ақтөбеде төрелер аптомобилін тастап қашты. 
Қысқа қарсы Торғай елі Ғабдығаппарды хан сайлап, пат- 
шаға қарсы соғыс ашты. Батыстағы қан жауын соғыстан 
қашқан орыстың сойқаны қазақпен соғысуға жерік бол- 
ды. Торғайдың елін шауып, қорасын өртеп, он мыңдаған 
әскер қыста елде болды. Қазақпен соғыспайды. Қ азақ 
жерінде орыс бітіп қалса, өздерін со күні неміске қарсы 
айдайтынды біледі де, қазақ  елінде момын елді шауып, 
соғысып жатырмыз деп жүре береді.

Келімсектер патша әскеріне қосылады, қазақты  бірге 
шабысады, қазақ  та келімсекке өштеседі, малын қуып 
алады, өзін де бута түбінде бауыздап кетеді. Келімсектер 
пішеніне, егініне әскер ертіп баратын болады. Петроград 
жігіт алуды 15-інші сентябрьге қалдырады.

Патшаның әскері Ақмолада 4 2, Баянауылда 20, Атба- 
сарда 100 қазақты атып өлтіреді. Өзін өлтіріп, малын 
қазынаға алады. Тарбағатай, Алтай Найманы көрші 
Қытайға ауады. Ауған елді бөгеуге әскер шығады. Ел 
мүнымен соғыса кетеді. Патшаның әскерімеи әдейілеп 
соғысқан Түркістандағы қырғыз болады. Қырғыздар пат
шаның әскері қолданған жолды, көпірді, телеграфты 
талқандайды. Аттанып келіп келімсектердің қаласын ша- 
бады. Үсталар жиылып қару-жарақ соғады. Қарақолға ба
ратын телеграфты тілсіз қылып, Белебот қаласыныц 
орыстарын бауыздайды. Зағордағы прістабты маялайды, ол 
ерткен бар әскерді жерлойді. А»уста Ж әркент уезіндегі 
Қарқара м(мі Оқут арасындағы бар келімсектердің бар 
қаласын шауып, «ртеп, адамдарын қырын, әйелін ат квтіне 
салады. Қырғыз Қарақолды қамайды, патшаның әскері



азар-а іар влдім-талдым деп күшке к,орган қалады. 
Келімсектердің Марий, Ибан қалаларм жермен-жексен 
болады, қырғыз күлін шашады, адамын бауыздайды. 
Күліміобке қаласында 650 орыстан 35-ақ қалады. 
Қарақолда қырғыз 24 қазақ-орысты (ғасыр басында ка- 
зак-орыстар ос илай аталған) бауыздайды. Әулиеата, 
Қа залы уезінде казак-орыстардың төрелерін де бауыздай- 
ды, әскерге де қасқырдай шабады, темір жолдың бекетіне 
де соқтығады, кісі өлтірін, үстап та әкетеді. Күзді күні 
үкімет қазақ-қырғызбен үрысыи қалып, жоғалған адамын 
санаса, жалғыз Жетісуда қырғыз екі мың орысты бауыз- 
дап, мың қатын-қызды күң етіп алып кеткен екен, 1300 
қораны өртеп, 1000 қораны талапг ойрандап кетіпті. 
Жетісудың жанаралы қырғыз шапқан келімсектің қаласы 
94, өртенген қорасы 537 3, жараланған адам 684, 
өлтірілгені 1905 деп үкіметке білдіреді. Әсіресе Ыс- 
тықкөлдің аймағы қанға тояды, келімсектен онда 1803 
кісі бауыздалып, 1202 орыс аяқсыз жоғалады, 904 қора 
өртенеді.

Қырғыз патшаға кісі бермей де төбелесе береді. Таш- 
кеннен, Самарқаннан, майданнан зеңбіректі, оқ  жау- 
дырғышты әскер бөлімдері қырғыз жеріне ағылады. 
Майданнан атты қазақтарды (казактарды) қырғыз үшін 
қайырады. Келімсекті қырғызға қарсы қаруландырады. 
Қүр қол қырғыз қарулы әскермен қарыса алмайды, 
қашады. Алай өтеді, Қытай өтеді. Қырғыз қашқанда орыс 
та жауынан кекті алады. Ыстықкөлдің қабағында патша- 
ның әскері мың қырғызды бауыздайды, қашқан елдің бар 
малын олжалайды, нәрсесін үлеседі, қорасын өртейді. 
Тоқпақтың аймағында 200 қырғызды өлтіредіг 388 кісіні 
қүлданады да, қашып бара жатыр деп 200-ін атып салады. 
Келімсектің қаласы Белоботте 100 қырғызды ұстап алып, 
Пісбекке алып жолда атып-атып тастайды. Қырғызды ба- 
уыздап, қорасын өртеп, жақсы іс қылып жүрмін деп жа- 
нарал патшасына білдіреді. „Қырғыздың малын, мүлкін 
барын таладық" деп те жазып қояды. Қырғыздан жарты 
мүлиен (миллион) сиыр тартып алады да қалай бағарын 
білмейді. Патиіа өкіметінің Қарақол, Пісбек уезінде 
шапқан қырғыздың 53 мың үйі болады. Бүл — қырғыздың 
үштен бірі.

Қытай ауған қырғыз 1 9 1 7-ініпі жылғы 28-інші 
пебірелден ауған қырғыз кейін еліне қайтты. Малдан таза 
айырылады, ауған елдің жүзден сексені өлді де, жиырма- 
сы гана қайтыгі келді. Ауған ел егіннен, бақтан, 
жоңышқадан таза айырылды. Өртенген қора, ойрандалған



орньикі келді, аш га, жалаңаш та «зі болділ. Қырғызбен 
соғыста орыс әскерінен де тышқан мүрын қанапты: 3 
оскер басы, 53 әскерлік өлінті, 77-сі дерексіз жоғалыпты. 
Осындай соғыс бола ма? Бір жағы жасаулы әскер, екінші 
жағы қарусыз ел. Пагша өкіметі қарусыз елді жеңеді, Ба- 
тыстан көрген қорлықтың өшін қырғыздан алады. 
Қырғызды қүртып тастап, келімсек орысқа жерді босат- 
пақ болады.

Мемлекет кеңесіндегі байлардың өкілдері буратананы 
не сипап мәпелейтіні бар? Оларды бекер майданға қара 
жүмысқа алады. Соғыстың өзіне, қанын төксін, алу керек 
еді деп соқты. Төңкеріске қарсы жанарал Көрнеліптің 
(Корнилов) таяныш әскері түрікпен еді. Өзге бүратанадан да 
сондай әскер жасап алып, соны орыстың байына ақсүйегіне 
қулақ кесті қул етпек болады. Қазақ-қырғыз соғысқа ба
рып, қан төгіп, қайтып келіп орыстың байы мен ақсүйегіне 
қул болса, қандай жақсы болар еді деп бай, ақсүйек парти- 
яларьшың мушелері өксиді. 1905— 1907-іиші жылдарда 
төңкерісті қамшысымен дүрелеп, атымен таптаған Кавказ- 
дың аз аталы елінен әскер болған нысқус, әсетін жігіттері 
болған. Қазақ-қырғызды осылай қылмақ болды. Патшаның 
міністірлері: „буған біз қарсы емеспіз. Бірақ соғыс заманьш- 
да қара жумыстан басқаға алуға болмайды, мумкін емес. 
Үйткені, түрікпен қарсы соғысып отырып, мусылманның 
бәрі соғысқа аламыз десек, патшаға қарсы қозғалыс мунан 
да ересен көтерілер еді",— деген.

Патшаға қарсы қазақ-қырғыздың көтерілісі талай 
аймақты алады. Елдің қарусыздығы болмаса, қырғыз 
қалай соғысудың әдісін де біледі, ел көрші мемлекет 
жеріне де ауады. Қырғыз патшаның үкіметін таңынан тар- 
тады. Үкімет қырғыз үшін майданнан әскер алады. Онда 
орыстың өзі иттей таланып жатады. Орысқа қызмет 
қылмаған, орыстың етегінен жем жемеген, елін де, жерін 
де бір асым боққа сатпаған ел баласы елімшіл, жерімшіл 
көтерілісте елін бастайды. Болыстардың көбі үкіметке 
есебін бермейді. Тартыншақ түйе болады. „Жарайды, жа- 
райды тақсыр"— деп төрені жүбатып, істі таң асырып баіі- 
лап тастап, елден жігіт алуға әдіс пен қарсылықты 
қазақтың болысгары иіығарады. Жетісуда бір болыс жа- 
наралдың өзіне қарсы сөйлегені үшін бүғауланып, байлау- 
дан орын алады. Қазақ-қырғыздың пагша үкіметіно қарсы 
соғысы жерін тартып алғаіпіап, қара жумысқа аламынан 
іп(>іғады. Патша үшін, орыстың ақсүйегі, төресі үшін 
қазақ-қырғыз бір тамшы қанын да қиғысы келмойді, 
жерін алган, «зін соғысқа айдаған. Патшаны иттің гтшон

п.



қазақ-қырғы і жек көреді, бүйтіп қор болғанша, өзінің 
жағасынан алып, өлейік дейді. Өзге жердегі қорлықтағы 
елден 1916-ыкшім жі>ілғы қырғыз-қазақтан тәлім алса, 
өзін қүлақ кесті қүл қылған үкіметке қарсы көтеріледі. 
Қазақ-қырғыз осы көтерілісте кем адамыи өлтірігі, шару- 
асын күйзелтсе, келешекте қандай ел екенін білдіреді. 
1905-інші ж ы л ғ і>і Москеудегі жүмысшы көтерілісі де 
жүмысшыны көи шығындатқан. Осы көтеріліс келешекке 
үлгі болдьі. Мүны одан да жақсы өткізіп, онан да қатты 
жауға қарсылық керек еді деи Ленин айтқан. 1917-інші 
жылғы октябір, 1 9 0 5-ініиі жылғы декабірден тәлім алған, 
қазақтың 1 9 1 6-ыншы жылғы көтерілісін де осылай үғыну 
керек. Қазақ-қырғыз жігіт алғанға қарсы болмаса, патша 
үкіметі Азиядағы көп елді әскерлікке алып, бірінің етін 
біріне жегізіп, бірін-біріне қосқан иттей қосар еді де, 
біріне бірін талатар еді. Не қазақ-қырғыздың әскерін ит 
қылып айтақтап Ресейдегі төңкерісшілерге қосар еді, 
қазақ-қырғыз да Көрнелептің түрікпені сықылды төңке- 
ріске қарсы сойыл соғар еді.

Қазақ-қырғыз, өзбек, тәжік, өзге елдің патша 
укіметіне қарсы түрып соғыс ашқаны тарихтан орын ала- 
ды. Бурын өзін ж ебе сауған үкіметке қарсы орыстың елі 
де қазақ-қырғыздың көтерілісін орыстың төрелері қазақ- 
қырғыздың жерін алуға әдейілеп жасады деген пікір 
адасқан. Қазақ-қырғыздың жерін алған соң, өзін қара 
жумысқа тізген соң, парашыл төре орыс, қазақ- 
қырғыздың қарғыс атқаны елдің арқасын жауыр қылған 
соң қарсы түрып көтеріліп соғыс ашқан. Қазақ- 
қырғыздың көтерілісі қалың елдің дариядай толқыны. Да- 
уыл болса ғана дария толқиды. Қалың елді қарғыс атқан 
билесе, қанды саясат қолданса, бүған қарсы ел де 
толқиды. Бүл сықылды қозғалысты қорлықтағы өзге 
жүрттар қүлағына сырға қылып таққаны оң болады. Ж ер 
үстінде бай мен жарлы табының тартысы күн санап өрттей 
дулагі келеді. Өрт қиырға жайылып барады. 191 6-ыншы 
жылғы қазақ-қырғыз көтерілісі осындай өрттің та- 
мызғысы больш шығады. Алыспаған, жүлыспаған бостан- 
дық атына мінбейді, бүғаудан босамайды, ер қүлдықтан, 
әйелі күңдіктен ніықнайды, малына да, басына да ие бол- 
майды!

Нармамбет ақып 25-інші июнь жарлығын былай деп 
жырлайды:

Сарыарқа гайран жорім-ай!
Салқын да га мал бглім-ай!



Сандалдай тауың тізілген, 
Өлкелі өзен көлім-ай! 
Сансыз қара айдаған, 
Шалғынына бие байлаған, 
Сар қымызды сапырып, 
Шілдеде мае болып ақырып, 
Кемпір-шалдар ойнаған! 
Сарыарқаны өрт алды, 
Мезгілінен ерте алды,
Көк тарлауы қуармай,
Көк ала түтін қаптады. 
Ӏшкен асым батпады. 
Жүрегімді дерт алды.
Мал садақа, жан пида,
Бала сурап, ерік алды. 
Ата-анада зәре жоқ.
Мунан үлкен бәле жоқ, 
Боздақтарым сандалды! 
Ж алпы қызмет келді ғой, 
Ж ан басында билік жоқ, 
Ж алқау қалған біздің ел, 
Ғылым да жоқ, бірлік жоқ, 
Қүламасқа не қалды?
Мал мен жаннан түңілдік 
Жыламасқа не қалды? 
Патшаның, жарым бүл ісі, 
Дағдыр қосқан жүмысы, 
Үнамасқа не қалды? 
Мойында жүртым, мдйында! 
Бар ма еді бүл іс ойында? 
Шыдамасқа не қалды?
Ж ан қысылды, жат етпк,
Бір жасаған иені;
Болыс, тілмаш, ауылнай 
Жығылғанды сүйеді:
Қанды балақ қаршыға 
Тоятына қаз берсе,
Қанатына „мәз" берсе, 
„Отылошке" ауыру,
Деген пайда тиеді. 
„Подыретшік” көп шықты, 
Қүтқарамыз деп шықты, 
Бетке сүртіп күйені,
Жалап жүтып жеп шықты. 
Ж аңсақ қате жазылған,
Отыз бірден артықтар, 
Араласып кетті ғой,
Мерттік бенен шартықтар. 
Ауру кетіп, сау қалды, 
Алды-артында дау қалды.
Кім табады жүйені!
Ғіарган жігіт жүмысга, 
Қалған жігіт зауытта,
Кіре сала тынышта.
Әйт-шу деп жүр түйені,
Ж аз қүлындап жүретін.



Бү жануар буаз деп,
Бір жымыіідаіі күлерін, 
Базарға саттық биеш. 
Қой, қозыға қол салдық, 
Бүрынғыдан мол салдық, 
Бугаи да қырсық тиеді. 
Азамаітар қул болын, 
Асыл жарлар түл болын, 
Жүректері күйеді.
Балам қайда кетті деп, 
Кемшр шеше жылайды. 
Кемпірінеіі жасырын, 
Шалда көзін бүлайды. 
Балам жетім, келін түл, 
Қүдай қашан иеді?!

К,ыр баласы. Шестаков. 1916 жылғы көтерілістің он 
жылдығына. 1916— 1926. Мәсксу, 1926.

№ 3
ТЕМӀРБЕК ЖҮРГЕНҰЛЫ

1916 ЖЫЛҒЫ ҚАЗАҚ КӨТЕРӀЛӀСӀНДЕ ҚАЛА 
МЕН АУЫЛ АРАСЫНДАҒЫ НАРАЗЫЛЫҚ

1916 жылғы қазақ көтерілісі, дүрысында ауылдың 
қалаға қарсы көтерілісі еді. Ауыл қалаға қарсы неге 
көтерілді? Оның себебін іздегенде қазақ  қалаларының 
салынуы тарихына көз жіберу керек.

Аурыпа (Европа) қалалары қалай салынды? Шаруа түрі 
өзгерген сайын ел ру-ру болып отырудан қалыпг кәсіп, 
шаруа жөнінен біріге бастады. Әуелі жұрт жерге отыры- 
сты. Эр жерге басы ауысқандар сауда шаруашылығы 
басқан сайын көгендесіп бөлек-бөлек поселка болды. Осы 
ретпен Аурыпа, оның ішінде ішкі Ресей қалалары орысы- 
ның айдауымен, шаруа түрінің өзгеруімен өзінен-өзі 
қүрылды. Эр қазақ  даласындағы қалалар жоғарғы 
үкіметтің буйрығымен салынды. Қазақ даласын алып, пат
ша үкіметі Орта Азия, Сібірге умтылғанында қазақ  дала- 
сының эр жерінде қорғандар салдырды. Сонан барып 
қала болып кетті. Мүның нәтижесінде патша үкіметі 
қазақтың қоғам түрмысына зорлап, қазақтың шаруа 
түріпе, түрмЕ>ісына үйлеспейтін саясатты кіргізеді.

Қоғам түрмысы өзгергенде көшпелі ел әуелі оты- 
рықшылыққа айналды, жерге орналасып бөлек-бөлек 
қоғам болды. Ж ерге орналасқан соң эр шаруаның өзіне 
бөлек мүлкі болдғ>г. Арада сату, алым-берім басталды. 
Алым-берім сауда басталған соң эр шаруа не ө н д ір с е  де



көп индіруге тырысады. Бүлай еткен соц еңбекті енімді 
бөлу болады. Біреу артиқ, біреу кем опдіріп, ел бай-жар- 
лыга бөлінеді. Мұиаи кейін жерді қоғаммен найдалану по- 
селке-иоселкеіе бөлінеді. Мунан кейін ел арасында қол 
өнері тарайды. Өнершілер бір жерге жиналын, Аурыпа- 
ның осы күнгі қалаларьіна негіз салған.

Завод, фабрика салынып сауда күшейген сайын, қала 
өзінен-өзі ұлғая берген. Ӏрі капитал кәсібі қаншама, неше- 
ме ғасырлар бойына осы күнгі қалаларды жетістірген. 
Өйткені, кәсіп-сауда қалаға жиылмай, капитал кәсібі 
күшеймейді. Мәдениетті елдердің бәрінде де қала осылай 
бірте-бірте түрмыстың айдауымен, шаруа турмысының 
өзгеруімен қуралған.

Қазақтың қаллы

Қ азақ  даласында қалалар салына басталған кезінде 
қ а зақ  елінің қалпы қандай еді?

Қала салынар кезіндегі қ азақ  турмысының қүрылысы 
ж ары ққа шығып, шаруа қала, ауылға бөлінген қоғам 
құрылысына ұқсамайтын өзгеше болды. Энгельс өзінің 
„Үй турмысының жерге, мүліктің, мемлекеттің құрылуы" 
деген кітабында халық турмысының қурылысын үш 
дәуірге бөлді: адамның тағы, жабайы дәуірге; надан, қатал 
дәуірі; өнер, білім дәуірі. Тағылық, жабайылық дәуірі — 
адам турмысының алғашқы балалық дәуірі, жапан далада, 
орманда, ағаш басында турған кезі. Надандық, қаталдық 
дәуірі — мал өсіріп, егін егіп, адам күшімен жаратылыс 
байлығын гіайдаланған кезі. Меніңше ол қазақ-орыс алар 
кезде надандық қаталдық дәуірінде еді.

Орысқа бағынған кезде қазақ  түтас улт емес ру-рудан 
қурыліан ел еді. Ру-руды хан, ақсақал  биледі. Ел көшіп 
журіп мал баққан  қазақ  турмысының ол кездегі түрмысы 
міне осы. Қазақтың шаруашылығына сауда капиталы ара- 
ласып шаруа туріне өзгеріс кіргізгеннен кейін қазақтан 
ж аңалық суйерлер, шынжырбалақ әкімдер, саудагерлер, 
байлар, атқа мінерлер шықты. Бірақ Ресей отариіылығы 
тусында қазақ  шаруасыныц кәсіп турімен пайдалану 
ретінде өзгермегеи соц ел арасында руіиылдық жойылма- 
дг»і. Өйткені қай қогамныц болса да ногізгі косіп ту|іімен 
пайдалану реті болатын. Зиянгершілік саясаты қашанда 
отар елдің оиерлі кәсібін күшойтпеске тырысады. Со- 
ндықтан тургыи елдің сріксіз іиыгыс: елдсрінс өзі коліп 
араласқан игет мемлекет елдердің, олардың шаруасыныц 
алға басуына кедергі жасады (Ленин. 21 том. 253-бет).



Бүл Лешшнің айтқанынан отаршылдардың қызметіндегі 
қала мен отарланушы ауылдың бес қайнаса сориасы 
қосылмайтынын көреміз. Бүл жөнінде капитал шаруасы- 
мен қазақ  шаруасы келіп түйіскен. Үкімет өзі капитал 
негізінде қүрылған соң, капитал шаруасын жақтаған. 
Ауыл шаруасы өз бетімен жөн таба алмай көшті. Капитал 
шаруасына өз бетімен төтеп бере алмай бірте-бірте қүруға 
бет алган. Огарлаудың қай жүмысы, қандай саясаты болса 
да осы қалада таран түрған. Кімдердің озбырлығы, ауыл 
шаруасының өмір сүруі, қазақтың жақсы жерін отарлау, 
қаланың қазақ  ауылына істегені, міне, осы. Осы жүмыс- 
тарды күштеп орындагі, қазақ  даласын күшпен отарлау 
үшін, патша үкіметі бастап қазақ даласына қазіргі 
қалалардың негізі — қорғандар салынған.

1916 жылғы көтеріліс — үлт көтерілісі

Осы жоғарыда айтылған ауылдың қалаға, орыстың ота- 
рына, мәдениетіне наразылығы күшейе-күшейе отының 
жайылу себебімен жалпы көтеріліске айналды. Елдің бой- 
ын кернеген ашу, наразылығы. 1916 жылғы қазақ  
көтерілісі — үлт (бөлек ел) көтерілісі еді. Өйткені 
жоғарыда айтылған наразылықты тудырған үкімет озбыр
лығы, капитал қүлдығы бүкіл қазақ  еліне батты, бүкіл 
қазақ  елі зорлық көрді. Эрине, үкімет озбырлығы, капи
тал ауырмалығы, әсіресе аз руға батыңқырады. Осы 
күйінде қазақ  даласына Аурыпаның отаршылық саясаты 
келіп жетті.

Қазақ даласьшдағы қалалардың салынуы

Елдің отаршылыққа айналып түрған жерінің кәсібіне 
қарай түрлі бөлінуіне елдің егіншіге, өнершіге бөлінуі шарт 
болса, ол кезде қазақта мүның бірі де ж оқ  еді. Патша 
өкіметі тек қазақты өзіне қаратып қана қоймай, Орта 
Азияны алмақ болды. Ол Қытайға ықпалын жүргізіп, 
шығысқа агылшынмен таласпақ болды. Қ азақ елін өзіне 
қаратқанда соғыс бекіну саясатын осы мақсатына 
бейімдеп жүргізді. Сондықтан қазақ  даласының шет- 
шетінс Қытайға, Орта Азияға қарай әскердің жүретін жо- 
лына қорғандар салынділ. Қазақ даласындағы қазіргі 
қалалар сол қазақ  даласына қазақ  елін қы спаққа қысуіа, 
Шығыс елдерін отарлаута салған қорғандар. Сондықтан 
қ азақ  даласындағы қалалар түрмыстың айдауымен, шаруа 
түрінің өзгеруімен салынбай отаршылықтың арқасында



өкімет бүйрығымен салыиды. Осы кдлалар арқылы патша 
өкіметі к,азак, даласын өзінен башндырды. Қ азақ  даласын 
облыстықта да осы болды.

Енбскші қаэАқ, 1926, 30 сентябрь.

№ 4

СЕИТКАЛИ МЕНДЕШЕВ  

О НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ 1916 ГОДА

ДОКЛАД НА СОВЕЩАНИИ В КОМВУЗЕ им. ГОЛОЩЕКИНА, 
ПОСВЯЩЕННОМ 15-ЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА.

20 августа 1931 г.

Товарищи, темой доклада сегодняшнего дня являются 
события 1916 года в Казахстане.

Я должен начать с того, чтобы отметить, что в изучении 
события 1916 года имеются два пробела, которые и я, как 
докладчик, сегодня не могу восполнить.

Во-первых, пробел заключается в том, что во всех ма
териалах, которыми я располагаю вообще по изучению 
событий 1916 года, совершенно отсутствуют сведения о 
назначении или дальнейшей судьбе тех молодых людей, 
которые были набраны на тыловые работы 1916 года. А 
между тем, только в одном Туркестане было набрано 1 26 
тысяч человек. По другим местам тоже столько же, если 
не больше. Дальнейшая судьба этих людей могла бы дать 
очень много поучительного, но, к сожалению, во всех ма
териалах по изучению событий 1916 года, какие-либо 
сведения о них отсутствуют.

Другой пробел — это то, что недостаточно изучаются 
местные материалы, или выступления, или восстания 
1916 года в отдельных местах Казакстана. Сообщения 
изучаются в общем масштабе и при том на основе исклю
чительно официальных материалов царского времени, где, 
понятно, эти события освещаются с точки зрения царской 
политики, где многое преувеличено, искажено и т. п. Об
работки материалов, показаний самих участников этих со
бытий нигде нет. В тех материалах, которые были у меня, 
там этого ничего нет. Изучение в таком разрезе событий 
1916 года тоже могло бы дать очень много ценного. Так 
как наше сегодняшнее собрание считается дискуссион
ным, предварительным, то я считаю необходимым довести 
до вашего сведения о пробелах, которые есть.



Перехожу к событиям 1916 года или к восстанию 
1916 года, которое было поднято казакскими массами 
против царского правительства, в связи с тем, что 1 3 воз
растов казакского населения царским правительством бы
ли призваны на тыловые работы в действующую армию во 
время империалистической войны.

Реплика (из зала]. Реквизиция.
Туг товарищи говорят — реквизиция. На местах дейст

вительно такое выражение употреблялось и официально 
говорили: „реквизиция киргиз1*. Я вспоминаю одного това
рища, который шугливо выражал свое недовольсгвие этой 
реквизицией. Он говорил: „реквизировать можно вещь, но 
ведь казаки не вещь, а живые люди, как ж е можно было 
их реквизировать41.

Эти события, или это восстание имело место в 1916 
году, когда в империалистической России нарастал кри
зис, усиливаемый тяжестью империалистической войны. 
На основе этого кризиса нарастало недовольство пролета
риата и трудящихся не только во внутренних частях стра
ны, но и колониальных угнетенных окраинах. Поэтому 
восстание казакского населения в 1916 году необходимо 
отнести к движению национально-освободительному от 
колониальной политики царской империалистической 
России. С этой точки зрения это восстание следует счи
тать составной частью назревавшей в России революции.

При оценке событий 1916 года имеет место оценка 
великодержавно-шовинистических элементов и элемен
тов националистических. Шовинисты оценивают восста
ние 1916 года как восстание несознательной казакской 
массы против своих обидчиков, местных верхушечных 
элементов, которое для общей революционной борьбы ни
какого значения не имеет. Такова оценка шовинистов. Ме
стные националисты наоборот — они даже противо
поставляют восстание 1916 года пролетарской револю
ции, говоря, что пролетарская революция никаких освобо
дительных целей, никаких целей освобождения нацио
нальностей не имела, а 1916 год— это было исключи
тельно национально-освободительное движение. Такова 
оценка этих уклонистов. Неправильно и то, и другое. Это. 
нужно окончательно отвергнуть и сегодня, в дискуссии по 
этому поводу товарищи должны высказаться. Я думаю, 
что такие оценки ничего общего не имеют с большевист
ской оценкой событий 1916 года. Я уже сказал, как надо 
рассматривать события 1916 года. Это национально-осво
бодительное движение — это составная часть назревав-



шей революции. Эго восстание возникло в период кризи
са империалистической России.

Тут нужно сказать еще об одной теории в оценке этих 
событий — о теории провокации. Есть люди, которые тол
куют, что царские местные сатрапы, агенты царского пра
вительства устроили провокацию для того, чтобы казаки 
восстали. Одни говорят, что эту провокацию устроили для 
того, чтобы казаки восстали, чтобы потом их уничтожить, 
взять у них землю и передать русским, а есть другое мне
ние, что на этой основе хотели отвоевать некоторую часть 
Китая, Афганистана и т. д. Я думаю — и то, и другое со
вершенно несерьезно, потому что империалистической 
России, которая терпела поражение за поражением от 
Германии, было не до провокаций, чтобы вызвать новую 
войну. Это несерьезно и на этом не стоит особенно оста
навливаться.

Как назревало недовольство казакских масс. Здесь 
прежде всего — земельные притеснения. Я думаю, в Инс
титуте марксизма-ленинизма нечего останавливаться на 
сущности переселенческой политики царизма. Я должен 
сделать только некоторые сообщения: повсюду в Казак- 
стане отбирались земли у казакского населения, то под 
переселение, то под заселение русских казаков и т. д. Вам 
всем известна десятиверстная полоса по Иртышу, левые 
луговые берега Урала, которые были отобраны у казак
ского населения. Вообще отбирались лучшие земли. В 
Тургайской области, в Семиречье, в Акмолинской области 
отбирались земли под переселенческие участки. Имеются 
цифровые данные по Семиреченской области: русское пе
реселенческое население к 1 9 1 6 году обладало большей 
частью поливных земель — из 2 635 389 десятин у рус
ского населения находилось 1 900  ООО десятин, т. е. 
57,6% и на каждого живущего здесь русского приходи
лось 3,17 десятины, тогда как на каждого коренного жи
теля 0,21 десятины. Тут говорится о поливной земле.

Нужно еще отметить, что в южной части Семиречья и 
Сыр-Дарьинской области большое значение для хозяйства 
местного населения имела вода. А русские переселенче
ские поселки оседали в головных частях арыков и рек. 
Таким образом в отношении воды русское переселенче
ское население было поставлено в господствующее поло
жение.

Не приходится много говорить об административном 
гнете русских чиновников, так как вы все испытали его на 
себе. Нужно сказать, что чиновники царского времени от



личались нехорошими качествами вообще, а в казакские 
края посылались, что называется, отбросы. Здесь интерес
но отметить п о г о в о р к у казаков: „Почему русские бу
дут нам посылать хороших,— они им там нужны самим, а 
нам будут посылать только плохих". Так массы выражали 
свое мнение и практически это было правильно.

Заодно с русской была туземная администрация, кото
рая была просто иерархией взяточников. Интересно гут 
привести, как характеризует их царский сатрап, генерал 
Куропаткин, который был послан для усмирения этого 
восстания в Туркестан. Вот он в своей докладной записке 
от 2 2-го февраля 1917 года пишет: „Волостные, казии и 
бии грабят неимоверно. Наряду с ними судьи и лесная 
стража делает то же самое". Но интереснее еще его ха
рактеристика, как он сам смотрит на постановку админи
стративного дела в окраинах. Он в своем ответе министру 
внутренних дел (Красный архив за 1923 г. № 34) пишет: 
„Долгим опытом службы в Туркестане пришел к убежде
нию и т. д. (Зачитывает выдержку).

„Нужно добиваться, чтобы нас боялись и уважали, а 
полюбят после" (конец фразы).

Каков административный гнет был здесь, все вы сами 
непосредственно на своей шкуре перенесли.

Политика царского правительства на окраинах, в ча
стности, в Казакстане в области народного просвеще
ния. Я не могу выразить словами какой жестокой, какой 
коварной политики держалось царское правительство в 
отношении просвещения. Политика была такова, чтобы 
научить казаков говорить по-русски настолько, чтобы 
они не могли свободно выражать мысли в разговоре с 
русскими и боялись его. Была политика учить казаков в 
таких школах, чтобы дальше они не могли продолжить 
свое образование в таких учебных заведениях, как гим
назия, реальное училище. Программа обучения, учебни
ки и тип учебных заведений — все было направлено к 
тому, чтобы казаки не могли дальше продолжать свое 
образование.

Ко всему этому прибавились тяготы и военного време
ни. Например, во время войны было намечено дальнейшее 
изъятие земель у казакского населения. Так, в Букеев- 
ской степи, в Туркестане царским Министерством земле
делия было найдено возможным к изъятию у казаков 
несколько миллионов десятин земли. В материалах гене
рала Куропаткина эти указания тоже имеются. Предпола
галось в Ьукеевской степи произвести изъятие в местах



близких к русским пределам, в частности, намечалось в 
пределах Астраханского войска отобрать казанские зем
ли в пользу Астраханского казачьего войска

Шла отчаянная выкачка скота со степи по принуди
тельным ценам. Это делалось как-будто добровольно, но 
цены были определенные. Шла принудительная выставка 
коней в тех частях Казакстана, где развито коневодство. 
Например, в Атбасарском уезде, в Акмолинском уезде. Я 
не нашел, к сожалению, материалов, как было в других 
частях Казакстана, а там, где я лично был участником со
бытий 1916 года — в Букеевской степи, уж е зимой 1915 
года шла „добровольная" вербовка казаков для обслужи
вания хозяйств, оставшихся без рабочих рук, вследствие 
ухода на войну людей и для обслуживания частновладель
ческих хозяйств, работающих на „оборону". Правда, это 
делалось как-будто добровольно, но кроме этого вопроса 
была внутренняя директива, чтобы отбирать насильно. 
Партии казаков с Букеевской степи к весне 1916 года 
были отправлены в соседние — Царицынский, Николаев
ский и др. уезды. К сожалению, в материалах по другим 
областям я не мог найти сведений по этому поводу. Вот 
благодаря чему назревало недовольство.

Дальше — подходит призыв, неожиданный для массы 
призыв за 13 лет. Вы помните, что призывалось 1 3 возра
стов — с 19 до 3 1 года. Это было объявлено неожиданно. 
Затем, усердствующие местные власти стали издавать 
строгие приказы, что дает некоторым повод думать, что 
они устроили провокацию. Все это привело к тому, что 
население подняло восстание против этого призыва. Кто 
восстал? Все население встретило этот призыв с недо
вольством, но активно действующими элементами были 
бедняцкие и середняцкие трудящиеся массы. В материа
лах отношение различных групп населения объясняют 
различным образом. Некоторые говорят, что часть их 
примкнула к восстанию из-за боязни, из-за трусости. Есть 
и такое объяснение, что местами баи, манапы даже воз
главляли это восстание. Они действовали так, потому что 
боялись потерять свое влияние на массы и притом думали, 
что в случае победы они еще усилят свое влияние на мас
сы, будут ханами, одним словом, расширится поле для их 
эксплуатации. Отдельные люди, может быть, и боялись 
массы и примыкали, но я думаю, что трусостью нельзя 
объяснить их участие в восстании. Здесь нужно сказать 
еще относительно казакской интеллигенции. Цензовая 
верхушечная часть этой иіггеллипміции с самого начала не



поддерживала восстание, она с чи тала, что это преждевре
менно, что это губи тельно, а из материалов видно, ч то не
которые даж е агитировали за то, чтобы казаки шли на эти 
тыловые работы. Это понятно, потому, что казакская цен
зовая интеллигенция является выразительницей чаяний и 
интересов верхушечной буржуазной части населения, она 
связывалась и действовала заодно с русской интеллиген
цией, с кадетской партией. Восстание могло их скомпро
метировать перед кадетской партией. Вы, дескать, не 
могли оказать свое влияние и т. д. Поэтому они шли по 
такой линии.

Относительно баев: я сказал, что вначале они были 
вместе с массой, за восстание. Но царское правительство, 
после первой попытки этого восстания (я лично считаю 
для выигрыша времени, не знаю, как другие товарищи счи
тают) отложило этот набор на некоторое время. Сначала 
хотели мобилизовать в июле, потом отложили на сен
тябрь. За этот период времени были допущены некоторые 
льготы. Например, были освобождены служащие, муллы, 
лица, которые имеют дворянские звания или звание почет
ных граждан. Затем было разрешено нанимать за себя. 
После этого баи уже стали отставать от восстания. Они 
стали более пассивно держаться.

И потом интересно отметить здесь одно место из днев
ника самого Куропаткина, где говорится, что в Семиречен- 
ской области на несколько кибиток приходилось по 
одному человеку, несколько хозяйств выставляли одного, 
обеспечивая его полностью и лошадью и обмундировани
ем. Замечательно здесь то, что всегда призываемый ока
зывался бедняком.

В дневнике Куропаткина имеется материал, где фигу
рирует инженер Тынышпаев, который сопровождал Куро
паткина, был переводчиком и доставлял материалы. Они 
ездили по Аулие-Атинскому уезду. Вот в своем дневнике 
Куропаткин между прочим пишет:

„Начальник Аулиэ-Атинского уезда Кастальский мне 
говорил, что у него 50 тысяч кибиток и т. д. (читает). И в 
скобках пишет: „Я думаю, если..." и т. д. (читает). „Такое 
перемещение самое выгодное с экономической стороны" 
(конец фразы).

Так вот, когда эти льготы вышли, баи стали пассив
ными.

Еще вот, местная администрация, управители по своей 
службе стали списки составлять. Некоторых убивали за 
эти списки. Когда стала действовать царская карательная



экспедиция но подавлению этого восстания, многие актив
но выступили за подавление этого восстания, многие стали 
выслуживаться. Вот, например, когда из Тургая шло вой
ско в стан Абдул-Гапаровской армии, там было 20 тысяч 
казаков, которые были проводниками и сами взялись туда 
идти. Таково было отношение различных групп населения.

Характер восстания. Восстание было поднято во всех 
уголках Казакстана, но вообще организационного руко
водства этим восстанием не было. Оно носило отдельный 
местный характер. Эта организация в каждой отдельной 
местности была своеобразна. Во главе ее стоял то эмир, 
то хан, то просто руководитель.

Царское правительство, царские чиновники, которые 
специально занимались этим вопросом, искали корень, 
причину этого восстания, стараясь установить было ли это 
восстанием чисто казакского характера или корни его шли 
гораздо глубже, гораздо шире, старались установить мас
штаб его руководства. Не знаю, есть ли товарищи, участ
ники этого восстания, которые подвергались допросу. 
Мне лично приходилось отвечать жандармскому полков
нику в Астрахани. Такие вопросы нам задавались. Не при
езжал ли кто из Турции, Средней Азии или Сибири? На 
этих вопросах сильно настаивал, называл фамилии отдель
ных людей, спрашивая: „Знаете ли вы их?" Понятно, удов
летворительного ответа они на это не получили.

Самый ход восстания. Начало восстания совпало с тем 
временем, когда был объявлен приказ о призыве, о наборе, 
а конец восстания уже заходит за Февральскую револю
цию. Я уже сказал, восстание было поднято во всех уголках, 
начиная от Букеевской степи, дальше Урал, Тур гай, Атбасар, 
Акмолинск, Зайсан, Иргиз, Семиречье. В июле в западных 
частях, дальше Атбасар, Акмолинск. 6/VIII— 1916г. первые 
сведения о восстании в Семиречье.

Так как на ходе восстания в отдельных местах сейчас 
нет надобности останавливаться долго, надо только не
сколько слов сказать о тех местах, где в наиболее острую 
форму это восстание вылилось. Например, Тургайский 
уезд. Тургайские казаки проявили даж е инициативу, по
слали призыв к соседним уездам, в Иргизский уезд, в Чал- 
кар, чтобы там подняли восстание и присоединились к 
ним. Тургайские казаки имели два больших сражения. 
Первое сражение в октябре месяце — 21-го октября у 
озера Татыр, где они напали на сотню донских казаков, 
но потерпели поражение. Они хотели взять эту сотню, 
отобрать у нее оружие. Четыре часа продолжалось сра



жение, но впить не могли. Затем, 6-го ноября напали они 
на самый г Тургай. В Тургае было порядочное войско, две 
согни казаков, затем, местное городское ополчение. Не
смотря на такую военную силу против себя, эти казаки 
6-го ноября напали на Тургай, подожгли окраину этого 
города, правда, небольшого, но опять-таки взять не могли. 
Надо сказать, что еще третий бой был у них наиболее 
интересный, но об этом бое имеются очень скудные мате
риалы. Между тем, он очень характерен в смысле парти
занской войны. В феврале месяце была снаряжена 
военная экспедиция в местность Урпек. Тургайские каза
ки устроили этой экспедиции засаду, но засада была об
наружена и там произошел бой, где из 200 тургайских 
стрелков было убито 60. Остальные, несмотря на то, что 
их окружил целый полк, ушли. Я слышал интересные рас
сказы участников и очевидцев про этот бой, но в тех ма
териалах, которые были мне доступны, к сожалению, 
описания этого боя нет. Кроме техники военного дела, 
основным затруднением тургайских повстанцев было ору
жие. Организовали они мастерские, собрали кузнецов, но 
какое оружие могли изготовить казакские кузнецы — 
только пики и топоры, а смелое нападение на донскую 
сотню, на г. Тургай, по-видимому, объясняется желанием 
отобрать оружие. После этих трех сражений тургайские по
встанцы не могли проявить большой активности, отошли от 
г. Тургая и там держались до февральской революции. Ин
тересно отметить, что когда дошла весть о Февральской ре
волюции до стана Абдул-Гапара, то казаки выразились так: 
„Хорошо, что мы дожили до такого момента, о котором меч
тали". Значит, они все-таки ждали революцию, мечтали о 
ней, но сами активно революцию не творили.

Другое место, где еще активней действовали повстан
цы — это Семиречье. Тут я должен оперировать данными 
материалов. В брошюре Шестакова приведены данные о 
восстании в Семиречье, по данным департамента полиции, 
главным образом, по материалам некоего подполковника 
Маккавеева. Надо полагать, что это полковник жандарм
ского свойства, так как в действующей армии такого име
ни не встречалось. Вот что он пишет: „В большей части 
Семиреченской области произошли весьма серьезные 
беспорядки, имеющие характер открытого мятежа. Вос
стание киргизов ...и т. д. (читает) до слов: "из пограничных 
местностей Китая". Вот так пишет о размерах восстания 
М аккавеев в своем докладе в департамент полиции.



Теперь относительно того, какие военные силы употреб
лялись для подавления восстания. Тот ж е Маккавеев пишет. 
„В начале восстания войск оказалось слишком недостаточно 
и т. д." (читает) „и казачья батарея" (конец фразы).

Вот воинские силы, которые были употреблены для по
давления восстания в Семиречье. После столкновения с 
войсками, против которых повстанцы не могли удержать
ся, часть ушла в пределы Китая, а с теми, кто не успел 
уйти, была жестокая расправа.

Вот кратко как характеризует жандармский полков
ник эту расправу. Он пишет: „Расправа с восставшими, не 
успевшими уйти, носила характер уничтожения местного 
населения и т. д. (читает). "Войска же, связанные со ско
том, теряли подвижность" (конец фразы).

Остановлюсь в двух словах на убыли казакского насе
ления после такой расправы. В книжке Рыскулова имеют
ся следующие данные: до восстания было 83 854 
кибиток, к январю 1917 года было только 30 787, убыло 
53 067 кибиток. (Приводятся цифровые показатели). По
теря царских войск: офицеров — 3, рядовых — 53, пропа
ло без вести 7 7 человек. Эти потери произошли не только 
в отдельных казакских пределах, большинство потерь 
связано с узбекским и киргизским восстаниями.

Потери переселенцев: „Нападению киргиз подверг
лось 94 и т. д." (читает).

Вот каков был ход восстания в различных местах.
Выводы. Я общую оценку в начале доклада сделал. Во

обще же нужно будет здесь сказать, что несмотря на свои 
большие размеры, несмотря на то, что это было массовое 
движение, восстание 1916 года потерпело поражение. 
Почему? Потому, что не было руководства, не было под
держки, революция еще назревала и не вспыхнула к тому 
времени. Значит, пролетариат России не мог поддержать. 
Политические организации, которые были в то время, бы
ли загнаны в подполье и не могли руководить этим движе
нием. При таком положении национальное движение, 
естественно, не могло победить, но это восстание имело 
революционное значение, оно подготовило казанское на
селение к революции. Казанские трудящиеся массы из 
опыта этого восстания поняли, что они могут победить, 
если их усилия будут объединены с усилиями пролетари
ата и трудящихся масс России, что в дальнейшем, в Ок
тябрьской революции было учтено. Переселенческая 
политика царского правительства вела к тому, чтобы ка
занские трудящиеся массы были отодвинуты в пустыню,



к горам, они были обречены на вымирание, на нищету. 
Советская власть, под руководством коммунистической 
партии, вернула трудящимся массам казакского населения 
отобранные царским правительством земли, объединила 
своей политикой в отношении землепользования трудящи
еся массы переселенческого русского населения и казак- 
ских трудящихся масс, ведет их иод руководством партии 
к социалистическому строительству, проводя последова
тельные мероприятия по реконструкции хозяйства, по 
поднятию материального благосостояния и культурного 
уровня населения. Царское правительство гнало казаков 
на бойню, в заіцигу чуждых интересов, в защиту интере
сов крепостников, помещиков и эксплуататоров. Казаки 
подняли против этого восстание. Сейчас казаки, наша мо
лодежь, идут в красные части и будут, как неразрывная 
часть Красной Армии, бороться против империалистов, 
против империалистической войны. Сейчас идет призыв 
1 909 года, с особенной охотой и энтузиазмом пойдут ка
закские молодые люди в этот набор. За что боролись ка
закские трудящиеся массы 1916 года? За то, чтобы 
освободиться от национального угнетения, чтобы быть 
равноправными с другими нациями. Сейчас, при совет
ском строе, под руководством коммунистической партии, 
достигается национальное равенство развернутым социа
листическим строительством. Сейчас, завершив строи
тельство фундамента социалистической экономики, 
переходя к строительству социализма, казакские трудя
щиеся массы, под руководством ленинской партии, прихо
дят к окончательной ликвидации фактического 
национального неравенства, к окончательному разреше
нию национального вопроса в целом.

Разрешите мне на этом закончить.
Архив Президента Республики Казахстан (далее —
АП РК>. Ф. 811. Оп. 20. Д. 752. Л. 1— 16. Машинопись 
стенограммы заседания.

№ 5 

СЛЕСАРЕВ 

УРОКИ ВОССТАНИЯ.

24 АВГУСТА 1931 ГОДА

Президиум просил меня поделиться своими воспоми
наниями о восстании. Это меня застает несколько врасп
лох. Поэтому я заранее извиняюсь, что я буду не совсем



последователен. Восстание 1916 года застало меня в Ку- 
станае. В 19 1 4 году я был в Тургае, поэтому у меня связь 
с Тургаем не была порвана и отголоски хода восстания до 
Кустаная доходили довольно быстрыми темпами. Те эпи
зоды восстания, которые были мне тогда известны, гово
рят о том, что это восстание в существенном, в главном не 
являлось восстанием нации против нации. Я могу это ил
люстрировать целым рядом фактов. Так например, когда 
были разорены и сожжены трактовые станции, идущие от 
Тургая в Кустанай и, главным образом, от Тургая на Иргиз, 
то большинство служащих этих станций не было убито. 
Некоторые писари, ямщики этих станций спасались в 
близлежащих аулах, у  знакомых казаков и когда прохо
дили восставшие, то знакомые казаки прятали их. Это 
очень интересный факт. Таких фактов было немало. Так, 
например, знакомая мне семья Николаевых, находящаяся 
в 4-х верстах от Тургая, целиком была спасена. Станция 
была сожжена, лошади уведены, а служащие скрылись в 
близлежащих аулах. Это говорит о том, что восстание не 
носило узконационального характера.

Причины восстания были другие и их нужно искать в 
тех экономических условиях и в тех политических усло
виях, которые переживала казакская нация в то время. 
Казаки, главным образом, восставали против регулярных 
войск, но в окружности Тургая русских поселков не было. 
Поэтому восстание сосредоточилось около Тургая. При 
этом дело обстояло так: когда восставшие окружили Тур- 
гай, то казаки служащие, казаки интеллигентные — все 
были арестованы и посажены в местную тюрьму. По рас
сказам их, по рассказам самих участников, по рассказам 
лиц, которые были в тюрьмах, отношение к ним со сторо
ны местных властей было ужаснейшее. Особенно там 
зверствовал капитан Загайлов. В момент восстания в са
мом городе началось ограбление казаков. Все стаскива
лось в казармы и главным образом поживился этим 
добром сам Загайлов. Когда казаки делали приступы, то в 
этот момент воинские части страшно перетрусили и вме
сто того, чтобы защищать самый город от нападения, они 
защищали только район казарм и, как передают русские, 
они из чувства самосохранения должны были сами отби
ваться от нападения.

Там был работник, уважаемый всеми казаками, прослу
живший 35 лет врачом, некто Горин. Ему пришлось принять 
участие в этом восстании. Этот Горин имел очень тесную 
связь с казаками в самой степи, у него был скот. Так этот



скот ему сохранили знакомые, он даже не был тронут и 
после восстания ему скот был возвращен тем, кто ему 
сохранил его. Совершенно другим человеком был ветери
нарный врач Штанге. Это был настоящий колонизатор. Не
смотря на то, что он был простым врачом, он в отношениях 
с казаками требовал к себе какого-то особенного уваже
ния и почтения. Перед ним казак не мог стоять в шапке. 
Этому Штанге пришлось в первую голову оттуда бежать.

После восстания взаимоотношения между русскими и 
казаками, по сообщениям самих русских и казаков, быс
тро восстановились. Этим я подтверждаю свою мысль, что 
в этом восстании узконационального момента не было, а 
восстание я считаю последствием царской колонизатор
ской политики. При этом интересно, что из ряда восстав
ших многие лица впоследствии участвовали в рево
люционном восстании, и когда алаш-ордынцы были в Тур- 
гае, то многие восставшие, во главе, даже кажется, с Аб- 
дулгафаром, были на стороне советской власти, а сам 
Абдулгафар был убит алаш-ордынцами. Это говорит о том, 
что восстание носило освободительный характер. Что ка
сается тех письменных источников и материалов, которые 
мне пришлось пересмотреть, то из них я вывожу то же 
заключение. Очень характерно всеподданейшее донесе
ние генерала Куропаткина Николаю II. По содержанию 
этого донесения ясно видно, как сознательный представи
тель колонизаторской политики оценивает события. Там в 
высшей степени точно, ясно и категорически говорится о 
том, что это восстание является следствием колонизатор
ской политики. Там он перечисляет целый ряд фактов и 
говорит, что в результате сама мобилизация была только 
поводом, но не главной причиной восстания. „А главная 
причина.— говорит Куропаткин,— заключается в том, что 
колонизаторская политика привела к таким последствиям. 
Русские приходят, беспланово занимают лучшие места, 
прогоняют туземных жителей, мало этого, грабят их, от
нимают у них скот11 и т. д. Эта политика была для русского 
крестьянина совершенно безнаказанна. Она даже поощ
рялась, а отсюда ясно. Особенно эта политика проявля
лась в Семиреченской области...

Я говорю, что Тургай имеет особые условия восстания, 
а Семиречье другие. Эта колонизаторская политика, про
явленная в грубых формах, послужила поводом к восста
нию И Куропаткин так говорит, если не было бы таких 
действий со стороны колонизаторов, со стороны русского 
населения, не было бы такого восстания. Хотя Куроһаткин



прямо этого не говорит, но такое заключение напрашива
ется само по себе, и целый ряд фактов говорят о том же.

Если взять вторую сторону оценки восстания, харак
тер восстания в отдельных местах, хотя он и носил наци
оналистической характер, имеет известную разницу. В 
Тургайской области, где имели место репрессии со сторо
ны правительства, восстание шло против представителей 
царской власти. Там, где царская власть действовала при 
помощи крестьян-колонизаторов, это восстание выража
лось в форме противодействия против самого крестьянст
ва, и эта форма была ужасна.

Из донесений Куропаткина видно, что была беспощад
ная резня, как с той, так с другой стороны. Интересен сам 
факт, если со стороны русского населения в Семиречье 
погибло около 3 тысяч человек, то со стороны казакского 
населения погибло 30 тысяч человек. Если посмотреть, во 
что это вылилось по разным участкам, то количество ки
биток, которые или просто ушли, или пропали без вести, 
достигало до 150 тысяч. Результаты восстания в этой ча
сти были ужасны для казаков еще и тем, что та часть ка
заков, которая направилась в Китай, была встречена и 
ограблена калмыками и выгнана обратно.
АП РК. Ф . 811. Оп. 20. Д. 752. Л. 32-35.
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АБДОЛЛА ДҮЙСЕНОВ 

ЕЛ БАСЫНА КҮН ТҮСКЕН ШАҚТА

1916 жылы солдат алу жөнінде июнь жарлығы болды. 
Халық баруға ырза болмай, өздерінше қүралданды. Бас- 
шысы Амангелді — 50 шамалы адам болды. Бектепберген 
деген уста шиті мылтықг патрон, мыс істеді. Күзді күні тыр- 
маның тісін алып, найза, балта, қылыш, мылтық істеді. Сор- 
дан дәрі жасады. Бұхараға бес кісі жіберді, дәрі әкелуге
— өзбектермен байланыс жасады. Олардың ішінде Доста- 
нов Байділдә, Пайзолла Ищанов бар. Бүл адамдарды жа- 
сырын жібердік. 1916 жылғы Татыр „төбелесі" алғашқы 
оқиға. 30 шақты мылтық қаруымыз болды. Бүл оқиғадан 
кейін Әліби келді, біздің ісімізді ол мақүлдап бізге ақылын 
айтып қайтты.

О қ  жетіспеді. Торғайды алмақшы болдық. Екі хан сай- 
ланды, бүлардың қарауында 17900 ү й — 13 болыс ел 
болды. Сарбаз шығынына 26 мың сом ақша жиналды. Аб- 
дығапардың қолында 50 мылтық болды. Уәдеміз екі 
жақтан тимекші болдық. Торғайдың 50 мая шөбін өртедік. 
Қаланың халқын 5 бөлген екен, солдат қазарма болды. Біз 
қалаға кіре алмадық, қолдан келгені үй өртеу болды. 
Қаланы тегіс алмақшы болдық, бірақ өлім көп болды. Бір 
оқытушы өлді, 4 солдат өлді. Амангелді жағынан өлген 
кісілер болды. Қалаға солдат келіп, түске жақын қуып 
шықты. Оспан ханның әскері „Ақшығанақ" деген жерде 
бір төрені өлтірді. Екінші оқиға — Оспан хан жағынан күш 
әлсіреп, үйымигылдық жағынан кем болды. Беделді адам- 
дгф олардғ>[ үгіттегі, күтиін бөлді. 3 жерде соғыс болды — 
Қүм кешу, Татыр, Қара торғай. Жиналған сарбаздарды 
үті гтеп, тарату жолғлнда болғандар — Мүхамеджан Ыс- 
м<ійр»ілов бай, Мырза ишан, молда, Моргали болыс. Солар- 
дык үгітінен кейін Науырзым жағы патша солдатына 
қаргы тү|Г)а алмады. Тосын болысынан 20 0 0  мың адам



келді, бірақ ксйіннен 1000  адам қалды. Бірімжанов 
үгптеді, жүртты тараггы.

Батбаққарадағы соғы ста— Мырзағали ^гксрді бастап 
барып қазақты  қырғызды.

Қүм — кешудегі согыста мен 50 адамға бастық бол- 
дым, 10 мьілтықпен бардық. Абдығапарға қосылдық. Пат
ша солдатының енкі қарауылшысын Кейкі деген мерген 
өлтіріп, қүралын алдық. Мыңбасы Қарбоз Қабақып деген, 
біз қосылып бір күн дем алғаннан кейін таңертең, соғысқа 
барасын деді. Бір метр жылым жолмен өттік, бір жағы су, 
бір жағы жар. Амангелді, Кейкі бар, солдатқа жақын- 
дағанда бүл қыс күні шөптің орнын окоп етіп жасырынып 
жаттық. 27 адам мерген болдық. Амангелді мен Кейкі 4 
солдатты атып өлтірді, былайғылары ағашқа қайтып 
қашып кетті. Солдат бір шақырымдай келіп, зеңбірекпен 
о қ  тастады, қаш сақ өлеміз, тосайық деді. Амангелді, 
Кейкі жылымға қарай жүріп кетті — жасақты екіге бөлді. 
Ж  умыла атыстық, арғы бетке шықтық. Көбі кейін қалды, 
көбі қашуға айналды. 15 солдаттың үстін басып кетті. 15- 
де өлді. Бізден 9 0 — 120 адам шамасы өлді. Екінді кезінде 
бас қостық. „Күлік" деген жерде қос тіктік. Абдығапарға 
келіп кеңестік. Тоймағамбет әскер апарады деген хабар 
есіттік. Еліңе қайтыңыз, өздерің өзіңді қорғаңыз деді. 
Солдат қүлады, біз Қопаға барып түнедік, солдат қайтып 
барып мешітке түнепті, халық қашты. Солардың қонып 
қалуынан халық аман қалды. Солдаттар қасындағы 
қазақтарға сенбей түнімен қылышын қайрады. Ертеңіне 
өлген халықты көрдік — әскер көп бүліншілікке үшы- 
ратқан — өлген адамды жинап көмгенше бір жеті өтті. Біз 
кейін қайттық, бірақ әскер тараған ж оқ. Торғай қаласына 
келдік, бүл майдың ішінде 1917 ж. патша тақтан түсіп 
жатқаны естілді. Тоймағамбет бастап бізге 120 мың сом 
ханға билік айтқан. Осы кезде Әліби келді, тағы қашқыны 
келді деп оны өсектеді. Қойдауыл болысы — Үсен хан 
шықты. Табапда 500  әскер жинады. Қалада 500  әскер 
жатыр. Әліби ақша берме деп тапсырды. Сүйін Атабаев 
деген кірістиан нашандігіне беделді адам. Амангелді 
Сүйіннің 400 жылқысын қуып алды. Әліби сендер 
ешнәрс»; берме деп көп тапсырды. Әлібиді үс тап тапсыр- 
ды. Осы кезде ел арғыіі-қыпшаққа бөлініп екі ж ақ болды. 
Билікті Оспан хан айтты. Әліби 3 күннен кейін шықты. 
Артынан Амангелді меіг Ксйкіні үстап іүрмеге салды, олар- 
дм үстатқан Қорғанб<‘ктер Гиріп у<*зінен. Бірақ бір 
жетіден кейін оларды да шыгарын қоя б<*рд|.

Зй



Сол кезде Орынборда съез болып жатыр екен. Оларға 
Мергалилар баратын болды. Оның артынан Амангелді 
әскерком болып сол жерде Орынборға съезге делегат 
жіберді. 4 6 кісі делегат болып барды к,. Онда соғыс болып 
Амангелді мен Жангелдин қолға 'і̂ усіи қалып, бірақ ақтар 
оларды жай қазақ  деп қои берген. 7 куннен соң соғыс 
бітш, ақтар қуылды. 5 кісі тастап кетті к, басқамыз 
қай п ы қ . Бі[кіқ біздің артымызша Дутов әскерімен келіп, 
қаланы алып бір айдай түрды. Сонда Дутов жиналыс 
шақырып, сендер көтерілісті қойыңдар, сендер на дан ел 
екенсіңдер, сендердің ж ақсы  басшыларың Ахмет, Мыр- 
жақып қүсаған кісілер, осылармен біз ж ақсы  жолдас- 
пыз, сендер соларды тыңдаңдар, бірақ көтеріліс 
жасағаи басшыларыңды үстап беріңдер деді. Бірақ ха
лық оны тыңдаған ж оқ.

Сонан кейін Дутов кетіп қалды, артынан Могилев де
ген келіп, оған Омар Алмасов бас болып көтеріліс басшы- 
ларыи үстап береді. Оның ішінде Абдырахман Иманов 
болады. Бір күні Зейнолла бас болып үсталған кісіден 15 
кісіні өлтіреді, соның ішінен тек бір-ақ кісі қашып қүты- 
лады. Сосын халық қорқып түрғанда Могилев кетіп, ор- 
нына гарнизон қүрып кетті, оған бас болған Алашорда 
бастықтары болды.

Кісі алуға басшы қазақтардан болды. Енді бүл гарнизон 
тснъі 15 шақты кісі өлтіру керек (Амангелдінің соңынан 
ергендерден). Бүл кісіні үстап өлтіруге Қаратілеуовтың ка
рательный әтірәті шықты. Бүл елге салық салды. Той- 
мағамбеттер көп ақша, ат, ертоқым жинамақ болды. Ол 
кезде Амангелді, Абдығапарлар басқа жақта. Бір күні 
Асат түйе жинауға шықты. Тоймағамбет Қостанайға Алаш- 
орданың жиналысына кетпекші болды.

Мен сол кезде  А сатқа еріп кеттім. Сол кезде 
қаладан хабар келді. Біздің елге Сәлімгерей шығады 
деген. Мен Асаттан өз ауылыма түскен ат-түйені жи- 
науға үлықсат сүрадым. Ол берді. Мен елге барып, кісі 
ж ібергенімнің арқасы нда елден 20 шақты кісіні 
өлімнен алып қалды қ.

Амангелді өлді. Біз қашып барып шетте жаттық, 
қатын-қыздарымызды зорлады, үйге салық салды, адамға 
қырьгқ шыбық соқты. Біз де қайтып келдік, орыс әскері 
кетіп қазақ  әскері қалды.

Амангелдіні үстапты, бізді бастап жүрген Қарбоз бола
ды.



Есімде қалгандары

1916 жылы Торғай 13 болыс еді. 17 900  үй еді, 133 
старшина екен.

Көтеріліс болар алдындағы өзімнің күйім: Әбішпен 
ағайынды екеу едік. Біздің қарауымызда 4 жылқы, 3 бүза- 
улы сиыр, 30 қой-ешкіміз бар еді. Асьірауымыздағы жа- 
нымыз 7 еді. Бізге 8 сом салық түсетін. Ал 120 үйдің 
маңдай байы Бүзаубаев Айтуарда 400  қой, 50  бүзаулы 
сиыр, 9 үйір жылқы, 30 түйесі болса да [3 қатын, бір 
баласы болатын] оның тартатын салығы да 8 сом еді.

Біз Аққүм болысы боламыз. Аманкелді Қойдауыл бо- 
лысынікі, бізден 200  шақырым „Терісбүтақ" деген жерде 
Амангелдінің қыстауы болды. Аманкелді Қойдауыл болы- 
сында Бегімбет деген атадан шығады. Ол ағайынды төртеу 
еді. Бектепберген, Амантай, Есентай, Аманкелді (Үдербай 
балалары]. Бүлардың эр біреуінде сол кезде 1 ат, 1 бүза
улы сиырдан басқа малы болған емес, Аманкелді мен 
Есентай Бірәлі Бектасов деген байда жалда болды. Бектеп
берген үсталық істеді, Аманкелді аң аулайтын. Аманкелді 
әуелден-ақ байға қарсы болды. „8 сом салық бай мен ке- 
дейге бірдей түсуі керек. Бай — байша, кедей — кедейше 
салық тартуы керек. Патшаның мүнысы әділсіздік" дейтін 
еді. Бірәлі Бектасов 50 үйлі Бегімбет кедейлерінің Аман- 
гелділердің жерін өзіне қаратып алуға кірісті.

1915 жылы июннің 15 кезінде „Майдам тал" деген 
жерге Бірәлі үлкен жиналыс шақырды. Оған 13 болыстың 
ел ағаларын шақырды. Мүндағы Бірәлінің қойған мәселесі 
Аманкелдінің айналасындағы 50 үйлі Бегімбет сияқты ке- 
дейлерді „Терісбүтақтан" қуып, жерді өзі жайламақ еді. 
„Жорға көлдің" басына ел ақсақалдарын күту үшін 60 үй 
тіктірді. Бүл жиылысқа Торғай уезінің нашандігі Горевті, 
Асауов деген уездік адвокатты, Әнкин Ешжан деген пись- 
моводительді, уездік судья Бірімжанов Ахметті шақырған 
болатын. Оларға Бірәлі өзінің баласы Әбдіғанидың 8 қанат 
отауын тігіп, күтпек болды.

Тігілген үйге, ел ақсақалдары жипалып келді. Бірәлінің 
інісі Сейіткерей болыс келгеп қонақтарды күтіп, асты- 
үстінем түсіп жүр. Жиылысқа кслгендер:

1) Наурызым болысы Сүйінке Баймүратүлы, 5 кісі 
песірімен келді.

2) Наурызыммьщ болысы Мырзохмет Өзконүлы, псчір, 
биімем Сарқопаның болысы Оо.нап К,аржауулы және 
Асқар Дулатонты, Сейіл Қабақүлыи, Бәйділ, Ап.ітай Тол- 
тановтарды ертіп, барлыгы 1 0 кісі келіп түс ті.



Малғараудың болысы Ысмайыл Бозүлы, Шүбалаңның 
болысы Зейнолла Қүлжанүлы, Тосынның болы(:ы Ж ақып 
Дәуренбекүлы, Қара Торгайдың болысы Мүхаметжан Ыс- 
майылүлы, Қарақоғаның болысы Мырзағали Қозанүлы, 
Сары Торғайдың болысы Тойшыбек Орманбекүлы, 
Кнргорғайдың болысы Мүқан Байқожаүлы, Қойдауылдың 
болысы Бектасов Сейіткерейдің, Аққүмның болысы Асат 
Көбеков, барлық билермен, ақсақалдармен, көп кешікней 
Горевтің қасына Ахмет Бірімжанов, Есжан Әнков, 
Байғүлов, Бесжан, Бердімүрат бар, олар да келді. Уездің 
нашапдігі Горевиен болыс, билер бастарын қосып, 
Бірэліге Аманкелділердің жайлаған [50 үйлі Бегімбеттің] 
жерін алып беруді сөз қылады. Уездің үйінде Тоймағамбет 
сөз бастады. Горевке ана жерді алып, Бірэліге беру керек 
екендігін айтты. Жиылыс „Терісбүтақты” Бірэліге алып 
беруте, 50 үй Бегімбетті түрме деген жерге шөбі, егістігі, 
мал жайылымы жоқ, тақыр жерге шығарута қаулы 
қылды. Аманкелдіні шақырып алып содья түтқынға алды.

Аманкелді: түрған көп, орыс біреу, көпшілігің қазақтың 
баласысыңдар. Жастарың үлкен ағасыңдар. Біз де адам ба- 
ласымыз ғой, алдарыңа шақырып алып, кінәмізді мойыны- 
мызға салып өлтірсеңдер дүрыс қой, қолымызды байлатып 
қойып, ата мекенімізді тартып алып, осынша жәбір көрсе- 
тетін бізде не кінә бар? Осы бізге істеген үкімді ертең 
өздеріңнің бастарыңа істеуші үкімет болуьша тілектеспін. 
Менің осыдан басқа тілегім жоқ. Ойға алғандарыңды істеп, 
мені оттарыңа жаға беріңдер дейді.

Бүл түтқынға алысымен 50 үй Бегімбетті „Теріс- 
бүтақтан" көшіріп, Бірәлінің көлінен 60 шақырым түрме 
дейтін тақыр қырға кіргізді. Сонымен Аманкелді 1 6 жылы 
майдың 5-не дейін абақтыда болды. Абақтыда жатып 
ауырды, тамағынан ас жүрмейтін болды. Аманкелді 
Әкімбек Төкеүлына хат жазды. Үйткені Әкімбек қалаға 
беделді еді, үлықтармен де оның айқасы бар еді. Бүрын- 
нан Аманкелдімен жолдас болатын. Әкімбек осы хатты 
алғаннан кейін Аманкөлдіні кепілге алды.

Аманкелді атамекен жерінен кеткен ауылына келді. 
Ауылдағыларды жүбатты, әскер жинап, қүрал қамдай ба- 
стады. Кейкіге інісі Амантайды жіберіп, шақыртыгі алды. 
Агасы Бектегтбергенді шақырып алып қүрал жаса деп тап- 
сырды. Шиті мылтықтың темірлерін, самаурын жездерін 
жинаи бастады. Бектепберген қүрал жасауға кірісті. 
Кейкіні ілостіріп алып, Аманкелді енді атқа мінді. Бірәлінің 
жылқысына түсті. Арқандаулы атып алып, жылқыдан 
өтінің - (түсініксіз) берді. Мүрат мініп баратын көкқасқа



бедеуді үстап алды. Кейкіге Бірәлінің болыс інісі 
Сейіткерейдің Майдажал деген шабдар қасқа  атын үстап 
берді. Сонымен үйге келіп, ертеңіне түсте бүлар аттануға 
айналды. Бар қару-жарақгарын, азық-түліктерін алып, 
жолға агтанды. 4 0 0  шақырым жердегі Әкімбек Төкеүлы- 
ның үйіне 4 күн жүріп келді. Сонда келгенде Әкімбек оты- 
рып: патша қазақтан әскерге алады дейді деген хабарды 
айтты. Аманкелді Әкімбекке келгенде Сүйінбайдың 
ауылын шабу үшін ақылдасамын деп келген. Мына хабар
ды естігеннен кейін ол бетінен тоқтады. Аманкелді ауылы- 
на қайтты. „Патша жарлық шығарыпты, 1 9 бен 3 1 арасын 
түгін қоймай алады" дейді деген хабар жайылды. Ел 
күйзелді. Осылай болғаннан кейін Аманкелді атына мініп, 
өзіне шектес А ққүм болысына келді. Ондағы Кәрібоз 
Қабақүлы мен У эли Баспақүлына жолығып, осы мәселе 
туралы кеңесті. Аманкелді: Кәне, істің жайы қалай бола
ды? Не істеуіміз керек?— деп сүрады Кәрібоздан. Бүлар 
„патшаға солдат бермейік, ел кедейлерін үйымдастырып, 
қару-жарақты қамдап, патшаға қарсы түруымыз керек" 
деген қорытындыға келді. Олар „мына Қарақоға болысы- 
нан Дәуренбек Сандыбайүлы, Қияқбай Үркенбайүлы, 
Қараторғай болысынан Досан Қарабайүлы, Тосын болы- 
сынан Оспан Шолақүлы бізге жолдас болады, бүлар 
көмекке жарайтын адамдар. Міне, осы адамдарға хат жа- 
зып, Уәлиді жіберейік. Бас қосатын жерімізді межелеп 
айтайық" десті.

Кейкі түрып: атасы Нияз хан болса да Әбдіғапардың 
берген уәдесі бар (Сарторғай болысындағы], Қараторғай 
болысынан Ыбрай Атамбекүлы бар. Ол менің ағайында- 
рым ғой, Қайдауыл болысынан Әлжан Қарабайүлы бар. 
Майқара болысынан Әбдірахман Иманқүлүлы бар. Шүба- 
лаң болысынан Әкімбек Төкеүлы, Омар Тынымүлы, Сей- 
дахмет Бәйсейітүлы бар. Міне осындай сенімді досжар 
адамдарды қатарымызға тартайық. Олармен сөйлесіп, 
келіскендей болдық. Олар да патшаға адам бермеуге 
қосылды. Қарсы түрамыз деп уәдесін берді десті. Осыган 
уәде байласты. Үстаны көбейтіп, шиті мылтық темірлерін 
жинап, қару-жарақты көбейту ісіне кірісті. Жігіт алу ту
ралы елге келетін губернатор Эверсманнан бүрын 
Әлібайға адам жібсрігі алмақ болды. Оған Әбдірахман 
Иманқүлүлын, Уәли Баспақүлын, Токе Смайылүлын* 
жібермек болды. Осы үпі адпмға қаржы жинайық дссті.

Смагул Төким болуы корок. X. Қайраламовпои, К_ 
Согілбловтің естелігін қлрлңіл .



Енді кепке хабар салып, халықтың басын қуран, мәслихат 
жасамақ болды. Мослихатты Торғай қаласындағы Есмур- 
іина Қатираның үйіне жасамақ болды.

Сол айтылған күндерінде қалаға адамдар жиналды. 
Солдат береміз деушімен бермейміз деуші екі тарам түгел 
бас қосты. Көпшіліктің беті патшаның езуінен қашып, гіат- 
шаға қарсы күресушілерге қосылуға айналды. 19 бен 31- 
дің арасынан әскер-сарбаз қүрылмақ болды. Осы 
айтылғандар орнына келген соң „хан сайлайық11 десті 
жүрт. Арғыннан біреу, қыпшақтан біреу, екі хан сайлан- 
6ақ  болды. Қыпшақ ханына Әбдіғапар Жанбосынүлы (Ни
яз ханның түқымы), Арғын ханына Оспан Шолақүлын 
сайлайық десті. Екі ханнан 4 мыңбасы сайланбақ болды. 
Ӏзденуғе жүретін кісілерге қаржы жинауға кірісті. 
Торғайдағы 17900 үйдің 10900 үйі көтеріліске қатынас- 
пақ болды. Қыпшақ жағындағы көтеріліске қол қойған 
болыстар: Қойдауыл болысы, Аққүм болысы, Көрторғай 
болысы, Сарторғай болысы, Қараторғай болысы, 
Қарақоға болысы, Қызыл жыңғыл болысындағы ауылдар- 
дан болды. Арғын жағынан көтеріліске қол қойған болы
стар: Тосын, Майғарау, Сарқопа, Наурызым, екінші 
Наурызым болыстарының қол астындағы ауылдар. Сонан 
кейін ізденуге сайланған әлгі Смағүл, Әбдірахман, 
Уәлилерге 15 мың сом жинап берді. Олардың бір мақсаты 
патшаға қарсы үйымға барып сөйлесу болды. Жүрт оларға: 
„қару-жарақ әкеліңдер, бізді қолдайтын, жәрдем ететін 
үйым табыңдар. Жангелдин Әлібайға сөйлесіңдер, сол 
істеріңді дүрыстап береді",— деп тапсырды.

Енді патшаға тілектес жақтағылар біз де қарап жат- 
пайық деп өзара расход жинады, орталарынан өкілдерін 
сайлады. Оның өкілдері: Тоймағанбет, Сәйіл, Сәкен 
Сүтемгенов, Ақмолда, Асқар, Ахматиялар болды. Бүлар 
патшаға хабар беруге, елге әскер шығаруға жүрді Орын- 
борға. Бүлардың сенген адамдары: М ырж ақып Дула- 
тов, А хмет Байтүрсынов, Әлихан Бөкейханов, Абдол- 
ла Теміров, Ахмет Бірімжанов және Сейдәлин сияқты- 
лсф сді.

Сонымен адамдар аттанғаннан кейін Амангелді атқа 
мінді. Жүзбасыларын сайлады, үсталарын дүрыстап, 
қүрал-саймандарын жабдықтай бастады. Мыңбасы болып 
Аққүм болысынан Кәрібоз, Жармағанбет Тағанбаев, 
Қарсіқогадан Доуренбек Түяқбаев, Қойдауыл болысынан 
Гмжан, Қяраторғайдан Ыбрай сайланді>і.

Осылай халық ширығын түрған үстіне ізденуге 
жібгрген адамдары келді. Олар келіп жиылыс аиггы.



Елеңдеген халықтың борі жиналды. Олар ешнәрсе таба 
алмай келгендіктерін айтты. Жангелдин Әлібайдың 
„бурым да сендерге бірнеше айтылып еді, таң таяу. Осы 
келер қыстың іиііпде патша орнинан қүлауи анық. Бет- 
терің дүрыс. Шыдаңдар!" дейді деген хабарды айтты. 
Бүған жүрт өте көтеріліп, қуанып қалды.

Сонан кейін аздаған соң губернатор келгенде солдат 
бермейміз деп көпшіліктің ішінен шығып сөз сөйлейтін 
адамдарын тағайындады. Осындай ду-ду сөзбен халық гу* 
бернаторды күтіп Торғай қаласында 10 күндей жатты. Гу
бернатор келді. Губернатордың түскен үйі Ахмет 
Балымбаевтың уез кеңсесіне уақытша берген үйі еді. Ол 
нөкерімен сол күні сонда қонды. Ертеңгі сәске түс 
болғанда губернатор келіп, жиылыс ашты. Кедейлердің 
ортасында орысша білетіні ж оқ.

Переуатчикке оқыған Қаралдин Байқадам мен Әнкин 
Ешжанды сайлады. Олар халықтың, кедейлердің „патшаға 
солдат беруге қарсымыз" деген сөздерін теріс переуаттап, 
„солдат береміз, қарсылығымыз ж о қ  деп түр халықтар" 
деп түсіндірді губернаторға. Сонымен губернатор жүріп 
кетті. Халық солдат алмай қоймайтынын сезіп, Аман- 
гелдінің соңынан ерді. Губернатор нөкерімен 13 болысты 
алып, бөлек мәжіліс өткізіп жатыр. Ол күні жатты. Ертеңгі 
күні губернатор қайтып кетті. Сонан кейін „тізім жасалып- 
ты, бай баласы қалатын болып, кедей баласы алынатын 
болыпты" деген сөздер таралды. Арада 20 күн өтті. 
Қостанайдан солдат шығып, „Торғайдың шет болысы 
бірінші Наурызымға келді" деген хабар естілді. Сүйткенше 
солдат жолайға 3 болысты ертіп, Майғарау келіп қалыпты 
деген хабар тағы естілді. Амангелді, Әбдіғапар, Оспан хан- 
ның әскері кейін қалып жетісе алмаса да солдаттарды 
қалаға кіргізбей қарсы түруға Корібоз 700  адамды өзінің 
болысындағы кедейлерден қүрап алды. Шүбалаң, 
Қарақоғадан 700  адам алды. Барлығы 1500 адам болып, 
Қарақоғаның мың басысы Дәуренбек, жүзбасысы 
Қияқбай, Шүбалаңның мың басысы Әкімбек, жүз басысы 
Омар Сейдахмет болып, сарбазды бастап, Таті»ірда солдат- 
тардың алдынап шықты. Солдаггармен кездесті. Солдат- 
тар сарбаздардың басынан асыра оқ  жібе[>е бастады. 
Барушы 30 сарбаз (мылтықты).

Бүл жолы сарбаздың 10 шақты аты оққа үшты. 
Келшімбаев псп т<)п.і бір жігіт қаза тапгы. Қалған копшілік 
жүрегі қайтып, шегінді. Солдаттардан 4 адам өлді. Күн кош 
болғанда сарбаздар қайіты. Солдаттар иіріліп қала берді. 
Есегпегенде сол күні сарбаздан 20 адам, 30 ат өлді. 30



шақты қатын-баланы солдаттар үйімен өртеп жіберді. Бүл 
үш болыі :тың с арба *дары өзді-өзінің үйлеріне тара дм.

Амангелді, Әбіғапар, Оспан барлығы ақылдасып, енді 
ТоргаГіды алайық деді.

Қаланың күнбатыс жағынан Арғын ханының әскері, 
күмшығыс жағынан Қыпшақ ханының әскері кірді. Алаң 
елеңде қалаға тиді. Жерінен өрт салып, үйді өртей баста- 
ды. Амангелді бастаған жақта сарбаздардың алдынан 30 
солдат кездесті. Амангелді оның бастығын және 3 солда- 
тын атып өлтіріп, қаруларын алды. Бірақ казарманы ала 
алмады, қаланы ала алмаған соң қаланың батыс 
жағындағы шетке шығып, жиналды. Сол кезде казармадан 
солдат шығып оқты жаудыра бастады, олардың шамасы 
3 0 0 — 4 00-дей адам. Қарулы әскерге сарбаз шыдамай 
қосқа қарай ығыса берді.

Бул жолы сарбаздан 150-дей ат, 30 шамалы адам 
шығын болды, 10— 1 5 адам жараланды.

Ертеңіне „Ырғыздан шығып 200 солдат келеді, Ырғыз 
ханы оны ала алмапты" деген хабар келді. Оспан хан өз 
әтрәтімен соның алдынан шығып, Ырғыз жолынан 
Торғайға қарай жауды жібермеуді міндетіне алды.

Амангелді, Әбдіғаппардың әтрәті Қостанай жағы
нан келетін жауға тосқауыл болып, жібермеудің міндетін 
алды.

Оспан „Ақ шығанақ11 деген жерде келе жатқан сол- 
даттың алдынан шығып үрысты. Екі жақтан шығын жоқ. 
Солдаттар зеңбірек атқан соң сарбаздар бата алмапты. Бір 
айдан кейін Күйіктен келе жатқан солдаттың алдынан 1 5 
мылтығы бар сарбазды ертіп, Кейкі мен Амангелді кетті. 
Жанындағы Қарақоға, Шұбалаң, Сарықопа болысынан 
300-дей адам ертіп алды. Бүлар Күйікте солдатқа кездесіп 
үрысқан. Солдаттың алдында келе жатқан үш 
шолғыншысының Амангелді мен Кейкі екеуін атып 
түсірген. Сонан кейін көп солдат иіріліп түрып қалған. Со
нан соң солдаттар зеңбіректерін қүрып, сарбаздың бетін 
қайтарады. Амангелдінің жолдан алған адамдары қашып 
кетіп, 15 жолдасымен өзі ғана қалған. Мүнымен қарулы 
әскерге қарсы бара алмайтын болған соң шегінген.

Казахстан Республикасы Президентімщ Мүрагаты 
*б*дан врі — КР ПМ). 811-қор. 6-тіэімдеме. 4Я-«с. I —
4 паоагт^р; Каллқстлн Республиклсм Орталмк. Мем- 
легегтіг Мурагаты (бүдан әрі — КР ОММ). 427-қ. Ӏ-т.
172 іс. 23-26 п.

Ля тми чрпімен жазмлгян мптін. Кириллмііяга ауляргчи КР ОММ қыэметкері ЗИЯДА ИЖАМОВ.



РЫ СБАЕЬ Ә Б 1Ш  

ЕЛ ТЕГӀС КӨТЕРӀЛД1

Патша үстемдігінің билігіпде қ а зақ  еңбекшілерінің ша- 
руашылық түрмысы ауыр болды. Қ азақ  еңбекшілерінің 
жерге, суға билігі болмады.

Ауылнай, болыстар, байлар патша үстемдігін, уез 
тәртібін бетке үстап, қанаушылық, езушілікті күшейтті.

Біздің Жалдама болысындағы ірі бай Қойшыбай 
Тілеулин дегеннің қойы мен сиыры, жылқысы мың* 
мыңдап өріп жатушы еді.

Мүның дәулеті кедей, жалшының есебінен көтерілді. 
Көрші қоңсысы Эбен сияқты әлде неше кедейлерді аюан- 
ша талап, қанайтын еді. Әбеннің 4— 5 жаны бірдей 
Қойшыбайдың жалшылығында күндері өтті.

Әбеннің өзі Қойшыбайдың жылқысын, баласы қойын 
бақты. Қатыны отынын әкеп, суын тасып, қойын сауды. 
Қызы қозысын бақты.

Осынша үй ішімен түн үйқы, күндіз тыным көрмей 
жүрсе де Эбен ішер ас, киер киімге жарымады.

Осындай кедейлер салықты мың қаралы баймен 
бірдей тартты. Кедейлер салыққа қарж ы болмаған соң 
байдан қарыз алып, оған еңбек етіп, оның үстіне жалғыз 
қарасының төлін беріп отырды. Сүйтіп кедейлердің көзі 
ашылмады.

Жалғыз Қойшыбай емес, ауылдағы байлар мен ат- 
қамінер қулар елдегі көп кедейді осылай қанап, солардың 
есебінен байып отырды.

Ауылнай мен болыстар кедейлердің салығын қысқа 
мерзіммен өндіріп алады. Ал байларды қыспай, тіпті 
көпшілігін төлеусіз қалдырып, келесі салыққа әкеліп не- 
доемка деп қосып, елден өндіріп алады. Мүның үстіне 
ауыл билеушілері, болыстар өз қалгасын да қүр 
қоймайды.

Қ азақ еңбекші бүқарасының осы қысым түрмысы 
жылдан жылға асқынып, ауырлана берді. Әсіресе, патша- 
лықтың германмен соғысы кезіпдо еңбекіііілерго өте аумр 
болды.

Патшаның соғыс күшінің қорыпа деп ел мойнына 
қосымша салық салып, жордом жиылып алыпды.

Ең ақғары, соғыс жабдығына кор«'к деп самаурынның 
сарғл жспі, қалайы, қорғасынға дойін жиылды.



1916 жылғы июль айының іінінде „соғыс қара жүмы- 
сына қа іақтан 19— 31 жастың арасындағылар альжади” 
деген хабар естілді. Бүрыннан шаруашилық түрмысы 
ауырлан, күйзелін түрган қазақ  ауылы, әсіресе, еңбекші 
бүқаролар бугаи қатты састы. Түрмыс мүқтаждығының 
үстіно бас қайғысы қосылды. Бүкіл ел не қғ>іларын білмей 
сенделіске түсті.

Ауылдағы болыс, ақсақалдар, байлар қүтіия кеңесіп, 
ел ішіне үгіт жүргізді. Олар:

— Кісі бермей қүгыла алмаймыз. Қарсылық қылып, 
қармануға күш жоқ. Онан да патша жарлығын орын- 
дайық,— деді.

Муның үстіне молдалар мен ишандар дін жолымен 
көндіру айласын істеді. Бүған кедей, еңбекшілер көнбеді.

— Кісі бермейміз. Патша жарлығын орындаймыз,— 
деген қарсылық сөз шығара бастады. Эр ауыл, болыстан 
қаж ы р\ы  кедей жігіттер шығып, ел аралап, патшаға қарсы 
түруға, кісі бермеуге, болыс, ауыл билеушілерінің 
айтқанына көнбеуге үгіт жүргізді. Біздің елдегі кедей- 
лерді ссылай үгіттеуші Амангелді Иманов болды.

Амангелді Иманов Қойдауыл болысындағы Қыпшақ 
руы ішінде ауызға ілігіп жүрген, жасынан жетім болып, 
байларда жалшы болып, байлардың қанағанына көне ал- 
майтын жігіт еді. Басқа болыстан да осыған серіктес: 
Тілеумен батыр (Жалдама болысынан) Рысбаев Әбіш 
(Жалдама болысынан) сияқты жігіттер шықты. Булар бо- 
лыс-болыс, ауыл-ауылдарды аралап, кедейлер ішінде үгіт 
жүргізіп, патшаға қарсы көтеріліске шығута көпшілікті 
үйымдастыра бастады. Июльдің аяқ кезінен-ақ эр болы- 
стың ауыл-ауылында жігіттер топтанып, даярлана бастады.

Ағүстың орта кезінде елдің патшалыққа қарсы шығуға 
ошық белсенген кезі еді.

Орынбордан Байтүрсынов Ахмет пен Торғай уезі 
Арғын руының Орынбордағы оқымыстысы Мурзин дейтін 
екеу келіп, патша жарлығын орындау мақсатымен ел ішіне 
үгіт айтып, тізім алуға кірісті.

Бірақ бүлар елдің ыңғайын сезген соң 1 9— 3 1 жастың 
арасындағылардың тізімін ж еке алмай, „Жалпы санақ 
жүмыоында жүрміз” деп лақап таратты.

Бірақ жүрт мүнысын сезіп қойды. Ел тізім бермеді. 
Қүрмгт керсетіюді. Сөзін тыңдамады. Ақырында бір күні 
Мырза ишанпың Батпаққарадағы мешітіне елді тегіс жи- 
ыгт, жиылыс ашыгт, үгітайтты. (Үмытиасам ағустың 23— 25 
куқдярі болуы керек).

Ьүлар елге:



— Сендер бүл бағыітарыңнан Қайтыңдяр* Патшаға 
қарсы түрып әуре болмаңьп. Босқг* қырыласыпдар. 
Қазақтың патшаны жеңуге қолыиан келмейді. Онан да 
патша жарлығын орындап, керегін беріп, көмек көрсетіп, 
патшаның тілегінде болуымыз керек,— деп үгіттеген бол- I 
ды. Бірақ жүрт ырық бермеді. Айтқандарын қабыл алма- 
ды. Өзіне дүрсе қоя берді.

Ақырында халықты көндіре алмайтын болған соң көп 
түрмай, кейін қайтып кетті. Олардың келуін қостамаған 
ел, кеткенде де қүрмет қылмады. Ат, көлік бермеді. Бай
лар да оларға ат беруте жігіттерден тартынды. Ақырында 
арбаға сиыр жегіп қайттьГ.

Амангелді алдымен өзінің туысы Бегімбет ауылын, 
онан бүкіл Қойдауыл болысын, іргесіндегі Аққүм, Сары- 
торғай, Көрторғай, Қараторғай, Жалдама болыстарын ара- 
лап, көтеріліске шығушылардың тобын қүрай бастады.
Оның үстіне Торғай уезінің қол астындағы Арғынның 6 
болыс еліне де хабарласып, оларды да көтеріліске шығуға 
шақырды. Сонымен Арғынның 6 болысы Амангелдінің 
сілтеуімен көтеріліске бет қойып, қозғала бастады.

Осылай елдің көтеріліске шығуға әрекеттеніп, қызу 
әзірленіп жатқан кезінде (сентябрь басында) уезный на- 
чальниктің помощнигі Батпаққараға келіп, Мырза ишан- 
ның үйіне түсті.

Бүл империализм соғысының қорына, әскерлердің та- 
мағына елден мал жинап алуға келіпті. Бірақ ел мал бер
меді, қарсы болды. Помощник елдің көтеріліске шығуға 
ыңғайланып қалған бетін сезіп, Мырза ишан арқылы ас- 
тыртын Торғайға хабаршы жіберіпті. 200-дей солдат келіп 
қалғанын ел бір-ақ біліп қалды. Помощник солдатымен 
елдің бетін қайырута әрекеттенді. Бірақ жүрттың 
қаймықпайтынын біліп, артықша күш көрсегуге дәрмені 
келмей, Мырза ишан, Мүхаметжап Смайлов, Қали 
Байғабылов сияқты, уез алдында қүрметті кісілермен 
кеңесіп, қазақтьщ  патшаға қарсы көтеріліске шығуға ба- ( 
стаушы болып жүрген: Тоқсанбай (Қараторғай болысы, 4- 
ауыл, кедей, көтеріліске шығуға жігерін салып жүрген 
кісінің бірі еді), Абайділда Қойшыбаев, Жетпісбай 
Кеуілов, Ж ақып және Мүқат дегендерді қолына түсіріп, 
уезге алып кетті. Біз көтеріліс үйымдастьірушыларын 
жібергіміз келмей, соғысып қаламыз деп Жалдама болы
сынан 700-дей жігіт помощниктің артынан қуа шықты.

һсттглік Л. Ғхіитүрсмноп нон М. Мүріин қудллауға түсксн шақта 
жа иллғлнлықтан бүл жорде ,х ірг бүрмллаушылыққа жол берілпгн ( р е д )



Мүның алдында барлық 5—6 болыстың жігіггері 
Ақмырна көлінің басында бас қоспақшы болып, сөз бай- 
лас қанбыз.

Біз дер шыққан бетімізде солай қарай аттандық. Біздің 
Жалдама болысынан шыққан 700 жігіт Әлдеке Қадыр де- 
ген батыр атамыздың туын үсган шықтық. Туды Бәдиев 
Қү\мап деген жігіт үстап жүрді. Өзімізбен бірге қос- 
қолаңымызды (10 кісіге бір қос) бір-бір түйеге артып, 
тоқты сойып, шай, май сияқты азықтарымызды алып 
шықтық. Жалдамадан шығып 4—5 қонып, Ақмырзаға 
жеттік. Ақмырзаға Қыпшақтың 6 болысының 5 болысы
нан: Жалдама, Қойдауыл, Сарытоғай, Көрторғай, Аққүм 
болысының жігіттері 5 ту үстап, түгел жиылды. Қойдауыл 
болысының жігіттерін батыр Иманның қызыл шүбар туын 
үстап, Амангелді бастап келді.

Сарыторғай болысынан 1000 жігітті Дәуке батырдың 
баласы бастап, әкесі Дәукенің туын үстап келді. Көрторғай 
болысынан Жанғожа атасының туын үстап Әбдіғапар 
келді. Аққүм жігіттері Көбек деген батыр аталарының ту- 
ымен келді.

Қыпшақтың Қараторғай болысының жігіттері тусыз 
келді. Үйткені бүлар ту үстауға ауылдағы Мырза ишан, 
Мүхаметжан сияқты патшашылдарынан сескеніпті.

Ақмырза көлінің жағасында (Торғай қаласының күн 
шығыс жағында 20 шақырым жерде) 1-ші октябрьден ба
стап 10 күн жаттық. Сарбазға қүралған жігіттің саны 6—7 
мыңдай болды. Осы арада сарбаздың тәртібін түзедік. Хан 
нәсілі Әбдіғапар Жанбосыновты ауыз екі хан атадық. 
Амангелдіні сарбаз басшысы — сардар етіп сайладық. 
Сарбаз ішінде 10 басы, 50 басы, 100 басы, 1000 басы 
белгіленді. Амангелді жігіттерді әскерше ойнатып, 10 
күндей соғыс әдісінің дайындығын жүргізді.

Ноябрьдің бірі күні (сәрсенбі күнінің кешінде) Торғай 
уезінің Арғын, Қыпшақ сарбазы болып Торғай қаласын 
шабуға аттандық.

Арғг>ін руының Оспан бастаған сарбазы қаланың күн 
батысынан, Амангелді бастаған қыпшақ сарбазы қаланың 
күн шығысмнан кіруге бет қойдық. Күн батып бара 
жатқанда қаланың бер жағындағы Шүбалаң өзенінің 
көгіірінен тізілігг өтіп шықтық. Жігіттсрдің беті өте жалын- 
д/>і. Бір сыпырасы көгіірден өтуге шыдамай, суды кешіп 
өггі. Қалаға таяу келгенде Кейкі мерген бастаған 4—5 
жігіт барыг», қаланың түбіндегі үюлі түрған қазыналық көп 
маяға өрт қойын келді.
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Амангелді сол а рада 40 шамалы мылтықпш тобин өзі 
бастады. Екінші той — найзашм, қылышшылар. Мен 
қарауылдағы кісілерімді 100 басм С ыздыққа қалдыригі, 
өзім Амангелді бастаған мергеншілер тобыниң ішіне 
қосылып кетгім.

Сардардың командасын кейінгі топқа жеткізіп туру 
үшін екі хабаршы қойдық. Сонымен Амангелді бастаған 
40 мылтықшы алдымен жүріп келін, қаланың күн 
шығысындағы өзеннің тақтай көпірінде солдатпен түйісіп, 
атыс жасадық. Таңға бір үйқы қалғанда атысқаннан жа- 
рық тегіс жайыла бергенде солдаттардың бетін қайырып, 
қалаға қуып кіргіздік. Хабаршылардың хабары бойынша 
арттағы найзашы, қылышшылар қалаға кірді. Көшенің 
шетінен кіріп үй-үйге өрт салып, мылтықшыларымыз аты- 
сып, найза, айбалташылар қолдасып, қаруласып, қаланың 
ортасына барып қалдық. Күн көтерілді. Амангелді 
жігіттерге:

— Бір сабақ жіп алушы болмаңдар. Қайраттан 
қайтпай, соғысты ертеңге дейін созсақ, қаланы тегіс алып 
қаламыз. Қақпасын қан, көшесін шаң қылдық. Алған 
көше, көпір, суды бермелік, шыдаңдар,— деп жігіттерге 
жігер берді.— Әбдіғапар хан біз қаланың ортасына кел
генде сарбаздың артынан кірді. Қала адамдары босып, 
қаланың күн батыс жеріндегі казармаға тығылды. 
Қаланың ортасын алдық. Өрт тегіс жайылды. Қаптаған 
түтін көз ашырмай кетті. Түс кезінде саябырсып, тыныс 
алдық. Сол арада Амангелді Арғын сарбазының сардары 
Қасымханға кеңес жасады.

— Біз осы алған бетімізбен көпір, көше, ауылымызды 
бермей, қаладан шықпай, бүгін осында шыдап аян жаса- 
лық. Соғысымызды соза берелік. Казарманы да алып 
қаралық,— деді. Қасым оған көнбеді.

— Тыныс қылар ж ер ж оқ. Үй қора деген тегіс өртеніп 
кетті. Енді неге қызыгамыз. Ат, адамдарды аздырмай 
қайталық,— деді.

Оспан, Әбдіғапар екі хан да осы Қасымханның сөзіне 
қосылып, жүртты босаңсытты. Не керек, сол арада түс 
қайта Қасымхан Амангелдінің сөзіне қарамастан сарба- 
зын алып, қаладан шығып кегті. Хан туды өзімсн алып 
кетті. Тудың артынан бүкіл сарбазшылар ерді. Амангелді 
ең артында қалып, жалғыз езі жауға күш қылуға болмай- 
тын болған соң қатгы қапаланып, қаладан шықты.

Бүл жолы қалаға шабуыл жасауда қайратгы жігер 
кнрсеткен мергендер: Аманкелді, Кейкі, Бірмағанбст, Өте- 
уберді, Ақмолда, Жалмағамбетов Жағыпар болды.



Мүисш соң Ақмырзаға 1— 2 күн жатым, бас 
аяғымызды жиыіі, ауылға қайггық. Үрпекке келіп, хан ор- 
дасын орнаттық. Бүл жерде бүкіл ел жиылып, екі ту бие, 
10 қой сойып, Әбдіғаппарды хан сайлады. Амангелді сар
баз басы — сардар болды. Сонымен қатар 1000 басшыла- 
ры сайланды. Ел ішіне билік тәртібі жарияланды. Елге хан 
мен сардар билікші болатын болды.

Сарбаз орталығында үсталар тобы үйымдастырылды. 
Оның басшысы Амангелді Имановтың туған ағасы Бектеп- 
берген болды. Оның қарауында Қызыров Сыдық, Бекмур- 
зин Дәлел, Қойшыбаев Смайыл, Қонысбаев сияқты 
үсталар болды. Бүлар Бектепбергеннің көрсетуімен Аман- 
гелдінің өзінің нүсқауы бойынша сарбазға мылтық, 
қылыш, найза, айбалта соқты,

1917 жылдың қыс ішінде „Қостанайдан патшаның жа- 
залаушы әтрәті келе жатыр11 деген хабар естілді. Мүның 
анығын білуге және сол бойдан барып, 1—2 Наурызым 
болысынан кісі үйымдастырып, қарсы күш қылуға ханмен 
сардар Жанбосынов, Сәдіман Қарабаев, Досан жіберілді. 
Олар „200— 300- дей солат келе жатыр" деп хабар берді. 
Хабарды естіген соң Амангелді 100 қаралы кісімен Кейкі 
мергенді алып, жүріп кетті. Жолдан 300 әскер қосылды. 
Барлыгы 500  әскер болып қүрылады. Хабар берген Досан 
мен Сәдімән Жолтай Бекназаровтың үйінде жатыр екен. 
Амангелділер соған барып қосылып, одан кейін бір күннен 
соң түс-түс ж аққа  қарауыл қояды.

Сол күні бізге қарауылшылар: жау жақын келіп қалды 
деген хабар әкелді. Біз тегіс атқа мініп, тыңнан келген 
әскерге 1500-дей адам қарсы шықтық. Біздің қарсы 
шыққанымызды біліп, олар зеңбірек ата бастады. Сол күні 
патша әскерімен түске дейін атысып, біздің жақтан бір 
шал, бір түйе өлді. Сонымен патша әскері Торғайға қарай 
жүрді. Күн суық, түман болды. Ортаға қарауылшы қойып, 
біз де олардың алдына қарай жүрдік. Олардан бүрын 
Күйікке барып қондық. Біздің артымыздан олар да келді. 
Ертеңіне ертемен соғыс жасадық. Біздің ж ақ  ескі көнді 
тасалап, түрып атысты. Амангелді алдымен келе жатқан 2 
разведчиіін атып, біреуін өлтірді. Біреуі қашып кетті.

Содан патша әскерімен кешке дейін соғыстық. Кешке 
Наурызым жігіттері тарагі кетіп, Амангелді тек хан орда- 
г ымен аларған аз ғана жігітпен қалды. „Санымыз аз, енді 
күш қыла алмаймыз1',— деп Амангелдіні болмастан ертіп 
қайтып кетті к.

Патша әскері Торгайдан кетті. Біз Батгіаққарадағы сар- 
базымыздың орталығына келдік. Уез начальнигінің помоіц-
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нигі Күйіктегі соғыстан барысымен Торгайга жеткен 
бетінде Орынбормен хабарласып, 2 0 0  солдат алдмрыпты. 
Сонымен бүрынғы солдатына қосып 800  солдатпен фев- 
рал ішінде ишан Мырза, Смайлов Мүхаметжан, Ыдырмс 
Байғабылов сияқты патшашылдардың бастауымен Бат
паққараға келді. Сол кезде Амангелді 5 0 0 —6 0 0  адаммен 
Сартал деген жерде жатыр еді. Солдаттар біздің қарсы 
ш ыққан адамдарымызға Қүм кешуде соғысып, бой бер- 
мей, Батпаққараға кетті. Ел састы. Амангелдіге хабар 
жіберді. Хабарды алысымен Амангелді келіп қалды. 
Бізден қарауылға Кейкі бастаған 6 адам шықты. Біздің 
қарауылшыларымыз бен патша әтрәтінің қарауылшысы 
бір сайдың бүрылысында қарсы келіп, атысып, Кейкі бір 
күзетшіні атып өлтіріпті. Ат жабдығын алып келді. Ер- 
теңіне ертемен сырнай тартып патша солдаты тегіс 
соғысуға шықты. Біз де сарбазымызды қамдап алдымен 
мергеншілер тобы, одан кейін қылышшылар, найзашылар 
тобы болып соғысқа шықтық. Олар келе атыса бастады. 
Біздің мылтықшылар да қарсы түрып атысты. Хан ордасы 
әскер келіп қалса көшуге даяр түр. Ерсілі-қарсылы 
соғыста екі жақтың әскері Торғай өзенінің екі бетіндегі 
көңдерде паналап, атыс жасады. Патша әскерімен бесінге 
дейін соғыстық. Күн батар кезде мылтықты қойып, 
қолдасып шабысқа кірістік. Сол қалыппен екі жағы аты
сып, ақырында патша әскері беті қайтып Батпаққараға 
кетті. Біз ордамызға келіп, бас аяғымызды жиып, түн бойы 
тыныс қылыстық. Патша әскерін таң ата Батпаққарадан 
басып соғысуға аттандық. Күн шыға Батпаққараға кел- 
генімізде ишан Мырзаның мешітінде мекендеп жатқан 
патша әскерлері тобымен босып, Торғайға бет алып жүріп 
кетті. Біз олардың артынан қуып, Торғай қүлатып 
қайттық.

Патша әскерлерінен шығын көп болды. Өлген, жара- 
ланғандарын 19 шанаға тиеп алып кетті. Келген 800-дей 
болса, тең жарымы ғана қайтты. Бізден 7 4 адам шығын 
болды. Патша әскерін жеңіп қайырған соң хан ордасына 
келіп жиылдық. Батпаққарадан босқан елді орнына 
қондырдық. Ел қонысқа қонып, көңілі толып, патшаны 
жеңді деген осы деп қуанышқа түсті. Сарбазшылар да 
үлкен қуанды. Амангелді, Кейкі бастаған топ сарбаз жігіті 
бар Торғайдан патшаның жазалаушы әтрәтін ертіп келген 
ишан Мырзалардың ауылын шауып алды. Малдарын сар
баз ппйдгісыпа салды. Ес білер ерксктгрін түтқынға үста- 
ды. Болыстың хатшысы Нүрқан төрені атып өлтірді.



Осындай жеңістік, тыныштылықнен түрғанымызда 
марттың басында „патша қүлады” деген хабарды естідік.

Сонымен хан ордасынан сарбаз әскерлерін өз-өз 
ауылына қайырды. Бірақ сарбаз ауылда да тобын жазбай, 
хабарласыи түрды.

Бүдан соң Торғайдағы уақытша үкіметтің уездік бас- 
шылары Амангелді мен Әбдіғапарды шақырып:

— „Торғай қаласын шабардағы сарбаздың қалаға, елге 
келтірген зиянын төлеңіз4',— деп тәртіп берді.

Бүл жөнінде Орынбордағы уақытша үкіметтің комис
сары Әлихан Бөкейхановтың нүсқауымен Амангелділерге 
180 мың сом айып-қүн салынды. Амангелді мүны төле- 
мейтіндігін білдірді. Артынан патшашьіл: Қүлжанов 
Шайқы, Атабаев Сүйін және тағы басқа әкім қаралар Бат
паққараға келіп, елді жиып, Әбдіғапар, Амангелдіні ортаға 
алып, 60 мың сомға бітім қылып, соны өндіріп алып 
жатқанында елге Жангелдин Әліби келді (17 жылдың ор- 
тасында). Әліби Қүлжановтарға қарсы түрып, айыпты 
өндіртпей қайтарды.

Жангелдиннің келуі үлкен қуаныш беріп, кедейлердің 
жігерін оятты.

ЦР ОММ. 427-қ. Ӏ-т. 167-іс. 46-64-п.

№ 8

Қ А М Б А Р  ТӨКЕҰЛЫ, С А М А Т  ҚҰСАЙЫ НО В  

ХАЛЫҚ КӨТЕРӀЛӀСӀНЕН ЕСТЕ ҚАЛҒАНДАРЫ

Бүрын Торғай қаласында жыл сайын май айында 20 
күндік жәрмеңке болып түратын. Торғай көлеміндегі 
қазақтар жәрмеңкеге тегіс қатысатын. 1908 жылы 
ж әрмеңке болып жатқанында жәрмеңкеге келген 
Әуелбаев Есім деген шал өзенге суға түседі. Судың 
маңында жүрген солдаттар суға түсіп жатқан шалды ж а
ла ңаш күйінде шыбыртқымен қүльгндай шыңғыртып са- 
байды. Ж әрмеңкедегі халық қарттың айқайын есітіп 
келіп, шалды үрған патша солдаттарын ат бауырына алып 
сабап, қалаға қуыи тықты. Қалың топырдың ішінде бір 
орыс қала шетіндс қолға түсіп, оны көпшілік сол жерде 
сойылдың астына алып, өлтіріп тастады. Бірақ бүл сондағы 
учитель екен, көпшілік оны аңғарматтты. Осының кесірінен 
жәрмеңке үш күндей таран кетті. Мүнан кейін қаладағы 
шенеуніктер елдегі болғ»істардғ»і шақырып алып, қазақтар 
бпсынып кетті, Сіздер елдегі бейбастақтарды тыймайсыз-



дар ден қысады. Сол ж ерде болыстар елдегі тентектерді, 
ж әрмеңкеде „бүлік" шығарғандарды устал беретін болады. 
Болыстар ауылға барысымен сөзін тыңдамайтын, 
қажырлы кедейлерді тізбелеп, уезге хабар береді. Біздің 
Шүбалаң болысы Досжан Тоқтабаев өзіне қарсы адам- 
дарды: Кеңбейіл Елеусізовті (2 ауыл, арғын), Хакімбек То
кинді (Қамбардың ағасы), Эбен Токинді (Буда Қамбардың 
ағасы), Қараша Жанауовгы (2 ауыл, кедей), Байғара 
Ж ақсылықовты, небәрі 12 адамды ж әрмеңкеде бейба- 
стақтық жасады деп уезге жасырын білдіреді. Уезден 
жандарм келіп, әлгі адамдарды айдап алып кетіп, қалаға 
түрмеге жапты.

Осылармен бірге Қойдауылдың болысы Сейткерей 
Бектасовтың көрсетуімен Амангелді Иманов бастатқан 4 
адам, Қараторғайдан 6 адам, Қарақоғадан 2 адам, 
(Қияқбай Үркімбаев пен Әсемғазы), Сарықопа болысынан 
5 адам, Тосын болысынан 8 адам, Сарыторғайдан 4—5 
адам, барлығы 40 шамалы адам түрмеге жабылды. (1908 
жылдың июнь айының 10— 15 шамасы). Бүлар осы 
жатқан бетімен келесі 1909 жылдың жазына дейін бір 
жыл жауапсыз отырды. Уездік тергеуші Ахмет Бірімжанов 
(Тосын болысы, арғын Ж уан атаның түқымы) елдегі бай, 
қуларды куә қылып, жоқты  жамап, жалалап, патшаға 
қарсы деген материалдар шығарып, бір жыл болған соң 
1909 жылдың жазында бай, болыстарды қатыстырып, 
Орынбордан облыстық судьяның 1 2 кісілік көшпелі сес- 
сиясында істі қаратты. Тілмашы Сейтқазым Қадырбаев.

Сот мәжілісінің қорытындысында 4 0 адамнан 10 адам 
ғана босатылып, қалған 30 адамға Амангелді, Хакімбек, т. 
б. алдына 18 жыл, артына 3 жылдан абақты кесілді.

Олардың артынан қуынып, Смағүл Токинді ...(түсі- 
ніксіз — 3. М.) дейін жіберіп, көп шығынмен 18 айдан 
кейін 1912 жылдың жазында босанып шықты. Токин 
Хакімбектің інісі Эбен түрмеде жатып өлді, басқасы 
ауылға келді.

Түрмеден шыққаннан кейін де Амангелді өжеттігін 
қоймады. Елдегі бай, болысгардың зорлығына көне алма- 
ді>і- Байлар кедейлердің жерін зорлмқпсн басып алған 
кездсрде де Амангелді бірсыпыра оңгіме шыгарды. Бірден 
бірге тек өзінің Қойдауыл болысы емес, Қыпшақта қала 
берді Арғын ішінде Амангелдінің ерлік, моргендік жәно 
кедейдің мүңын жақтағыштық атағы шыға бастады. 
Күштіден жобір көргон, байдан когін ала алмаған кедейлер 
Амангелді го келетін б«̂ лд)>1.



Ауыл байларының қанауынан, патша салығынан 
күйзелген еңбекшілерге империалиста соғысының турлі 
шығьіндары түсіп, ел қайда барарға жол таба алмады. 
Оның үстіне қазақ  жігіттерін соғыстың қара жүмысына 
алуға жарлық шықты. Болыстар мен байлар жігіт беруте 
ыңғайланды. Өздерінің балаларын алып қалыгі, еңбек- 
шілерді жасына қарамастан тізбелей бастады. Мүны 
еңбекшілер біліп әбден састы. Осы жағдайда еңбекшілер 
де бөлектеніп, топтаный, кеңесіп, жігіт бермеу жағына 
шықты. Осындай болып түрғанда уезге губернатор келеді 
деп барлық болыс, ақсақал, ауылнай, ел билері уезге 
шақырылды.

Дуанға болыс, ақсақал, ауылнай билермен бірге хабар 
білу үшін еңбекшілердің де басты-басты кісілері кетті. 
Бүлар барған соң Торғай қаласында, уездной начальниктің 
кеңсесінің алдында губернатор Эверсман жиылыс ашып, 
сөз сөйлеген (1916 жылғы ағүстың басы). Эверсман жи- 
ылған жүртқа патша жарлығын естіртіп мүны орындаңдар, 
кісілеріңді беріңдер, дегенде жиылғандардан ешкім 
сөйлей алмайды.

Сонда Смағүл шығып: „Осы күнде ел жабығып түр. 
Үйткені бүрын соғысқа бармаған қазақ  жастарының 
ешбір үйренбестен соғысқа қатысуы қүру болып көрініп 
түр. Сондықтан жастарымызды алдымен оқытып алсақ 
екен",— дегенде Эверсман Смағүлдың сөзін тоқтатып, ар- 
тық сөйлеттірмепті.

— Сіз патша жарлығына қарсы түрсаңыз, соғыс жүмы
сына еркіңізбен кісі бермесеңіз, еріксіз-ақ аламыз. Сізден 
кісі алу бас киімді киюмен бірдей. Сіз қарсылық етіп еш- 
темеге жете алмайсыз. Ж ермен жексен қыламыз,— деп 
ақырды.— Сонда Амангелді түрып:

— Қазақ халқының жәйімен санаспай шығарған пат
ша жарлығын қарсы ала алмаймыз. Соғыс өнерін 
білместен жауға барып босқа қырыла алмаймыз. Біздің 
тілейтініміз бүл сапар қазақ  жастарын соғыс жүмысынан 
қалдыру, бүл өтінішімізді тыңдамасаңыз біз де келісе ал
маймыз,— дейді. Эверсман Амангелдінің сөзін қақпалап 
тоқтатып, жылы сөздер сөйлеп, „еріксіз де алуға күшіміз 
жетеді" дегенді айтып, жиылысты жауып, жүртты тара- 
тыгг, болыстар мен қүрметті ақсақалдарды кешке бас 
қосуға шақырды.

Сол күннің кешінде уезной начальниктің кеңсесінде 
Эверсман болыстар мен ақсақалдармен жиылыс жасап, 
кеңес қғллады. „Елді көндірігі, кісілеріңізді беріңіз, 
^йтпег е жаман боладғл11 дегенді айтаділ. Болыстар мен бай-



лар жігігтерді бергізетін болып уэде береді. Сонымен 
қатар өздерінің балаларының қалуь)на кеңшілік сурайды.

Сонда Эверсман:
— Бай малы бағусыз қалмасын, 1000  қойға бір 

қойшы, 100 ірі қараға бір бақташы адам алып қалуларьща 
рүқсат және оларды тегін пайдаланыңдар. Сонымен қатар 
учитель, дәрігер қалдырылады. Ӏрі қарасы 500-ден асқан 
байдың балалары қалдырылады,— дейді.

Амангелді Торғайдағы Эверсман өткізген жиылыстан 
қайтысымен Шүбалаң болысы 2-ауылдағы (қаладан 30 
шақырым Арғын мен Қыпшақ жерінің орталығы) Жалғыз 
қүдық деген жердегі Бөкеннің ауылына түсіп, сондағы 
еңбекшілермен кеңеседі. Патша өз жарлығын орындауға 
күш салуға дейін кіріседі. Елдегі бай, болыс, патшашылдар 
да кісі беру жағында. Бүдан қорықпау керек, жастары- 
мызды босқа қырғаннан ел ішінде қарманып, бүкіл кедей 
болып, патша үкіметінің өзіне қарсы шығалық,— деседі. 
Бүлар сол жерде келісіп, Амангелді 6 болыс қыпшақ ке- 
дейлерін үйымдастырмақ болып, мүндағы Арғын ішіндегі 
үйымдастыру жүмысы Әбдірахман Иманқүловқа (Сары 
қия болысы, кедей), Ыдырыс Молдахметовке, Омар Ты- 
нымовқа, Смағүл Токинге тапсырылады.

Біздің болыста Хакімбек пен Омар екеуі патшаға 
қарсы көтеріліске шығуға еңбекшілерді үйымдастырып 
жатты. Ел болып кеңес қылды. Патшалықтың алдына тағы 
бір өтелік. Өтініш қылып, кісі алмауын тілеп ізденелік, 
болмаса, жиылғанымыз жиылған, топталғанымыз топ- 
талған, көтеріліс жасармыз,— деп Орынбор, Мәскеуге 
дейін қуынып көруге Смағүл Токинді, Сейіл Қабақовты, 
небәрі 7 адамды өкіл қылып жібереді. Оларға эр 
қайсысына 5— 6 мың сомнан қаржы жиып берді. (Бүлар 
ағүстың аяғында кетті).

Өкілдер кеткен соң ел енді солар бір хабар әкелгенше 
жігіт бермейміз деп 19 бен 31 арасындағылар ауыл- 
ауылға жиылып, жақсы жарымды ат мініп, қолдарына 
қару-қүрал алып (үсталарға мылтық, найза, қылыш, айбал- 
та соқтырыгт) даяр түрды. Әсіресе, Қыпшақтың 6 болысы 
Амангелдінің бастауымен қызу үйымдасып жатты. Аман
гелді 6 болыс Қыпшақты аралап, еңбекшілерді берік 
үйымдастырды. Барлық ауылдағы үсталарға Амангелдінің 
ағасы Бектепберген басшылық етті. Өз қолымен мылтық 
соқты. Оқ-дәрі жасады.

Өкілдердің келуіне қарамастан-ақ барлық ауыл-ауыл- 
да көтерілісшілер топтанып, қозғала бастады. Амангелді



жаішай-түрмай көпшілікті үйымдастырып, эр болыстан 
өзіне серік адамдар алып дуанды шабуға дайындалды.

Амангелдінің шақыруы бойынша Арғын жағында Ос
пан, Қасымхан екеуі көтерілісшілерді үйымдастырды. Ок
тябрь айы туды. Елдің беті түгел көтеріліске бүрылды. 
Дайындық күшейді. Енді дуанды шабуға аттануға эр болы- 
стағы көтерілісшілер жиі хабарласып, ауыл-ауылдан болыс 
орталығына жиылып, қүралыи ж аиы , Сентябрьдің 20 кез- 
дерінде дуанды шабу үиіін 6 болыс Қыпшақтың және 
Арғынның бірнеше болысының көтерілісшілері Торғай 
қаласының күншығыс жағындағы 15 шақырым Ақмыр- 
заға жиылып, бас қоспақшы болып, соған қамданып 
жагқанда Орынборға кеткен өкілдердің бесеуі келді. 
Бүлар көтерілісшілердің көбірек жиынды жеріне (Аман- 
гелді тобына) баруға батпастан, елдің шетіне келіп, хаба- 
рын білдірді. Олар: „Орынбордан ізденіп еш нәтиже 
шығара алмадық. Губернатордан жақсылық жоқ, 
жеңілдік жөнінде, қайта өзімізді зекіп, жерге қағып 
жібере жаздады. Торғайға барып өткізген жиылыстағы 40 
күн сүрек бітті. Енді елдеріңе барып: 24 сағат ішінде 
кісілеріңді беріңдер. Олай болмаған күнде жақсылық 
күтпеңдер",— деп қатал қарап қайырды деді. Біз күдер 
үздік. Ел өзінше тіршілігін істемесе, ізденуден қайыр 
шықпайтынын білдік. Сонда да жүрт: тағы да ілгері жүріп 
ізденіп көруге Токин Смағүл мен Қабақов Сейіл екеуін 
Мэскеуге жіберді. Бірақ көпшілік үміт етпеді. Көтеріліске 
аттанды. Амангелдіден эр болысқа: „Көтерілісшілер ок- 
тябрьдің 1 9—20 күндерінде Ақмырзаға жиналсын",— де
ген хабар келді. Сонымен жігіттер Ақмырзаға жүруге 
қамданды. Дәл осы кезде уезной начальниктің помощнигі 
соғыстың қорына мал алу үшін 200 кісілік әтрәтпен бо- 
лыс-болысты аралап, Қарақоға, Қараторғай және 1—2 
Наурызым болысына барып, елдің көтеріліске топтанып 
қалған сырын көріп, мал жәрдемін ала алмайды. Олар 
Қараторғай болысындағы Мырза ишан сияқты патшашыл- 
дардың көрсетуімен бірсыпыра адамдарды көтерілісті ба- 
стайсыз деп айдап алып кетеді. Олардың „Шолақсайға” 
барыгі жатқанын есітіп, біздің Шүбалаң болысындағы 
және Қарақоға, Аққүм болыстарындағы көтерілісшілер 
„Солдаттарды Шолақсайдан қайтуында алдынан күтеміз" 
деп Торғай жолына, Торғай қаласынан 50 шақырым, 
Торғай өзенінен 5 шақырым Татыр көлінің жағасында 
жаттық (октябріідің ортасы). Барған күні солдатты Ш олақ 
сайда и шықты деп есіттік. Ертеңіне сәске түсте солдаттар



жүріп келе жатып, қара жолдан біздің тобымызды көріп, 
тоқтап түрды. Атысуга қам қылды.

Біздің көтерілісшілер тобындағы мылтық үстаған 1 0 — 
15 адамды Сандыбаев пен Үркімбаев екеуі бастап, артын- 
да найзашы, айбалташылар түрып, алды мен атысты біздің 
ж ақ  бастады. Сонымен сәске түстен бесініе дейін 
соғыстық. Солдаттарда винтовкі, бізде қара мылтық. 30 
шамалы адамымыз о қ қ а  үшқан соң кейін шегіндік.— Сол
даттар біз шегінген сайын ілгерілеп, үмтыла бастады. Сол 
жерде Сандыбаев пен Үркімбаев 56 адаммен тайсалмай 
қайта қарманып атысып, солдаттың екеуін о қ қ а  үшырды 
(біреуі командир екен). Екеуі о қ қ а  үшқан соң солдаттың 
да беті қайтып, ілгерілеп жүре алмады. Баяғы орнына ба
рып иірілді. Біз тағы да ілгеріден қалқа тауып, айқасалық 
деген оймен солдаттар қара жолдың батыс жагасынан 
жүргенде біз күн шығыс жағынан жүріп отырдық. Күн 
батқан кезде қалаға 25 шақырым, 2 ауылдағы „Су 
жырған" деген жерге келіп, солдатқа жақындап, 
айқаспақ болып, айналдырып едік жуытпады. Солдат 
ілгері қалаға кетті, біз Қарақоғаға қарай шығып кетті к.

Бүл Татырдағы соғыста бізден 30 адам өлді. 15— 20 
адам жарақатты болды. Солдаттан анық екі адамын оққа  
үшырдық. Екеуінің қара қасқа  арғымақ атын қолға түсіріп 
алдық.

Ақтүбекке келіп Амангелдіден хабар алып, жанымыз- 
дағы 10 шақырым Ақмырзаға баратын болдық. Ок- 
тябрьдің 20 күні Ақмырзаға келдік. Қойдауыл, Сары- 
торғай, Қараторғай, Жалдама, 4 болыстан 300 0  кісілік 
топты бастап атасы Иман батырдың туын үстап Амангелді 
Ақмырзаға келді. Ақмырза дөңіне қызыл шүбар туын шан- 
шыды. Соның түбіне келіп жиылдық.

Көрторғай болысынан 1500 кісілік топты бастап 
Әбдіғаппар келді.

Аққүмнан 1000 кісілік топты бастап Кәрібоз Қабақов 
келді.

Шүбалаңнан 700  кісілік топпен Тынымның Омары 
келді. Бізді Төкенің Хакімбегі бастап келді. (Шүбалаңның 
10 ауылының жігіті келді, үшеуі Оспанға қосылуға кет- 
кен), Қарақоға болысынан Дәуренбек Сандыбаев 800 
кісіні бастап келді.

Сарықопадан Әбдірахман Иманқүлов 5 0 0  кісілік топ- 
пен келді. Амангелді бүл көтерілісшілерді ң тобын 
қабылдап: „Елдің бақыты жолі»інда бас беруге дайын бо- 
лалық, мақсатқа жеткенше қ а й т п а л ы қ !" д е п  үран тас- 
тадм. Барлығы 8 мыңдай адам жиналды.

Г)Я



Жиылған тобымызды Сарбаз атандырдық. Сарбаз ісіи 
тортііітедік. Он басы, елу басы, жүз басы, мың басылар 
белііленді. Сардарлыққа Амангелді белііленді. Ел билігін 
басқаруға Әбдіғанарды хан болсын деп атадық. Сарбаз 
оен ауылдың арасындағы істі басқаруға, елден сарбаздың 
керекгерін жетістірін түруға, елге сарбаздың хабарын 
білдіріи гүруға эр болысқа одейі ел бегі белііленді.

Амангелді 800 0  кісілік тонты реттеп, соғысқа дайын- 
дық жасатып соғыс өнерін үйретіп жатты. Бүл арада 10 
күн жаггық. Амангелді Табын болысының көтеріліс- 
иилерінің басшыларымен хабарласты. Олар „Қара 
тақырға" келіп жиылып жатқан екен.

Торғай мен Ырғыз арасындағы патшалық қатынасты 
тоқтатып, телефамдардың сымын қиып, столбаларын 
отқа жақтық. Поштаның 10 бекетін шауып, 140 мың 
ақшасын талап алдық.

Амангелді енді Торғайды бірігіп шабуға Оспан мен 
Қасымханды Ақмырзаға шақырды. Сол хабар бойынша 
октябрьдің 27— 28-күндері олар да келді. Оспан мен 
Қасымханның бастауымен Арғын сарбазы атанып, дені 
Тосын болысынан (Шүбалаңның 3-ауылынан, Майғарау- 
дың бір-екі ауылынан, 1-Наурызымның 1—2 ауылынан аз- 
дап қосылған адамдар бар) барлығы 3000-ға жақьш адам 
келді. Біз Амангелді бастаған 8000 кісімен олардың алды
нан шықтық. Екі сарбаздың тобын Амангелді қабылдады. 
Екі сарбаздың біріккен тобының жалпы адамы 11 — 12 
м ы ң д а й  болды. Сол арада Арғын тобы өздеріне Оспанды 
хан, Қасымханды сардар етіп белгіледі.

Амангелді екі сарбаздың басшысы — сардарбегі атан- 
ды. Сол жерде Амангелдінің басқаруымен Қыпшақ, 
Арғын сарбазы Ақмырзада тағы екі күн жаттық, соғыс 
әдісін үйреніп, дайындық жасадық.

Біздің тобымызды көріп, қала да дайындалып жатты. 
Ноябрьдің бірі күні қалаға шабуға аттандық. Октябрьдің 
30 күні кешке кеңесіп, қаланы шабу әдісі мен тәртібі 
белііленді.

Арғын сарбазы қаланың күн батысынан кіріп жарты- 
сын алмақ, Қыпшақ сарбазы Амангелдінің бастауымен 
қаланың шығысынан кіріп, қаланың күн шығыс жағының 
көгтіелерін алмақ.

Соғыста алдіэгмен мг>ілтық үстаған өңшең мергендер 
жүрмок, найзаіш,ілар мен айбалташылар олардан соң 
жүрмск. Әскердің кейінгі жағы қалаға өрт салатын болған.

Арғын сарбазы кешкілікте аттаныи, қаланың күн батыс 
гү( ыиа, Баянсуат өткелінің түбіно келіп жатты. Жарым түн



мерзімінде Амангелдінің жүмсауымен Кейкі 1— 2 жігіггі 
ертіп барып, қаланың түбіндегі қалың мая га өрт қойып 
келді. Қалың мая өртенін, өрттің жалыны аспанға шықты. 
Айсыз қараңғы түн күндізгідей ж ары қ болды. Таң белгісі 
біліне Ақмырзадан біз де аггандық. Амангелді 60 ммл- 
тықшымен алдымыздан жүріп, айбалташы мен найзашы 
біздер оған ердік.

Күн шашырап шыққан мезетінде қаланың күн 
шығысындағы Торғай өзенінің ағаш көпіріне келгенімізде 
алдымызды тосып түрған солдат кездесті. Мылтықшыла- 
рымыз солдаттармен атыса кетті. Шамалы атысқан соң 
солдаттар қашып қалаға кіріп кетті. Артынан ат қойып біз 
де кірдік. Мылтықшыларымыз атысып, артынан біз найза, 
айбалтамен қару қылып, бір жағынан үй-үйге қыдырып, 
өрт қойып, өрт салып отырдық. Сонымен соғыс ер- 
теңгіліктен түске дейін созылды. Амангелді бастаған біздің 
сарбаз қаланың күн шығыс жартысын алды. Тек казарма 
ғана алынбады. Қаланың түрғылықты адамдарынан біреу 
де қалмады, барлығы үйін тастап қашып, казармаға 
тығылды. Күн түс болған мезгілде Арғын жағының 
жігіттері қаладан шығып қайтып кетті.

Амангелді мен Қасымхан Оспан мен Әбдіғапарға: 
„Қаланы алды деген осы. Көпірін, суын, көшесін алдық, 
үйлері тегіске жақын алынды. Жіғіттерді неге шығарып 
жібердіңдер",— деп ренжіді.

Оспан мен Әбдіғапар: „Адам мен атқа паналарлық 
орын ж оқ. Қала өртеніп кетті. Қырыламыз деп туды 
көтеріп, жігіттерді ертіп, қаладан шығып кетті. Қаладан 
шығып кеткеннен кейін Амангелді мен Қасымхан екеуі 
үрандап, жүртты шақырып, қалаға екі рет кіріп шықты. 
Артынан 5—6 адамнан артық адам ермеді".

Сонымен бүкіл сарбаз Ақмырзаға қайтып келдік. Ер- 
теңіне жігіттерді түгендеп, өлгендерін жерлеп, жа- 
рақаттанғандарды жинап, елге жібердік.

Сонымен Ақмырзада тынығып үш күн жаттық. 
Төртінші күні (ноябрьдің 5-күні) Амангелді екі ханмен 
Қасымхан мен ж әне мың басылармен кеңос қылып, ендігі 
жүріске жоба жасады. Арғын сарбазы Шалқар, Ырғыз 
жолында, Қыпшақ сарбазы Қарсақпай, Қостанай жолын- 
да жатып, солдаттардың алдын тосып соғысатын болды. 
Сонымен Арғын сарбазын Қасымхан мен Оспан бастап 
Ырғыз жағына аттанып кетті. Біз Аманголдінің бастауымен 
Батпаққараға бардық (ноябрьдің 10— 15-до), Бат- 
паққарада — Үрпекте, Достанның қыстауында жаттық. 
Сарбаз орталығы сонда болды. Мүнда жатқасын айнала-



дағы отыріан патшашылдармен күресін, оларділң көзін 
жою үіиін Мырза ишанды шабуға шықпақ болып едік, 
Әбдіғаппар ризалық бермеді. Мырза ишан Әбдіғапардың 
қүдасы еді. Сондықтан қимады. Мырза ишан бізден сес- 
КОН1Н, дуанға қашып кетті. Үрпекте 10 күндей жатқан соң 
Амангелді бізді Шүбалаң, Сары қона болысынан барған 
жіп перді ауылымызға қайырды. Ауылға барған да сақ бо- 
льш түр уды тапсырды.

Біз қайтып ауылға келіп тобымызды жазбастан жиы
лып жаттық. Үйлерімізге қарайласып, қысқы шаруамыз- 
ды жөндестіріп бердік. Біздің артымыздан Амангелді 
сарбазы Үрпекте бүкіл елмен бас қосып, жиылыс өткізіп, 
енді патшаға бағынбаймыз, өзімізше ел боламыз... 
(тусініксіз — 3. И.) Әбдіғапарды хан етіп, Амангелдіні сар
дар етіп сайлайды. Қыс түсті. Біз елде жатқанымызда 
ғинуар айының ішінде қасында 250 жігітімен Амангелді 
келді. Сол жерде Амангелді Мырза ишандардың ертуімен 
Торғай қаласынан солдат шығып, біздің Үрпектегі сарбаз- 
шыларымыз „Қүм кешуде11 олармен соғысып, күш корсе
те алмағанын және солдаттар Батпаққараны алып 
қалды м деген хабарды естіп отырғанын айтып, соған 
бізді ала кету үшін келгенін айтты. Біз Шүбалаң болысы
ның дайын түрған тек 1000 қаралы жігіті Амангелдіге 
жүре бердік. Басқаларымыз ауыл арасы тыныш болған 
соң үйіне тарап кеткен еді. Оларды жиып алуға 
уақытымыз болмады. Үрпекке келеек ондағы сарбаз есі 
кетіп, Амангелдінің келуін күтіп түр екен. Бастығы 
Әбдіғапар болып сасып түр екен. Амангелдімен аманда- 
сып, Әбдіғапар еңіреп жіберді.

Амангелді келіп, аттан түсе сала жауға қарсы шығуға 
қам қылды. Сол жерде Амангелді Әбдіғаппарға: „Осы пат
ша шыл ишан Мырзалардың басында ақ  қарасын жоятын 
еді м. Сен соны босқа қорғадың. Міні, ақырында өзімізге 
қарсы күш қылуға шықты",— деп кейіді Амангелді. Сол 
күні күн батқанша сарбазды тәртіптеп дайындалып, күн 
батысымен Кейкіні бірнеше жігітімен қарауылға жіберді. 
Кейкі Елкенің тоғайын да, Батпаққарадан 13— 14 
шақырым жерде солдаттың 12 кісілік разведчигіне үшы- 
рап, екеуін өлтіріп, екі ер тоқым, бір атын алып келді. 
Амангелді жігерленді. Котерілісші жігіттердің жігерін та- 
сытты. Таң ат а хан ордасының маңындағы ауылды Үрпек- 
тен Сармтоғай, Көрторғай жағына соғысты қашық далаға 
кошірді. Үрпек маңын оңашалап, соғысқа дайындады. Сар- 
базшыла рды реттеп, көрінбейтін жерге өзенге түсіріп, сай 
жагалатып қойды. Таң жарығы тегіс жайылып болған кез-



де, алдымен өзі 61 мылтықшыны қасына алып, ілгері ба
рып түрды да мылтық қүралсыз 15 адамды қарауылға 
жіберді. Бүларға: „Ӏлгері барып, солдаттарға көрін де, кейін 
қашып, солдатгарды біздің үстімізге келтіріңдер. Біз 
көрінбей түрып қарсы алалық",— деді.

15 кісі қарауылшы Достан қыстауының маңына ба
рып, солдатқа көрініп, қайта қашады. Солдагтар оқты жа- 
удыра қуады. 15 кісіміз біздің мылтықшылардың 
жанымен аса береді. Оларды қуған солдаттар мыл
тықшылардың үстіне келгенде мылтықшылар оларды жа- 
пырып, о қ қ а  үшырып жіберді. Бірсыгіырасы шегініп кетті. 
Онан соң кейін көп солдаттар қамданып, қайта келіп, сол 
арадағы қыстауларды қыдыра паналагі жүріп, кешке дейін 
атыс жасады. Солдаттар 900  шамалы. Біздің мыл
ты қшылар тек 61. Солдаттарда кіл винтовка, пулеметтері 
де, зеңбіректері де көп. Біраз атысқаннан кейін солдаттар 
біздің мергендердің артында түрған қалың найзашылар 
мен айбалташыларға қарай жүрді. Олар бізге қарай 
жүргенде біздің мылтықшыларымыз өзен өрлей барып, 
солдатпен атысып, бір сыпыра шығындатып салды. Солдат
тар дүркіреп тағы шегінді. Күн батып, қараңғы түскенде 
мылтықты қойып, екі ж ақ  қылыш, найза, айбалтамен ара- 
ласты. Сарбаздың айбалташысы, найзашылары толық бол- 
мады. Олардың жартысын Әбдіғапар кейін алып қалыи, 
жартысын ғана жіберіпті. Ақырында солдат ысырьілып 
шегінігі, Батпаққараға қарай жөнелді. Мүнан кейін біз ор- 
даға келіп жиылдық. Амангелді Әбдіғапарға айбалташы 
мен найзашылардың жарымын жанына алып қалғанына 
і^еТіжідГ. Амангелді сарбазды реттеп алып, аттанып, таң 
ата Батпаққараға біз де келдік. Солдаттар ишан Мырза- 
ның ауылынан аттанып жөнелді. Біз артынан мылтық атып, 
біраз қудық. Олар қарсыласпастан қашып, Торғай ауылы
на қарай қүлап кетті. Сүйгіп біз оларды Батпаққара 
шегінен қуып шығарып қайттық. Бүл Батпаққарадағы 
соғыста сарбаздан 5 0 — 60 адам шығын болды. 20 — 30 
адам жарақатты болды. 900  солдаттан 350 адам шығын 
болды. Көп адамы жарақатты болды. Жарақаттысының 
өзін 7— 8 шанаға мінгізіп әкетті. Бүл солдатты уездс'н ба
рып, ертіп келген патшашыл Мырза-ишан Сатыбалдин, 
Тоқтабаев Досжан, Атабаев Сүйін, Қүлжанов Зейнолла, 
Көтібаров Таймаханбет, Смайлов Мүхаметжан (болыс), 
Қозянов Мырзағсіли еді. Бүлар солдаттармен бірге қалаға 
қашып кетіп, қолға түспеді.

Амангелді қайтып келісімен қашқан елді Бат- 
паққараға өз орпына қондіирды. Ауі>іл көңілі жайланып,



тыныштық көрін, қуанып қалды. Кейкінің бір топ әскері 
солдсіггы ертіп келген патиишіылдардың ауылын шауып ал
ды. Олардың мал мүлкі сарбаз орталығына алынды. Бір сы- 
пырасының үй, қора жайы өртелді. Солдат ертіп 
келушшщ бірі — Кәкімжан Байдәулетовтың үйі өртеліп, 
әкесі түтқынға алынды.

Мүнан соң сарбаз соғысы болған жоқ, біз ауылымызға 
қайтып кеггік. Амангелді өз болысына кеткен соң 
Әбдіғапар Байдәулетгі босатып, мал-мүлкін өзіне қайырып 
беріпгі. Амангелді сарбазын таратпастан ауыл-ауылына то
бын жаздырмай, жиын күйінде қалды. (Батпаққара 
соғысы 1917 жылғы февральдің ортасында болды).

Марттың басында патша қүлаған хабары тарады. 1917 
жылдың әпрелінде Орынборда уақытша үкімет қүрылып, 
оның комиссары Әлихан Бөкейханов болған. Соның 
үйғаруы бойынша Торғайда уақытша үкіметтің уездік 
бөлімі қүралып, оның бастығы Бірімжанов Қорғанбек бо
лып түрды. Елді 5—6 ай шамасы (1917 жылдың октябріне 
дейін) осы уақытша өкімет билеп түрды. Уездік бөлім жеті 
адамнан қүрылды. Бастығы Қорғанбек, мүшелері: Ал- 
мағанбет Қасымов (Сарықоға болысынан, арғын, бай, 
оқымысты), Таймағанбет Көтібаров (Аққүм болысы, 
Қыпшақтың ірі байы, шынжыр балақ, шүбар төс, әкесі 
Көтібар патшадан шен, шекпен, қалпақ алған), Шайқы 
Қүлжанов (Шүбалаң болысы, арғын, оқымысты), Түйебай 
Түркебаев (Қараторғай болысы, қыпшақ ішінде Қаз рула- 
сының бірі, бай, байлықпен сауда жүргізіп, магазин 
үстағ«*н, 1916 жылғы сарбазға қарсы түрған Мүхаметжан 
Смайловтың туысқаны), Қамбар Есбергенов (Қарақоға 
болысы, Қыпшақ ішінде Назарымбет, бірнеше жыл болыс 
болған), Асқар Дулатов (Майқарау болысы, Арғын ішінде 
Мадияр түқымы, ірі бай, оқымысты Мыржақып Дулатов- 
тың ағасы).
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1916 ЖЫЛ

1916 жылғы маусым жарлығы шыққан кезде Орын
борда еді м. Ахмет Байтүрсынүлы сол жаз Торғай уезіндегі 
о ш ақ  қызметіне кетіп, „Қазақ*1 газетін мен басқарып



түрдым. Ол жылдары Орынборда қазақ жоқтың қасында, 
аз болатын, оқып жүрген жастар елге таран, қалада саны 
онға толмайтын кеңсе қызметкерлері ғана (чиновник, 
тілмаштар) қалатын.

Бір күні төбеден түскен жайдың оғындай июнь жар- 
лығы сарт ете түсті. Бүл жарлықтың бізге жайдың оғындай 
көрінуі — қалың қазақ еліне оның әсері қандай болатын- 
дығын сезгендігімізден еді. Бүл жарлықтың қазақ арасына 
қалай тарайтыны, қазақ елі не күйге үшырайтыны көз ал- 
дымызға елестей қалды.

Өз өмірімізде басымызға тумаған үлы дагдарысқа үшы- 
радық. Қайтпек керек? Не істейміз? Елге не айтамыз? 
Біздің басшылығымыз қандай болмақ керек? Елдің риза- 
лықпен көнгісі келмейтіні, балаларын бергісі келмейтіні, 
„соғыс", „солдат" деген сөздерден өлердей қорқатыны, 
патша өкіметіне сенімі жоқтығы белгілі. „Көнбе, берме" 
дейміз бе? Оның түбі не болады? Немізге сеніп, „Көнбе" 
дейміз? Көнбейтін күшіміз қайда? Біздің үйымда күш жоқ. 
Барар жер, басар тауымыз белгілі. Ел бастап жүрген- 
деріміздің күні кімде? Олардың бәріне бірдей сенуге бола 
ма? Қиын-қыстау жерлерде жан қиысуға шыдай ма? „Ба- 
лапан басына, түрымтай түсына". Жүрттың көбі бас-аман- 
дап кетпей ме? Жеңілдің астымен, ауырдың үстімен 
қалқақтап келе жатқан надан қазақ, орыс өкіметінің та- 
банында езіліп келе жатқан бишара қазақ көнбеймін де- 
се, қор болмай ма? Көнгені дүрыс па екен? Екеуінде де 
зиян бар екен. Екі зиянның қайсысы жеңіл болар екен?

Міне, біздің басымызды даң қылған, миымызды 
ашытқан, үлы дагдарысқа қалдырған сүраулар осылар еді. 
Қайткенде бізге бүл жолдың біріне түспеске болмады. Ол 
кезде 1916 жыл еді. Жиһан соғысының қызып түрған 
шағы еді. Ресейдің таяқ жеп, халқының шаруашылығы 
күйзеліп, патша өкіметіне наразылығы күннен-күнге 
күшейіп, орыс жүмыскерлері эр жерде ереуіл жасап, 
пабрік-зауыт, өнеркәсіп жүмыстары наиіарлап, қымбат- 
шылық өсіп, саяси партиялардың төңкерісінен үміт етіп те 
түрған шағы еді. Бірақ ондай төңкеріс қашан болады? 
Қалай болады? Ондай төңкеріс бола қалганда қазақ 
жүрты көнбсй қарысып отырып, соған аман-есен жето ала 
ма? Бүған біздің көзіміз жетпеді. Төңкеріс жолында қазақ 
жүрты қүрбан болып-ақ кстсін деуге дәтіміз шыдамады. 
Сондықтан біз екінші жолды қаладық — көну керек 
дедік. Осыған бел байлағаннан кейін елге көзіно айтатын 
сөзіміз де, басшылығымыз да осы бегге болды. Тек неше 
түрлі сылтаумен соза беру жағын ғана оскеріп отырдық:



нішен шабатын кез, егіи оратыи кез бірінің артынан бірі 
келе жатыр, моулет сүраңдар дедік, халық әлі түсінген 
жоқ, әбден түсінсін, осыған пүрсаг сүрау керек дедік. 
Патшаның жарлығына қарсы емеспіз, бірақ қазақтың 
жойі-күйі осындай өгей баланың өксігіндей сөздерге ғана 
ие болуға жарадық.

Ол кезде қазақта жалғыз-ақ „Қазақ41 газеті бар еді. Ол 
заманның жуан ортасында болмаған, ащы-түщысын тат- 
паған бүгінгі бақытты жастар ол „Қазақ44 газетін енді 
оқыса, „Бишара қалай жасқаншақ, қалай қорқақ, былай 
жазса болмас па еді, олай жазса болмас па еді?44 дер еді. 
Ол кездегі газеттердің бет-ауызын алапес қылып 
шығаратын цензураны бүгінгі жастар көрген жоқ қой. Өз 
ойы ңды , өз бойыңды өзің үрлап, „осылай жазсам, жүрт 
бірдеме қып түсінер-ау44 деп ишаралап, жасқанып, жал- 
тақтап отыруды бүгінгі жастар көрген емес.

Міне, осындай күйде түрғанда маусым жарлыгы 
шыққан. Көну керекке бел байлағаннан кейін сонда 
„Қазақ44 газетіне (№ 188) біз алғашқы мақаламызда мы- 
наны жазғамыз: „25-ші маусымда патша жарлық қылды, 
Ресейдегі әскерлік қызметінен азат бүратаналарды, олар- 
дың ішінде, біздің қазақ халқын соғыс майданында әскер 
артында ор қазып, жол салатын қара жүмыстарды өтеуте 
міндетті қылып алуға. Патшаның бүл бүйрығын ішкі ми- 
нистр-губернаторлар арқылы халыққа мәлім қылды... 
Мемлекет керегі үшін мал шығынынан тартынбай, қайта 
әскерлікке алам десе, ақылдасып барудан тайынбастай 
болып жүрген қазақ халқын бүгін қара жүмысқа алатын 
жарлық шыққанға дағдарып, таңырқап қалдық. Қазақ 
секілді іргелі жүрт өзгелер қатарында соғыс майданында 
қару-жарақ асынып, мемлекетті қорғауға лайық еді. 
Қатарда ж оқ қара жүмысқа байлануды кемшілік сан- 
аймыз. Бірақ патша жарлығы хақ, оған қарсы айтар сөз 
жоқ. Әмір қатты, жан тәтті дегендей, әмірін екі қыла ал
маймыз.

Қашатын жігіт болса, бүліншілік болады, бүл күнде 
соғыс уақыты, тәртігі қатты, қашқандардың артынан 
қуғыншы жасақ шығып, елді, артында қалған әке-ше- 
шесін, қатын-баласын шулатқаннан, шаруасын күйзелт- 
кеннен өнер еш нәрсе жоқ".

Міне „Қазақ44 газеті, оның маңайындағы, жолындағы 
азамаггар, жалпы қазақ оқығандары осы бағдармен отыр
ды. Мына жоғарыдағы мақала елге тарап та біткен жоқ 
еді, „Қазақ44 басқармасына қазақ жерінің түс-түсынан те- 
леграмдар, хаттар жауа бастад»>і. Ол кезде „Қазақ44 га-



зетін, қазақ елінің көбі көз-қүлағындай көретін. Со- 
ндықтан қүр телеграм бору, хат жазумен ғана қойған 
жоқ, жан-жақтан саулап ел адамдары Орыпборға ағыла 
бастады. Елде не болып жатқанын, хатқа, телеграмма жа- 
зуға болмайтын сөздерді солар әкеліп отырды

Қазақ даласы күңіренді.
„Ел арасына қысқа күнде қырық түрлі хабар тарады. 

Қорқыныш күннен күнге үлғайды. Әулиеге ат айтты, 
қорасанға қой айтты. Сауысқан-қарға тойынды. "Солдат 
алмайтын болыпты" деп өтірік сүйінші сүрағандар олжаға 
батты. „Сенің балаң алынады" дегенді естіген шал- 
кемпірдің жүрегі жарылып өлгендері болды. Жүрт- сеңдей 
соғылды. Түнде үйқыдан, күндіз күлкіден айырылды. „Әне 
келді, міне келді" деп өлім жазасына бүйырылған үкімнің 
орнына келуін күткен түтқындай болып түрды" ("Қазақ", 
№  2 1 2 ).

Елден осындай түрлі хабарлар келе бастады. Қозғалыс 
күшеюге бет алды. Пәлен елге әскер шығарылайын деп 
жатыр, түгілен елге губернатордың өзі кетті деген хабар
лар дүңкілдеді. Қостанайда ел жігіттері Сайым болысты 
өлтіріп жіберген, Атбасарда Есет болыстың ішін жарған, 
Торғай желігуге айналды, Ақтөбе уезінде қырдағы орыс 
тілмаштарын (песерлерді) өлтірген, екі қаланың арасын- 
дағы почтаны талаған...

Торғай губернаторы Қостанайға бір барып қайтып еді, 
енді Ақтөбеге бармақшы еді, Сайым болыс өліп қалған 
соң, ол Қостанайға тағы кетіп, оның орнына вице-губер
натор Обухов баратыны мәлім болды.

Ақтөбе қаласына мың-мыңдаған қазақ жиналыгтгы, ар 
жағындағы Ырғыз уезінен де, мына жақтағы Орал облы- 
сының сыбайлас уездерінен де халық көп келіпті дегенді 
естідік. Солардың үстіне вице-губернатор барғалы жатыр. 
Осыны білгеннен кейін Орынборда Сейдазым (Кәдір- 
байүлы) әдейі Ақтөбеге жүрді.

Ақтөбеге мың-мыңдаған қазақ жиналған: аттысы — 
атты, жаяуы — жаяу. Бүрын жиылыстарда ел атынан 
ақсақал атқа мінерлер жүретін болса, бү жолы тайлы- 
таяғы қалмастан жүрт көтсріле келген, ақсақалдарға, бо- 
лыстарға сенбейді. Не болып жатқанды жүрт өз көзімен 
көрмекші, өз қүлағымен сстімекші.

Ертең вице-губернатор колотін күн. Біз іиілдснің 1 6- 
күні Ақтөбеге жиналған жүртпон қаладан 15 — 20 
шақырым жерде оңаша кеңеспок болдық. Бір төбонің ба- 
сына жүрт жиналды, қалаға жиналған халықтың қалғаны 
болмады. Бүл топта болыстар да, молдалар да, қазақтың



ол кездегі төрелері де, жәй оқығандары да бар. Жүрт жи- 
налып болған соң, тым-тырыс, бір-біріне қарайды. Ешкім 
сөз бастамайды. Болыстар, атқа мінерлер сөйлеуге 
қорқады. Анталаған аламан. Кім не айтар екен деп андып 
түр. Бір мезгілде бір молда түрегеліп, басына үстаған қол 
шатырын сермен, бізге (орысша оқығандарға) қарап 
теисіне сөйледі: „Біз баяғыда түрікке қарап кететін ел 
едік, осы сендер орысқа бағындырып қойған, қазақты 
шен-шекпенге сатқан мына болыстар. Әлі де болса ке- 
теміз, босамыз, Қытайға ауамыз. Қырымға барамыз, оры
стың қүлдығында түра алмаймыз, қырыламыз, өлеміз, 
солай ма, жүрт?!"— деп айғай салды. „Солай, солай!"— 
деп жүрт шу ете түсті. Болыстар төмен қарап, жерге кіріп 
бара жатыр: үн де жоқ түн де жоқ. Елдерінде партия бо
лып, жеңіліп, болыстығынан айырылып қалған бірен-са- 
рандары сол кездегі болыстарына қарап: „Болыс сіз 
сөйлеңіз, сөйлесеңізші",— деп қояды. Болыс онан жаман 
жерге кіреді. Қостанайда Сайым болыс өлгені бүл топқа 
естіліп қалған екен. Бүл топтың ортасында бір болыс жақ 
ашса, жүрт дүрсе қоя бергелі түр.

Қысқасы, көну керек деген сөзді тыңдайтын халық 
көрінбейді, ол сөзді айту да қиын болды. Содан кейін біз, 
жүрттың бас қосқан жеріне көңілдегі сөзімізді айтамыз 
деп сонау Орынбордан әдейі келген соң, өз ойымызша, 
қарсылық қылудан үлкен зиян бар деп білгендіктен жүрт 
жаратпаса да үндемей кетуді жөн көрмедік. Мен сөз 
сөйлеуге кірістім. Сөздің беті көрінгенде-ақ жүрттың түсі 
бүзылды, бірақ сөзді бөлген жоқ, тыңдады. Бір сөздің 
ретінде бір топ жігітке қарап: „Сендер жап-жас 
жігітсіңдер, жан тәттілік қылып қарсы шықсаңдар, я 
қашсаңдар, ел бүлінеді, әскер шығады"... дегенімде, екі-үш 
жігіт ілгері үмтылып, көздері қанталап, „Біздің жасымыз- 
ды тексеретін доқтыр ма едің" деп төніп-төніп қойды...

Менен кейін басында шошақ төбе шөмекей тымағы 
бар, киімінің бәрі нағыз қазақы, алқам-салқам, көйлегінің 
жағасы иығын жапқан бурыл сақалды шал түрып сөйледі. 
Бүл шалды басында елеген кісі жоқ, бүл топта оны танушы 
да көрінбеді. Бүл Ырғыз уезінен келген адамдардың біреуі 
екен. Шал сөзді былай бастады: „Уа, жүрт, бір шетте, қүм 
сахарада қүлан-киікше жосып жүрген көшпелі шөмекей, 
шекті деген ел боламыз. Ел басына, ер басына күн туды, 
бүл жақтағы ағайындарды өзімізден көрі көзді-қарақты 
санап, білелікші, не қылып жатыр екен деп келдік. Біз 
елімһден үзеңгіге аяқ салып аттанғанда “көне қоямыз, ба
ла боре қоямыз" дсп шыққан жоқ едік, еліміз „өлсеңд^р



де көнбе" ден жіберіп еді, бірақ бүл жақтың түрж көріп, 
бүл жақтағы әңгімені естіп отырсақ, көнбеске шарамыз 
ж оқ көрінеді..."— деп, көну жағына өзінше көп дәлел 
айтын, тыңдаушы көпті үйытқандай сөздер сөйледі. Ояз- 
дың журт қүлақ асқандай, амалсыздықтың жайына 
түскендей болып, тілге келді. Манадан бері бүғып 
отырғандар да жандана бастап, я сөйлеселік, ақылдаса- 
лық дегенге жарады. Содан кейін жүрт ертең вице-губер- 
наторға айтатын сөздерін саптады. Көбінің үйғарғаны — 
соза беру, егін, пішен, шаруа жайын айтып кеңшілік сүрау, 
жалқы жігіт қалсын, пәлен алынбасын, деген сықылды 
жобалар болды. Ол күні жүрт сонымен тарады.

Ертеңіне, шілденің 17-күні Ақтөбе қаласының бір кең 
көшесінде вице-губернатор жиналған жүртқа сөз сөйледі. 
Вице-губернатордың сондағы сөйлеген сөзі артық-кемі 
ж оқ мынау еді:

„Губернатор сіздерге рүқсат беріп еді. Осында жина- 
лып, патша жарлығын тез орындау, кеңесуге, кеңеске өзі 
де келмек еді, бірақ бір тығыз қызметі болып, басқа уезге 
шығып кетті. Орнына мені жіберді. Біз Торғай облысының 
әкімдері мақтанушы едік — қол астымыздағы қазақтары- 
мыз бүл соғыста мал-жанын аямай қүрбан қылуға даяр, 
орыс халқы патшаның қандай шын қарашысы болса, 
қазақтар да сондай деп, өздері де осындайлығын көрсе- 
туші еді. Әттеген-ай! Оның бәрі қүр сөз екен. Естіп 
түрмыз, қазақ арасында тәртіпсіздік, бүліншілік басталып 
жатыр дейді, қайта патшаның почтасын тоқтатуға да ба- 
тылдары барыпты. Біз мүны жаман ниеттілердің ғана ісі 
деп үйғарамыз, әйтпесе мүны қазақ деп танығымыз кел- 
мейді. Естеріңде болсын, мүндай қылмыстыларды воен
ный сот тергейді, ал военный соттың үкімі қысқа: 
айыпкерді өлім жазасына бүйырады. Губернатор өзі-ақ 
сіздерге жеңілдік алып беру ыждиятында, бірақ қазақ 
өзіне-өзі зңян келтірді. Біліп қойыңдар, әлгідей 
тәртіпсіздік шығаратын болса, әскер шығармлады, қүр 
шыққанымен қоймай, атқылайды, мүндай ойынды 
қойыңдар. Бүл — жаман оймн. Сөздің қысқасы, жалғыз 
қазақ қалмаса да, патша жарлығы сөзсіз, тоқтаусыз ор
нына келуі хақ. Мен үміг етемін, ақсақалдар елді-еліне 
тарап, жастарды үгіттер, мүнан кейін бүл секілді оқиғаның 
болмауыиа ыждият стер. Ақсақалдар болсын, болыстар 
болсын, патша жарлығын орнына келтіру ісінде 
жәрдемдес болуға міндеткер. Бүл туралы үйгс кіріп кеңе- 
селік, болыстар және болыс басы бірнеше ақсақалдар,



жүріңдер" деп вице-губернатор үйге кіріп кетті ("Қазақ", 
№ 190).

Губернатордың мүндай сөздерімен де қазақ арасын- 
дағы толқын басыла қойған жоқ. Ел-ел хан көтерісіп, сар
баз жинауға кірісті. Сол жаздың өзінде-ақ әсіресе, күзге 
қарсы ел-елге әскер шыға бастады. „Соғыс ерлер 
туғызады" деген орыс мақалынша эр жерден, эр елден 
ерлер шықты, ондай ерлерін ақын-халық жырлады, 
мақтады, өліп кеткендерін жоқтады. Кенесары — Нау- 
рызбайдың көтерілісін Нысанбайлар жыр қылған болса, 
1 6-шы жылдың жыраулары да қазақ даласын мынадай 
өлеңдермен күңірентті:

Айранбай, Алпыс, Байқадам,
Қылышпенен жайқаған.
Өлтірді дейді он бесін,
Сырттан көріп байқаған,
Найзамен түйреп сағақтан,
Түсіріпті шалқадан.
Өзгесін айтып қайтейін?
Әмірбек пен Мырзабек,
Тірілмейді қайтадан.

Әмірбек пен Мырзабек,
Жағыпардай асылдай,
Шынжыр қатар нәсілдей,
Көрсеткен күші, мысалы,
Кенесары — Қасымдай,
Қараған заман соңында,
Александр патшаға,
Кім күш қылды осындай!
Сайланған сары әскермен,
Жағаласты шошынбай.

Міне осылайша „Сайланған сары әскер" қарсылық 
қылған елдерге лек-легімен аттанып, қазақ-қырғыз дала
сын қызыл қанға бояуға кірісіп еді. Он айға жетпей патша 
өкіметі қүламаса, Ресейдегі үлы төңкеріс болмаса, не бо- 
лар еді?!
Енбскші қазақ, газеті, 1926.

Зерттеуіш Б. Байгалисв дайындаган нүсқасынан алын
ды (Жұддыз. 1991. N06 . 104-108-6.).



К. В. ХАРЛАМПОВИЧ  

ВОССТАНИЕ ТУРГАЙСКИХ КАЗАК-КИРГИЗ 
1916— 1917 гг.

(По рассказам очевидцев)
Движение, охватившее с середины 1916 года всю 

Среднюю Азию в связи с высочайшим указом о реквизи
ции на тыловые работы в армии местных „инородцев" в 
возрасте от 1 9 до 4 3 лет, а в первую очередь от 1 9 до 3 1 
г., затронуло и киргиз-казаков Тургайской области .

Здесь оно началось едва ли не раньше, чем в Туркеста
не (уже в июле), и продолжалось дольше — до самой Фев
ральской революции...

...В Тусунской волости к управителю явилась толпа ка- 
зак-киргиз в полтысячи человек и спрашивала его, даст ли 
он начальству посемейные списки. „Дам, потому что тре
буют",— ответил он. Из толпы посыпались упреки, что он 
бережет свою шкуру, забывая, что дело идет о жизни 
множества людей. Управитель стоял на своем, что не мо
жет не дать, раз списки у него. Мелькнула мысль, что если 
бы их не было у него, тогда было бы другое дело.

— „Отдай их нам".—"Возьмите сами"... Дело налажи
валось, но никто не решался взять лежавшие на столе спи
ски,— так давяще действовала мысль о возмездии. 
Наконец, осмелился Оспан Чулаков*, неграмотный казак- 
киргиз, лет 55. Но и он применил большую осторожность: 
не взял списки прямо руками, а сбросил их со стола, по- 
луопрокинувши его, на своей чекпень (верхний убор, каф
тан), который разостлал на полу возле стола . Эти 
мужество и находчивость Чулакова были отмечены сопле
менниками: в округе он был провозглашен ханом.

1 Приказ был издан 25 июня старого стиля и касался всех ино
родцев России, освобожденных от воинской повинности. Тыловые 
работы, как видно из разъяснения Туркестанского генерал-губер
натора, должны были состоять в устройстве оборонительных соору
жений и военных сообщений в районе действующей армии. 
(Очерки революционного движения в Средней Азии. Сборник ста
тей .#М., 1926. С. 49) (Примечания автора).

* От редакции: Оспан Чулаков был личным противником воло 
стного правителя Дауренбекова на почве обладания властью, что 
оказало влияние и на описанный автором инцидент.

В Средней Азии только в двух селениях в Ферганской области 
население предъявило к старшинам требование выдать списки и 
уничтожило их. (Очерки революционного движения в Средней 
Азии. М., 1926. С. 61.).
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...Сопротивление приказу о реквизиции расценивалось 
как объявление войны царскому правительству, более то
го, как разрыв с Россией. Хотя для того у Тургайских ка
зак-киргиз не бі>іло всех тех причин, какие побудили к 
восстанию туземцев Туркестана , но все же немало осно
ваний быть недовольными русской властью и русскими 
вообще. И данный момент представлялся многим вполне 
подходящим для открытого выступления. Длительная, не
удачная для русских война с немцами навела тень на оре
ол непобедимости русского войска в глазах казак-киргиз, 
и обращение к последним за помощью давало понять им, 
что у русских дела совсем плохи, но что и им, казак-кир- 
гиз, придется погибнуть на фронте. Такое заключение и 
было сделано казак-киргизами Тургайского уезда тотчас 
после оглашение приказа о мобилизации, и они даже взя
ли на себя инициативу восстания в более широком масш
табе. Известно, что они послали посланцев с призывом к 
общим действиям к Кустанайским казак-киргизам, к Ат- 
басарским, Перовским, Иргизским. Но те были ближе к 
русскому населению и более доступны репрессиям со 
стороны воинских команд, почему активной поддержки 
не оказали...

...Депутация от казак-киргиз Тургайской области дей
ствительно отправлялась в столицу и там околачивала по
роги высокопоставленных лиц. Была она и у Распутина, 
который будто бы обещал (за) крупный денежный куш 
замолвить словечко перед царем. Но его поездка с этой 
целью к Николаю совпала с нападением тургайских казак- 
киргиз на сотню казаков (у оз. Татыр, 2 1 октября), и дело 
было испорчено. Часть депутатов после того вернулась до
мой, а другая оставалась в Петрограде до января, но 
опять-таки без результата...

...Началось „самоопределение11 Тургайского уезда и 
организации в нем гражданского и военного управления.

Сначала уезд распался на три ханства: северное, вос
точное и западное (называем их так по географическому 
положению в уезде). Но северное, состоявшее из двух 
Наурзумских волостей Аргынского рода, скоро было лик
видировано: нашли, что при близости к сплошному русско
му населению, трудно сохранить свою самостоятельность. 
Тогда область его отошла к двум другим ханствам.

1 Очерки революционного движения в Средней Азии. М., 1926 г.;
Бройдо Г. И., Восстание киргиз в 1916 году. М., 1925 г.



Западное ханство обнимало волости Тусунскую и Чу- 
баланскую, населенные казак-киргизами Аргынского ро
да, почему и называлось Аргынским. В этом роде 
аристократическими фамилиями считались Джанибеков- 
ская и Калыбековская, происходившие от батыра XVIII 
столетия Джаныбека Кошкарова. За отказом более вид
ных представителей двух этих фамилий от чести стать ха
ном1 это звание принял на себя джанибековец Оспан 
Чулаков. За него, кроме его происхождения, говорило и 
личное мужество, проявленное им при отобрании посе
мейных списков от Тусунского волостного управителя. У 
Аргынского хана была своя армия, во главе которой сто
яли Утетлеуов Ахмед и Кубеков Ташмагамбет.

Восточное ханство называлось Кипчакским, так как 
оно объединяло казак-киргиз Кипчакского рода; возглав
лялось эмиром Абдулгафаром Жанбосыновым, избран
ным в это звание после 6 ноября. Его армией командовал 
Амангельды Удербаев, принявший потом фамилию Имано- 
ва. Выдвинут он был на этот пост тем, что был хорошим 
стрелком и еще более, быть может, тем, что пользовался 
старой и заслуженной репутацией барымтача, сорви-голо- 
вы, без участия которого не обходился ни один наезд в 
волости, ни одна свалка...

Обе армии, численностью тысяч в 8 человек, представ
ляли военную силу почти всего Тургайского уезда2, силу, 
настолько внушительную, что для нее не могло быть нео
долимых подвигов. Таким подвигом представилось взятие 
города Тургая.

Сама операция обсуждалась всенародно 4 ноября в 8 
верстах от города, где собирались все вооруженные силы. 
Без споров принято было решение взять город и стереть 
его с лица земли, как опору в крае царской власти. Но в 
то время, как более горячий Аргынский хан Чулаков, вер
нее, его советники, предложили взять город, так сказать, 
с налета, штурмом, осторожный Абдулгафар, поддержи
ваемый бывшими тогда в лагере известным казак-киргиз- 
ским революционером Джангильдиным, явившимся из 
Петрограда, предпочитал довести город до сдачи осадой.

1 Отказ этот обусловлен был страхом перед царским правитель- 
ством.

В состав их не входили казак-киргизы северных Наурзумских 
волостей и южной Кзыл-Джингильской, они по отдаленности не 
участвовали в нападении на город Тургай, но их принципиальное 
согласие на любое выступление против правительства было обес
печено.



11о его соображению город, отрезанный от реки, не мог 
долго держаться, так как в нем не было ни одного колод
ца. После долгих споров, приведших, казалось, к победе 
Абдулгафара, остановились на компромиссном решении
— город осадить, но, если окажется возможным, взять его 
приступом. Фактически был применен последний прием, 
но без особого соглашения и команды, а стихийно и дез- 
организованно...

Результаты нападения? Казак-киргизы сожгли много 
сена и немало домов. Убили трех дружинников и двух 
мирных граждан (татар). Несколько человек увели в плен 
(одну русскую, татарку, сартянку и мальчика русского). 
Взяли кое-что из имущества. Возможно, что такого рода 
добыча не входила в планы командования и явилась ре
зультатом частной инициативы отдельных лиц. Не было 
согласования и в отношении мирного населения. Когда Аб- 
дулгафару (будущему эмиру) представили взятую в плен 
Рябикову, которую случайно слегка ранили копьем, он вы
разил неудовольствие и велел тут же промыть рану водой 
и помазать конским салом. По-видимому, не были распре
делены и места действия. У одного дома на восточной сто
роне города, где оперировала восточная армия, оказался 
отряд из одной армии, пытавшийся захватить добычу в 
виде русской женщины, обнаруженной воинами первой 
армии. Пока они спорили, женщина, лежавшая на земле 
(она тоже была задета копьем), ускользнула от них со 
своим сыном и прошла в укрепление. Это было еще на 
рассвете, при начале штурма.

Что потеряли казак-киргизы? Не менее 30 человек 
убитых, оставленных на улицах города (о числе убитых и 
раненых вне города нет известий, их моментально увозили 
дальше, не дав даже упасть с лошади), и веру в возмож
ность взять город силой и выручить своих. Даже более 
того. Своим нападением они увеличили в несколько раз 
число арестованных, так как днем 6 ноября и в ночь на 
7-е были лишены свободы все оставшиеся в городе казак- 
киргизы со своими семействами, не менее 400 человек. 
Избегли этой участии только два казак-киргиза, в благо
надежности которых не сомневался даже комендант За- 
гайнов.

...Восточная половина уезда, возглавляемая умным, 
проницательным и авторитетным Абдулгафаром, остава
лась на прежней позиции. Армия, если и уменьшилась 
численно, то старалась выиграть в качественном отноше
нии. Ее отряды обучались строю и ружейным приемам.



Правда, последнее производилось на деревянных ружьях, 
так как настоящих было мало. В феврале 1917 года их 
было не более 200, причем, многие из них были переде
ланы из охотничьих. Эта армия держалась выжидательной 
политики и находилась вдали от Тургая. Штаб ее кварти
ровал от города в 17 0 верстах; ханская ставка находилась 
в зимовке Сеидгаза Дукенбаева в 15 верстах от урочища 
Батпак-кары.

Одновременно с улучшением армии эмир Абдулгафар 
занялся организацией гражданского укрепления в своей 
части уезда. Прежде всего, нужно сказать, высшая власть, 
его власть не была единоличной. Он отказался от звания 
хана и принял титул эмира в знак того, что желает править 
не самодержавно, а с помощью народа в лице его пред
ставителей. При нем и состоял совет из 20 человек, из
бранных волостями. В руководимой эмиром и его советом 
части Тургайского уезда не оставалось на местах ставлен
ников царской власти, как из русских, так и казак-киргиз. 
Вся власть перешла к местному населению и свободно 
избранным им лицам — членам эмирова совета, волостным 
управителям, сборщикам податей и др. Подати шли на со
держание администрации и национальной армии. Вновь 
избраны были и народные судьи. Замечено было, что в 
этот период самоуправления Тургайских казак-киргиз 
среди них очень упала цифра преступлений, даже таких 
бытовых, как барымта и кража.

Здесь, кстати, надо познакомить читателя с личностью 
самого Абдулгафара*, так как его нравственная физионо
мия выясняет и его выдвижение большей половиной вос
ставшего уезда на пост главы народа и самый характер 
руководимого им движения.

Уроженец Кортугайской волости, мужчина лет 45, Аб
дулгафар принадлежал к сильному, боевому роду (роду 
Тлевлинцев) и, отстаивая интересы своих сородичей, всю 
жизнь провел в подвигах и занятиях, которые в старое 
время доставляли славу отдельным казак-киргизам и ува-

* От редакции. По мнению казаков, хорошо знавших Абдулгафа
ра, убитого в 1919 году, он отличался большим честолюбием, был 
жесток, властолюбив и корыстолюбив. Его отказ от звания хана про
диктован был иными соображениями, на которые указывает текст, 
вырезанный на его личной печати: „Властелин правоверных". „Вла
стелин правоверных" звучит сильнее, чем хан, которые, кстати, были 
в каждой волости, а стало быть, и звание это не могло удовлетворить 
честолюбие Абдулгафара. Абдулгафар вовсе не думал разделить с на- 
|юдом свою власть, а хотел быть „Властелином правоверных".



женйе. Он был известный барымтач, набегами и угоном 
скота отстаивавший свои права и укрепивший свое поло
жение против посягательств недругов. В его роду было 
несколько волостных управителей. Незадолго до импери
алистической войны он сам был избран в волостные упра
вители и с честью нес это звание. Уже это обстоятельство 
показывает, что он не был враждебен русской власти, ко
торая ему доверяла, и что русская культура ему не была 
чужда.

С достижением общепризнанного авторитета и вы
сшей власти Абдулгафар продолжал держаться скромно, 
умеренно и мягко не только по отношению к подчинен
ным, но и к врагам даже. Об этом, как и его практическом 
уме, свидетельствует проводившаяся им на совещании 4 
ноября точка зрения, что город не1 следует брать штурмом.
О мягкости говорит его отношение к русским пленным.

Немногие тургайцы, попавшие в плен в восточную 
армию, все оставались целы и если подвергались опас
ности, то вопреки указаниям и прямым требованиям Аб
дулгафара...

Стихийное в начале и направленное против русских 
вообще, восстание Тургайских киргиз вылилось, как мы 
сказали, в форму сопротивления царской власти и ее аген
там, О вражде против русских вообще, против частных 
лиц говорить уже не приходилось. Если кто из последних 
пострадал и лишился имущества и даже жизни, то это про
изошло или при первой вспышке возбуждения, когда мо
тивы недовольства и объекты его не были точно 
определены, или было результатом озлобленности и кро
вожадности отдельных киргиз, не подчинявшихся общей 
линии поведения восставших.

Харлампооич К. В. Восстание тургайских ка за к-кир
гиз 1916— 1917 гг. Издание общества изучения Казахт 
стана. Кзыл-Орда. 1926. С. 3—30.

№ 11 

БЕРКИМБАЕВ

ОСНОВНОЙ ОЧАГ ВОССТАНИЯ —
В ТУРГАЕ И ИРГИЗЕ

В ауле было две группы, одна — это учителя, они со
ставляли более революционный элемент и другая, чинов
ники — переводчики, управители и старшины. Учитель — 
более сознательный человек в степи, он — наиболее со-



лидная ин теллектуальная сила. Я работал учителем. У. Ку- 
лумбетов1 тогда учительствовал в Тургайском уезде. В сте
пи существовала какая-то связь. Эта связь была и у нас 
учителей, хотя (мы) были разбросаны и жили оторванно 
друг от друга...2'

1916 год как будто явился стихийно, но на самом деле 
он имел серьезную базу. Казахское население не привле
калось к обязательной воинской повинности. Когда была 
объявлена мобилизация казахов на тыловые работы, это 
прежде всего отразилось на бедноте. Июньский закон о 
мобилизации под этим углом зрения и составлен.

Казахская беднота заявила, что никого не даст, по мо
билизации никто не пойдет; байская верхушка заявляла, 
что идти надо. А как же не пойти? Для этого надо органи
зоваться. Были выбраны ханы по основным подродам...

В Иргизе было два основных рода Алим и Шумский, 
которые делились на подроды, их было шесть, вот каждый 
подрод и избрал хана, было избрано шесть ханов. В Тургае 
были другие роды Аргын и Кипчак.

В Челкаре не было серьезных событий, там были 
вспышки. Основной очаг — в Тургае и Иргизе, именно в 
Тургае. От Тургая восстание шло к Батбаккаре.

Иргизские повстанцы двигались по направлению к 
Карсакпаю. Волостные управители и др[утие) правители 
вели агитацию за выполнение мобилизации. Беднота их не 
слушала, слушала своих ханов как свою власть. Отноше
ния обострились, беднота стала делать свое оружие и 
свой порох, последнее с помощью солей и серы. Мобили
зовали мастеров на изготовление своего оружия.

Первый протест беднота направила против своей вер
хушки: поймали 6 человек правителей, убили и сожгли их. 
„Вы предатели и вас казнили1'. Могила, где были сожжены 
убитые находится в местности...3 по дороге в Иргиз. Тогда 
убили Юсупова — вреднего управителя — это была пра
вая рука самодержавной власти в Иргизском уезде. 5 00— 
600 джигитов окружили его, но он хотел спастись на

1 Речь идет от Узакбае Кулумбетове (1891 — 1938), уроженце 
Иргизского уезда, видном государственном деятеле Казахстана, за
нимавшем в 1 93 5 — 1 937 годах пост председателя Центрального Ис
полнительного Комитета Казахской АССР. Репрессирован. Погиб 
25 февраля 1938 г.

Далее рассказывается о том, как учителя У. Кулумбетов, И. 
Киселев, Б. Ллманов, Т. Жургенов активно участвовали в обще
ственно-политической жизни казахского аула.

Пропуск оригинала.



своем лучшем скакуне. Расчет не оправдался, у джигитов 
лошади оказались лучше, они его догнали и на ходу убили.

Вскоре начали отступать повстанцы под давлением 
войск самодержавия. Отступление шло организованно, 
была прочная связь. Отступили по направлению к Кара
калпакии (через) Таупскую часть.

Восставшие казахи составили целую армию до 10 ООО 
человек трех (Тока, Конек, Базгил) родов. Было организо
вано снабжение — закупили чай, сахар, мануфактуру. 
Вскоре джигиты держали бой, их было две-три тысячи 
вооруженных пиками, с войсками царской армии. Отряд 
царской армии спрятал пулемет. Джигиты с криком : „Ал
лах!11 бросились в атаку на этот отряд, но в это время 
скрытый пулемет открыл огонь и начал косить. Джигиты 
бросились бежать.

Надо еще рассказать [о] событии предшествовавшем 
только что рассказанному. Когда повстанцы организова
лись и двинулись к Иргизу, их в 4 5 верстах от последнего 
встретил отряд во главе с уездным начальником. Джигиты 
окружили этот отряд. Отряд расстрелял все пули, но по
встанцы этого не знали. Уездный начальник, руководитель 
отряда, пошел на хитрость: он дает хану приказ, где руча
ется, что никого из восставших на (тыловые) работы не 
возьмет. Ханы поверили, сделали мир. Вместо того, чтобы 
в такой удобный момент нажать, ханы продались и обма
нули бедноту. Отряд хотя и был выпущен из окружения, 
но правителей, которые продались царю и вели против 
восставших казахов царские войска, задержали. Обману
тая беднота с яростью накинулась на предателей и била 
их. Это были Кыйсыков, Тюртюмбаев и др[угие]. Несмот
ря на то, что их били до смерти, все-таки они выжили и 
продолжали предательскую работу — вели по известным 
им путям царские войска в погоне за казахами, восстав
шими против самодержавного гнета.

Отступление, как уже указал раньше, шло организо
ванным порядком. По пути отступающие забирали все на
селение, а камыши, сено — все жгли, чтобы ничего не 
осталось преследовавшим войскам.

Километрах [в] 200 от г. Иргиза царские войска обма
ном взяли восставших. Дело было ночью, собирались к 
ночлегу, было видно, что царские войска остановились, 
разожгли костер и т. д. Остановились и казахи, располо
жились на ночлег. Когда лагерь спал, царские войска, ко
торые разложили обманные костры, тихо подошли и



окружили спящих казахов, взяли всех в плен. Это было в 
Таупской части в уро[чище) Туіускен.

Захваченная восставшая беднота, ханы, их советники 
были приведены в г. Иргиз и посажены в тюрьму.

В это время я был народным учителем в пос[елке] Ка- 
рачокат, теперь Челкарский район. Нас захватили эти со
бытия. К нам шли за советом. Вскоре подошли события 
Февральской революции — царь был свергнут.

Когда арестованную бедноту и прочих захватили в 
плен и вели к Челкару, чтобы отправить в оренбургские и 
другие тюрьмы, наступила Февральская революция — тог
да всех освободили.

И вот теперь если просмотреть на все эти события, 
развернувшиеся в ауле от момента восстания до осады 
Иргиза и последующие события в 1917 и 1918 годах, то 
все они стоят в тесной связи. В 1 91 8 году, когда царская 
регулярная армия отступала при Керенском, отправлявши
еся с фронта, то есть с тыловых работ казахи вооружа
лись и говорили „Вот бы в 1916 году такое оружие, мы 
[бы] тогда показали". Вопрос: „Правда ли, что отряд Аман
гельды Иманова был распущен?" „Нет, отряд Амангельды 
Иманова не был распущен, его группа джигитов осталось 
верной, он был стоек, но вот хан Абдулгафар — тот про
дался Алаш-Орде"...

АП РК. Ф . 811. Оп. 20. Д. 753. Л. 2—4. Заверенная
КОПИЯ.

№ 12 

Г. СТАНКЕВИЧ  

1916 ГОД В ИРГИЗСКОМ УЕЗДЕ

В Иргизском уезде, составлявшем юго-западную часть 
Тургайской области, события 1916 года отразились не так 
глубоко, как в Тургайском уезде. И это, конечно, в силу 
географического положения уезда, его большей близости 
к железной дороге и большей возможности для прави
тельства реагировать на всякие проявления недовольства 
переброской воинских частей.

Самое недовольство приказом было обусловлено в 
значительной мере тем, что в Иргизском уезде, как и в 
Челкарском, население было убеждено, что никакой на
туральной повинности ему не придется нести во время 
войны. Когда в 1 9 1 5 году стали организовывать дружины



и пришивать ратников, местные казак-киргизы забеспоко
ились и начали наводить справки, не будет ли и на них 
распространен призыв, хотя по Положению об управле
нии степными областями казак-киргизы были освобожде
ны от военной службы. Областное Тургайское начальство 
в лице губернатора, камергера Эверсмана при объезде 
уверяло, как местных представителей власти, так и казак- 
киргиз, что призыва не будет. Вместе с тем, Эверсман по
ручил крестьянским и уездным начальникам побуждать 
население к своевременному взносу вновь установленно
го, (введенного взамен натуральной повинности) 3 рубле
вого военного налога, а также к пожертвованиям на 
военные надобности.

Доселе каждая кибитка платила по 4 р. 50 к. кибитич- 
ного сбора, по 3 р. земского и особо 3 р. волостного. 
Прибавка трех рублей специального военного сбора, га
рантировавшего от призыва, казалась совсем не обреме
нительной, и население весьма охотно отозвалось на 
установление этого налога. Не менее охотно оно стало 
жертвовать на нужды войны, преимущественно теплыми 
вещами, бельем, рукавицами; южные волости уезда (Ка- 
баргинская, Кулардинская, Урдакунганская, Тулагайская, 
Тереклинская, Чингильская), помимо всяких других по
жертвований, собрали десять совершенно новых кибиток 
(3 арш. в диаметре), которые и внутри, по решетке, имели 
вторую кошемную обшивку и кошемный круглый пол. 
Стоимость каждой такой кибитки была не ниже 300— 
400 рублей. Кибитки эти пошли на подвижные лазареты 
от Тургайского Отдела Красного Креста.

Не менее спокойно и благожелательно отнеслись ир- 
гизские казак-киргизы и к конской мобилизации, произ
водившейся в 1915— 1916 годах, прошла она в полном 
порядке и вполне успешно с выплатой за каждую ло
шадь, по установленной расценке, от 60 до 120 рублей 
за голову.

Отношение казак-киргиз к правительству было вполне 
доверчивое и оно только укрепилось, когда бывший в уез
де в мае 1916 года губернатор Эверсман вновь разъяснил 
в ответ на запросы населения, что опасаться призыва не 
следует, что у него нет по этому поводу никаких указаний 
и распоряжений свыше, что взамен личной повинности 
введен военный налог и население может спокойно вести 
свое хозяйство. И вот при такой вполне спокойной атмос
фере и уверенности, что война лично казак-киргиз не за
денет, 25 июня неожиданно последовал приказ о



мобилизации туземцев Средней Азии на тыловые работы.
Это было в буквальном смысле слова громом с безоблач
ного неба. Неблагоприятное вообще действие* приказа 
здесь, в Иргизском уезде, усилилось от мысли, что прави
тельство обманывало казак-киргиз: ведь не далее как ме
сяц назад губернатор утверждал противное.

Приказ произвел на все население „потрясаяющие I 
впечатление". Но он всего более задевал молодежь, муж
чин от 19 до 30 лет. И вот эта часть населения сразу 
решила приказ игнорировать, не подчиняться ему. Иные 
призывники оставались на местах, ожидая развития собы
тий, а другие стали уходить из аулов вглубь и прятаться в 
камышах озер. Попытки волостных управителей и аксака
лов подействовать на молодежь путем увещаний и сове
тов — успеха не имели, а местное начальство даже и не 
пыталось выезжать в степь для таких увещаний, так как 
было дискредитировано приказом.

Среди ушедших из аулов в степь лиц призывного воз
раста началась организация отрядов по волостям, при чем 
каждая волость выбрала себе предводителя хана. Так по 
Аманкульской волости был избран Ужге Каражанов, а по
сле его смерти — Бижан Даганов; по Таупской — Айимбет 
Шобанов, по Кызыл-Джарской — Тайшим Урусов, по Кин- 
жегаринской — Айжарык Канаев. Последнему было вве
рено и общее руководство движением.

Но вначале все сводилось только к пассивному укло
нению от явки к призыву, а попутно к обезврежению той 
части молодежи, которая склонна была подчиниться при
казу. Таких лиц захватывали и насильственно уводили с 
собой. Такой же участи подвергались и люди служебного 
положения, пытавшиеся переубедить уклонявшихся от 
мобилизации. В числе их можем назвать управителя Аман
кульской волости Мамбетова Хаира. Иные, избегая такого 
насилия, убегали в Иргиз, где и оставались до конца вол
нения. У них сжигали зимовки. '

Иргиз никакой опасности не подвергался. Это обстоя
тельство, как и сравнительно спокойное настроение насе
ления в уезде обусловлено было, как мы заметили выше, 
легкой возможностью переброски сюда военной силы.
Уже в конце сентября в Иргизе было столько войск, что 
главное командование ими было вручено человеку в гене
ральском чине (генерал-лейтенанту Лаврентьеву). Самый 
город был связан с Челкаром рядом укреплений в виде 
почтовых станций, обнесенных колючей проволокой и за
щищенных небольшими гарнизонами. Все они связаны бы-



ли между собою и с соседними уездными городами теле
фоном.

Насколько устрашающе действовало на непокорных 
казак-киргиз наличие в Иргизе военной силы, видно из 
того, что последней почти нечего было здесь делать. Раза 
два посылались в степь гусары на разведки и возвраща
лись ни с чем. Однажды небольшая военная часть была 
командирована в Амаңкульскую волость, где, на урочище 
Аманкуль, она имела столкновение с казак-киргизским от
рядом, причем последний потерял убитыми 7—8 чел. По
сле такого неудачного исхода стычки у казак-киргиз не 
было особых побуждений к активным действиям и если 
они в конце октября разгромили почтовые станции к вос
току от Иргиза, то уже по толчку, данному из Тургайского 
уезда, где тусунцы 22-го октября уничтожили станции в 
пределах своей волости, что случилось после нападения 
их на казачью сотню у оз. Татыр. Называют цифру в 7—8 
русских, убитых иргизскими казак-киргизами при разгро
ме станций ближайших к Иргизу,— убитых в отместку за 
казак-киргиз, павших от руки русских на урочище Аман
куль...

Нужно еще отметить, что выводимый в Аманкульскую 
волость карательный отряд захватил у управителя волости 
Хаира Мамбетова, того самого, который уведен был моло
дежью в степь, около 300 лошадей, как военную добычу. 
Лошади эти были розданы кавалеристам взамен пришед
ших в негодность, частью проданы.

В той же Аманкульской волости, верстах в 15 от го
рода, в начале ноября был случай нападения казак-киргиз 
на русских и умерщвление последних. Почти одновремен
но были посланы туда за сеном 2—3 солдата и отправи
лись служившие у иргизского жителя Колесникова 
работник и сын кузнеца Давыдова. Когда та и другая груп
па возвращались назад, напавшие на них казак-киргизы 
убили солдата и мальчика Давыдова. Захваченные при 
этом быки были впоследствии возвращены хозяину. В ви
ду последнего предполагают, что нападение имело своей 
целью не грабеж, а просто месть за убитых русскими вой
сками казак-киргиз.

За исключением этих случаев недовольство иргизских 
казак-киргиз приказом о мобилизации на тыловые работы 
и вообще своим положением ни в чем не проявлялось. Мы 
не говорим уже о „шайках молодежи", проводивших пас
сивную оппозицию и относящихся к четырем названным 
выше волостям. Прочее население в этих волостях и все



массы в остальных оставались спокойно на местах, отбы
вали повинности и платили налоги и охотно возили вой
сковые тяжести. Так особенно было в южных волостях.

Понятно, что при таком разделении населения уезда 
на противников приказа и на покорявшихся ему, мобили
зация на тыловые работы могла быть проведена. И, дейст
вительно было сформировано несколько партий 
мобилизованных и направлено в Челкар, откуда два эше
лона успели послать на тыловые работы.

Были восстания и в Челкаре, разразившиеся февраль
ской революцией.

* ОТ РЕДАКЦИИ: Со многими местами „Воспоминаний" Г. С. 
Станкевича редакция согласиться не может. 1) Объяснение тов. 
Станкевича, что казаки восстали потому, что их раньше успокаивал 
губернатор, утверждая, что они не подлежат отбыванию натураль
ной воинской повинности — не состоятельно. Лозунгом их тогда 
было: „у нас отняли землю на севере, отняли благосостояние тяже
лыми поборами, отнимают теперь душу. Не отдадим ни одного че
ловека на фронт или все ляжем костьми в степи“. 2) Редакция не 
согласна и с утверждением тов. Станкевича, что казаки уезда охот
но жертвовали вещи и налог в пользу войны. Нам известно, что эти 
пожертвования формально носили добровольный характер, а фак
тически они производились по принуждению. 3) Табун в 300 лоша
дей восставших казаков, в том числе и X. Мамбетова захвачен 
карательным отрядом, выехавшим в Аманкульскую волость, как во
енная добыча, как говорит тов. Станкевич, а мы знаем, что бывш. 
крестьянский начальник уезда Гарф послал людей казаков — пре
данных ему, специально за этим табуном. Табун был пригнан этими 
казак-киргизами в Иргиз с урочища „Ерке-Атан", что находится в 
200 верстах от Иргиза, в пределах Кинжегаринской волости. Табун 
был не в 300 лошадей, а до 4000 голов и принадлежал повстанцам 
Аманкульской волости, Конековского рода, Бухәрбаевского подро- 
да. Из этого табуна около 1500 голов принадлежали двум хозяевам: 
Мамбету и Ертугану, № 9 аула Аманкульской волости. Эти лошади 
были отданы не в ремонт конского состава войска, а розданы Гар- 
фом целыми косяками и десятками всем, у кого хватило наглости 
наживаться на несчастии казаков, в том числе — и войску. Об раз
базаривании 4000 лошадей Гарфом был сделан специальный до
клад и имелось постановление Первого Тургайского Областного 
русско-киргизского учредительного съезда в апреле месяце 1917 
года после свержения Николая ӀӀ-го. 4) Тов. Станкевич вспоминает, 
что казаки уезда оказали царскому правительству лишь пассивное 
сопротивление, что войско бездействовало, что население „охотно 
возило войсковые тяжести", что „события 1916 года отразились не 
так глубоко, как в Тургайском уезде". Это тоже не отвечает дейст
вительности. Как раз Иргизский уезд был одним из клокочущих 
очагов восстании, где действовало 5 крупных партизанских отря
дов повстанцев — Айжаркына, Аймбета, Ажыке, Жумагазы и Тай 
чима. Одно то, что на Иргизский и Тургайский уезды нагнано



Глава Аманкульского повстанческого отряда — Ажы- 
ке Каражанов умер не во время восстания, как говорит 
тон. Станкевич, а держался с небольшой силой до объяв
ления амнистии Временным правительством в марте меся
це, Бижан Даганов был его помощником. Все это говорит 
за то, что восстание в Иргизском уезде было вовсе не 
пассивное, как кажется тов. Станкевичу, а самое актив
ное. Что ж е касается того, что „население охотно возило 
войсковые тяжести1'— то это не клеится с фактами. Все 
эти неточности и неправильности толкования тов. Станке
вича событий объясняются, по-видимому, тем, что он как 
раз в зиму восстания был временно устранен от должно
сти Иргизского Уездного Начальника, как человек мягкий, 
и находился все время на Челкаре, вдали от событий, по
чему мог и не иметь хорошо проверенных сведений о со
бытиях в степи. В зиму восстания начальником уезда был 
поставлен Лекторский, человек в высшей степени жест
кий. Станкевич вернулся в Иргиз уже после свержения 
Николая ӀӀ-го, а Лекторский и крестьянский начальник 
Иргизского уезда Шубин незаметно убежали из уезда в 
момент образования Временного правительства и Совета 
солдатских рабочих и крестьянских депутатов в Петрог
раде, т. е. в начале марта 1917 года.

Харлампович К. В. Восстание тургайских казак-кир- 
гиз 1916— 1917 гг. Издание Общества изучения Казах
стана. Кзыл-Орда. 1926. С. 37—40.

было царским правительством 30 тысяч войска для подавления вос
стания под руководством генерала Лаврентьева до свержения царя 
постоянно находился в Иргизе, что Иргиз на расстоянии 152 верст 
был соединен с Челкаром рядом укреплений, полевыми телефона
ми и радиостанцией, что уезд все время находился на военном, а 
город осадном положении,— все это говорит о более серьезным по
ложении, чем думает тов. Станкевич. Правда, казаки южных воло
стей пассивно покорялись реквизиции, но зато северные волости 
боролись беспощадно, предавая огню и мечу все, что они считали 
так или иначе помогающим правительству: вспомним сжигание до 
тла природных зимовок и сена (в № 4 и 3 аулах Аманк. вол.), сож
жение повстанцами на кострах живыми 5 аксакалов,— пяти родов 
в Кызылджарской волости (Агимбая, Омара, Койчибая, Сагындыка 
и Кожака), и убиение казаками волостного управителя Баксайской 
волости Пралия Юсупова и писаря Лобова. Ведь уездный началь
ник Лекторский сам насилу вырвался при выезде в степь со своим 
отрядом, дав казак-киргизам бумагу за казенной печатью об осво
бождении их от воинской повинности; при этом столконовении бы
ло убито 5 человек. Были и крупные сражения на Кызылкуле и 
АМ'Жкуле под зимовкой Бердена, где убита масса людей с обоих 
сторон Лманкульский же бой продолжался 3 дня.



ДӘУЛЕТОВ Ж АН АЛ Ы

ырғыз  көтерілісі

Империалистік соғыс мезгілінде Ыргыз уезінің Кен- 
жеғара, Аманкөл деген екі болысынан Турмағанбет 
Қисықов деген мен Ыбыраш Көбеков деген екі азамат 
Ш алқар қаласынан жәрдемге 300  ат, 10 киіз үй, бірнеше 
бас сиыр малын сойысқа апарып берді.

1916  жылдағы майданға жәрдем жинау жөнінде Кен- 
жеғара болысының белгілі ақсақалы, патшадан шен-шек- 
пен алған Шаһмүрат Алматов деген „жетім-жесір көліксіз 
қалған қара шекпеннің үйлеріне береміз" деп 1- кресть
янский начальник Горев дегенмен қосылып болыс қол ас- 
тынан ақысыз-гіүлсыз 50 аттан ат жинап алды.

...Патша жарлығына бой ұсындыру туралы Ырғыз 
қаласына Орынбордан вице-губернатор Эверсман деген 
келді. Бүл келіп Ырғыз уезінің 15 болысын, ақсақал, биін 
шақырып, жиылыс ашты.

Бүл жиылысқа Ырғыз ауданы Кенжеғара болысынан: 
Шаһмүрат, Әбдісалам Алматүлдары, Назар Көбек үлы, 
Қызылжар болысынан: Байғабыл Байзақов, Төрежан 
Ақанов, Бижан Айтжанов, Аманкөл болысынан: Қайыр 
Мәмбетов, Арықбай Төртімбаев, Түрмағанбет Қисықов, 
Тәуіп болысынан: Саудабек, Ержан Сәтбайүлдары, Исатай 
Сатыбалдьгүлы, Оразымбет Пүсырманов, Қарабүлақ 
жағынан: Пірәлі, Байжігіт Жүсіпүлдары, Мамыт Дуабаев, 
Тағыберген Шынғысов, Түлкібай Назаров, Шалқар 
жақтағы болыстан: Ораз Тәтиев, Сағынай Елшін деген 
ақсақалдардың қатысуымен губернатор Эверсман жиы
лыс ашты.

Ж иылысқа уез начальнигі Станкевич, крестьянский 
начальник Кузьмин, крестьянский начальник Шубин, 
уездік переводчик Қырымгерей Сейдалин, крестьянский 
начальниктің тілмашы Жүмахан Шотин, мировой судья- 
ның тілмашы Ж әнет Сүгірбаев қатысты. Жиылысты 
басқарған Станкевич, жиылысқа переводчик Қырымге
рей Сейдалин болды.

Жиылыс ашылғаннан кейін алдымен губернатор Эвер
сман с«з алып, „қазақ  жастарын соғысқа алмайды, әскер 
қасындагы қара жүмысқа аламыз" деп сүлулап, патша 
жарлыгын түсіндірген болды.

Мүнан кейін бүқараныц копшілік ортастліан Ораз 
Тіггиен с«з алып сойлейді. Сөзінде Тәтиев қазақ  оліиіц



арггсі қалып, надандығы жайында, соғыс ғылымын 
білмейтіндігі жайында, көшпелі болын кәсібі мал өсіру бо- 
лыи, шаруашылыққа жастың қажегтігін айтып өгті. Осы 
сияқты талқылау сөз кепке созылып, бүқара халықтың 
қара жумыстан тартынатынын айқындады. Мүнан кейін 
губернатор Эверсман, уез начальнигі Станкевич, кресть
янский начальник Кузьмин, почетный дворян Шаһмүрат 
Алматов патшаның жарлығына қарсы туру болмайды де
ген сөздерді сөйлеп, бір жағынан күш-қүралдарын айтып, 
қара жүмысқа қазақ халқының баруын үйғарды.

Мүнан кейін Тәтиев Ораз қайта сөз алып „қазақ 
халқының күй-жайын патша алдына қоямыз11 деп, патша
ның Думасына баратын екі адам Ырғыз уезінен депутат 
сайлады. Бүл депутатқа Ырғыз ауданының Аманкөл болы
сының 3-ауыл азаматы, оқыған атбекет Жанша Сейдалин 
және жоғарыда аты аталған Ораз Тәтиевті көпшілік 
белгіледі. Жанша Сейдалин мен Ораз Тәтиевті Петрборға 
жібермек болған халықтың приговор қағазына Кенжеғара 
болысы Шаһмүрат Алматов жалғыз өзі қол қоймады: „ 
Патша жарлық шығарғасын, патшаның жарлығын орын- 
дауға тиіспіз. Әділ патша бүқара халқын қара жүмысқа 
алғанда өлтіру үшін алмайды. Қазақ жастарын барған 
жерінде үйретеді11,— деп патша үкіметіне жағымпаз өси- 
етін елге таратумен болды.— Бүл көпшіліктің сайлаған ада- 
мынан хабар келгенше жастарды алмаймыз деп уәде 
берді.

Сонан кейін Ырғыздың уез начальнигі Станкевич, кре
стьянский начальник Кузьмин, тілмаш Қырымгерей Сей
далин жоғарғы депутаттармен уәделесіп, жастарды 
бермек болып, астыртын уәде байлайды.

Жоғарғы халықтың сайлаған екі депутаты Жанша 
Сейдалин мен Ораз Тәтиев Петрборға барып, Думаға ха
лықтың жағдайын айтамыз деп отырған жерінде 
Ырғыздың уез начальнигі Станкевич, крестьянский на
чальник Кузьминнен: „Жанша Сейдалинді бүқара халық 
қалдырып, Бузулук қаласында мировой судья болып 
түрған Ахмет Бірімжановты Думаға сайлады",— деп теле
грамм барған. Бүл өтірік, халықтың атынан үрлап берген 
телеграмды алған соң Петрбордағы жиылыстан халықтың 
сайлаған уәкілі Жанша Сейдалинді, Ораз Тәтиевті қуып 
шығады. Сол жиылыстан қуылғаннан Жанша Сейдалин 
халықтың істемеген ісін сі>іртымнан зиянкес, жауыз 
окімдер беріп отырған ісі десе, Думаның адамдары Сейда
линді абақтыға жабады. Сол абақтыдан бір-екі айдан сон, 
шығарған Сейдалин Жанша ауырып шыққан. Сүйтіп



Ырғыз ауданының бул жиылысқа мүқтажын айтатын ада- 
мы болмаған.

Мүнан кейін Ырғыз ауданының Шөмекей дейтін елдің 
бүрынғы Кенжеғара, Тәуіп, Аманкөл деген 3 болыс елінің 
болыстары қазақ жастарының тізімін түзетеміз деп Кен
жеғара болысының Дуана деген жерінде жиылысы болды. 
Бул жиьілыста бүқара көпшілігі „патшаға жіберген адамы- 
мыз бар, сол адамнан хабар келгенше жастар тізімі 
берілмесін" деп тараған. Бірақ бүл үш болыстың болыста
ры: Аманкөлдікі — Қайыр Мәмбетов, Тәуіптікі — Ержан 
Сотбайүлы, Кенжеғаранікі — Әбдісалам Алматов крестьян 
ояздарға астыртын қазақ жастарының тізімін жібермек 
болып тарайды. Сүйтіп, бүл болыстар өздерінің сүйген бай 
балаларын алып қалып, кедей балаларының тізімін берген. 
Бүл болыстардың жасырын түрде берген спескілерін ке
дей жағы біліп алып, „бай балалары қанады, біздер қара 
жүмысқа барғанмен бізге пагша мылтық, қару-жарақ 
сияқты қүралды устатпайды. Біздерге түбінде бір өлім, 
осы ел топырағында өлеміз" деген кедей-бүқараның 
ауызына осы сөз тегіс кірді. ...Осыдан кейін Аманкөл бо
лысынан Әжіке Қаражанов деген, Кенжеғара болысынан 
Айжарқын Қанаев деген, Тәуіп болысынан Әймәмбет Шо- 
банов дегендер бүқара хальіқтьі үкіметке қарсы үйымда- 
стыра бастады.

Патшаның қазақ халқын әуелі әскерлік қызметке ал
май бірден қара жүмысқа алғаны, қазақ халқын ел 
қатарына түтпағаны, мүнысы патшаның әділшілік емес деп 
бүқараны үгіттей бастады.

... 1 9 16 жылы сентябрь айыпың ішінде Кенжеғара бо
лысының Кенжеғара Қызылкөл деген жерде, Аманкөл бо
лысы Қосқоңыр деген жерде, Тәуіп болысы Қүйылыс 
деген жерде жиылыс жасап, үш болыс өз алдына хан сай- 
лап, бүқара халық патшаның жарлығына көріне қарсы 
шықты. Бүл көтерілісте Кенжеғара болысының Кенжеғара 
деген жерінде хан болған Айжарқын Қанаев жинаған сар
базы 5000 шамасы болды. Қүйылыста Тәуіп болысының, 
Қосқоңырда Аманкөл болысының, Қызылкөлде Кен
жеғара болысының сарбаздары үрық теуіп жатты. 
Көтеріліске хан сайланғаннан кейін ханға уәзір 40 жігіт 
сайлап, хан уәзірінің тәртібіне көнбек болып, өз өзінен 
үйымдасып, ханның сарбаздары патшаның жарлығына 
қарсы түрды. Елдің бүқара көпшілігі хан сарбазының 
тілегінде болды. Осы көтерілісте Кенжеғара болысының 
ханы Айжарқын Қанаенқа (осы күні сол кісі асырап алған 
бір жас баласы бар) жәрдемші болушы: Мырзақүл



Мыңжасаров, Қүрманбай Шалқаров, Мейірман Елтаев, 
Сүтемген Птемгенов, Есіркеп Ертаев дегендер болды. 
Аманкөл болысының ханы Әжіке Қаражановқа (осы күні 
балалары бар кедей, түрмыс халі нашар) жәрдемші, 
ақііілдас: Ертуған Даныиюв, Қосмәмбет Ӏзенов дегендер 
болды. Тәуіп болысының ханы Әймембет Шобановқа 
(қазірде үлы және немере балалары бар, шаруашылық 
жағдайы өте нашар) жәрдемші, ақылдас Байжан, Кенже- 
бай Үмбет үлдары, Досқаған Назарбаев, Ыбрай Айкөбе- 
ков, Төреш Досманов, Төменбай Тәженов, Әкет Басыбаев 
дегендер қызу түрде қатысты. Көтеріліске қатысушылар- 
дың қолында найза, бір сыпырасында шиті мылтық болды. 
Бүларды таба алмаған адамдар қолдарына шоқпар, сенек, 
айыр сияқты заттарды қару етіп үстап жүрді. Найза 
сияқты қаруды жергілікті қазақ үсталары үйымдасқан 
түрде қолдан соғып бере берді. Найза соғып беруші үста
лар — Кенжеғара болысынан Үсенғүл Бөріүлдары, Қүрма- 
най Алдамжаров күніне 100— 150 найза соғып, бүзылған 
қүс мылтықтарды оңдап беріп түрды.

Көтерілісшілерге ат-тон, азық сияқты заттарды бүқара 
халық, тәуір аттары болса мінем деген сарбаздың қолынан 
қаққан жоқ. Кенжеғара болысының ханы Айжарқын 
Қанаев патшадан шен-шекпен алған Шаһмүрат Алматов- 
тың болыс болған туған інісі Махан Алматовтың 400 бас 
жылқысын сарбазға айдатып алып, тәуір ат, айғырларын 
сарбаздың мінгуіне пайдаланды, мінуден қалғанын сарбаз
дың азығына түтылды. Көтерілісті жасаушы хандар біріне 
бірі 60—70 шақырым болсада қатынас жасап, хал-жайын 
біліп түрды.

Октябрь айының ішінде Ырғыз қаласына жазалау от
ряды пулемет, пушкалар мен бөтен де үсақ қүралдарымен 
толық түрде қүлай бастады. Ырғызға жиылған жазалау от- 
рядының алды қүлап жатқан мезгілде Аманкөл болысы
ның бүрын болыс болған ақсақалдары: Түрмағамбет 
Қисықов, Арықбай Төртімбаев, Сәндібек Бекмурзин де
гендер Аманкөл болысының Қосқоңыр деген жерінде 
„Әжіке деген хан болып, сарбаз жинап отыр. Соны басу- 
ымыз керек11 деп 40 солдат ЬӀрғыздан ертіп кетті. Бүл сол- 
даттарды Әжіке ханның сарбазы Түктіғүл дегеннің 
қыстауында қамап алған. Қамап алғаннан кейін жазалау- 
шм солдаттың бастықтары ханды алдап, „Сендерге патша 
тимейтін болд»>г, жастарыңды қара жүмысқа алмайды. Біз 
сіздерге көтерілісті қой деу үшін келдік*' деп әскерлер бас 
қамын істеп, ертіп барған қазақ ақсақалдарын сарбаздың 
қолына беріп, әскер Ырғызға қайтқан. ...Мүнан кейін



Ырғыздан жазалау отряды Октябрь айының орта шама- 
сында 300 дей отряд Аманкөл, Тәуіпке қайта шықты. Бул 
отрядқа Тәуіп, Аманкөл хандары сарбаздары Аманкөл бо
лысының Қараөткел деген жерінде кездесіи, пулемет, 
зеңбірек, винтовка арқасында 40—50 қазақ жастарын 
өлтіріп қайтады. Хан сарбаздары өлгеніне қарамай орыс 
отрядын қоршалап, жан-жағынан өрт салып, араласып 
соғыс уын тілегеніне орыс әтрәтінің көзі жеткен. Мунан 
кейін Аманкөл болысы ішінен екі тараптық эңгіме туып, 
патша жағының сөзін сөйлеп жүрген ақсақалдар Түрым- 
бет Қисықов, Арықбай Төртімбаев, Нүрпейіс Таубаев, 
Қалмырза Шыбынов, Сейділда Қондыбаев деген байлар 
өздеріне қараған ауылдардың прием жасындағы жас 
қазақ азаматтарын приемға бере бастады. Мүнымен бірге 
Ырғыз қаласының қасындағы Қызылжар болысының бо
лысы Қартбай Байзақов, Байғабыл Байзақов, Бижан 
Ақауов, Бижан Айтжанов дегендер өздерінің балаларын 
алып қалып, кедей балаларын пүлга сатып алып, қойдай 
қосақтап бере бастады. Патшаның жарлығында қазақ жа- 
стары приемға тегіс алынады дегенмен прием аларда жар- 
лығы алдаушылық болып шықты. Байларға бір қойшы, бір 
түйеші, бір жылқышы, бір сиыршы, бір қүдықшы деп, 
еңаяқ байға бес адамнан берді. Кей малы көп байларға 
6—7-ден малшы тастады. Байлардан приемға қара 
жүмысқа ешбір бай баласы кетпеді. Кейбір байлар өзінің 
малшылық ретінен ауысқан ілік жүрттарын, тамыр-таны- 
старын алып қалды. Мүнан ауысқан адам болса, өзінің 
ақысыз, пүлсыз приемшылар қайтып келгенше малын 
бағатын кедейлерді алып қалды. Мысалы, Қызылжар бо
лысының бірінші ауылы прием бергенде бүл ауыл қол ас- 
тында 200 дей үй бар еді. Сол үйлердің 19 бен 31 жас 
аралығындағы аз аталық Арғынның 6 үйінен, приемға 8 
адам ілінді. Осы 8 адамның ішінен Қүлашбай Дәулетов де
генді Аманкөл болысының 4 ауыл байы Берікбай 
Көшкінбаев дейтін 5 жылға ақысыз, пүлсыз малын 
бақтыратын малшы етіп алып қалды. Ноябрь айының 
ішінде Ырғыздан жазалау отряды елге қайта шықты. Бір 
бөлегі 500 дей отряд Тәуіп, Аманкөлге, бір бөлегі Кен- 
жеғараның Қызылкөл деген жердегі Айжарқын ханына 
сарбазына қарап шықты.

Тәуіпке қарап шыққан әтрәтке Бертілеу Қозыбақов, 
Ермағамбет Алаев, Нүрпейіс Таубаев дегендер басіиы бол- 
ды. Бүлар орыс әтретін түн ортасында „Қүйылыс" деген 
жерде хан сарбазының нақ үстінен қүлатқан. Жазалау 
әтрәті ханның сарбаздарын жан-жағынан қоршап алып,



пулеметті қүрып жіберін, қолына түскен сарбазды қыра 
берген. Мүнан кейін Әймәмбет хан, Әжіке хан, соңына 
ерген шамалы сарбазымен Қызылорда жағы на қарап 
қашып ке гкен. Қалған елдерде Аманкөл, Қызылжар болы- 
стары прием беріп отыр ғой, біз де берейік деген пікір 
туған. Декабрь айының ішінде бүл ел де прием беруге 
кірісе бастады.

Осы сапарда Кенжеғара болысының Айжарқын хан- 
ның сарбазына басшы болып жазалау әтрәтін ертіп 
шығушылар Кенжеғара болысының ақсақалдары: Назар 
Көбеков, Ермахан Қосмүратов, Көбеков Ыбыраштар бол
ды. Бүлар 500-дей әскерді Қызылкөл деген жерге ертіп 
барғанда көп әтрәттан бөлініп 70-80-солдат қазақ сарба
зына араласып соғыс салады. Бүл араласқан әтрәтті 
Айжарқын ханның сарбазы түтасынан қырып салып, жа
залау әтрәтінің мылтықтарын тартып алды. Мылтық 
қолына түскеннен кейін Айжарқын сарбаздарының 
көңілдері көтеріліп Орынбек Қызылбасов, Садуақас 
Бүқарбаев ... мерген болып, Қызылкөлге келген жазалау 
әтрәтінің қарауылшыларын атып түсіре берген. Жазалау 
әтрәттері Айжарқын ханның сарбазын бірден алу қиын 
деп Қызылкөл деген жерде окоп қазып, бекініп жатты. 
Мүнан кейін Қызылкөлде жатқан жазалау әтретіне 
Ырғыздан ғинуар айының ішінде қосымша 1000 қаралы 
әскер барып, Аііжарқын ханның сарбаздарын таратып, 
ханды қалаға жарандары Төлеген Болтаев, Есіркеп Хан- 
шекин, Қүрманбай Шалқаров, Мырзағүл Мыңжасаров де- 
гендермен бірге үстап алып келді.

Бүларды үстаған жерде ханның үйіне, жарандарының 
үйіне хан талапай саламыз деп барған ақсақал Ермахан 
Қосмүратов, орыс әтрәттарымен бірігіп, бастығы 
Айжарқын ханның үйі болып бірнеше үйлерді талан-та- 
раж еткен, әскерлер қазақтың жас әйелі мен қыз бала- 
ларына зорлық еткен. ...Айжарқын Қанаев, Әймәмбет 
Шобанов, Досқоған Назарбаев, Мырзағүл Мыңжасаров, 
Пірман Жасаев, Сәлеке Ӏзенов, жалпысы 200-дей адамы- 
на февраль айының ішінде атылу жазасы болады деп 
түрғанда патша орнынан түсіп, олар амнистияға үшырагі, 
аман қүгылды. 1916 жылы көтеріліс 1917 жылы ғинуар 
айының ішінде хандар сарбазының тарауымен басылды. 
Көтеріліс жасаған Айжарқын хан, Әймәмбет хан 
көтерілісі басылып, патша тағынан қүлағаннан кейін 
көтеріліс кезіндегі малдары талан-таражға үіиыраған бай
лар малдарын сүрап Кенжеғара болысынан Махан Алма
тов, Аманкөл болысынан Мәмбет Қодаров, жоғарғы



хандарды, бірнеіие ақсақалы меп уақытша қүрылған 
Ырғыздағы земский управа бастығы Хангерей Сейда- 
линнің алдына шақырды. Бүл турасында хабар байларды 
көзі бар малының көзін қайырып берді, кезі ж оқ сойылып 
кеткен малдарды ешкімнен сүрамасқа байлардан уәде 
алыгі, бітім берді. Бүл бітімді патша түскесін байлар бүзуға 
шамасы келмеді.

КР ОММ. 427-*. 1-т. 173-іс. 10—18-п.

№ 14 

М. ДАЙРАБАЙҰЛЫ

1916 ЖЫЛҒЫ т ө ң к е р і с  ЖАЙЛЫ 
ЕСӀТКЕН-БӀЛГЕНӀМ

Ырғыз қаласы маңындағы елдің көшпелісі жайлауда, 
жатағы (жарлылары) қыстаулары жанында пішен шауып 
жатқан кезінде 1916 жылы июль айы бас шамасында 1 9 
бен 3 1 жас арасындағы қазақ баласы соғыс майданына 
алынады екен деген хабар жайылды. Хабар расқа шығып, 
артынша көп үзамай 1 9 бен 3 1 жас арасындағы жастар 
фронттың қара жүмысына алынсын деген патшаның июнь 
жарлығы да „Қазақ" газетіне жазылып келді. Жарлық 
бойынша Ырғыз уезінен 1-ші авгуске дейін адам алынып 
болуы керек екен. Болыс-ауылнайлар алынатыи жастар 
тізімі мен тездік пен қалаға шақырылады.

Хабардың анығына қанған соң пішен шауып жатқан 
19—3 1 жастарының тумалары қала маңынан қашып, 
150—300 шақырым жердегі жайлаудағы елге барып, не 
қыларын білмей топ-топ болып сандалып жүреді. Бүл 
қауіпті хабардан шошыған ел не қыларын білмей, 
сасқанынан мал сойып тек тасаттық қүдай жолы қыла 
береді. Қалаға ауылнай-болыстардың барғанын тізім тап- 
сырады деп жек көріп, кей ауылдан ауылнай, болыстарды 
ел қалаға қатынатпайды. Ел көпшілігі еркімен адам бергісі 
келмей көтеріліс бастауға айналды. Қалаға келген ауыл
най, болыстар елдің көтеріліс жасайтынын қаладағы 
әкімдерге білдіреді.

Қала мен елдің қатынасы үзіліп, адам алу жүмысы ке- 
шеуілдеп кетіп баратқанда крестиянский нашалник Ша- 
рин 15 болыста ауылпайларды, билерді, ақсақалдарды 
шақырып, август айы ішінде жиылыс ашты, съезгс Орын- 
бордан виңе-губіриатыр келді. Үгіт айтуға. Ел съезден 
жақсылық бола ма деп қүлақ тікті.



Жиылыста Ырғыз уезіндегі айтқмш (оратор) Ораз 
Тотіүлы деген ақсақал елдің шошынған жағдайын, 
йурмш'Ы иатиіалар қазақтан соғыс к,ы:іметіш‘ адам алып 
бойын үйретпегенін жопе қазақ соғыс қызметіне альш- 
байдм деген бүрынғы патшалардың сөздері болғанын, осы 
жолы да ел патшадан согыс қызметіне адам алмауын талам 
етегшін айтып өтті.

Вице-губірнатыр, крестиянский нашалник патша жар
лығын қайтып алмайды, адам бермеушілік қарсылық бо
лады, елдеріңді үгіттеп жүмыс бітіріңдер деген. 
Вице-губірнатыр болмайды деген соң жиылысқа келген- 
дермен тыңдауға келгендер тез арада тарқамақшы болды. 
Сол кезде Ырғызда келіп жатқан атвакат Жанша Сейда
лин бар еді. Ақылдан адасып, сасып жүрген қазақтардың 
„қайтеміз?" дегендеріне Жанша расқот берсеңдер пат
шаға дейін ізденіп, адам алуды тоқтатар едім деген. Суға 
кетіп баратқан тал қармайды дегендей, бір сауал болар 
деп дәмеленіп, Ырғыз қазақтары ақша жиып беріп, 
қасына Тәуіп болысынан Исатай ақынды қосып, Жанша- 
ны ізденуге жіберіседі. Лай суда балық үстаушы ЖанЙіа 
біле түра болмайды демей, халықты дәмелендіріп жүріп 
кетеді. Бір айдан соң Жанша кеткен жағында қалып, Иса
тай келеді. Исатай қазақтан адам алмасқа болмады, Орын- 
бор, Мәскеудегі қазақ азаматтарымен бірігіп ізденіп, 
фронтқа адам алуда жеңілдік алдық деп келеді. Және 
Жанша мен Бөкейханов, Байтүрсыновтар қазақ бас тарт- 
пай адамын бере берсін, патшаға қарсылық етпей, өзіміз 
фронтқа баратын жастарға басшылар даярлап жатырмыз 
деген Ырғыз халқына сәлем хатын әкелді.

Исатай Сатыбалдыүлы әкелдік деген кеңшілігі мына- 
д й й  еді: малы 300 басқа толған байлардың баласы жасы 
тура келсе де алынбайды. Онан да малы көп байлар эр 
300 бас малына есептеп, жасы алуға тура келгендерден 
малшы алып қалуға болады, жәмшіктер, мектептерде бір- 
бір қара қызметкерлер қалмақ екен. Осы ретпен бай, 
қадірлі ақсақал, молдалар балалары фронтқа барудан 
тггіс аман қалатын болды. Бүдан халді адамның балалары- 
ның тізімде жастарын жоғарылатып, ия төмендетіп ауыл
най, болыстар алудан қалдырды. Сонымен фронтқа тек 
кгдей балалары ғана алынатын болды. Осыған анық көзі 
жеткесін Ырғыз қаласы жайында қыстайтын бүрыңғы 
Аманкөл болысынан көтерілісуші елдің жайлаудағысы 
(қаланың солтүстік жағы) қыстауларына соқпай Тәуіпке, 
қаланың түстік шығысыпа қарай көшіп өтіп, арасынан сар- 
бсг» жинаған. Әжіке Қаражаігұлы дегенді хан сайлаған.



Ханның сарбазына көшпей қалған елдерден де келіп адам
дар қосылып, саны 1000 жақын болған. Сарбаз қүралы 
қолдан соққан найза, бірен-саран қүс мылтығы берданке 
сияқты болған.

Осы сияқты Тәуіп елі де көтеріліскен Әмбет Қосанүлы 
(Әймәмбет Шобанүлы болуы керек — ре</.) дегенді хан 
сайлап, маңында сарбазы 1000-дай болған. Бүл екі хан 
сарбазы жүретін жерінің жөні бір, арасы жақын 
болғандықтан күнбе-күн хабарласып түрады, қаладан 
шыққан әскер болса күіи біріктіріп соғысуға уәделеседі.

Кенжеғара болысы елінен сарбаз бөлініп, ханы 
Айжарқын Қанайүлы болып, Торғай — Ырғыз арасында 
Қызылкөл деген жерде жатады.

Қызылжар болысы елінен көтерілушілер Миялы деген 
жерде жатады. Тайшым Орысүлы дегенді хан сайлап. 
Бақсайыс болысы елінен көтеріліскендері Жүмағазы де
генді хан сайлап алады.

Белқопа болысынан бас көтергендер Сейсекен дегенді 
хлп сайлап алады. Осы кезде, әктәбірдің ішінде, Иманкөл 
болысы мен Қызылжар болысы сарбазға барып, қалаға 
кедей балаларын фронтқа жібере бере бастайды. Онымен 
қатар әкімдері кеңесіп, Аманкөл, Қызылжар болыстары- 
ның көтерілісшілерін үгіттеуте ақсақал, билерді жібереді. 
Аманкөлге жіберілген ақсақалдар қорқып бала алмай ке
ле ді. Қызылжар көтерілісшілері бастығы Тайшым болып 
үгіттей келген 5 ақсақалды өлтіріп өртеп жібереді. Ол 
өлгендер мыналар: Ағымбай Беркімбайүлы — бай, сауда- 
гер, Қойшыбай Қос қүлақ үлы — ақсақал, сол кезде бала
сы ауылнай, Омар Шынарбайүлы — би, Сағындық 
Оспанбайүлы — ақсақал, бай, Қожақ бай, ақсақал. Бүлар- 
ды сарбаз алдынан шығып Көлкеш деген жерден үстап, 
Ағымбайды сол арада үйінде өлтіреді, қалған төртеуін Мия
лы деген жерде, көптің ортасына апарып өлтіреді.

Тайшым деген хан шықты,
Сағынай деген паң шықты.
Терезеден атқанда,
Хан көкемнен жан шықты,—

деген Ағымбай қызының жоқтауы қалған. Сағынай Тай- 
шымның сол кездегі жолдасы — ақсақалы — Тайшым — 
Сағынай 20-шы ауыл азаматтары еті тірі, кедей шаруалар, 
тентек, жау жүрек адамдар.

Басқайыс болысынан көтерілуіиілер басшысының бірі 
Пірәлі Жүсіпүлы үсталды. Пірәлі орысша оқыған, үзбе-



стоп 15 жылдай болыс болып келген адам, өзі бай. 
Пфоліш қалаға кетейін деп жатқанда үстаған.

Қызылжар сарбаздары Талдық болысы песірін қалаға 
тізім тапсыра келе жатқанда үстап өлтіреді, қалаға 40 км 
„Жамсінқүм” деген жерде эр болыстан көтерілушілер байлар- 
дың жылқыларын айдаи алый, аттарын бөлісіп мініп алады.

Өктобірдің бас кезінде фронтқа адам алу, көтерілісті 
басу жүмыстарын басқаруға Ырғызға Ақтөбенің уез бас
тығы Лекторский деген келеді. Аманкөл елінің 
көтерілісшілеріне үгіттеуге адам бара алмаған соң және 
көтерілушілерді байқауға, қасына 50 солдат әтірет алып, 
Аманкөл болысынан ақсақал, билерден он шақты адам 
ертіп Лекторский Аманкөл сарбазына қарсы шығады. 
Әтірет Ырғыз бойын төмен жағалап кетіп, қалаға 40—45 
км жерде Түктіғүл дегеннің қыстағына барып бекініп, сол 
жерде Аманкөл сарбазына үшырасқан. Әтірет қыстау аз- 
барында түрып атып түрғанда, сарбаз жақын жердегі 
қү^інан шыға шауып әтірет үстіне қаптап кеткен. Сол кез
де әтірет оқтары қоржында екі атта түр екен. Айқайдан 
үріккен аттар байлауын үзіп қашып кеткен. Ол аттарды 
сарбаздар үстап алған. Сонымен солдаттарда оқ өте аз 
қалып, қазақтар қамап түрған. Енді араласып соғысса 
жеңілетін болған соң, Лекторский сарбазға бітім жа- 
сайық, адам алмаймын деп сөз алған. Сарбаз басшылары 
ойласып, адам алмаса біткісі келіп сөйлескен. Сол жерде 
Лекторский сарбазды қасындағы ақсақалдары арқылы 
сендіріп, адам алмасқа, көтерілушілерге жаза қолдан- 
басқа шарт жасап, мөр басып, екі жағының өкілдері 
қолдарын қойғызып қағаз береді. Және де қасындағы 1 0 
шақты ертіп келген ақсақалдарын сарбазға сол жерде 
шарт бойынша шығарып беріп, Лекторский солдаттарымен 
қалаға қайтады.

Қолына ггүскен ақсақалдарды сарбаз жігіттері сабап 
өлтіруге айналады. Бірақ сарбаз ішінен ақсақалдардың 
әрқайсысының жақын туысы табылып, арашалап, 
өлтіртпей, түбінде қалса оларды өлтірер деп сол күні түнде 
көбісін қалаға қашырып жібереді. Сонымен қалаға қашып 
келген ақсақалдар мыналар: Сәндібек Бекмырзаүлы — 
бай би, Арықбай Тартымбайүлы — бай-болыс болған, Дай
ра Қаражанүлы — бай-би болған, т. т. Сарбаздың қолында 
гүтқында қалған Түрмағамбет Қисықүлы деген бай-би 
оқыған адам.

Лекторский қалаған соң, сарбаз өздерінің алдауға 
түскені туралы анық хабарлаған. Сарбазға бармай қалған 
Аманкөл елінен адам фронтқа алынып жатқанын білген.



Сонымен көтерілген елді басуға өктәбірдің аяғынан ба
стап Ырғызға патша әскері келе бастады. Ноябрь айының 
аяғына дейін Ырғызға 10 мыңдай атты, жаяу әскер келіп, 
бірсыпырасы Торғай кетті. Әскерді бастап Лабриентиеп 
деген генерал келген. Сол жылғы ноябірдің аяқ кезінде 
Тәуіп сарбазына қарсы 500-дей қаладан әскер шығады.

Миөзек қүмы деген жерде, қаладан 35 км Аманкөл, 
Тәуіп сарбаздарының біріккен бір бөлегі 500-дей адам, 
Қүмөткел деген жерге келген әскер емес, әскерге пішен 
тасуға келген көп түйе, шамалы қарауылмен деп естіп, жа- 
сырынып жатқан әскерге қарсы шауып, пулеметтен 50— 
60 адамы өлген. Сол жерден сарбаз кейін Тәуіп жеріне 
қарай шегінген. Қаладан бойын аулақ салуға кіріскен. Бул 
соғыста әскерден 2—3-дей-ақ адам өлген, Шетте жүрген 
қарауылдары Қазақтан өлгендердің ішінде Аманкөл болы
сынан Қошмамбет Есенүлы, Тәуіп болысынан Башен Ша- 
менар Көмбекбайүлы, Пірәлі Алмасүлы дегендер болған.

Сарбаз кейін шегінгесін әскер қалаға қайтты. Мүнан 
тек декабірдің ішінде Аманкөл, Тәуіп сарбазына қаладан 
1500-дей әскер шықты. Көп зеңбірек, пулеметпен бүл 
әскерге екі ханның 2000-дай сарбазы қарсы шығып жа
тыр. Там деген жерде кездеседі. Сарбаздар әскерге ара- 
ласып үрысқысы келіп бү жағынан бөлініп шығып көрсе, 
зеңбірек, пулемет, бинтопкемен әскер жақындатпаған. 
Бір бөлек сарбаз әскердің бір жағынан ат қойған екен, 
пулеметтен сарбаздың 30 шақты адамын қырып салған. 
Әскердің сол күні 4—5 адамы, атты қарауылшылары 
өлген. Өлгеннің ішінде әскерді бастап шығып жүрген 
Аманкөл болысының 5-ауыл азаматы Жабағыүлы деген 
еді. Оны сарбаз мергендері алыстан атып өлтірген дейді. 
Сарбаз шегініп, бойын аулаққа салды. Ертесіне екі жау 
бір-біріне алыстан атысып, кешке таман әскер шегініп, 
қайтқан сияқтанып, қарасын көрсетпей кетеді. Кешке екі 
ханның сарбазы Шатырқүм деген жерге қонады. Аманкөл 
ханы Әжеке әскері түнде келіп бізге тиер, бөтен жерге 
аударылып қонайық дейді. Тәуіп ханы Айымбет әскер 
алыста қалды, түнде қайдан келсін, патша әскері түнде 
үрлап тимейді деп түнде көшуте көнбейді. Тәуіп сарбазы 
қалатын болған. Аманкөл сарбазы да қарайлап, дем 
алғысы келіп, Әжекеңнің бүгін бізге әскер тиеді дегеніне 
сенбейді. Сонымен түн ортасы кезінде әскер келіп қалды 
деп Аманкөл сарбазының қарауылшысы хабар береді. 
Айтқанымен болмай, әскер гірожекторымен сарбаз 
жатқан жерін жарық қылып анықтап алып, үйқылы-ояу 
қамсыз жатқан сарбаз қостарының үстіне оқ, зеңбіректі



жаудырады. Сарбаз адамдары қорқып, сасқаннан 
қараңғы түнде аттысы атты, жаяуы бет бетіне бытырап 
қашады. Хандар сол түнде сарбаздарынан айрылып 
қалады. Сарбаздан сол жерде 10— 15-дей адам өлген де- 
седі, Қостары, азық-түлік, киім-кеиіек сияқты заттары 
қалған. Осыдан соң Әжеке хан 30 шамалы үймен көше 
қашып, Тоуін жерінен әрі өтігі, елсіз Қарасеңгір-Дүздақ 
деген жерге кеткен. Айымбет хан қолға түсіп түтқынға 
алынған.

Сарбаз тараған соң ауылнай, болыстар елін орын-ор- 
нына қайтарып көшіріп әкеліп, жасы тура келген, сарбазға 
қатысқан жастарды ауру-сауына қарамай фронтқа айдат- 
ты. Сарбазға қосылып көшіп кеткен үйлердің қайта орны
на келгенде үкіметті жоқтап қалған ауылнай болыс, атқа 
мінер ақсақалдар, бірсыпыра малын тартып-талап алды. 
Сендер шайкісіңдер деп.
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№ 15
ҒАББАС С АЛА МАТҮЛЫ 

ТАТЫР СОҒЫСЫ

1916 жылғы патшаның июнь жарлығы қазақтан 18 
бен 3 2 жастың арасындағы балаларды әскерге аламыз де
ген Николай патша заңын естігеннен кейін 4 ауылдағы 
Айдерке деген ел руы (Қүттық, Тілеп деген ел атанады. Үй 
саны 256, жан саны 1617 еді) көшпелі халык,.

Патша жарлығын естігеннен кейін бүрынғы жеке 
көшуді тоқтатып, Қошалақ құмына (Жіңішкетүз, 
Үлкентуз жерлеріне) көшіп келіп, сиына бастап „Аһ, аһ 
аруақ, қудай! Жәрдем бер! деп, жалғыз баласы барлар 
жалғызымды қалдыр, көп баласы барлар көп баламды 
қалдыр" деген тілек тіледі. Жайлау толған зар. Ақсары 
бас, қарақасқа мал қүдайы беріп, бар адам барынша, жоқ 
адам әлінше садақа салып, мал соя бастады.

Мүнымен қатар елдегі ақсақалдар, жас жігіт балалар 
жиналып, жүртшылық етпек болып, сөз көтеріп, ауыл 
ақсақалдары жігіт ағаларымен Бек Сарманүлы деген 
„Қүттық", „Тілеігторге" ескертіп, хабарландырып: ертеіі 
„Үлкен Қопадағы" Әбділда мошітіне барып жиылыс етіп,



бас қосалық",— деді. 18 бен 32 жас, оның үстіне үлкен 
кісілер де Қопадағы жиылысқа шақырылды.

Қорқып, бүғып отырған адамдар бәрі жарияланды. Бас 
болып жүрген де бәрі риза болып, ертеңіне тайлы- 
таяғымыз қалмай мәжіліске бардық. Барғаннан кейін 
екібас намаз оқып, қол жайып, тілек тілеп, жүрт жиылып 
жариялагі, молдаға (600) шамалы адам, алды 5 сом, арты 
бір сомнан садақа беріп, мешіт жанында жиылыс болды. 
Мәжілісті шақырушы — Сарманүлы Бек ашып түрып, 
түгелдей патшаның әскер сүрағанын, онан кейін ӀИайқы 
Қүлжанүлы болыстардың әскер беремін деп жатқанын 
естіртті. Онымен қатар Қүттық, Тілеп деген Арғын ішінде 
аз атаның заң алдында Қүлжанұлына жем болып, жылма- 
жыл патша салығынан тысқары 4—5 жүз қара мал салық 
тартатынын ескертті.

— Бізге қүдай жәрдем бермесе, ешбір жәрдем ж оқ,— 
деп жүртқа айтып, жиылып отырған халық онан жаман 
күніміз... Қазір адам бермей қалсақ, жиналып жатып ал- 
сақ, сарбаз болса онда... Торғай уезінің халқының адам- 
дары, ерлері бар, олар нендей тіршілік, жүртшылық етер 
екен? Осыған Арғын халқының бастығы Қорғанбек 
Дәуренбекүлына барсақ, Төкеүлы Смағүлға барсақ, не 
ақыл айтар екен?

Бүл жерде Аңдамас ақсақал, Әбділда Бекжанүлы:
— Сарбаз болу жаман болады, жастар көнсе, бару ке

рек әскерге. Бірақ Қүлжанүлына сөйлесіп, осы бастан не 
сүраса, соны беріп, адамдарды қалдыру жағына кіріс- 
сек,— дегенде жүрт шу етті.

— Сен Әбділда, малың бар. Сен Аңдамас Қүлжанүлы- 
ның жан сүйер биісің. Екеуіңнің балаң қалар. Басқасы 
қайтеді?

Бүған отырған жастар күйініп, отырған жүрт айтты:
— Бектің айтқаны дүрыс. Смағүл Төкеүлына барсын. 

Қорғанбек Дәуренбекүлына барсын. Солар не айтар екен? 
Барып келген соң жүрттың жүртшылығы бар ғой. Сонан 
кейін сарбаз болсақ,— деп уәде қылды.

Сарманүлы Бек Қорғанбекке баруға жүрмекші 
болғанда көмекші Ерден Сырбайүлы атқосшылықта бол- 
ды. Аңдамас екеуіне жүрт алдында айтты:

— Үлкен ақсақал ауылына барасыз. Түзу сөзін айту 
үшін және ірі хан орнына жай баруға болмайды ғой. Бір 
нәрсе жіберсеңдер, сыйлыққа ырымды,— деді.

Сол жерде жиналған халық адам басына бір сомнан 
(600) ақша жинап, бай Әбділда бір ат 60 сомға сатып, бір 
түкті кілем Сарманүлы өзі алып, Төбет баласынан бір қара



пар 90 сомға сатып алып, екі күннен қалмай жол 
жүрмекші билды.

Бүл иіоннің 25-і күні еді.
Халық тарағаннан кейін Бекжанулы Әбділда жиылған 

халықтың барлыгы Сарманулы Бекке ауып кеткенін біліп, 
не болса да (бүрын Бек Сарманүлы штатта Әбділда Сар- 
манұлына қарсы болатын) бүіін табыспақшы ниетімен 
үйіне қонаққа шақырды Сарманүлын. Сарманүлы басқа 
жігіттерге айтып, өзіне ниеттесінен 8 жолдас алды. 
Айтқан қонағына барушы:

1. Ахмет Тобажанүлы.
2. Тәжіғүл Манашбайүлы.
3. Есекей Тышқанбайүлы.
4. Саламатүлы Ғаббас.
5. Хамза Мыржақүлы.
6. Тоба Аңдамасүлы.
7. Сейдахмет Төбетүлы.
8. Күмісбайүлы Әбдіразақ.
Ескерту: Бекжанүлы Әбділда 600 қой, 120 жылқы, 

80 сиыр, 25 түйесі бар. Тілеп деген атаның Қараменде 
деген түқымы, бай ақсақал. Қүлжаүлдары Қүттық, Тілеп 
патша салығынан сыртқары салық жылына 4—5 жүз бас 
малды Әбділда арқылы алдырады.

2-ескерту: Аңдамас Көтібарүлы (Қүттық, Тілеп) Тілеп 
деген атаның 90 үй, бір табаннан айнымастан 16 жыл би 
болған, Қүлжанүлының туысы, Әбділданың тумасы. 
Әбділдаға қарсы келген, Қүлжан баласының жағына 
шықпаған адамдардың билігін бермей қорқытады.

Әбділда Бекжанүлының үйіне барған қонақтар:
Сарманүлына барған соң, ақсарбасқа қой сойып, 

түнімен қара тілді қақ жарған Аңдамас сөз сөйлеп табыс
пақшы болды. Сарманүлы айтты:

— Ағайын, біз күні бүгін таңда не айтайын? Ертең кел
ген соң Қорғанбек, Смағүлдан халық тыным болса, ағайын 
боламыз,— деп уәде берді.

Ертеңіне Әбділдадан сарықасқа атын алып, Төбетүлы- 
нан қара нарын алып үйіне келді. Бір күн кір қоңын жиып, 
ертеңіне жүріп кетті.



Смағүл Төкеүлыныц,
Қорғанбек Дәуренбекүлыньщ сөздері

Сарманүлы Бек „Аққүдық" жеріндегі Мерген деген 
атаның үлы Шынболдың болысы 3-ауыл Смағул 
Төкеүлына келді. Бүл ақсақалдың айтуы Сарманүлы 
Бекке:

— Жүрт жүртшылық етсе, жиналған азаматган әскер 
бермейміз десе, сарбаз болуға мен қарсы емеспін. Халық 
жүртшылық етпесе, мен жалғыз жатқан адаммын,— деп 
жауап берген.

2. Жәнібек хан нәсібі Қорғанбек Дәуренбекүлыньщ 
Сарманүлы Бекке айтқан жауабы:

— Бір қара нар, бір кілем әкелдің аруаққа. Ол көптің 
беріп жатқаны. Солдат сүраса патша ағзам, ол патшаның 
әмірі, қүдай, аруақ бүйрығы. Сіздер солдат бермейміз деп 
көздің қарашығындай Қүттық, Тілеп патшадан қорлық 
көресің. Аңда, абайла, аңда! Еліңнің үлкен-кішісіне сәлем 
айт. Ж оқ, тарта бер,— деп үйінен Сарманүлын шығарып 
жіберген.

Жолдас Сарманүлы Бек осы бетімен елге келіп, үш күн 
ренжіп жатып алған. Сол кезде Аңдамас Көтібарүлы, 
Әбділда Бекжанүлы Қүлжан баласына жиылысты айтып 
қойып, Қүлжан баласы Шайқы болыс Сарманүлының бір 
ер-тоқым, бір сиырын тартып алып кеткен.

Бек Сарманүлы Қүлжан баласының істеген істерін ес- 
ке алып, не болса да мен сарбаз боламын, маған патшадан 
қайран жоқ, жақсылық болмайды,— деп сарбаз болуға 
бел буып, Қүттық, Тілеп деген елге сөз жүргізе бастады. 
Ж әне Төкеүлы Смағүл сарбаз болыңдар деп қуаттаған 
еді.

Ағүс айының аягы, сентябрь жүлдызының бас кезі үй 
басына екі адам — біреуі әскер болып, жинала бастады. 4 
ауылда „Қара түбек" деген жерде сарбаз қосын тігіп, 4 50 
адам болдық.

Ескерту: Июль-ағүс айындағы Торғай уезінің 
қаласындағы, еліндегі бөлініп жатқан жиылыс сарбаз бо
луға табандылық еткен жағдайын мен жазбай өтемін. Се- 
беп жолдас Шәріггүлы маған тапсырмасы, тек қана Татыр 
оқиғасын жазып беруім себепті.

Бізде қүрал жоқ. „Қара мойын" деген ел, көбі қыпшақ 
болады, Қайранбай Жақып үлы деген екі үстаны әкеп, 50 
адам басы бір қылыш, бір найзадан соқтырдық. Жалғыз 
мерген атқыш Қайралап Кемсізбайүлы доі'он бар. Бір алты 
атар жай мылтығы бар. Басқа сарбазда балта, үнбелі



шоқпар. Осы жағдаймен жан-жаққа адам жіберіп жатыр- 
мыз.

„Корібоз Қабақүлы сарбаз жинап жатыр1* дегсні хабар 
күнбе-күн с і л ы і і  түрдық. Біз „Сарманүлы Бек бастаған қол 
жиналып жатырмыз14,— деп 450 адамды „900— 1000 
адам болдық" деп жатырмыз.

Молданың үгіті

Торғай уезінде атақты Байтуүлы Салық деген бай, 
молда бар. Торғай халқы жартысы „солдат береміз, жар- 
тысы солдат бермейміз"— деп сарбаз болып жатқаны 
естіліп жатыр ол кезде. Бірінші патшаға жағыну, екінші 
халықтан мал, ақша жинап алу ниетімен қағаз жүзінде 
үгіт таратуға сөз берді.

— Уәлбуху үллмезит
ар ахулолла уатазиғүл урм — бүл арабшасынан 

қазақшасы: дүние опасыз, қүдай солдатқа ғүмыр, өзі 
алынды" деген сөз болды және арабшадан көз сөз жазған, 
жазуының тәржімасы жоқ. Қазақша мағынасы мынау:— 
Медина қаласындағы Мухаммед пайғамбардың күзетшісі 
Зайнеп Ғабиден нәсібі Махсүд Сапамен пайғамбар 
күзетшісі пайғамбар тірі адамдай сөйлесіпті. 16— 1 7 жыл 
хатер жыл халыққа. Сондықтан ақ патшаның алдында бо- 
луын тілеу, тілеуін тілеу, соған салауат айту, 2-ші патша
ның әмірін екі айтқызбай орындау керек. Бүл сүндет. 
Пәнде үммбетім білсін. Екінші байлар және қара шаруа- 
лар! Күнде зүлымдық көбеюде. Кейбір сауат жоқ, зекет 
жоқ, әйелдер бетін ашып, күнәға батты. Қайыр-садақа 
жоқ. Үлық, аруақты бабалы адамдардан болса, билермен, 
бас адамдармен сөйлесіп, ақыл сүраудан бас тартып түр. 
Сондықтан тар заман жақын қалды. Жүрт түгел тілеп, 
тәубаға қайтсын. Алхамдулла, сонда заман оңалады. Үлық 
пайғамбар күзетшісі Мүхамед Сапа"— деп қойылған 
қағазын Байтуүлының туған інісі Ахметжан Асанүлы әкеп 
тагісырған сөзді.

Жиналған сарбаз садақа бергелі түрдық, бір жаным 
қайда болуға белгісіз деп. Ахметжанға 50—60-сомдай 
барлығы садақа беріп еді. Сарманүлы Бек:

— Қүдай дегенді, патша дегенді, аруақ дегенді қою 
керек. Қүдай, аруақ таза емес. Алдымен пара алады. 
Менің бір қара нар, бір атым, түкті кілемім кетіп қалып 
отыр. Аруақ таза болса алмас еді. Барлық қырсық байлар- 
дан, аруақтан өлсек, қүдай иманды береді, бермесе, кет-



кеніміз",— деп сарбаздарға ұрсым, ... (түсініксіз) керек 
деп таратыи жіберді.

Сентябрь айының 25—26 шамасында Қостанай 
уезінен „Торғайдың жиналған сарбаздарын басу үшін сол
дат шықты" деген хабар алдық. „Ақшоран бастаған бул 
солдат Торғайда Семиозер районы арқылы Қаралақ өзбек 
болысы әскерді бастап келе жатыр" деген. Бүл әскер 
100— 150 солдат дейді. Осыған дайындалсақ, қарсы 
соғысқа деген. Бүл хабарды есітіп енді мүндағы Кәрібоз 
Қабақүлы бастаған қолына хат жазып, Сарманүлы Бек 
Зейнен Бектемірүлы деген жігітті жібертті, 2 атпен 120 
шақырым шамасындағы сарбаздардан ертең кешке 
қайтып келді.

Кәрібоз Қабақұлының хаты

Ӏнім Сарманүлы Бекке.
Сіз жазған хаттарыңды алып, жүртшылық істеріңізге 

ризамын. Сіздерге келе жатқан жау — бәрімізге бірдей 
жау. Бізге де не жақсылық болмақ? Болмас. Сіздерге біз 
барынша жиналған сарбаздармен барамыз. Келер күні 
сіздерге жақындағанда бізге бір күн бүрын хабар айт. 
Өзім де біліп отырармын. Біздің жаңалық хабар мынау: 
Түркиедегі Әнуарбек паша Бүхар әміріне келмекші. Тор- 
туыл Мейрам хажы хабар алыпты. Ислам жолындағы 
мүсылман түріктерге жәрдем бермекші (бізге ешбір 
үкіметтен жәрдем жоқ. Бірақ Ресейдегі жүмыскерлер (ра- 
бочы) жәрдемші деген сөзді Эли деген айтыпты. Түбі 
Қыпшақ, оқымысты бала дейді.

Бала сақ бол! Күзетті мықта, сарбаздың!
Кәрібоз Қабақүлы.

Қостанайдан шыққан Конский атты 
солдатпен сарбаздың согысы

Күнбе-күн Қостанайдан шыққан солдаттардың қай 
жерге келетінінен, қай жерге қонатынынан біздің сарбаз- 
дар хабар алып отырды. Бірақ молдалар сарбаз арасына 
келіп, әлі де ойланыңдар, қырылып қалмаңдар!”— деп үгіт 
және бірнеше өтірік хабар, қорқынышты таратып отырды. 
Жиналған сарбаз жастар: „Өлсек шейт, өлмесек қазы де- 
ген аузына сөз кіріп, солдатпен соғысуға қүмар болды. 
Бірақ қалай соғысу ретін таппады. Біреу күндіз араласып 
тиейік, біреуі — түнде қонақ қылып, оңаша үй тігіп, сол-



дапарға в'г тартылып жатқанда: "Сориа әкел!" деген уран- 
мен тиейік"— деп сөз байласты.

Октябрьдің 8—9 күні Қоңыраулы сағасы Оспан қожа 
деген молданың аулына қонып, сол жерде „Алдыңдағы 
Қара түбек" деген өзеннің бойында сарбаз жатыр" деген 
сөзді келе жатқан солдатқа Ожан 8 ауыл азаматы Жүсігі 
баласы Қошқар айтып, солдат бастығынан алгыс алыпты 
және де „осы жолмен жүрсеңіз өте хауіпті, өте сақ бо- 
лыңыз" деген, қару-жарағыңызды дайындап, сайлап 
алыңыз деген бірнеше сөзді айтқан көрінеді (Ақшораның 
айтуынан).

Бүл Татыр соғысына қатысқан адамдар

1. Сарманүлы Бектің сарбазы 450 адам.
2. Аққүмнан Кәрібоз Қабақүлы бастаған қол 397 

адам.
3. Қыпшақ Қияқбай Үркімбайүлы бастаған қол 2 50 

адам.
4. Мергеннен Тынымүлы Омар бастаған қол 1 00 адам.
5. Қырық мылтық Аманша Бектегенүлы бастаған қол 

60 адам.
6. Ожан 7 ауыл Ақшоран бастаған қол 35 адам.
Барлығы 1257 адам.
Ескерту: Аққүмнан Қабақүлы бастаған қол 9 октябрь 

күні кешке келді. Сол күнде мүздың алды қатып, арты 
қатпаған кезі. Тайыз көлдер адам көтермеді. Өзендер 
адам көтермейтін еді.

2-ші. Сол күні айдалада Бекжанүлы, Аңдамас 
Көтібарүлы 4 ауылдан жиналған Сарманүлы Бектің бас
таған қолына түнде келіп: „Қырылмаңдар, балалар! Қабақ 
үлының үгіт соғысына ермеңдер!"— деп туысқандарына 
„тараңдар!" деп үгіт жүргізеді. Бірақ жиналған сарбаздар 
Әбділда баласы мен Аңдамас баласын түнде әскер арасы- 
нан шығарып жіберді Сарманүлы Бек.

Соғыс күні

1 0 октябрьдің ертесімен түрып, азан айтып, күн шығар 
шықгіаста „Татыр көлінің бетіне қарай бет алып жүрді". 
„Алқау" деген жердің жүмсақ қырында: 1) Қабақүлы ба
стаған қол; 2) Сарманүлы бастаған қол; 3) Тынымүлы ба
стаған қол; 4) Қияқбай бастаған қол; 5) Аманша 
Бектегеғгүлы бастаған қол; 6) Ақшоран бастаған қол бас 
қосып жиылыс ашты.



Ең бастық Кәрібоз Қабақүлы болды, мың басы агы- 
нан. Екінші — Қияқбай Үркімбайүлы — жүз басы. 3) 
Ақшоран — жүз басы; 4) Сарманүлы Бек — жүз басы; 5) 
Тынымүлы Омар — жүз басы; 6) Аманша Бектегенүлы — 
жүз басы; Қалған адамдарды елу басы, оң басы етіп 
белгілеп, жауға қарсы айқай, шабыспен кірісуге, арала- 
суға уәде байласты.

Сарбаздар күркіреп, атқа мініп, сәске шамасында топ- 
топ бөлімдермен жүре бастады.

Сол кезде көк қоян алдынан түра қашты. Жүріп бара 
жатқан әскер „алдынан қоян қашса — олжа" деп жатып, 
қоянды қамап алды. Бірақ көк қоян соншама сарбаздың 
найзасынан қүтылып кетті. Әскерлер „бүл қамап олжа бо
лады, не біз аман, өлмей қүтыламыз екен" деп әртүрлі 
сөзбен жүрді.

Сол кезде қара туман түсті. Осы түманмен араласып 
қалайық деп жүріп келе жатқан туман арасынан Татыр 
көлінің жағасында қарсы келе жатқан солдаттарды 
көрдік. Солдаттар аттарын, көліктерін жинастырып, 
қатармен мылтық жаудыра бастады. „Ал қапта, қапта!" 
деген үран бастықтардан болды. Сол үранмен Тыным үлы 
Омар бастаған қолдан Мерген атаның үлы Жүбан 
Кішкенбайүлы деген азамат бірден шауып барып оққа 
үшты.

Екінші жүз басы — Ақшоран мылтыққа үшты.
Мүнан кейін сарбаздар бет қарап түра алмай, қаша 

бастады. Қабақ үлының әскері бірден қашып кетті. Татыр 
көлінің солтүстік жағы Сары су деген өзеннен өте қашты. 
Солдат сарбаздың қашқанын көріп қуа бастады.

Конский солдаттың қылықтары

1. Конский (атты) солдаттан 15 шамалы адам бөлініп 
келіп, Сарысу жағасындағы Қүтыбай көңіне келіп, өрт са
лып, мүның ақшаларын талап алды.

2. Қүтыбайүлы Мәметектің әйелі Ақсисаны басып, та- 
лыгі қалғаннан кейін қылышпен басын жарып кетті. Осы 
күні Торғай қаласында отыр. Тағы да солдат зорламаған 
әйел, бала қыздардан осы аймақта қалған жоқ.

3. Асан Жүніс баласының қыстау үйін өртеп, мүлкін 
талап алды.

4. Қыпшақ Қисабай хажының қыстауын өртеп, мүлкін 
алды.



Согыстан влген сарбаздар
1. Ақшоран — жүз басы.
2. Көшкіибайүлы Жүбап.
3. Жанқылыш Ерденүлы.
4. Зейнен Бектемірүлы.
5. Асан Жүмықүлы.
6. Иірбай Таңқыүлы.
7. Барлық Базылүлы.
8. Ақтас Шынтасүлы.
9. Қисабай хажы.
Тағы басқалармен 35 адам өлді.

Конский (атты) солдаттан өлгені

3 солдат бірден өлді, 2 солдат найзадан жарақаттанып, 
Торғай қаласына келіп өлді. Барлығы 5 адам.

Солдатты өлтірушілер

1. Қияқбай Үркімбайұлы алты атар мылтықпен атып 
өлтіріп, бір қара қасқа арғымақ алды.

2. Әсемқазы Тобажанүлы төрт солдат ортасында 
қалып, жаяу төбелес жасап, найзаласып, шаншып өлтірді. 
Тобажанүлы Әсем қазір тірі. Басы, қолы қылыш тиіп, 
кесіліп, бір айдай жатып, тәуір болды.

3. Байзақ Қүттыбайүлы найзамен шаншып, бір солдат 
өлді. Тағы екі солдатты найзамен сүққылап, ауыр жа
рақатты болып кетті. Сол күні солдат Олжа деген көлдің 
басына түнеп, түн ортасы кезінде Торғай қаласына кетті.

Өртенген үй саны 4 ауылдан 28 үй, мал-мүлкімен 
күйіп, таланып кетті.

Отырған халықтың қашқаны

Татырда соғыс болатын күні 4 ауыл Қүттық, Тілеп де
ген елдің бір адамы қалмай, әйел, еркегі Қошалақ қүмы, 
Жіңішке түз деген жерге үйін тастап, қара бастарымен 
босып кетті.

Сарманүлы Бек бастаған қол қалды, 400-дей адамы- 
мен. Бізден 1 2 адам өлді. Бір адам жарақатты болды.

Сармаігулы Жетімек қолына оқ тиіп қалды. 15 ат, 28 
үй мүлкімен өртенді...



Татыр соғысына өзім қатыстым. Сол уақытында Сар
манүлы Бектің бастаған қолының хатшысы әрі елу басы 
болдым. Менің бүл жоғарыдағы жазғаным көзбен көрген- 
дерім.
КР ПМ. 8П-қ. 6-т. 116-іс. 29—38-п.

№ 16

СӘБИТБЕК ЫСҚАҚҰЛЫ  
„ӘТТЕҢ, ӘСКЕРИ-СОҒЫС 

ТӘСӀЛӀНӀҢ ЖОҚТЫҒЫ-АЙ!"

Ертеде бүл аймак, Торғай облысы атанды, осы біз 
отырған кішкене поселке Торғай қаласы атанушы еді. 
Уезд бірнеше болыстан түрады. Болыстар ауылдарға 
бөлінеді. Қалада алты класты қалалық мектеп бар, кей 
ауылдан ашылған үш класты мектеп бар. Бүлардың бәрі де 
орыс тілінде оқылатын мектептер. Мен Тосын болысы № 
2-ші ауылға жатысты кедей шаруаның баласымын. Ауыл- 
дық мектеиті бітіріи ол кезде қалаға көшіп келіп оқытып 
жатқан Тосынның болыстық мектебіне түсіп оны 1915 
жылы Ақшығанақ болыстық мектепте бітіріп экзаменді 
осы қалада бердік (Ақшығанақ осы кезде XXI партсъезд 
совхозы отырған жер, сол жерге болыстық мектеп жаңа 
салынған кезі). Бүл екі ортада қалалық мектепке „Тургай- 
ское Высшее начальное 4-х классное училище1' деп атақ 
берілігт Оүрынғыдан дәрежесі асты. Мүның екінші класына 
түсіп оқып жатқан кезім, 1916 жыл.

Мүны қазақтар прием жылы деп атап кеткен. 
Қазақтан солдат алатын болыпты деген қозғалыс біз 
оқуға жүрмей-ақ елде басталып елдің дүрлігіп жатқан 
кезі — август, сентябрь, октябрь — осы үш айда Арғын 
елінен бір хандық, қыпшақ елінен бір хандық қүрылып 
сарбаз жинап та үлгеріп қалды. Мүны қаладан 8— 10 
шақырым оңтүстік жақтағы жазық қопа табаны баян 
елдің қысқы қонысына келіп қонған халық Арғын ханы
— Оспан Шолақовтың қосынынан жай көзбен қарап 
көріп түратын болдық, ығы-жығы жүйткіген салт атты 
адамдар, тігулі үй — осыларды көріп түрамыз. Осы сарбаз 
қосы көрінісімен-ақ қала үкіметі етек-жеңін жинап, 
қаладағы түрғын орыс, татар халықтарының кәрі, жасы 
демей дружина қүрды. Бірінің бастығына біздің мектеп 
директоры Курбатов дегенді сайлады. Ол бала оқьггудан 
босанып таза сол қызметке шығып кетті. Қалада көшеге 
ірі басшы әйел-еркектің жүруі тоқтатылып, тек қана кітап 
үстаған оқушыларға рүқсат болды. Міне осының ар-



қасында біз қала халін көзбен көріп жүрдік. Қалаға айна- 
ла шолақ-кісі бойы етіп бағана қағып, жетпеген жеріне 
фургон қойын, арсіларын гікенді сыммен үш қатар 
қоршады. Біздің мектеіггегі ірі басты орыс-татар 
оқушылар да дружинаға алынған. Көбіне оларға не істетіп 
жатыр екен деп қызықтай қарап көруте барамыз. Манағы 
дружиналарды қатарға тізіп, бүктіріп жүгіртіп, шеиті айна- 
ла ішкі жағында баулыды, ашуға үсындырады, т. т.

Ноябрьдің бас кезі болу керек, бір күні патшаның дене 
қорғаушыларынан алпыс атты әскер келіпті деген хабар 
дүңк ете қалды. Татырда (жер аты) сарбаздармен соғысыи 
адамдары өліпті, соны көмейін деп жатыр дегесін жүгіріп 
балалар бардық. Фургонды мола басына апарып ораған 
брезенттен үштен кем емес шинелді, қанға боялғандарды 
молаға сол күйінде қүлатып көмді.

Бүл солдаттар келісімен военное положение қүрылып, 
оқушы бізді де шығармай қойды. Көше басы екі атты сол
дат ерсілі-қарсылы жүреді де түрады, жоғарыдан төмен, 
төменнен жоғары қарай. Сонымен келген әскер қысымы 
бір болса, екінші жағынан қала халқы бүйрық бойынша 
үйлерін тастап, мешіт, медіресе, мектептерде түнеп бар 
қаруларын ала журу керек болды.

Сол қаланы шабудан екі күн бүрын ертеңгі түманды 
пайдаланып мен жаяу қашып шықтым. Көпірге келсем 
көлденең уш тақтайын жүлып тастаған екен, атты кісі өте 
алмайтын етіп. Өзеннен өтуге муз жаңа ғана қатқан, адам- 
ды көтермейді. Сосын тәуекел деп көпірдің үзын бойына 
тартылған астыңғы бөренемен жүгіріп өтіп шығып, біздің 
елге қарай баратын қара жолмен жүгірдім де отырдым. 
Төрт шақырымдай жалаң аржағы қопаның шетіне кірсем 
деп келемін. Аман қопаға кірдім, енді тыным алғасын жай 
жүріп тыңдасам, тасырлатып шапқан аттың дубірі білінеді. 
Ал көрініп келе жатқан ешкім жоқ. Енді байқап түра 
қалып тыңдасам соққан жүрегімнің дүрсілі екен. (Ай еш- 
теңе көрмеген балалығым-ай) деп аржағымде баян суаты 
деген жер бар, соның жағасынан мүзын ойып су ішіп, 
мүздың бетіндегі жөкенің талшықтарынан есіп белімді бу- 
ындым. Ж ер қарысып қалған екен. Енді әрі жүріп алда 
Қоңыршаның қыстауы деген жерден қопадан біраз жер
дей шмғатын жаланды беттеп келе жатқанымда, қопаның 
бір қабат ішімен бір топ атты оң жағымнан шыға келген- 
де-лқ мені қуған солдаттар екен ғой деп зәрем зәр түбіне 
жетті. Аңғарып қарасам бәрі қазақ, найзалы, қыйсық 
к,ылғ>гшы бар біреуін танғ>ідым — Нурбаев Ибат деген жігіт 
(өлген кісі) қаладан келем деуім мүң екен, әй-шәй жоқ



біреуі қолымнан үстап алып ерінің артына топ еткізіп шаба 
жөнелді, айтатындары „тіл келді". Қайда агіарасыңдар де- 
сем, қосынға, сарбазға дейді. Мен үқпадым, себебі ол 
сияқты сөзді бірінші рет естуім. Қатар тіккен екі ақбоз 
үйдің қасына түсіріп жатып осылай отыр, қазір хан шығып 
жауап алады деді. Бір кезде хан Оспан (өлген кісі) үстінде 
көк мауытты шекпені бар, басында ноғай бөрік. Қасында 
Қүбаша Шалбайүлы (өлген кісі) бар, басында ақ  киізден 
айыр қалпағы бар, оның да көк мауыты шекпені бар. Мен 
бүларды таныдым, олардың таныған-танымағанын білмей- 
мін. Менен жөн сүрамады, манағы жорықшылары айтқан 
шығар дедім.

Қаланың қоршалғанын, дружинаны, алпыс атты 
әскерді, олар келгелі жүргізілген әрекетті, Татырдағы 
соғыста өлген адамдардың көмгенін көргенімді айттым. 
Түнге қарай халық жиналып эр жерге қонып шығатынын 
қаланың қатты қорқынышта екенін түгел айтып бердім. 
Бүл кезде шабуылдап келіп тыңдауға жиналғандардың су- 
реті цирк көрмесіне жиналғандар болды. „Недейт-недейт" 
деген дауыстары атылған мылтықтай дүңк-дүңк етті. 
Менің ханнан босауым-ақ мүң екен, әрқайсысы өзіне тар
тып мен көкпардың ылагындай болдым. Қаби Ахметов 
(қазір тірі Ал маты ға жақын түрады) деген ағайын 
ағаларымыз мені көтеріп алып алды на басып шауып оты- 
рып бір қостың алдына түсірді. Алдымнан Бекназар 
Қосмүханбетов (өлген кісі) деген жүзбасы шығып қуып 
келе жатқандарға үрысып таратты, бала қысылып қүсып 
жатыр деп. Маған ешкімге жауап берме деп жатқызып 
қойды үстіме киім жауып. Үйткені манағы ханға 
айтқанымды бәрі де ауызба-ауыз естігісі келеді. 
Тартқылап жүргендер мені танитындар. Сол түні мына 
ханнан қыпшақ ханына шапқыншы барып менің 
айтқанымды жеткізіп, ертең қаладан сегіз шақырым 
күншығысындағы Ақмырзаның жотасына тоғыса қонып 
сөз байласып, қалаға шығу жоспарын жасалық десіпті.

Таңертең ертемен көпггі, мен бір түйенің ортасына 
міндім, артық ат жоқ болғасын, көш жүргелі түрғанда Бек
назар ағай екі адам қыпшақтың әскербасыларын ертіп 
келіп осы бала,— деді. Олар: „Қаладан келген сен бе?"— 
деп сүрады, айтқандарың рас па? өтірігі ж оқ па деп 
анықтаңқырап сүрады да жолдарына кетті. Көш жөнекей 
сарбаздар екі-екіден тізіле пгүбап жүр.

Ақмырзаның батысынан арғын сарбазы, жотаның 
шығысынан қыпшақ сарбазы қонды десті, мен аралап 
көргенім жоқ. Қонғандағы суреттері маған ғажап көрінді:



кигіз тати  үйлер алқа-қотан тігілді, айнала сол үйде 
қанша сарбаз болса, солардың найзасы жоғары-төменгі 
белдеудон өткізе тік қой млады екен. Эр найзаның түбіне 
шөи салып ат байланған, аггар сезімден жараған, ер- 
түрманды, әсем қүйрықтары сүзулі біріне-бірі жарасып 
өте көрнекті сәулег береді. Кейбір жігіттер үстеріне оққа 
кедергілі сауыггарына қүрым кигізден сырытып шапан 
шалбар тіктіріп киіпті.

Бүдан кейін екі ханның жиналысы бітіп, өзді-өзі алаңға 
жиналып, ғүрып-салттарымен көк қасқа шалып, түбегіне 
Дәуітбай руынан, Баязит деген кісіні сайлап оған 
„Жәнібек бабаның шүбар туы11 деген туын үстатты, жазу- 
ын оқи алмадым. Сары түсті жібектен тіккен жазу (ескі 
араб әрпі) Арғын қосынынан мылтықшы отыз қаралы адам 
шықты, оның командирі Мылтықбай Байтілесов (өлген 
кісі) деген болды. Менің немере інім Ибраим Ысқақовтың 
қазір доротдел бастығы, туған нағашы атасы. Найзагер, 
балтагер үзбелі темір-шоқпаргер деп бөліп бәріне коман
дир сайланды, олардың командирлерінің көбін үмыттым. 
Мың басының бірі Қазы Сатбаев деген ағаларымыз (өлген 
кісі). Туған баласы Қызылордада түрады, басқа туыстары 
осы Торғайда. Сол күні екіндіде әскерді аттандырып 
шығарып салып келген дәйекші аю руынан Сатыбалдин 
Ермағанбет деген орта жастағы кісі бізге жезде болушы 
еді (өлген кісі) туысы Өтелбаев Мырзалы екінші доротдел 
бастығы. Мүның әкесі Өтелбай қазір тірі, ЬӀбжанов 
Байділда бүлар сонада сарбаз қатарында болған жауын- 
герлер.

Сарбаздар сол кеште Төке қыстауының түбінен өтіп 
түнде қалаға қашты. Арғын күнбатыстан, қыпшақ 
күншығыстан. Ең баста өрт шығып көзге түсті, залпом 
әтылған мылтық дауысы қүлақ жарып түрады. Қостағы 
надан шаруалар тыраншалы төбесі ғой қүлап жатқан де- 
седі.

Күн шыға Ермағанбет дәйекші тағы бүйрық әкелді. 
Әуелде қос басы бір адам қалдырған болатын. Мен бір 
қоста екіншімін, серігім Қабжанов Қандыраш (өлген кісі) 
қолы шолақ еді. Ендігі бүйрық: екі қосқа бір адам 
қалдырылсын, қалғандары көпірдің оңтүстігінен келіп 
қара беріп түрсын депті. Соған Ермағанбет, сен қал, сен 
бар деп өзі бөлдіріп аттандырды. Бүлар кетіп бара 
жатқанда бір атқа жайдақ мініп мен де кеттім. Бүл тогіқа 
жолмен қарсы шауып келе жатқан аю руынан Молдалім 
доген жаугер кісі, астында жарау қара аты бар, сүмектей 
терге шоммлғап. Найзасы білсгінде, балтасы тақымында,



тымақты шалқасынан желкеге түсіріи қойған, бауы та- 
мағында (бізге қүда тиісті болушы еді. сондықтан тани- 
мын, қазір жоқ, өлген кісі).

— ...Уа, не болды!— десті көпшілік, сонда оның 
айтқаны:— "Аю Әубәкірдің Хамиті ерлікпен қамал бузып 
оққа үшты, соған қосқа арбаға барамын" деді. Жүрт 
дүрлігіп ажары кете қалды. Мүның жақын туыстары Өтел- 
баев Мырзалы, Жәркен, Мүхтар, т. т., туған інісі 
Әубакіров Хакім.‘ Шымкент маңында түрады. Мүның 
ерлігі, баяғы үш қатар тіккен сымды айбалтамен шауып 
кесіп, айғайлап көшемен көптің алдында шауып келе 
жатқанда осы күнгі амбулаторияның терезесінен атқан 
(Назмутдиновтардың үйінен), терезе алдында жығылыпты. 
Манағы қара көрсетуге келе жатқан топ, көпірден екі 
шақырымға толмайтын бір шошаққа тіреліп түрғанымыз- 
да, қала жақтан жаралы адамды жетелеген, жаралы адам- 
ды артынан қүшақтай сүйеп үстап келе жатқан адамға 
қарасам, менімен пәтері көрші Бекбосынов Ерман деген 
оқушы (өлген кісі), қасына шауып барып сәлемдесейін де- 
сем тіл бермейді, көгеріп қатып қалыпты. Алдындағы жа- 
ралының маңдайынан оқ тиген, дем алған сайын 
астындағы ерінің тоқымының екі жағын қан жуып жосып 
ағыгі келеді екен. Оны көрген жүрттың да ажары кетіп, 
кейін қарай жөнелді, солармен мен де кеттім.

Сол кезде күн түстен ауып бесіннен де кетіп бара 
жатқан уақыт еді, көріп түрмыз — қала шабушы көп сар- 
баздардың да беті қайтып қаша бастаған еді. Кейіннен ар- 
тымыздан жеткен жауынгерлердің хабары дружина 
бастығы Курбатовты Аманкелді Иманов атып өлтіріпті 
десті.

Кейін қалаға барғанда көзбен көрдік: күнбатыс, 
күншығыс екі беттен, үштен алты көшені өртеп ішкі кіріпті, 
қаланың ой жағы түгел деуге болады. Екі сарбаздың 
қосылуына бір ғана көше қалыпты, сосын казарманың 
солдаттар қорғаған жағы қүлаған. Егер енді 2—3 сағат 
сарбаз төзгенде әскер басымен, уезд басшылары, 
берілеміз бе қайтемізге қалған екен, өртке булығып судан 
шөлдеу салдарынан „Әттең, әскери — соғыс тәсілінің 
жоқтығы-ай" деп кейін өкінген жауынгерлердің талайы- 
ның ауызынан естідік. Қыпшақ сарбазы қайтарында жол- 
дағы қогіаға өрт қойып, көп қыстаулар өртке кетті. Елдің 
бәрі көшіп жақыны 50—60 шақырым оңтүстікке көшіп 
қашып шығып кетіпті. Арғын сарбазы Ырғыз-Торғай ара- 
сындағы атбекет станцаларды өртеп, телеграмм сымдарын 
қыйып хабар тілдерді тоқтатқан. Почтамен келе жатқан



үлкен сөмке ақшаны алған. Бірақ кейін бітім белгісі егігі 
қалаға жан батыи кіре алмай түрғаида қазының туған 
әкесі Сатай деген кісі әкеліп уезге тапсырған. Содан кейін 
арғын жағы қара жүмысқа адам беріп, ел қонысына қайта 
келіп тын шықты. Сатайдан гуіан Иманғали Торғай совхо- 
зында пенсионер, қойшы болған адам, бала-шаға, туыста
ры бар.

КР ИМ. 8!Ӏ-қ. 6-т. 233-іс. 10—18-п. Машин кара 6а- 
сьілғам түпнуска.

№ 17
ҚАЙРАЛАПОВ ХАНЗАДА, СЕГӀЗБАЕВ КӘК1МЖАН  

АРҒЫН САРБАЗЫ

Патша билігінде қазақ еңбекшілерінің шаруашылық 
турмысы ауырлап, қаналуда болды. Байлар кедейлерді 
қанап, езді. Болыс байдан болып, кедейдің қаналып кеңе- 
луіне, байдың баюына жол ашты.

Еңбекші елдің турмысы, әсіресе, 1914— 15-16 жыл- 
дары өте ауырлап кетті. Бул жылдары патша соғыс қорына 
қосымша салық, солдаттың тамағына мал, киіз, ең ақыр 
аяғы самауырдың сары жезіне дейін жинатты.

Бүл шығындар байлар мен кедейге бірдей түспе- 
гендіктен еңбекші жүрт жүдей бастады.

Ел осылай сасып, күйі кетіп түрғанында 1916 жылдың 
июнь айы ішінде 19 бен 31 жастың арасындағы қазақ 
жастары соғыстың қара жүмысына алынсын деген патша 
жарлығы шықты.

Неғыларын білмей, өзінің шаруашылық турмысы на- 
шарлап түрғанының үстіне қарымды адамдары соғыс 
жүмысына кететін болғанға ел өте күйзелді. Сондықтан ел 
болып кеңесіп, кісі бермеудің жағына шықты. Елдегі бай, 
болыс, ақсақал, қулар кісі беру керек, қарсы туру қолдан 
келмейді деп үгіт жүргізді.

1916 жылғы ағүстың ішінде Қүмкөл деген жерге бүкіл 
2700 үйдіҢ адамдары түгел жиылды. Оспан Шолақов 
(Арғын ішінде Жауғашар, орта шаруалы, бірбеткей үстам- 
ды кісі еді), Ахмет Өтетілеуов (Арғын, Дәуітбай атасынан, 
шешен өткір адам еді), Қасымхан Алтынсарин (Арғын, 
Дәуітбай атасынан, кедей, ерлігі бар, палуан адам)— пат
шаның жарлығын орындамау керек. Ел болып осы іске 
бірігіп кірісуіміз керек деп жүртқа жағымды сөзді айтты.



Бүлардың сөзіне Тосынньің болысы Ж ақын Дәурен- 
беков (Арғын ішінен Дәуітбай, Қасымханның жақын туы- 
сы, әкесі 4 0 жыл, өзі 18 жыл болыс болған адам) қарсы 
болды. Мүның сөзін бай, ақсақал, атқа мінерлерден 
бірнеше адам қуаттады. Бүлар: қарсылық қылмау керек. 
Патша жарлығын орындау керек. Соғыс жүмысына кісі 
беріп, патшаны соғыстан аман алып қалуға қорғаушы болу 
керек,— дегенді айтты.

Жиылған ел келісе алмай екіге бөлінді; көпшілігі Оспан 
мен Қасымхандардың жағына шығып, жігіт бермеуді 
қостады. Сол арада ерегісіп Қасымхан, Оспан, Ахметтің 
сөзімен кедейлердің 100 қаралы жігіт жиылып барып 
Ж ақып болыстың қалтасындағы мөрін тартып алып, суға 
тастадық.

Танабай Сор деген жерде Ж ақып үш үй тігіп (бірінде 
өзі, біреуі қонақ үй, біреуінде кеңсе) отыратын. 100 жігіт 
жиылып барып Жақыптың кеңсе үйіндегі қағаз істерін 
өртеп жібердік. Ӏсті далаға көтеріп шығып отқа салған 
Әлмағанбет Нүрбаев.

Сөйтіп болыстың ісін өртеп, мөрін алған соң, жігіт бер- 
меу тақырыпты патшаға дейін қуынуға екі кісі өкіл 
белгілеп, оған көп ортасынан расходына ақша жиып 
бердік. (Екеуіне 4000 сомдай ақша берілді). Бізден кет- 
кендер: Смайыл Тоқмағанбетов (Арғын ішінде Жауғашар, 
кедей) пен Смағүл Токин (кедей, қадірлі, өжет кісі еді). 
Бүлардың жанына Арғыннан бір кісі, қыпшақтан төрт кісі 
қосылып, жетеуі жүріп кетті.

Өкілдер жүріп кеткен соң-ақ ел олардың келуін күтпе- 
стен көтеріліске шыға бастады.

Ауыл-ауылдағы үсталар үйымдастырылып, көтеріліс- 
шілерге қару-қүрал істеле бастады. Ж ақсы ат, киімдерге 
дейін сайланды.

Ауыл-ауылда жігіттер топтанып, жиылып жүрді. Бай, 
болыс, атқамінер, қулар күңкілдеп, теріс үгіт айтып жүрді.

Бірақ еңбекші ел көпшілігі бүл патшашылдардың сөзін 
елең қылған жоқ. Қайта күннен күнге күшейе берді.

Октябрьдің аяғында Амангелдіден Торғайды шабу үшін 
Ақтүбек, Ақмырзада бас қосалық деген хабар келді. Сол 
хабар бойынша Тосын болысының жігіттері жақсы ат 
мініп, ыңғайлы киім киіп, қару-қүрал асынып, он кісіге бір 
қос алып Торғай өзенінің түбегіндегі Ақтүбекке келіп, 
бүкіл Тосын болысының көтерілісшілсрі бас қостық. То
сын болысында 4 ауылнай бар еді. Эр ауылдан 250—400 
адам, жалғыз-ақ Орқаш деген жердегі 10-ауылдан жер



к,(ішықтык,таи тек 4 0—50-дей адам келді. Сонда барлық 
жиылған адамның саны 2000-дай болды.

Бүл арада 10 күндей болдық.
Амангелді бастаған 6 болыс Қыпшақтан қүрылған 

сарбаз 6 0 0 0 —7000-дай кісі бізге 15 шақырым жерде 
Ақмырза көлінің түбегінде жатты. Екі жағымыз хабарла- 
сып жатгық.

Амангелдінің Г|өз іштеріңді басқару ісін реттеп, тәр- 
тиітеңдер*1 деген сөзімен Ақтүбекте Арғын көтеріліс- 
шілері өзімізге басшы етіп Шолақов Оспанды хан кө- 
тердік. Оспан Арғын ішінде Жауғашар аталасында, орта 
шаруалы адам еді. Мүның төрт баласы бірдей 19 бен 3 1 - 
дің арасында болғандықтан патша жарлығы бойынша 
соғыс қара жүмысына алынатын болды.

Оспан: „Төрт үлымнан айырылғанша патшаға қару жа- 
сармын",— деп елді көтеріліске үйымдастырды.

Сондықтан ел бүл арада Оспанды (жасы 50 мен 60 
арасында еді) қолға алған ісін аяқсыз қалдырмас, елдің 
басын бір үстаса осы үстар деген үмітгіен ден қойды.

Оспанның қасына Ахмет Өтетілеуов сайланды. Сарбаз 
басы сардарлыққа Қасымхан Алтынсарин белгіленді 
(Арғын ішінде Дәуітбай, Жуан Шегеннің түқымы, Жақып 
болыспен алысқан, жасынан жарлы, жалшылықта болған, 
ес білгеннен байға қарсы болған. Амангелдімен жолдас 
болып бір жүрген адам).

Бүл осы жолы халықты көтеріліске шығуға бастап, 
сарбаздың үйымдастырушысы болып, Амангелдімен ақыл 
қосқан жігіт. Қасымхан қол астындағы 2000 кісілік сар
баз?^? тәртіппен реттеді. Он басы, елу басы, жүз басы, 
мың басы белгіледі. Сарбаздың туын үстауға — ту бегіне 
Баязитті (Арғын ішіндегі Дәуітбай, кедей) белгіледі.

Осы Ақтүбекте жатқанымызда кісі бермеуте ізденіп 
кеткен өкіліміздің біреуі— Смайыл Тоқмағанбетов келді. 
Губернатор жақсылық қылатын болмапты. Смайыл 
Мәскеу кетті. Бірақ патшадан да жеңілдік болмасына 
елдің көзі жетіп, сол жиылған бетімен көтеріліске бел 
байлап, бет қойды.

Сарбаз алдымен Ырғыз бен Торғайдың екі арасындағы 
қатмнасты үзуге шықты. 500—600 адам ханның 
жүмсауы бойынша, сардар Қасымханның өзінің бастауы- 
мен Торғай-Ырп>із арасындағы телеграф сымын қиып, 
бағаналарын қүлат»>іп, отқа жағып, 5 станңияларын (бе- 
кеітерді) біз қираттық. Қалған 5 станциясын Ырғыз 
жағғағіың Айжарқғ>іп хан деіеннің бастауындағы көте- 
рілісшілер қираггғл.



Біз станциядағы патша адамдарын атып, урып, соғып, 
патшаның үйін, ондағы қағаз, хаітарды өртеп, бір адамды 
өртеп жібердік. Бір сыпырасын үстап Торғайға жібердік. 
Бес бекеттен 140 мың сом ақша алдық. Оны сарбаздың 
сенімді кісісі Сатай Тулақүлына сақтаттық.

Торғайдан Ырғызға қарай жүрістегі бірінші бекеттің 
маңында отыратын Ж ақып болыстың туысқаны 
Қорғанбек байдың малын талап алдық. Үйін бузып өртеп 
жібердік. Қорғанбек пен Жақыпты өлтірмекші едік, қолға 
түспей, қалаға қашып кетті.

Ақтүбекте жатқанымызда қаладан уез шенеуніктері 
Торғайға даңқы шыққан Бейіс молданы елді дін жолымен 
қорқытып, көндіру үшін бізге жүмсайды. Бүл Бейіс 
Арғынның атақты молдасы. Мүны алғаш кезде шене- 
уніктер қазақтан қауіптеніп түтқынға алған. Мүны 
түтқыннан шығарып, бізге жіберіпті. Бейіс жанында бір 
кісісі бар. Ақтүбекте жатқан бізге келіп дін жолымен үгіт 
айтты.

Октябрьдің аяғында Амангелді бізге „Ақмырзаға 
келіңіз," деп хабар берді. Хабарын алысымен бізден 
Қасымхан, Оспанның бастауымен Ақтүбектен шығып, 
Ақмырзаға келдік. (Торғайдың күн шығысында 15—20 
шақырым жер).

Амангелдінің қол астындағы алты болыс Қыпшақтан 
қүралған 7000 кісілік сарбаз алдымыздан шығып қарсы 
алды.

Амангелді Қасымханға біздің тобымызды азсынып, 
көңілі толмағанын айтты. Оспанды хан атағанымызды қош 
көрмегендей болды. Сардарымыздың Қасымхан болғанын 
қош алды. Сол арада Амангелді екі сарбазды қарауына 
алды.

Сүйтіп өз сарбазында сардар болса, енді екі сарбаздың 
үстінен сардарбек болды.

Ақмырза көлінің түбегінде екі сарбаз 10 күндей Аман
гелдінің командасымен соғыс өнерін үйреніп, дайындалып 
жаттық. Ноябрьдің бірі күні Арғын, Қыпшақтан қүралған 
10000-ға жақын көтерілісшілер Амангелді Имановтың, 
Қасымхан Алтынсариннің және Оспан, Әбдіғаппар хан- 
дардың бастауымен патшалық уез орталығы Торғай 
қаласына иіабуылға аттандық. Амангелді қаланы шауып 
алу жөніндегі екі сарбаздың алдында түрған міндеттерін 
айтып, қалай соғысып, қалай шабуыл жасау керек скенін 
айтты.

Біздің Арғын сарбазы қаланың күн батысынан кіріп, 
күн батыс көшені алуға аттанатын болдық. Амангелді бас-



гати Қыпшақ сарбазы қаланың күн шығысынан кіретін 
болды.

Сонымен екі жағымыз екі жағынан кіріп алатын бол- 
дьіқ. Жарым түн мерзімінде Амангелді жағының 2—3 
жігіті қаланың түбіндегі қалың маяға өрт салып келді. 
Қалың мая өртенгенде қаланың іші, тысы жарқырагі, 
айсы:і қараңғы түн күндізгідей жарық болып кетті.

Таң белгісі біліне қалаға ат қойып кірдік. Қалаға бег 
қойып келе жатқанымызда алдымыздан Торғай өзенінің 
ағаш көпірінің түбінен бір топ солдат шығып атыс жасады.

Көпірде алдымыздан қарсы шыққан солдаттарға 
қарсы Амангелді 60 мергеншілермен атысып, солдаттарды 
қуып кетті. Артынан біз де ат қойып қалаға кірдік.

Көпірден өткен соң қалаға екі бөлініп кірдік. Қыпшақ 
күн шығыс көше жағынан, Арғын күн батыстан кірді. Ал- 
дымызда мергеншілер атысып жүр. Артында найзашы, 
айбалташылар тобы үй-үйге қыдырып өрт салып, қарсы 
шыққан адамға найза, айбалтамен қару қылды.

Соғыстың аяғы түс қайтып, кеш болғанға дейін созыл- 
ды. Бірақ түс бола бергенде атыс күшейіп, шығын көбейе 
бастағанда, біздің жігіттер қашып, тарай бастады. Аман
гелді, Қасымханға толық күш болып ере алмады. Әсіресе, 
біздің Арғын жағының жігіттері, иелері босып казармаға 
кіріп кеткен иесіз үйлердің жараулы мүлік-дүниелерін 
алуға айналып, соғысқа күш қоса алмады деп шенейді.

Түс ауғанда қалада бір аз кісімен Амангелді, оңды- 
бесті кісісі мен Қасымхан ғана қалды. Біздің жігіттер түгел 
сыртқа шығып кетті.

Оспан, Әбдіғаппар екеуіне Амангелді мен Қасымхан — 
шыдалық деп еді, олар: қой, үй тегіске жақын өртенді. 
Атқа, адамға паналар орын жоқ. Казарманы алу қиын бо
ла р — деп туларын көтеріп, жігіттерді ертіп қаладан 
шығып кетті. Амангелді, Қасымхан екеуі сыртқа шығып 
түрып, қалаға екі рет ат қойып, кіріп қайтты. Жүрттың 
беті қалаға қайтып бүрылмады.

Сонымен кешке қарай Ақмырза алаңына барып жиыл- 
дық. Осында ертеңіне бас аяғымызды жиып, тірі-өлі, жа
ра қаттарымызды түгендестік. Біздің Арғын сарбазынан 1 5 
адам өліп, 20 шамалы адам жарақатты болыпты. 
Қыпшақтан 20—30 адам өлген, 30—40 адам жа- 
рақаттанған. Өлгендердің бір сыпырасының сүйегі сол 
жерде қойылып, бір сыпырасының сүйегі ауылдарына 
жөнелтілді.

Бүл жолы жәй қала адамдарынан 100-ге та рта адам 
өліп, көп адам жарақаггы болыпты. Солдаттан да көп адам



өліп, жарақаттаныгіты. Ақмырзада тынығып, 2—3 күн ж а
тып, Арғын, Қыпшақ сарбазы екі ажырадық.

Амангелді бізге — "ЬӀрғыз-Шалқар жолын тосып, сол 
жақга жатыңдар. Шалқар, Ырғыздан келетін патша сол- 
даттары болса, алдын тосып, соғысыңдар. Торғай дуанына 
жібермей қайырыңдар" деп бүйрық берді.

Амангелділер Батпаққараға кетті.
Біз Торғай өзенінің бойында жаттық. 4—5 күннен соң 

ноябрьдің орта шенінде — Ақтөбеден шығып Шалқар, 
Ырғызды беттеп, Ырғыздағы Кіші жүз Айжарқын ханның 
сарбазын талап, патша әтрәті келе жатыр деп естіп 2000- 
нан аса кісі алдынан шықтық. Патша әтрәті 700 кісілік 
екен. Біз олармен Ақшығанақ бекетінде үшырасып, 
соғыстық. Ертеңгіліктен бесінге дейін соғысып, жаудың 
қүралы басым болған соң, оларға үлкен қайрат қыла ал
май кейін шегіндік.

Торғай өзенінің оңтүстік жағымен Тосынға түсіп 
кеттік. Солдаттар өзенінің Солтүстік жағымен телеграмм 
жолын жағалагі Торғайға қарай жүріп кетті.

Бүл атысга бізден бір адам, бір ат шығын болды. Сол- 
даттардан 10 шамалы адам шығын болды.

Ақшығанақтан шыққан бойымен сол күні Торғайға 
(дуанға) таяи Дәуітбай сайындағы бірінші бекетке келіп 
қонынты. Біз өзеннің оңтүстік жағымен оралып, түнде- 
летіп, солдаттардың үстіне келдік. Келген бойымызда атыс 
жасадық. Біраз атысқан соң екі жағымыз тағы шегініп, 
кеттік. Солдаттар дуанға қарай кетті. Біз Торғай өзенінің 
оңтүстік жағындағы қалың қопаға, быт-шыт болып тарап 
тығылдық.

Ертеңіне бет бетімізге тарап, ауыл ауылымызға кеттік. 
Қасымхан жігіттерге: тарамаңдар, бірлігімізді жазбалық
— деп айтып еді, оған көпшілік мойын қоймады. Бүл 
соғыста бізден 7 адам өлді. Солдаттар өздерінің өлген 
адамдарын арбаға салып алып кетті.

Солдаттан 4—5 ат арба түсіріп қалдық. Осы бірінші 
бекеттегі соғыстан қайтып бас қоспай, тарап кеттік. 
Соғыс жасамадық. Көтеріліске шықпадық. Шаруамызға 
айналысып жата бердік.

1917 жылғы ғинуардың бас кезінде қаладан әтрәт 
шығып, болыстардың берген тізімі бойынша еріксіз түрде 
жігіт ала бастады.

Кедейлердің 19 бен 31 жас арасында жоқтары да 
тізімге түсіп кетті.

Тосын болысы көлемінен 1 80 адамды айдап әкетгі. Біз 
ағайынды төртеуіміз де кеттік. Мен, Кәкімжан 4 4 жаста



болсам да 19 бен 31-дің арасыидағылардың ішіне 
қосылып бардым. Торғайда кәмесие қарады. Доктор „жа
сы үлкендер де ілінеді" деп справка берді. Қысқасы 
Жақып, Қорғанбек, Шайқы, Зейнолла деген бір уездің 
қүрметті адамдары отырып, қалдыр деген кісісін 
қалдырып, қалдырма деген кісісін қалді>ірмай жібертті.

180 адам айда умен Ыргызды басып Шалқарға апарды. 
Соғыс қара жүмысына алды. Казармасында 7 күн 
жатқанымызда (февральдың ішінде) патша қүлап, мәнепес 
болған хабары естілген соң бізді қайтарды. Ауыл-ауылы- 
мызға қайтып келдік.

Ауылымызға келіп, елге қосылдық. Келеек, ауылы- 
мызға уез шенеуніктері әтрәт шығарып, „Торғай" дуанын 
шапқандағы зиянды өндіреміз" деп малымызды, жараулы 
мүлкімізді талап әкетіпті. Менің бір бүзаулы сиыр, бір 
атымды алып кетіпті.

Дуанды шабудағы соғыста менің (Ханзада) қарыма оқ 
тиді.

Біздің әтрәт анада қаланы шауып, кейін шыққанда 
ауылға қайтып кеткем. Ауылда жатқанымда Жақып бо
лыс, Қорғанбек және басқалары дуанды шабушының бас- 
шыларының біреуі деп көрсетуімен мен, Қасымхан, Оспан 
небәрі Тосыннан 40—50 адамды дуанға айдап түтқынға 
жапты (1916 жылдың декабрінің іші). Содан 1917 жыл
дың март ішінде мәнепеспен босанып шықтық.

Амангелді өзі бастаған 6 болыс Қыпшақтан қүралған 
сарбазды таратпай үстап, неше рет патша әтіретімен 
соғысып, жеңіс бермей, ақырында соғыс қара жүмысына 
кісі бермей қалды.

КР ОММ. 427-к,. Ӏ-т. 167-іс. 96—112 п.
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ЖАНТУАРОВ ЕСЕТ 

ҚАРАБАЛЫҚ к ө т е р іл і с і

1915-16 жылдары болыстар кедейлерді өте қатаң 
үстады. Біздің Қарабалық болысы Қыдыр немересі Ны- 
самбайдың Сайымы еді. Болыс қол астындағы 8 ауылға 
салық салғанда кедейлерге көп салды. Әсіресе, 1916 жы
лы „Салық ауқатқа қарай салынады" деген хабар бола 
турса да кедейлер салықты байдан көп төледі. Бүтан ке
дейлер жағы риза болмады.



Ауыл адамдарынан Жантуаров Есет (мен, 6-ауил), Тас- 
болатов Жүсіп (4-ауыл), Түгелбаев Жүмағазы (7-ауыл), 
Нурпейісов Хасан (7-ауыл), Нүрынов Қүсайын (5-ауыл) 
бәріміз қарсы шығып, кедейлерге ақыл беруиіі болдым. 
Сүйтін болыспен келіспей жургенде патшаның қазақтан 
соғыс жүмысына кісі алынсын деген 25 июнь жарлығы 
шыға келді. Сайым болыс жарлықты орындауға кірісті. 
Қазақта белгілі метрика жоқ. Сондықтан болыс, ауылнай- 
ларды алып отырып, 19—38 жас арасыидағылардың 
тізімін жасады. Байлардан ат-тон, не 100, 200 сом пара 
алып, балаларының тура жасын не кемітіп, не өсіріп, не 
жеңілдік алатын жүмыста деп көрсетіп, жалған сылтаулар- 
мен қалдырып, олардың орнына жасы тура келмесе де 
кедей балаларын жібермек болды. Бүған кедейлер 
қарсылық білдірді. Бірақ кедейлердің қарсылықтарына 
қүлақ қоймады.

Сондықтан ауыл жігіттері топ-топ болып жиылып, бо
лыстың өзін өлтіру шарасын көздеді.

Сайым елдің суры на н шошынды. Басын қорғау үшін өз 
ауылындағы қарсы жігіттерді Қалмен Баянов, Досымханов 
сияқты 7 адамды патшаға қарсылық істеді деп үстап 
Қостанайға (уез орталығына) айдатып жіберді.

Соларды айдатып жіберген күні (10.VII. кешке) біздің 
6-ауылға баратын болып, жолға шығып, өз үйінен 20 
шақырым жердегі „Үлкен Сарбақсы" көліндегі қүдасы 
(баласының атасы) Берден Таңсықовтың үйіне қонады. 4- 
ауылдың жігіттері болыстың Таңсықовтың ауылына кел- 
генін естіп, болысты өлтірмек болып, біздің ауылға екі 
хабаршы (Кенжебай Нүрсейітов, Ильяс Сақиевты) 
жібереді. Менің айналамдағы 200 жігіт біздікінде қонып 
жатыр еді. 4-ауылдың хабаршылары жолда адасып, бізге 
таң ата келді. Олар келісімен біз де аттандық.

Біз жеткенше Тасболатов бастаған 200 жігіт Сайымды 
өлтіріп қораға салып қойған екен. Қорлықпен өлтіріпті 
(ӀӀ.\ЛӀ-де). Бүлар барып Берденнің үйін басады. Алдымен 
болыстың песірі Көшімнен (олар кеңсе қағаздарын 
көшіріп келген екен) тізімді сүрап алып жыртады. Сонан 
соң Сайымға— далаға шық — дейді. Шықпаған соң Аб- 
долла, Жоламан, Бекмүхамбет үшеуі 10 шақты жігітті ба
стап, үйді бүзып кіріп, төсек астында тығылып жатқан 
Сайымды байлап алып шығады. Сүйреп жүріп, бауыздап 
өлтіріпті. Ертеңіне болыстың туысы және кандидаты Омар 
жиен шурин Қостанайға кісі шаптырып, шақырысына уез 
начальнигінің помощнигі келеді, 5—6 стражнигімен. Бүлар 
келісімен қосылып өлтірушілерден 13-кісіні (Таймас



Жүсіпов, Айжан Оразбайүлы, Қаратан Қасқырбайүлы, 
Жайлыбайүлы, Сейтқали Қоңқашүлы, Төлеген Нысанба- 
ев, Қайболла Нүржанов, Досжан Нүрпейісов, Бекмүхан- 
бет Нүрмүханбетов, Рысқүл Сейітүлы, Аллысбай 
Қанбайүлы дегендорді) үстап Малоресейски деген посел- 
кеге түтқынға жапты. Сонан соң 3 күннен кейін Орынбор- 
дан губернатор Эверсман Донский атты казактан 30—4 0 
солдат алып келді. Эверсман Қарабалықтың 8 ауылнайын 
Кассей поселкесіне жинап, ақсақалдарды, көтеріліс жа- 
сап, болысты өлтірушілерді сүраққа алып, қысты.

— Патшаның жарлығына қарсы шығып отырсыңдар, 
сендерді қүртамыз. Тоз-тоз қылып, жойып жібереміз. 
Жермен жексен қыламыз — деп зікінеді.

Ақырында Тасболатов Жүсіп, інісі Жоламан Тасбола- 
тов, Сейтен Көпеев үшеуін бүрынғы үсталған 13 кісіге 
қосып, Қостанайға айдатты.

Екі күннен кейін ел ақсақалдарынан 15 кісіні (басты- 
лары: Әлібаев Алмағанбет, Көпбаев Байқожа, Түгелбаев 
Жүмағазы сияқтыларды) үстап, Қостанайдың түтқын 
үйіне жапқызды.

Ал алғашқы үстаған 16 кісіні Қостанай түрмесінен 
Тройцкіге жіберді.

Губернатормен пристав болыстыққа Қыдыровты кан
дидаты жиен шурин Омарды сайлады. Омарды алып оты- 
рып, тізім жасап соғыс қара жүмысына 200 дей кісі алды.

3 айда Тройцкіге айдалып кеткен 16 кісіге военный 
сот болып 4 адамды Бекмағанбет Нүрмүханбетов, Рысқүл 
Сейітов, Абдолла Сәденовты өлім жазасына кесті (асып 
өлтірді) 1 2 кісі қүтылдьі.

Қостанайдың түрмесінде жатқан 15 ақсақалдарды 
мобилизацияға кісі алып болған соң 2 айдан кейін босатты. 
Алғашқы Сайым үстатқан 7 жігіт те босанды.

Бүдан кейін қайта бас қосып, көтеріліс жасай алма- 
дық. Қарулы жігіттер тыловой работыға кетті. Күш болма- 
ды.

1917 жыл февралда ауыл сасып қалып, қысылып, 
күйзелісте түрғанда Сайымның қүны үшін туысқаны: 
Қыдырүлдары Нысанбай, Мүсабай, болыс жиен шурин бо
лып, уез начальнигінің күшімен Сайымды өлтіруге 
қатысқан 4 ауылдан (Тасболатовтардан) 40000 сом 
өндіріп алмақ болып, әурелеп, қысып жатқанда патша 
қүладғ»г деген хабар естілді. Ел есін жиды.

Майда тыловой работыдан қайтып жігіттерде келді. Ел 
той жасап, қуаныш қылды. 1918 жылдың аіус айында 
Жангелдин келді. Жанғзіндз Қаратаев, Әлиев, Дәуітов,



Ғазизов дегендер бар. Келісімен мені Қарабалыққа рев
ком етіп сайлады. Бай Кәрім түсті.

Сонан соң Жангелдинге әтрет қүруға Қарабалықтан 
18 кісі жиып бердік. Сол жолы Жангелдин Қостанай 
уезінен 200 кісі әскер жиып алып, Батпаққара, Торғайға 
жүріп кетті.

К.Р ОММ. 427-и. Ӏ-т. 167-іс. 41—44 п.
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МЫРЗАҒАЛИ БОШАНҮЛЫ  

САЙЫМ БОЛЫСТЫҢ ӨЛӀМӀ

Қазақтан қара жүмысқа адам алынады деген хабарды 
естігеннен-ақ, шаруалар жүмысын тастап, әйелдері жыла- 
сып, жастары желігіп, қарттары дал болып — мыңнан 
орыс патшасы малымызды, жер-суымызды алғанымен тек 
түр май етімізден өтіп, сүйегімізге таңба салуга бет алды. 
„Шырақтарым, тек беттеріңнен жарылқасын!" деп қай- 
ғылы күйлер туты зады.

Қобалжыған жастар бір желігіп алған соң дәйек түтып, 
үйде отырмады. Топ-тобымен қыр көрсеткендей ел ара
лап, жүре бастады. Бір сүмдықтың болатынын білгендей 
тоқтысы барлары тоқтысын сойып, қымызын қүйып, мыр
за болып, қолдары ашылып кетті. Жиналып жүргендердің 
айтатын сөзі:

— Патша не айтса, қабыл деп бәрін бүлдіріп жүрген 
болыстар. Әуелі болысын өлтіріп, шылауын беріп, шабы- 
нын жүйрік қылып жүрген қулардың түқымын қүрып бір 
жола өлейік, болмаса кетейік, олар елде қалса, қатын-ба- 
лаларымызды жылатып, малымызды талауға салады. Бәрі
— бір жылау дейді.

Әкімдер елдің қалпын, сыңайын танығаннан кейін, 
тоқтатамыз ба? деген оймен: „Болыстан хабар телеграм 
келіпті, қазақтан солдат алмайтын болыпты" деген сүйінші 
сүраушылар да көбейе бастады. Бүған жадырап, қуанып 
қалушылар болса да, жүрттың көбі басыла қоймады.

Сайым болыс июльдің 8-і күні 5-нші ауылда жиылыс 
қылып, алатын жігіттерді белгілеген жерде, ереуіл шығып, 
болыс, ауылнайлар үйге тығылған. Июльдің 10-і күні Сай- 
ымның „Көштау" қаласына жиылыс қылам" деп 
шақырғанына жүрт бармады. Бүрынғы жаман үйренген 
қалпымен маған не қылады деп, жиылысты Талас



қаласына істемек болып, 8 шақырым жердей Берден бай- 
дың үйіне келіп қонды.

Бүл арада 200 шамасындай жігіт июльдің 1 1-і күні 
гаңергең Берденнің үйінде жатқан Сайымды қуа келіп: „Бо
лыс қайда? Жүмысымыз бар, баяғыдан бергі ішкен же- 
генінен есеп беруге тура келді, тізімін көрсетсін, бай 
балаларынан пара алып, жасын жасырьш, ылғи кедейдің ба
лаларын жібермек болып жүр" деп, ат үстінен төне бастады.

„Көреміз" деген соң, болыстың үрей үшып кетіп, тізімді 
жігіттердің қолына берді, біреуі оқимыз деп аша бергенде, 
екіншісі келіп „табынуымыз жетті ғой" деп қамшымен тар
тып кеткенде быт-шьгг болып атының аяғына түсті. Күн жел- 
деу еді, қағаз бет-бетімен үшып кетті.

Сүйткенше болмай бір сыпырасы жабықты көтеріп 
жіберіп, есіктен кіріп болыстың аяғына арқан тағып алып 
шықты. Қанын жосадай қылып арлы-берлі сүйретіп жүз 
саржандай жерге апарып, үрып-үрып, үрғанға өлмес деп 
бауыздап тастады. Песір мен атшы жара болып қалды...

Жігіттердің көңілі бір демде кедей болса да — "ақыры 
не болар әлі" деп тарамай, елден тамақ ішіп далаға жатып 
жүрді.

— Полицияға хабар берілді. Әскер шығады. Баланы 
қырады" деген әңгімелер жайылды. Жиналғандар" неде 
болса, қолымызбен істеген істі, мойнымызбен көтереміз" 
деп, бекініп жүре берді.

Июльдің 15— 16-ы шамаларында 20 шақты қарулы 
әскермен полиция, крестьянский начальник, пристап, 
уездің жәрдемшісі, доктор, тергеушілер де келіп жетті. 
Өлген болысты қарап, сүйегін жөнелткеннен кейін, жәбір 
көрушілердің арызымен қарулы стражниктер 5—6 адам- 
ды „төре шақырады" деп, айдап келді. Төрелер барған 
ақсақалдарды қатар қойып: „Мынау істеген істерің 
жақсы емес. Бірақ, патша қазіретінің кешірімі мол. Еш 
нәрсе етпес, мүндай тарықтық істе талай оқиғалар бола
тын, өте қинап өлтірген екен... Мынау адамдарың жина- 
лып жатқандай көрінді, оларды таратыңдар, сендерден 
қызметке адам ала қоймас, надандықтарыңды біледі. Тер- 
геуші жауапқа шақырса, адамдарыңды жіберіңдер, 
қорықпаңдар" деп, жүмсақ сөздерін айтып қоя берді.

Мүны естіген соң, жүрттың көңіліне бір түрлі қуаныш 
кіріп— "Адам алмайды екен, өлтірушілерге де жаза бола 
қоймас" деп, тарады.

Артынан олай болмады. Июльдің 20 шамасында 150 
атты қазақ, автомобильмен губернатор да келіп түсті. Ке- 
ректі ақсақалдарды жинап, айыпкерлерді алдырып, айып-



ты 14 адам мен 6 ақсакдлды Көкшетаудан Қостанайга 
жаяу айдатты. Бүл жерде ереуіл көтеруге жиналған жас- 
тар, басын к,үрай алмай к,алып, қоліа іускендер амалсыз 
жұрта кдай берді. Сонан соң-ак, жүртқа тыныштық болма- 
ды. Абақтыға түскендердің алды 2 ай, арты 6 ай жатып 
шықты.

17 адамды Тургайскінің Полевой сотында екі күн тер- 
геп, 4 адам өлім жазасына бүйырылыгі ақырьшда адвокат- 
тың сүрауымен бір айға тоқтатып еді. Кешірім бермегенін,

1 болмаса, бірдеңені сезгенін білмейміз — әйтеуір, түнде
абақтыдан алып шығып дарға асты. Дарға асыліандар: 
Сәденүлы Әбділда, Құшпайулы Алпысбай, Ырысқанүлы 

, Сейіт, Бекмағамбетулы Нұрмағамбет деген азаматтар еді.
Топырақтары жеңіл болсын!..

Бүрын соғыс әлігінен қымбатшылыққа ұіиырап, толып 
түрған шаруаларға көтерілістің кесірі мықтап тиді. Егін- 

' шөп жинаусыз қалды. Елге жылау-сықтау, қайғы кіре ба-
стады, тегіс куңіренді.

Байлары к,ызметке кеткен әйелдері:
Сапарға кетті төреміз 
Кім артынан ереміз,
Алысқа кеткен ерлерді 
Енді қашан көреміз?
Қалдық па ақыр қорлықта 
Амал жоқ көнбей зорлыққа 

! Байымызды алып қүлдыққа
Жесір қатын болдық па?
Патшаның болса жарлығы?!
Өзінің үшін жарлығы 
Саясының қорғаған —
Дұшпан болсын барлығы.
Көп таласып малыңды,
Құлдар қисын жанынды.
Түзде қалып ақырда 
Бақа сорсын қаныңды"...

деп зарлайтын еді.
Муны айтып отырып — әйтеуір, болыстың қатынымен 

бірдей жыладық қой!..
Оларда:

— Әуеден үшқан дуадақ,
Солдаттар үрді қуалап 
И болмаған қайыстай —
Көрсетті қорлық уралап”...

дегеиді айтып отыр гой деп, көңілдерін жүбататын.
(Костанай) 1926. 31 июль.

Ауыл .



ТҮРСЫПБЛЕВ 
ТЫНЫ БАЕ И

МЕҢДӀҚАРА ДҮБӀРӀ

1916 жылы июнь жарлығы кезінде қазақтан қара 
жүмысқа 1 9 бен 3 1 жастың арасын алу туралы Түқыш 
болыс, елдегі атқа мінер, ақсақал, байлар мен молда, 
қажыларды жинагі, ақыл қосып, әскерге баратын қазақ 
жастарының тізімін жасады.

Бүл тізімнің ішінде кедей-батырақтарды жазды. (Мы- 
салы: Тыныбаев Ермүхамбет, Жармүхамбет, Турсынбаев 
Ақыш). Солармен бірге жасы келсе де, келмесе де кедей- 
батырақтарды қойдай тізіп айдамақшы болды. Ал енді би, 
бай, молда, ақ  сүйектердің түқымынан бір адам тізімге 
жазылмаған. Мысалы Дәрменовтың өзіне қараган 22— 23 
үйінен, Шапағат, Нуралы, Безілбек, Жақып, Нүрқан, Ке- 
бек, Дүйсекей, Жансақал, Қарпық, Иман сықылдылар- 
дың балалары мен жақын жекжат, журағаттарынан ешкім 
ілікпеді.

Тізбеге іліккен елдің азаматтарына Түқыш болыс 
„пәлен күні жиналсын, қызметіне кім баратынын 
естіртеміз"— деп хабар етеді. Мүндай суық хабарды 
естігеннен кейін эр ауылдың жастары топталып, жиналып 
кеңес қүра бастады. Мүның басшылары: Тыныбаевтар: 
Ермухамбет, Жармүхамбет, Турсынбаев Ақыш, Есмүратов 
Қайролда, Қошқаров Шариядан, Жылқыбаевтар: Жүсіп, 
Омар, Пазылбеков, Алтынбаев т. т. Булар ақыл қосып, ал- 
дымен болыстағы жасалған тізбені, берсе сурап, бермесе 
тартып алайық"— десті. Егер, жоғарғы бай, молда, ақ  сүйек
тердің балалары ілікпей, тек ғана кедей-батырақтарды 
жіберетіні рас болса, Туқыш болыспен байлардың біразын 
өлтіріп, бауыздап кетейік"— деген тоқтамға келді.

Сонымен болыстың шақырған күніне дейін барлық 
ауылдың кедей-батырақтары бастарын қосып, сөз 
біріктіріп, үйымдасумен болды. Осы қалыппен болыстың 
шақырған күніне 1000-нан астам жігіт жиылып келіп, бо
лыс Дәрметовтың ауылын қамап алды. Бірақ Дәрметов 
Түқыш үйінде ж оқ  болды, ауылға кеткен екен. Оны білген 
соң жиылған журт болыстың келетін жолын тосады. Со- 
нан үш пар ат жеккен пәуескемен келе жатқан Туқыш 
болысты көрген соң, жиылған жүрт ат қойды. Түс-түсынан 
Түқыштың пәуескесінс сойыл жаудыра бастады. Түқыш 
болыс: бекінігт, пәуескенің алдын жауып, көшірі Алпберге-



нов Сәрсенбайға: „атты айда!" деп қашпақшы болды. 
Бірак, та жиналған жүрт пәуескені аударып тастагі, ішінен 
Түқыш болысты суырып алып, мойнына арқан салып 
сүйретіп, шаппакдііы болғанда, қүрметті ақсақал, ірі бай- 
лардың бірі — Маусынбаев Мүратбек арқанды қиып 
жіберді. Сонан кейін жиналған көп болысқа сойылды түс- 
түсынан жаудырды. Болыс талып қалғаннан кейін әуелден 
осы жүмыс қа қызу кірісіп, жүргты бастап, болысты 
пәуескесінен суырып, мойнына арқан салушы Тыныбаев 
Ермүхамбет Түқыш болыстың қарнына пышақ салды. Бо- 
лыстың көшірі Аяпбергенов Сәрсенбай, болыстың бір 
ж ақсы  атын мініп көтерілісшілерге қосылып кетті.

Көтеріліс жасаушылар: болысты өлтірдік, енді спескі 
жасаушы Сүлеймен молда мен ауылнай Дуйсекенов 
Сүлтанды өлтіреміз — деп, көптің беті солай ауғанда, 
Түқышты жақтаған бай, молдалар, талып жатқан 
Түқышты кілемге салып, үйіне алып барады. „Түқыш өлме- 
ген, тірі" деген хабарын есітіп, жаппай 'Гүқыштың үйіне ат 
қояды. Сонан кейін Түқыш болысты жақтаған балалар 
мен молдалар, бізге білдірмей бір қойды сойып, соның 
қаньиіа Түқыш болыстың киімін былғап, Түқыш өлді" деп 
жариялады.

Сонан кейін жиыліан көп халық қайтадан Сүлеймен 
молда мен Дүйсекеев Сүлтанды өлтіруге ат қойды. Сүлей
мен молданы үстап алып, талдырып, енді өлді деп, Сүлтан
ды үруға кіріскенде, Сүлеймен молда тірі қалып, оны 
жақындары үрлап алып қашып кеткен.

Сол екі а рада күн кеш болды. Жиналған жүрт Түқыш 
болыстың жылқысына шауып, бір-бір таңдаулы аттарын 
мініп алды. Ол күні көтеріліс жасағандар елге қонды. 
Көтеріліс жасағандар тарап кеткеннен кейін байлар жагы 
жиылып, Түқыш болысты Теңіз деген көлге қайықпен 
түсіріп 2— 3 кісі көлдің ішімен Түқышты Бурабай 
қаласына алып кетеді. Бурабайдан карательный отряд 
шығарады. Бүл шыққан отряд көтеріліс жасаушыларды 
үстап, түтқынға ала бастайды. Ақырында 17 адамды 
түрмеге жөнелтеді де қалғандарынан болыстың малын 
қайтарып және 80 сомнан 100 сомға дейін айып алып 
өндіріледі. Оның үстіне, соғыс майданының жүмысына ба- 
руға ешбір сөзсіз көндіреді.

Түрмеге айдалған 1 7 адамнан басқа елдегі кедей-баты- 
рақтар тізіліп (бірі қалмады деуге болады) армияга кетті, 
түрмеге түсті.

Тоқыш болыстың шаңмрағын ортасына түсіруші 
Турсынбаев Ақыш. Сүйтіп елдегі қан сорғыиі бай-молда-



лардың жилы болып, жүлдыздары оңынан туын, кедей-ба- 
іырақтарды бүрынғыдан да гөрі қанай бастады. Үсталын, 
іүрМіч е айдалғандар: Тыныбайдың Ермүхамбеті (өлген), 
Аяибергенов Сорсенбай (болыстың көшірі), бір атын мініп, 
кни'рш ске қатысқан, Қазір Теңіз Советіндегі Киров 
агындағы колхоздың мүшесі. Ағытаев Түрғали (қазір Дал- 
босын МТС-нда), Сейеткенов Кәкімжан, Ескелденов Әділ, 
Бозбеков Алтынбай, Тілеу деген жігіт (өлді), Сәрсенов На- 
умен (қазір Теңіз советіндегі „Қызыл Октябрь*1 колхозын- 
да") Нүке деген жігіт (өлді). Жылқыбаев — ағайынды 
екеуі — Жүсіп, Омар (Жүсіп өлді), Омар Теңіз советінің 
Қызыл Октябрь ТОЗ-ында мүше. Осы үсталған 17 адам 
Қостанайдың Сары Түрмесінде 7 ай 17 күн жатты.

Ақырында Түқышты 28-жылы қолымыздан мал- 
мүлкін конфескелеп, жер аудардық.

К.Р ОММ. 427-қ. Ӏ-т. 172-іс. 5-8 п.
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ЫСҚАҚ ҚИЯҚБАЕВ 

ЕСӀМДЕ ҚАЛҒАНДАРЫ

1 9 1 6-ы жылғы июнь жарлығы шыққанда ауылдың ке- 
дейлері патшаның жарлығын орындамаймыз деп болыс, 
байлардың тізім жасап, кісі беруіне қарсы түрды.

Аманкелді еңбекшілердің осы көтерілісін бастау 
жүмысына араласты. Аманкелді бүтін Арғын, Қыпшақты 
бір ауызға келтіріп, болыс, қу, атқамінерлерді күшпен 
көндіріп, патшалыққа бағынбаймыз деп елдің басын уйым- 
дастырды. Ақырында Аманкелді Әбдіғаппарды хан етіп 
сайлатып, өзі қазақ еңбекшілерінің патшаға қарсы 
көтерілісінің бастаушысы болды. 6 болыс Қыпшақ руынан 
10 мыңдай жігіт қүрап сарбаз үиымдастырды. Оның 
үстіне Торғай жағг*іғгдағы Арғын руына қатынасып, оларды 
да патшаға қарсы сарбаз үйымдастырып, көтеріліске 
шығуға шақырды. Солтүстік жағымыздағы 2-ші Наурызым 
болысындағы Арғынның Сүгір, Таз, Ақназар, Қараман, 
Қырық мылтық аталастарының ауі>ілдарына да қол беріп, 
көтеріліске шақырды. Сөйтін Торғай, Батпаққара, 2-Нау- 
рьпғлм айналасғлндағы 13 болыс ел көтеріліс бастады.

Аманкелдінің бастауымен Торғай, Батпаққара, 2-Нау- 
рьмым, Ырғғ»п айғталасғ>інда 4 рет соғғ>іс болды. Мен со- 
ғғғ>щ үғпеуіғіе қатғ*ғстғ»ім.



Торгайды ал у га барған сапарда кдлаға өрт салып, 
соғысып ж еңе  алмай қайттык,. Бугам 1 3 болыс 'іүгел, 1 3— 
1 4 мың адам болып бардык,.

Куйіксулыда Қостанайдан шыққан солдатпен 
соғыстық. Ж еңіс бермей екі жақтан бір сыпыра шығын 
болып қайттық. Буған 1000 кісі бардық.

Құмкешуде Мұхаметжан болыс пен бай молдалардың 
Торғайдан ертіп келген 700  кісілік әскерімен соғыстық. 
Біз мунда 1 5 0 0 — 2 000  кісі болып соғысып едік. (Бул жо- 
лы Аманкелді мен Кейкі ж о қ  еді) жеңіліп, қашып 
қайттық. Олар артымыздан қуа келіп, Батпаққарадағы 
қызыл үйде тағы соғыстық. Мунда бізден бірнеше адам 
шығын болды. Бул 1917 жылғы ғинуардың іші.

Патша әтіреті Батпаққарада жатқан. Аманкелді 
Қайдауылдан келіп, жігіттерді қайта құрагі көбейтті. 
10000-ға жеткізді.

Содан Торғайдың табанында соғысып, алғашқы күні 
Кейкі мен Қарамекен жаудың 7 қарауылшысының үшеуін 
өлтірді.

Ертеңіне үлкен соғысқа шығып, әтрәт жеңіп, солдатты 
Торғайға қуып салды. Бул жолы солдаттардың тең жарты- 
сы шығын болды. Бізден 150-дей адам өлді. Кейкі ишан 
Мырзаның ауылын шауып алды. Бул 1917 жылғы фев- 
ральда. Будан соң мартта „патша қулады" деген хабар тиді. 
Тыныштық болды.

ИР ОММ. «27-қ. Ӏ-т. Ӏ67 - 1С.  72—7*-п.
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РУСТЕМ АБДУЛГАФАРОВ 

ВОСПОМИНАНИЕ О ПРОШЛЫХ ГОДАХ

Известная всему миру Октябрьская революция охва
тила всю территорию бывшей Российской царской импе
рии, в том числе и Казакстанскую степь. Но, 
способствовавшее этому Октябрю революционное дви
жение среди казакского народа, до октябрьского перево
рота мало имело место и следа в казакской истории.

В то время к положению дела способствовали отста
лое хозяйство казакского населения, кочевая и бодрая 
жизнь, полуфеодально-родовое отношение баев и кула
ков, в особенности к беднякам и в частности к середня
кам. Несмотря на это, все ж е имело место вообще в 
революционном движении казаков-киргизов в 1 9 1 6 году,



поднявшиеся против приказа от 25 июня 1916 года царя 
Николая 11 Российской империи о мобилизации казакской 
молодежи в возрасте от 1 8 до 3 1 года на тыловую работу, 
как восстание казакской молодежи Тургайской области.

По поводу этого приказа Николая II в 1916 году, со 
стороны казакских масс, особенно молодежи Тургайской 
области, произошло крупное восстание против царского 
строя, как нарушившего „твердое обещание белого царя" 
и переданное казакскому народу через вдохновителей ка
заков , покоривших казакское население вместе с генера
лами и полковниками Российской державы. Восстание 
казаков в Тургайской области носило массовое и несколь
ко тысяч молодежи организовались в боевые отряды, во 
главе со своими активными руководителями, а также име
лось неоднократное столкновение с царскими регулярны
ми карательными войсками, проводниками которых 
являлись честные аксакалы и муллы (полуфеодалы — пре
датели народа).

Указанным массовым восстанием казаков Тургайской 
области неустанно руководили т. т. ДЖАНГИЛЬДИН Али- 
бей, АБДУЛГАФАР Джанбусынов и ИМАНОВ Амангель
ды, данная борьба продолжалась таким образом до 
Октябрьской Революции. Характерная работа тогда казак
ской интеллигенции во время восстания являлась массо
вая агитация среди населения за подчинение приказу царя 
Николая И, принимая во внимание за основу бессилие ба
стующих казаков и кроме того разные репрессивные ме
ры, принимаемые со стороны царского Правительства и 
его карательных отрядов, идущих против восставших.

Получив свидетельствующие сведения о том, что ка
закское население на местах обратилось к приказу царя 
с недовольствием, губернатор Тургайской области Эверс
ман направляется по области с целью ознакомиться и по
смотреть на своих кочевых чиновников, как они 
осуществляют мобилизацию джигитов на тыловую работу. 
Но, к сожалению, население на местах твёрдо решило не 
давать царскому строю казакскую молодежь на тыловую 
работу, а посему просить губернатора Тургайской области 
Эверс ма на ходатайствовать перед царём Николаем И об 
отмене приказа о мобилизации казаков. Губернатор Эвер
сман, не получив нужного ответа от населения Иргизского 
и Тургайского уездов, начал угрожать населению всякого 
рода репрессивными мерами и даже при желании царско
го государства уничтожить весь казакский народ за не



подчинение его приказу, и с этим результатом Эверсман 
выезжает обратно в г. Оренбург на свое местожительство.

Царское государство узнает о поднявшемся восстании 
в ряде мест со стороны местного казакского населения 
против означенного приказа и принимает срочные меры к 
подкреплению солдатами гарнизона в г. Тургае, Кустанае, 
Иргизе и других пунктах путем посылки на места (степь) 
карательных отрядов. Эти карательные отряды под коман
дой отдельных генералов стали разъезжать по степям и 
принимать репрессивные меры против восставшего казак
ского населения.

Происходит сражение карательных войск с организо
ванными казаками на территории Иргизского уезда и в 
разные времена на территории Тургайского уезда в сле
дующих местностях: Татыр, Куюк, Кум-Кочу и других ме
стах, последнее решительное сражение произошло на 
урочище „Батбак-Кара", и здесь карательный отряд в ко
личестве около 2-х тысяч человек царского генерала полу
чил большой и окончательный отпор и, потеряв известное 
число солдат, через пару дней после сражения немедлен
но вернулись обратно в г. Тургай.

Узнав о такой большой настойчивости и наличии орудия 
для сопротивления против действий карательных войск, ге
нерал не решился отправиться дальше и приостановился. 
Главным руководителем восставшей и действующей казак
ской молодежи во всем Тургайском уезде являлись гражда
нин Абдулгафар Джанбусынов и Иманов Амангельды.

Одним из первых агитаторов за советскую власть в 
Казакстане был т. Джангильдин Алибей, и самыми прямы
ми и главными защитниками советской власти в Тургай
ской области были Абдулгафар и Амангельды со своими 
отрядами, организованными еще в 1916 году, и тем самым 
встречали Октябрьскую революцию.

Но февральская революция поставила у власти каде
тов, меньшевиков и эсэров, а казакская интеллигенция с 
самого начала на Тургайском областном съезде пошла под 
лозунгом поддержать пути Временного Правительства и 
соединиться.

В период и такж е после февральской революции 
т. Джангильдин от имени Совдепа рабочих и солдатских 
депутатов приезжает из Петрограда через Оренбург, Ак
тюбинск и Челкар в г. Иргиз и Тургай, проведя по пути 
летучие собрания и митинги казаков с агитацией и лозун
гом за Советскую Власть.

Кроме того, я должен добавить, что восстание, проис
ходившее в Тургайской области и в частности в Тургай-



ском уезде, которыми руководил Джанбусынов Абдулга
фар, есть одно из крупнейших в казакской истории, поэ
тому необходимо ему придавать не меньшее значение, чем 
восстанию казаков-киргизов Средней Азии 1916 года.

Данное воспоминание представляю на предмет вклю
чения в историю гражданской войны в Казакстане и ре
волюционного движения казаков в 1 9 1 6 году.
ЛП РК. Ф. >11. Он. 6. Д. 166. Л. 31—34, 45. Подлинник.
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АЛИБИ ЖАНГИЛЪДИН 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ „МОЙ ПУТЬ'4

Шел 1916 год. В годы первой мировой войны гнет 
царских чиновников усилился. У казахов отбирали лучшие 
земли, увеличивали земские сборы и байский волостной 
сбор (алим) на содержание волостных управителей. Ка
захский народ разорялся, усилились грабеж, взяточниче
ство, воровство и произвол чиновников. Положение 
трудящихся городов и селений Казахстана к 1916 году 
резко ухудшилось. Росло недовольство войной, начались 
забастовки рабочих.

2 5 июня 1916 года царское правительство издало 
указ о мобилизации казахов и других народов Средней 
Азии в царскую армию на тыловые работы в возрасте от
1 9 до 4 3 лет. До этого царское правительство не призы
вало в армию казахов, киргизов, узбеков, туркмен и тад
жиков. Оно боялось давать им оружие.

В указе вместо „мобилизация11 было написано „рекви
зиция". Как будто дело шло о реквизиции скота, а не о 
мобилизации людей в армию. Указ вызвал большое недо
вольство и послужил поводом к восстанию 1916 года, 
которое было направлено против военно-колонизатор- 
ской политики царизма. Это было первое восстание каза
хов в эпоху империализма.

После объявления указа я получил письмо от Аман
гельды Иманова. К этому времени моя переписка с ним 
оживилась. Он сообщал о растущем недовольстве казах
ских масс, которые не хотели идти в армию, уничтожали 
в полицейских участках списки, составленные царскими 
чиновниками. Старики укрывали своих сыновей, убивали 
волостных управителей. Иманов спрашивал, как быть.

В одном из писем Амангельды Иманов сообщал, что в 
степи назревает восстание, что ему удалось установить



связь с джиштами Тургайской области и создать группы 
сочуствующих движению. Просил меня приехать. В ответ 
я писал о том, что нужно поддержать настроение народа, 
подготовить его к выступлению, организовать восстание, 
поделился своими соображениями о необходимости изго
товления оружия, боеприпасов для повстанцев. Я изве
стил Амангельды о своей готовности приехать в 
Казахстан, это мой долг — долг большевика.

После опубликования указа казахи сделали попытку 
уладить дело мирным путем, отправив к царю делегацию 
от аргинского и кипчакского родов. Делегаты возврати
лись обратно, не добившись приема у царя. Это еще боль
ше укрепило в сознании людей необходимости восстания.

Характерно то, что байская интеллигенция была на 
стороне царизма. В газете „Казах", которая издавалось на 
казахском языке в Оренбурге, феодально-байская интел
лигенция призывала идти в царскую армию, готовить 
одежду и продукты для мобилизованных.

Среди восставших не было грамотных людей, знаю
щих русский язык. Баи поддерживали царское правитель
ство и в то же время сами откупались от повинности идти 
в армию.

Молодежь не шла на сборные пункты и стала форми
роваться в повстанческие отряды.

Я выехал в Тургайскую область, которая была охваче
на восстанием...

В Тургайском уезде армия восставших насчитывала не
сколько тысяч человек. Военный совет разрабатывал план 
штурма и осады Тургая. На заседании его присутствовал 
Амангельды Иманов. Глава повстанцев Тусунской и Чуба- 
ланской волостей Оспан Чулаков и его сторонники пред
лагали взять город штурмом, а Абдулгафар Джанбусынов 
предлагал длительной осадой довести город до сдачи. Я 
выступил на совещании и сказал, что взять город будет 
трудно. В Тургае воинские части вооружены винтовками, 
пулеметами, а у восставших имеются лишь берданки и пи
ки. Советовал окружить город, не наступать сразу. Пока 
отрезать со стороны реки, оставить их без воды и как 
можно дольше держать оборону, довести город до сдачи 
осадой. Амангельды Иманов и другие представители по
встанцев Койдаульской волости поддержали мою точку 
зрения. После долгих споров совещание остановилось на 
компромиссном решении: город осадить и, если окажется 
возможным, взять его штурмом.

Решение у нас было такое: проникнуть в город без 
мгуму, занять почту и другие здания, войти в казармы, за



брать оружие (в Тургае стоил гарнизон в несколько сот 
человек).

Наступление на Тургай было начато в октябре1 1916 
года. Восставшие ринулись к городу и прорвались на его 
окраины. Плохо вооруженные, они брали своей настойчи
востью, заняли треть города, но вынуждены были отсту
пить, оставив .человек 80 убитыми. Со стороны гарнизона 
было убитых человек двадцать. Мы знали о восстании в 
других районах Средней Азии, но связи у нас с ними не 
было. После отступления из Тургая мы составили план 
дальнейшего ведения борьбы и план обучения — каким 
должен быть начальник и его подразделение. Для того, 
чтобы содержать армию, нам нужны были продовольст
вие, одежда, фураж. Мы создали своего рода интендант
ство, которое, действуя планомерно, собирало у насе
ления продукты и фураж.

Аул в десять кибиток давал на каждого бойца на месяц 
пуд муки и барана, не считая крупы, риса. Кроме того, аул 
давал обмундирование: сапоги, чапаны, теплые шубы, баш
лыки. Лошадей и седла давали исключительно баи. Они 
знали, что мы так или иначе отберем у них лошадей.

Главной задачей было вооружение армии. Надо было са
мим изготовлять оружие. Мы пригласили мастеров, умею
щих делать оружие, копья, шашки. Организовали мас
терскую, которая кочевала с нами, и кузницу. Из охотничь
их ружей изготовляли берданки, делали порох, ковали но
жи, топоры, пики, лили пули, делали седла и сбруи.

Впоследствии у нас было около ста трехлинейных вин
товок и несколько пулеметов, отобранных у карателей. 
Но, к сожалению, мы не могли пользоваться ими, так как 
никто стрелять из пулеметов не умел.

У нас были агитаторы, которые разъясняли народу 
происходящие события. Было и письменное воззвание на 
казахском языке.

Число восставших увеличивалось с каждым днем, к 
нам приходили люди не только нашей области, но и из 
других соседних областей. Впоследствии число восстав
ших достигло 20 тысяч.

Отступая от Тургая, мы старались знать о поведении 
карательной экспедиции. У нас были свои разведчики, ко
торые доносили о численности и вооружении карательно
го отряда. Но постепенно мы все дальше и дальше уходили 
в с тепи. Для расправы с восставшими из Тургая неодно
кратно направлялись карательные отряды. Атаковать их

1 Допущена неточность Наступление повстанцев на Тургай бы
ло начато утром 6 ноября 1916 года.



мы не могли, потому что у нас не было оружия. Так про
должалось до января 1917 г.

Но повстанцев не оставляли в покое. Из Оренбурга 
был прислан карательный отряд во главе с генералом Лав
рентьевым. Отряд расправлялся как с восставшими, так и 
с населением.

Первый бой карателей произошел с аргынской частью. 
Она была наголову разбита. Аргынский хан сдался. Его и 
приближенных арестовали и повезли в Тургай. Аргынский 
хан вернул уездному начальнику деньги, забранные им на 
почте, на Тургайском тракте.

Отступая мы следили за каждым шагом карателей и при
нимали самые необходимые меры для доставки фуража и 
одежды для повстанцев. Неоднократные попытки разбить 
нас не привели ни к чему. Потом мы отступили до Догала.

Отряды карателей увеличивались. По требованию на
чальника гарнизона города Тургая через Актюбинск, Чел- 
кар, Иргиз прибыло пополнение со стороны Оренбурга. В 
Тургае карательная экспедиция с прибывшим пополнени
ем насчитывала около 10 тысяч человек: драгуны, казаки, 
артиллеристы, гусары. Они были вооружены пулеметами, 
имели также пушки. По пути следования артиллерия рас
стреливала мирное население, каратели насиловали безза
щитных женщин, грабили имущество.

В декабре царские войска начали наступление. Про
водниками их были влиятельные аксакалы Сюин Атабаев, 
Зейнулла Кулжанов и другие. Первое сражение с отдель
ными повстаігческими отрядами произошло в районе Кен- 
жетая. Главные силы восставших находились в 150 
километрах от Тургая, в местечке Батпаккаре Каратургай- 
ской волости.

Чтобы отвлечь внимание, мы направляли в тыл врага 
по 150, 300 и до 500 человек. Повстанцы изматывали 
карателей, потому что последние не знали, где у нас на
ходятся главные силы.

Второе сражение произошло на месте нахождения 
главных сил восставших и продолжалось 8 часов. Мы по
несли большие потери, но все же вынуждены были отсту
пить в глубь степей. Карательная экспедиция считала 
дальнейшее преследование нас невозможным и возврати
лась в Тургай, где находилась до Февральской буржуаз- 
но-демократической революции.

После этого сражения мы убедились, что хотя по чис
ленности мы превосходим противника, но с таким воору
жением победить мы не можем. Если будет революция, 
мы будем спасены; если революции не будет, они разгро
мят нас.



По решению Военного совета я вместе с несколькими 
сарбазами выехал в Среднюю Азию для выяснения сло
жившейся там обстановки. По дороге я узнал о совершив
шейся в России Февральской революции.

Я решил вернуться назад. Доехал до Челкара, встретил 
своих степняков и послал их в Тургай с письмом: „Цар
ская влас ть сметена. Если карательные отряды будут про
должать грабить население, завлекайте их в глубь степей. 
До моего возвращения никому не верьте и оружия не сла
гайте**.

Товарищи мои из Челкара отправились в Тургай. Я им 
тоже дал такую же установку, какую давал в письме. Пи
сал об этом и Амангельды Иманову.
Воспоминания записаны со слов Л. Т. Жангильдина 
кандидатом исторических наук Р. И. Голубевой в де
кабре 1946 — январе 1947 г. и опубликованы в книге 
„Алиби Джангильдин. Документы и материалы44 Алма- 
Ата. 1961. С. 24—30.
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ЕСЖАНОВ ДОСЫМБЕК

а м а н г е л д і н і ң  е р л і г і  т у р  а л ы

ЕСӀМДЕ ҚАЛҒАНЫ

1916 жыл 1 3-тен 1 4 жасқа қараған жылым еді. Елдің 
әңгімесіне араласа алмағанмен өзімнен үлкендердің 
істегендерін, ауылдың тіршілігінен көргенімді көкейіме 
үстауға жарап қалған кезім еді. Әсіресе, нағашым Аман
гелді марқүмның әңгімесін өте назар салып тыңдайтын 
едім. Үйткені, ол тек өзіміздің ауылдың ғана емес, бүкіл 
Батпаққараның белгілі батыры еді. Ол айтқанда ылғи 
ерлік әңгіме айтып отыратын еді. Біздікіне келіп қонғанда 
мен оның алдынан түспеуші едім. Әңгімесін жақсы 
көретін едім. Кейде біздікіне көп уақыт қатынаспай 
қалғанында мен оның өзін дег әңгімесін де сағынып, 
күтетін едім. 1916 жылдың июнінде империалистік соғыс 
жүмысына қазақ жастарын алу турасында патшаның жар- 
лығы шыққанда тып-тғ>іныш, жайбарақат отырған ауыл,— 
"жігіттерімізді тізіп соғысқа алып кетеді, мал-қоралары- 
мызды соғъгсқа алады, жасымыз онда, кәріміз мүнда 
қырғіглады екенбіз"— деп шуласып, өзінсн өзі тынышсыз- 
дыққа түсігт, бүліне бастады.

Болғястар жастардғ>гғ* тізімін жасауға, империалистік 
соғыстғ>щ қамғ>ғ үшін ншгққағі қосымша салықтарды жи- 
науға кіріс е бастады.



Патшаның жарлығын орындау жөнінде үгіт айтуга 
Орынбордан Байтүрсынов Ахмет пен Мурзин Ғазиз деген- 
дер келіп қалды. Бүлар Сатыбалды ишанның баласы Мыр
за ишанның үйіне түсті. Ертеңіне болыс Мүхамбетжан 
Смайлов, Өтеулі Өмірбеков дегендер болып, Мырза ишан
ның мешітіне елді жинап, үгіт айтты.

Жиылған жүрт бүлардың сөзіне де, ақылына да мойын 
қойған жоқ. Үй арасында наразылық, күңкіл көбейе бас
тады.

Ауылдағылар соғыс жүмысына кісі беруге бүтіндей 
қарсы болып, шуласты: „Жастарымызды патшаны 
қорғаудың жолында қырғанша, қайта бүл жауызбен 
өзіміз соғысып қырылғанымыз жөн. Біз патшаны қорғауға 
шықпаймыз. Оған қарсы көтеріліске шығамыз" деп пат
шаға қарсы екенін ашықтан ашық айтты.

Ел, ауылға келген Мурзин мен Байтүрсыновқа ат, арба 
бермеді. Олар өгіз арбамен кетті. Бүлар кеткен соң Мыр
за ишан елді дін жолымен үгіттеп көндіру мақсатымен 
ауылдың барлық адамдарын өзінің мешітіне жинап, үгіт 
айггы.

Мырзаның үгіттеуі бойынша ауыл қүдайы айтып, са
дақа беруді мақүл көрді. Сонымен үй басы бір қойдан 
сойып, Мырза ишанның мешітінің түбінде тасаттық жаса
ды. Сойылған қойдың терісін ишан алды. Мырза ишан ты- 
ныш қоймады. Тасаттық үстінде тағы да үгіт айтты.

— Жүрт, мына тасаттық берулерің шариғат жолымен пат
шаға жүгінгендік. Енді осы тасаттық үстінде патшаны қорғау 
жолына бір ауыэдан уәде беріп, тараңдар дегенді айтқанда, 
жиылған жүрттың барлығы мүның сөзін қош алмады.

— Біз тасаттықты патшаның аман түруын тілеп беріп 
отырғанымыз жоқ. Қүдайдан жалпы бейбітшілікті, патша 
сияқты жауыздың билігінен қүтқаруды тілеп, беріп отыр- 
мыз. Патшамен қарсы күресуге уәде бермесек, оны 
қорғаймыз деген уәдеге келе алмаймыз — деп көнбей шу- 
лагі қарсы түрды. Халық, әсіресе жігіттер ишанның ха- 
лықты дін жолымен қорқытып көндіру әрекетін істеп 
отырғанын сезіп, бүл үгітін қоймаса өзін өлтіру керек де
ген сөздерді айтып жүрді.

Мырза ишан халықтан күдер үзген соң өз басынан 
қауіптеніп, уездің орталығы — Торғайға қашып кетті. (Он- 
да ол 1917 жылдың март айына дейін түрды). Елдің кәрі, 
жасы барлығы бір ауыз болып патшаға қарсы көтеріліс 
жасауга әзірлене бастады. Жастарды топтандырумен 
қатар оларға қару-жарақ жинады. Ауылдағы шеберлер 
үйымдасын соғыс қүрал-жабдықтарын жасауға кірісті. 
Олар қылыш, айбалта, найза, мылтық жасады. О қ өтпес



үшін қүрым кнізден шапан (сауыт) жасады. Жүртты бүл 
көтеріліске бастаушы Қыпшақтан Амангелді Иманов иен 
Кейкі Кикембаев, Арғын руынан Әмірбек Орманбеков, 
Әбіш Сароскеров, Қайсар Нүрмүхамедов сияқтылар бол
ды. Ел о шіе хан етін бүрынғы Нияз ханның түқымы Жан- 
оосынов Әбдіғаппарды сайлады.

Патшаға қарсы қазақ көтерілісін басқарушылығына 
сардар етін Иманов Амангелді белгіленді. Он басы, елу 
басы, жүз басы, мың басы сайланды. Көтерілісшілер тобы 
Батпаққараға жиылды. Сондағы көтеріліске қатысушы- 
лардың бірі, ауыл ақыны Есенбаев Сәт дегеннің айтқан 
өлеңінен бір үзінді:

Ауылдан шығып біз қондық 
Кешке жақын ағанға 
Ӏштен киіз киістік 
Оқ өтеді деп шапанға
Есмағанбет, Қожахмет отағасы басшымыз,
Олар қонды мақанға.
Шар болаттан соқтырып,
Сарнатып күмбез қақтырып,
Сапы бердік, бір қару 
Әліпбайүлы Жақанға.
Келеміз жүріп саулатып 
Сүққолдай темір — найза деп 
Шаншып алып бақанға

Жиылған көтерілісшілер тобы 10000 жігіт Амангелді, 
Кейкінің бастауымен Батпаққараның батысындағы 150 
шақырым жердегі уездің орталығы Торғай қаласын шау
ып алуға аттанып, жүріп кетті.

Бүл көтерілісшілердің соғысқа бірінші рет аттануы еді. 
(1916 жылдың сентябрь айы).

Ауылдың бар қуат-қаруы (қайратты жігіттері, көлігі, 
азық-түлік, қорабасы) көтеріліске кеткен соң түрмыс на- 
шарлау халге айналды. Шал-кемпір, бала-шағалар бір түрлі 
аянышты халде болды. Ертелі-кеш көтерілісшілердің 
жеңіспен қайтуын тілеуде болды.

Көтерілісіиілер сол бетінде Торғайға барып, шабуыл 
жасап соғысады. Ақырында қаруының жеткіліксіздігінен 
соғыс әдісінің кемістігінен көтерілісшілер жеңе алмай, бір 
айда ауылға (октябрьде) қайтып келді. Бүлар келген соң 
ауылдағы бар ақсақалдар, оқымыстылар (Нүрқан, Сейіл 
сияқтылар) көтерілісті басу әрекетіне кірісті. Патшаға 
қарсылықты қою керек деп елге үгіт жүргізді. Кейбір 
ауылдарда соғыс қызметіне жіберілетін жастардың тізімі 
жаг ала бастады. Көтерілісшілер ауыл ақсақалдарымен



байлардың бүл үгітіне көнбеді: Бүрынғы бетінен қайтпады. 
Қарсы түрды. Ақырында елдің берекесін ала берген соң 
көтерілісшілер ақсақалдар мен оқымыстыларды өлтіруге 
де кірісті. Сейіл, Нүрқан екеуін қорлықпен өлтірді. Бүл 
оқиға 1916 жылдың ноябрь айының ішінде болды.

Көтерілісшілер күн сайын күшейе бастады. Ауыл 
ақсақалдары, байлар, оқымыстылар қорқайын деді.

Олар көтерілісшілерді патша, губернаторға білдірудің, 
патшаның солдатын шығартудың әрекетіне кірісті.

Ауылдың „қүрметті" қу ақсақалы бай Таймағанбет 
Көтібаров (әкесі Көтібар патшадан алтын қалпақ, шен сый 
алған), Орьшбордағы қазақ оқымыстыларынан Ахмет 
Байтүрсынов және Ғазиз Мурзин (бүл екеуі алғаш көтеріліс 
басталарда келіп үгіт айтып, бірақ жүртты көндіре алмай, 
көтерілісті баса алмай кеткендер) болып, Орынбордағы гу
бернаторға білдіреді. Батпаққарадағы қазақ ауылдары 
бүзылды. Патшаның жарлығына қарсы шығып, мобилиза- 
цияға кісі бермейміз. Патшаға қарсымыз, соғысамыз деп жи
ылып, көтеріліске шығып отыр"— дейді. Бүл хабармен 
Қостанайдан патшаның 1000 солдаты шығады.

Патша әскерінің шығып келе жатқанын естіп, алдынан 
шығып соғысу үшін төрт мыңдай жігітімен Амангелді Бат- 
паққараның Солтүстік жағындағы (130 шақырым) Күйік 
деген жерге жүріп кетті (Бүл 1917 жылдың ғинуарының 
бас кезі).

Күйікке барған соң Амангелді жігіттерін қалың 
қопаның ішіне қойып, өзі 4—5 жігіттер (ішінде өзінің 
серігі Кейкі мерген бар) ілгерірек барып Қожахмет де- 
геннің қыстауын паналап келе жатқан патша солдатының 
алдын күтіп түрады. Сол арада патша солдаты екі развед- 
чигі (қарауылшысы) келеді. Олар жақындап келген жерде 
Амангелді екеуін де атып өлтіреді. Артындағы қалған көп 
солдаттар мүнан шошынып қайтып кетеді.

Соғыстан келісімен (февральдің іші) Амангелді 4—5 
айдан бері көрмеген үй ішін көріп келу үшін Бат
паққарадан 200 шақырым жердегі Қойдауылдағы ауылы
на кетті. Кейкі де сол Қойдауылдан 100 шақырым бері 
Көкөлең деген жердегі ауылына кетті. Амангелді мен 
Кейкі екеуі ауылына кетісімен-ақ көп кешікпей (марттың 
басында) алдында көтеріліске қарсы болып қашып кеткен 
Сатыбалды ишанның баласы Мырза ишан, Файзолла ишан, 
Смағүлов Мүхаметжан, Байғабылов Қали, болыстар, ауыл 
ақсақалы Айтқүл тағы басқалары бірігіп, шенеуніктерге 
білдіріп, Торғай қаласынан 1000 солдат ертіп Бат
паққараға қарай шығады. Бүлар қазақтың көтерілісін ба-



сын, жастарын жіберетін етін, мал, қаржы, зат көмегін 
алуға шығады.

Бүлардың Торғайдан шыққанын естіп, Багпақ- 
қародағы көтерілісшілер тобы 500-дей адам олардың ал- 
дын тосып жатады.

Көтерілісшілер мен патша солдаттары Батпаққарадан 
2 5 шақырым жердегі Қүм көшуде түйісігі, соғысады. 
Бірақ көтерілісшілер жағы солдаттардың қүралынан 
қорқыіі, соғыса алмай, кейін қайтады.

Көтерілісшілердің тайсалдап, қорғалағанын біліп, 
Қамыссай, Байғабыл, Тарау, Шитүбек, Доғал және Бат- 
паққарадағы ауылдары патша солдаттары қырып кетеді 
деп қорқыи, бір күнде көшіп кетеді. Ел сасқанынан дүние- 
мүліктерін түтел ала алмай, тек үстеріне киген бір-бір 
киімі, көрпе жастығымен ғана, малдың ірілерін айдап, жас 
төлдері мен кәрі малдарын тастап Саржардың үстімен ат- 
тылы, жаяулы шгүбап, Сарыторғай, Апгутасты, Тасты, 
Қарын салды деген өзендердің салаларын өрлей Бат- 
паққараның күн шығысына қарай шығады.

Батпаққарада (ауылдың орнында) тек Мырза ишан, 
Файзолла, Қали, Мүхаметжандардың ғана үйлері Ъ,алды. 
Патшаның солдагтарын Мырза ишан, Файзоллалар ертіп, 
көтерілісшілердің соңынан түсіп, жолшыбай көше алмай 
қалған (Қамысбайда отырған) 20 шақты шал-кемпір, 
қатын, жас баланы (ішінде Көшен деген шал бар) қырып 
тастайды.

Сол бетімен жүріп отырып, Батпаққарадағы Мырза 
ишанның үйіне түсіп тынығады. Бұл күні сонда қонады. 
Амангелді мен Кейкі Торғайдан патша солдаттары келіп, 
көтерілісшілерді жеңіп, ауылды үркітіп, әбігер қылып 
жатқанынан хабар алған соң, сол хабар тиген күні Үрпек
те жатқан өзінің тобына келді. (Бүл 1917 жыл марттың
2 1 -күні).

Ертеңінде 21 март күні Мырза ишанның үйінде 
жатқан патша солдаттарының әтрәті Үрпектегі қазақ 
көтерілісшілерінің тобына қарай 8 адам қарауылшысын 
жібереді.

Қазақ көтерілісшілерінен қарауылға қасына 3 кісі 
алып Кейкі мерген шығады. Бүл екі жақтың қарауылшы- 
лары Доғал деген жерде кездесіп, Кейкі патша әтрәті 
қарауылшысының екеуін атып өлтіреді. Кейкінің жолдасы 
Қарамекен солдаттың біреуін найзамен шаншып өлтіреді. 
Сонымен патша әтрәті қарауылшысының үшеуі шығын бо
лады. Қалған төртеуі қашып кейін кетеді. Сонда 
көтерілісшілердің бірі Есенбаев Сәт деген ауыл ақыны



Кейкінің жеңіи келгенін қуанышиен қүттықтап, өлең 
айтады. Өлеңнің есімде қалған бір үзііідісі мынау:

Қарауылға Кейкі шықты қазақтан 
Біз сорлыны қүтқармаққа азаптан.
Сардар ағзам түрғанда үй паналап,
Қарауылшы залым келді жағалап.
Нысаналы жерге жаңа келгенде 
Алдыңғысын Кейкі жықты басып қап 
Жеті солдат келген екен мүнымен 
Қалғаны қашты, бүлар атты қайталап,
Қарамекен жолдасы екен Кейкінің 
Біреуін түсірді аттан найза салып.
Қару-жарақ, атын алып екеудің 
Жетіп келді енді ордаға жарқырап.

Ертеңіне (марттың 22-і күні) екі ж ақ ертемен 
соғысуға шығады.

Патша солдаттарының әтрәтін бастап, ертіп шығушы 
Мырза ишан, Файзолла Сатыбалдиев, Ыдырыс Молдахме- 
тов, Әукен Баялиевтер болды.

Қазақтың 10000 көтерілісшілері өзінің Амангелді бас- 
шысының бастауымен патша әтрәтінің алдынан қарсы 
шығып, Доғал деген жерде соғысады.

Екі жақ бірін-бірі жеңе алмайды. Қазақ көтері
лісшілері қүралы аз, күшсіздеу болса да Амангелдінің 
тәсілі арқасында қүралды, күшті патша әтрәтіне жеңістік 
бермейді. Ж еңе алмайтын болған соң патша әтрәті қайтып 
кетеді.

Патша әтрәті сол күні Мырза ишандікінде болып, ер
теңіне Торғайға қайтып кетеді. Мырза, Файзолла, Қали, 
Мүхаметжан, Айтқүлдар (әтрәтті ертіп келушілер) „енді 
қалсақ бізге өлім" деп, сол әтрәтпен бірге кетеді.

Қазақ көтерілісшілері Үрпекке келіп, үріккен елді 
орындарына көшіріп қондырады. Кейкі манағы патшаның 
әтрәтін ертіп келіп, бірге кеткен жауыз Мырза ишан, Фай
золла, Қали, Мүхаметжан, Айтқүлдардың үйлерін шауып 
алады.

Бүдан соң үлкен көтеріліс, соғыс болмады. Бірақ сонда 
да Амангелдінің жігіттері тобын жазбай бір жерде болды.

1917 жылдың әпрель айының ішінде Амангелді мен 
Әбдіғапгтар Қызыл жыңғыл болысын сайлау жөнінде ере- 
гесіп, араздасып, екеуі ажырасып кетті...

КР ОММ. 427 к.. Ӏ-т. 167-іс. АО—94-п.

■



АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

АКМОЛИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ





1

№ 25

СӘКЕН СЕЙФУЛЛИН 

1916 ЖЫЛ

Ақмола уезінің күн шығыс жағындағы Қоржынкөл, 
Ереймен деген екі болыс, қанжығалы деген ел болады. 
1916 жылы Омбыдан оқу бітіріп Ақмолаға қайтып келіп, 
мен ел арасында ауыл шаруашылығының санағын алысып 
жүрдім. Ауыл шаруашылығының санағын алатын са- 
нақшылар әлгі айтқан Қоржынкөл, Ереймен болыстарын- 
да жатқанда 16 жылғы қазақ жастарын әскери 
жүмысына алатын патша жарлығының хабары естілді. Біз 
қасқа ат дейтін көлдің жағасында Қоржынкөл елінің бо
лысы Барлыбай, Олжабай дегендердің ауылында санақ 
алып жаттық. Біз келместен бүрын әлгі жастарды әскер 
жүмысына алады екен деген сөзді естіп, Олжабай болы
стың ағасы Барлыбай Ақмола қаласына асығыс жүріп кет
кен екен. Болыс ауылындағылар Барлыбайдың хабарын 
күтііг отыр екен. Біз ол ауылға бір күн қонып, қызмет істеп 
жатқанымызда ертеңінде түс кезінде Ақмола қаласынан 
Барлыбай қашты. Ауыл жігіттері Барлыбайға сәлем беріп, 
алдынан атын үстап, аттан түсіріп алып, Барлыбай мырза- 
ның алдында қүрдай жорғалап, есік ашып үйге енгізіп 
күтш жатыр. Үйде отырған біраз ауыл кісілері түрегеліп 
Барекеңмен қол алысып амандасты. Жүрттың бәрінің екі 
көзі Барекеңде. Төсек жағына төрінің алдына шығып Ба- 
рекең шаршаған түрмен бірдемеге қатты күйінген түрімен 
„Уу-һ, аһ!1' деп екі иығынан демін алып шешініп отырып 
жатыр.

— Ғ, ат көлік аман ба, қаладан не хабар бар?— деді 
уйдегілер.

Барекең отырып жатып:— Уһ! Шүкір! Не хабар сүрай- 
сыңдар,— қазақтан кісі алатын болды ғой, міні жарлығы!

Қалтасынан бүктелген қағазды алып, тілмәш баласына 
гас/гай берді. Тілмәш баласы қағазды алып оқыды. Жуан



қаріптермен жазған жарнама. Жағалай отырған жүртта 
жоне есік алдында ентелеп түрған жүртта үн жоқ. Жар- 
наманы Барекең тілмәш баласына тастай бергенде, үйдегі 
барлық қазақтың өңі қашып кетті. Тілмәш бала жарнама- 
ны маған берді. Мен де алып оқыдым. Қазақша жарнама- 
ның мазмүны мындай екен:

— Патша „ағзамының" 25 июньде шығарған жарлығы 
бойынша қазақ халқының 19 бен 3 1 жастың арасындағы 
еркегі әскерлік жүмысқа алынады...— деп Ақмола 
гүбірнатырының халыққа жазған жарлық жарнамасы 
екен. Үйдегі жүрт үрейленді. Менен мүның „мәнісін" сүра- 
ды.

Мен:— Әскер жүмысына кісі керек болған соң 
қазақтан кісі алайын деген ғой,— дедім.

Жүрт:— Бүл әшейін алдаған іс ғой,— солдаттың нағыз 
өзі ғой бүл... Ой қүдай-ай, бүл не деген сүмдық! Ойпыр- 
ай!— деп жүрт өте қатты үрейленіп қалды.

...Ол ауылдың санағын тезірек алып әрмен жүріп 
кеттік. Ертеңінде біздің санақ алушы кәмесиямыз екіге 
бөлініп, біз екі кісі бір жолдасымызбен үш кісі бөлек 
кеттік. Бөлек жүріп отырып Сілеті өзенінің бойындағы 
еліне келдік. Бүл елді Сілеті болысы дейді. Болыстың өз 
ауылына бармай, бергі бір қалың ауылға түстік. Ауылға 
кештетіп барғамыз. Бізге бөлек бір кішкентай үй тігіп 
берді, болысқа кісі жібердік. Ертеңіне болыс келмей, біз 
оңаша болып үйде тынығып жатып, көп үйықтап 
қалыппыз. Күн көтеріліп сәске болғанша үйықтадық. Біз 
үйықтай беретін едік, біздің үйдің сыртынан шыққан көп 
адамның күңіренген жылауы оятты. Түсім ғой деп біраз 
жаттым. Күңіренген, ызыңдаған, жылаған дауыс қүлағыма 
күңгірг естілді. Тыстағы ызыңдаған дыбыс бірте-бірте 
жақындап анығырақ естілді. Әйелдердің дауыстары 
тәрізді, шулаған жамыраған дауыстар анығырақ естіліп, 
оларға араласқан еркектердің сөйлеген дауыстары естілді. 
Үйге біреу кіріп, біздің қасымыздағы жігітті оятып, екеуі 
сөйлесіп күлісті.

Кірген кісі күбірлеп:— ақымақ қатындар өкірген сиыр 
тәрізді-ау өздері! Бүларға не ж оқ екен: Бәрі осы таң атпай 
жиналысып жылауда...— деді.

Буған біздің қасымыздағы жігіт тамсанып күбірледі:
— Онысы несі, анығына жетпей, өкірген сиырдай игу- 

лағаны? Ай, қатын ит-ай ақымақтығың осы-ау!..— деді ол.
Мен көзімді аштым. Үйдің іші көтерілген күннің ыс- 

тығынан пысынаган. Түңдік ашылған жоқ. Азырақ бір жақ 
шеті ғана қайырылыңқыраған. Үйдің іші жарық. Біздің



жолдас пен сөйлесіи отырған жігіттің қағаз пәкет салған 
үлкен асиа былғары қалгасы бар. Қайыс өткізіп омырау- 
ында асынған жез белгісі бар (ызнак), тайдың түяғындай 
же і. Эр жеріне жезден белбеу салған жалнақ қара 
қылышы бар. Жігіт бүлардың бәрін шешіп алып кереге 
гусыни қыстырып қойды. Қара бешпетінің иығына таққан 
өрген қы:и»іл жішіен нагон „шені" бар. Оны жігіт жөндеп, 
қолымен сыйнап қойды. Түріне, сыргқы белгілеріне 
қаладан келген хабар жасауыл екенін айтпай-ақ білесің.

Мен басымды көгердім. Жасауылмен амандастым. 
Үйдің артында едәуір жерде жылаған, ызыңдаған дауыс 
әлі де естіліп түр... Жасауылдан қазақша жөн сүрап, үйдің 
аргындағы шудың жайын сүрадым.

— Ақымақ қатындар ғой, таңертең Омбы жағынан 
келген біреудің сөзімен, және мен келген соң, бет алдына 
үрейленігі, балаларымызды, туысқандарымызды солдатқа 
а/\ады деп, жиналысып жыласып жатыр. Ақымақ қой, 
жылағанда қолдарынан еш нәрсе келмейді, әйтеуір жы- 
лау. Жаман қатындар ақымақтығымен далбас қалады!— 
деді жасауыл.

Тез түрып киіндім, Нүрқайын да киінді. Әңгіме былай 
болған екен:

Біздің жатқан ауылымыз Омбы уезімен шектеседі. 
Әскери жүмысқа қазақтан 19 бен 3 1 жастың арасындағы 
тегіс алынады деген хабар шығысымен, Омбы оязында 
жүрген осы біз жатқан ауылдың бір-екі жігіттері осы 
еліне қашып келіпті. Келгенде олар әңгімені өздерінше ба- 
яндай келіпті:

— Ойбай солдат алатын болды. Мына жақта, Омбы 
оязында алуға кірісіп жатыр. „Қара жүмысқа" деген 
өтірік, соғысып жатқан майданның ең алдына қазақты 
апарып қырмақ дейді. Енді өлгеннен басқа жоқ,— деп 
келіпті.

Және, олар келіп отырғанда қаладан біздің жатқан 
жерімізге мына жасауыл келіпті. Жасауылдан ауыл адам- 
дары бүл хабардың мәнісін сүраса, ол одан да түрлендіріп
ГС)Ғг1ДЫ.

— Е, несі бар! Рас! Бәріңді солдатқа алады. Алса 
қайгеді екен? Бармайсыңдар ма? Бүл патшаның жарлығы. 
Патшаның жарлығы екі емес. Одан да, қайта, қүдай деп 
даярлана беріңлс'Р- Міні, мен болыстарыңа „үскірік11 пен 
бүйрық әксліп отғлрмын. Бәлем, енді сендер де солдат бол- 
д/аг^дар!..— депті жасауыл.

Қа тын - қала штардан үрей кетіпті.



— Ой алла-ай"! Бул не деген сүмдық! Бүл не деген 
заман болды! Алла-ай „ақсарбас-ай", „боз қасқа-ай"— 
деп шуласыпты.

Қатындар күңіренісіп, шуласып, балаларын бауырла- 
рын айтып, азан-қазан болып, ауыл-ауылдан топтанысып 
шығып, жиналысып біз жатқан үйдің түсына келіпті.

Біз түрған соң қатындар топтанысып біздің үйдің жа- 
нына келді. Қатындармен бірге біраз еркектер келді. 
Қатындар шулап, жамырасып сөйлеп келеді.

Маған:
— Балаларымызды, бауырларымызды солдатқа алуға 

келген екенсіздер! Сендердің „санақ аламын деген- 
дерің"— солдатқа алуға жарайтын адамдардың санын 
алайын дегендерің екен. Сен қазақ болсаң да, орысқа 
бізді үстап берейін деп келген екенсің. Шырагым, қазақ 
емес пе едің?.. Мүсылман емес пе едің?.. Бүларың қалай?.. 
Жап-жас баласыңдар,— бүл не қылғандарың? Өстеме 
екен? Біз саған санақ бергізбейміз, өзің келген ізіңмен 
қайт, шырағым,— десті.

Эй елдердің өңдері қашқан. Айтқан сөзді тыңдамайды, 
көбінің қолында таяқ, күректің сабы, шоттың сабы. Ер- 
кектері әдейі қатындарды сөйлетіп қоя беріп өздері үнде- 
мейді. Бірақ, онысын өздері білдіртпеген болады. 
Қатындарды тоқтатып, басқан болады. Бірақ шынында ер- 
кектердің ішкі қулықтары қатындардан да бетер көрінеді.

Біз санақты шала-бүла алып, ол ауылдан шығып жүріп 
кеттік. Ендігі баратын жеріміз Ақмола мен Кереку (Пав
лодар) оязының шекарасындағы Өлеңті деген өзеннің 
бойындағы қара жал аузындағы мал доқтыры түратын 
жерге соқпақпыз. Екі ара екі жүз шақырымдай жер. Ара
да ел сирек.

Біз әлгі жатқан ауылымыздан шығып күн шығысқа 
қарай, оңтүстікке қарай жүрдік. 5 шақырым жердегі сол 
елдің бір ауылына келдік. Ол ауыл лау ат бере қоймай, 
біздің қасымыздағы жігітпен төбелесті. Ауыл иесі байды 
қорқытып, „қоқан лоқы" қылып, желі басынан атты 
өзіміз үстап мініп жүріп кеттік. Жүріп отырып, ол күні күн 
жүріп, кешгіен жүріп, түні бойы жүріп, ертеңінде 
тәңертең бір ауылға келдік. Ол ауылдар Павлодар оязына 
қара га н ауылдың шеті екен. Біз бір үйдің алдына келіп 
түра қалғанымызда, ауыл жаңа түрып жатыр екен. Бірлі- 
жарымды еркек, қатын-қалаш, бала-шаға жиналып келді.

— Кім боласыздар? Қай жақтан келесіздер?— деп 
таңырқасып жатыр.



Ьліді өтірік ай'пык,, „санақ алушы едік" демей, „жер 
ылшеуші землемерміз" дедік. „Ақмола, Омбы, Павлодар 
ояздлрының шекарасып көріп жүрміз" дедік.

,, Ь-ііді Өлеңтідегі доктырға барамыз" дедік. Менің 
үспмдегі киімдерім семинария школыньщ нормы еді — са
ры түймелі киімдер. Сондықтан мен — жер өлшеуіштердің 
« и бола қалдым. Нүрқайын тілмәш бола қалды. Мен 
қа іақша білемін. Нүрқайын тілмәш болады. Бір қазақтың 
үйіне түстік. Шаршап келген бетімізбен жастыққа 
қисайып жатырмыз. Нүрқайын бір жатып, бір отырады. 
Жіптіміз арбаның қасында. Бағанағы біз келгендегі жи- 
налған қатын-қалаш үйге кірді. Күбірлесіп, сыбырласып 
сөйлеседі. Бір-біріне:— Япырмай өзі орысқа үқсамайды, 
қазақ тәрізді екен!— деседі.

— Япырмай, қүдды қазақ! Аусашы қазақтан! Эй, мы
нау қазақ шығар! Эй, шырағым өзі қазақша біле ме — 
десіп Нүрқайыннан сүрасты.

Нүрқайын:— Қазақша білмейді. Бүрын әкесі қазақ 
екен, орысқа шоқынып кеткен. Бүл өзі әдейі қазақ ара- 
сын аралап жүргенде қазақты қатты жақын тартып жүр
— деді.

— Е, алда байғүс-ай! Солай ма? Бәсе қазақтан айны- 
майды! Көзін қарашы!— десті.

Ол жердегі елден лау ат мініп, Өлеңті өзенінің бойын- 
дағы мал дәрігерінің түрған жеріне келіп, оның ертеңінде 
Ақмолаға қарай қайттық. Бір екі-үш күннің ішінде қазақ 
халқы тегіс ереуілдеп алды. Бір ауылға келіп қондық. 
Күллі еркектердің барлығы бір жердегі жиылысқа кеткен 
еке. Ауылдағы қатын-қалаштар түстерін суытып, қалың 
ойға кірген сияқты. Ол жерден шығып ертеңінде Ақмола 
қаласының шетіндегі бір ауылға келіп қондық. Сол 
Қанжығалы деген елдің Жаһуда деген кісінің үйі екен. 
Қас қарайған кезде біз аттан түсіп Жаһуданың үйіне кіріп, 
амандасып отырғанымызда, айбалталы 4—5 жігіт сол үйге 
келіп кірді. Бүлар аттарынан түсіп, аттарын белдеуге бай- 
лап жатқанда-ақ дабырласып кіжініп, үйге сөйлей кірді. 
Біздің жөнімізді сүрады. Біз тын жөнімізді айттық. Қазақ 
жастарын әскер жүмысына алу мәнісін сүрады. Біз патша 
үкіметінің қазақ халқына істеген, істеп отырған 
қиянаттарының бәрін айтып, әңгіме қылдық. Кіжініп кел
ген жігіттер біздің өзімізді көріп, сөзімізді естіген соң 
бізге ыр за болып, қош айтысып шығып аттарына міністі. 
Ертеціндр Ақмолаға келдік. Қала халқы да әбден үрей- 
леніп алган екен. Ақмола оязына қарайтын 4 8 болыс 
қазақ елі түгел ереуілдеп қозғалған. Баяғыдан бергі патша



үкіметінің істеген қиянаггары шарасынан асып тогілген 
сияқты. Ақмолаға қараған 4 8 болыс қазақ елдерінің 
кейбіреулері әскер жасап көтеріліске», кейбіреулері 
ереуілдесіп істің алдына қулақ түрген. Кейбір елдер басқа 
көрші елдерге кісі жіберіп байланыстар жасаған. Ел шару- 
аны тастап түгелімен патша үкіметінің істеп отырған ісін 
кеңеске с алған. Ақмола қаласындағы патша үкіметінің 
үлықтары, қаладағы сәудегерлер, байлар қорқып, ішкені 
ас болмай үйқы көрмей бастаған.

..."Көтеріліс қылған қазақтар Ақмоланы келіп талайды 
екен, қаланың жан-жағына келіп өрт салмақ екен"...

Деген хабарлар дүңк-дүңк етеді. Пәтерлері, үйлері 
қаланың шетіндегі кейбір байлар, кейбір үлықтар, 
көтеріліс қылған қазақтың талайынан қорқып қаланың 
ортасына көшуге қобалжи бастаған. Ақмолаға қарайтын 
Арғын, Қуандық, Тінәлі деген ел Ақмоладан барған Ива- 
ғгушкин деген пірістепті өлтіріп тастапты.

Көтеріліс қылған елдер өз ортасынан ғана сайлап, 
әскер „сарбаз" сайлап жатыр дейді. Үсталарды жинап, 
соғыс қуралдарын саптасыгі жатыр деді, оқ өтпейтін 
киімдер жасап жатыр дейді.

Сондай хабарлар күн сайын, сағат сайын дүңкілдеп 
естіледі. Көтеріліс қылған елдерді тоқтатуға, басуға қырға 
әскер шығарады деген сөз естіледі. Кешікпей Омбы 
қаласынан Масальский деген гүбірнатыр келді. Гүбірнатыр 
күллі қаладағы қазақ халқын, оның байларын, 
ақсақалдарын шақырып жиылыс қылды. Жиылысына мен 
де бардым. Қаланың Упраба үйінде гүбірнатыр төрде, 
оның қасына қаланың барлық байлары, үлықтары жи
налған. Гүбірнатыр Тоқмағамбет төре дегенді тілмәш 
қылып, халыққа сөз сөйледі. Сөйлеген сөзінің бәрі ылғи 
қорқыту болды:— Енді пәлен күннің ішінде қазақ халқын 
тыныштандырып, жастардың тізімдерін алып келіп 
беріңдер, бергізбесеңдер, елге әскер иіығарам. Әскер 
елдің жазасын беретін әскер болады. Әскер аптамабелге 
салып пулемет алып шығады. Пулемет дегенді білесіңдер 
ме?! Бір минутте пәлен мың оқ атады. Патшаның жар
лығына көнбеген елді шөпше шапқызамын, шөпше 
қырыққызамын. Сендер байлар, ақсақалдар,— осында 
отырған қазақтың инабатты адамдары, эр болысқа екі- 
екіден шығыңдар, сөйтіп, тез жүріп елді ақылға көндіріп, 
1 9-бен 3 1 -дің арасындағы жігіттердің тізімін бергізіңдер. 
Егер де бүйтпесеңдер, елдің обалы сендерге болады. 
Көнбегендерді әскермен қырғызамын! Әскер қырға 
шықса, кез келген қазақты қоянша атады. Өрт жүргендей



қылады. Ьілдіңдер ме? Үғындыңдар Мй? — АеДі қаһарын 
тіккон гүбірнатыр.

15 минут ақылдасыңдар, 15 минуттен кейін маған 
жаусюын беріңд^Р»— ЛеДі-

Жүрт дағдарып түрды. Қойша қамалып тысқы қораға 
шықты. Күңіренісіп 15 минуг ақылдасқан болды. 
Шолқақтап Тоқмағамбет төре шықты. Елді көндіру керек 
деген ақыл айтты ол. Болыс: басына екі-екі кісіден шықпақ 
болды. Шығушылардың бәрі қаланың байлары, қаланың 
саудагері, қаланың атқамінерлері. 15 минутте гүбірна- 
тырға жауап берді. Қырға шығып елге ақыл айтайық, 
бірақ, біраз уақытты молырақ беріңіз!— десті. Оған 
гүбірнатыр болмады.

Ертеңіне жан-жаққа болыс басына екі-екі кісіден да- 
ланың саудагерлері, байлары, атқамінерлері шошыған 
қасқырларша шапқылады. Бір-екі күннен кейін мен 
өзіміздің ауылға қайттым. Біздің ел Ақмоланың оңтүстік 
жағында үш жүз — төрт жүз шақырымдай жерде. Жол- 
шыбайғы елдерде бізбен бір түқымдас арғынның Қуандық 
деген елдері. Бүл жолшыбайғы елдер де қүлағын тігіп 
қопаңдап алған екен. Талай ауылда, талай үйлердің жа- 
нында мезгілсіз мінілмейтін аттар байланған. Үй белдеуіне 
не сойыл, не найза қыстырылған. Шаруа істеген жан 
көрінбейді. Мен жүріп отырып, араға бір қонып Нүра 
өзенінің бойындағы Захар поселкесіне келдім. Поселке- 
ден ат мініп жатқанымда бір қылыш асынған жігіт келіп:

— Прыстап шақырады!— деді.
— Өзім де прыстапқа жолықпақшы едім,— деп, 

шақырған үйіне бардым.
Прыстап менен жөн сүрады. Жөнімді айттым. Қазақ- 

шаны судай білетін орыс.
— Елге барсаң елге ақыл айтып, елді тоқтат,— деді 

прыстап. Мен ішімнен күліп:
— Өзіңіз неге елге шьгғып, ақыл айтып тоқтатпай- 

сыз?— дедім.
Прысгап маған қадала қарап:— Ойбай-ау, маған бола 

ма? Мені өлтіріп тастамай ма? Бір жерде өлтіріп тастаса, 
мен өзімнің сүйегімді тауып ала алмаймын ғой!— деді.

Ол гюселкеден шығын қонаға Қарағаш деген болысқа 
қарайтын елге келдім, бүл ел біздің елмен жапсарлас, 
біздің ағайын ел. Мен күн батыс қас қарая келдім. Бүл 
елдің жігіттері түгел аттанып жатыр екен. Бүл елдің бар
лық жігіттері ат үстінде, барлығының қолында сойыл, 
айбалта, найза, бірлі-жарым қүс мылтықтары бар. Бүл ел 
қырға ж кор шығады деп күтіп отыр екен. Әскердің алды-



нам шығып, соғысуға дайындалып жатыр екен. Бәрі 
тәуекелі'е бел буған. Түиімен менімен ақылдасып иіықты. 
Мен қүралдарының нашарлығын айггым. Қазақ халқының 
ынтымақсыз екенін айггым. Түн ортасы ауғанша 
әңгімелесіп отырдық. Ертеңінде өзіміздің елге келдім. 
Біздің елдің жігіттері де бір-бір аттарын мінісін ереуілдесін 
көтерілісіп алған екен. Күнде жиылыс, күнде кеңес, күнде 
неше түрлі хабарлар естіледі жан-жақтан. Пәлен ел пәлен 
хан сайлапты,— дейді. Түлен ел түленді хан сайлапты де
ген хабарларды жүрт алып қашуда. Біздің елді ол кезде 
Нілді болысы дейтін. Нілді болысының жартысы Еркесай 
болысы болып бөлінген. Міні, осы екі болысқа бөлінген 
біздің ел ортасынан Әмет деген қажыны хан сайлапты. 
Оның қасына бірнеше „қазылар" сайлапты. Сарбаз қүруға 
дайындық жасапты. Бірақ бытыраған жүрттың бірі іреп, 
бірі сойып сарбаз жасай алмай отыр екен. Біздің елмен 
көршілес Қареке деген ел (бізбен түқымдас ел) ортасынан 
Нурлан деген кісіні хан сайлапты. Ж әне бізбен іргелес 
біздің бір ел, „Жыланды" елі деген ел (бул да бізбен 
түқымдас) ортасынан Әлсен қажы деген кісіні хан сайлап
ты. Ж әне біздің Қарағаш елі дейтін ел Шоңның Оспаны 
деген кісіні хан сайлапты. Әлгі Ақмоладан барған пре- 
степті өлтірген біздің „Тінәлі" деген ағайындас бір еліміз 
Қуаныш деген кісіні хан сайлапты. Қылыш қажыны хан 
сайлапты. Одан арғы елдерде хан сайлап, сарбаз жасап 
жатыр деген хабарлар келіп жатты. Біраздан соң елге 
әскер шықты. Әскер Қарағаш елімен Тінәлі елінің арасына 
қарай шықты. Жүрт үрейленіп әскердің көтеріліс қылған 
елмен соқтыққан хабарын күтіп тыңдап отырды.

Тінәлі мен Қарағаш елі соғысып, мылтықты әскерге 
беттей алмай көше қашты деген хабар естілді. Бірнеше 
күнде, қала жақта отырған елдер, орындарынан көше 
қашып біздің елдің үстіне келді. Олар біздің елдің үстіне 
көше қашып келгеннен кейін біздің ел қобалжып үрей
леніп көше бастады.

Мен бала оқытатын жеріме қала ж аққа қайттым. Бала 
оқытатын жерім — Ақмола қаласының оңтүстік жағында 
70—80 шақырымдай жерде Бүғылы елінің Абылай ауыл 
дейтін ауылында еді. Соған бармақ болып ауылдан 
шықтым. Ауылдан шығып 7 шақырымдай келгенімізде, бір 
қудық басында қалың ауыл қонып жатыр екен. Кслсем, 
олар,— әнәукүнгі мен қонып кеткен Қарағаш елінің бір 
бөлек ауылдары екен. Сол күні прыстап бастаған 25 сол
датпен соғысып көшіп келіп жатыр екен. Бүлардың бір-екі 
атына оқ тиген екен, бір адамын оқ жалам кеткен екен.



Бүлар прыстештыц бір жігітін түгқыша гілыіі кеткен екен. 
Сол, мок түгкен үйге келіп, €>%>рі жиналып ел жатқанша 
әңпмелесш отырдық. Ертецінде мен қалаға қарай жүрдім. 
Шеткі, „Қос қапа" деген ормс поселкесіне келдік. „Қазақ 
толаиди44— деп поселке мүжықтары да окнесі көтерілін 
отыр екен. Патша әкімдері қазак, пен орысты бір-біріне 
жау қылып салған ғасыр бойындағы кесепат тәрбиесінің 
жемісі қазір төгіле пісжендігі айқын апіылған еді. Поселке 
мүжықтары бізді қамап үстап өлтірмек болды. Күжілдеп 
ортаға алды. „Бүлар қазақ бақылаушылары— өлтіру ке- 
рек“— деп бірсыпыра елірісіп жанды алқымға тықты... По- 
селкеде бір белек солдат жатыр екен. Бізді ақыры гүтқын 
қылып алып қамап қойды. Ереуілденген мүжықтар 
өлтіретін еді, поселкенің сгаростасы мен солдат бастығы 
біраздан соң ақылдарына келіп, өлтіртпей қамаи қойды. 
Бүлар мені көтеріліс қылған қазақтың тыңшысы дейді. 
Қазақ поселкені шабады, поселкені өртейді деп қорқады. 
Сондықтан бүлар мені өлтірмек болды.

Ертеңінде үш кісі мылтық қару-жарақ асынып мені 
камвоймен прыстапқа алып келді. Прыстап мені босатты. 
Кешегі болтан соғыста біздің сыртымыздағы елден сол по- 
селкелерден астық алып жүрген қалашылар да науытқа 
үіиыраған екен. Екі-үш кісі оққа  үшып өліпті. Екі-үш түйе 
өліпті. Астықтары шашылыпты. Бір топ қалашыны үш 
жүздей түйесімен астығының бәрін қамап алып қойыпты. 
Бүларды босат деп прыстаппен екі күн сөйлесіп поселкеде 
жаттым. Түтқын қалашыларды босатпады камвоймен 
қалаға айдады. Сонан соң мен школыма келдім. Школдан 
қалаға келіп, қалашыларды босату жағын қарастырып 
көрдім. Оларды қаладағы үлықтар да босатпады. Сонысоң 
қаланың оязьгна бөтен атпен қорқыта-қорқыта үлкен 
қылып хат жаздым. Сөйтіп школға қайтып келіп, оқуға 
балалар жинауға кірістім.

Қырға әскер шығып жатты. Көтеріліс қылған елдер 
әскерлермен эр жерде үшырасып соғысқаны соғысып, 
соғысгіағаны қашып бытырлагі жатыр, деген хабар естіліп 
жатты. Кешікпей кей елдерге барған әскерлер елді талап- 
тапап Ақмолаға да қайтып жатты.

Талай елдің болыстарын көтеріліс қылған халық 
қамап, кейбіреулерін сабагі қалаға жібермей қойған. Ал, 
и кер шыққаннан кейін болыстардың бірсыгіырасы патша 

г>< керіие қосылып, елді басып-езуге кіріскен. Түнеугі біз 
барған Қоржынкөл, Ереймен елінің болыстары Олжабай 
Нүральгүлы (Қоржынкөл болысы), Әлкей-Ереймен болысы 
елге шыққан үкімет әскорімен бірге жүріті елді қырғызып



талатқан. Талатқанда көбінесе өзіне қарсы болғаи ауыл- 
дарды талатқан.

Қырға шыққан әскерлер кей елдердің сайлаған ханда- 
рын түтқынға алып, Ақмолаға алып келді. Жыланды елінің 
сайлаған ханы Әлсен қажыны түтқынға алып түрмеге әкеп 
қамады. Қарағаш елінің сайлаған ханы Ш оңның Оспанын 
түтқынға алып Ақмола түрмесіне әкеп қамады. Тінәлінің 
ханы Қуаныш қажыны алдап сөйлесуге шақырып алып, 
түтқындап, Ақмола түрмесіне қамады. Тағы да көтеріліске 
басшы болған кісілердің талайын үстап әкеп түрмеге 
қамады. Көтеріліс қылған елдердің таланбағаны, әскердің 
оғына үшырамағаны ж оқ. Қалың елге әскер пулемет 
жүмсаған. Зеңбірек жүмсаған патша әскеріне қүралсыз 
көтерілген халық әрине төтеп бере алмады. Бірақ, 
Ақмоладан қашықтағы елдер әрі қарай жылжып түсіп то- 
бын жазбай отырып алды. Суық түскен соң, Ақмолаға 
жақын елдер лажсыз үкімет күшіне бағынып, жастардың 
тізімін беріп, жастарды апар деген жеріне апара бастады.

Сол кезде мен қалаға келдім. Таяудағы елдердің жас- 
тары алынып жатыр екен. Қала жастары да алынып жатыр 
екен. Кешке жақын есіктің алдында түр едім, бір топ жа- 
стар келіп мені ертіп әкетті. Бүлардың көбі піриомға алы- 
натындар. Бүлар енді әскер жүмысына кетудің алдында 
қаламен қоштасу сияқты біраз уақытты сауықпен 
өткізбек. Бәріміз қымызшыға келдік. Қымыз ішіп, домбы- 
ра тартып, сырнай тартып, дауыс қосып жырлап отырды 
жастар. Жастары қырдың жастарындай емес, соғыс де- 
геннен онша қорықпайды. Қайта жылда алынагын орыс 
жастарының істейтінін істеп соларға еліктемек болады. 
Ақмола қаласында орыс жастарын жыл сайын солдатқа 
аларда орыс жастары көшеде топ-топ болып жүретін. 
Кейбіреулері сыра ішіп, арақ ішіп қызып, есіріп көшеде 
айқайлап, қосылып бәрі ән салатын. Олай өткен-былай 
өткендерге соқтығып, кейбіреулерді эр ж ерде домалатып 
сабап жататын. Әсіресе сабауға үшырайтындар қырдан, 
алыстағы елден келген қазақ  қалашылары болатын. 
Есірген жастардың сабағанын айтып, қаладағы жергілікті 
патша үкіметінің басқарушыларына айтса, бүлар арызды 
тыңдамайтын, қайта арыз беруші қазақтардың өзін 
кеңселерінен қуып шығатын. Сондықтан, жүрт солдатқа 
баратындарға „сот ж оқ" деп ойлайтын. Солдатқа баратын 
жастар не істесе де патша үкіметі оларға тимейді,— дейтін. 
Міні, енді Ақмоладагы қазақ  жастары да соғыс жүмысына 
баратын болған соң, бүлар да көшеге шығып топтанысып 
қосылып айқайлап, өлең айтып, жыр жырласып,



қымьгшіы-қымы иным барып қымыз ішіп азырақ 
қызыңқырап, есіріңкіреи сандала бастады. Бүлар да 
әркімге соқтықпақ.

Эй, бүларың қалай десе:— Е, бәрі-бір біз солдатқа ба- 
рамыз, біз енді солдат. Бізге енді „сот жок," деседі.

Бүлар да солдатқа баратын жастардың өлеңін, жырла- 
рын, гармон тартын шуласады. Өлеңдерінің бірі мынандай 
еді:

Секіріи түстім бақшаға,
Бастым бақыр ақшаға,
Секірш түстім бақшаға 
Бастым бақыр ақшаға,—

Жиырмаға келген шақта 
Керек болдым патшаға 
Жиырмаға келген шақта 
Керек болдым патшаға...

Міні, сөйдеп жырлап көше-көшеге шығып, мені ерткен 
жастар, қымызшыдан қымыз ішіп жүрді. Мен де бірге 
жүре бердім...

Қалаға жақындау елдердің бай балалары ақша 
жұмсап, мал жүмсап, әскер жүмысына бармайтын болып, 
нашар-орталардың балалары алына басталды. Алыстағы 
елдер жүре сөйлесіп жастарын бермей жатты. Мен бала 
оқытып жатқанымда қыс ортасында біздің екі болыс ел- 
ден барлығы қырық шақты ғана жігіт алып кетті. Елдің 
көпшілігі эр нәрсені сылтау қылып жастарын, жігіттерін 
бермей қалды.

Ақмола түрмесіне қамалған кісілер түрмеге сыймай 
кетті. Түрмеге сыймаған соң, оларды эр жердегі тас сарай- 
ларга апарыгі қамады. Түтқындағыларды үрып-соғып, жа- 
уагі алады екен деген хабар естіліп жатты. Әлсен ханнан 
жауап алғанда неше түрлі азаптарға салыпты, „хан көте- 
реміз"— деп Әлсенді патша малайлары төбелеріне 
көтеріп, тас еденге тастап жібереді екен. Қандай қылып 
азаіттап, қорқытыгі жауап алса да Әлсен хан қорықпай 
жауап бере беріітті.

— Хан болдың ба?— деп сүрагіты.
— Болдғ>гм!— деп жауап беріпті Әлсен қажы.
— Не бітірмек болып хан болдың?— деп сүрапты.
— Не бітіргенімді көрген едің,— дегіті Әлсен қажы.
Тәгы да эр түрлі жауап сүрапты.
— Қылатыныңды қыла бер, оттама,— менің мына кәрі 

қыртысммды пісіріп жесең де!— деиті Әлсен.
Сөйтіп Әлсен хандғ>і түрмеде үрып-согып өлтірді.



Ш оңның Осмшіын да түрмеде үрып-соғып, ақыры сол 
михнатган өлді. Қуаныш хаііды да к«п үрыгггы. Бүл кісілер 
тек патша түскен соң ғана босанмп шықты. Босашанда 
қала халқы барыгі түрмені қиратып босатты. Патша әскері 
Тақыр Омар деген кісіні іздеп таба алмай жүрді. Бүл кісі 
Көнек Тоғасы деген біздің бір елдің басшысы еді. Бүл ел 
топтанып іргесін аулақ салып, жастарды бермей жатты. 
Қаладан неше рет әтірәт шығып, мүны үстай алмай қайтып 
жүрді. Ауылына алғашқы барған әтірәт сегіз солдат, бір 
әпесерді Тақыр Омар түгел өлтіріп қүды ққа тастап, елді 
көшіріп әкетті. Тақыр Омардың інісін солдаттар шауып 
өлтірігіті. Соғыста Тақыр Омардың үлкен баласы Ақмағам- 
бет оқтан жығылыпты.

Сөйтіп, патша түскенше Ақмолаға қараған 48 болыс 
қазақты ң қаладан қашық отырғандары жастарын әскер 
қызметіне бермей жатты. Патша түскен соң кеңшілік 
алып демін алды.

Елдің болыстарының, әсіресе патшаның қанатының 
астына кірген болыстардың елге істеген жәбірлігіне өлшеу 
ж о қ  болды. Талай ауылды шапқызған, талай елді 
өртеткізген, талай дүниесін талатқызган. Атқызғанын 
атқызып, атқызбағанын сабап, дүрелеп қорлаган, қатын 
баласын, кемпір шалдарын, әйелдерін зорлаған, жәбірлеп 
масқаралаған. Ақмолаға толып, қырға шығып елді талап 
қайтқан әскерлер Ақмолаға қайтқанда шабылған елдің 
дүниесін, малый төгіп, шашып артып қайтты. Елдің 
нәрсесі, дүниелері базарда толып кетті. Күміс ерлер, ат 
түрмандар — жүген қүйысқан тартпалар, күміс кісе, бел- 
беулер, күміс білезіктер, жібек шапандар, түлкі ішіктер, 
қүндыз бөріктер, ақ  кигіз, масаты кілемдер базар-базарда 
толып кетті. Патша әскері елді шауып-талағанда ол әскерді 
бастап жүрген қазақтың кейбір болыстары мен қулары 
елді бірге талаған. Патша түскеннен кейін 1917 жылы 
Ақмолада жаңа халық үкіметін сайлаған соң, патша әскері 
мен 1916 жылы елді талаған кейбір болыстардың үстінен 
арыз шағымдар қарша жауды. Мәселен, Қоржынкөл бо- 
лысы Олжабай Нүралыүлының үстінен жүз жиырма 
шагым арыз түсті. Ереймен болысы Әлкей дегеннің үстінен 
80 арыз шағым түсті. Бүл арыздарда сол екі болыстың 
бірсыпыра қылықтарын айтқан екен. Бүлар патша 
әскоріне ел талатқан, қыстауларды өртеткен, дуре 
соққызған, қатындарды, қыздарды масқаралап зор- 
латқан; зорлатқанда қарсылық қылғандарды ауыл 
қорғпнының ортасыпда атқызған; малый, мүлкін талауға 
салғам. Міні осындай арызды әлгіндой болыстардың



үстінен халық беріп жатты. Олардың бірсыпыралары жа- 
заларын та рты и жатты. Тек Алашорданың заманында 
бүларды Алашорда үкіметі қорғап, жазаларын 
тартқы ібсіды. Ж аза тартқызоағаны былай түрсын, оларды 
«здерінің жергілікті үкіметіне кіргізіп алды. Ток, совет 
үкіметі орнаған соң гама, ел талатқан, елді қорлаған мыр- 
залар тиісті жазаларын тартты.

К.Р ПМ. вӀӀ-қ. Ӏ-т. 5в-іс. I—20-п. Түмнүсі^асы.

№ 26 
МҰҚАШ

1916 ЖЫЛҒЫ ҚАРА ҚИЫН ЕЛӀНДЕГӀ КӨТЕРӀЛӀС 
(АТБАСАР УЕЗӀ)

Осы күнгі Қара Қиын болысы бүрын он болыс Орта 
Арғын атанған. Арғынның Қуандық, Сүйіндік деген 
атақты руынан болады.

Байлық жағынан Ақмола губерниясында бірінші 
қатарда болды. Үй саны көп болмағанмен, байлықтың ма- 
стығы мырзаларды желіктіріп, өзіне ерген елді бөлек- 
бөлек қылған.

Атбасардан 2 0 0 —250 шақырымдай түрады.

I

Июнь айында болтан Атбасар базарының тарқауында 
қалаға губернатор Сухомлинов келіп, „Соғыс майданына 
қазақтың 19 бен 31 жас арасындағы жастарын қара 
жүмысқа алатын болды" деген патшаның жарлыгын 
естіртіп, болыстардан „бересіңдер ме?11 деп сүрағанда, 
Асан қож а мен Мейрам қажы:

— Береміз, біздің қазақ халқы патшаға, ағзам 
қазіретіне қызмет қылудан бас таргпайды,— деп сөз 
берінті-ғой!" деген лақап еліне жайылып, кемпір-шал, ба- 
ла-шағалар үрпиісіп, шаруа баққан ауыл адамдары не 
қыларын білмей, дағдарғ>ісып, жастар да үрейленіп жүрген 
шағы еді.

Кейбір елдер:— Қой жарықтық. Асан қожа мен Мей- 
р^м қажы қазақтан солдат береміз деп айтушы ма еді? 
Ж-ше патша ағзам қазіретінің де „солдат алмаймыз" деген 
уодгсі бар еді — гой, өтірік-ақ шыгар,— деп көңіл жүбат- 
ты.



Бул дақиыр сөз күннен күнге расқа айналды. Жастар- 
ды алуға қаладан орыс шығады екен. Қауесег жойылды. 
Ел састы. Тыкыла бастаған да болды. Көшуге де, қашуга да 
көңілдері кеггі. „Солдат алмайтын болыпты"— деп сүйінші 
сүраушылар да көбейді.

Сөткісіне бармады, бәрі де өтірікке айналды. Жігіттер 
сеңдей соғылысты. Күн күлкі, түн үйқк көрмеді. Топтанып 
ат үстінде жүретінді шығарды. Асан қожа мен Мейрам 
көрінсе жеп қоярдай болып жүр.

Ақырында ел: — Өлмей кісі бермейміз. Соғысқа ба
рып өлгенімізше, өз елімізде, өз жерімізде соғысып-ақ 
шейіт болып өлеміз,— десті.

Ақ сары бас қурмандық шалысты. Топ жазбасқа серт 
қылысты. Күнде тасаттық, күнде қүдайы. Июль жүлдызы- 
ның аяқ шенінде „Теріс аққан" өзеніндегі „Сары Оба" 
бекетінде төрт болыс Сүйіндіктің (Сары тау, Қызыл тау, 
Теріс аққан, Шалые) болыстарының сайлауы болды. Оны- 
мен бірге әскерге ат алушылар да келіп жатыр.

Әйтеуір Атбасар үлықтары түгелімен келгенде мына- 
лар еді:

1. Уезной нашальник (ат-есімі көрсетілмеген. 3. И.).
2. Шерезвышайный сиез председателі Буданников.
3. Военный инспектор Алушин.
4. Общественный крестьянский нашальник Понома

рев.
5. 2-ші крестьянский нашальник Варшавский.
6. Пристав Помуллодоник Иваныч.
7. Урадник Иванов.
8. Учитель Григорьев Иван Григорьевич.
9. Атбасардың атақты байы Белов Петр Петрович.
10. Тілмаш Матьян.
Булардан басқа 7—8 доктырлар бар, айналасы 20—30 

шамалы екен.
Сайлауы бар, ат беруі бар жиылған жүрт көп еді. Бүлар 

сөзге кірісті.
Патша ағзам қазірет соғыс майданына 19 бен 3 1 жа

стың арасындағы жастарыңды сүрайды. Ризашылықта- 
рыңмен беріңдер. Бермесеңдер бүлінесің, жарыласың. 
Еріксіз берссің. Қолың байлаулы, аяғың түсаулы. Ешқайда 
бара алмайсын. Қүдайдың бүйрығы екі болмайды. Патша
ның жарлығы екі болмайды. Қайткенде де біз орындай 
аламыз,— деп күштсрін көрсетіп қойды.

Ел шошынды. Үлықтардан өтінді, жылады. „Патшаның 
аю терісіне жазған қазақтан солдат алмаймын" деген ан- 
тының барлығын да айтты. Тыцдамады.



Болмаған соң келесі күнге рүқсат сүрады. Болмады. Не 
қылғанда жарлықтың та банда орыпдалуга керектігін және 
орындалатыіідығын айтып, үлықтар сөзді қысқа берді.

Кө збе-көз сөйлесушілер де болмады.
Қүр сырітан мықтаған болын жүр.
Ел ақылға шықты. Мырза қожаның Ж ақыбы тағы 

бірнеше азаматтарды ертіп, кісі бермеуге бел байлагі, 
кімде-кім кісі беру жағына шықса, сонымен жауласуға 
шарт қылып, халыққа басшы болды. Халық түгел бүларға 
ерді.

Жанайдарүлы Мейрам қажы:
— Орысты ж еңе алмайсыңдар. Әбиерсіз беруден 

қасиет жоқ. Көтерілісті қою керек,— деп ақыл берді. 
Ж ақыптың жалгыздығын айтып:— Пәлеге үрынарсың, 
қойсаң қайтеді?— деді.

Бірақ оны ақыл сөз деп қүлағына ілген жан болмады.
Бастапқы губернаторға Мейрам қажының „солдат бе- 

реміз" дегені рас екен ғой деп жүрт қайта өзін жау көріп 
алды.

Қорыққаннан Мейрам қажының сыртымен халыққа 
„Бәрекелді!11 десе де, шынымен орыстың ақылшысы бо- 
лып, аброй алғысы келгендігі көрініп қалды.

Бірақ бүл ақылы іске аспады. Өйткені өзі аңдуда бол
ды да, сөзі үлықтарға жетпей қалды. Үлықтар: г,бол, бол- 
дың!“ астына алып, қысып жатыр.

Ақыл тез қүрмаса жастарды өз қолдарымен шетінен 
үстап ала бермекші болды. 30-шақты орыстың „уақытылы 
елдің тамам жастарый үстап әкетеміз11 деуін жүрт қорлық 
көрді. Шыдамады. Өзі ашулы ел. Қалаға барып 
қиратқанша, сазайын бере түрайық!"— деп үлықтарды 
дүрелей бастады.

Қылыш, мылтықтарын тартып алып, мойындарына 
шылбыр салып, ат бауырына салып, жүріп сойды. Жыр- 
тылмаған киімі қалмады. Көкала торғайдай қылды. Не 
орыс, не қазақ  арашашы болмады. Үлықтардың жан 
сауғалап қол көтерулері де себеп болмады. Не болғанда 
төрелердің сыйлығы молайды.

Бозай үлы Қуанышбай ақынның сондағы айтқаны ғой:

Қазақтың тыңдамады айтқан зарын
Көрсетті заң, законмен жайып бәрін.
Орыстың беті қатты болғаннан соң
Азырақ дүреледі бүл жастарың.
Законмен оралтқаніна бір мықтады.
Ақырын алла біледі не боларын,— деп.



Ел әуейлене бастады. Жастар лек-легімен ат үстінде 
жүр. Шаруа деген бір жан жоқ.

Сөйтіп толқынданып жүргеннің үстіне „солдат сүрай- 
сың" деп пристовты бауыздап өлтірген Ақмола уезінің 
оңтүстігіндегі шектес отырған бес болыс Нышалы еліне 
500 әскер шығып, үлкен соғыс болыпты. Қазақтар 
жеңіліп, мал-мүліктерін талатып, үй-қораларын өртетіп Са
ры су, Сары деген өзендерге қарай ауыпты” деп естіді.

Алексей болысында „қазіргі Атбасар болысы" Бек- 
жанүлы Дайырша деген жігіт Есет болысты жарып тас- 
тапты.

Кең түбек, Бес оба, Жарқайың жақтарынан елдің 
қозғалулары болса керек. Рас, жан, бас қай жерде болса 
да болмай қалмас деген сөздер келіп жатыр. Ж ер 
жаңғырықтырды.

„Аттанның дауысы қайдан шығады" деп отырған ел 
бүрынғы бүрынғы ма? Одан жаман әуейленді. Енді жалғыз 
қалып мал малданармыз-ау деген ой шынымен де кірмеді.

Күн күлкі, түн үйқы жоқ, ішкен ас, жеген тамақ бат- 
пады.

Мырза қожаның Жақыбы үлықтарды дүрелеуді бас
таған жігіт еді. Қара жүмысқа алынатын баласы да жоқ, 
өзі болса да 40-қа келген. Ерлігі бар жігіт еді деп жүрт 
жиылып келіп, соған ақылдасты. Жақып:— Сендер үшін 
жалғыз басымды өлімге қидым,— деді де жүртты бастап 
Бабасының Жүсіпбегіне барды. Бүл да бастапқы жанжал- 
дың жуан ортасындағы кісі. Жүсіп қостады.

Жақсыкелді, Бақтыкелді деген екі баласын қосты. Өзі 
бірге жүрді. Өз үйінен 25 мылтық шығарып берді. Екеуі
1 2 атылатын Бүхар мылтығы, жарамды атын қалдырған 
жоқ. Ж ақып та ауқатты жігіт. Мінуге, союға жарағанның 
алдынан шыққан жоқ. Бүларға қосшылыққа ер жүректі 
жігіттің бірі — Әжібайдың Досаны ерді. Садық Үлышов, 
Адырбайүлы Айдерке дегендер ақылында болды.

Елден жинастырып Жақыптың тапқаны жүз мылтық 
болды (шиті, бердеңке). Басқаларына үсталарды жинап 
алып, найза, айбалта соқтырып берді. Айналасы 800 дей 
сарбаз болып „Жыланды" деген тауға жиналды.

Бір өзінен 25 мылтық шығуының себсбі: Жүсіптің 
әкесі Жарқын деген кісі Кенесары ханның бір деген ба
тыры болып жүрген кезде Кснемон бірге қырғыздың 
қолыиа түскеп. Сондағы Жарқынның жинаған сайманда- 
ры еді, — дейді.



Бүхар мылтиқтары 22-жылы қазынаға алынды. Басқа 
сайМсііідсір д<111 елде қалғандары болса керек.

Жанынан үміт етіп жүрген бірі жоқ. Такбір-тасырық 
сала уст юн жерді жаңғырықтырады.

Бүл нағыз сентябрь айыньщ іші еді. Сондағы 
Қуанышбай ақынның айтатыны ғой:

Шабыңдар азаттық деп қолың жайып,
Жүруің ойнап-күліп енді ғайып.
Бір ауыр, бек қабақат жүмыс болды
Түсті ғой елге қайғы, көп мүңайып,— деп.

Бүл тілекке Мейрам қажы қосылмады. „Жақып пен 
Жүсіп сарбаз жинап жатыр11 деп қалаға хабар салды. 
„Қаладан әскер шығыпты" деген хабар тағы келді. Ел 
үрікті. Шаруасын тастап, босып кетті. Жүрт азан-қазан. 
Қиямет бүгін болғандай. Шошайып мола қалды. Күңіреніп 
қора қалды.

Ел ата мекенін қимады. Ӏлгері басқан аяқ кейін кетті. 
Бір көшкен жерінен екі көшті. Қайта айналды. Ж ау беті 
күшті. Түрақтай алмады. Тағы босты.

Осыларды көргенде Қуанышбай ақынның айтатыны 
ғой:

Күңіреніп Терісаққан кейін қалдың.
Қия алмай ата қоныс қайта бардым.
Жайқалған жапырағын а рала п ем,
Баса алмай аяғымды есім тандым — деп, ел болып Са- 

рысуға кетсін.
Енді үкімет әскерімен қазақ  сарбаздарының түйісуіне 

келейік:

III

Октябрь айыньщ іші „Жыланды" тауында жиналып 
қазақтың сарбазы жатыр. „Бағаналыдан үкіметтің әскері 
қайтып к еле жатыр1' деген хабар келді.

Ж ақып жансыз ғып Адырбайдың Айдеркесімен шөпті 
жіберді.

„Әскер келе жатыр" деген соң Мейрам да қарап жата 
алмады. Алды на н баласы Омарбек болысты шаптырды.

Омарбек Арғапатының бекетінд^ кездесіп: Ж ақып- 
бек, Жүсіпбек сарбаз жинап, төбелеске қамданып жат» 
қандмімн хабар қылуға келгендігін айтты. (октябрьдің
2 3-де). Мүны естіп әскер багтыгы Архангельский мен То-



мулло: „Малша жайылған ит киргиз бейбастығын қарашы? 
Оларға тыю саламыз. Ит есебінде қырамыз"— деп ашула- 
ным, Арғанақтыдан шыга бере Әйтен, Сейтен ауылына 
келіп, 8 қора өртеп, қанша мал-мүліктерін талап, Тіней, 
Тоқбан деген елге келіп, 7 қора өртеп, сол ауылдың бас- 
тық адамы Кенжеболат Тоқбан баласын турап өлтіреді. 
Кенжеболат: „Омарбек-ау! ең болмаса екі бас намазымды 
оқытып өлтірсеңізші!"— дегенде, Омекең: „Ақ патшаға 
қарсы түратын сен итке намаз не керек?"— депті. Онда да 
Архангельскийдің үлықтарымен екі бас намазын оқыған 
соң табанда турап, кескілеп өлтірген, — деп ел аңыз 
қылысады.

Бүдан шығып Қара Шоттағы Айтбай ауылынан 17 қора 
өртеп, Айтбайдың бес үйінен 25 көк арба буйым алып, 
кешіне Мейрамға келіп қонады.

Сол түні жансыздардың хабарымен әскердің атын сы- 
пырыгі алып, жаяу тастауға Жақып көп түрды. Ала алма
ды. Ертеңіне (октябрьдің 25-де) Бекназар жалында орыс 
пен қазақтың үлкен үрысы болды. Қазақ жалдың үстінде, 
орыс тегісінде түске дейін ала алмады. Пулемет қүрылды. 
Мылтық атылып жатыр. О қ жаңбырша жауды. Екі жағына 
да дарымады.

Түс ауған кезде екі жақтың да оқтары таусылып, 
әскер қажыды.

Бір мезгілде Дәулетбекүлы деген жігітке оқ тиді. 
Қазақ сарбаздары үріккен қойдай, дүркірей жөнелді. 
Орыс қуды. Қашқан соң не береке?

Әскер таудың арғы етегінде қазақ сарбаздарының 
қостарына келіп, 11 кісі өлтіріп, 70 қос, 81 түйе, 
қаншама киімдерді олжа қылды.

Жақыпты үстауға қанша талаптанғанмен, Жақып 
үстатпады. Сол күні кешінде Шашты тауындағы елге келіп, 
50 қора өртеп, барлық дүние-мүлік, саймандарын сыпы- 
рып алып, Жантайүлы Жүсіп деген ауыл адамын жанын- 
дағы екі баласымен өлтіріп, екі езуі екі қүлағында, 
қағанағы қарқ, сағанағы сарқ, мүрты қисаймастан мәз бо
лып әскер қалаға қайтты.

Дәл төбелес күнгі өлген кісінің есебі 27 болған екен. 
Өртенген қора 82.

Әскердің өлген, талап алған дүниесі қалаға 250 көкар- 
бамен келген. Малдың саны 7—8 жүздей болды. 
Киімдерде сан жоқ.



Ноябрь сійында елден жіііт алуға 300 солдат (кара
тельный отряд) шығын, Тілекей деген қалаға келіп орнап, 
80 үй тікпрні, қаншама сойыс сойдырды. Бірақ әскер 
жатқан жоқ. Орыс үйлеріғғде жатты. Бүл кәдімгі қыс 
күнінде. Мүның бастыгы тағы Архангельский мен То- 
мулла.

Болыстарды шақырып алым: „тезірек жігіттерді жинап 
бермесеңдер өздеріңді өлтірем"— деп қыспаққа салып, 
„жеңілген жауға қатын ер” дегендей, шатынап жатыр.

Не керек, 5 күннің ішінде екі мыңдай жігіт алып, 
қалғандарын „жинап бере қоймадыңдар" деп 5 болысты 
атпақшы болған соң 2 0000  сом ақша беріп, бастарын са- 
тыгі алып қалған.

Жігіттерді қалаға өздері апарып бермек болып подпи- 
скаларын беріп қайтарды.

Сонда „Жаңа теңіздің" болысы Биғараның Смайылы 
жігіт қалдыруға бір ғана Ағыс деген елден 25 ат, 5 түйе, 
30 кілем пара алды ғой!— деп осы күнде ел тамсанып, 
жағасын үстайды.

Карательный әтрәттің 5 күнгі тамақ шығыны былай 
түрсын, тігуте алған 80 үйдің киіз, баушуларын тамтығын 
қалдырмай, бөліп-бөліп алып кетті ғой.

Осы жолғы қыспақтың кесірінен 60 үй Қалқаман, 6 
үй Ағыс қар үстінде көшіп, Торғай еліне барып Әбдіғапар 
ханға қосылған екен. Екі жылдан соң быт-шыт шүбырын 
болып қайта келіпті.

Сол көшіп қашқан елдің бір жігіті Есімсейіт Жүма- 
бекүлы қайтып елге келіп, одан „қашқын" деп болыстың 
көрсетуімен қолға түсіп, көрген бейнетін айтып отырғанда 
адамның дәті шыдар емес.

Декабрь айында „Жақып бастық болып, малыма, жа- 
ныма тыныштық беретін емес, мазам кетті. Жанымнан 
қорқамын" деп Мейрам қажы ойазнайға арызға келіп, ба- 
сын қорғағғуға манағы Архангельскийді бастық қып, 30 
солдат адыг» қайтты.

Барысымен Жақғ>ігғты іздеп, қоярда қоймай жүріп, 
таптырып алды.

Архаигельскийдің Тілекейде карательный отрәттың 
бастығы болып келіп жатқанда алған қатыны бар-ды. Сол 
к.атын мен Адғ>ірбайүлғ>ғ Айдеркеғш* зғіакомдігі болады 
екен-ау!

Лқьтрғ>[ гол қатмн арқмлы Айдсрке араға жүріп, 400 
сом ақша, бір түлкі іғғіікке Жақғліғтғлғ* басын сатып алады.



Архангельский тасаққа сагылып, „Мейрамның шпи- 
оидігі екен, ойтпесе Ж ақы п үкіметке қарсы кісі емес, ха- 
лықтың әуейімен жазықты болып жүрген болса керек" 
деп Ж ақыпты ақтап, Мейрамның өзімен араз болып, 4 5 
күн дегенде қалаға қайтыпты. Архангельскийдің бетінің 
ауып кеткендігін сезіп Ж ақыпты енді қудалауға Мейрам 
беттей алмады.

V

Ел жастарын бергісі келмеді. Бүлқынды, ту лады. Өз 
отының басына өзі бүлік салды. Өз жерінде-ақ қазаған 
шейт болуды тіледі. Сарбаз жинады, үрысты, соғысты. 
Мезгілсіз уақытта шаруасын күйзелтті. Қорасын өртетті. 
Дүние мүкамолын талаггы. Ж азы қсы з талайдың қанын 
төкті. Қолынан түк келмеді. Лажсыздан өзі келіп қолға 
түсті. Үріккен ел орындарына қайта келді.

Жып-жылмағай. Дым ж оқ. Өлместің күнін көріп қана 
жатыр. Ж  ыла уда - с ы қта уда. Патшаға бағынып, әмірі екі 
болмасын деген ел жоқ. „Орыстың қүрығы үзын. Қүдай- 
дың тағдырына кннбей пенденің лажы ж оқ" деп көңіл 
жүбаггы. Балаларын қолдарынан апарып берді.

Қалада прием болып жатыр. Лай суда балық аулаушы- 
лар да көбейді. Тізімге іліккен қүр болған ж оқ. Біреудің 
жасарып, біреудің ер жетіп, 19 бен 31-дің арасында 
ілігулері болыс пен тілмаштың қолында болды.

Кедейдің 52-і, 31, 4 9-ы 19 болу екінің бірінен та- 
былды.

Болыс-екеңнің келесі сайлау да есінде жүргені көрінді. 
Не қыліанда да дүние судай төгілді. Шамасы келген бай 
балалары орындарына кісі жалдады. Подвод тасуға кірісті. 
Шамасы келмегендер приемға алынды. Қан жылап май- 
данға кеіті.

Өңкей жөн білмейтін, ауылдан бір шақырым жер 
шықпаған долдилер, кеткелі екі-үш ай болды, аман-жама- 
нынан әлі хабар жоқ.

Бір күні, март туіан кез, „патша тағынан түсті, журттың 
бәріне теңдік, бостандық туды. Билік ел қолында болатын 
болды” деген лақап дүңк ете түсті.

300  жылдан бері патшалық дәуірін қүрып келе 
жатқан Меколай тағынан түсті. Қ азақ сықылданган 
езілген елге теңдік берілді дегенге жүрт канбады. Сонда 
да көп үзамады. Бүл лақап расқа айналды.

Қан жылап, майданга алы ига и жігіттер қайтып келе 
бастады.



Болыстсф, ауылнайлир орындарынан тусіи, билік ел 
қолына берілш қалды.

Ел қуаііышты. Моз-мейрам болды. „Көктен тілегеніміз 
жердей болды. Уәдесін бүзған патша (Меколай) тақтан 
гүсті. Ж ар дам үшгы. Бозарыи таң атты. Киіз туырлықтың 
солынан ай( оңынан күи гуды",— деп ошақтың үш бүтынан 
тілеген қарт-қариялардың, бейсенбай, дүйсенбайлардың 
көңілі аңыз болды.

Өткен күнде белгі жоқ-ау! Сол көтеріліске биыл он 
жыл болып қалыиты ғой.

Өлгенше естен кетер емес. Қазақ даласы қызыл қанға 
боялым еді. Патиіа үкімегі қүламаса, октябрь төңкерісі 
болмаса ел не болар еді? Қысгіақтан қыспақ, қырғыз- 
қазақ елі қүрыр еді.

Тендікке қолымыз жегті ғой. Сол үрыспен осы .....
түсеміз.

Будан артық не болуын „заман тыныштанып, шаруа да 
қаз қалпына түсіп келеді" деп осы әңгімені сөйлегенде 
Орта Арғын елінің азаматтары ауыр күрсінсе де жүздеріне 
жылы шырай алады.

Міне, қазақ-қырғыз елі! „Қасапшыға май қайғы, қара 
ешкіге жан қайғы" деген мәтел. Сенің басыңа төнген ауыр 
кун 1916 жылдың 2 5 июні еді. Сол жылға биыл 10 жыл 
болды. Ол кун Үлы Октябрь төңкерісінің үшқыны, қазақ- 
қырғыз тарихының материалы. Еңбекші ел есіңе түт.

Мұқаш. Атбасар. 25.X. 1926 ж.

КР п м . З-қ. 1-7. 557-1С. 5— 20-п.
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ҚИЫН

1916 ЖЫЛҒЫ „САЛҚЫНТАУ" КӨТЕРӀЛ1СӀ 
(ОСЫ КҮНГӀ АЗАТ БОЛЫСЫНДА)

Патша өкіметі 16-жылы қазақ  елінен солдат алуға 
жарлық шығарыгі, оған қарсы қазақ  елі көтеріліс жа- 
сағаны газеттің өткен сандарында басылған.

Сол жылы біздің елде де көтеріліс рухы қозғалып 
түрлі, қиын оқиғалар кездесті. Көтеріліске қатысқан 
ескіше Қарабүлақ, Монінақты, Қызыл Топырақ елдері 
уақһгппа көгерілістің бастығы Күрііп деген азамат болып 
500  дей әскерді қару жарағымен даярлап түрды. 
Қарулары: айбалта, найза, сойыл, үстіне кигсндері ақ



киізден істелген шагіанша, өздерінше ок. «тпейді деседі. 
Бүлардың бүл сәулетгіен жатқанын патшаның әскері 
естіп, 10 0 — 200-деи соғысқа келсе де, қазақ  әскері аз 
қарумен қайрат көрсетіп алгызбай түрды. Осы түрада 
Қуандық деген ж ерде соғыс майданы ашылыи, бас- 
тығымен жеті орыс болды. Қазақтан жалғыз Ахметжан 
молда болды.

Бүдан кейін біздің кісілер бүл ж ерде тура алмай 
„Салқынтау" деген жерге барып, онда үш болыс елдің 
көтеріліс жасаушылары жиналды. Булар басын қосыгі қай 
түрмен соғыс ашамыз деп кеңесте жүргенде түтқиылдан 
патшаның бес жуз әскері келіп, пулеметтің оғын қардай 
жауғызды, манағы киіз түгіл жүпшенді темір де олардың 
оғына шыдар емес, жиналған жүрт жан сауғалап быт-шыт 
болып қашып жатыр. Өлген де, жараланып қалған да көп.

Қ азақ  әскері ағаш паналап жүр. Егер патшаның сол- 
даттарына қапыда кез келіге қалса қоян к,урлы бағасы 
ж о қ  өлігі қала берді. Сонымен қазақ  әскері бытырады, 
қырдың қүлан қүрықтағы қазағы енді қоян болды. 
„Қашқан жауға қатын да ер" деген қасымыздағы хохол- 
дар да қоқаңдап кетті.

Осы күнге дейін 16 жылғы патшаның солдаттарына 
қарсы түрып өлген есіл сабаздар-ай, өкіметтің жауыз- 
дығынан оның солдаттарының мейірімсіздігінен өлді-ау де
ген сөздерді біздің елде жиі естисің. „Салқын тау“ 
маңындағы болған көтерілісті ел аңыз қылды. Естен кет- 
пестей етке таңба салған жауыз патшаның қ азақ  елінің 
надаидығынан қойдай шулатқаны, кеңес жастарының 
сүйегіне сіңіретін тарихы.

Бостандық туы, 1926. 4 октябрь.
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СЕЙПЕГГЕН ШАРЫМҮЛЫ 

БАЙДӘУЛЕТ БОЛЫСЫНДАҒЫ КӨТЕРӀЛӀС

Ел жайлауда мал-жандар еш нәрседен хабарсыз 
жатқан кезі. Бір күні қазынаға ат алынады деген хабар 
естіледі. Үзамай қалаға жақын елдерден ат алынып 
жатқаны білінді.

Сасқалақтап түрған кезде қаладан 2 орыс болысқа ат 
жина деп бүйрығын әкелді. Олар болыстың орыс тілмашын 
қасына алып қамшымен бүйрығын болыс ауылнайларға



қоса жүмссш, байлардыц балпацын, жарлыныц жалғызын 
жинай бастайды.

Айнсіла барлығы Байдәулеттен 200 шамалы аг жинап 
алды. Аггарды аршынга саламыз деп қалаға жүрейін деп 
жатқанда 3 кісі келді. Қазақтан қара жумысқа кісі алы- 
нады деген, болысқа окелген патшаныц жарлығы бар. Сол 
үшін тізім алыцдар деп 2 жағынан патшаныц жарлық хат- 
тарын ел ішіне үгіттеп жатыр. Ел іші у-шу, азан-қазан күз 
болғанда гүлінен айырылған қу ағаштай түсі ж оқ боз бала, 
қайтып бара жатқан қаздай тізбектеліп жылаған қыз, 
келіншек. Жалғызым жардан үшты-ау деп қақсаған 
кемпір-шал. Иесіз бетімен кеткен мал, олардан қашық- 
қандай маңырасыгі мүңырасып жатыр. Сондай хабарсыз 
қайғымен жатқанда Қияштың Қүрланы эр болысқа кісі 
жіберіпті. Жиылыс жасаймыз, бізді солдатқа алады, мына 
жиылған атты бермей қалайық деп бізге де бір кісі келді. 
Болыс ақсақалдарымыз жүріп кетті. Ел жігіттері жинал- 
сын көтеріліс жасаймыз деп тырнауыштың тісінен, асыл 
темірден найза, қылыш, қанжар секілді табылғаны мыл- 
тық, алты атар секілді қүралдарын жинап азық-түлік даяр- 
лап аттарын жаратып әйтеуір шама келгенінше даярланып 
жатқан түрі бар. Ел жиылды. Нүрлан үстінде үлкен сиез 
болды. Біреу анау мынаны айтып алты ауыз қазақтың ба- 
ласы сөзге бәтуа қыла алмай қайтысты. Бірақ, жиылған 
аттарды үры болып тиіп әркім өзінен өзі алмақшы болды. 
Елге келіп комиссиядағы аттарды айтқандай талап әкеттік. 
Өз жанымен өзі болып комиссиялар қайтып кетті. Болы- 
стар патшаныц жарлығын орындайын десе жастардың 
көтерілісінен қорқып, орындамайық десе патшаныц 
бүйрығынан қорқып, сонымен мөр, істерін жоғалтқан бо
лып нашалникке жауап беріп жатты. Кей болыстар істерін, 
мөрін ел ипһі/\ег\ жанын алмайтын жаманға беріп, өздері 
тығылып жатқаны да болды. Кей болыс тізім аламын деп 
жүргенде ел ішінің пысықтары тартып алып болысты 
үрып, соғып, ісін жоғалтып та жіберді.

Ел жастарыныц жігері қайтпай эр жерден 20— 30 дан 
жиналысып, найза, қылыш, айбалта секілді қүралдарын 
дайындап, найзаларымен үрысу амалдарын үйреніп, қалай 
үрысса жеңетін әдісін біліп өздерініц батырларын, пы- 
сықтарын, ақылдарын сынасып жатыр, бірақ басшылық 
істейтіндер аз еді. Сондықтан көбейіп бір ынтымақтан та- 
былмады. Сонымен ынталы елдегі Иман Түсіп дейтін кісі 
жинап жатыр, сонмң қолғ>іна барамғлз деді. Сөйтіп жүруге 
бет алып жатқанда ел ақсақалдары „Не болса да елде 
өліцдер, біріцді біріц қолдан көііііцд^р'1 Д^п жібермеді. Ел



ала сыпыраң біреу ананы, біреу мынаны айтып еш сөзге 
байлаусыз дағдарысып не қыларын біле алмай жагты. Пат- 
иіаның жарлығы күннен күнге күшейді. Сол дагдарыста 
жатқанда „прием" келді. Дүниенің жүзі азан-қазан. 
Күннің көзі бүлтқа жабылды. Жүрегі үшқан ел жастарын- 
да үрей ж оқ. Қашайын десе есебін таба алмай солдат қалу 
айласын істеп жатыр. Басына қойдың миын тартып, басын 
сасытып, аузына қан толтырып, қан қүсып, қүлағына 
адамның қиын тығып исін сасытып саңырау болып сан, 
балтыр секілді денесін жіппен байлап ісіріп, ақсап осын- 
дай айламен сандалақтап жатты. Басқа елден жалданып 
жүрген малайлар, жарлының жалғыз шолағымен қашып та 
кетті. Тізіммен атты шыққан бай үлдары мал жанды аямай 
төгіп, дөктір, нашалник секілді үлықтардың аузын алып, 
баласын кіре салуға, поштабайлыққа жаздырды. Кейбіре- 
улері жасын арттырып босанып алды. Қара жүмысқа 
алынған бай үлы орнына кедейдің үлын жалдап жіберді. 
Беделі жок., малы жок. кедей сорлының үлдары соры 
қайнап топталған қойдай боздап уезге жөнелді.

Көп үзамай аз уақытта февраль төңкерісі ж ары қ етті. 
Асын ішіп дарға тышқан Николай тақтан қүлады. Еріксіз 
кіре салған қазақ  азаматы лестігін екіге бөлді. Дүние 
жүзіне жарқыраған күндей жарлығы жойылып февраль 
төңкерісі орнықты. Қара шаруамен ел момыны екі езуін 
екі ж ақ қ а  созып далаңдап желе жөнелді. Қорлық пенен 
зорлықта езіліп еңіреп кедей балалары қайтып келді.

К.Р ОММ. 4 2 7-1; . Ӏ-т. 164-іс. 14—П-п.
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Ә К ӀМ Ж А Н  СӘЛ1МБАЙҮЛЫ 

САРЫАРҚА БОЛЫСЫНДАҒЫ КӨТЕРӀЛӀС

...Бір күні түтқиылдан қазақтан қазынаға ат алынады 
деген хабар шықты. 2-3 күннің шамасында-ақ хабар 
анықталып, қалаға тақау елден ат алынып жатқаны 
білінді.

Қоян жүрек қ о р қ ақ  ел, қорыққанда табатын ақылы 
көшкені, жайлаудан мекенге қарай бір түнде апыр-топыр 
көшіп жөнелді. Тоқтамастан көіиіп отырып, 80, 90 
шақырым жердегі „Шаңляқ" күні деген ж грге барып 
қонды- Елдің қонуымен араласа, ат алатын орыстар да 
келді. Ауылнай, болыстарды шақырып алып, қамшымен



бірге бүйрықты қатар жүмсап, елдің барлық жылк,ысын 
жиғызып, аршыша жараған байдың балпаңын, жарлының 
жалғызын ала бастады.

Ақмола қаласына барған соң шағып ақша береміз деп 
150 шамалы атты алып кетеді. Ақша түгіл бас аманын 
тілеп, артынан барғанда жоқ. Бүл хам үлкеп толғауға 
гүсірш гүрған уақытта, ізін суытнай: 1916 жылғы 25 
июльдегі қазақтан қара жүмысқа кісі берсін деген 
бүйрық жетіп келді.

Ат алғанға қозғалған елдің жүрегі, енді аузынан 
шы қты, солдат сүраған екен деп шошыды. Болыстар 
үлықтығын істей бастады. Оған ел көпшілігі көнбеді. Жан- 
жал болды, болыс, тілмәш, ауылнайлардың қағазын, мөрін 
тартып алды. Өздерін атқа сүйреп, сабап, ақыры түтқын 
қылды. Кісі, тізім бермейтіндікке бекінді. „Қарсы түрамыз, 
қасықтай қанымыз қалғанша, патшаның, төрелердің 
әділсіздігіне көнбейміз" деген бірлікті күшейтті. Қысқасы 
соғысуға бет түзеді. Өзара бастық сайлап, ретпен соған 
бағынды. Осы күнгі Сарыарқа болысы (ескіше Көнек, 
Қарағаш) деген елден екі мыңдай кісі әскерлік сабына 
тізілді. Басқа жақтан өзі тіленіп келген бар. Бәрі үш 
мыңнан артық кісі болды. Сентябрь айының іші. Аій-мы- 
сық деген таудың бауырында көп қосын шеру тартып 
жатты. Қолдарындағы қаруы: машина, сабанның темірінен 
үсталарға соқтырған айбалта, найза, кейбіреулерінде бы- 
тыралы мылтық, қынапсыз ескі қылыш. Киімдері киізден 
істелінген кебенек, бастарында төбесі жіңішке, үзындығы 
екі қарыс, сайларын қызылмен жүргізген құлақшын 
тәрізді тоқыма бөрік. Ӏштерінен шандыған арқан, 
кейбіреулері жіңішке шыбықтан шарбақ тоқып киген. Бүл 
уақытта осы күнгі Қорғалжын болысы (Тінәлі деген ел) бір 
пристубты Рахымжан деген азамагтың басшылығымен 
өлтірген. Соған 800 солдат шыққан хабары келген.

Қ азақ әскері де қарсы түрып соғыспақ. 5,6 кісіден бір 
қос болып, азық-түлік, саймандарын түтендеп кендеп, бүл 
жерге жиналғалы бір жүмадай болды... Орыс солдаттары- 
ныи келетін мезгілі таяды. Бір күні Қүсайын дейтін пошта- 
бай, әскер бастығының бүйрығын алып жетіп келді, „Бізге 
қар<ісын, Тінәліні Үлытауға жеткен жерден қараттық, пат- 
ігмга қарсы түрмасын, кісі берсін депті". Бүйрықты естіп 
алған соң, әкелген поштабайды жүндей түтіп, қамшының 
астына ала бастады, арашашы кнбейіп, өлтіртпеді. Бірақ 
түтқындап байлагі қойды. Оның артынан бір талай 
қачақтан үстаған түгқьшдары бар 200 солдаттың келігі 
қалғанын білді. Алды на н қазақ  әскері қарсы шығып, енді



соғыс басталды... М ылтһіқтың оғы бүршақтай түсіп, түтіні 
түмандай болды. Әлі қ азақ  қайгқан жок,. Алдымен 
Әбділдабекулы деген бір азамат жетіп барып, найзаны са
ла бергенде, өкгіеден тиген көп оқтың күшімеи қалиақтай 
түсті, онымен қоса, опыр-топыр қазақтан қүлап қалды. 
Кісі қалып, ат ойнақтап шығып жатыр, ат жығылып кісі 
мінгесіп жүр, солдаттар маңына жолатпады. Қ азақ  әскері 
кейін серпілді. Санап келгенде: „Өлген атта есеп ж оқ. ж и
ырмаға ж уы қ кісі өліпті". Бурынғы ойдай болмады. 
Әскердің көбі жасырынып қашып жатыр, бастықтары 
айғайлап, тоқтатып жүр. Енді қолтықтаспады, алыстан 
қоршап жүріп алды. Әйтеуір орысты жүргізбеді.

Орыс та сасайын деді. Қысқасы осымен шөлге екі күн 
қамады. 3-күні артындағы 500  солдат ел шетке келіп 
қалды деген хабар келді. Енді әлінің келмейтінін білді ел, 
муны өз бетімен қоя беріп, әскер тарап, елді көшіріп, 
Шуға қарай қашуға бет түзеді. Бір күн бір түн тоқтамай 
көшіп, „Ескене" деген жерге барғанда кейінгі 500-дің ал
ды қуып жетті. Соғысарлық шама ж оқ, әскер тараған, ел 
қашып қүтыла алмады. Сол жерге қонды. Атқа мінер ел 
адамдары қашып, қатын бала, шалдар қалды. Орыс түгел 
жетіп, қалған елді түгел түтқын қылды.

Алғашқы соғыстан бері қарай, таудың, саланың бәрі 
орыс, кез келген қ азақ  баласының қоянша секіріп өліп 
жатқанының саны ж оқ. Ел малдан, жаннан безді. Эке 
баладан айырылды. Қашаған ақ  болды. Қашпағаны мыл- 
ты қ иен қылыштың жүзінде қор болды. Ел адамдары 
қиямет осы десті, қалған ел қарады, жүзін берді. Қан 
болудың деп елдің бас көтеретін (Әлсен Оспан тағы 
бірнешелері) түтқын қылып Ақмоланың қаласына алып 
кетті...

...Болыстар қалаға барып, жақындарының арқасында 
улықтармен жеңгелік беріп жақындасып, кісі беретін бо
лып уәде етіп қайтты. Жоғарыдағы 500  солдатгың елшісі 
бір бөлек жеті орысты осы елде „Ақберген” дегеннің 
ауылында өлтірілген. Оны іздейтін болатын. Болыс соны да 
тагшақшы болыпты. Бір жағынан қара жүмысқа кісі алын- 
ды, екінші жағынан жеті орыс ізделді. Елге түскен 
қарагылың үдей берді. Қаладан қаптап шыққан, пошта- 
байлар, солдаттар көрінген қазақты жеті орысты там деп 
ура берді. Көбін өлтірді. Ақыры ел қысылды, жеті оры- 
стың нешелер қиындык,пен сүйегін тауыи берді. Өлтірген 
осы деп, 1 2 жаманды үстап берді. Басқа үсталып жатқан 
кісіде есеп жоқ.



Қысқасы елдің қашқаннан қалған адамы абақтыда 
болды, атылды, мал дүниеге, қатын бала не болды. При
емка кісі шақырды. Бай балалары: Кіреге, поштабайлыққа, 
балыққа бір малый төгін жазылды, малы жоқтар жүмысқа 
алынды. Ақшаны доктрге, болысқа, нашалникке беріп 
қалушылар да болды. Көзден аққан қанды жас сел болды. 
Еңіреген ел, шулаған қатын, бала, адам баласының 
арқасын қайыстырарлық күйге түсірді. Ел адамы: „Әлсен" 
деген кісі үрумен абақтыда өлді. Басқалары да елге келген 
соң адам қатарына қосылмады. Осы ретпен февраль 
төңкерісіне жетті. Абақтыдағы босанып, бостандық деген 
үтч саңқ етті. Ресейдің түпкіріне жүмысқа кеткендердің 
көбі адасып, өңешін көтере алмай біразы өліп, қалғаны 
қайтып келді. Басқа қашқындары да келіп, ел бір-біріне 
аңырасып қосылды. Сондағы шатасқан ел арасының 
бүліншілік дауы 3 жылға дейін болды. Ақыры жарқырап 
кеңес үраны туды. Бүл күнде бәрі үміт, кімнің дос, кімнің 
қас екенін ел тани да бастады. Бірақ 16-шы жыл елдің 
есінен әлі қалмайды. Есіне түссе бір жылатады. Менің де 
әлі есімде.

„Бостандық туы- газеті. 1926. 9 июнь.
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ЖУРАВЛЕВКА ҚАЛАСЫНДАҒЫ СОҒЫС 
ПОДОЗЕРНЫЙ ТҮБӀНДЕГӀ СОҒЫС

ЖУРАВЛЕВКА ҚАЛАСЫНДАҒЫ СОҒЫС

Екі мың қол (Журавлевка) қаласының Торбие түбінде 
Ақмоладан шыққан үкімет әскерімен кездесіп соғысты. 
Соғыста үкімет әскерінің пулеметі атылмай қалып, қашып 
Ақкөл қаласына кірді. Қашқан үкімет әскерінен қазақтар 
мылтық, оқ, киім, азық тартып алып қалды. Үкімет 
әскерінен бір офицер, екі солдат, қазақ  әскерінен екі 
жігіт өлді. Бүл оқиға жаңылмасам сентябрь жүлдызының 
ішінде болса керек.

ПОДОЗЕРНЫЙ ТҮБӀНДЕГӀ СОЕЫС

Журавлевка қасындағы соғыста үкімет әскері жеңіліп, 
қашыгт барып Ақкөлге тығылғаннан соң, Ақмоладан тағы 
көп әскер шығып ноябрь жүлдызында Салқынтау (Под-



озерный) да үкімет әскерімен қ азақ  пскері кездесіп 
соғысады. Сайланып келген екі әскер пулеметы бар, тауға 
барып бүрын бекініп алады. Ж азықтағы қ а за қ  әскері 
үкімет әскерін алмақ болып қанша қайрат қылса да, гту- 
леметтің оғына шыдай алмай бытырап қашты. Қазақтан 
алты жігіт о қ қ а  үшты.

Осы соғыстан соң үкімет әскері, А қкөл қаласының 
біраз орыстарын ертіп алып, жолындағы қ азақ  ауылдарын 
талап, адам көрмеген неше түрлі қорлықтарды қ а за қ  ба- 
ласына көрсетті.

Шаруашылық жөнінде Ақсирақ, Моншақ, Қара бүлақ 
болыстары осы соғыстардан соң өте күйзелді.

Шық

Бостаидык. туы. 1926, 4 октябрь.

№ 31 
К. КАМКИН

ВОТ ТУТ-ТО И РАЗОГНУЛА БЕДНОТА 
СВОЮ СПИНУ

Далеким эхом раскатилась по просторам казахской 
степи роковая весть — казахов на войну, казахов на 
фронт, копать окопы. Не испытывавшие ужасов войны, не 
нюхавшие в жизни своей пороха, они должны были рас
статься со своими стадами, степью, родными, идти на вой
ну, защищать Россию — русских, защищать царя. Веками 
накопившаяся злоба к русскому самодержавию с ее ста
новыми, урядниками вселила в сердца казахов ненависть 
к русскому царю.

Баям-аксакалам, муллам и другим „причиндалам" было 
ни жарко, ни холодно от мобилизации, так как ни сами 
баи, ни дети ихние не пошли бы на войну, а всецело тя
жесть обрушилась на бедноту.

После объявления мобилизации казахов, сразу выяви
лась махинация байско-аксакальского элемента, из коего, 
нужно заметить, были и волостные управители и аульные 
старшины. При составлении списков дети баев, хотя они 
и подлежали призыву, в списки не включались, показыва
лись моложе своих лет, вообще по возрасту не подходя
щие, а попадала только казахская беднота — бесправная,



придавленная своими „родовыми акулами", вдохновляе
мая муллами под угрозами корана и проклятия...

На вс е смотрела хладнокровно беднота до тех пор, 
пока не пришлось столкнуться с предстоящим отправле
нием на фронт. Вот тут-то и разогнула беднота свою спину 
и поставила вопрос перед своими заправилами: „идти всем
— и бедным и богатым или никому14...

Призадумались аксакалы, начали совещаться, сговари
ваться, как быть. Не мало было поговорено, не мало съе
дено скота, уговаривали бедноту, иосылали грамоту царю, 
но царь был неуязвим в своем приказе, а беднота не ж е
лала оставлять за своей спиной баев и их прихвостней.

Время не терпело. Власти подгоняли. Степь волнова
лась и, наконец, в июле 1916 года грянул гром. Все казахи 
поголовно восстали. Все способные сели на коней. Руко
водящую роль взяло на себя байство.

Казахское восстание носило национально-освободи
тельный характер.

Но царское правительство не дремало. Привычною ру
кою оно надеялось потопить в крови восставших казахов, 
не способных к бою и не организованных. Царское пра
вительство имело дело на практике с „повстанцами" более 
опасными, организованными и боеспособными, поэтому 
не старалось уделять особого внимания подавлению этого 
восстания. Оно решило ограничиться сотнями бойцов, на
ходящихся по городам Сибири...

Аккелинская волость расположена в 150 верстах от 
Павлодара, по левую сторону реки Иртыша, недалеко от 
казачьей станицы Баян-Аул.

Волостным управителем Аккелинской волости был в 
то время известный бай Чорманов.

Чорманов Муса и его брат стояли во главе восстав
ших казахов Аккелинской волости. Когда повстанцы уз
нали, что из Павлодара выступила сотня для подавления 
их,— приготовились. Начали выжидать, производить раз
ведку.

Наконец, разведка повстанцев заметила приближав
шуюся со стороны Павлодара колонну всадников. Не зная 
военной тактики, повстанцы, видя перед собой небольшой 
отряд, в 8 0 — 1 00 человек, решили стоптать его лошадьми. 
Они выгнали громадный табун лошадей, с криком и гаем, 
укрючинами погнали на приближавшихся казаков.

С пгумом ринулас ь лошадиная лавина и плохо бы при
шлось казакам в открытом поле, но, к счастью, неподале-



ку оказались казахские могилы, куда и успели спрятаться 
казаки.

Табун с шумом промчался мимо. Повстанцы в конном 
строю окружили могилы. Казаки спешились. Дали залп. 
Послышался крик „Алла", со стороны повстанцев не
сколько человек свалились с лошадей.

Вся масса опешила, шарахнулась в сторону, но потом 
снова повела недружное наступление. Более храбрые не
слись карьером к могилам, малодушные, увидев убитых, 
без оглядки, погоняя плетями лошадей, удирали в степь.

Казаки патронов не тратили зря. Каждый залп из вин
товок рассеивал наступающую массу. У повстанцев полу
чилось замешательство. Многие уже мчались далеко, 
наконец, не выдержали и оставшиеся.

Казаки в это время сели на коней, дали еще два-три 
залпа, повстанцы окончательно растерялись и бросились 
в разные стороны. Казаки с криком „ура", с обнаженными 
шашками пустились в погоню, избивая и рубя, кого насти
гали.

Повстанцы, рассеявшись по горам, бродили отдельны
ми отрядами по 10— 15 человек и при появлении казачь
его разъезда в панике удирали. В аулах в большинстве 
случаев оставались лишь женщины, дети да дряхлые ста
рики. Все способные защищаться бродили по горам, боясь 
показаться близко к аулу.

Казаки наводили порядок. Приезжая в аулы, перевер
тывали в них все „кверху дном". Брали кому, что нужно: 
меха, ковры, сармаки, кошмы. За малейшее препятствие 
секли нагайками. А между тем, повстанцы сгруппирова
лись снова в большой отряд.

Казаки в это время „господствовали" в доме Чормано- 
вых. В больших комнатах были разостланы лучшие кошмы, 
все амбары отворены — в них казаки нашли много овса 
для лошадей, копченого мяса (казы), нашли приготовлен
ное к празднику „Айт“— разное печенье и прочее. Бараны 
кололись десятками, мясо не поедалось и выбрасывалось 
собакам.

Вокруг двора казаки сделали баррикады. Навалили бо
роны, телеги, сани, машины и прочее. На крыше беспре
рывно стояли часовые.

Однажды на рассвете часовые заметили большой от
ряд повстанцев, ехавших по направлению к дому Чорма- 
новых. В доме поднялась тревога, все казаки заняли свои 
места и стали выжидать наступающих. На этот раз те ока
зались умнее. На приличном расстоянии они окружили



дом с трех сторон, с: четвертой — естественное препятст
вие составляла река Аккелинка и в таком положении ре
шили оставаться и измором взять казаков.

Целый день ни те, ни другие* не наступали.
Как только наступила ночь, казаки снарядили 2 чело

века на хороших лошадях: немедленно, во что бы то ни 
стало, пробраться в станицу Баян-Аульскую и просить по
мощь.

Выискались смельчаки. Поехали, пробираясь вдоль ре
чки и не замеченные повстанцами, благополучно прибыли 
в станицу Баян-Аул.

Баянаульцы, узнав об участи павлодарской сотни, на
чали собираться на выручку и вскоре отряд казаков в 70 
человек уже ехал на помощь осажденным.

Осажденные казаки на другой день пробовали сделать 
вылазку, но боялись промаха, так как оставалось мало пат
ронов.

Советовались, спорили. Многие настаивали прорвать
ся, дать открытый бой; некоторые уговаривали оставаться, 
пока не покажется помощь с Баян-Аула. Согласились с 
последним решением.

На третий день показалась в дали кучка всадников, в 
которой нельзя было не отличать приближающийся каза
чий отряд — рыбак рыбака видит издалека.

Радостно засуетились осажденные. Мигом начали раз
гораживать баррикады, очищать ворота, чтобы легко и бы
стро можно было выехать за ограду. Повстанцы, заметив 
эту суетливость, стали суживать кольцо и подошли на рас
стояние ружейного выстрела.

Казаки решили прорываться. Залпами они сбили с ло
шадей несколько повстанцев, те сбились в кучу, подняли 
галдеж, некоторые как и в первый раз пустились наутек, 
многие махали сойылами, плетьми и кричали, а между тем, 
баянаульцы подходили ближе и повстанцы, заметив их, не 
знали, что делать.

Одна часть отделилась и двинулась по направлению к 
баянульцам, но вторая, оставшаяся на месте под обстре
лом казаков, не выдержала — некоторые из них помча
лись за первой частью, а многие пустились бежать в 
разные стороны. Воодушевленные этой паникой, казаки 
вырвались из засады и, рассыпавшись в лаву, погнали по
встанцев так, что те очутились между двух огней, баяна
ульцы приняли тоже боевой порядок.

Повстанцам ничего не оставалось делать, так как с пал
ками и сойылами они не могли держаться против казачьих



клинков: в беспорядке они помчались в разные стороны к 
горам, преследуемые казаками.

Это была последняя схватка аккелинцев с казаками.
Как голодные шакалы рыскали казаки по степи, разго

няя отдельные кучки перепуганных повстанцев, готовых 
сдаться, но страх смерти удерживал их.

Начали вылавливать „главарей" восстания, и до октяб
ря месяца 1916 года им это не удавалось. Когда наступили 
холода, в горах, под открытым небом невозможно было 
скрываться — повстанцы начали сдаваться и выдавать сво
их руководителей. Часть повстанцев имела намерение 
сбежать за Балхаш и в пределы Китая. Это сделали очень 
немногие.

АП РК Ф . 811. Оп. 3. Д. 37. Л. I—7. Машинописная 
копия.
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Белгісіз автор 
ОРТАҚШЫНАР БОАЫСЫНДА

Елдің шөп шаруасын орталап келе жатқанда 1 9 бен
3 1-дің арасындағы жігіттер жинайтын болыпты деген сөз 
бүрық ете түсті.

Күн сайын хабар жинала бастады. 1— 2 номердің ауыл- 
найларын болыс шақырып суға кетті дегенде естіліп 
қалды. Августің 4-інде ауылнайлар болыстан қ айтып елге 
келді. Елден жігіт жинау туралы шығарылған бүйрық 
қағазды әкеліп елге естіртті. Бір табақ қағаздың бір 
жағынан орысша, бір жағынан қазақш а тасқа басқан. 
Аяғына генерал губернатор Сухамлинов деп қол қойған. 
1 9 бен 3 1 дің арасында балалары бар адамдар да, бүл екі 
ортада жасы бар жігіттерде де үрей қалмады. Ж үрт әлсін- 
әлсін жиналды, қүтылу, бармаудың амалын қарастыруда, 
не қыларын білмей қүрғақ тарасады, үсті-үстіне бүйрық 
жинала берген соң ел абыржыды, астын-үстін күндіз түні 
дамыл ж о қ  сергелдеңге түсті. Шөптегі жігітгер шөпті тас- 
тады. Мал жинау, мал асырау, қысқы жүтқа үрынбау де
ген мүлде үмытылды. Барлығы атқа мінді. Жалшылықта 
түрған жасы іліккен жігіттер де байдан шығып үйлеріне 
келді. Ауылдың тізімде 60, 70-тей жігіт ілінгсн көишілік 
жағы кедей төмен атаның жігіттері.

Бәрі де атқа міністі. Аек-лек болып бастарын қосып 
ақылдасады, соғысқа барып ит пен қүсқа жем болғанша



бсірмай елдо «лейін, не бағаналы жагыньщ жігіггері жина- 
лыіі жатыр дейді, соған қогылын сотые ашайық дегенді 
айтьк ты. Ауылнай, болыс: тізім бермесін, берсе өлтірейік, 
жігіт беруге басшы болғандардың қандарын үрттайық ден 
гуілдес:ті. Бүзау тіс дырау қамшымен сойылдан басқа 
қүрал жоқ, июнь жарлыгына, б ү лж арлы ққа  демесін 
болта ндарға жаны қас, өіі іт ік  күшті.

Сол кезінде ретсіз мінез ел ішінен не ауылнай болы- 
стан сезілсе өлтірулері де анық еді. Әсіресе 1 номердің 
жігіттерінің бет алыс:ы жаман қызу дегенді болыс Уәлихан 
болысы Мақымет келді. Елмен ақылдасып, есеп тізімін 
жан алқымнан келгениіе бермейтін болды, өңірде бір сы- 
пыра адам келіп тартып әкетті демекші болды.

Патшаға уәкіл сайлап Сыздық қажы Қойлыбай бала- 
сын жіберді, ол түк бітіре алмай жолдан қайтып келді. 
Жігіттерін жөнелтсін, списоктарын жіберсін деген 
бүйрық үсті-үстіне келіп жатыр, ел бүрынғыдан көрі қатты 
дүрбіліске кірді, әркім өз баласын, өз жақындарын 
қалдырута тескіндік іздей бастады. 30, 40-дай қорғансыз, 
кедейлер әлсіздердің балаларының қамын ойлап 
қайтырушы жоқ, олардың қалуға қыры да ж оқ еді. Ауыл
най поштабайы, ауылнай мүталимасы, ауылнай молдасы 
қ алады дегенді естіп алды түқымдар суға иін согып, бала- 
ларын қалдыруға жасырын переговор жинағандығы 
естілді, бірсыпыра жасырын қорғансыз жігіттер жеке 
бөлінігі, олардың үйіне шапты, үстап алып қағаздарын тар
тып алмақ болып соңдарына түсті. Үстаса табанда өлтірмек 
болды, бірақ олар үстатпады. сыбыр, сыңқыл, қулық 
қылғандарға бүйідей тиді, бірақ кісі өлімі болтан жоқ. 
Әлсін-әлсін жігіт қалды деп сүйініші сүрап шауып келеді, 
кішкене дене жадырап қалады, іле ол бекер деген хабар 
к р л і п  қалады, ақыр заман қайта орнайды. Сарыбас 
қүрмандылыққа дамыл жоқ, кемпір шалдар бата қылып 
отырыгт еңкілдеп жылайды, қазақтан солдат алмаймыз де- 
ген антын бүзған патшаны „Ант соқсын, төбесінен жасыл 
туспп" деп қарғайды. (Сол кездегі июнь жарлығының жо- 
лыиа шығарған малдарды есепке алса, елде неше миллион 
сом болар еді). Ойын күлкі, түсіркеніи үйықтау қалды. Бай 
ақсақал балаларынан жігін айырып жіктеліп шыққан 30, 
4 0-тай жігіт ақтық ақылға жиналды, біразы қашуға, 
біра іы соғысута, үйде өлуге, біразы елді қиратады қашып 
қүтила алмаймыз, қамшымен сойылдан басқа қару жоқ, 
мал, жан тала уда кетеді десіп бір жерге ақылдарын қоя 
алмай отырганда, ортақшылар болыс ының жігіттері, соғыс



жеріне бармайтын болыпты, М ақымет болыс нашалник- 
пен сөйлесіпті, бидай тартып қүтылады деген хабар келді.

Жігіттердің қызуы бул хабарды естіген соң бэсеңдей 
берді. Сентябрьдің орта кезінде Сауман көлден 150 сол
дат шықты, октябрь болысының жігіттерін жөнелтіп ж а 
тыр, екі кісіні атыпты. Беттері жаман деген шапқын келді. 
Ертең Ортақшынар болысының 1— 2 нөкері келеді, басқа 
ауылнайлардың жігіттері барыпты деген. Тупкі дүбіліс 
жүруге қамдана бастады. Жігіттер түнде тағы ақылдасты. 
Бидай тартқызыпты рас болса, көнейік, бекер болса сол 
жерде қырғыз еліне қашайық, деп уәде байласты. 
Жігіттер жүруге аттанды, үйде тірі жан ж оқ, барлығы 
қуба жолында, зарлау, дауыс қылу, жылау бүкіл қүба 
жолды күңірентеді.

4 шақырым шыға бергенде 150-дей атты қазақ-орыс 
солдаты сау ете түсті. Ӏшінде Жыланды болысының қазағы 
Саберлі деген елдікі, Әбіш деген қ азақ  жігіті бар, Көкше- 
тауда түратын урядник екен. Жігіттердің списогін түген- 
дегі алып жөнелтті.

Приемдалған жігіттердің қалғандары аз болды, 
алынғандар қыс бойы дамыл ж о қ  бидай тартты, көліктері 
қирады, өздері болдырды, расход дүние шақ келмеді, ту- 
ралап қалғандар да болды. Енді қайтеміз деп отырғанда 
патша қүлап елдің арқасы босалды.

Сол кездегі мықты әлділердің табандарында жүрген- 
дері Кеңес үкіметі еңбекшілер тобының әперген еркін бо- 
стандығы арқасында осы күнде ел ішінде бастық болып ел 
меңгеріп отыр.

Бостандық туы, 1926, 18 ноябрь.
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ТҮРАР РЫСҚҰЛҰЛЫ 

1916 ЖЫЛҒЫ КӨТЕРӀЛӀС

Көтерілістің желеу-соғыс майдандарындағы қара 
жүмысқа бүратана елдерден адам алу. Өкіметтің қара 
жүмысқа адам алғанда жер-жерде қолданылған шарала- 
рымен тәргібі. Өкіметтің жер-жерде қолданған шарала- 
рык түрғын ел, өзінше қала уғынды.

Түркістандағы братана елдердің 1916 жылғы көте- 
рілісі, Түркістандағы төңкеріс қозғалысының тарихындағы 
ең үлкен оқиғалардың бірі десе болады. Өйткені бүл 
көтерілісте түрғын ел, 50 жылға жақын өкіметшілігін 
жүргізіп, дегенін істеп келген Ресей патшалығының „Ақ 
патшаның" әміріне (бүйрығына) бастап қарсылық көр- 
сетті. Бүратана елдер, алдымен қарсы болып, көздегені 
патшаның әкімдері еді, бірақ сонда елдің мақсатына, 
тілегіне қарсы болған түрғын елдің әкімдерін де аяған 
жоқ, көтеріліске ел алдын ала дайындаған жоқ; көтеріліс 
Түркістанның эр жерінде, жергілікті үлттардың арасында 
біржола бір уақытта басталды. Төңкерісшіл көтерілістің 
қызуында, болғанға дейін уақыт-уақыт өзара араласып 
келген. Бүратана елдер үйымдасып кетті.

Түркістанның бүратана елдерінің, табаны берік күшті- 
лігі зор болып түрған патша үкіметіне қарсы көтеріліс жа- 
сауына не себеп болды? Бүл туралы кейінде айтармыз, 
қазір қысқаша, көтерілістің қалай басталып, қалай өриіі- 
генін айтып өтелік.

Бүратана елдердің 1916 жылғы көтерілісінің басталу- 
ьжа соғыс майдандарындағы қара жүмысқа бүратана ел
дерден адам алу желеу болды. Патша үкіметінің соғыс 
министрінің Түркістанның жанарал-губернаторына теле
граммой берген бүйрығы бойынша, 1916 жылы июльдің 
8-інде бүкіл Түркістан өлкесіне Түркістан губернаторы 
бүйрык, шығарды. Бүл бүтірыққа патшаның әмірі бойынша 
соғыс майдандарындағы жол түзету, соғыс қорғандарын 
жасау жүмысына Рссей мемлекетіндегі айырым Түркіс- 
тандағм соғыс міндетінен бүрын азат отілген бүратана сл- 
дгрдрн, соғыс біткенше жүмыс істеуге адам алынатыны 
жарияландм. Патша үкіметі бүратана елдерді „саңылауы"



бар орыс жүмыскерлері мен қара шаруаларынан сенімді- 
рек. көрді, онсыз айдаған малдай дегеніне жүруіне, 
мейлінше гіайдалануына сенді, оның үстіне қара жүмысқа 
бүратана елдерден адам алынған соң, соғысқа жаңадан 
машақтанып асығыста адам жимай, соғыстың қара жумы- 
сындағы солдаттармен орыс жүмыскерлерді тура соғысқа 
айдауға мүмкін болатын болды.

Тығыз шығарылған бүл бүйрық ресейдің эр түсында да 
түрмысқа айнала бастады. Бүратана елдердің „орыстың 
ағына, қүралына “бағынуына сенген Түркістандағы патша 
әкімдері де бүл істің соңын айлап түрмай, өздерінің облы- 
стық, уездік мекемелері арқылы бірден қара жүмысқа 
адам алуға кірісті. Бүл, бүратана елдердің бағынышгығына 
сену, жанарал-губернатор Ерупеевтің Түркістан өлкесіне 
шығарған қысқа бүйрығынан да көрініп түр, бүл шолақ 
бүйрықта елдерден адамның қандай жүмысқа, не үшін 
алынатүғыныда толық айтылмапты ғой. Бірақ үзамай-ақ, 
бүратана елдердің қара жүмысқа адам алу бүйрығына на- 
разы екені туралы хабар келе бастады.

Алғашқы жарлықтан кейін кідірмей Түркістан 
өлкесінің соғыс күйінде жарияланғаны туралы екінші — 
қосымша бүйрық шығарылды ("Туркестанские ведомо
сти" газетінің 57 номерінде басылған). Сол кезде темір 
жолдарда бүратана елдердің адамдарына билет сатпау 
(түрғын елдің наразылығына біліну себепті), бүратана ел
дердің адамдарының орыстың офицеріне, түрмелеріне бас 
иуге міндетті екендігі туралы бүйрықтар да шығарылды.

Кей жерлерде жаңа басталған көтеріліске жауап 
есебінде, жергілікті әкімдер түсініс орнына, „патшаның 
әміріне", „патша әскерінің күшіне" сүйеніп бүратана ел- 
дерге қатты бүйрықтар шығарып қорқыта бастады. Мыса- 
лы: патша әмірінің алдында Ферғана облысының 
губернаторлығына сайланған жанарал-лейтенант Гиппиус 
сондай бүйрық шығарды: „Бодан елдерге мынаны жария- 
лаймын: Ферғана облысына зеңбіректі әскерлер келді. Бүл 
әскерді билеу керек, жеріне өз білгенімше жүмсау соғыс 
губернаторы маған тапсырылды. Келген әскерлер бөлек- 
бнлек бейбастақшылар түгел, бүкіл елді, бейбастақшыға 
беж үратын қалаларды жермен жсксен қылып жіберуге 
жетеді" дейді. Бүйрығының ақырында соғыс сотының тек 
бейбастақ шығарған адамдарды ғана жазалаумен түрмай, 
ел адамдарының бүкіл ауылын, руын да қатты жазаға 
бүйыратынын, ел бейбастақшыларды үстап бермесе ия 
оларды үстауға үкіметке жәрдем бермесе, ауыл түііл,



меиііт, медресені де жермен жексен қіллынатынын 
білАірді.

Бірақ мүндай қаггы бүйрық елдің зәресін алған жоқ. 
Наразылық онан сайын күшеюғе бет алды. Сол кезде, 
Түркк іанда бүратана елдерден адамды „тыныштықпен” 
жинау, көтерілістерді басу үшін, патшаның июльдің 22-де 
шығарған бүйрмғы бойынша, Түркістанның жанарал-гу- 
бернаторлығына белгілі Түркістан түрмесін „білгіш" Куро- 
погкин (бір кезде Ресеймен күн батыс Қытайдың 
арасындағы соғыста болған, Түрікпен облысының бүрынғы 
губернаторы) сайланды.

Куропаткин Ташкентке келгеннен кейін ағустың 23- 
інде қол қойын Түркістан өлкесінің еліне, белгілі, жар
лығын таратты.

Жарлықта Куропаткин патшаның әмірі бойынша оған 
жүмысқа адам алу тәртібін, адам алу уақытын белгілеуге, 
жүмысқа адам, тиісті адамдарды жүмысқа алудан боса- 
туға, Түркістандағы әскерге үлы бастық болуға ерік 
берілгенін айта келіп жер-жерде жүмысқа адам алудың 
тәртібін жариялады. Бүл жарлық бойынша, Түркістан 
өлкесінен алынатын 200 мың адам жеке облыстарға мына 
түрде бөлінген. Сырдария, облысына — 60 мың, Самарқан 
облысына— 3 2 мың 407, Ферғана— 13 мың 830. Бүл 
бүйрықта „мақта егетін елдерге жещлддк" үшін Ферғана 
облысынан, Сырдария, Самарқан облыстарынан алынатын 
тиесілі адамнан 40 мың адам кемітілген. Бірақ бүл 40 мың 
адам „мақта екпейтін" көшпелі елдерге күш деп бөліп сан- 
алды. Сондықтан да көтерілістің көбі күлтісі көнбелі 
аудандарда болды.

Бүйрықтың аяғындағы әдемі нүсқауда Куропаткин 
соғыс майданының артындағы қара жүмыстың қандай бо- 
латынын, қандай ақы берілетінін айта келіп, тек, 
түрікпендердің „айбынды полкі" (әскері) соғысқа 
қатысыгт жүргендіктен, түрікпен облысы түрікпендерінің 
қүрал үстап соғыс артында тәртіп сақтау жүмысын 
атқаратынын, Памир ауданының, Қоженет уезінің Матшы 
болысынан Самарқан уезінің Балғар, Ескендір болыстары- 
ның сол сияқты орыс патшалығына бағынбайтындардан 
жүмысқа адам алынбайтынын білдірді. Мүнан кейін 
бүйрығында Куропаткин бүл бүйрықтың елді тынынгган- 
дьфуына, бүратана елдердің „патша әмірін'1 тоқтаусыз, бас 
тартпай орғ,гндауі>іна сенетіндігін білдіреді. Қара жүмысқа 
адам алу туралы ғгүсқауда, жүмысқа алынған эр жүмыс- 
кердің қыстық, жаздық толғ>іқ киімі, ас сауыты, сайманы 
болуға керек екені айтылған. Жүмыскерлерді докторлар- 

қарап куәлік беруі мен алу туралы ітүсқауда мүсыл-



мандардың үятын ашпау үшін докторлар жүмысқа алына
тын адамдарды жүрт алдында қарамай эр қайсысын бөлек 
үйде қарасын делінген.

Нүсқау бойынша жүмыскерлер (жүмысқа алынатын 
адамдар) эр қайсысы өз болыстарының атымен аталып 
онға, жүзге мыңға бөлінетін, оларға „он басы'1, „жүз басы" 
„мың басы11 сайланатын болды. Жүмыскерлердің жаныида 
молдаларды, мырзаларды, тілмаштарды, наншылары, 
етшілері, шаштараздары белгіленетін болды. Мүнан кейін 
нүсқауда жүмыскерлерді жіберу, азық беру тэртібі, 
жүмыскерлердің бастықтарының шенінде қарай белгісі 
көрсетілген. Жүмыскерлерге белгіленген ақы — күніне 
бір сом. Бүл ақыны жүмысына қарай көбейтуге де, 
кемітуге де болады. Жүз басыларға ақы күніне 2 сом, он 
басылар мен тілмаштарға 3 сом, молдаларға 2 сом. Бәріне 
де тамақ қазынадан. Нүсқау бойынша қара жүмысқа 
алынбайтындар мынадай адамдар: 1. Жергілікті (ауылдық, 
болыстық) мекемелердегі іс басындағы адамдар. 2. Бүра
тана елдерден қойылған кіші дәрежелі полицейскийлер. 3. 
Имамдар, молдалар, мударистер. 4. Мемлекет жүмысын- 
дағы түрғын елдің адамдары. 5. Дирурандар.

Шынжыр атай қүрметі граждан шеніндегі адамдар ия 
өз басы олардың қүқығына ие адамдар. 6. Теке 
гүрікпендердің полкіндегі ия бүратана елдерді әскеріндегі 
бір адам үшін, оның жақындарынан: інілерінен, үлдары» 
нан, немерелерінен 3 адам қара жүмысқа алынудан боса- 
тылатын болған. 7. Бүратана елдер арасында қара 
жүмысқа өзі үшін басқа біреулерді жалдап жіберу әдеті 
жайыла бастаған соң, тек Ресейге қарайтын түрғын ел
дердің адамын ғана жалдауға ерік берілген. Ресейге толық 
бағынбайтын тоқарлықтарды, қызыл бастарды, ауған 
адамдарын, сол сықылды орыстарды өз орнынан қара 
жүмысқа жалдап жіберуге рүқсат болмаған. Түрғын 
жіберей, жіберей емес адамды жалдап қара жүмысқа 
жіберуге ерікті емес еді. Қара жүмысқа адам алғанда 
қолданылатын нүсқаудың негізі осы, Куропаткин 
„ақылды, зиянгер". Түрғын елдің мінезін, салтын жақсы 
білстін болған. Бірақ түрғын ел әсіресе сондайлардың 
„бипитлпнен11 көп зиян көрген.

Қара жүмысқа адам жинау басталды. Бірақ жоғарыда 
айтылған бүйрықтарды, нүсқауларды эр ел өзінше түсінді. 
Өз орнына басқа біреуді жалдап жіберуге ерік болған 
соң, байлар елдің әкімдеріне параны беріи-беріп, жапа 
тармағай өз орнына кедейлерді жалдап жіберуге бет алды.

Түркістанның еліне, қара жүмысқа адам алу ойламаған 
жерден шыққан оқиға болды. Түрғын ел бірден үкіметке



дүшпандық көзімен қарап, қалай да болса, бүйрыққа 
бағынбаудың орекетіне кірісті.

200 мыңніш астам азамат, туғалы көрмеген жат елге 
өз қалгасының қамы үшін жасаган зиянгерлердің қан 
майданына кетуге түрғанда, елдің толқынбай да шарасы 
жоқ еді. Түрғын ел соғыс майданына кететін азаматының 
аман-есен үйірге қосылуына сенбеді, бүл сенбестің ақыры 
да расқа шықты. Қара жүмысқа барған кәгі азамат 
суықтан, үрудан қырылды. Бір сыпырасы қан майданның 
өзінде окон қазып оққа үшты. Қара жүмысқа адам алу, 
бүратана елдердің патшаға қарсы бас көтеруі таң 
қаларлық іс емес еді. Ақырында шыдаудың шегінен 
шыққан ел, алды аргына қарамай 1916 жылдың 
көтерілісін жасады.

ОБЛЫСТАР КӨТЕРӀЛӀСӀНӀҢ БАСТАЛУЫ, ӨРШӀП
КҮШЕЮӀ

Сырдария облысы (дуаны)

Сырдария облысы елінің бәрі бірдей бас көтерген 
жоқ. Бірақ бас көтерген аудандар жан аялады. Бір облы- 
ста көтеріліс алдымен 1916 жылы июльдің 1 1 -інде ескі 
Ташкент қаласында басталды. Мыңнан астам халық ескі 
Ташкенттегі полиция мекемесінің қасында жиналып 
жүмысқа адам алу туралы бүйрықтың орындалуына 
қарсылық көрсетті, Ташкенттегі прапорщик школынан бір 
рота әскер келіп жиылған жүртты ыдыратқанынан кейін 
полиция мекемесінің қасында 6 өлік қалды. Бәрі де 
түрғын ел. Біреуін полицияның қарауылшысы, біреуін пол- 
ицияның бастығы атып өлтірген, қалған төртеуін жай пол- 
иңиялар атқан. Көпшіліктің қанша өлікті, қанша 
жаралыны алып кеткені мәлім емес.

Ескі Ташкеннен разверстка бойынша 8 мың адам 
алынбақ екен. Жергілікті әкімдерге қарсы шығушылар 
көбінесе ескі Ташкеннің Көкші, Сібзар аудандарының 
жүмыскерлері еді. Бүйрыққа бағынғын шын ара 
әкімдердің көтерілісті басуын дүрыстағандар да болды, 
Шайқантауыр ауданында халық көтерілісшілермен түйісіп 
қалып та жүрді. Өзбектің патшаға қызмет еткен төрелері 
көбінесе осы Шайқантауыр ауданынан алынатын еді. Бүл 
гуралы охранке мекемесінің мағлүматында: „Соңғы 
уақытта ескі Ташкен халқының арасына ала ауыздық кіре 
бпстады. Көкші, Сібзар аудандарының халқы, қара 
жүмысқа адам беруте риза болып көтерілісіпілерден



сақтауға өкімегген жәрдем сүрағаны үшін Шайқантауыр 
ауданының халқына өте қас, реті келсе аяйтын емес. 
Шайқантауыр ауданындағы кейбір сарттар, көтері- 
лісшілерден қорыққаннан дачға, жаңа Ташкенте көшіп 
шығып жатыр деген".

Охранкі мекемесінің ескі Ташкен түрғын елінің ішінен 
де агенттері болған. Охранкенің мағлүматтарына қара- 
ғанда, Қоджиев деген біреу охранке мекемесіне мағлүмат 
беріп түрған. Мүнан басқа охранкенің агенттерінің ара
сында Қүдаяр Қаниптарының аттары үшырайды. Бүлар 
белгілі Қоқан хандарының түқымдары.

Қүдаяр ханның паручик болып жүрген бір баласы сол 
Бүланталайдың кезінде Ташкен жанындағы Қауыншы де
ген қыстақта болған көтерілісті әскермен барып басқан. 
Мүнда бір талай адамдар өлген. НӀынияз қыстағындағы 
көтерілісті басқан да осы Қүдаяр ханның баласы.

Ескі Ташкен жергілікті әкімдер бір талай зиян көрді. 
Бірнеше адам өлді. Ескі Ташкенде болған оқиғалар 
жергілікті әкімдерді қауіптендіріп: басқа жерлерде осын
дай болар ма екен? деген ойға түсірді.

Ескі Ташкенде көтеріліс жасағандардың ісі соңынан 
соғыс сотында қаралып, айыпталған 35 адамның 5-інің 
мүліктері қазынаға алынып 20-сы дарға асуға үкім етілді.

Қала төңірегінде басқа жерлерде де көтеріліс жасаған 
халықтың ішінен көп адам өліп, мүліктері қазынаға алын- 
ды.

Ташкен өңірінде қатты көтеріліс Той-төбе қыстағында 
болды. Бүл істе айыпталып сотқа тартылған 18 адамның 
8-і дарға асуға үкім етілсе, де, соңынан Куропаткин гене
рал сотының үкімін өзгертіп, оларды эр қайсысын 20 
жылға Сібірге айдады.

Осы Той-төбесінде бірнеше қорғаушылар (адвокат- 
тар), (Иванов, Арсенев дегендер) сотқа тартылған адам- 
дардан бір арыз жазып беруіне 5 мың сом алған. Бүл 
туралы соңынан газетке жазылып әшкерленді.

Ақмешіт уезінде бір азғана қозғалыс болған. Бүл 
қозғалыс жөнінен (ішінде Қүлжан, Кенжеғүл, Жақай) 
ауылдары бар 70 шамалы адам сотқа тартылды. Осындай 
көтерілістер Ташкен уезі қазақтарының арасында да 
бірсыпыра жерлерде болды.

Сол жылы октябрьдің 16-нда Қазалының уездік на
чальнигі, Қармақшы учаскі пристіпник қарары бойынша, 
бүл учаскіге қарайтын бірсыпыра қазақ болыстарының 
көтеріліс жасап жатқан Ьірғыз, Торғай уездеріне көшіп 
кеткендігін білдірді.

Бүл туралы жазылған мағлүматтарға қарағакда ол кез
де Ырғыз, Торғай уездерінің қазақ елі көтеріліс жасап



үлкен жанжал шығарып жатқан екен. Қазалы уезіндегі 
қа *ақ елінің шет уезге көшуін тоқтату үшін әдейі әскер 
жіберілген. Сол сияқты Куронаткиннің өзінің бүйрығы 
бойынша, Арал теңізіндегі балық кәсібі орындарын 
сақтауға да Қазалы уезіне әдейі әскер жіберілген.

Басқаларға қарағанда күштірек болған көтеріліс — 
Әулие ата уезінің әсіресе Мерке ауданының қазақ елінің 
көтерілісі болды. Әулие ага уезінен қара жүмысқа 22 мың 
67 5 адам алынбақ екен. Сонан ағустың ақырына дейін 
болғаны 3 мың адам жиналды. Қалғанын қазақ елі беруге 
риза болмады. Бүл уезде көтеріліс Күшеней болысынан 
басталды, Күшеней болысының елі Краш деген ағаш 
қараушыны өлтіріп, бастап жергілікті әкімдерге қарсылық 
көрсетті. Сол кезде Пішпек уезіне, Ата уездеріне 
қарайтын қазақ елінің жайлауы Сусамыр елінде де 
көтеріліс басталды. Бул жердің елі Белубуддинский, Ни- 
колайский, Перовск — деген орыс поселкелеріне шабуыл 
жасады. поселкенің мұжықтарымен жаңа с алынып 
жатқан Жетісу темір жолының жумыскерлері қалаға 
көшіп кетті. Сол кезде де Ташкеннен Әулие ата, Пішпек 
арасына едәуір әскер жіберілді. Начальниктің буйрығы 
мен орыс мүжықтарына қүрал берілді. Бас көтерген 
қазақтар Шелдауар мен Мөңке арасындағы телеграмды 
үзіп көп жерде үрыс жасайды. Ағүстың 25-інде Мерке 
ауданында соғыс үдеп кетеді. Қазақтар Мерке мен 
Пішпек арасындағы телеграмды үзіп бірсыпыра орыс 
аудандарын қиратады. Бірнеше мың адам Мерке қаласына 
шабуыл жасайды. Бүлардың арасында, әсіресе бас болып 
атағы шыққан Тоқан „Ақ көз11 деген бір шал болды. 
Соңынан қолға түсіп өлтірілді.

Меркенің қазақтары бірнеше жиылыстар жасап, 
„орыстарды, орыстың әскерін мың-мыңдаған жылқымен- 
ақ таптагі кетиейміз бе1*— деп пікір ойлаған. Дүрысында 
келе жатқан әскерді састыру үшін мың-мыңдаған 
жылқыны әскерге қарсы қойып пәрменімен қаптатып 
жіберген репер болған. Ағүстың 29—30-нда найзалы, ішін- 
ара мылтығы бар бір жарым-екі мың қазақ Меркеге 
қайтадан шабуыл жасаса да Меркедегі бір рота әскер 
бірнеше рет жапа тармағай атып бетін қайырған. Бүл ша- 
буылда қазақтан көп адам өлген. Келген әскер әсіресе 
Ново-Тройск ауданында аса қатаңдьіқ істеген. Бүл 
ауданға жіберілген әскердің бастығы прапорщик Бунди- 
ров еді. (Осы Бундиров кейде сол эсер партиясының 
мүггтегі е< ебінде Түрікстанның 1918 жылғы 6 кеңестер 
съегііндг эсорлердің фракңиж ына қатысты).



Бүл отрядта (әскерде) Меркенің он шақты саудагер 
өзбегі де болған. Бундировтың отрядымен қазақтар ара- 
сында болған соғыста Бундировтың әскері 150 қазақты 
үстагі алып, бәрін де жолшыбай атып өлтірген. Мүнан 
басқа осы отряд қазақтан 4 340 қой, 23 түйе, 225 сиыр 
малын тартып алған. Отрядтан бір солдат жараланып, бір 
ат өлген. Сол кезде Мерке қазақтарына, Шу қазақтары 
да қосылды. Шу қазақтарын басушы Виноградов деген 
пристап болды.

Мүның нәтижесінде Мерке ауданында 30 адам 
түтқынға алынып, соңынан соғыс сотына тартылды. 
Әулиеата уезінің начальнигі Суланов пен оның хатшысы 
белгілі Әзімхан Кенесары үлы көтеріліс туралы Ташкенге 
хабар жеткізіп түрған.

Әулиеата уезінің әсіресе Мерке ауданының қүр ал- 
данған мүжықтары үкіметтен рүқсат алып, қазақ ауылда- 
рын қиратқан, малдарын поселкелеріне айдап алған. Сол 
кезде әсіресе Мерке ауданында талаушы мүжықтарға 
өзбек саудагерлері мен қазақтың қызметтегі оқыған 
төрелері де қосылып кетті. (Мәселен Қарабай Әділбекүлы 
сияқты халық талаушылары)...

Жеті су облысы

Жетісу облысына 4 3 мың адам салынған екен. Жетісу 
облысының соғыс губернаторы Полбаум жанарал июльдің 
басында жүмысқа адам алу туралы елге жарлық таратып, 
патша әмірін бас тартпай орындаудың керектігін көрсетті. 
Бүл жарлық мынадай сөздермен аяқталған:

„Бүйырамын: Патша әмірін теріс түсінушілер болма- 
сын, теріс түсіндірушілерді тезінен уездік начальникке 
таисырыңдар. Мен өзім патша әмірінің дау-далабасыз 
бейбітшілікпен орындалуына сенемін. Сол уақытта осы 
патшамыз сіздерге риза болып, қуанып қалар. Июльдің 
1 -нде маған келген қазақ — таранша елдерінің болыста- 
ры, патша әмірін түсіндіргеннен кейін, бүйрықты орын- 
дауға уәде беріп, үлы патшамыздың қүрметіне "Ура" деп 
үран салып еді. Молда мен отырған губернатор үйінің те- 
резесі жаңғырықты".

Жетісу облысынан қара жүмысқа адам алу бүйрығын 
қалың бүқара қалай қарсы алды? Енді соған келейік. 
Жетісу облысының соғыс губернаторының уақытша ісін 
атқарып түрған әкімнің айтуынша, қалың бүқара адам алу 
бүйрығына әуелі сенбеген, онан кейін қарсылық білдірген. 
Қалың бүқара: жүмысқа алынған адамдар соғыстың өзіне



жюеріледі, жүмысқа адам алғандағы үкіметтің ойы, 
түрғын елді қырып бігіру деп ойлаған. Көп үзамай 
бірсыпыра елдер Қытайға, бірсыпырасы Балқаш қүмына, 
оірсыпыра-лары адам бармайтын тау араларына көшіп кеге 
бастады.

Түрғын елдің ішінде ыдырау июль біткенше болды. 
Жүмысқа алынғандардың жүмысқа баруға бас 
тартқандығы, Қытайға ауып кеткендігі, бүкіл бір болыс 
елдің Қытайға көшкендіғі, қашқындардың Қытайдан 
қайтып келгендігі, орі>іста жалданып жүрген қазақ жүмы- 
скерлерінің қашқандығы туралы және басқа сондай ха
барлар күн сайын көбейіп жагты.

Қазақтан жүмысқа адам алуға бүйрық шығарылғаннан 
кейін-ақ қазақтың соғысқа дайындалып жатқандығы ту
ралы хабарлар тарай бастады. Бүл туралы бүйрықты 
алғаннан кейін болыстар байларға, манаптарға қосылып 
алып, соғыс майданына адамды кедей табынан, кедей ру- 
лардан жіберу туралы әңгіме қозғады. Оны естіген бүқара 
онан сайын ашуга мініп, алдымен түрғын елдің әкімдеріне 
қарсылық көрсете бастады.

Жетісудағы көтерілістің бір ерекшелігі мынау: 
Жетісудағы көтеріліс Түркістанның басқа облыстарына 
қарағанда, көбіне кеш басталды. Жетісу әкімдері, қазақ 
елінің көтеріліс жасайтынын күн бүрын біліп, көтерілісті 
басуға алдын ала дайындалды. Жетісудағы көтерілісті ба- 
суды, көтеріліс басылғанша, түрғын елдің ата дүшпаны 
Ташкендегі Куропаткин мен 'Алматыдағы Фольбаум 
басқарды.

Фольбаум жанарал Жетісуда көтеріліс басталмастан 
бүрын облыстағы барлық әскерді есепке алып, оларды 
көтеріліс қауіпі бар орындарга күні бүрын бөліп дайын- 
даған. Сол сияқты Куропаткин жанарал да, көтеріліс бол- 
мастан бүрын, көтерілісті қалай басу туралы хабар 
келісімен-ақ, Ташкен мен Семейден көтерілістерді басуға 
қосымша әскер жіберді. Куропаткин Фольбаумға 
көтерілістің жайы туралы күніне телеграмамен екі рет ха
бар берігі түр деп бүйрық етті. Документтерге қарағанда 
екі жанарал күн сайын хабарласып түрған, соғыс планда- 
рғ̂ ғн жасап, күні бүрын көтеріліс болатын жерлерді шама- 
лаған, көтерілісшілердің қашатын жолдарын, қияларды 
зорттегеғі. Соғғлс планын жасағанда, көтерілісшілерді тау 
арпсына айдап, жолшғ>ібай қырып, тау арасындағы тау 
өткелдерге қамап, үстамақ болған. Қашар жер, иіығар 
жол қалдғ>грмай, қғлрмақ болған.

Ғіүл екі жанаралдғ>щ соғыс планының көтерілісті басуға 
ойлаған бір амалы орыс мүжі>іқтарын қүралдандыру



болған. Бүл толық документен сипатталып отыр. Мүны- 
мен қатар қазақ елін әлсіздендіру үшін қазақтың малын, 
жерін тартып алуға үйғарылған. Бүл айтылған қазақты 
қыру, әлсірегу планы Фольбаум жанарал айтқандай „өте 
жақсы" орындалған.

Енді Жетісу облысында көтерілістің қалай өткенін ба- 
яндайық. Фольбаум жанарал Куропаткинге жіберген теле- 
грамдарының бірінде тараншылардың Қарама болысының 
нравителін өлтіріп, елдің шетке қаша бастағанын айта 
келіп, өтінішін білдіреді.

„Июльді көтерілісті басуға дайындалумен өткізуге тура 
келді. Әйтпесе болатын емес. Сізден екінші рет өтініп 
сүраймын. Жетісудың запастағы солдаттарын облыстың 
өзінде қалдырыңыз, орыс поселкелерінде адам жеткілікті 
болған бейбітшілік уақытында, менің мүжықтарымда кісі 
басы бірден мылтық бар еді. Қазір поселкелерде тек 
эй елдер қалды. Әскер аз, түрғын ел орысқа өте қас. Ка
зани ополчендердің (запастағы солдаттардың) басын 
қосып, Ташкеннен қүрал әкеліп орыс халқына берданкі 
мылтық тарату керек" деген.

Басқа бір телеграмында фольбаум: „Көтерілісті басу- 
дың тура жолы — орыстарға берданкі мылтықтарды 
қайтарып беру. Облыста 2 10-нан аса орыс поселкелері 
бар, бір болыстың ішіндегі бір поселкемен бір поселкенің 
а расы 20 шақырымдай. Жаркентке, Қапалға, Алматыға 2 
ротадан солдат қою, қолдағы солдаттардан 1 2 бүрыс деп 
конвойлар бөлу керек болғанда, орыс поселкелерін 
қорғауға толық емес 5 ротадан артық әскер шығара ал- 
маймын. Бүл әскер облыстың орыс орнаған үлкенірек 
10— I 2 поселкесін қорғауға жетеді. Мүнымен облыстағы 
барлық поселкені қорғауға болмайды. Оның үстіне 
әскерді ыдырата берудің қажеті жоқ. Казачи әскері 
басқаларды, әскердегілерді көтерілісті басуға айдап салу 
үшін керек" депті.

Эр жерде көтеріліс басталған кезде Фольбаум Пішпек, 
Қапал, Лепсі, Аякөз ояздарының қауіп астында 
қалатынын, бүл уездермен қатынас үзілсе, қатынасты 
қайта орнатудың қиынға соғатынын білдірді. Қолында те- 
леграм түрғанда Фольбаум бүл қауіпті айта келіп, 
көтерілісті алдын ала басу үшін зеңбірек пен атты әскер 
сүрайды. Атты әскер мен зеңбірек жіберілмесе Жетісуда 
орыс үкіметінің күні санаулы екенін ескертеді. Сол кезде 
Жетісу облысы көтерілісті басу планы бойынша 1 7 уча- 
скеге бөлініп эр қайсысында әскер болған. Бірақ әскер 
жеткілікті болмаған.



Фольбаум нің неше рет әскер сүраған телеграмдарына 
жауап есебінде телеграм қайтарғанда, Куропаткин 
көтерілісті басуға жіберілген әскердің қалай болатыны, 
қай жерлерге орналасу керек екенін көрсетеді. Мунымен 
қатар сол телеграмда Семей, Жетісу облыстарының 
қазақтарын „үйрету" үшін ескі Ресейден Семейге 
зеңбірктер мен бір бригада әскер сүрағанын білдіреді.

Фольбаум жанарал бір телеграмда орыс гюселкелерін 
қуралдандыру үшін 2000 берденкі мылтық сүрайды. 
Фольбаумнің сүрагандарының бәрін дерлік Куропаткин 
орындап отырған. Куропаткиннің көрсеткен жәрдеміне, 
сеніміне көңілі толып Фольбаум ағүстың 2 2-інде Куропат- 
кинге мынадай телеграм жібереді: „Жеткілікті әскер 
жіберіп, маған мүншама сеңгендігіңізге рахмет айтам. Бір 
рота артық әскер, ия бір артық зеңбірек сүрасамда, 
мүндағы маған таныс жағдайларды ескеріп,, толық ақылға 
салып сүрадым. Көтерілістің қатты кезінде, ағүстың 20- 
нда бүкіл облыстағы көтеріліске барлығы 1 2 рота солдат, 
бір жүз зеңбірексіз атты әскер, азын аулақ орыс селола- 
рынан қүрылған әскермен төтеп беріп түрдым. Жетісу жа- 
зық далалық болғанда, бүл әскерді әлде қашан бір жерге 
жинаған болар едім. Бірақ мүндағы жағдай әскердің эр 
жерде бөлінуін керек қылды. Қалайда Жетісудағы әскер 
көтерілісті басуға келгенде, көп ерлік көрсетті. Сен- 
тябрьдің бас шенінде тағы әскер келсе, облыстағы 
көтерілістің тезірек, толық жайғастырылуы анық. Сіздің 
жәрдеміңіздің арқасында. Жетісудың азын-аулақ 
әкімдері мен әскері бүрынғысынша, бүл сапарда міндетін 
толық атқарар. Бүған сеніңіз11.

Қазақ елін қыру планында Куропаткин мен Фольбаум 
кейде бір-біріне тоқтау салып, аса қаттылықтан тоқтатып 
отырған. Фольбаум сентябрьдің 18-нда Куропаткинге 
жіберген телеграммында: Куропаткиннің орыс қаны 
төгілген жердің бәрі де түрғын елден тартып алынсын" де
ген № 220 бүйрығын Жетісу облысында қалай орындау- 
дың жөнін сүрап: „Ыстықкөлдің Тоқмақ ауданына, 
Қастек, Қарқара алабгарына орыс қаны төгілген. Ол 
уақытта осы жердің бәрін де қазақтан тартып аламыз ба? 
Меніңше, дала қазақтарын жеңілірек жазаға бүйыруға 
болады, бірақ Пішпек, Пиртайыл уездерінің қырғыздарын 
Тоқмақ, Кебен алагттарынан, Ыстық көл жагалауларынан 
м үл де қуып шығару керек" дейді.

Сол сияқты Беловод ауданындағы көтерілісте Фольба
ум Беловод мүжықтарын қүралдандырьіп* оларға қазақ



елін мейлінше қыруға ерік бергенде, Куропаткин Фольба- 
умға қазақты қырдырса да, тым шектен шығып кетнеуге 
нүсқау берді.

Куропаткиннің бір күшті болған жері Атар ауданы, 
Самсы төңірегі. Бүл жерлерде Ботбай, шығыстық Қастек, 
батыстық Қастек, Тайшары, Ырғайты деген қазақ болы- 
старының елі көтеріліс жасады.

Батыстық Қастек болысынан 10 үй Қытайға көшіп 
кетті. Қытайдан қайтқан бірнеше қазақтың сөзіне 
қарағанда бүлар Қытайдың „Сары қоғын" деген жеріне 
барып паналаған. Әуелі қытайлар оларды қабыл алған. Со
нан соң бүлар Қытайдың губернаторына 100 жирен ат, 
100 торы ат, 100 қара ат, 100 сүр ат пара беріп Қытай 
жерінде түруға сүраған. Қашқындардың Қытай губернато
рына ат апарған өкілдері бүрын Қытай қолы астында 
болғанын, мүнан 60 жыл бүрын орыстар келіп оларды 
өзіне қаратып алып, асарықтар салғанын, жерін алғанын, 
енді солдат ала бастағанын айтып, губернатордан оларды 
Қытай қол астына алуын сүраған. Қытай губернаторы си- 
лықты алып, оларға Қытай жеріне орналасуға рүқсат бер
ген: (ротмистірдің берген мағлүматынан), Қастек — 
Қордай аудандарындағы көтерілісті басу туралы Фольбаум 
жанарал Куропаткинге соққан телеграмында: „Пішпектің 
уездік нашалнигі мен Тоқмақ учаскесінің приставы, 
ағүстың 10-нда көтерілісті жайғастырып, тәртіп орнатты. 
Әрқайсысы 30 кісілік екі конвоймен көтерілісшілердің 
жүзге жақын адамын қырды, бір сыпырасын түтқынға ал
ды “ дейді.

Пішпек, Алматы уездерінің әскеріне тау арасына, по- 
селкелерге ыдырап бөлінбей көтеріліс жасаған адамдар- 
дың орта шеніне жиналып, сол жерден көтерілісшілерді 
ойсыратып түруға бүйрық берілген. Мүндай әдістің іс 
жүзінде көтерілісті тез басуға қолайлығы көрінгені 
айтылған.

Ботбай болысы өзінің өкіметке толық бағынғанын 
білдіріп Александров деген хорунжиға 20 кісі аманат 
жіберген. Фольбаумнің сөзіне қарағанда сол кезде 
көтерілісшілер Қастек тауына, Буам қойнауына, Кеген 
алабына жинала бастап, Талай өзенінің басындағы На- 
манған, Әулие ата уездерінің қазақтарымен қатынас жа- 
саған. Көтерілісшілер үйымдасу белгісі қылып жүзіктеріне 
бір үшті темір белгілеп тағып, тулары болған, ау арасына 
оқтарын жасайтын үста дүкендерін аиіқан.

Көтерілісті тезінен қалай басу, мүжықтарды қүралдан- 
дыру туралы Куропаткиннің Фольбаум жанаралға



жіборіліччі нүсқауында бі*ілай делінген: „Қазақтардың 
көтерілісін басқанда негізгі мақсатыңыз орыс: халқының 
басын, малын, мүлкін қорғау болсын. Бүл үшін балтага 
дейін қалдырмай қолда бар қүралмен қүрал үстап шығуға 
жарарлық бос орыс халқын тегісінен қүралдандырып, он- 
дықтарға, жүздіктерге бөліңіз, ондық, жүздік бастықтарды 
қүралданған халқы өздері өз арасынан сайласын. Қүрал- 
данған халықтың бір сыпырасын міңгізіңіз.

Казани оиолчендерінен 4 жүз әскер, запасной разряд- 
тан 3 жүз әскер қүруға менен рүқсат. Ополчендерден 
қүрылған әскерді көтерілісшілерден қорғау үшін сол 
қүрылған жерлерінің өзінде қалдырыңыз. Қалаларда, по- 
селкелерде күні-түні қарауылдар қойыңыз. Көтеріліс
шілердің қапы басып қалуынан сақ болыңыз. Өртінен 
сақтану шараларын күшейтіңіз.

Қалаларда, поселкелерді көтерілісшілер қамап қалса, 
үзаққа жететіндей қылып азық-түлік, су дайындап 
қойыңыз. Қүралданған халықты, әскерлерді қазақтар ша
буыл жасағанда жан аямай соғысуға үгіттеңіз. Он мың 
адамнан соғысқан серінің жүз әскерін үлгі қылып, 
көрсетіңіз. Қазақтардың мылтығы өте аз болса керек. Тек 
өздеріңді қорғау мен түрмай, болғандай болса көтері- 
лісшілерге шабуыл жасаңыз. Әсіресе түнде, 30—50 ер 
жүрек жігітпен шабуыл жасап, көтерілісшілердің үлкен 
тобын ыдыратуға болады. Телеграммен де, поштамен де 
үзбей қатынасып түрыңыз, бүзылғанды түзетіңіз, ат пен 
жүретін пешті жасаңыз. Шамадан келгенше, қыр жүмы- 
сын тоқтатыңыз. Биылғы астық босқа кетпесін. Керек 
жерінде иесі тастап кеткен қазақ егіндерін жинатып, 
түскен астығын қазына қорына қосыңыз. Елге жазалаушы 
әскерлер шығарғанда қарсыласпағандарға, әскердің өзіне 
оқталғандарды өлтіруте рүқсат етіп, қарсыласпағандарға 
артық зиянды қаталдық істетпеңіз. Әскерге де, қүрал
данған орыс халқына да елді талаттырмаңыз. Ел та- 
лағандардың ату жазасына бүйырылатынын мәлімдеңіз. 
Қазақтардан тартып алған малды, мүлікті жақсылап 
шақтап қазына мүлкіне қосыңыз.

Әскер қасында, уездік қалаларда дала сотын қүруға 
менен рүқсат. Шамадан келгенше, уездік началниктер 
қасындағы канвойларды күшейтіңіз. Керек тапқан 
жеріңізде оларға көтерілісті басатын әскерлерге басшы- 
лық егуді таггсырыңілз, көршілес облыстардың іуберна-



торларымен қатынас жасап түрыңыз.— Куропаткин, 1916 
жыл, ағүстың 1 1-і"„.

Жетісу облысындағы қазақтардың көтерілісін басу 
үшін, Ташкеннен үш жарым жасақ, запастағы әскерден 
жеті рота мергендер, және бес жүз әскер, 14 зеңбірек 
жіберілген. Бүл әскер Жетісуға үш жолмен жіберілген: 
бірсыпырасы Әндіжан Нарын қорғанынан, бірсыпырасы 
Черняев қаласынан патша жолымен Пішпек, Тоқмақ 
қалаларына, енді бір сыпырасы темір жолмен айналдырып 
Семейге, онан Аякөз-Лепсі — Алматыға жіберілген...

...Ағүстың 30-нда жанарал округ әскер бастығы атынан 
әскердің қай жерлермен жүргендігін, көтерілісшілер то- 
бының қай жерлерде болғаны туралы телеграммен мына- 
дай мағлүмат береді: „Алматы Фольбаум жанаралға № 29. 
Жетісудың батыс жағындағы бас көтерген қазақтардың 
топ боп жиналған жерлері: сол түста — Сусамыр, Бүғылы 
алаптарының ортасындағы таулық, оң түста Нарын 
өзенінің алабы Кенмалды жолына дейін, шығыста Нарын 
ауданы көтерілісші қазақтардың күштірегі, батылырағы 
осы ауданының батыс жағындағы, оның ішінде әсіресе Су
самыр алабының қазақтары...

...Облыстың сол түсындағы уездердегі көтерілістерден 
оң түстағы уездерде қатты болған. Жалайыр руына 
қарайтын көшпелі қазақтар жүмысқа адам алуға наразы- 
лық көрсетсе де, көп үзамай тыныштаған. Бүл уездің сол 
түсындағы елдер мен Лепсі уезіндегі елдің қозғалысы 
үзағырақ созылған. Болыстардың бәрі дерлік жүмысқа 
адам беруден бас тартып, бірсыпыра болыстардың елдері 
Қытайға қашқан, қалғандары Жоңғардың Алатауының 
адам бармайтын жерлеріне, Балқаш маңының қүмына, су- 
ына көшіп кеткен. Сентябрьдің ішінде облыстың басқа 
уездерінің елі бірсыпыра тыныштандырылғанда, Лепсі 
уезінде жүмысқа алынатын бірсыпыра жастар ашық 
көтеріліс жасап, Саратов поселкесін қиратпақ болған. 
Бірақ көпке бармай жайғастырылған. Лепсі қаласынан 
тығыз жіберілген атты, жаяулы әскер көтерілісшілерді 
ыдыратқан. Қытайға қашқан Барлық, Емел болыстарының 
елдері қалмақ пен қытай малдарын, мүлкін, әйелдерін 
алған соң, кері бүрылып, бүрынғы жайлауына қайтқан...

...Тарбағатай ауданында бірнеше қазақ қашқындары 
жиналған.

...Облыстың санақ комитетінің, қазақтың жерін 
орысқа әперіп, қазақ пен орыстың шекарасын айырута



барған әкімдердің есебі бойынша, 1916 жылдың көте- 
рілк інен, көтерілісті басуға барған әскерлерден қазақтың 
көрген зияны, жанының кемуі көтеріліс болған уездерде 
мынадай:

Услдср
Үйдік саны

квтеріліске дейін 1917 жылдың ба
сында ӀСемігеиі

Алматы уезі 
Жаркент уезі 
Пішпек уезі 
Прижебал уезі 
Лепсі уезі

4,347
1,096
27,831
34,509
7,071

2,415
4,378
11,548
8,847
3,629

I,932
II,718  
9,313 
25,660 
3,442

Бүкіл облыста 83,854 31,789 53,065

Осы жылдың (191 6— 18 жылдар) ішінде алынған есеп 
бойынша облыста 182,225 мың үй болса, бүл облыстың 
үй санының 29,12 проценті кеміген. Санақ есебі бойын
ша, эр үйге 5,1 жаннан келеді. Бүл есеп бойынша 
көтерілістің салдарынан, облыстың көшпелі елінен 1917 
жылдың януарына дейін 270,632 адам кеміген. Қытайға 
қашқан 259 мың жан, дүнғандарды қосқанда, облыстың 
кеміген адамы, еркек-әйел барлығы 273,222 адам...

...Сол кездегі санақтың .жалпы мағлүматына сүйеніп, 
есеп қылсақ, қазақ шаруаларының кеміген малының, 
егісінің саны жалпы көтеріліске қатысқан елдердің шару- 
асына салыстырғанда мынадай:

Усэдср
мал саны

Егісі
жылқы сиыр түйс қой, ешкі жалпы

саны

Алматы уезінде 
Жаркент уезі 
Пішпек уезі 
Прижебал уезі 
Лепсі уезі

10,21
78,59
47,18
75,61
7,92

7,61
63,98
34,04
63,27
7,43

10,8
80,19
51,08
81,71
7,1

9,14
81,55
52,43
81,15
13,03

9,35
79,09
43,94
77,91
10,77

2,02
22,28
35,93
61,19
5,24

„Кызыл К,азақстан“ журналы. 1926. № II—14. ПО— 120-6 .

! Түрар Рысқүлүлынын, „1916 жылғы көтеріліс" атты көлемді 
мақаласы „Қызыл К^азакстан" журналының үш санында жарық 
көрген болатын. Бүл жинаққа мақаланың алғашқы бөлігі алынды. 
Қалған екі бөлігі „Қызыл Қазақстаннын," 1926 жылғы 15—16 сан
ында (144 — 1 65-беттер) және 1927 жылғы 5—7 санында (67—75- 
бетгер) жарияланған.



А Х М Е Т Ж А Н  МӘМБЕТҚҮЛОВ  

АҚ ПАТШАНЫҢ ҚАРА ӀСӀ

...Алматының оязы Лиханов деген еді. Бүкіл Алматыға 
қараған болыстар, билер, старшын, ел басы, басқа атқа 
мінер адамдар ояздың шақыруымен қалаға, ояздың 
кеңсесіне жиылды. Сонда түрған үлықтар: ояз бастығы 
Лиханов, казак орыс полковнигі Вишиков.

...Аздан кейін жандарал Полбаум жиылған көп болыс, 
би, старшын, ел басы, атқа мінер ақсақалдар және оларға 
ілеске көп қазақтарға: „Сіздерді шақыруымыздың себебі 
ақпатшадан жарлық бар, елден күш-қуат сүраған. Соғыс 
болып, қан төгіліп жатыр. Соған әскерге солдат бе- 
ресіңдер"— деді.

Сонда жиылған көп халық: „Рас, қазақ орысқа 
қарағалы патшаның неше түрлі жәрдем берсін деген 
қызметі болды. Қазақ баласы бас тартып, қарсылық 
қылған жоқ. Бірақ қазақ ақ патшаға қарағанда қазақтан 
солдат алмаймыз деген уәдесі бар еді... Солдатқа бала бе- 
руді көп халық, жүрт біледі" деп сөздерін жалтартты. Со
нда жиылған үлық бастығы жандарал Полбаум, ояз 
Лиханов: патшаның жарлығына қарсылық қылуға болмай
ды. Солдат бересіңдер. Егер де қарсылық қылып, солдат 
бермейміз десеңдер казак орыс әскері күшімен алынады
— деп ашуланып, жиылған көп халық к, а түсін суытқан бо
лып. Қайтып кеңселеріне кіріп кетті, жиылған үлықтар- 
мен.

Сонымен Алматы қаласының ішіндегі жүрт: орыс, та- 
раншы, сарт басқа үлттар қазақтан салмақ алмақ болыпты 
деген сөз қаланы күңірентті. Қазақ баласына уайым- 
қайғы түсті. Болыстар песірлермен ел ортасына барып, 
елді жиып, жүртқа үлықтардың жарлығын айтып сендірді. 
Жиылған көп үлық... (түсініксіз) уәжіп, патшаның жар
лығы бір деп, бір сыпырасы берсек берейік, көпшілік 
„бермейміз" деп жүрт аран-аран болды. Сол мезгілде 
қаладан іздеуші деген мекеме (сыскной деген) шыға 
қалып, бастығы Осколков деген орыс болды. „Қазақ 
соғысқалы жатыр. Әскер бермес болып жатыр” деп 
жоғарғы үлық Полбаумға хабар беріп түрды. Сол арада 
тез-ақ қаладан казак-орыс әскері 100 адам бастығы Пеш
ков деген әскер алып, Жайылмыс, Шамалған деген екі 
болысқа барып, Жайылмыс елінен Бекболат Әшекейүлы, 
болыс Сәт Ниязбекүлын, Қанша Қанатбекүлын үстап



алым, оіиш бері Шамалған елінен екі би: Қалықүл 
Соқырүлын (екіншісі жазылмаған) қанша жолдасымен 
үстап, айдаи әскер бастығы Пешков Алматының абақты- 
сына жаитырды.

Үлкен Алматы елінен атқа мінер бастықтан Тама- 
байүлы дегенді неше адаммен үстап, Пешковтың қара- 
мағындағы елу казак орыс әскер, бір офицер бас болып 
үстап апарып, Алматы абақтысына жаптырды.

Көп кешікпей Алматының күн шығыс жағында Борал- 
дай деген үлкен төбенің басынан дар орнатып, астынан 
көметін орын қазып, Байболдын Тамабайүлы, Бекболат 
Әшекейүлы, Қалықүл Соқырүлы, жанында үш кісісі бар 
Алматы абақтысынан қол-аяқтарын темір кісендермен 
бекітіп, арбаға таңып, алып барып дарға асып, мойнынан 
үзілгеннен кейін, мойнына салған кендірді жандары 
шыққаннан кейін қылышпен бір-бір шауып қиып, астын- 
дағы қазған шүқырға бүктеліп-бүктеліп түсіріп, үстін топы- 
рақпен жауып кете берді. Аздан кейін сол дарға асып 
өлгендермен бірге әскер айдап келген, түтқында жатқан 
адамдарды казак орыс солдаттар абақтыдан сүраққа алып 
келді. Қаладан жүрт, ел оларды қарап түрды. Сүрақтан 
олар аман-есен босанды. Сол сол-ақ екен қазақ қызметке 
балаларын үстап бере бастады. Бай тобы, кедей тобы сол 
алынған қазақ әскерінен белгілі болып, бөлініп шыға бас
тады.

Байлар тобын қошеметтегендер төмендегілер:
Үлкен Алматы болысы: Байбатша Кешенбайүлы бар

лық билерімен. Кіші Алматы болысы: Жолдыбай Май- 
лык, үлы билерімен. Шамалған болысы: Оразәлі Мәңкеүлы 
барлық билерімен. Жайылмыс болысы: Сәт Ниязбекүлы 
билерімен. Ботбай болысы: Әбдіхалы Қүрманғали үлы би
лерімен. Күн батыс Талғар, Күншығыс Талғар болыстары 
билерімен және барлық Алматы қаласындағы тілмаштар: 
Қалықүл Шегірүлы, Иса Тергенсізүлы, Ибраим Жа- 
иақүлы, Әбділда Кәкенүлы, Тоқаш Боқыүлы, Райымбек 
Қараболүлрл. Бүлардың бәрі үлықтарға, болыс, байларға 
жәрдемші болған.

1936 ж і а л  19 май.

КР ОММ. 427-к.. I-т. 164-іс. 3-п.



ҚАЛКӨЗ ШАЛДЫБАЕВ 

РЕВОЛЮЦИОНЕР ТУРАЛЫ ЕСТЕЛӀК

Менің туған жерім Күрті болысы еді. Бірақ ке- 
дейшіліктен, жетімшіліктен 1914 жылы Шахворостовтың 
Қарғалыдағы шүға (қазіргі Қарғалы шүға комбинаты) фаб- 
рикасына келіп жүмысқа орналастым. Менің істейтін 
жүмысым әртүрлі болатын. Біз түратын үйдің жанында 
жалғыз басты Андрей дейтін орыс бар еді. Ж аздың бір 
күнінде далаға шықсам сол Андрейдің үйінен он төрт он 
бес жасар келте мүрындау қара торы қазақ баласы 
шығып түр екен. Екеуміз танысып кеттік. Ол мүнда 
әкесімен бірге келген екен. Әкесі орыспен орысша 
сөйлесіп аузы аузына жүқпайды. Бүдан кейін 
Қарғалыдағы Шахворостов шүға фабрикасының бірлі-жа- 
рымды орыстарының үйтқысы болып, сөзін тыңдататын 
осы „қысық көз" Андрейдің (жүрт осылай атайтын) 
үйінен сол баданы үнемі көріп түратын болдым. Осы бала 
болашақ революционер-большевик Ораз Жандосов бола
тын.

Қысық көз Андрейдің өзі жалғыз басты адам болатын. 
Бір күні оны келіп шабарман алып кетті. Бірақ ол үш-төрт 
күннен соң қайтып келді.

Бір күні фабрика жүмысшылары Шахворостовқа дүрсе 
қоя бердік. Ақшамыз аз дедік, оны көбейтуді талап еттік. 
Бізді тағы да Шахворостовқа „айдап салған" сол „қысық 
көз" Андрей еді. Бір күні сол Андрей фабрикаға келмей 
қойды да, ақыры ж оқ болып кетті. Мен оған балалықпен 
мән бере қоймаппын. Артынан ел оны әңгіме етіп жүрді. 
Сібірге айдалған Нүрқожа Ыбырайым үлымен (руы Шапы- 
рашты, оның ішінде Асыл, Асыл ішінде Төлеміс) байланы- 
сы бар деп жүрді. Шынында сол Нүрқожа (өзі 
ауқаттылардың ортасынан шыққан) бір күні „қысық көз" 
Андрейдің үйіне келгенде тағы да Оразды ерте келді. Ораз 
менен екі жас кіші болса да, мен соның не істеп жүргеніне 
сол кезде мән бермеппін. Оның үстіне шынын айтқанда 
Сібір айдалып он үш жыл жүріп, ақыры айдаудан қашып 
келген Нүрқожаның Андрейден, әлде Андрейдің 
Нүрқожадан үйренетінін білген емеспін. Әйтеуір екеуінің 
үлкен байланысы болды.

1916 жылдың жазында Бекболат Әшекеев Үшқо- 
ңырға ту тікті. Бекболат соғыс ашқалы жатыр дегенді естіп 
тауға шықтым. Тауға шықсам Ораз Жандосов осында



екен. Ол қаршадсій болып Бекболаггың жанында отырып, 
бір кітсіпііыны о к, ып қазақшалап беріп отыр екен. Менің 
осындсі келіешме Жандосов қатты қуанды. Ол Бекбо- 
лсііқа қарап „Алматыға осы барсын" дегенді айиы. 
Солден кейін-ақ осы үйге Оразтай кірді. (Бүл Ораз Жан- 
досонтың нзіне тете інісі, кәзір әлі тірі, партия мүшесі). 
Жандосов дереу шешінді де, өзінің үстіндегі гимназист 
киімін өзінен екі жасы кіші Оразтайға киіндірді. Ол оның 
киімін киіп, мақтанып шетірейіп түрды. Мүның не үшін 
осылай болып жатқанын ол да, мен де сол күндері 
білмеген едік.

Аздан кейін екі атқа мініп Оразтай екеуіміз таудан 
гүсіп, Алматыға бет алып кеттік. Маған Жандосов Ораз- 
тайды көп ешкімнің көзіне түсірме дегенді арнап айтты. 
Тек гимназияға апарсаң болды. Арғы жағын істейтіндер 
бар деді.

Гимназист Ораз Жандосовтың киімін киген Оразтай 
Жандосовган жасалған жасанды Ораз Жандосовты гим
назияға әкелгенімде пансионнан Қанай Боранбаев қарғып 
шықты. Ол кезде ол да жас, Жандосов қүралпы болатын. 
Оны Совет өкіметі орнағаннан кейін білдім, ал ол күні 
оның түсін танып қалғанмен сүрауға мүршам болған жоқ 
еді. Өйткені ол бір ауыз орысша білмейтін Оразтайға 
„Ораз Қиқым үлы, аманбысың, қадамың қүтты болсын*4 
деп орысшалай жөнелді. Оразтай оның артынан ере кетті.

Мен сол күні-ақ Үшқоңырға қайтып келдім. Менің 
Оразтайды гимназия пансионына апарып салғанымды 
естіп Бекболат және оның жанындағы жолдасы осы елге 
сіңбе аталған Иісбай қатты қуанды.

Бірақ Ораз Жандосов бүлардың жанында жоқ екен. 
Сол жердегі жүрген маған таныс Шүкітай ақыннан Ораз 
жөніндегі Ботбай еліне (Ақсеңгірді жайлайтын бір мың үй 
жатақты осылай дейтін), Күрті еліне кеткенін білдім. Бек
болат көтерілісшілері жаппай атқа мінгенше Жандосов 
Ботбай, Күрті елін бастап Бекболатқа қосылуға тиісті 
екен. Осыдан екі күннен кейін Жандосов Ботбайдағы 
көтерілістің басшысы Бейсенбаймен бірге елді атқа 
қондырып, Үзынағашқа дейінгі телеграфты қиып, 
көтерілісті бастап Бекболатқа жетті. Бірақ Бейсенбайлар 
Оір қагелік істсп, Жандосов жеткенше жер шенеуші 
төрені өлтіріп тастаиты. Көтерілісшілер Үзынағашқа келіп, 
-ілдрқағслай бір кеңсені өртегтті. Содан жазалаушы от
ряд Қгі қарай лап қойды. Осы көтерілістің ішінде жас бол
са м да мен ө іім де болдым. Осы үрыста Ораз Жандосов 
Бейсенбаймен бірге ботбайлықтарды бастап жазалаушы



отрядқа қарсы соғысқа шықты. Алдына салып айдаған 
жылқының шаңымен не болып, не қойғанын байқай ал
май қалдым. Атыс болды. Айырмен, ашамен, кетпеннің 
үңғысымен, қылышпен ғана нашар қаруланған 
қазақтарды жазалаушы отряд бытырлата атты. Көтері- 
лісшілерде мылтық көп болған жоқ. Отрядтан аз ғана адам 
шығын болды, жараланды. Ал қазақтардан өлгендер де, 
жараланғандар да сол минутында майдан болған жерден 
әкетіліп, қайда кеткені білінбей қалды. Бірақ басым күш 
қоймады. Бірнеше адам қолға түсті. ішінде Бекболат бар. 
Оларды Алматыға айдап жүрді. Төрт жүздей солдат 
азғантай адамды алдына салып алды. Осының ішінде менің 
анық танығаным: Бекболат Әшекеев — көтерілістің бас- 
шысы, Қырбай Бозымбеков, Бейсенбай Қаратаев және 
Сәт болыстың ағасы Кембай Ниязбеков бар.

Көтеріліс басшысын қолға түсірген, көтерілісті қанға 
бояп басқан отряд масаттанып келе жатқанда Ораз Ж ан
досов пен Бейсенбай (бүл Бейсенбай Үмбетбаев та, Бей
сенбай Қаратаев та емес, әкесінің атын үмыттым, руы 
Ботбай) бастаған Ботбай көтерілісшілері Қырғауылды 
бөлдегінен лап қойды. Отряд жаман састы. Мылтықты 
кімге атарын білмеді. Сөйтіп бүл шабуыл жартылай 
жеңіспен аяқталып, көтеріліске қатысушылардың екі ру- 
дағы екі басшысы — Көшек болысындағы көтерілісші 
Қырбай Бозымбековты, Күрті болысының көтерілісшісі 
Бейсенбай Қаратаевты босатып әкетті. Ал Бекболатты бо- 
сату р̂ гүмкін болмады.

Жаралыларды да, өлгендерді де ізін жасырып, қай 
ауылдан екенін білгізбеу мақсатымен тауға шыңға алып 
шығып кетті. Мысалы, жараланған Иісбайды киізге орап 
таудың қуысына тығып қойды.

Мен осы күні түнде тағы бір аса жауапты жүмысты 
атқардым. Мен Ораз Жандосовты түнделетіп Алматыға 
әкетпек болдым. Оның аман қүтылуын бүкіл ел тілеп 
отырды. Бірақ бір кітабы табылмай Ораз Жандосов қатты 
қиналды. Мен өзің аман қүтыл, кітапты қойшы десем 
Ораз болмады. Онда мен рас қүтылмаймын деді. Бекболат- 
тың үйінің іздемеген жерін қоймай, ақыры тауып алдық. 
Содан соң таудан түсіп Ораз екеуміз бөктер жолмен Ал
матыға тарттық. Жол-жөнекей мен Жандосовтан ол кітап 
не кітап еді деп сүрадым. Ол менен жасырмады. Өзім шала 
қат болсам да, сол кітаптың атын бүгінге дейін үмытқаным 
жоқ. Ораз Жандосовтың айтуынша ол кітаптың аты „Вор- 
бота" еді. „Бүл кітапта үлттардың қүқы жөнінде Лениннің 
мақаласы жарияланған. кітап неміс тілінде, оны ешкім



түсінбейді, дегенмен қолға түскені жйқсы болмайды*1,— 
деді Жандосов. Міне, ең бірінші рет Лениннің атын осы 
Жандосовтан естіген едім. Оның жап-жас болып неміс 
тілін қоса білетініне қайран қалдым.

Пансионға келгенде Ораз аггы Оразтайға бақтырамыз, 
„сен пансионға кір" деді. Мен Оразға ілесіп кіріп бардым. 
Пансион іші төбелес. Он шақты бала екі-үш баланы үрып 
жатыр. Әсіресе біреуіне жабылады. Ораз кіре беріп, орыс- 
шалап қатты айғай салды. Бәрі жым-жырт болды.

— Ученый киргиз келді,— десіп қалды.
— Федоров саған не болды?— деді Ораз таяқ жеп 

жатқанға.
— Мына буржуйлар сендермен бірге оқымаймыз 

дейді. Қанай екеуімізді соқты.
Төбелес басылды. Балалар тарқады.
Ораз мені ертіп кіргенімен өзі қолайсыз көрді білем. 

Мені тез жөнелтуге асықты. Мен Ораз Жандосовты бүдән 
кейін тек Совет өкіметі орнаған көктемде 1918 жылдың 
май айында Совдептің нүсқауіпысы болып түрғанда, 
Қарғалы шүға фабрикасына Совет өкіметін орнатып, рев
ком қүрғалы келгенде бір-ақ көрдім.

Сонымен жасанды Жандосов (Оразтай Жандосов) бес 
күн бойы төсектен түрмай үйықтапты. Оны Боранбаев 
түрғызбапты. Оны сол түні білдірмей әкеліп, Шамалған 
бойындағы үйіне бір-ақ түсірдім.

Бекболат Әшекеевті дарға асқалы Боралдайға әкеле 
жатқанда баласы Әбділдәдан:

— Ораз қүтылды ма?— деп сүрапты. Осыны қүлағы 
шалып қалған патша қарақшылары қай Ораз екенін анық 
білмей Жаныс руындағы Жетібек деген атадан шыққан 
Бекбатырүлы Оразды шақырып, сүрап, көпке дейін маза 
бермей жүруші еді. Бір күні таңертең Ораз Бекбатырүлы- 
ның Қарғалы Тастағында біреудің атып кеткенін бір-ақ 
білдік. Эрине біз оны өлтіруші патша қарақшылары 
екеніне күмәніміз болған жоқ.

Совет өкіметі орнаған соң мен де белсендінің бірі 
болдым. Енді Қазақ республикасының 4 0 жылдығы ал
дында революционер Жандосовтың үлт-азаттық 
көтерілісіне қалай араласқанын біле түрып айтпауды 
өзіме ар көрдім.

КР пм . вӀӀ-қ. 7-т. 16-іс. 23—27-п.



САБЫРБЕК ҚОСЖАНҰЛЫ  

АЛБАН КӨТЕРӀЛӀСӀ

... 191 6 жылы мен 8 жастамын.
Албан елі патша үкіметіне қарсы түрып, бала бермей 

қолында қүралы болмаған соң патша үкіметіне шыдас бе
ре алмай 16-жыл ағүс айында Қытай жеріне өтті. Қаншама 
ел қырылып, қаншама кедей, бүқаралар кезексіз қазаға 
үшырады.

Қытай үкіметі 1917 жылы март айларында патша 
үкіметіне, бірлі жарым болмаса, ел қалдырмай қайтып 
айдап берді. Патша жеріне келгеннен кейін Албан елі би, 
болыстармен поселкедегі атаман кулактар болып бітімге 
келісті. Орыс атамандары:— біздің орыс поселкесін 
жәбірлеп, қанша мүлкімізді алып Қытай жеріне кетіп 
едіңдер. Біздің күштілігіміздің арқасында Қытай халқы 
бізден қорыққандығынан сендерді айдап өткізіп берді. 
Енді сендердің барар жерлерің жоқ. Сондықтан 
түгінімізге 100 қой, 15 қарадан бересің, егер де бер- 
мейтін болсаң қара шаруа, кедей бүқараны қырып, 
өндіріп алуға да шамамыз келеді". Сол жиналысты 
басқарушы патша үкіметінің заң қызметкері белгілі 
Дүплек деген болатын. Қазақ бүқарасын билеп отырған 
бимен болыстар, бүлардың бастығы Рақымбай Сүлтан- 
қүлүлы айт елінің беделді болысы (осы күнде Сүмбе 
ауылы) атамандарға:— жарайды, бізден білместік өтті, 
жанды қойып, мал дейтін болсаңдар біздің маңда 7 орыс 
поселкесінің таланған малына (Жалаңаш, Ақбейіт, Сар- 
жаз, Қақпақ, Айғыржал, Ойқайың, Нарынқол) жауапты- 
мыз. Осыларда қанша түтін бар, тізімін беріңдер, үй 
басына 100 қой, 15 қарадан береміз, үш күн мерзім 
ішінде. Енді мүнан былай ынтымақтасып ел болалық. Ке
зексіз қазақтың қанын төгуді сендер де тоқтатыңдар — 
деп тілектер айтып мақүлдасып тараған. Сол малдарды алу 
үшін атамандардың атынан әрбір поселке басына бізден 
адамдар дайындалды. Қазақ би, болыстары аулына келіп, 
халқын жинап, мал бересі болғандықтарын айтып, кедей- 
кембағалдардың сауындық сиырын, міністік аттарын тар
тып алды. Үйткені, орыс поселкелерін байлар талаған жоқ, 
мал-мүлікке қызығып, орысты талаған кедейлер сен- 
дерсіңдер деп қатты қысымшылық болды. Мысалы 
Доулетбск Тойсорыүлының жан бағып отырған.бір бүзау- 
лы сиырын, бір өгізін тартып алып қойғандықтан жан баға



алмағандықтан ^кі інісімен Саржаз поселкесіндегі Карась 
Филипповке ішер асқа ғана жалданды.

Кедейлер тышқан аулаған түлкідей сол жылдың күз 
айында жабайы өскен астықтың масағын тере бастады. 
Бірақ га бүл масақты да еркіндікпен тергізбеді. Қаны қас 
орыс байынан шыққан бүзықтар эр жерде масақ теріи 
жүрген адамдарды атын өлтіріп кеге беретін болды. мыса- 
лы осы күндері Алғабас колхозының мүшесі Жүман 
Өзбекүлының әкесі Өзбекті Қақпақта масақ теріп 
жүрген жерінде атып өлтіріп кетті. Бүлар мал алып, бітім 
жасасқан уәдеде түрмастан орыс байлары қаруланып, ел 
өлтіріп, мүлік талаушылыққа кірді. Октябрь айында үш 
үйлі жан, бірі — Берікбай, Күлембекүлы, екіншісі — 
Қосжан Көккөзүлы, үшіншісі — Сәлбембек үлдары 
бүрынғы мекендеген жері Қақпақ поселкесіне жақын, 
осы күнде Алғабас колхозы отырған Қайнар деген жерде 
отырғанымызда үш үйде үй басына бірден жылқы бар еді, 
үш үй бірлесіп бір жылқы беріп, Нүсіпбай дегеннен бір 
сиыр алып сойып жатқанда (балаларға дән жоқ 
болғандықтан азық үшін) Нарынқолдағы Кариванов деген 
атақты кулактың балалары келіп, қиянат істеп, өтірік жала 
жауып, „осы сиыр біздікі еді, осыны іздеп жүр едік" деген 
сылтаулармен үш үй ортасындағы екі жылқыны алып, 
Берікбайды, Әкімжан Қосжанүлы, Сәлбембекүлын үрып 
жығып, шала өлтіріп кетті. Ешқайда қозғалуға шама жоқ 
болып Қайнарда отырып қалдық.

Жаңағы оқиғадан 10 күн шамасында кейін 3 үй 
(2 1)жанды Қүрсай деген жерде отырған Шоңқыбай де- 
геннің үйінде қырып кеткен. Бір күні таңертең Қүрсайдан 
будақтап шыққан көкала түтінді көрдік. Сүрастыра кел
генде жаңағы Шоңқыбайдың үйіне қонып жатқан Көкбел 
ауылының үш адамымен өлтіріп, өртеп кеткен.

Олар: Анасыл Жебеүлы, Базаралы Жаманәйүлы, 
Қалқабай Қоғаүлдары еді. Бүларды қосқанда барлық 
ауыл жаны — 24 адам. Осы 24 адамнан сол кезде 1 4 жа- 
стағьг Оразай Майтыбайүлы қарнынан найза тиіп, жарадар 
болыгт, тірі қалған. Жаңағы бандылардың (қан ішерлер) 
қалай келгендігі туралы осы баланың хабары:— Сол күні 
кешке жақын мал сатып алатын сәудегерлер едік деп 
1 Оадам үйге түсіп, біраз отырып, күн бата мылтық атып, 
оқ жаудырып, қырып тастап, тек үй мүліктерін тонап 
алған, тірі мал алмаған. Бүдан 15 күн кейін шамасында 
Қайнарда отырған үш үй едік. Мүнда қажетке жарайтын 
пдлмнан 2 адам ғана қалған. Бүлар — Сәлбембек пен 
Берікбай еді. Қалған үш үйдегі 1 3 адамның бір жас пен 1 2



жастың арасындағы балалар 10, үш әйел. Басқа жүмысқа 
жарайтын адамдардың барлығы да қона, түней масақ те- 
руте кеткен еді. Түс мезгілінде Қақпақ поселкесінен 
шығып екі қара қызыл атты пар жегіп, жерге аздам қар 
түскен кез еді. Шанадан түсіп екі орыс жігіті келді. Булар- 
да бір бес атар, бір қылыш, бір айбалтасы бар. Бүлар, бір 
ат жоғалтып едік. Сүрау салып жүрміз. Тағы бір талай 
жолдастарымыз бар еді. Кешке осы жерде бас қоспақ 
едік деп күн батқанша үй төңіректерін айналып қарап 
жүрді. Күн батуға жақындай берген кезде Сәлбембектің 
жер үйіне барлық балаларды жинатты. Жиналыс жасай
мыз және мүздап қаласыңдар"— деп барлық үй-үйдегі 
отындарды жинатты. Байқасақ, бүл отындарды жидырып 
өртеп жіберетіндігін сездік. Күн батқан сайын қатаңдап, 
бір үйге қамап, далаға тірі жан шығармай „тағы қалған 
адам бар ма?— деген кезде Сәлбембек “анау үйде Түрген- 
бай деген бір ауру бала бар еді" деген кезде қылышты 
орыс конвой болып жүр алып к ел деп ертіп жүре берген 
кезде Берікбай барып мылтық үстаған орыстың мыл- 
тығына жабысқанда Сәлбембек қылышқа жабысады. 
Бүлар алысып жатқанда қамауда түрған үш әйелдің екеуі 
Мэрия Жүртты әйелі (қазір Погран колхозында) және 
Мэрия Берікбай әйелі (қазір Жаңа адым колхозында) 
мылтықты орыспен алысып жатқан Берікбайға 
жәрдемдесіп, мылтықты тартып алып байлайды. Қылышты 
орыспен алысып жатқан Сәлбембекке Жанымжан 
Қосжан әйелі (қазір Жаңа адым колхозында) көмектеседі 
және Сәлбембектің көкала иті жүгіріп келіп, орыстың 
аяғынан алады. Бүлар да жығып салып байлап алады.

Сонан орыстар:— біз сендерге тимейміз. Босатыңдар, 
аяқ қолымызды байламаңдар. Бәрі бір сендер байлаған 
мен біздің жолдастарымыз келеді",— деді. Сонымен 
Сәлбембекпен Берікбай ойланып, „біз ауылда болмалық, 
мына орыстың айтуына қарағанда қауіпті. Сондықтан біз 
бүларда ауылдан қашық жерге түнетіп, ертең атаманға 
апаралық" деп екі атты шанаға қатар жегіп, он баламен 
екі орысты қабат басып, ауылдан бес шақырымдай жерге 
барып жаттық. Ертесіне таңертең жоғары да көрсетілген 
үш әйелмен (атаманның алдына әйелдерді ғана жіберіп, 
еркектер жасырынып қалды). Қақпақ поселкесіне аяқ, 
қолының байлауымен апардық. Сол жерде атаман Шади- 
ев ешқандай жауап айтпай, қазақ әйелдеріне көз қылып, 
аз үрысқан болды да Николай Достовалов және Листва 
Васильев ексуінің қол-аяғын босатып жіберді. Алдында 
аз да п үрысқан болғанымен артынан ниеттері бүзылып,



эйелдердіц «здерш қамауға алмақ болды. Дэл сол кезде 
начальник милиция және шекара қорғаушысы Анохин 
Петр келіп қалып (қазір Текес МТС-тіц есеншісі) содан 
қорыққанынан қамауға алмай босатып жіберді.

Кезексіз нлім жазасынан қалған он баланың ең үлкені 
сол кезде 1 2-дегі Сабырбек қазір май зауытының инспек
торы, 1 1 жастағы Бейсембі баспаханада наборник, 6 жа
стағы Нүрқожа аудандық милицияда, 5 жастағы Әдірасыл 
аудандық сақтық кассада, 1 жастағы Көнібай мүғалім бо
лып істейді. Барлығы да осы кезде Кеген ауданында.

1936 жыл 28 май.

К.Р ОММ. 427-қ.. Ӏ-т. ӀЫ-іс. 5-п.

№ 37
Ж АНТАЙ САРЫБАЙҮЛЫ 

ЖАРКЕНТ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ АЙБАТЫ

1916 жылы күзде қай ай екенін үмыттым, Жаркент 
уезінің 1 2 болыс Албан деген ел еді: ...жарлық жазып, 
үлық Қарқараға шақырды. Шақырған үлықтар: пристав 
Подмарков (Ақжелке), помпрокуроры Болотников, миро
вой судья Малашенко, тергеуші Смирнов, почта бастығы 
Семенов, Қаракөл приставы Кравченко дегендер.

Қарқараға барлық болыс, песір, би, елу басы, бүлар- 
дан басқа, атақты бай және басқа қара бүқараларды 
жәрмеңкесіне жиып алып, жоғарыда көрсетілген 
үлықтар:—"Патшадан жарлық келді, қазақтан қызметке 
солдат алынсын",— деп. Сол жарлықты баршаларыңызға 
естіртеміз деді. Неғыласыздар? Әрі патша әмірі бір 
уәжіп*— деді.

Сонда түрып халық:
— Біз патшаға бүқара болғанда патшаның берген 

уәдесі бар еді. Қазақтан солдат қызметіне алмаймыз, сол
дат орнына халық подат*— Алым алынады. патшаның 
уәдесі қайда?— деді. Сонда түрып үлықтар:

— Патшадан келген жарлық екі болмайды. Солдат 
алынады. Бірақ зорлықсыз, ынтымақпен солдатқа бала- 
ларды бересіздер,— деді. Сонымен халық не айтарын

]#Уәжіп — парсы сөзі, міндетті, сөзсіз, қажотті деген үғым.
** подать — алым, салық.



білмей, жиналған халықтардың азы — берсек, қалған 
көпшілік —"бермейміз"— десгі. Сонда үлықтар:

— Ықтиярмен бермесеңіздер әскермен алынады,— 
десті.

Сонан кейін халық қорыққаннан бүзылу болды. Мал- 
мүлкімен Албан Қытайға көшіп, көп адамды казак орыс 
әскері келіп, қырып салды. 1917 жылы Қытайдан 
бірсыпыра елдер қайта көшіп келді. Екі патшаның орта- 
сында жүріп қанша қатын-бала өліп, ж оқ боп кетті, аштан.

1 8-жыл өз ықтиярымен кеңес әскеріне кірдім. Сол 
жазда Қалжат, Қырғыз сай, Жалаңаш қалаларына ақтар 
келіп, аламыз деп, соғыс ашты.

...Мешков деген әскер бастығы 300 адам болып, Жа- 
лаңашқа соғыс ашып алдық... Сол кезде ақтар „Қара- 
қолды алды" деген хабар болды... 300 әскер Қарақолға 
бардық. Қарақол алынып қалған екен, 300 адам түс ауа 
Қарақолға барып, соғыс ашып, күн батырды. Қарақол 
қаласынан ақтарды қуып шықтық. Қарақол қаласындағы 
Жеті өгіз деген көшенің басына, ... қаланың жолына пу
лемет қойдық, ақтарға қарсы. Аздан кейін сол ақтар 
жақтан ерттеулі бір боз ат келе жатыр екен. Оны біз бос, 
өлген адамның аты екен деп қауіпсіз түрғанда, сол аттан 
оқ шығып, ггулеметшіні атып өлтіріп, қайта қашып кетті. 
Ол казак орыс Петренко деген бастығы екен. Казак орыс 
сырт айналып Баянқолға келді дегенді есітіп қайтадан... 
Баянқолға келеек казак орыс келіп қалған екен. Бір күн 
кешке дейін атысып, ... алдық.

... 19 1 9 жыл Қарасаз деген жерде түз бар еді. Ол өзі 
қауіпті жер еді. Сонан 3 адам разведка қойған едік. Біреуі 
қайтып келіп, хабар берді.— Түз басына 5 адам келді.— 
Түрі басқа, жаудай көрінеді — деді.

Обед ішіп, дайындалып шыққанша қалған екі разведка 
да келді. Он бес адам шықтық. 5 орыс әскері, 10 қазақ 
әскері. Онан бет алып сол ж аққа бара жатқанымызда 
Жәбір қырқасынан аяқ астынан мылтық даусы шықты. 
Олармен атыс болып, оларды қашырдық. Мөлшері 20-дай 
казак орыс. Оларды Байпақ кезеңі деген асудан асырып, 
өзіміз тоқтап түрғанда ақтардың көп әскері бізді 
қоршауға айналып қалған екен. Сонымен атысып, біз аз, 
олар көп болған соң қайтадан Текеске келдік. Олар 
қалмай Айғыр жол түсындағы Жәбірдің тегісіне 
қалгіымен келді. Мөлшері — 500-дей. Оның алдына пуле
мет орнатып, атып бердік. Оларға пулемет оғы жетпей, 
жанынан шаң бүрқылдатты. Сонымен олар қайтадан 
Жәбір қырқасына кіріп кетті. Ел жатар алдында қайтадан



атыс болды. Олардан бір әскер өлді. Олардың оғы 
қаланың ииіндеп бір әйелді өлтіріп кеггі... Қарақол әскері 
500 адам, Менніонтың әскері 300 адам болып казак 
орысқа қарсы түрып, Қалжат шекарасыпда 2 1/2 ай жат
тық. Біз Қалжатта жатқан уақытта Қалжат тарашысының 
бір адамы—"Барақ деген қазақ орысқа болысып, хабар 
беріп жүрген адам. Сол адам Сары Тоғай деген жерде тау 
басында жатады",— деді. ...Барып атысып, Барақтан 12 
атар бір бердеңке, 3 тарашы, 9 ат ер-тоқымымен алып 
қайттық. Түскен 1 2 атар мылтық Қаракөлді біздің пуле- 
метшіні атып өлтірген Петренко деген казак орыстың бер- 
деңкесі екен. Сонан кейін қайтып ақтарды көргенім жоқ.

1936 жыл 15 м ай .

КР ОММ. 427-қ. Ӏ-т. 169-іс. 3-п.

№ 38
АЛДАБЕРГЕН қ о й ш ы б е к о в  

РАЙЫМБЕК БАТЫРДЫҢ ТУЫ АСТЫНДА

...Мен болсам Жәйшібек Бектеновтың атын, су жүмы- 
сын істейтін малайы, інім Батырхан қойын жайған малайы. 
Сонда „31 жас, 19 жастағы балаларды солдатқа алады1* 
дегенді естідім. Алдабергеннің жасы 3 1 де, Батырхан жа
сы 1 9-да болып шықтық.

Сонда естуім көтеріліс алдында еріксіз халықтың атта- 
рын ала бастаған. Оның артынан кешікпей солдат аламыз 
деген хабар естілді. Сол хабармен Албан Үзақ батырдың 
ауылына жиналып, ақ боз бие сойып, Сүлтанәлі Кекіловті 
хан көтеріп, июнь айының ішінде Қарқара жәрмеңкесінің 
күн шмғыс жағындағы жуан төбеге жиналды. Барлық Ал
бам болып, тірі адамнан бір адам қалмай жиналған. Сонда 
Албан жақсылары: Үзақ батыр, Түрлықожа, Серікбай, 
Айтбай т. т. Сондай жақсылары болып жиналған „Баланы 
біз жараттық, баланы солдатқа берейік, балалар үшін мал- 
бастан айрылыпм қырылмайық*1 деген сөзді жаңағы бо- 
лыс, билер, байлар болып айтқанда, артта түрған кедей, 
қара шаруалар болып шулаған: „егер баланы береміз де- 
сең, біз біріміз қалғанша қырылып, һәм берем деген кісіні 
де өлтіріп өлеміз*1,— деп шу ете түсті.

Сонда әлгі айтып отырған жақсылар қайта сөйлеп, ха- 
лықтың қаны бүзылғанын біліп, халыққа „енді не 
к^ыламыз*1 дегенде», халық:



— Түк бала бермейміз!— деп шулап, үлыққа қарай 
жүріп берді. Сонда әлгі жақсылар отырып қалып, артынан 
атқа мінген.

Сонда халықтың алдынан 2—3 үлықтың жасауылы 
шығып, хальіқты: „орталарынан 3—4 кісіні үлыққа 
жіберіп хабар аласыз деп тоқтатқан. Сонда халық орта
сынан Дәркенбайүлы Айтбай, Жансеркеүлы Түрлықожа,, 
Қанайүлы Серікбайлар үлыққа жауап берген. Көпшілік 
халық қандай жауап береді екен деп Ковлев үлықтың 
кеңсесіне барған. Сонда үлық жасауын шығарып, ха- 
лықты қайтадан қуып, тоқтатып, өңкей болыстарды ғана 
алып қалған. Эр болыстың бүқаралары өз кеңсесіне ба
рып, болыс не жауап айтып келеді екен деп тосып 
отырған.

Сонда мен, Алдаберген, Ауғанбай болыстың кеңсесін- 
дегі жиналып отырған кісінің ішінде отырғанымда, болыс 
Ауғанбай мені 19 жас пен 3 1 жастағы солдатқа аламын 
деп жазған іспескесін алып кел деген. сонда мен барып 
пестрден іспескені бер десем, былдырлап үрсып, іспескені 
маған үстата берген. Сонда мен іспескені бір айырып, 
песірді бетке үрып, қалғанын далаға алып шығып, быт-шыт 
қылып айырып тастадым. Сонда халық шулап: „қүдай 
қүгқарса, қүтылдық!" деп атқа мініп, ауыл-ауылға 
сүйіншілеп кете берген.

Содан мен өзім жүн сауда қылып жүрген едім. Біраз 
күннен кейін Албанның жақсыларын үстап Қарақолға 
айдап кеткен екен. Шалкөдеден аздап жүн алып ауылға 
келсем, „сені үлық шақырып жатыр" деген сөзді естідім. 
Сонан бір-екі күн кейін „болыс Ауғанбай іздеп жүр" де
генді естідім. Сонда мен өңкей кедейдің балалары, солдат 
жасындағы 12 бала болып үйымдасып, „не болысты 
өлтірейік!" деп уәде қылсақ, соны естіп Ауғанбай маған 
солдат шығарып, үстап апарып, үлығына сура к, қылды. Со
нда үлық: іспескені неге жырттың?",— деді. Мен: 
„жыртқаным ж оқ”,— деп таныдым. Мен іспескені 
жыртқанда жоғарғы үйымдасқан жолдастармен барып 
жыртқан едім. Сондықтан шынымды айтпадым. Сонда бір- 
бір пышақ қонышқа тығып жүргенбіз. Үлық: „сен жасы- 
расың",— деп мені қамады. Мені қамап барғанда 
Әбдіхалық, Серікбай қамауда отырған екен. Абақтыда 
4—5 күн жаттым. Сонда бір күні күн шығыс, күн батыс 
жақтан таң ертең ту көтеріп Қарқараны қамауға алған. 
Сол күні Қарқараға солдат келген. Сонда Албан 
Қарқарадағы үлықты, солдатты аламыз деп күн шығыс 
жақтан Райымбек батырдың туы деп Қызылту көтеріп



шыққан. Сондай тағы бірнеше жердей белбеуін ту қылып 
көтеріп шыққан. Сондағы халықтың қүралдары: орақтан 
ағашқа саптаған найза, айбалта, аздаған иестон мылтық т. т. 
уақ қүралдар мен қарқараға тиген. Солдатгар қарсы мыл- 
тық бірнешесін өлтірген. Сонан соң Албан батпай, ауыл- 
ауылына барып үрікті. Сол күні солдат елге шығып, 
бірнешесін қырып, қазақтың жақсы — келінінен 4-ін 
алып келді, жетектеген алты түйеге жасау арттырып, 
жәрмеңкеге алып келді солдаттар. Бірақ сонымен не 
өлтіргенін, не қылғанын білмеймін.

Сол күні Ақсудан 1 2 сарггы айдап келді. „Сендерге не 
болды?— Аеп сүрасақ, “болыстың кеңсесін өртеп едік. 
Содан айдап келді",— деді.

Содан бәріміз жаттық абақтыда.
Ертеңіне жүлдыз толып, түн болғанда 1 2 сарт, 3 қазақ 

(Серікбай, Әбдіхалық, Алдаберген) болып, бәрімізді 15 
солдат Қарқарадан айдады. Содан айдап отырып, Түздық 
қабағына келгенде бір Мәнсүр дейтін сарт болдырды. 
Бәрімізді жаяу айдаған еді. Бүл айдаудың өзін де қорлық 
пен айдап жүргізді. Мылтықтың дүмімен, қамшымен ит 
қорлықпен үрып айдап жүрді. Үру, соғу салдарынан 
үстімізде жараланбаған жер қалмады. Серікбай мен 
Әбдіхалық жүруге шамасы келмеді. Әрең, ақырын жүрді. 
Мансүр дейтін сарт тараншы әбден болдырды. Сол сартты
1 1 сартқа кезектестіріп көтертті. Содан Қарқараның 
тоғанына келгенде, басқа сарттар „көтермейміз, өзіміз де 
жүре алмадық" деп айтып еді, бір солдат келіп көтерген 
сартты арқасынан жүлып, лақтырып жіберді де 
басқамызды тоқтатып, иіріп түрды да сонан кейін 
отырғызып қойып, әлгі Мәнсүр деген сартты бесатардың 
үстіндегі найзамен найзалап тастап кетті де, басқамызды 
айдап жүрді. Сол айдағаннан таң ата Кегенге алып келді 
қамауға. Бір жаман үйде қамауда жаттық. Солдаттар де- 
малыс алып, аттарының ер-тоқымын алып, 14 солдаты 
үмықтап, 1 солдатты қарауылға түрғызды. 1 сағаттан кейін 
күн көтерілгенде түрып, тағы айдады. Сонда „жүр" деген
де Серікбай боқтап, „мен жүрмеймін, жүруге шамам кел- 
мейді, мені ат" деп көкірегін ашып түрып алды. Сонда 
солдаттар бір кетіп бара жатқан тараншының есегін алып 
берейін деп алдап, еліктірігі жүргізді. Сартқа жетеміз деп 
жүрдік.

Жалманды өзекке барғанда Серікбай, Әбдіхалық 
журуг^ шамасы келмей, Жалмандыға демалдық. Сол жер
де солдаттар өздері біреуді қарауыл қылып атты. Сонан 
аідап кгй ін тағы жүргізігт, жарым шақырым жерге



барғанда мылтық атылды. Ең алдыңғы сарт елі. Бір сартқа 
сүйеніп келе жатқан Серікбай еді. Ең арты мен едім. 
Қасымда Әбдіхалық бар қатар. Сонда мылтық түгел 
атылғанда Серікбай жығылдьі, басқалары да жыгылып ж а
тыр, қашып, қашқанын қуып атып жатыр. Сонда мен де 
жығылдым, оқ тиместен. Содан мен ет бетімнен жата 
бердім. Басқаларын атып жатты. Содан біраздан кейін 
келіп бір солдат түсе қалып, мылтықтың замогы 
шақырлағанын білем, мені атты. О қ менің қүлағыма тиген, 
басқа жеріме тимеген. Содан мен түс ауғанша жатып; 
есімді жиып, басымды көтердім. Сарытауға қарата 
қаштым.

Сонда 11 сарт, 2 қазақты түгел қырыпты. Содан мен 
жалғыз қүтылып шықтым. Сарытауды асып, елді іздеп 
жүрдім. Түні бойы Ақтастыға келдім. Келсем — ел жоқ, 
үркіп кетіпті. Ертеңіне таң ата тағы жүріп, Қүрайлыға кел
сем, Қоңыр бөрік деген ел бар екен. Сол елге келіп ауыл- 
ды сүрасам, біздің ауыл Көміршіге барған екен. Сол күні 
ауылға бардым.

Сонда солдатқа бала беруде бай баласын іспескеге 
жаздырмай, бала басына ақша төлеп, балаларын алып 
қалған. Бірақ сонда кедей баласы, кедейлер болып, қаны 
бүзылып, үйымдасып, бала бермеске шығып, үлыққа 
қарсы түрып, көтеріліс жасап шығып, болыс-ауылнайлар- 
дың іспескесін жыртқан.

Содан ел үркіп, Шалкөде, Нарынқолға Албан жи
налған. Сонда Албан өз арасынан әскер қүрған, үлыққа 
қарсы бала бермей, қарсы түру үшін. Осы қүрылған 
әскерлер өңкей кедей балалары. Себебі басында әскерге 
бергенде байлар кедейдің балаларын бермек болған.

Сонда Шалкөдеге барған да өз арасынан әскер қүрған. 
Сонда мені „әскерге тағы барасың" деп үрып, мүрнымның 
бір жағын сындырған Жайшыбек, Ауғанбай Бектен бала
лары.

Шалкөденің өзі орын бола алмай, Қарақолдан әскер 
шығып бізді Қытай шекарасынан өткізе қуды. Сонымен 
Албан Қалмақтар және басқалары малын талап, ашаршы- 
лық, қырғынға үшырады.

Сонда Қарақолдан келген солдаттар қолына бесжүз 
шамасында үй, мал-мүлкімен қазақ, қырғыз түсті. Сонда 
малын әскер өзі талап алып, еркек адамдарын қырып 
жіберіп, қыз, келіншегін бірден қатын қылып алган. Со- 
ның көктемінде төмен, жаяу тоздырып айдаған, қайда 
апарғанын білмеймін. Мен өзім қысында жаяу шүбап өрге



етін кетгім. Содсін 1917 жылы қайтып келдім, жаяу 
шүоан.

Жайшыбек деген байдың малы қалыбымен екен. Со- 
ның қасына қонсы болып отырып, жылқысын бір жаз
19 18 жылға дейін бақтым. Сүйтіп жан бақтым.

1919 жылдың шығысында, 1920 жылдағы кірісінде 
Түзкөл болысы болып қүрылғанда болыстың орынбасары 
болып сайландым. 1920 жылы орыстың Ақбейіт, Саржаз- 
дағы байларын төңкеріске алдым.

Ескерту: 1927 жылы Жандосов Ораз келіп, қасында 
Қалдыбаев, Көшкінов, Байбақов т. т. бар, 1916 жылғы 
оқиғадан барлық мағлүматтарды жинаған. Сонда Қарқара 
жәрмеңкесіне 20 үй тіктіріп, қырғын, қорлық көріп кел
ген халықтың көңілін көтеру үшін той қылдырған. Сонда 
Қарқара жәрмеңкесінің күн шығыс жағындағы төбенің 
үстіне сол тойға жиналған адамдарға Қарқараның тасынан 
2-ден 3-тен алдырып, кісі басына, сол төбеге апарып 
үйген. Сонда сол төбенің атын Ереуіл төбе деп ат қойған. 
Сонда сол ереуіл төбеге барлық Албан жиналған. Сонда 
сол төбе тасқа шығып, сол 1916 жылғы болған оқиғалар 
жайында мен сөйледім. Сонда сөйлеп болғаннан кейін 
„төңкерісшіл" деп уралап, аспанға 3 көтеріп, түсірді.

1936 жыл 28 май.
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№ 39
СЫБАНТАЙ БАЯНБАЕВ 

ЖӘРМЕҢКЕ ТӨҢӀРЕГӀНДЕГӀ
е л д іҢ к ө т е р іл іс і

Жәрмеңкенің уағында ауылдардағы барлық мәнсапты: 
би, больістарды шақырды. Мысалы Әубәкір, Серікбай, 
Үзақ, Сүгірбек, Мүса, Байбатша, Жайшыбек, Әбдіха- 
лықтар болды. Бүлар қазақтың маңдай алды адамдары еді.

...Жиналған адамдар сүрады: „Бүл жастарды алып 
қайтесіздер?" Бір жерде соғыс бар ма?

— Онда сенің не жүмысың бар? деп болыстарды 
шақырып алып, кенегесінен қарап, солдатқа алуға 
тізімдей бастаған. Осы тізім бойынша „ертең сағат 8-де 
жинап беріңдер" Д^п қысым жасады.



— Бала бермейміз — деп жиналған көпшілік қарсы 
түрды. Қазақтың басшыларын қамауға алды. Қурманнан 
Үзақ, Ж әнібектен Әбубәкірді, Аламаинан Жайшыбекті, 
Дәркембаевты тағы тағылар, барлыгы 30-дай кісі қамалды. 
Айтқан күнге бала бермедік. 3 күннен кейін соғыс шықты. 
Қарақол жақтан қырғыздан ұрыс шықты. Бүл ж ерде 
қамалған адамдардан 15 адамды Қарақолға айдап кеткен. 
Сол ж ақта бүларды атады. Үзақ оқтан өледі. Әбубәкірдің 
қолына оқ  тиіп, қашып келді. Бүл хабарды есітіп, 
Ж әрмеңкеде жатқан адамымызды абақтыдан босатып 
аламыз деп 500-дей кісі жиналып қолымызға ту алып бар- 
дық. Қолымыздағы қүралымыз: айбалта, шолақ найза, жа- 
ман қылыш. Өзара сертіміз — сол жауды жеңіп өз 
адамдарымызды босатып алудан бас тартып кейін қаш қан 
адам болса, өзің өлесің дедік. Бесін кезінде Иір судан өтіп 
бардық, күн батыс жағынан. Көк дөңге шығып қарауыл 
к,арадык,. „Ж әрмеңкеде адам бар көрінеді. Бүгін ти- 
мейміз"— деп жиналып отырдық.

Көтбай деген кісі айтты: Бүгін біз тимейік, сабыр қыла 
түрайык,. Неде болса, күндіз тиейік. Үйткені күн шығыс 
жақтағылардан хабар жок,. Олардан хабар алайык, ж әне 
қарап жатпай жәрмеңкенің екі жағынан кісі қояйык, — 
деді. Бүған мақүлдасып, түнде кісіні екі бөліп жаттық. Ай 
жарык, еді. Уәделі жеріміз сол Көк дөң еді. Сол жерге күн 
шығыстан Сүлтанәлі, Біләл бас болып 400  кісі қосылды. 
Бас қосып, солтүстік жағынан бір жағынан тиейік дедік. 
Үйткені күндіз болып қалды. Бізді қарауылы көріп қалып, 
олар да бір үйге жинала бастады. Қолымыздағы туымызды 
алға үстадык.. Ту үстаған кісі 21 кісі еді. „Сендер 
қайтпаңдар, сендер қайтсаңдар жауды ала алмаймыз"— 
дедік ж әне кісілерді іріктеп алдына шығардық. Сүйтіп 
түрғанда Қаракөл жақтан 20 солдат келіп қосылды.

Біздер жабыла ат қойдық. Жақындағанда олар мыл- 
тықпен оқты жаудырды. Бірден үш адам өлді. Содан соң 
кейін қаштық. Таудың сағасына барып, қарауыл қойып, 
ақылдастық „үйге барғанмен не істейміз. Осылардың 
ақырын күтеміз"— дедік. Сол күні кешке жақын жау 
жәрмеңкеден екі бөлініп кетті. Бір бөліп — Қырғыз сайға 
қарай, екінші бөлігі — Қарақолға қарай, оған тие алма- 
дық, қолымызда қүрал болмаған соң.

Біздер түнде жәрмеңкеге бардық. Ж әрмеңкеге кіре 
бергенде бір жерде 8 адам жатыр. Барлығын да қылыш- 
пен шапқылап өлтірген. Әсіресе, жүкті бір әйелді 
қолтыгының астынан шауып, іііііндегі баласын ақтарып та-



стапты. Ьарлық өлтірііі кеткен адамы 30 екен. 10 эйел, 20 
ер. Дүкеннің боріне от қойып, өртеіі кетіпті.

Осы қырылған адамдарды көріп қорықтық. Тарап, 
жер-жерімізге қайттық.

Ендігі амалымыз — қашайық деген ой болды.
Кеңсуға қайтып келіп, ертең қашамыз деп түрғанда 

Жалаңаш жак/ган атқылай бастады. Кегенбай деген кісі 
тағы да 4 0 —50 кісі өлді. Қырылган малдың есебі жоқ. 
Біздер қашып Сарықырға шықтық. Артта қалған тігулі 
үйге қарасақ, от қойып өртепті. Киіз үйдің майша 
жанғанын сонда көрдім. Содан үркіп, Қытайга қарай 
көштік. Жолдағы елдің барлығы да көшіп кетіпті.

Жолда кетіп бара жатып бүрынғы тұтқынға алған адам- 
ның қолында қалған 15 адамды Әділбектің Ақшоқысы- 
ның қайқысында бір шүқырға өлтіріп кетіпті. Ӏшінде 
Дәркембаев, Серікбай Қанаев бар екен.

Одан кейін Шартасқа барып 10 кун отырдық. Қашып 
бара жатып, артымызға қарауыл қойдық. Қарауылда 
турған 200 дей кісілерді артынан қуып келіп, бірталай 
адамды тағы да өлтірді.

Төтенің белінде көп атыс болып, жау кейін қайтып 
кетті. Содан барып Қытайға өттік. Өткеннен кейін 
қалмақтар мал-муліктерімізді талап алды.

Қытайдың жерінде Көктеректегі Албанға жеткенше 
малды талатып, Көктерекке жеткен соң қүтылдық.

Қытай жерінде 16-жыл барып, 17 жылы қайта қайт- 
тық. Қайтқанда мал-мүліктен айырылып, жаяу қайттық.

27 май 1936 жыл.
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С. БЕКБОЛАТОВ 

БЕКБОЛАТ АШЕКЕЕВ

В начале июня месяца широко распространился слух о 
том, что казахских жигитов мобилизуют для службы в 
царской армии, что мобилизации подлежат граждане 1 9— 
3 4-летних возрастов, они будут копать окопы на войне с 
Германией и будут убирать хлеб офицеров, русских и ка
захских кулаков, а выше 43-летних мобилизуются тоже 
на работы.



Приказ губернатора Фольбаума о мобилизации каза
хов в армию находился на руках волостных управителей 
и биев. Для изучения настроения народов в это время не
мало было среди аулов царских жандармов.

По вопросу — будем ли давать на мобилизацию жиги- 
тов, или не будем давать, народ делился на две части. 
Крупные баи, муллы стояли на стороне волостного упра
вителя и биев, настаивали и согласились с приказом губер
натора дать солдат по мобилизации на работу. Они 
говорили, что стать против приказа царской власти — рав
носильно тому, что стать против бога. Бии, волостной уп
равитель и муллы стали агитировать народ, что царь 
моложе бога только на год. Среди бедняков и бедняцкого 
крестьянства настроение против работы и мобилизации 
возросло, бедняки и середняки говорили — мучаться бу
дем мы, в армию берут нас, если умрем — то мы умрем, а 
не баи и муллы и т. д. Поэтому лучше не поедем в солдаты, 
лучше умирать здесь, на своей родине, а не умирать на 
фронтах.

Организатором бедняков и крестьянских масс против 
царской мобилизации был в это время Бекболат Ашекеев.

Первое общенародное собрание народа против моби
лизации происходило в местности Шынбулак в доме Бек- 
болата Ашекеева. На этом общенародном собрании 
рассматривались следующие основные вопросы и кото
рые были возложены на участников собрания:

1. Разъяснить трудящимся, что по приказу губернатора 
Фольбаума проводят в насильственном порядке мобилиза
цию, несмотря на маломощность населения, бедняков под
вергают обложению, проводят разные обложения, что 
касается эксплуатации — насилие народов стало массо
вым явлением.

2. Разъяснить народу о том, что взяточники — волост
ной управитель, бии мобилизуют и посылают на фронт для |  
войны с Германией только сынов бедняков и середняков.
На этом фронте неизбежно первым долгом умрут казахи, 
так как они некультурные, не владеют техникой военного 
дела.

3. Разъяснить всем, что во всех местностях происхо
дят восстания казахских бедняков, крестьянства против 
царской мобилизации в связи с этим принять меры против 
агитации баев, волостного управителя, направленную на 
подавление восстания, мы должны за ними крепко сле
дить.



4. Мы должны организовать бедняков и крестьянство, 
обеспечить их лошадьми и оружием, организовать кузне
цов для того, чтобы они делали нам оружие, пики, айбалта, 
шокпар и г. д. во что бы то ни стало в течение 10 дней 
собрать все оружие в одном месте.

С этими заданиями люди разошлись, посылались спе
циально по аулам, хуторам уполномоченные.

Через несколько дней трудящиеся Жаильмысской во
лости в открытой форме подняли восстание против цар
ской власти, против мероприятий губернатора. В это 
время тоже нарастало повстанческое движение в Иргай- 
тинской, Курдайской, Кунбатис — Кастекской, Ботпай- 
ской и Тайторынской волостях.

С Жаильмысской волостью рядом находилось поселе
ние (казахское) Чемолганское, из этого селения Калыгул 
Сыпатаев, от Алма-Аты Байбусын — они вместе с пере
водчиками губернатора Фольбаума Ибраимом Жайнако- 
вым, Калыгулом Шагеровым при помощи баев и 
волостного управителя — в пути поймали двух рабочих, 
убежавших из Алма-Атинского завода, которые хотели 
участвовать в восстании Жаильмысской волости, этих 
двух рабочих они казнили, принимая рабочих за жигитов 
Бекболата. Они арестовали еще 4 человека.

Трудящиеся массы аула немножко побаивались изве
стных царских чинов вроде волостного управителя Манке, 
Уразады, Мускана, Ибраима, Калыгула и т. д. А. Бекболат 
посылает специального человека Серикбая Аманжолова к 
соседнему киргизскому населению, чтобы выразить теп
лое братское чувство: „Готов в любое время оказать по
мощь киргизским повстанцам". В это время аульные 
жигиты со своим оружием стали собираться. Аульные 
массы — бедняки, середняки на деле убедились в колони
заторской политике царской власти, проводников царских 
законов в жизнь — волостного управителя, биев и т. д. По
сле чего ничего не стеснялись, подняли голову против цар
ской власти.

На агитацию баев и мулл бедняки и середняцкие кре
стьяне не пошли, участники восстания направляли свои 
силы против мулл и баев, биев, которые вели разлагатель- 
ную работу среди крестьянства. Например, Алимкул Ку
да йк улов, известный мулла Жаильмысской волости, когда 
он среди населения вел агитационную работу против уча- 
стников восстания, этого муллу поймали, жигиты Кесек- 
Пай Косокаев, Байгазы Мамбетов — участники восстания, 
связав ему руки, арестовали.



Когда жигиты уехали по аулам собирать лошадей и 
оружие, байский сынок Касымов Каракожа освобождает 
этого муллу и сообщает повстанцам о том, что мулла са
мовольно, без его помощи убежал. Это вполне показыва
ет, что у баев, биев, мулл и волостного управителя была 
одна цель.

С освобождением мулла Алимкул приезжает в Алма- 
Ату и сообщает уездному чину о том, что в Ж аильмысской 
волости под руководством Бекболата вся крестьянская 
масса подняла восстание против мобилизации царской 
власти, бекболатовский отряд в аулах собирает лошадей 
и оружие — жигиты Бекболата поймали меня, арестовали, 
увязав мои руки и ноги, хотели убить меня. Был освобож 
ден при помощи байского сына Каракожа Касымова.

На этот раз мулла Алимкул опять посылается из уезда 
в Жаильмысскую волость в качестве агента полицейской, 
жандармской царской власти.

2 5 — 26 июля 1916 года все желающие принять уча
стие в восстании граждане Жаильмысской волости собра
лись в местности Шынбулак, здесь ж е  всем собравшимся 
участникам восстания выдают оружие: ружья, пики, топо
ры, шокпар, серпы и т. д. Договорились они собраться в 
местности Ошакты для обслуживания участников восста
ния, в Ошакты поставили 150 юрт, здесь ж е  подняли фла
ги, резали скот, вели подготовительную работу к 
восстанию в течение трех дней. Здесь ж е выбрали на 
100— 200 жигитов одного руководителя.

Участники между собою договорились бороться с цар
скими солдатами, чинами, губернаторами до последней 
капли крови. Они были уверены в том, что не жалея своих 
сил будут бороться, были в бодром настроении, думали, 
если умереть — будем умирать вместе или победим врага. 
Одним словом, они были в революционном настроении, 
были уверены в том, что победят врага.

Один из руководителей повстанцев Екебай Саткынов, 
обращаясь к участникам восстания, сказал: „Наберите 
больше продуктов: берите продукты с тем расчетом, чтобы 
их хватило дня на три, а больше не нужно, так как в тече
ние трех дней мы сумеем захватить врагов. В местности 
Ошакты прожили три дня, а на четвертый день участники 
хотели наступать на город Алма-Ату, среди повстанцев 
было немало женщин. Накануне наступления убежали из 
Каргалов, с суконной фабрики рабочие Тургельдиев Иб- 
раим, Наурызбасв Ахметше и присоединились к восстав
шим. Эти два товарища, убежавшие с суконной фабрики,



сообщили участникам восстания о следующем: волостные 
управители Алимкул и Бейсембай вторично сообщили уез
дному чиновнику (приставу) о том, что [отряд] под руко
водством Бекболата в количестве 1500 человек хотят 
наступать на Алма-Ату, захватить Алма-Ату. В связи с 
этим уездный пристав решил послать 350 солдат для по
давления участников восстания в Жаильмысской волости 
и т. д. С получением этих сообщений участники восстания 
поставили хороших охотников по руслам рек Тулкилибай 
и Бухпанта для того, чтобы не допустить солдат к отряду 
восставших.

В этот же день приехал представитель, посланный на
ми в Киргизию, сообщивший о том, что он не мог доехать 
до участников восстания, так как дорога, горы заняты цар
скими отрядами, вернулся с полдороги. После этого, когда 
участники восстания готовились к наступлению, из Алма- 
Аты приехали 350 солдат в Каскелен, из Каскелена при 
помощи помещика-кулака из каскеленских казаков Анд
рея Малышева царский отряд направился к участникам 
восстания в Ошакты, в пути отряд был подвергнут нападе
нию 20 солдат, которые были посланы в качестве развед
ки, после обстрела охотников-повстанцев посланный 
отряд убежал в поселок Чемолган, а охотники вернулись 
с местности Шубарты и сообщили о происшествии.

Спустя несколько часов по указанию каскеленского 
казачьего кулака Андрея Малышева 350 солдат, которые 
были посланы из Алма-Аты для подавления восстания, ок
ружив восставших, открыли огонь со всех сторон. В это 
время под пулями солдат оказались убитыми 15 человек, 
у Абиша Бекбатырова, который держал флаг, была ранена 
лошадь.

Участники восстания отступают назад, а царский отряд 
не наступая остался на месте. Участники восстания после 
этого отступили, скрылись в горах, оставляя в разных ме
стах караульщиков.

Через неделю в местность Ошакты прибыли из Алма- 
Аты 500 солдат для подавления восстания. Волостной уп
равитель, бии, переводчики из Жаильмысской волости 
при поддержке царских отрядов принимали все меры к 
тому, чтобы поймать всех участников. Приехавший с сол
датами главарь отряда собравшимся сказал: „Мне нужно 
поймать только Бекболата, а остальных мы не тронем..."

При помощи волостного управителя и биев через 4—5 
дней поймали Бекболата, вместе с ним поймали 1 8 чело
век. Ьекболат, обращаясь к своим 18 товарищам, говорит:



„Все равно нас теперь расстреляют, лучше вы молчите, 
ничего не говорите, о народе скажите — мы ничего не зна
ем, я сам буду отвечать".

Заметив, что Бекболат агитирует главарей восстания, 
пристав подошел к Бекболату и сказал: „Болван, храб
рый41, и начал бить русской казачьей камчей. Тогда Бекбо
лат, обращаясь к приставу, сказал: „Если вы мне хоть 
сейчас отрежете голову, но я буду говорить, вы мне не 
запретите11. Опять Бекболата начали бить камчей, после 
чего Бекболата отдельно в течение 4 часов держали в по
рядке наказания на солнце, поставив к нему 2 солдат ка
раульщиками. К этому времени уже собирается весь 
народ Жаильмысской волости. Пристав обратился со сле
дующими словами к народу. „Эта сволочь, Ашекеев Бек
болат, стал против царя и его правительства, первый дурак 
из Жаильмысской волости, не зная своего положения тво
рит здесь всякие безобразия, поэтому Николай — царь на
казал его к расстрелу. Для семьи Бекболата на свете нет 
жизни, в дальнейшем, если кто-нибудь не будет выпол
нять указа волостного управителя и царской власти, тот 
тоже будет вроде Бекболата приговорен к высшей мере 
наказания — к расстрелу14. Тогда волостной управитель 
Бейсембай говорит, что мы уничтожим врагов, их пойма
ли, чему я рад, готов кричать „Ура!44.

По распоряжению пристава и Фольбаума 1 8 человек 
во главе с Бекболатом гонят в Алма-Ату и сажают в тюрь
му. Участники восстания спускаются с гор и рассажива
ются по своим местам. Здесь надо отметить, что волостной 
управитель и бии в насильственном порядке забирают ло
шадей и скот бедняков, батраков, которые принимали уча
стие в восстании.

14-го июля 1916 года царской властью был пойман 
Абильда Бекболатов, его посадили вместе с отцом Бекбо
латом Ашекеевым, а семье Бекболата объявляют домаш
ний арест, предлагают народу не связываться с семьей 
Бекболата.

После этого по приказу губернатора Фольбаума Бек
болат приговаривается к расстрелу. Полевой суд допра
шивал Бекболата: „Почему подняли восстание против 
царской власти под мотивом — не дадим солдат? 4\  Бекбо
лат ответил, что восстание возникло не только в результа
те одного желания властей мобилизовать казахов в 
армию, а в результате колонизаторской политики, забира
ли лучшую землю казахов, выгнали казахов в горы, при
чем не осталось никакой совести у царя Николая,



облагали бедняков и батраков разными налогами наравне 
с баями и т. д. Восстание возникло не только в Ж аильмыс
ской волости, но оно уже возникло в разных местах, оно 
растет как пожар. Вы хотели сегодня отрубить мою голо
ву, но завтра они огрубят вашу голову. После этого суд 
спросил Бекболата: „Скажи о всех до одного своих това
рищах, если все скажешь, не скрывая, мы тебя освободим 
от наказания”. Бекболат ответил: „Пусть накажете сю  
раз, я не могу сказать о своих товарищах, все делал я сам. 
Руководил восстанием я сам, а не другие, поэтому нака
жите меня11.

Два раза спросил суд, два раза он ответил так. После 
допроса суд вынес приговор, по решению полевого суда 
Бекболат 5-го сентября был казнен. А остальные 1 8 чело
век, в том числе сын Бекболата Абильда 18-го января 
1917 года по решению военного суда приговорены к 20- 
ти годам тюремного заключения. Они были освобождены 
только 2 3 мая 1917 года.

АП РӀС Ф. 8 і і . Оп. 7. Д. 153. Л 84—91. Подлинник.

№ 41 

ОРМАНОВ

М ОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ВОССТАНИИ 1916 ГОДА

Восстало население Каракольского уезда и отказалось 
дать джигитов на тыловые работы. Поднял восстание Ал- 
ма-Атинский уезд, алмаатинцы сообщили населению 
Джаркентского уезда о своих намерениях и запросили их, 
как они думают поступить.

После этого начальство собрало всех волостных упра
вителей Джаркентского уезда и потребовало дать джиги
тов. Волостные управители собрали представителей от 
аулов и привели их к начальству. Народу было много. На 
требование начальства дать джигитов из среды собрав
шихся первым выступил Узак-батыр и от имени всего ка
захского населения категорически отказался дать 
джигитов на фронт.

Затем уездное начальство, обвинив Узака в сопротив
лении царскому указу, арестовало его и вместе с ним еще 
20 человек и всех их отправили на место ярмарки в Кара- 
кол. Несмотря на это население не послушалось приказа 
властей и не дало джигитов. Тогда власти арестовали ос
тавшихся руководителей казахского населения. Прислали



в аулы карательные отряды и стали действовать огнем и 
мечом. После таких действий казахское население бежа
ло в Китай. Больше всего бежало из Алма-Атинского, Ка- 
ракольского и Джаркентского уездов.

Повстанцы Джаркентского уезда, с целью освобожде
ния из-под ареста своих руководителей, три дня воевали 
с отрядом станового пристава на ярмарке.

Пристав со своими солдатами отступил и скрылся в 
Караколе.

После нашей откочевки в Китай, мы узнали, что цар
ские власти убили в тюрьме всех арестованных руководи
телей казахского населения. Об этих зверских расправах 
рассказали нам бежавшие из тюрьмы и догнавшие нас 
Аубакир Султанбеков, Турлыгожа Жансекин и Билял 
Ыразаков.

На территории Китая нас окружили калмыки, отобра
ли скот и имущество, и голыми и босыми отпустили даль
ше.

Оттуда вернулись в 1917 году, когда узнали, что в 
России царская власть пала и установилась большевист
ская власть.

АП РК. Ф. Оп. 4. Д. 127. Л. 1—2. 30.08.1936 г. Пере- 
вод с казахского языка. Копия.

№ 42 
Е. МАЛИНСКАЯ  

МОБИЛИЗАЦИЯ МИРНОГО НАРОДА

В глубине Туркестанского края приютился небольшой 
городок Аулиеата. Жизнь в нем отличалась от городов 
центральных губерний России. Это был типичный городок 
колониальной окраины. Чиновники всех ведомств госу
дарственного управления наводнили городок, начиная с 
начальника уезда и кончая волостными писарями и по
пами.

Все законы находились в руках пьяницы — уездного 
начальника. Небольшая прогимназия, несколько приход
ских школ для детей мещан, школа-интернат для детей 
казахских баев — вот те культурные уголки, жизнь кото
рых тоже зависела от самодура-инспектора народных учи
лищ.

Промышленных предприятий в городе не было. Насе
ление жило за счет личного хозяйства и рынка, который



находился в руках русских богатеев, и эксплуатации ту
земного населении. Казахи не жили в городке, их можно 
было видеть только на рынке. Иногда близко держась 
стен, шли но дальним улицам казашки. В школах города не 
было ни одной женщины-казашки.

За чертой города, в дальних аулах ютился казахский 
народ. Жил он глухой жизнью далекой от школы, санита
рии. Темные силы религии крепко держали в руках народ, 
а колониальное рабство держало под спудом творческие 
силы его.

1916 год. Страшный год для нашего народа. К импе
риалистической войне самодержавие бросало миллионы 
людей в бойню. Была объявлена мобилизация казахского 
населения, мирного народа с чистой душой. Обстановка, 
которая создалась в связи с мобилизацией, готовила новое 
в жизни казахского населения. Проснулся протест, кото
рый выражался различными способами: не давали сыно
вей в армию, уходили дальше от участков мобилизации, 
сопротивлялись с оружием в руках.

История этого периода расскажет о страшных днях в 
жизни народа. Карательные отряды уничтожали целые 
аулы, сжигали посевы, гнали казахское население с наси
женных мест. И люди, которые никогда не были в городе, 
пришли в него, чтобы умереть. Они умирали там, где сто
яли или сидели.

Где-то в недрах народных масс казахского населения 
зрела глубокая ненависть к самодержавному строю Рос
сии, к ее чиновникам, которые бессовестно грабили и 
издевались над народом и поэтому так прочно и радост
но была встречена весть о свержении самодержавия, 
так быстро и устойчиво стала изменяться жизнь казах
ского народа...

АП РК. Ф . 811. Оп. 5. Д. 71. Л. 13—14. Подлинник.

№ 43

КАСЫМ КУШЕЛЕКОВ 

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

В 1916 году по указу царя стали призывать казахов, 
узбеков и лиц других национальностей на тыловые рабо
ты. Наша группа (имеется в виду группа активных казах
ских деятелей: Т. Утепов, Т. Бокин, ӀС Куніелеков и другие 
повела среди населения агитацию — не давать людей на



тыловые работы. Особенно активную деятельность раз
вернул Токаш Бокин. Восстание быстро разрасталось, 
особенно ожесточенный характер оно приняло в уйгур
ском кишлаке Коран, в уйгурской волости Карасуйская и 
в других (местах). Поднялись казахские волости Бакай- 
ская, Тургенская, Чемолганская, Ргайтинская, Джаилмы- 
шевская, Курдайская, Кастекская и другие волости.

Царские власти, сосредоточив войска, подавили наци
онально-освободительное восстание. После того, как вос
стание было подавлено, лучшие сыны казахского народа 
были схвачены и убиты царскими сатрапами. Как мне из
вестно, были схвачены и повешаны на Бурундае Бейбосан, 
Бекболат, Калигул и многие другие.

После этого была проведена мобилизация молодых ка
захов на тыловые работы. Из пяти волостей — Болыио — 
Алма-Атинской, Западно-Талгарской, Чапраштинской, 
Мало-Алма-Атинской, Восточно-Талгарской было мобили
зовано 1140 человек. Меня — Кушелекова Касыма, а так
ж е моего соседа Умурзакова Курбана и других тож е 
мобилизовали.

Сначала мы были на Украине, на станции Шепетовка 
Каменец-Подольской губернии. Здесь мы строили ж елез
ную дорогу. Потом нас разделили на несколько групп. В 
январе 1917 г. нашу группу перебросили в Минскую гу
бернию — пятый строительный участок. Политически в то 
время я был не развит и вести массовую работу не мог. 
Но находясь все вместе, мы беседовали между собой, и я 
повседневно говорил о положении казахской бедноты, об 
эксплуатации бедняков баями и т. п.

До февральской революции к нам никто из посторон
них агитаторов не приходил. К нам впервые пришли боль- 
иіевики-депутаты Совета Солдатских депутатов. От них 
мы впервые услышали о свержении царя. Тогда под влия
нием агитации большевиков мы стали сменять назначен
ных нам сотников и тысячников (работавшие на тыловых 
работах были разбиты на сотни и тысячи. В каждой из них 
были назначены начальники — сотники и тысячники. На 
правах командиров взводов и рот) и вместо них ставили 
своих выборных лиц, из рабочих (которых) снимали со 
строительства и ставили их на места мастеров (на места 
назначенных начальников выбрали дорожных мастеров). 
Под влиянием агитации большевиков 6 апреля 1917 г. мы 
бросили работу и потребовали отправки домой. Нам отка
зали. Мы пошли на ст(анцию) Каленковка, к начальнику 
станции и потребовали выдачи билетов. Он отказал пока



не будет приказа из центра. В дело вмешались большевики 
депутаты Сонета. Комендантом станции тоже был выбран 
солдат-большевик. Он созвал (на) митинг всех солдат и 
рабочих станции и заявил, что войну надо кончать, а кир
гизов, т. е. казахов о тпус тить домой, строительство ж елез
ной дороги проводит!, местному населению за плату. 
Митинг принял такое решение, и после митинга начальник 
станции согласился ночью отправить нас домой. Он дал 
нам четыре вагона и 25 апреля мы выехали домой...

АП РК. Ф. 811. Оп. 4. Д. 90. Л. 8—10. Подлинник.

№ 44 
ИСА БАЙЗАҚОВ 

ҚАРҚАРА ЖӘРМЕҢКЕСӀНДЕГӀ ОЙРАН

Қарқараға келгенімізге үшінші күн. Ж әрмеңке бас- 
тығының жәрдемімен ойын үйімізді тақтайдан шегелеп 
қалқитып, жарнамамызды таратып, ертең бастаймыз деп 
бір деп алдық.

Күн еңкейіп, намаздігерге мінбелеп барады. Үйден 
шықсақ, оңтүстікте Қарқараның асқар Алатауы көрінеді. 
Алатаудың бел бауырына дейін көк шашағын желбіретіп, 
қара тау асылып түрған тәрізді. Шынтақтаған қара торы 
ару қара тауг үлбіреген ақ  бұлт торғынын жамылып түрған 
іспетті. Түйе мойнақ иір таулар, батар күннің сәулесіне 
саңдақтана шомылып, аяқтарын алысқа созып шіренеді. 
Жағалай біткен кенере таудың кең-алқап, мидай ж азық 
қойнауын Қарқараның қатты ағынды өзені жарып ағып, 
сылдыр қағады. Кешкі желмен үн қосқан дыбыс, таудың 
ескі ертегісін бейнебір еске салғандай болады.

Ағаш, шымы аралас, қиқы-жиқы қаланың қ ақ  орта- 
сында жәрмеңке мекемесінің жанындағы биік ағаш ба- 
сында қызыл ту желбірейді. Қала маңы қара қурттай 
быжынаған қараша үйлі жатақтар. Ж әрмеңке тараған.

Басына түгел бір қара сеңсең киген, шалбары жоқ, 
кебіс мәсілі қара сақалды бір адам, шапанын желбегей 
салып, әңгімелесетін кісіше маң-маң басып бізге таман 
келді.

— Шьграқтарым, қай елдің баласысыңдар?
Біз эр елден: арғын, қыишақ тағы басқа рулардан-

быз.
Ғ, злгі Қызылордадан ойын көрсетуге келген сіздер 

бола г ьп дар ма?



— Иә.
— Бәрекелді шырақгарым, тіршілікте жүргендерің 

жақсы, заман сендердікі. Жүретін шақтарың.
Шалдың сөзге ебі барлығы байқалды. Жетісудің 1 6 

жылғы көрген әлегі көп деп қүлағыма тиуші еді, сол тура
лы сүрай бастадым.

Бір қолмен сақалын сипалап, көзін әлденеге қадап 
тыңдап турды да:

— Ия, шырағым, өткен күннен белгі ж оқ  дейді қазақ. 
Өткен күннен белгі неге қалмасын, сол 16-жылғы біздің 
осы аймақтағы елдің көрген соққысын еңкейген кәрі, 
еңбектеген баласына шейін үмытпайтын шығар,— деп мал- 
дас қүрып отыр.

„Ел жайлауда еді. Патшаның солдат алатын хабарын 
естіген соң, күшпен болмаса, жастарды еркімен бер
мейміз десіп, жүрт бас қосып гулей бастады. Патша 
уәдесінен тайды. Оның кәріден қорқып, ылғи боздақты 
өлімге айдауына қалай қиярмыз? Туғалы түк көрмеген, 
тілді жөнді білмейтін балаларымызды, казак-орыстың 
қорлығына қолымыздан береміз бе? Бүл қазақ жүртына 
келген зор ауыртпашылық, әйтеуір қорлық, әйтеуір өлім 
онан да ықтиярымызбен көнбейміз!"— деп жиылған жүрт 
қаулы қылды.

Уезден болысқа келген бүйрықты тыңдалды деген 
стражілік пристапкіге бағынбайтынын білдірді. Елге отряд- 
пен казак-орыс шығып, бір талай басты адамдарын, сол 
бетінде қырып кетті.

Анау түрған қос төбенің түбінде қазақ жиналды. Оры
стың әскері, келген үлықтары, осы жәрмеңкеиің орнында 
түрып ортада елшілер жүрді.

Казак-орыстар алдады да, арбады да, бірақ келісім бол- 
мады. Келген үлықтар түңіліп қайтты.

Қазақтан қолға түскендерді олар өлтірді, олардың 
шетке шыққанын біз өлтірдік. Қазақта қару-сайман бол
мады. Бірлі-жарым қолға түскен бесатар, мергендердің 
қүс мылтық, қазақтың өз үсталары істеген айбалтасы, 
найзасы ғана болды. Екі-үш дүмпуге ел қарсыласуга жара- 
ды. Бірақ, шеткерек ауылдарды талап шауып кетті. Орыс 
күшейді. Елге күн көрсетіп, дамыл бермеді. Жүрт қашты. 
Мүлкі мен үйлері тігулі қалғандар болды. Қостаған 
жылқы, қоралаған қой бағусыз болды, талауға түсті. Екі- 
үш малы бар байлар, жас балаларын арқалап, қатып- 
қыздарын шүбыртып жаяу қашты. Талай қыршындар 
оққа үшты. Ж ас болаларды қылыиітап шапты. Қатын, 
қыздарды зорлады".



ШсіЛ күрсініп ОЙГсі 11ЮМДЫ.
Қызылордадан барған артистердіц дацк,ы журтқа жай- 

ылды. Сауыққа халы к, жак,сы жиналды. Көбінесе елдің 
унатқаны: он, өлец, күлдіргі болды.

Театрдың үйін беті ашык, так/гайдан қоршам істеген 
еді. Ӏшіне сыймаған жүрт аттың үстінен сырттан түрып 
к,арайды. Ойын түстен кейін күндіз болып отырды.

Әміренің кешке қарай салған әні жәрмеңкенің алабын 
басына көтерді. Әміре даусын көтерін әкетіп, қайта 
қалықтатып, үзілтіи қайырғанда, отырған тамашашылар- 
дың арасында қызып кетіп көтеріп жібергендері болды.

1916 жылғы қантөгіске он жыл толды, деп осындағы 
өлген азаматтарды еске алын, қаралы күнді өткізбек 
болтан екен.

Қызылордадан Жандосұлы Ораз, Алматыдан Көшкін- 
үлы ЬӀдырыс, Жүнісүлы Аубәкір, Абдоллаүлы Қалдыбай, 
тағы басқа жолдастарымен Қарқараға келді. 1 6 жылдың 
оқиғасы туралы ел [арасында] мәлімет жинастырып, іске 
кірісті. Ол күнді тәртіпііен өткізуге комиссия сайланды. Бір 
күн бүрын „1916 жылгы қеізақтың патшаға қарсы көтерілісі 
дүрыс па?" деген тақырыпта айтыс болды. Айтыстың 
қорытындысы қазақтың ол көтерілісі дүрыс деп тапты.

Ол көтеріліс өзіне зиян болды деген қарсы даудың сөзі 
отырған халыққа бізбен шанышқандай естілді.

Сауық кеші басталды. Екі перделік күлдіргінің 
соңынан концерт болды. Ертеңгі болатын азалы күннің 
маңызы туралы мен өлеңмен шықтым.

Кешегі,есінде ме, қара туман,
Мәңгіге үмытпастай таңба салған.
Қанынды қурт боп сорған сум Николай 
Жазықсыз жүртым, саған не қылмаған.

Қызынды қатын, шаңырағыңды отын қылды, 
Мүлкіңді қалдырАы ма таламаған.
Аң қусагі, үркіп аздың тау-тас кезіп,
Қалды ма кәрі-жасың жыламаған?!

Қылыштап жас балацың кесті басын,
Оққа ушты от-жалындай талай жасың!
Журтынды бір-біріне сендой соғып,
Залымдар қанмен жуды ел ортасын.

Қосты жылқы, қоралы қойды тастап,
Терегін жиһаз бенен үйді тастап.
Мың сан маддан өзіңо бір тай тимей,
О идрлдщ жугошнлі қолға устап.
Ьояудай аяқсьп қан төпліи,



Жылауға әлің келген қүр егілш.
Мүңын шағып, сандаған сазға қүлап,
Үзбеп пе ең үмітінлі бел бүгілш.

Қатын қыи жас қызыңды офицерлер.
Арың мен намысыңды қылмап па ед жер.
Қаралы қансыраған жанды керш,
Денеңді мүздатбап пе ед бүл сүмдықтар.

Оларды өз көзіңмен көрмеп пе едіқ,
Арашалар жан таппай өлмеп пе едің.
Жалғасы жалшылардың төңкерісі,
Жоғалтып елдігінАі көнбеп пе едің.

Төгілген елдің жарық күні болып,
Патша, төре, байлардың түні болып.
Жалшылар қамын жеген өз үкіметің,
Еңсенді көтермеп пе ед совет келіп.

Тірің түгіл, жоқтамақ өлгеніңді,
Кешегі қанды күнде көмгеніңді.
Білсең сол шәйіттердің аза күні,
Қүптаймыз бірің қалмай келгенінді.

Патша, байларға қарғыс болды,
Шәйіттердің рухына алғыс болды.
Өліңменен тіріңді жоқтап оқтан...

Жүрт тағы шақьгрды, шықтым. Отырған көптің артқы 
жағынан бір адам үшып тура келді. Киімі жалба-жүлма, ба- 
сында жыртық тымақ, жыртық шалбар, етігі де жыртық. 
Мойнында нан толтырған ескі шекпен дорбасы бар. Бурыл 
сақал, бурыл мурт. Бет-ауызы қүрысқан, мурны қолағаиггай, 
қара шал. Екггінді дауыспен маған қарап сөйледі:

— Шырағым, көп жаса, тәңір жарылқасын! Біздің бул 
Қарқараның аймағындағы үйсіннің баласы 16-жылы не 
көрмеді. Айтқаныңның бәрі рас. Атаңа нәлет, Николай! 
Тоба, қазығымыз таяған ж оқ  па еді, мал муліктен, қатын- 
баладан бездірген ж о қ  па еді, иттен қалған өлімтікті асып 
жеген күніміз де болды. Аң болып қашып тау тастың 
үңгірінде күн көрдік. Алдымыз тентіреп жан үшін Қытайға 
бардық. Қатын баламыздың, тутан-туысқандарымыздың 
қайда кетіп, қайда өлгенін де көрмегеніміз бар.

Бүған көп шүкірлік! Мүндай түтін түтетіп ел боламыз 
деп ойлагі па едік. Совет үкіметіне мың рахмет! Көзімізді 
ашты, қолымызды есеге жеткізді, сендер бузып, жетіліп 
өзімізге келіп үгіт айтып түрсыңдар» елдің сүйеніші сен- 
дер, совет үкіметі біздің төбемізді көкке жеткізді. 16- 
жғилғы арманда өлген боздақтарымызды еске алып, аза



к*ылғалы келген азамаггарға, оларды жіберген үкіметке ал- 
бан атынан алғыс айтамын! деді.

Ж ү р п ы ң  ішімен кимелеп маған таман жүрді, 5 тиын 
бақыр ақша мен бір үзім нанды әкеліп маған берді. 
Бақырын қалтасына салып, нанын алдым. Өзін жетелеп, 
сахнаға алмп шығыи, нан мен шалділ екі қолыма алым 
сөйледім:

Сақал, мурты қуарғанда,
Қан тамыры созылғанда 
Қазағына күн туған соң,
Қамын жейтін үл туған соң,
Сорлы кәрі қуанғанда.

Кешегі қара түн кезінде,
Қан төгіліп жер жүзінде,

1 Аж ал келіп шалды арбаған,
Әзірейіл жанды арбаған.
Сол сурет шал көзінде.

Николайдың нажағайы,
Төре менен залым байы,
Мына шалды езбеп пе еді,
Шал үмітін үзбеп пе еді,
Күлге сіңіп күн мен айы.
Шалдың енді атты таңы,
Естен шықты ескі заңы,
Айы менен күні туды,
Жүртшылықтың шыны туды 
Шалдың жаны, совет заңы.

Өз үкіметін сүйген үшін,
Көз жастарый тиған үшін 
Болмасқа енді рәсуа,
Қазағына шалым куә,
Тендік, еркін тиген үшін.

Кім оятты Тынбайды 
Қарғатқызып Николайды,
Тынбайды ар оятты!
Арға тиген зар оятты!
Ж а н, а болды, жаны жайлы.

Сексен үште өлген жүрек,
Үміт қүсын көмген жүрек.
Теңеллірген үкімет есте.
Міне бүгін жиырма бесте,
Жауын жаншып жеңген жүрек.

Түсінбеген шалдар болса,
Ғюсқа жү[)ген малдыр болса,
Тынекемнен алсын үлгі,
Ғ4]л болғанға Тенем белгі!..



Ертеңіне соскеде журт қара қурттай қаптады. Астына 
қара тіккен қызыл тулар желбіреді. Екі мыңнан аса ел 
қазағьі болды. Ж урггың жиналған жерінде суретші 
жағалай жүріи, суретке түсірді.

Байтақулы Манап сол күнгі топтың тәртібін басқарып, 
хальіқтьі топ-топ қылып ретпен жүргізді. Қарағыстан ар- 
тистері екінші қатарда төңкеріс өлеңдерін айтып отырды. 
Ж урт саулаған бойымен Қарқараның өзеніне келіп, бір 
бір тас алып, жәрмеңкенің ортасын қ а қ  жарып, баяғы қан 
төгістің қос төбесіне жөнелді. Қос төбеге келдік. Баратын 
бетте екі қақпа бар. Бірі — қара ту байлаған қаралы есік. 
Екіншісі — қызыл ту байлаған бостандық есігі. Ж урт жа- 
яулап қаралы есіктен өтті.

Қайғылы куй қазақш а айтылып турды. Ж аңа қаралы 
қақпаныц екі нақ босағасында Николайдың жандармы 
мен болыс турды. Қызыл есіктен өткенде „Интернацио
нал" айтылды, халық көңілді.

Бостандық туы, 1926, 2—7 январь.
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НУГМАН ЗАЛИЕВ

О ВОССТАНИИ 1916 ГОДА 
В БУКЕЕВСКОЙ ОРДЕ

Во время империалистической войны царское прави
тельство объявило призыв казахов на тыловую работу. Ка
захский народ, никогда не призывавшийся, на призыв 
царского правительства ответил отказом, выразившимся в 
том, что всячески старались уклониться от призыва. Здесь 
нельзя не отметить тот произвол, который совершали цар
ские чиновники совместно с казахским байством — чи
новниками (старшины, депутаты, управители и т. д.). 
Призыв на тыловую работу застал казахское население 
врасплох, а поэтому неудивительно, что казахи взволно
вались против произвола царизма, против призыва на ты
ловую работу. Призыв назывался „реквизицией11, что 
сильно возмущало население. Казахское население озлоб
лено было еще и тем, что его царизм считал за скотину, 
объявив вместо призыва на войну реквизицию на тыло
вую работу. Вся степь буквально стонала и не знала, что 
делать против призыва. Более передовой, сознательной, 
революционной частью населения были учителя, которые 
благодаря своему бесправному положению были близки к 
населению, поэтому казахское население стало обращать
ся к учителям за советом, как быть против объявленного 
царским правительством призыва. Мы, учителя, Менде- 
шев, Сарсембиев и другие посоветовали казахам не идти 
на призыв, поэтому они часто обращались за советом и 
любили нас.

По Букеевскому уезду открытого выступления казах
ского населения против призыва, как это имело место в 
других уездах, не было, но возмущение населения, проте
сты, собрания носили открытый характер. Характерно от
метить, что один аксакал Тастымбек Жилдибаев, 80-ти



лег, на призыв царского правительства заявил, что царь 
Николай II нарушает клятву своих предков, которые при 
присоединении казахского населения в русское подданст
во обязались не призывать казахов в армию (не брать в 
солдаты), поэтому он агитировал казахов не идти на при
зыв. Мы, учителя, гоже вели известную работу по разъ
яснению населению, что идти на тыловую работу не 
следует. Такая агитация не могла не иметь успеха, всюду 
усилились возмущения, недовольство населения против 
призыва, открыто заявлявшего об этом. Нужно было ру
ководство, чтобы направить это возмущение населения 
против царского правительства, ибо атмосфера была сгу
щена и ждала момента взрыва, вспышки.

В это время из Астрахани прибыл уполномоченный ас
траханского губернатора Аракчеев, который стал соби
рать списки призываемых джигитов на тыловую работу. 
Аракчеев, по приезду, конечно узнал настроение населе
ния, а также агитацию, которая уж е велась среди казах
ского населения против призыва, а такж е лиц, откуда 
исходит эта агитация. Аракчеев, оказывается, телеграфно 
доносил о настроениях казахского населения и просил 
„изолировать" некоторых лиц, присутствие которых он 
считал нежелательным. Результаты сказались быстро: из 
Ханской Ставки 22 июля 1916 года в Новую Казанку 
прибыл следственный чиновник Крицкий с двумя солдата
ми. Царский чиновник Крицкий под подпиской объявил 
Кулманову, бывшему члену Государственной Думы, что он 
высылается по распоряжению губернатора в Самарскую 
губернию; арестовал учителя Мендешева, граждан Жил- 
дибаева и Нурсарина, увез их в астраханскую тюрьму, что 
произвело огромное впечатление на казахское население, 
особенно бедноту, которая в их лице потеряло своих сто
ронников по-борьбе с произволом царизма. Мы, учителя 
Сарсембиев Мухтар, Бюйрин Елеусин, Залиев Нугман не
сколько дней не являлись в поселок Новую Казанку, дабы 
не быть тоже арестованными Аракчеевым. Наше ходатай
ство об освобождении арестованных Мендешева и дру
гих, от имени жены Мендешева, в адрес фракции 
Государственной Думы и губернатора дало положитель
ный результат в том, что ссылку арестованным заменили 
на административный арест уполномоченным астрахан
ского губернатора на три месяца, т. е. на время „реквизи
ции" казахов на тыловую работу. Уполномоченный 
астраханского губернатора Аракчеев совместно с прави-



гелем Карабаевым Нурумом и байством приступили к со
ставлению списков джигитов, подлежащих призыву.

Характерно отметить, что в списки призываемых попа
ли преимущественно дети бедноты, а байских детей или 
совсем не было, или они составляли очень небольшой про
цент, потому что байские дети, благодаря подкупам, взят
кам оказались в возрасте до 1 5— 1 6 лет, либо ж е 35— 4 5 
лет, так что по этим спискам дети байства не подлежали 
призыву, с одной стороны, а, с другой стороны, баям раз
решалось вместо своих сыновей нанимать бедноту, что, 
разумеется, еще больше вызвало недовольство со сторо
ны бедноты.

В 1916 году в Таловской части вся власть принадле
жала потомкам Карабаевых, как например:

а) правителем Таловской части был Карабаев Мирали
б) помощником правителя — Карабаев Мукатай
в) переводчиком — Карабаев Макаш
г) учителем — Карабаев Мухамедьяр
д) правителем Камыш — Самарской части — Карабаев 

Нурум и т. д.
По Таловской части все административные должности 

занимали преимущественно Карабаевы, под игом которых 
стонало все казахское население этой части. О безобра
зиях и диктаторстве Карабаевых казахское население Та
ловской части подавало неоднократные жалобы до 
министерства, но они оставались без ответа, а Карабаевы 
продолжали свое безобразие, свое бесчинство над бедно
той Таловского уезда...

Для приема джигитов на тыловую работу был опреде
лен приемный пункт в поселке Казталовка, где принима
лись джигиты Камыш — Самарской, Нарынской и 
Таловской частей. Прием производился под председатель
ством уполномоченного астраханского губернатора Арак
чеева, двух врачей, правителя той части, джигиты которой 
подвергались приему.

Приемная комиссия прежде чем принимать джигитов 
на тыловую работу открыла „свою лавочку", заключавшу
юся в том, что призывник, имеющий деньги в размере 
5 0 0 — 1000 руб. освобождался от призыва путем подку
па, взяток. В этом отношении нельзя не отметить преда
тельскую роль учителя Таловской участковой школы 
Карабаева Мухамед-Рахима, который с первых дней при
езда Аракчеева в Таловку близко познакомился с ним и 
являлся посредником по сбору взяток с освобождаемых 
джигитов для передачи „приемочной комиссии11, причем



за каждого освобождаемого джигита плата назначалась от 
5 0 0  до 1000  рублей. Характерно отметить, что вместо 
освобождаемого за взятку джигита, т. е. за одного сына 
бая, дополнительно призывали двух бедняков, не подле
жащих к призывному возрасту, т. е. искусственно исправ
лялся возраст сыновей бедноты, увеличивая малый 
возраст с одной стороны, а с другой — искусственно 
уменьшая возраст великовозрастных. Таким путем, в Та- 
ловский приемочный пункт был доставлен мой брат Дау- 
летгалий Залиев, которому тогда было 32 года и мой 
племянник Баканов Сеитгалий, имеющий от роду 1 8 лет. 
По этому вопросу я приехал из Ханской Ставки в Таловку 
в ноябре 1916 года, где был очевидцем безобразий, под
купа, взяток, творящихся вокруг приема джигитов. При
емочная комиссия, как правило, собиралась вечером в 
одном месте, где всю ночь пьянствовала и играла в карты. 
Характерно отметить, что в игре участвовали преимущест
венно члены комиссии: Аракчеев, правитель Кара баев и 
другие. Во время картежной игры и пьянства они доводи
ли до того, что стали играть стоимостью джигитов, оцени
вая каждого джигита за 500  руб. Играли в карты, в 
тыринку, причем оголтелые игроки козыряли джигитами, 
выражаясь буквально так: „Я иду один джигит", другой 
отвечал: „Я — два", что означало в денежных выражениях 
один джигит — 500  руб., два дж игита— 1000 руб. На 
другой день эта теплая компания пополняла свой проиг
рыш путем сбора взяток через посредника — учителя Ка- 
рабаева Мухамед-Рахима, квартира которого с утра до 
вечера окружалась баями с толстыми карманами, чтобы 
путем взяток освободить своих байских сынков.

Это поведение, произвол царских чиновников не мог
ли не возмущать не только бедноту, но и значительную 
часть казахского населения. О безобразиях приемочной 
комиссии гр. Мендыханов написал неоднократно заявле
ния в министерство, в Государственную Думу и добился 
разгона этой шайки с преданием их суду.

По Букеевской степи за попытку восстания казахов 
против набора на тыловую работу были арестованы еще
1 2 казахов во главе с племянником известного Исатая по 
первому Приморскому округу, об этом хорошо знает тов. 
Манаев Нутман.

Отношение казахского населения к империалистиче
ской войне было крайне отрицательное, с казахов в виде 
помощи войне собирали кошмы, деньги, покупали лучших



л о ш а д е й  по казенной цене, что не могло не вызвать неу
довольствия у казахского населения.

После Февральской революции джигиты массами воз
вращались домой совместно с фронтовиками и были ак
тивными участниками Октябрьской революции. На 
призыв в Красную казахскую кавалерийскую армию из 
поселка Новая Казанка записались 45 человек казахов, 
которые во время Анохинского налета на город Урду ге
роически защищали Октябрьскую революцию до послед
него патрона, как например: Сабрали Достаев, Мурза- 
галиев Хисим, Карменов Баймурза, Алманов и другие.

Настроения казахов как во время набора, так и после 
возвращения с тыловой работы выражены очень ярко в 
домбровом кюе известного домбриста Букеевского уезда 
Сейтека.

Характерно отметить, что большинство джигитов, быв
ших на тыловой работе, вернулись в степь революционно 
настроенными, и они с первых дней Октябрьской револю
ции активно участвовали с оружием в руках во время 
гражданской войны против классовых врагов.

АП РӀС Ф. 811. Оп. 6. Д. 153. Л. 184—190. Перевод с 
казахского.

№ 46 
АКДАУЛЕТОВ 

УИЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ

Мировая война застала уильское население в таком 
бедственном положении, обременненом всякого рода на
логами и поборами, прочими повинностями вроде перево
зок и грузов.

Ко всему этому царский указ от 2 5 июня 1916 г. о 
мобилизации казахов на тыловые работы как гром прогре
мел над казахскими трудящимися. Народ потерял голову, 
а баи, муллы и ишаны ехидно улыбались...

Итак доведенное до крайних пределов терпения ка
захское население подняло ропот, а потом заявило, что 
живыми не сдадим своих джигитов царю, и начали орга
низовывать сопротивление.

Уход за скотом и вся полевая работа были брошены, 
стали собираться все трудящиеся, все джигиты, начали со
здавать отряды, ковать пики, шашки, топоры, вооружаться 
ружьями и готовиться к выступлению.



Это выступление было не только выступлением против 
(царского) требования джигитов [на тыловые работы) и 
против всей администрации, но оно было началом вообще 
освободительного движения казахских трудящихся.

Первое, что хотело восставшее население, ;>то ж ела
ние отобрать списки джигитов, составленные волостными 
управителями, хотя бы ценою убийства волостных упра
вителей и проч[ей! администрации.

Богачи, муллы, ишаны, баи и интеллигенты сколько бы 
не агитировали за царя — трудящиеся продолжали борьбу. 
Беднота решила бороться до тех пор, пока правительство 
не откажется от требования джигитов, другого разговора 
слышать не хотели.

Организатором восстания трудящихся казахов и учи
телей являлся учитель Исламгалий Курманов.

В уильских степях тогда организовались отряды дж и
гитов в 3— 4 пунктах: центральный] Каиндинский отряд 
— из джигитов Уильской, Киильской, Каиндинской воло
стей. Руководителями были Акимбай, прозванный Карт- 
Кожа, Тумаш Молданиязов, Отеген Алтыбаев, Алман 
Мешелов, Аманияз и друг[ие]. Здесь собралось 1000 
джигитов. У них были мобилизованы кузнецы: ковали для 
себя пики, шашки, айбалта, ремонтировали ружья. М оби
лизованными кузнецами были Баигара и Блеуов. Этот от
ряд 15 августа 1916 г. разгромил Бегалинский базар, 
избил волостную администрацию и отобрал списки дж и
гитов. Это и называется Бегалинским событием.

Бабатаевский отряд. Сюда входили джигиты Куинды- 
Уильской, часть [из] Каиндинской волостей. Руководите
лями были Рысалды Салкынбаев, Кумесбай Каракуланов, 
Касымбай Джаубатыров, Кобылан Екимов и др[угие]. Этот 
отряд действовал под руководством Каиндинского отряда, 
нынешний 7 аул. Он [Бабатаевский отряд] должен был 
захватить город Уил, убить все начальство и захватить спи
ски.

Карагандинский отряд. Его руководителями были Ер- 
кинжан Кадыров, Галым Алтыбаев, Мукаш Алтаев, Ураз 
Алтаев, Тайшибай Алтыбаев и др[угие]. Всего в отряде 
было 5 5 0  человек. Этот отряд собирался на берегу реки 
Караганды при впадении в р[еку] Каинды. Карагандинский 
отряд должен был напасть на переселенческий поселок 
Джалгызагаш, находящийся в верховьях реки. Захватить 
и убить крестьянского начальника, спасавшихся там воло
стных управителей и старшин и отобрать списки. Но отря-



Ау удалось лишь избить до полусмерти управителя Курма- 
на и отобрать списки.

В четвертый отряд на Сагазе, в местности Аккум вош
ли джигиты Джиделе-Сагизской и Куинды-Уильской воло
стей, ныне 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 5 и  16 аулы. Задача 
этого отряда заключалась в нападении на город Темир, 
убийстве уездного начальника Петрова, спасавшихся там 
волостных управителей, старшин и ликвидации списков. 
Состоял этот отряд из 200 джигитов.

Во все эти отряды посылались сторонники царя, как-то 
волостные, старшины, муллы для агитации, но их агитация 
не помогла. Трудящиеся не последовали их советам.

Поэтому было донесено областным властям в г. Урал 
и прошено о высылке карательного отряда. Для подавле
ния восстания в Темирском уезде выслан был отряд в 300 
человек (верховые казачьи отряды). Из них 200 казаков 
осталось в Уиле, а остальные отправились в Темир.

Вышедший из Темира отряд в 100 человек верховых 
казаков под начальством крестьянского начальника Евту- 
шевского встретился с джигитами при реке Сагиз; после 
перестрелки, захватив руководителей, разгромив трудя
щихся, расстреляв многих, (Евтушевский) рассеял по
встанцев.

Темирский уездный начальник Петров в сопровожде
нии пристава Музапара Таукина с отрядом в 200 человек 
направился вдоль реки Уил, настиг карагандинских по
встанцев, перехватил руководителей Еркинжана Кадыро
ва и Галыма Алтыбаева и отправил их в Уральск.

После разгрома карагандинских повстанцев Петров 
прибыл в селение Бегалы, ознакомился с положением, на
правился к месту стоянки повстанцев в 15 километрах от 
Уила на урочище Урынын-Кара Су. Он здесь также хотел 
рассеять повстанцев и забрать джигитов согласно списка.

В это время в отряде повстанцев на Бабатае происхо
дило то, что баи, муллы и ишаны вели (бешенную) агита
цию в пользу подчинения царскому указу, обещая послать 
царю делегатов и добиться освобождения джигитов от мо
билизации. Под влиянием этой агитации Бабатаевский от
ряд рассеялся сам собой; часть джигитов из этого отряда 
присоединилась к Каиндинскому отряду.

2 9 августа 1 9 1 6 г. на урочище Урынын-Кара Су Каин- 
динский отряд повстанцев столкнулся с царским отрядом 
под командой Петрова в 200  солдат и завязалось сраж е
ние. Солдаты стреляли из ружей и пулеметов, а казахские 
повстанцы пошли в атаку. В конце концов повстанцы, по-



неся большой урон, отступили. В этом бою [были] убиты 
руководители повстанческого отряда Акимбай (Карт-Ко
жа), Ажимагамбет Джолмагамбетов, Бакыт Тумашев, Та- 
убасар Сагындыков и Калиев. От рядовых повстанцев 
раненых и убитых такж е было много. Со стороны царско
го отряда был убит один офицер и трое солдат, несколько 
человек солдат попали в плен.

Петровскому отряду содействовали вышеназванные 
управители, баи, старшины, ишаны и муллы, алаш-ордин- 
ская интеллигенция, и, главное, плохая организация по
встанцев.

Таким образом, разгромив и этот отряд повстанцев, 
Петров, оставив часть отряда в Уиле, сам уехал в Темир.

Оставшиеся баи, управители, ишаны и муллы, собрав 
с трудящихся деньги, делегировали к царю с ходатайством 
Мергенова [Джалгожа], Джолдаспаева (Орынбасара], 
Бергалиева Байгазы1. Цель этой посылки — прямой обман 
трудящихся, среди которых они сеяли ложную надежду 
на отмену царского указа от 25 июня 1916 г. Таким об
разом они надеялись распустить повстанческие организа
ции.

Тем временем, те джигиты, которые попали в списки 
мобилизуемых на тыловые работы, со своими семейства
ми и скотом укочевали к кочевникам адаевцам и даж е в 
Туркмению. Вернулись они лишь после Февральской ре
волюции...

АП РК. Ф. 811. ОП. 6. Д. 5. Л. 2—в. Перевод с казах
ского. Копня.

№ 47
СЕЙӀТҚАЛИ МЕҢДЕШЕВ

1916 ЖЫЛҒЫ ҚАЗАҚ КӨТЕРӀЛӀСӀНДЕ ПАТША 
ӘКӀМДЕРӀНӀҢ ҚОЛДАНҒАН ӘДӀСТЕРӀ

Қ азақ көп халық. Қ азақ халқы қозғалса, патша 
үкіметіне едәуір еңбек. Патша үкіметі міне осыдан 
қауіптеніп, қазақты  неғүрлым надан қылып устауға тыры- 
сты. Үйымшылдықтан, мәдениеттен аулақ қылды. Қ азақ  
еліне қарсы, қазақ  елінің тілегіне қарсы істер істесе, оган 
қазақты ң надандығын дәлел қылып көрсеткісі келді.

1 В опущенном тексте они названы „байскими выскочками, и н 
теллигента м им.



1906 жылы (3 Мемлекет Думаем таратылғаннан кейін) 
өкімет қазақ  халқын Думаға уокіл сайлау еркінен айырды.

Оған әлі болса, қазақ халқының азаматтық 
қүқығының мәніне түсінбегендігін дәлел қылды. Қ азақ 
халқын соғыс қызметіне алмағанына да осы дәлелді 
көрсетті. Қазақты соғыс қызметіне алу мәселесі бірнеше 
көтерілсе де түрліше себегітер көрсетіліп, кейінге 
қалдырын жүрді. 1914— 17 жылдың соғысы кезінде бүл 
мәселе Мемлекег Думасында көтерілгенде де, соғыс ми
нистр! Муншамаков елдің жастарына қүрал беруге бол- 
майтынын, қүралданып алғаннан соң қазақ  халқының 
үкіметке қарсы көгеріліс жасауының мүмкін екенін 
айтып, тағы да қазақтан солдат алынбайтын болып қалды.

Жапон соғысы кезінде орыс елінің күші азайып, үкімет 
адамға мүқтаж болтан кезде, патша үкіметі қазақты соғыс 
қызметіне алмақ болды. Бірақ онда да қүрал беруте 
қауігітенді.

Патша үкіметінің 1916 жыл июнінің 25-де шығарған 
жарлығы бойынша, соғыс қызметін атқармайтын басқа 
бүратана елдермен қатар, қазақ  халқы да соғыс майданы 
артындағы қара жүмысқа алынды. Үкіметтің әдісіне 
түсінген бір сыпыра жігіттер қара жүмысқа бармай, өз 
еркімен соғысқа кетті.

Патіианың бүл бүйрығы қазақ  халқына үлкен ауыртпа- 
лық болды. Дүрысында 19— 3 1 жастың арасындағы ер 
азаматтың шаруадан қол үзіп кетуі қазақ  шаруасын қараң 
қалдырды. Елге сенімі кеткен жергілікті әкімдер елге 
бірден қатаңдық көрсетуте айналды.

Ж ері кетіп, укіметтен зорлық көріп жүрген елдің на- 
разылығы онан сайын күшейді. Мүның нәгижесінде ке- 
дейшіл оқығандардан басқа ел тегісінен патша жарлығына 
риза болмады. Ел наразылығы күшейе, ақыры көтеріліске 
айналды. Патшаның әкімдері тезінен көтерілісті басу ша- 
расына кірісті, алдыменен көтеріліске басшы болғандай 
адамдарды ел ііиінде үкіметке қарсы үгіт жүргізуде айып- 
талғандарды апарып қамап тастады. Қ азақ даласынан 
қуды. Үкіметке сенімді адамдардан ж асақ қүрылып, 
кнтсріліс; жасаған жерлерге жіберілді. Бүл жасақтар 
барісш жерінде дегенін істегі тонады, атты, асты, оларды 
тмйушы болмады. Мүндай қатаңдықтарына дәлел табу 
үтшн, патша әкімдері қазақтың 1916 жылғы көтерілісін 
жалпы үлт қозғалысы қылыгі көрсетнек болды. Астрахан- 
дсігьс жандарм мекемесінің полковнигі Бөкей губерниясы- 
ның қолға түскен көторілісінілорінон жауап алғанда, 
Бөкей елінің көторілісті жасағанда басқа қазақ  сл-



дерімен, ж әне басқа көршілес буратана улпармен 
қатынас сөз байлағанын аниқтауға тырысқан. Дурысьшда 
бір-бірімен сөз байласқан ж оқ. Сөз байласарға қатынаса 
алмады. Оның үстіне патша үкіметініц агенггері кашк,  
елінің үкіметке қарсылығын пайдаланып, орыс халқын 
турғын қ азақ  еліне айдап салды. Қ азақ  елінің көтерілісін 
бүкіл орыс атаулыға қарсы көтеріліс деп түсіндірді. Онмң 
үстіне көтерілісті жасаған қазақты ң малына, мүлкіне 
қызықтырды. Көтеріліс жасаған қазақты ң жері 
келімсектерге, казачиларға берілді. Мүның нәтижесінде 
қазақ  даласындағы үлттар бірін-бірі талады. Ж еңілгендері 
қонысынан көтеріліп кетті. Бұл үлт алакөздігі Ж етісуда 
осы Ш екке дейін жойылған ж оқ. Мүнымен түрмай патша 
үкіметі көтерілісті басу үшін қазақ  елінің өз ішіне іріткі 
салды. Адам алу уақытын кешіктірді. Байларға кеңшіліктер 
берді. Қызметгегілерді, молдаларды, оқушыларды, ақ  
сүйектерді қара жүмысқа алмайтын болды. Соныменен 
кілең байлар қүтылып, жүмысқа тек момын бүқара кедей- 
лер кететін болды. Үкіметтен кеңшілік көрген байлар, 
оқығандар, молдалар патша үкіметіне жақтасып, елді пат
ша жарлығына көнуге үгіттеді. Болмағанда да көтеріліске 
қатыспады. Оның үстіне жүмысқа барушы орнына басқа 
біреуді жалдап жіберуге ерікті болды. Эрине бай болмаса, 
кедей орнына адам жолдай алмайды. Айналып келгенде 
июнь жарлығының ауыртпалығы кедейлерге, момын 
бүқараға түсті.

Ж үмысқа алынатындарды әдейі қүрылған комиссия- 
лар қарап алды. Комиссияға облыс губернатордың уәкілі,
2 доктор, соғыс мекемесінің уәкілі кіретін еді. Бүл комис- 
сиялар түйені түгімен жүтты. Параны мықтап бергендерді 
қулық-сүмдық қылып алып қалды. Әсіресе Бөкей облы- 
сындағы Таловка комиссиясының жемқорлығы күшті бол
ды. Бүл комиссияға Қамыс-Самар, Таловка болыстарының 
правительдері Нүрым, Мералы Қарабай үлдары, губерна
тор үлы Аракчеев, доктор Тихомиров, соғыс министрінің 
уәкілі. Бүлар өздерінің жақындарын араға салып, елді жа- 
удай талады.

Бүлар ақша алуға түрмай, пайда параға, белбеушілік 
сияқты асыл бүйымдарды да алды. Оларын жарқыратып 
киіп жүрді. 1916 жылы қазақ  елі буліншілікке үшырап 
қаралы еліне осындай әдіс-айла қолданып, момын елді 
сүліктей сорды.

Востанлмк, туы, 1926, 12 но«брь.
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Кекілов Сүлтанәлі —201 
Кемсізбайүлы Қайралап —98 
Келшімбаев —44 
Кенесары — 154 
Кенесарыүлы Әзімхан — 182 
Керенский А. Ф.—78 
Кеуілов Жетпісбай —48 
Кешенбайүлы Байбатша — 191 
Киселев И.—76 
Ковлев —202 
Колосников —81 
Корнилов — 16, 17 
Косокаев Кссекбай —209 
Кошуро-Масальский П. К.— 14



Көбек батыр —4 9 
Көбеков Назар —84, 89 
Көбеков Ыбыраш —84, 89 
Көккөзүлы Қосжан — 197 
Көмекбайүлы Башен —94 
Көиеев Сейтен — 117 
Көпбаев Байқожа — 117 
Көтбай —206 
Көтібар —63, 1 34 
Көтібарүлы Дндамас —96— 

98, 101 
Көшен — 1 35
Көшкшбаев Берікбай —88 
Көшкінбайүлы Жүбан — 102, 

103
Көшкінүлы Ыдырыс —205, 

219 
Көшім — 116 
Кравченко — 199 
Краш — 181 
Крицкий —226 
Кубеков Ташмагамбет —72 
Кудайкулов Алимкул —209 
Кузьмин —84, 85 
Кулманов —226 
Кулумбетов Узакбой —7 6 
Курбатов— 104, 108 
Курманов Исламгали —230 
Куропаткин А. Н.—25, 27,

33, 34, 177,
180, 1 83— 187 

Кушелеков К.—215, 216 
Күлембекүлы Берікбай —

197, 198, 199 
Кыйсыков —77

„К,"
Қабақүлы Сейіл—40, 42, 56, 

57
Қабжанов Қандыраш — 107 
Қадьірбаев Сейітқазым —54, 
66

Қайралапов Ханзада —42,
109, 115
Қалдыбаев —205 
Қанаев Серікбай —201—205, 

207 
Қанай —195
Қанатбекүлы Қанша — 190 
Қанбайүлы Алпысбай — 1 17 
Қарабаев Сәдіман —51 
Қарабайүлы (Қарабаев) Әл- 

жан —42, 43 
Қарабайүлы Досан —4 2 
Қара бол үлм Райымбек — 191

Қаралдин Бай қалам —44 
Қарамекен—124, 135, 136 
Қаратаев Бейсенбай — 194 
Қаратаев —117 
Қаратілеуов Сәлімгерей —39 
Қаржауүлы Осиан —40 
Қарнық —121
Қасқырбайүлы Қаратан — 117 
Қасымов Алмағанбет —63 
Қасым —69
Қасымхан —50, 57, 59, 60, 
109—1 15
Қисабай қажы —102, 103 
Қисықов Түрмағанбет—84, 87, 
88, 93
Қиын —159 
Қияқбаев Ысқақ —123 
Қияшүлы Қүрлан —161 
Қоғаүлы Қалқабай —197 
Қодаров Мәмбет —89 
Қоджиев —180 
Қожахмет—133, 134 
Қозанов (Қозанүлы) Мырзағали 
—38, 41, 62
Қозыбақов Берділеу —88 
Қойлыбай — 171 
Қойшыбаев Абайділда —48 
Қойшыбаев Смайыл —51 
Қойшыбеков Алдаберген —201 
Қондыбаев Сейділда —88 
Қонысбаев —51 
Қонқашүлы Сейтқали —117 
Қосанүлы Әмбет —92 
Қосжан үлы Әкімжан —197 
Қосжанүлы Сабырбек —196 
Қосқүлақүлы Қойшыбай —83, 
92
Қосмуханбетов Бекназар —106 
Қосмүратов Ермахан —89 
Қошқаров Шариядан — 121 
Қуаныш қажы —146, 148, 150 
Қуанышбай ақын— 153, 155 
Қүдаяр Қанип —180 
Қүдаяр хан —180 
Қүлжанов Шайқы —53, 63, 96, 
98, 1 15
Қүлжанов Зейнолла —39, 41,
62, 115, 130
Қүрманғалиүлы Әбдіхалық — 
191
Қүсайын — 163 
Қүсайынов Самат —53 
Қүттыбайүлы Байзақ — 1 03 
Қүттыбайүлы Мәметек — 102 
Қүшпайүлы Алпысбай — 120 
Қыдырүлы Нысанбай — 117



Қаражанүлы Дайра —93 
Қыдырүлы Мүсабай — 117 
Қызылбасов Орынбек —89 
Қызыров Сыдық —51 
Қылыш қажы — 146

„Л"

Лаврентиев (Лаврентьев) —80, 
83, 94, 130 

Лекторский —83, 93, 94 
Ленин —20, 21, 194, 195 
Лиханов — 190 
Лобов —83

„М“

Майлықүлы Жолдыбай — 191 
Майтыбайүлы Оразай — 197 
Маккавеев —29, 30 
Мақымет (Махымет) болыс — 

171
Малашенко — 199 
Малинская Е.—214 
Малышев Андрей —211 
Мамбет —82 
Мамбетов Байғазы —209 
Манаев Нугман —228 
Манашбайүлы Тәжігүл —97 
Манке —209 
Мария — 198 
Марков — 12, 13 
Масальский — 144 
Матьян — 152
Маусынбаев Мүратбек —122 
Мәмбетқүлов Ахметжан — 190 
Мәмбетов Қайыр —80—82, 84, 
86

Мәңкеүлы Оразәлі — 191 
Мәнсүр —203 
Мейрам хажы — 100, 151,

152, 153, 155, 156, 157, 158 
Мендешев Сейітқали —225, 

226, 232 
Мендыханов —228 
Меншов —200, 201 
Мерғали болыс —37, 39 
Мерген — 102 
Мергенов Джал гожа —232 
Мешелев Алман —230 
Могилев —39 
Молдалім — 1 07 
Молданияюв Тумаш —230 
Молдахметов Ыдырыс —56, 1 36 
Муншамаков —233 
Мурзагалиев Хисим —229

Мускан —209 
Мүқат —48 
Мүқаш — 151, 158 
Мухаммед ӀӀайғамбар —99 
Мүхтар — 108
Мыңжасаров Мырзағүл —86, 
87, 89
Мыржақүлы Хамза —97 
Мырзабек —69
Мырза и ш а н —37, 47—49, 52, 
57, 61, 62, 124, 132, 134— 136 
Мырза қ о ж а— 153, 154

,.Н”

Назарбаев Досқаған (Назарбиев 
Досқожан) — 87, 89 
Назаров Түлкібай —84 
Назмутдинов — 108 
Нармамбет ақын — 11, 17 
Наурызбаев Ахметше —210 
Наурызбай —69 
Николаевы —32 
Николай II—33, 71, 95, 125, 
158, 159, 162, 212, 219е 220, 
221, 222, 226 
Нияз хан (Нияз)—42, 43 
Ниязбекүлы С ә т —190, 191, 194 
Нүсіпбай —197 
Нурсарин —226 
Нүралы —121
Нүралыүлы Олжабай — 147, 
150
Нүрбаев Әлмағамбет — 110 
Нүрбаев Ибат — 105 
Нүржанов Қайболла — 117 
Нүрқайын — 141, 143 
Нүрқан тө р е—52, 133, 134 
Нүрқожа — 199 
Нүрлан хан — 146 
Нүрмүхамбетов Бекмүханбет — 
117
Нүрмүхамедов Қайсар — 133 
Нүрпейісов Досжан — 117 
Нүрпейісов Хасан —116 
Нүрсейітов Кенжебай — 116 
Нүрынов Қүсайын — 116 
Нүке —123
Нысанбаев Төлеген — 117 
Нысанбай —69

О

**

Обухов —66 
Олжабай болыс — 1 39 
Омар —116, 117



Мурзин Ғазиз —47, 132, 134 
Омарбек болыс — 153, 156 
Оразбайүлы Айжан —116 
Оразтай— 193, 195 
Орманбекүлы Әмірбек — 133 
Орманбекүлы Тойшыбек —41 
Орманов —21 3
Орысүлы Тайшым —80, 82, 92 
Осколков — 190 
Оспан қожа — 101 
Оспан Шолақүлы —4, 37, 38, 

42—45, 49, 50, 57—60, 70,
72, 104, 105, 109— 113, 115, 
128

Оспанбайүлы Сағындық —83,
92

..Ө“

Өзбекүлы Жүман — 197 
Өзкенүлы Мырзахмет —40 
Өмірбеков Өтеулі —132 
Өтелбаев Мырзалы —107—111 
Өтелбай — 107
Өтетілеуов Ахмет—72, 109—

111
Өтеуберлі —50 

„П"
Пазылбеков — 121 
Петренко—200, 201 
Петров —231 
Пешков — 191 
Подмарков — 199 
Пономарев — 152 
Помуллодоник Иваныч — 152 
Пүсырманов Оразымбет —84

Р

«

Райымбек батыр —201, 202 
Распутин Г.—71 
Рахымжан — 163 
Рысбаев Әбіш —46, 47 
Рысқүлов Түрар —5, 6, 175, 189 
Ряби ков —73

Сми4-
Сабырбек — 199 
Сағынай —92
Сагындмков Таубасар —232 
Сайым болыс (Нысанбай- 

үлы)~~66, 67, 1 15— 119 
Сақиев Ильяс —116

Салкынбаеи Ры салды —230 
Сандыбаев (Сандыбайүлы)
Дәуренбек —42, 58 
Сарәскеров Әбіш — 133 
Сарманүлы Бек—95—102, 104 
Сарманүлы Жетімек — 103 
Сарсембиев Мухтар —225, 226 
Сарыбайүлы Жантай —199 
Сатайүлы Иманғали —109 
Сатбаев Қазы — 107 
Сатыбалдин Ермағамбет—107 
С аты балды үлы Исатай —84, 91 
Сатыбалдыүлы Файзолла —
134—136
Сәденүлы Әбділда (Абдолла) — 
116, 117, 120 
Сәлбембекүлы—197, 198 
Сәлімбайүлы Әкімжан — 162 
Сәрсенов Наумен —123 
Сәтбайүлы Ержан —84, 86 
Сәтбайүлы Саудабек —84 
Сегізбаев Кәкімжан—42, 109, 
114
Сейдалин —43
Сейдалин Жанша —85, 86, 91 
Сейдалин Қырымкерей —84, 85 
Сейдалин Ханкерей —90 
Сейдахмет Омар —44 
Сейеткенов Кәкімжан —123 
Сейтек —229 
Сейтен —156 
Сейіл—133, 134 
Сейітүлы Рысқүл — 117 
Сейфуллин Сәкен —5, 139 
Семенов —199 
Сейсекен —92 
Скрыплев М. А.—7 
Слесарев —31
Смайлов (Смағүлов) Мүхам- 
(б)етжан —37, 41, 48, 49, 52, 62,
63, 124, 132, 134—136 
Смайылүлы Төке —42 
Смирноң — 199 
Соқырүлы Қалықүл — 191 
Станкевич Г.—5, 78, 82—85 
Суланов — 182 
Султанбеков Аубакир —214 
Сухомлинов — 151, 170 
Сүлтанқүлүлы Рақымбай — 196 
Сүгірбаев Жәнет —84 
Сүгірбек —205 
Сүйінбай —42 
Сүлеймен молда — 1 22 
Сүтемгенов Сәкен —43 
Сыздық —50 
Сыздық қажы — 171



Саламатүлы Еаббас —95, 97 
Сыпатаев Калыгул —209 
Сырбайүлы Ерден —96

Т4Ӏ

Тағанбаев Жармағамбет—43 
Тақыр Омар — 150 
Тамабайүлы Байболдын — 191 
Таңқыүлы Иірбай — 103 
Таңсықов Верден — 116 
Тасболатов Жүсіп — 116, 117 
Тасболатов Жоламан — 116,

117
Таубаев Нүрпейіс —88 
Таукин Мүзапар —231 
Тәженев Төменбай —87 
Тәтиев Ораз (Тәтіүлы) —84, 85, 

91
Теміров Абдолла —43 
Тергенсізүлы Иса — 191 
Тихомиров —234 
Тобажанүлы Ахмет —97 
Тобажанүлы Әсемқази — 103 
Тоймағамбет Көтібаров —38,

39, 41, 43, 62, 63, 134 
Тойсорыүлы Дәулетбек — 196 
Тоқан — 181
Тоқбанүлы Кинжеболат — 156 
Тоқмағамбет төре— 144, 145 
Тоқмағанбетов Смайыл — 110,

1 1 1
Тоқсанбай —48 
Тоқтабаев Досжан —54, 62 
Толтанов Ағытай —40 
Толтанов Бәйділ —40 
Томулло— 155, 157 
Төбетүлы Сейдахмет —97 
Төкеүлы Әкімбек —41, 42, 44, 

54, 56, 58 
Төкеүлы Қамбар —53, 54 
Төкеүлы Смағүл —42, 43, 54— 

57, 96—98, 1 10 
Төкин Эбен —46, 54 
Төртімбаев Арықбай —77, 84, 

87, 88, 93 
Тумашев Бакыт—232 
Тургельдиев Ибраим —210 
Түқыш болыс — 121 — 123 
Түлақүлы Сатай — 109, 1 1 2 
Түрсынбаев Ақыш — 1 09, 1 22 
Түяқбаев Дәуренбек —43, 44 
Түгелбаев Жүмағазы — 116,

1 17
Түгенбай — 198 
Түркебаев Гүйебай —63

Тынбай —221
Тыныбаев Ермагамбет — 121 — 

123
Тыныбаев Жармүхамбет — 121 
Тынымүлы Омар —42, 56, 58, 
101, 102
Тынышиаев М.—27 
Тышқанбайүлы Есекей —97 
Тілеулин Қойшыбай —46 
Тілеу — 123 
Тілеумен батыр —47

У"гг 3

Умурзаков Курбан —216 
Уразада —209 
Утепов Т.—215

Ү4* іі *
Үзақ батыр —201, 205, 206, 213 
Үлышов Садық — 154

ү «  г» *

Үдербай —40
Үмбетбаев Бейсенбай — 194 
Үмбетүлы Байжан —87 
Үмбетүлы Кенжебай —87 
Үркімбаев, (Үркімбайүлы)
Қияқбай—42, 44, 54, 58, 101 — 
103
Үсен хан —38

„Ф”

Федоров — 195 
Филиппов Карась — 196 
Фольбаум (Полбаум)— 182— 
186, 188, 190, 208, 209, 212

„X"
Ханшекин Есіркеп —89 
Харлампович К. В.—5, 70, 75, 
83

„Ч"
Чорманов Муса — 167 
Чормановы — 168

„ИГ*
Шадиеп — 1 98
ӀНагсров Калыгул —209, 216



Түсіп Иман - 1 6 1  
Шалбайүлы Қүбаша — 106 
Шалдыбаев Қалкөз —192 
Шалқаров Қүрманбай —87, 89 
Шарин —90
Шарымүлы Сейпеттен — 160 
Шах в о ростов —223 
Шәршүлы Сабыр —98 
Шегірүлы Қ алы қүл—191 
Шестаков — 10, 19, 29 
Шмит — 12 
Шоңқыбай —197 
Шоңүлы О с п а н — 146, 148, 150 
Шотин Жүмахан —84 
Штанге —33 
Шубин —83, 84 
Шыбынов Қалмырза —88 
Ш ы қ —165, 166 
Шынарбайулы Омар —83, 92 
Шынғысов Тағыберген —84 
Шынтасүлы Ақтас —103 
ӀӀӀыңғысхан — 1 2

,.Ы”

Ыбжанов Байділда — 107 
Ыбырайымүлы Нүрқожа —192 
Ыразаков Билял —21 4 
Ырысқанулы Сейіт — 120 
Ысқақов Ибрагим —107 
Ысқақулы Сәбитбек —104 
Ысмайылүлы (Ысмайылов) М у ха
ме джан (Смаиловты қарақыз)

Iй»»*
Ӏзенов Қосмәмбет —87 
Ӏзенов Сәлеке —89

Э"

Эверсман—42, 55, 56, 79, 84, 
85, 117, 125, 126 
Энгельс Ф .— 20
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