
 

100 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 5(1) 2019                 ISSN 2410-2725 

1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс тарихының кейбір мәселелері  
(Семей облысы материалдары бойынша) 
 
DOI: 10.31551/2410-2725-2019-5-1-100-107 
 
Ермуканов Еркин Нуратдинович  
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
универитеті. Әлем тарихы кафедрасы, Алматы, Қазақстан. E-mail: ermukan_erkin mail.ru.  

 
Аңдатпа. 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыстың тарихы алғаш рет ресей мұрағаттарында 

табылған Семей облысы бойынша материалдарды талдау негізінде қарастырылады. 
Қазақтардың (Қытайға бас сауғалаған) жан сақтауының стратегиясы, олардың елге қайтарылуы 
сараланады. Сондай-ақ ауа көшкендердің тағдыры Ресей империясы мен Қытай арасындағы 
келіссөздерде қалай шешілгені туралы мәселе де қарастырылады. Сонымен қатар, Қазақстанға 
күштеп қайтарылған репатрианттардың жағдайы да ашып көрсетіледі. 1916 жылы орын алған 
оқиғалардан кейін Семей облысынан тыл жұмысына алынғандардың майданға уақтылы 
жөнелтілмей барактарда жатып қалған қиын жағдайы да қозғалады.  
Түйін сөздер: көтеріліс; губернатор; болыс; казак отряды; тыл жұмысы; шекара; Қытай; 
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Abstract. In article an attempt of the analysis of the reasons, the beginning and the course of a revolt 

of 1916 on materials of the Semipalatinsk region is made at first time. The strategy of survival of 
Kazakhs (escape to China), process of their repatriation was analyzed. In article the author answers a 
question how decided the fate of refugees during negotiations of China and Imperial Russia. At last the 
author tries to show a fate of the repatriates who were violently returned to Kazakhstan. 
Features, position of the Kazakhs of the Semipalatinsk region mobilized for rear works, owing to the 
taken place events of 1916, appeared in the barracks of the mobilization points and which were not 
sent for rear works are shown. 
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Аннотация. Впервые история национально-освободительного движения 1916 года рассмат- 

ривается на анализе материалов по Семипалатинской области, найденных в российских 
архивах. Автор проанализировал последствия восстания для казахов Семипалатинского  
региона в фокусе стратегии выживания, как например откочевка в Китай как спасение от 
карательных сил царского правительства, последующее их возвращение. Содержание статьи 
раскрывает вопросы репатриации и судьбы беженцев в призме российско-китайских 
переговоров. История национально-освободительного восстания тесно переплетена с 
событиями Первой мировой войны, автором затронуты положение мобилизованных  
казахов с Семипалатинской области. 
Ключевые слова: восстание; губернатор; волость; казачий отряд; тыловая работа; граница; 
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ӘОЖ/УДК 94(574) «16/19» 

 
1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс тарихының кейбір мәселелері  

(Семей облысы материалдары бойынша) 
 

Е.Н. Ермұқанов  
 

Қазақ тарихында айрықша орын алатын ұлт-азаттық көтерілістер аз емес. 
Соның бірі де болса бірегейі 1916 жылғы көтеріліс. Ресей империясы болмаса 
Кеңестік империя тұсындағы бас көтерулердің қай-қайсысы да отарлаудың 
әбден шырқау шегіне жеткенінде ғана халықтың қолдарына қару алғандығы 
бәрімізге белгілі. Қай  көтеріліс те отарлық жүйенің  езгісі мен отаршылдардың 
зорлық-зомбылықтарынан туындап отырғаны көзі қарақты көпшілікке аян. 
Мұндай жайт біз тоқталғалы отырған 1916 жылғы көтеріліске де тән. Қазақ 
халқының бұл көтерілісі бір сәтте, аяқ-астынан пайда бола қалған жоқ. Ол сан 
ғасырлар бойғы отарлық езгінің нәтижесінде дайындалып,көрініс тапқан 
болатын. Халықтың отаршылдарға қарсы ыза-кегі жылдар бойы іште әбден 
пісіп-жетілген еді. Жергілікті халықтың отаршылдармен астыртын жауласуы, 
оларға қарсы жасырын соғыс пен жаулық көңіл-күйі тұрғындардың әрбір іс-
әрекеті мен ойынан үнемі шықпады. Осындай көңіл-күйдегі халыққа қандай да 
бір сылтау оларды ашық соғысқа әкелмей қоймайтын.Сондай түрткі 1916 
жылғы 25 маусымдағы патша жарлығы еді. Жарлық халықтың барлық ыза-кегін 
сыртқа шығарды. С.Сейфуллин өзінің «Тар жол, тайғақ кешу» атты еңбегінде 
сол сәттегі елдің жағдайын былайша суреттейді: «Патша жерімізді-суымызды 
бір алды, енді адамымызды алып, германның оғына айдап шеп қылайын 
дегені- бізді біржола құртайын дегені. Герман барып қырылғанша өз жерімізде 
шейіт боламыз, – деп, орыс әкімшілеріне, патша заңына қас» (Сейфуллин, 
1960) десе, Ә. Бөкейханов пен Шестаковтар өз мақалаларында: «патша үшін 
орыстың ақсүйегі, төресі үшін қазақ, қырғыз бір тамшы қанын да қиғысы 
келмейді,  жерін алған, өзін соғысқа айдаған патшаны иттің етінен қазақ-қырғыз 
жек көреді,бүйтіп қор болғанша өзінің жағасынан алып өлейік» (Қаһарлы, 1998) 
дейді. Ашынған халық наразылықтарын  өздерінің жергілікті әкімшіліктеріне, 
тіпті жарлықты хабарлай келген отаршыл билік өкілдеріне ашық білдірді. 
Мәселен, 1916 жылдың 7 шілдесінде Өскемен уезіндегі Георгиевка селосында 
уездік1 бөлімшенің шаруалар бастығы Троянов Сұлусары, Шар, Колбин, 
Қарабұжыр болыстарының басқарушылары мен ақсақалдарын жинап, облыс 
губернаторының жарлықты орындауға шақырған жеделхатын хабарлауы сол 
еді, топталған халық губернатордың шақыруынан бас тартып, өз балаларын 
жұмысқа бермейтіндерін, егер күшпен алатын болса, күшпен жауап 
беретіндерін мәлімдейді және болыс басқарушыларын өздерімен бірге күшпен 
ертіп әкетеді. Бас көтерген ел мұндай қарсылықтарын 14 шілдеде Қарқаралы 
қаласына келген облыс губернаторына да көрсетеді. Ашынған халық 
губернаторға өздерінің жұмысқа адам бермейтіндерін жеткізеді. Елдің бет 
алысынан сескенген губернатор ертесіне Семейге амалсыздан қайтып кетеді 
2Мұндай бас көтеру академик М.Қозыбаев пайымдағандай «ұлтқа төнген қауып-
қатерге қарсы біріккен қалың қауымның қозғалысы. Бұл өте қымбатқа түскен, 
еркіндікті аңсаған халықтың тығырыққа тірелген сәтіндегі соңғы серпіні 
(Национально, 1997:15) еді. Ұлттың өмір сүруі және оның болашағы, яғни 

                                                           
1
 Омбы облыстық мемлекеттік мұрағаты (ООММ), 190-қ, 1-т, 351-іс,1-п. 

 
2
 ООММ 190-қ, 1-т, 375-іс, 1-п. 
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«өмір» не «өлім» ұраны күн тәртібіне шықты, ал осы сәтте езілген халық жалпы 
ұлттық мүддені түсінерлік дәрежеге көтерілді және ұлттық бостандықты 
алдарына қойған еді. Бұл халықтың санасының өскендігін, отарланған елдің 
одан әрі құл болғысы келмейтіндігінің көрінісі болатын. Шын мәнінде бұл бір 
сәттік бұрқ-сарқ етіп көтеріліп, басылатын қас-қағымдық көтеріліс емес, 
халықтың ғасырлар бойы қордаланған шері еді. Неден болса да тайсалмай, 
қасқайып қарсы тұруына әкелген қарсылықты мұздай құрсанған патша әскері 
қаймықтыра алмады. Бастарын неге болса да тіккен халықтың қарсылығын 
басу үшін патша әкімшілігі елімізді жаулап алғаннан да көп мөлшерде әскер 
күшін әкелуге  мәжбүр болады және оны басу өздері мойындағандай таяу 
арада мүмкін емес еді. Патшаның көтерілісті басуға жөнелткен жазалау 
отрядтары халықты жаппай қыруға арналған қосыны болатын. Мәселен, біз 
тоқталып отырған аймаққа, яғни Семей облысына патша үкіметі генерал 
Ягодкин басшылығындағы 12 атты жүздік, күшейтілген 11 жаяу әскер ротасын 
жіберді. Оның сыртында жергілікті казактардан жасақталған құрамалар да 
көтерілісті басуға тегін атсалысуға құлшына кірісті. Аталған аймақта тұрақты 
армияның жазалау қимылдарын шілденің аяғынан желтоқсан айының басына 
дейін жалғастырды.  

Облыста күннен-күнге өріс алған көтерілістің бет алысы қазақ болыс- 
тарымен қатар қоныстанған орыс селолары мен поселкаларын да қатты 
абыржытты. Жағдайдың күрт шиеленісуінен сақтанған губернатор Чернцов 
генерал-губернатордан орыс селоларының қауіпсіздігін қорғау үшін де казак 
отрядтарын жіберуді өтініп, көп кешікпей оның орындалуына қол жеткізеді. 
Әкімшілік 1 ротаны уездегі Самара поселкасына, жарты ротаны Полтава 
поселкасына жіберді3. Зауряд-капитан Гурин 712 жаяу жасақ құрамасының 
ротасымен 30 шілдеде кешкісін Самара поселкасына келді. Бұл күні Тайынты 
болысына уез бастығының көмекшісі Брюханов прапорщиктер Грязнов пен 
Балкин отрядын алып қайтадан келген болатын. Брюханов болыстың 
ақсақалдары мен беделді адамдарын жинап, жарлықты орындауға шақырды. 
Алайда жиналған халық «біз өлтірсеңдер де бармаймыз, мына әскеріңнен 
қорықпаймыз» деп қарсылық көрсетті. 31 шілдеде күндізгі 12-де жиналған 2-3 
мыңдай адамның бір тобы асығыс аттарына қонып, шоқыдағы жасақтарына 
хабар беріп, казак отрядтарын қоршамақ болды. Брюханов прапорщиктерге 
көтерілісті басуды бұйырды. Отрядты қоршамақ болған қазақтарға соққы беру  
Балкин взводына жүктелді. Қақтығыс жарты сағатқа созылды. Шайқаста 60 
қазақ қаза болды. Сонша ат өлген. Қалғандары қашып үлгерді. Таулы жерде 
бөлініп қалудың алдын алған отряд 30 шақырым кейін шегініп қосымша 
отрядты, азық-түлікті күтті. Толқуды күшпен басқан казак отрядтары мұнан 
кейін Пантелейманов селосына беттеді. Тамыздың 1-де казак жүздігі Тайынты 
болысында ұрыс болған жерге халықты қатаң жазалау мақсатында қайта келді. 
Алайда олар болыстағы қазақтардың түгелдей тауға қашып кеткенін білді. Тіпті 
әйел, бала да жоқ, киіз үйлерін мүлкімен иесіз қалдырған. Оларға ертеңіне 
қалайда жиналуға бұйырды. Кешкісін бір топ адам келіп, тыл жұмысына 
баратындарын айтып, қолхат бере келді. Уездің Тайынты болысының 
көтерілісшілеріне қарсы екі іс қозғалды. Бірінші іс бойынша тергеушілер 17 
адам тергеліп, 8 адам сотқа тартылады. Кейін 17 қарашада Өскемен қаласында 
уақытша әскери сот Сағымбай Жетпісов, Аманбай Кештінбаев, Оралбай 
Тілемісов, Қапыржан Найманов, Құсман Олжабаев, Аманбек Дулатов, Өанапия 
Байімбетов және Дүйсенбай Қалиевтер жазалау туралы жинақтың 264 бабы 10 

                                                           
3
 ҚР ОММ, 64-қ, 1-т, 1303-іс, 202-п. 
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және 3 бөлімдерінде қарастырылған қылмыс жасауға кінәлілер деп таныл- 
ды. Және әрқайсына 4 айдан абақтыға үкім кесілді. Екінші істе де Тайынты 
болысының көтерілісшілеріне қарсы қозғалды. Тергеуге 18 адам тартылып, 
оның 15 түрмеге қамалады. Ал үшеуі ауыр жарақат алғандықтан алып жүруге 
келмейтін-ді4. Отряд 3 тамызда Букон болысына келді. Мұнда да халық 
баратындығын айтып, қолхат берді. Ақсақалдар күші басым отрядтың алдына 
халықтың қырылуынан қорқып тыл жұмысына баруға уәде береді5. 

1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі кезінде қазақ халқының жойылып  
кету қаупі тағы да туындады. Жоңғарлармен күрес кезіндегідей халықтың  
болу не болмауы, ұлтты сақтап қалу мәселесі күн тәртібіне қойылды. Ол  
үшін туған елді тастап, шекара асып, бассауғалауға шешім қабылдаудың 
оңайға түспегенін төмендегі деректерден анық аңғарамыз. Оны осы облыстың 
Зайсан уезі мысалынан-ақ көруге болады. 

Уездік әкімшілік өкілдері елдегі жағдайға ықпал ету мақсатында шақыруды 
өздері түсіндіру үшін арнайы болыстарға шықты. Шілденің 10-ында уездік 2 
учаскесінің шаруалар бастығы Кистяковский Көкпекті қаласына сол маң- 
дағы бес болыстың басқарушылары мен беделді адамдарын жинап, патша 
жарлығын түсіндіріп, оларға бұл жарлықты өз ауылдарына жеткізуді 
міндеттейді. Алайда, болыстар мен ықпалды адамдар ол міндетті орындаудан 
бас тартты. Ал Кистяковскийдің жарлықты өз болыстарына тарату жөніндегі 
ұсынған қағазына ешбір болыс қол қоймайды. Халықтың мұндай сесі мен 
толқуынан қаймыққан Кистяковский болыстар мен құрметті адамдарға, оларды 
басқа уақытқа шақыратынын хабарлайды. Елге ықпалды Закария Есеналин 
деген адам қазақтарды тыл жұмысына бармауға, 12 елге беделді болыс 
Мірсәлім Бектенов халықты үкіметке бағынбауға шақырды6. Уездегі 12 болыс 
(бір деректерде 17 болыс) елге ықпалды Мірсәлім(Мүрсәлім) мен Закарияны 
әріптестерінің жалтақтығы мен қорқақтығы қатты ашындырды. Мірсәлім болыс 
жарлықтан құтылудың, халықты аман сақтаудың жолы Қытай асу деп шешті. 
Қалбадағы қонысына келген Мірсәлім көршілес болыстарға адамдар жіберіп, өз 
байламын жеткізді. Егер қосылатын болса жолға жиналуды жеткізеді7. Мірсәлім 
уездік әкімшілікті қатты алаңдатты. Әкімшілік Мірсәлімді тұтқындау үшін елге 
казак отрядтарын жіберді. Отряд болысты ұстай алмаған соң, көшкен елге 
қырғидай тиіп, Қытайға өту қамындағы Мірсәлімнің ізіне түседі. Казак отряды 
Мірсәлім жасағын тамыздың 6-7-інде Баспан биігінде қуып жетеді. Мірсәлім 
жасағы отрядты қоршамақ болып әрекет жасағанымен, жақсы қаруланған 
жүздік оқтың астына алады. Шиті мылтықтарымен қаруланған Мірсәлім  
жасағы айтарлықтай қарсылық көрсете алмай, ұрыста 20 адамынан айрылып, 
жеңіледі де, қалған адамдарымен шекара арқылы Қытайға өтіп кетеді8. Бұл 
уақытта уездің Шілікті, Хабарасу, Маңырақ болыстары да бас көтереді.Олар да 
казак отрядтарына қарсылық көрсете отыра, Қытай жеріне өтіп кеткен9. 
Көтерілісшілердің тегеурініне постылардағы казак отрядтарының шамасы 
келмеді.Шекаралық өкімет уез әкімшілігіне болған жағдайларды асығыс түрде 
хабарлай отырып, жедел шаралар қолдануын және қосымша күштер бөлуін 
сұрап бірнеше мәрте өтінеді.  

 

                                                           
4
 ООММ, 190-қ, 1-т, 354-с, 12-п. 

5
 ҚР ОММ,64-қ,1-т,1303а-іс,491-п. 

6
 ООММ, 190-қ, 1-т, 352-іс, 3-п. 

7
 Ресей мемлекеттік әскери-тарихи мұрағаты (РМӘТМ), 2000-қ, 1-т, 7768-іс, 8-п. 

8
 Семей таңы,1991, 15 маусым. 

9
 ҚРОММ, 64-қ,1-т, 1303-іс, 123-п. 
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Тамыздың 14-інде Баспанбазар болысының қазақтары да Тарбағатай 
(Алқабек өзені) арқылы Қытай жеріне өтуге бел шешеді10. Алайда олар 
шекарада казак отрядтарының қарсылығына тап болады. Екі жақтың қақты- 
ғысында қазақтар біраз шығынға ұшырайды. Әйтсе де қазақтар өлгендері  
мен жараланғандарын өздерімен бірге көтеріп, Шығыс Хабарасу арқылы  
Қытай жеріне өтіп кетеді11. Қытай жеріне өтуге әрекет еткен іргелес Қалжыр 
болысының қазақтары да шекарада казак отрядының қарсылығына тап 
болады. Қақтығыста қазақтар жағынан бір адам оққа ұшып, біразы жара- 
ланады. Қазақтар өлген адамдарды алып Луговой поселкесінің маңынан 
Қытайға өтіп кетеді. Шын мәнінде шекарадан өткен қазақтарға постылардағы 
казак жүздіктері айтарлықтай тойтарыс бере алмады. Мұның басты себебі – 
біріншіден, шекараның 500 шақырымға созылған ауқымдылығы, екіншіден, 
әскер күшінің аздығында еді. Ашығын айту керек, жүздеген шақырымға 
созылған шекараны күзетуге қойылған бар-жоғы 150 казактың тұс-тұстан өткен 
қазақтарға тосқауыл болуға шамасы келмеді. Сондықтан постылардағы болар-
болмас күшке қазақтар қарсылық көрсете отыра малдарымен (ішінде 
орыстардан айдап әкеткендер де) өте берген. Мәселен, тамыздың 20-да 
Луговой арқылы өткен Қалжыр болысы қазақтарына бар болғаны 8 казак 
қарсылық көрсеткен, тіпті казак жүздіктері шекарадан өтіп кеткен қазақтарға 
қуып жеткенмен де қарсылықтың күштілігінен оларды қайтара алмаған12. 
Олардың шет жерге өтуіне өлке басшысының тыл жұмысына алуды кейінге 
қалдырған қосымша жарлығы  да ықпал ете алмады. (Восстание, 1960:43) 
Шақыруды кейінге қалдырған мерзім – 15 қыркүйек таяған сайын уезд 
әкімшілігінің мазасы кетті. Өйткені, уезде патша жарлығына орай қалыптасқан 
көңіл-күй сол қалпы еді. Ал, шақыруды қалай болғанда да іске асыру жүктелді.  
Босқындардың округ бойынша сәтті жылжуына Қытай қазақтарының көмегі де 
аз болмаған. Ал бұларға тосқауыл қоюға уездің шекарада күші болмады. Омбы 
әскери округінің штаб бастығы Таубенің құпия қызмет директорына жолдаған 
жеделхатында қазақ жерінің шекара аймақтарынан Қытайға өтіп жатқан 
қазақтарды тоқтататын жеткілікті күштің жоқтығына өкіне келе отбасы, мал-
мүлкімен қашып жатқан «бұратаналарды» ұстау үшін шекараны жауып, барлық 
тиісті шараны қолдану қажеттігіне тоқталады. Халықтың осы бас сауғалауы 
Ресей мен Қытай арасындағы мемлекетаралық мәселеге айналды. Бұл 
мәселеге орай екі мемлекеттің дипломаттары шұғыл шаралар қабылдау үшін 
келіссөз, өзара хат-хабар алмасып, сұрау салуға кірісті. 

Шәуешек консулы шекаралық уездің бастықтарынан шекарадан өткен- 
дерге және әлі өтіп үлгермегендерді өткізбеу үшін қандай шара қолда- 
натындарын сұрап, осыған орай шешім қабылдауды өтініп жеделхат жол- 
дайды. Бұл сұраудан кейін облыс губернаторы жергілікті чиновниктерді  
жинап, кеңес өткізіп, Қытай жеріне ауған қазақтар мен басқа да ұлттарды 
қайтару үшін Құлжаға 700 аттылы толық жарақтанған әскер жібереді. Бірақ  
бұл әрекеттен де ештеңе шықпады.  

Босқын қазақтар мәселесі екі мемлекеттің жоғарғы деңгейдегі бас- 
шыларының келіссөз жүргізуіне де әкелді. Келіссөзге патшалы Ресей  
жағынан Омбы әскери округі штабының бастығы Таубе, ал Қытай жағынан 
сыртқы істер министрі қызметін атқарушы Чэнь Цзин Тао қатысты. Келіссөзде 
негізінен Қытай жағы қозғаған екі мәселе сөз болды13. Бірінші мәселеде  

                                                           
10

 Санкт - Петербург орталық мемлекеттік тарихи мұрағаты(СПб ОМТМ) 1292-қ, 1-т,1933-іс, 258-п. 
11

 Сонда, 268-п. 
12

 СПб ОМТМ 1292-қ, 1-т,1933-іс, 258-п. 
13

 РМӘТМ,2000-қ,1-т,7786-іс,116-117-пп. 
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Қытай өкіметі қашып келгендерге қару қолдануға тура келсе, құрбан болған- 
дар үшін кінәлі кім болмақ десе, екіншіден, оларды тамақтандыру жөнінде 
сауалдар қояды. Патшалы Ресей өкілі Таубе төмендегідей жауап қайтарады. 
Ол екінші мәселеге, яғни «шекарадан заңсыз қашқан адамдарды аштан 
қалдыру жарамас дей келе, орыс бодандарын (қазақтар – Е.Е.) тамақтандыруға 
бөлген шығындарды өтеу жөнінде нақты уәде бермейді. Егер Қытай жағы 
бодандарын тамақтандыру үшін жұмсаған шығындарын есептеп ұсынып жатса, 
өкімет оны төлеуден қашпас», – деп екі ұшты уәж айтады. Ал бірінші мәселе 
жөнінде Шәуешектегі консул арқылы 1 қыркүйекте телеграфпен  «егер орыс 
бодандарын шығаруда күш қолдану орын алса, Қытай өкіметіне кінә тағы- 
латынын және ондай қантөгістен аулақ болуды жөн санайтыны» туралы 
жеделхат жолдайды. Таубенің осы жазғандарына орай Қытай өкілі Чэнь Цзин 
Тао «Қашқындарды күштеп шығаруда күш қолданбаудың және қарулы 
қазақтардың қарсылық көрсетпеуінің мүмкін еместігін» айтады14. Патшалы 
Ресей Қытай мемлекетімен арадағы келіссөзден және құзырлы органдардың 
өзара жазысқан жазбаларынан кейін тиісті іс-қимылдарға кіріседі. Үкіметтің 
арнаулы өкілдері Қытай елінің шекаралас әкімшіліктері мен консулдарына 
ресми түрде қатаң шаралар қолдануды сұрайды. Осы мақсатта құпия қызмет 
директоры Кудашев Қытай елшілігіне 7 қыркүйекте жолдаған жеделхатын- 
да Синцзян губернаторынан төмендегідей мазмұндағы жауап алады. Губер- 
натор өзінің жауап хатында соңғы күндері Қытай шекарасынан мұсылман 
сарттар мен қазақтардың топтасып өтулерінің байқалғанын, ал үгіт-насихат 
жүргізген Қытай бодандарының болмағандығын айтады. Жеделхатта,  
сондай-ақ, Құлжадағы орыс консулдығының өзіне бірнеше мәрте жазбаша 
хабарласып, Қытай өкіметінен босқын орыс бодандарын өткізбеуде қатаң  
шара және бүлікшіл орыс бодандарына қарсы әскери күш қолдануды өтін- 
генін хабарлайды. Губернатор жауап хатында өз тарапынан барлық моңғол 
және қытай старшиналары арқылы босқындардың шекарадан өтуіне тыйым 
салғандығын, осындай шара Іле және Қашқарда ішкі істер министрлігінің 
арнайы өкіліне де қолданылып, Ресейге өтетін күзет қағазын берудің мүлдем 
тоқтағандығын баяндайды. 

Жоғарыдағыдай мазмұндағы жеделхатты өлкелік генерал-губернатор 
Сухомлинов Моңғол өкіметіне де жолдайды. Сухомлинов жеделхатында 
Моңғол өкіметіне егер қазақтардың қандай да бір өтуі байқалса, өздері қажет 
деп тапқан шараны қолдануға шақырады. 

Патшалы Ресей шекара арқылы Қытай жеріне өткендерді қайтару үшін 
қосымша әскери күштерді бөліп, оларды қазақтардың жылжыған бағытына 
жіберді. Осындай күштердің бірі қыркүйек айының соңында Шарасұмға 
жөнелтілді. Көп ұзамай шарасумдық жүздіктің бір бөлегі өз бағытын Шіңгілге 
бұрады. Отряд жолай Булантохай деген жерде бас сауғалаған қазақтарды қуып 
жетеді15. Казак жүздігінің командирі қазақтарды қоршап, оқ жаудыруға 
бұйырады. Осы қақтығыста қазақтардың 2 адамы оққа ұшып, 6-ы жарақат 
алады. Мұнан соң қазақтар өз еріктерімен беріліп, отряд командирінің 
бұйрығына мойынсұнады. Қолға түскен 152 түтін, яғни 700-дей адам (әйел-
баласымен), 6 мыңдай қой, 600 ат, 600 ірі қара, 200 түйені отряд конвойымен 
Кендірлі болыснойына тапсыру үшін Зайсанға айдайды. Бұл қыркүйектің 28-і 
болатын16. Осы қолға түскендердің Зайсанға қалай жеткізілгенін отряд 
командирі Богданович былайша баяндайды: «Қолға түскен адамдарды 

                                                           
14

 РМӘТМ, 2000-қ,1-т,7786-іс, 89-п. 
15

 СПб ОМТМ.,2000-қ,1-т,7786-іс, 90-п. 
16

 Сонда, 235-п. 
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малдарын алдына салып, саппен айдаған отрядты жолай кездескен қазақ- 
тар жеккөрінішпен қарап, алыстан бақылады. Жергілікті торғауыттар қазақ- 
тардың табынына әлсін-әлсін шабуылдап, көптеген малдарын айдап кетіп 
отырды. Ұрланған малдарын қайтаруға әрекет жасау жөнінде округ басшы- 
сына жазбаша түрде хабарланды. Ал қазақтардан тартып алынған 800 бас  
мал шекараға келгенше қайтарылмады. 

Бізге белгілі мәлімет бойынша, қытайлық Алтайда біздің бодандарымыз 
жоқ. Олар не кері қайтты болмаса Қытайға ішкерілей өтіп, жергілікті 
бодандармен араласып кетті. Қолға түскендердің ішінде 8 Қытай боданындағы 
түтіндер малдарымен бірге Қытай өкіметіне қайтарылды», -деп жазады.Бірақ 
Қытай жеріне өткен қазақтарды патшалы Ресейдің түрлі шаралар арқылы 
қайтаруға тырысқан әрекеті айтарлықтай нәтиже бермеді. Бұл кезде уездің 
қабылдау пунктері жұмыс істемей, қаңырап бос тұрды. Тіпті қыс түскенше 
бірде-бір адам келмегендіктен қабылдау пунктерінің есіктері ашылмаған. 

Сонымен қазақтарды тыл жұмысына алу жарлығы уезд халқына үлкен 
ауыртпалықтар әкелді. Жергілікті халықтың тұрмыс-тіршілігі күйзеліп, қаншама 
қиыншылықты бастан кешсе де, патша жарлығын орындаудан үзілді-кесілді бас 
тартты. Жарлық Зайсан уезінде толықтай жүзеге аспады. Өйткені уезд 
бойынша тыл жұмысына алынуға тиіс 10380 адамның 5 қарашаға дейін 
қабылдау пунктіне келгені 4 адам екен.  Ал облыстық губернатор өзінің 1917 
жылдың 10 қаңтарында полиция департаментінің директорына жолдаған 
жеделхатында толқудың тек Зайсан уезінде ғана басылмай отырғанын, ал 
қабылдау пунктіне бүгінге дейін ешбір адамның келмегенін айтады. Тек 
желтоқсанның аяғында күштеп жиналған болыс бастықтары мен құрметті 
ақсақалдары тыл жұмысына шақырылғандарды еткізетіндігі туралы 
уәделерінен кейін реквизицияны 15 қаңтарға белгілейді17. Бас Штаб Басқар- 
масына тыл жұмысына қабылдау пунктерінен жөнелтілгені және алынуға  
тиіс қазақтардың қаншасының алынғаны жөнінде 1917 жылдың 25 қаңтарына 
дейін келіп түскен мәліметтерде (Омбы әскери округі бойынша қабылдау 
пунктеріне келген қазақтар саны 35 500 адам болса, оның тек 34 000 адамы 
жөнелтілген, ал 28 500 адам қабылдау пунктіне келмеген, ал губернатордың 
рұқсатымен 46 000 адам тыл жұмысынан босатылған) Семей облысында тыл 
жұмысына алынғандардың арасында жұқпалы ауру шығып, тыл жұмысына 
алынғандарды жөнелту уақытша тоқтатылғаны айтылады18. 

Мемлекеттік Дума мүшесі Керенский тыл жұмысына алынғандардан  
келіп түскен өтініштерге байланысты жеделхаттарды Ішкі істер министр- 
лігіне жолдап, сұрау салады. Керенскийдің 1917 жылдың 16 қаңтарында 
аталған министрлікке жолдаған жеделхатында өзіне Семейден жолдаған 
телеграмманы қарауды тапсырады. Телеграммада «Семей, Жетісу облыста- 
рынан тыл жұмысына алынған 4600 адамның 2 айдан бері Семейдегі тұт- 
қындардың барагында жатқанын хабарлай келе, барактың өте нашар жағдай- 
да екендігін, дұрыс тамақтандырмайтынын, ал олардың арасында жұқпалы 
аурулар шығып, өлім көбейіп кеткенін айта келе, бұған шұғыл шаралар 
қолданып, не баратын жерлеріне тезірек жеткізуді немесе олардың қайда 
жұмысқа жіберуді анықтағанша еліне қайтаруды тез арада шешуді сұраған»19. 

1917 жылдың 22 қаңтарында Ішкі Істер министрлігі бұл жеделхатқа 
жауабын жібереді. Онда: «Омбы әскери округі әскерінің қолбасшысы Семейде 
жиналған майдан жұмысына жөнелтілетін адамдар арасынан жұқпалы 

                                                           
17

 СПб ОМТМ 1292-қ, 1-т, 1933-іс, 443-п. 
18

 СПб ОМТМ 1292-қ, 1-т, .1921-іс, 163-п. 
19

 Сонда, 79-80-пп. 
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аурулардың шығуына байланысты Семей облысынан тыл жұмысына алуды 
1917 жылдың 15 қаңтарынан уақытша тоқтатуды қажет деп тауып, жиналған 
адамдардың 1280-ін өнеркәсіп және сауда министрлігі қарауына бөліп, Семей 
облысындағы тұз өндіретін өндірістерге жұмысқа жібергенін, ал қалған 
адамдарға барлық қолынан келген шараларды қолданатынан хабарлайды»20. 

Осындай зобалаңдарға қарамастан 1916 жылғы көтерілісті империяға 
қарсы қарулы қарсылық көрсеткен халықтардың қаһармандығы деп санауға 
болады. Отарлық езгі орныққалы бері алғаш рет олар ұлттық мүдделері бір 
екенін білді. Ресейдің отаршыл басқыншылығына қарсы тұра алатын күш 
екенін сезінді. Ә.Бөкейханов пен Шестаковтардың да осы көтерілістің маңызы 
жөніндегі мынадай пікірлері бүгінгі біз үшін де өте құнды: «...Өзге жердегі 
қорлықтағы ел де 1916-ыншы жылғы қырғыз-қазақтан тәлім алса, өзін құлақ 
кесті құл қылған үкіметке қарсы көтеріледі. Қазақ-қырғыз осы көтерілісте көп 
адамын өлтіріп, шаруасын күйзелтсе де, келешекте қандай ел екенін білдіреді. 
...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 Кернелептің түркпені 
сықылды төңкеріске қарсы сойыл соғар еді.  

Қазақ-қырғыз, өзбек, тәжік өзге елдің патша үкіметіне қарсы тұрып соғыс 
ашқаны тарихтан орын алады. Алыспаған, жұлыспаған бостандық атына 
мінбейді, бұғаудан босамайды, ер құлдықтан, әйел күңдіктен шықпайды, 
малына да, басына да ие бола алмайды.( Қаһарлы, 1997)  

Сонымен, халқымыздың ұлттық сана-сезімнің оянуына әкелген бұл 
көтеріліс өз бостандығы мен тәуелсіздігі үшін қайсар күрестің жарқын үлгісін, 
яғни  қазақтың қандай күрескер халық екенін паш етті. Халықтың азаттық 
жолындағы бұл күресі орыс ғалымдарының өздері мойындағандай империялық 
Ресейдің күйрей түсуін тездеткен болатын. 
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