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Annotation: In the article analysis of military activity of Janqoja Nurmuhamedulı – the prominent 

person of Kazakhs, war-lord is given. Activity of this military leader is examined in connection with 
history of the Kazakhstan, Khiva and Kokand hannates. In particular, the soldiery operations against 
the enemies, organized with participation of Janqoja Nurmuhamedulı, and role of this personality, are 
in-process examined in history of Kazakhstan. 
In addition, an authors pays attention and on the historiography problem of our question. In particular, 
paid attention to labours of separate researchers that were devoted this theme or her some aspects are 
examined in that, it is concluded that interest in this historical figure has increased in recent years, but 
at the same time, certain gaps remain in the study of the military activity of Janqoja Nurmuhamedulı. 
The article analyzes the military-political situation in South Kazakhstan in connection with the 
advancement of Russian troops in the regions of Central Asia. In particular, the authors are talking 
about the penetration of the Russian Empire into the Syr Darya region and the circumstances of its 
transition under the authority of the tsarist administration. In addition, attention is drawn to the role of 
Janqoja Nurmuhamedulı in organizing resistance to invasion. In this regard, his experience of military 
activity, his duel with one of the then-famous batyrs of the Khiva Khanate, the siege and capture of the 
city of Sozak by him are considered. 
The authors conclude that Janqoja Nurmuhamedulı played a significant role in organizing military 
opposition to the Khiva khanate in the Aral and Syr Darya regions, in particular, the defeat of the Khiva 
fortress on Kuandarya and the Khiva army in the lower reaches of the Syr Darya. At the same time, the 
article discusses methods of strengthening the military presence of the Russian Empire in the specified 
region, subjugation of Janqoja Nurmuhamedulı to the Russian government and his further assistance to 
the policy of the Russian authorities, which combined the holding of diplomatic, peaceful and military 
actions. 
Keywords: Janqoja Nurmuhamedulı, history of Kazakhstan, Kazakh rebellions, national liberation 

movement of Kazakhs, Khiva and Kokand hannates. 
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Аңдатпа. Осы мақалада қазақ халқының біртуар тұлғасы, әскери қайраткері болған Жанқожа 

Нұрмұхамедұлының әскери қызметіне талдау жасалды. Осы адамның қызметі Қазақстан, сондай-
ақ Хиуа және Қоқан хандықтарының тарихымен байланыста қаралады. Дәлірек айтқанда, 
еңбекте Жанқожа Нұрмұхамедұлының қатысуымен жауларға қарсы жасалған көтерілістер 
зерттеліп, осы тұлғаның Қазақстан тарихындағы рөлі айқындалады 
Содан басқа, авторлар аталған мәселенің тарихнамалық жағына да көңіл бөледі. Атап айтқанда, 
жекелеген ғалымдардың осы тақырыпқа немесе оның кейбір қырларына арналған еңбектеріне 
назар аударады, көрсетілген тарихи тұлғаға деген ызығушылық соңғы жылдары артты, бірақ 
сонымен қатар, Жанқожа Нұрмұхамедұлының әскери қызметін зерттеуінде белгілі олқылық- 
тар бар. 
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Жұмыста орыс әскерлерінің Орта Азия өңіріне жылжуымен байланысты Оңтүстік Қазақстандағы 
әскери-саяси жағдай талданады. Дәлірек айтқанда, авторлар Ресей империясының Сырдария 
өңіріне дендеп енуі мен соның патша әкімшілігіне бағыну мән-жайын айтып отыр. Сонымен қатар, 
Жанқожа Нұрмұхамедұлының шапқыншыларға тойтарыс көрсетудегі рөліне назар аударылады. 
Соған байланысты, оның әскери тәжірибесі, Хиуа хандығының сол кездегі батырға жекпе-жекке 
шыққаны, Созақ қаласын қоршап, басып алғаны қаралады. 
Авторлар Жанқожа Нұрмұхамедұлы Хиуа хандығының Арал мен Сырдария өңіріне әскери 
жылжуына қарсы тұруды ұйымдастыруда едәуір рөл ойнаған деген байламға келді, атап 
айтқанда, Қуандариядағы Хиуа бекінісі мен Сырдарияның төменгі ағысындағы Хиуа әскерлерін 
талқандаған деп, қорытынды шығарды. Сонымен қатар, мақалада Ресей империясының 
көрсетілген өңірдегі әскери ықпалын күшейту тәсілдері, Жанқожа Нұрмұхамедұлының Ресей 
билігіне бағынып, дипломатиялық, бітім және әскери әрекеттерін қамтитын Ресей саясатын 
бұдан әрі қолдағаны қаралады. 
Түйін сөздер: Жанқожа Нұрмұхамедұлы, Қазақстан тарихы, қазақ көтерілістері, қазақтың ұлт-

азаттық қозғалысы, Хиуа және Қоқан хандықтары. 
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Аннотация: В данной статье дан анализ военной деятельности выдающейся личности 

казахского народа, военного деятеля Жанкожа Нурмухамедулы. Деятельность этого человека 
рассматривается во связи с историей Казахстана, а также Хивинского и Кокандского ханств. В 
частности, в работе исследуются восстания против врагов, организованные при участии 
Жанкожа Нурмухамедулы, и проясняется роль этой личности в истории Казахстана. 
Кроме того, авторы обращают внимание и на историографические аспекты данного вопроса. В 
частности, уделяется внимание трудам отдельных исследователей, которые были посвящены 
данной теме или в которых рассматриваются отдельные ее аспекты, авторы отмечают, что 
интерес к указанной исторической личности возрос в последние годы, но вместе с тем, 
сохраняются определенные пробелы в изучении военной деятельности Жанкожы 
Нурмухамедулы. 
В работе анализируется военно-политическая обстановка в Южном Казахстане в связи с 
продвижением русских войск в районы Средней Азии. В частности, авторы ведут речь о 
проникновении Российской империи в Сырдарьинский регион и обстоятельствах его перехода 
под власть царской администрации. Кроме того, обращается внимание роли Жанкожи 
Нурмухамедулы в организации сопротивления вторжению. В связи с этим рассматривается его 
опыт военной деятельности, поединок с одним из известных в то время батыров Хивинского 
ханства, осада и захват им города Созака. 
Авторы приходят к выводу, что Жанкожа Нурмухамедулы сыграл значительную роль в 
организации военного противодействия продвижению Хивинского ханства в регион Арала и 
Сырдарьи, в частности, разгрома хивинской крепости на Куандарье и армии хивинцев в нижнем 
течении Сырдарьи. Вместе с тем, в статье рассматриваются методы усиления военного 
присутствия Российской империи в указанном регионе, подчинение Жанкожы Нурмухамедулы 
российской власти и его дальнейшее содействие политики российских властей, которая 
сочетала в себе проведение дипломатических, мирных и военных акций. 
Ключевые слова: Жанкожа Нурмухамедулы, история Казахстана, казахские восстания, 

национально-освободительное движение казахов, Хивинское и Kокандское ханства. 
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ӘОЖ/УДК 929 
 

Жанқожа Нұрмұхамедұлы 
қазақ ұлт-азаттық қозғалысының біртуар өкілі ретінде 

 
Б.К. Смагулов, А.Д. Куникеев  

 
Кіріспе. Әрбір халықтың тарихында біртуар тұлғалардың бар екені белгілі. 

Сондай тұлғалар өскелең ұрпаққа үлгі болып, ұлттық бірегейлікті нығайтуға 
ыкпал етеді. Сол себептен ұлы адамдардың өмір жолын зерттеу ел 
азаматтарын Отан сүю рухында тәрбиелеуге жәрдемдеседі. Сонымен қатар, 
белгіленген мәселені талдау Отанымыздың тарихындағы даулы ғылыми 
проблемаларды шешуге де мүмкіндік береді. 

Материалдар және әдістер. Осы мақаланы жазғанда біз келесі ғылыми 
әдістерді, атап айтқанда, талдау, синтез, салыстыру және де диахрондық әдісті 
қолдандық. Бұл ретте біз қазақ тарих ғылымында қалыптасқан қағидаттарды 
(мысалы, әртүрлі құбылыстарға әсер ететін факторларды есепке алу, белгілі 
бір даулы мәселеге шынайы көзбен қарау және т.б.) басшылыққа алдық.  
Осы мақалада деректер ретінде мұрағаттық материалдар, сондай-ақ 
тақырыбымызға қатысты ғылыми мақалалар мен кітаптар пайдаланылды. 

Талқылау. Жанқожа Нұрмұхамедұлына қатысты еңбектер көбінесе жалпы 
сипатқа ие. Дәірек айтқанда, оның есімі Қазақстан тарихына байланысты 
жұмыстарда кездеседі. Зерттеушілердің басым көпшілігі Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы туралы жалпылыма пікір айтып, сонымен шектелетін (Вяткин, 
1941; Каренов, 2015; Курманалин, 2019; Мұхатова, 2019; Шоинбаев, 1982; 
Қазақстан тарихы…, 2010; және т.б.). 

Соңғы жылдары ғана кейбір авторлар Жанқожа Нұрмұхамедұлына 
еңбектерін арнаған (Абдуалиев, 2006; Оспанов, 1992; және т.б.). 2014 жылы Б. 
Нәсеновтың авторлығымен Жанқожа Нұрмұхамедұлына тікелей қатысы бар, 
бұдан бұрын жарияланбаған мұрағаттық материалдардың жарық көргенін айта 
кету керек (Нәсенов, 2015). 

Жалпы алғанда, жоғарыда аталған ғалымдардың еңбектерінде Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы өмір жолының талданғанына қарамастан, оның әскери 
қызметінің кейбір қырлары зерттеусіз қалыпты. 

Нәтижелер. XIX ғасырдың 40-50 жылдары қазақ жеріне солтүстіктен патша 
үкіметінің отарлық езгісі және оңтүстіктен Орта азиялық Хиуа, Қоқан 
хандықтары билеушілерінің озбыр шапқыншылықтары барынша күшейе түсті. 
Қазақстанның оңтүстік аудандары ашық талан-таражға түсе бастады десе де 
болады. Осылайша Кіші жүздің оңтүстік аудандарындағы, Арал мен Сырдың 
төменгі ағысындағы қазақтар екі жақты қысымның ортасында қалды. Қоқан, 
Хиуа бектері де Сырдариядағы бекіністерге жақын маңда көшіп жүрген 
қазақтарға дүркін-дүркін шапқыншылықтар жасап, ауылдарды тонап, үйлерін 
өртеп, малдарын айдап әкетті. Бұл кезеңде қазақ жерінде сұлтан Кенесары 
Қасымұлы мен Есет Көтібарұлы, Жанқожа Нұрмұхамедұлы сынды қазақ 
көсемдерімен батырлары сыртқы жауға қарсы түрлі соғыс қимылдары мен 
баскөтерулер ұйымдастырды. Мұның салдарынан қазақ даласы ірі геосаяси 
тартыстар мен ашық соғыс алаңына да айналып ол бірнеше жылға созылды.  

Қазақстанда отаршылдыққа қарсы қозғалыстың пайда болу себептерін 
көптеген саяси және әлеуметтік факторлардың негізінде көрсетуге болады. 
Аймақтық көрсеткіштер арқылы сипаттайтын болсақ, бұл кезде әрине атап 
отырғанымыздай Қазақстанның оңтүстік аймақтары ең қауіпті аймақтар ретінде 
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саналды. Әсіресе Сыр бойы мен Арал маңындағы қазақтардың өңірде орыс 
отаршылдығының тереңдеуі мен өзбек хандарының экспансиялық жорықтары 
үлкен мәселелердің бірі болды. Хиуа хандарының басқыншылық әрекеттері 
менРесей империясының аймақтағы отаршылдық саясаты халықтың тағы да 
көтеріліске шығуына түрткі болды. 

Орыс әскерінің Сырдария жағалауына келіп, аймақта жаңа бекіністер мен 
тірек-пункттер тұрғызуыныңсалдарынан мұнда тұратын қазақтар патша 
өкіметінің билігін мойындауға мәжбүр болды. Себебі, бұл аймақтар Орта жүз 
бен Кіші жүздің жерлері болғандықтан, екі жүздің жеріне қатысты жүргізілген 
әкімшілік заңдар бұл өңірге де қатысты еді. Әрине, Ресей империясының 
аймақтағы отарлау саясаты оңтүстікте Хиуа хандығының сыртқы саяси 
қимылдарына қарама-қайшы келді. Хиуа билеушілеріжергілікті қазақтар 
арасында орыстарға қарсы соғысуға үгіттеу жұмыстарын жүргізді. Мұндай 
насихаттау жұмыстары уақыт өте күшейтіліп, алайда сонымен бірге 
қазақтардың орыс бекіністеріне жақындау болып қоныстануға кедергі болу 
мақсатында хиуалықтар 1847 жылы Сырдың арнасы болған Қуандарияға бөгет 
салып тастады. Соның салдарынан Хиуаның Қожанияз бекінісінен бастап, Арал 
теңізіне дейінгі өзен арнасы құрғап қалды. 

Алайда бұған қарамастан, жергілікті қазақтар орыстардың Райым бекінісі 
мен Қазалы фортына жақын жерде көшіп-қонып жүрді. Бұл жағдай Хиуа 
хандығының саяси ұстанымдарын өзгертті. Соның салдарынан хиуалықтар 
орыс бекіністеріне жақын жерде көшіп жүрген қазақтарға шабуыл жасап оларды 
қиын жағдайға душар етті. Осылайша, аймақтағы қазақтар бір жағынан Ресей 
империясының тепкісіне ұшыраса, енді бір жағынан хиуалықтардың қысымына 
душар болды. Жергілікті жердегі қазақтар оларға тиісінше қарсылық көрсетіп, 
әсіресе хиуалықтармен соғыс жағдайлары көп орын алды. Райым бекінісінің 
түбінде хиуалықтар қырғын салып тонаушылық жүргізді, бірақ қазақтардың 
көмегімен орыс отрядтары, олардың шапқыншылық жасауын тоқтатты. Хиуа 
билеушілері орыстарға наразы болған қазақтарды қарсы қойып, сол арқылы 
қастандық жасаумен шектелді. Осылайша, Орталық Азия хандықтары 
қазақтардан зекет, ұшыр жинау арқылы оларды өздеріне тәуелді етуді көздеген 
болса, Ресей билігі де дәл осындай мақсатпен түтін салығын төлеуді талап 
етті. Бұл жетпегендей, аймақта қоқандықтар бой көрсетіп, жергілікті халықтың 
мазасын алды. Олар да өз жағына жергілікті қазақтарды тартты. Осындай қиын 
жағдайда аймақтағы қазақ халқының алдында, олардың арасынан суырылып 
шыққан дара көсемдерінің алдында осы бірнеше жолдың біреуін таңдау 
мәжбүрлігі туындады (Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық…, 
252-253). 

Осындай қиын-қыстау заманда халық арасынан суырылып шығып, сыртқы 
жауға қарсы қол бастаған қазақ батырларының бірі, атақты батырЖанқожа 
Нұрмұхамедұлы болды. Халық арасында Жанқожа батыр деген атпен де мәлім 
болған Жанқожа Нұрмұхамедұлы халықтың мұң-мұқтажын терең ұққан 
адамдардың бірі болды. Ол бұл кезде халық арасында ертеден түрлі 
мәселелерге араласып, шиеленіскен саяси жағдайды реттеп отыратын болған. 
Осындай зорлық-зомбылықтан жапа шеккен қазақтар, жастайынан әділдігімен, 
батырлығымен елге танымал болған Жанқожаның төңірегіне топтасты.  

Ендігі кезекте, Жанқожаның кім екені туралы талдау жасаудың қажеттігі 
туындайтыны анық. Жанқожа жастайынан әскери іспен танылған озық ойлы 
азаматтың бірі саналды. Ол 17 жасында Кіші жүз құрамындағы Әлімұлы 
тайпасының жергілікті рулары сайлап алған Қылышбай ханның Хиуа бекінісіне 
жасаған жорығы кезінде жасаққа елеусіз еріп барып, ешкімге дес бермей тұрған 
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қарақалпақ батыры Тықыны жекпе-жекте өлтіреді.Осы жорықта әділетсіздігі 
үшін Қылышбай ханның өзіне де қол жұмсайды.Бұл кездерде Жанқожа ауылы 
Қарақұмды жайлаған және Ырғызды қыстаған. Сыр бойы мен оңтүстік-батыс 
Қазақстан жерін көшіп-қонып мекен еткен Жанқожаның ауылдастары үшін 
Созақ, Түркістан маңы көшіп қонатын мекенге айналған еді. Бірақ бұл кезде 
Созақ маңы Қоқан хандығының қолына өтіп, онда қазақтар мен қоқандықтар 
арасында оқтын-оқтын соғыстар болып тұратын еді. Қоқан хандығының Созақ 
бекінісі мен оның айналасын басқарып отырған әкімдерінің жергілікті халыққа 
салынатын алым-салықтан тыс көрсеткен зорлықтары қазақтардың бас 
біріктіріп, бұл қамалға шабуыл жасауына себепкер болды.  

Хиуаның белгілі батырын жекпе-жекте өлтірген Жанқожа содан кейінгі 70 
жылғұмырында тұлпарынан түспей, азаттық киелі Ақ туын қолынан түсірмей, 
қартайған жасында да қасжауларымен айқасып өткен. Өзінің ұзақ өмірінде 
Қоқан, Хиуа, Ресей басқыншыларымен сан ретсұрапыл шайқастар өткізді. 
Жанқожа батыр сол ұрыстардың барлығына да қолбасшы әрі 
бастыұйымдастырушы ретінде қатысып, теңдессіз ерлік, көзсіз батырлық 
көрсеткен болатын. Сонысыменжанына ерген жауынгерлеріне үлгі болды, 
халқына қайрат, «елім» деген ерге ерік-жігер берді. 

Жанқожа батырдың суреті бәрімізге белгілі болғандай, өткір сұсты, қалың 
қабақты, ірі денелі, аппақ сақалы кеудесін жапқан, нағыз дала батырларының 
бейнесін сипаттайды. Ресейдің отарлық езгісіне қарсы 1856-1857 жылдардағы 
көтерілісі кезінде батырдың мыңбасы болған Сырлыбай Шабақұлының 
шөбересі, Орақ Жанұзақұлының 1930 жылы қойған: «Жанқожа атамыз қандай 
адам болған?» деген сұрағына «Ұялы» ауылдық кеңесіне қарасты «Биіктау» 
елді мекенінде өмір сүрген Бижан Жалмырзаұлы: «Жанқожа батыр өте сұсты, 
көздері жалын атып тұратын, қабағы қалың, назарын сәл төмен салса қою, 
бұйра қастары жанарларын жартылай жауып кететін адам болған. Ашу 
қысқанда екі көзі қанталап, үнемі білегіне іліп жүретін айбалтасын шыр 
айналдырып, ысқырады екен. Бірақ, соншалықты айбатты батырдың бойы аса 
ұзын болмаған. Орта бойлыдан сәл-пәл ғана жоғары, екі иығына екі адам еркін 
сыятындай қақпақ жауырынды, кең кеуделі, жуан мойын, мұрыны үлкен, 
төртпақ адам болған» деген жауап қайтарған екен.  

Жанқожа мен оның қызметін, қазақтардың отаршылдыққа қарсы күресін 
зерттеген И.В. Аничковтың мәліметі бойынша, Қоқан билеушілері Созақта 
жергілікті бектеріменбұл өңірдегі ең беделді адамдардың бірі Сарман биді 
өлтіреді. Созақта Сарман бидің туысы Құрман би оған араша түсуді өтініп, 
Жанқожаға арнайы хабар жібереді. Жанқожа елден қол жинап, Созаққа 
жорыққа аттанып, жолда Жаңақорған, Жүлек бекіністеріндегі қоқандықтарды 
қуады (Аничков, 1991: 1-15). 

1830 жылдың күзінде Созақ бекінісін қоршауға алып, көмекке келген 
қоқандық Таған палуанды жекпе-жекте қолға түсіреді. Одан соң Жанқожа 
жасақтарымен бекіністің дарбазасын бұзып кіріп, Созақты басып алды. Мұнда 
Қоқан бектерін қолға түсіріп, оларды тірідей Құрман биге тапсырады. Аймақта 
аты шыққан Жанқожа батыр қара халықтың тыныштығы үшін және аймақтағы 
басқыншылық қимылдарды болдырмаумен күресті. Қоқан хандығының 
Шымқорған, Қосқорған, Күмісқорған тәрізді бекіністерін де талқандайды. Ол 
енді осы өңірдегі өзге халықтардың да ішкі істеріне араласады.  

Сыр бойы мен Арал теңізінің шығыс жағалауын қоныстанған қазақтарға өз 
үстемдігін жүргізе бастаған Хиуа, Қоқан хандықтары өктемдігі ХІХ ғасырдың 
алғашқы ширегінде қатты тиді. Малын бағып, түтінін түзу ұшырып отырған 
бейқам елге жасаған қысым шектен шықты: мал барымталанып, жан талауға 
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түсті. Қоқан бектерінің есіргені сонша, өздері заң жасап, жергілікті жерде 
әкімшілік құрып, бейбіт елге ойына келгенін жасап бақты. 

Хиуа ханы Аллақұлдың тұсында 1835 жылы Қуандарияның батысындағы 
Құртөбе деген жерге бекініс салып, онда екі жүздей әскер ұстайды. Жанқожаға 
арқа сүйеп, алым-салық төлеуден бас тартып, Хиуа бегі Бабажанның 
озбырлығына көнбей жүрген сырдың төменгі сағасындағы қазақтарға көмек 
көрсетеді.Хиуа бегінің айдауымен түркмен батыры Аймұхамед палуанды 
өңірдегі қазақтарды уысында ұстауға жасақтарымен жіберген болатын. 1836 
жылы Ақирек деген жерде елге тізесі батқан осы Аймұхамед палуанды 
Жанқожа батыр жекпе-жекте өлтіреді. Басшысы мерт болған палуанның 
жасақтары бас сауғалап қашуға мәжбүр болды. Жанқожа бұдан кейін де Сыр 
бойындағы қазақтарды хиуалықтардың езгісінен құтқару үшін, олардың 
бекіністеріне жиі-жиі шабуыл жасап отырды. Оның бұл жорықтары нәтижелі 
болып, Хиуа бекіністері көп шығынға ұшырады (Кәрімхан, 2016). 

Осылайша, Жанқожа Нұрмұхамедұлы Арал өңіріндегі қазақтардың Хиуа 
және Ресей отаршылдығына қарсы азаттық күресін басқарған адам ретінде 
танылды. Жанқожа Нұрмұхамедұлы өзінің бүкіл өмірін Арал өңірі қазақтарының 
тәуелсіздігіне арнаған аса ірі тарихи тұлға деуге де толық негіз бар. Жанқожа 
Нұрмұхамедұлының батырлығы мен тұлғалық қасиеттері ерекше болып, ол 
өзінің негізгі күшін хиуалықтарға қарсы соғыстарға қарай бағыттады. Қазақ 
тарихындағы өзге батырлар сияқты Жанқожа батыр да ердің атағы ғана емес, 
сонымен қатар кәсіби әскер қатарындағы қарулы жауынгер екенін де 
ұмытпады. Қол бастап жауға шығуға дайын болды. Кәсіби әскери адамдар – 
батырлардың мәні олардың әскери өмірде атқаратын рөлімен, сондай-ақ 
ханның немесе ықпалды сұлтанның сарайына жақындығымен анықталғаны 
сияқты Жанқожа батырдың да өзіне тән батырлық қасиеттері аз болған жоқ. 
Жанқожа батыр мен ол бастаған жауынгерлердің көпшілігінде қоғамда өздеріне 
жеке бастарының қасиеттері арқылы алған биліктен өзге билік болған жоқ, 
Жанқожа батырдың хиуалықтардан көрген қысымы аз болмай, ол Хиуа 
хандығымен болған мәселені шешіп алуды жөн санады. 

Ол ХІХ ғасырдың бірінші ширегінде Хиуаның зұлымдығына қарсы күрескен 
Арынғазы Әбілғазиевтің істерін ілгері жалғастырды.1836 жылы Жанқожа өз 
жауынгерлерімен бірге Әмудария мен Сырдария ағысында орналасқан 
Хиуаның тұрақты әскерлеріне қарсы күрес бастады.1842 жылдың күзінде оның 
әскері Хиуаның ірі бекінісі Бесқаланы қиратып,қала коменданты 
Бабажанды,сондай-ақ оның баласы Майқараны тұтқынға алды.Қазақтарға 
қатыгездік көрсеткені үшін Бабажан қызыққа отырғызылды, ал оның баласы 
жас болғандықтан босатылып жіберілді (Оспанов, 1992: 103-105). 

Өз кезегінде, Жанқожа Нұрмұхамедұлы Хиуа хандарына қарсы соғысуда 
және аймақтағы халықтың жағдайын реттеуде Ресей билігінің саяси 
талаптарына көнуге мәжбүр болған. Ол аймақта Ресейдің дипломатиялық және 
бейбіт жолмен «тәртіп орнату» саясатына қатысты жүргізілген саяси 
жұмыстарына араласып отырды. Бір сөзбен айтқанда Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы Ресей әкімшілігінің аймақтағы саясатына қолдау білдірген. 
Соның негізінде Хиуа мен Қоқан хандықтарымен болған геосаяси мәселелерді 
шешуге қол жеткізген.  

Мұнымен тоқтамаған Жанқожаның жасағы 1843 жылы Қуаңдариядағы Хиуа 
бекінісін қиратты, ал 1845 жылдың көктемінде Хиуа ханы Сырдарияның төменгі 
ағысындағы қиратылған бекіністерді қалпына келтіру үшін жіберілген саны екі 
мың адамға жететін Хиуа әскерін тас-талқан етіп қиратты.Бұл туралы Жанқожа 
Орынбор бекінісінің бастығына: «Хиуалықтар біздің жерімізге бекініс 
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салды,бірақ біз оны қираттық.Ал қақтығыс кезінде көптеген хиуалық- 
тарды өлтіріп,кейбіреулерін Хиуаға қуып жібердік», – деп хабарлады (Каренов, 
2015: 73). 

Тарихта Жанқожа Нұрмұхамедұлының хиуалықтар мен қоқандықтарға 
қарсы соғыстары қазақ ханы Кенесары Қасымұлының Қоқан хандығы мен 
Ресей империясының саяси қысымына қарсы жасалған ұлт-азаттық соғысымен 
бір уақытқа тура келеді. Отандық ғылымда Жанқожа батыр мен Кенесары 
ханның ауызбірлігі туралы сан түрлі тұжырым қалыптасқан. Онда екі 
қолбасшының қазақ жерін отаршылдардан азат етуде бірге қызмет еткені 
туралы тұжырымдар болса, енді біреулері Кенесары мен Жанқожа арасында 
тізе қосып жауға қарсы күрескен деген нақты тұжырымдар ұсынбайды.  

Дегенмен, Кенесары ханның оңтүстік Қазақстан аумағындағы қалалар мен 
бекіністерді қоқандықтардан азат етуде Жанқожамен пара-пар соғыс 
қимылдары жүргізілгені анықталған. Ол бойынша 1845 жылы Жанқожа батыр 
Кенесары ханның ұсынысы бойынша Созақ қаласын басып алуға қатысты. 
Қоқан хандығының өз ішінде басталған билік үшін саяси текетірес кезінде 
қоқандықтар басып алған Сыр бойындағы бекіністерді Кенесары ханның да кері 
қайтару жоспарлары болды (Каренов, 2015: 74). 

Бекіністерге шабуыл жасауға Сыр бойы қазақтарының өздері ұсыныс 
жасағаны да айтылады. 1845 жылы орыс әскеріне қолға түскен Кішкенбай 
Бекбасаров Сыр бойындағы қазақтарға қатысты «Қоқан ықпалынан қысым 
көрген қазақтар Кенесарыдан көмек сұраған. Олардың өтініштеріне орай, 
Кенесары 4000 адам жинап, Қоқан хандығына аттанды. Ол төрт бекініске 
шабуыл жасады: Жүлек, Жаңақорған, Бабайқорған, Тұрсынбайқорған. Сонымен 
бірге Ақмешітті төрт күн қоршап тұрды» деп хабарлады. Бекіністе тараған 
ауруға байланысты, қоршауды тастап, Сарысуға оралуға мәжбүр болды. 
Шабуыл кезінде Кенесарының бірнеше адамы ауруға шалдығып, қайтыс 
болды» деген деректерді айтады (Шоинбаев, 1982: 47). 

Хиуалықтар мен қоқандықтарға ірі қарсылықтар көрсетіп, оларды біраз 
састырған соң, Жанқожа батыр енді аймақта Ресейдің мүддесі үшін де жұмыс 
істей бастайды. Себебі, орыс отаршылдары Жанқожаны өз жағына тартып, 
оған аса үлкен көлемде сый-сияпат жібереді. 1846 жылы хиуалықтардың 
Жанқожа тойтарыс бере алмаған шабуылдарының бірінен кейін ол шекаралық 
орыс өкімет орындарына: «Енді біз Ырғызға барамыз, өйткені біздің жүрегімізде 
Сіздермен достық байланысқа ешқандай қара ниет жоқ»,-деп жазды.Бұдан 
кейін ол «хиуалықтарға жорыққа әзірленетінін,өйткені жергілікті қазақтардың 
олардан үнемі қысым көріп отырғанын хабарлады».Бұл орайда Жанқожа батыр 
Хиуаға қарсы күресте өзіне көмек көрсетуді сұраған.1847 жылы Жанқожа саны 
көп жасағымен Хиуаның Қожанияз қала бекінісін қиратты, бекініс гарнизонының 
тас-талқанын шығарды (Шоинбаев, 1982: 48). 

ХІХ ғасырдың 40-50 жылдары Хиуа хандары Сырдария мен Үстірт 
қазақтарына үздіксіз шабуыл жасай бастады. «1847 жылғы 20 тамызда,- деп 
жазады А. Макшеев, – яғни Сырда орыс бекінісінің негізі қаланғаннан кейін бір 
ай өткен соң өзеннің сол жағасында орналасқан, Райымнан 70 шақырым 
жоғары жақтағы хиуалық Жаңақала бекінісі маңында Хиуа бегі Қожанияз және 
қазақ сұлтандары, өзін хан деп атаған Жанқозы Шерғазиев пен Ермұхамед 
(Елекей) Қасымов бастаған 2000 адам күші бар хиуалықтар тобы пайда  
болды. Бұл топтың бір бөлігі Сырдарияның оң жағына өтіп мыңнан астам  
қазақ отбасын орнады, жиырма отбасының қарттары мен балаларын өздері- 
мен бірге алып кетті,30 сәбиді суға батырып өлтірді, өзінің шекті руына 
ықпалымен және хиуалықтарға ымырасыз өшпенділігімен мәлім Жанқожаның 
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қарауылдағы төрт батырын өлтірді, сөйтіп осы жүгенсіздіктерден кейін  
өзеннің сол жағындағы бекінісіне қайтып кетті». 1847 жылғы 23 тамызда  
Райым бекінісінің бастығы Ерофеев Хиуаның Жаңақала бекінісіне Жанқожа 
басшылық еткен 200 казак және 700 қазақ жіберді.Отряд жауды Қуандарияның 
арғы жағына қуып тастады, одан 3 мың түйе,500 жылқы,200 бас ірі қара және 
50 мың қой тартып алды (Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін)…, 
2010: 382). 

Сырдарияда орыс бекіністерінің пайда болуына наразы хиуалықтар 
Райымды және Қазалы фортын басып алуға бірнеше рет, 1847 және 1848 
жылдары әрекет жасады, алайда ол сәтсіз болды. Сайып келгенде олар өз 
шекарасына шегінуге және орыс әскерлері мен қазақ жастарының Хиуаға 
шабуылынан қауіптеніп, онда әскери бекіністер салуға мәжбүр болды. Орыс 
әскерлерінің қолдауымен Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған Сырдария 
қазақтары Хиуа басқыншыларын қуып шығып, Сырдарияның төменгі 
ағыстарында орыс әскери күштері орнықты. 

Осылайша, Ресей әкімшілігі Арал өңірі мен Сыр бойындағы халықтарды 
бір-біріне айдап салу арқылы өңірде өзінің саяси жағдайын реттеп алды. 
Аймақта Ресей үстемдігі орнады. Алайда, Ресейдің Арал өңіріне үстемдік құруы 
аймақта жағдайды өзгерте алмады. Капиталистік қанаушылық пен зорлық-
зомбылық халық бұқарасының жағдайын жеңілдетпеді. Салықтың екі есе 
көбейтілуі, қоныс аударушылар мен шенеуніктердің пайдасына қазақтардың 
суармалы жерлерінің алып қойылуы Ресей отаршылдығының Хиуа қол 
шоқпарларының отарлауынан еш артықшылығы жоқ екеніне барған сайын 
қазақ шаруаларының көзін жеткізе түсті. 

Ресейдің аймақтағы саясаты оның саяси дәстүрге айналған бекініс салу 
жұмыстарымен басталды. Сыр бойына бекіністер мен форттар салып, сол 
арқылы өзінің аймақтағы ықпалын күшейткен Ресей әкімшілігі өңірге тереңдеп 
ене түсті. 1855 жылы орыс әкімшілігі Райым бекінісінің қашықта орналасқанын 
ескере отырып, оны айлақ ретінде пайдалануды көздейді де Қазалы 
тармағында форт салу туралы шешімге келеді. Бұл патша әкімшілігіне Райымға 
Хиуадан тікелей төнетін қауіпті жою үшін қажет еді. Кейін патша өкіметіне оның 
да сәті келіп, Хиуада қоңыраттардың көтерілісі басталып, Қожа Нияз бекінісін 
талқандап кетеді. Қаңырап қалған бекіністі уақытында дереу басып алуды 
көздегенСамара және Орынбор генерал-губернаторы 1856 жылы 9 наурызда 
Коллеж Асессоры Осмоловскийге Қожанияз бекінісін алу үшін қазақтардан 50 
түйе жинауға және Қуандариядан өту үшін көпір салдыртуға бұйрық береді 
(Енсепов, 2015: 3-4). 

Нәтижесінде, қираған бекіністің орнына орыстардың Қазалы атты шағын 
ғана форты салынып, оған Райым бекінісіндегі мекемелер мен халықты 
көшіреді. Перовск фортын басқа бекіністермен байланыстырған патша үкіметі 
Сыр бойындағы иелігін кеңейту үшін Қоқан хандығына қарай жаңа жорықтар 
жасау мақсатында дайындық жұмыстарына қызу кіріседі. Алайда 1856 жылы 
басталған Сыр қазақтарының көтерілісі бұл жоспарды уақытша жүзеге асыр- 
май тастайды. Бұл көтерілістің орыстарға қауіпті болғаны соншалықты патша 
әкімшілігі Қоқан хандығымен арадағы байланысты жақсартуға көп күш 
жұмсайды. Тіпті, Перовскіде тұтқында отырған барлық қоқандықтарды 
ешқандай шарт қоймай босатып жіберуге мәжбүр болады. Бұл көтерілістің өте 
қауіпті болғанын Н.И. Добросмыслов: «Біздің басшылық Жанқожамен ерегісіп 
қалады да өздеріне қауіпті жау тауып алады. Өйткені Жанқожаның халық 
арасындағы беделіне ешкім шек келтіре алмайтын еді» – деп жазады 
(Добросмыслов, 1912: 15-20). 
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Патша әкімшілігі барлық жаулап алынған аумақтардағы сияқты, 
Сырдарияның төменгі ағысынада Орынбор және Орал бекінісі шектерінде 
казактардың отбасыларын көшіріп бастады. 1848 жылы Райым бекінісі 
жанында Орынбор казактарының 26 отбасы тұрды.Қоныс аударушылар саны 
жылдан жылға көбейе берді.Көшіп келушілер ежелгі тұрғындар қазақтарды 
ығыстырып шығарып, Сырдария жағасындағы шұрайлы және жақсы сулан- 
дырылатын жерлерге орналастырылды.Соның салдарынан Сырдарияның 
егінші қазақтары пайдаланылмай жатқан құнарсыз жерлерді игеруге мәжбүр 
болды,ал кейбіреулеріне қоныс аударушылар мен шенеуніктердің қожа- 
лықтарында жалданып жұмыс істеуге тура келді.Қоныс аударушылар тәлімді 
диқаншылықтан ерекше өзгешелігі бар суармалы егіншілікпен бірінші рет 
айналысты. Суармалы егіншілік қыруар,қажырлы және үлкен еңбек пен қол 
күшін керек етті.Үлкен арналар мен тарамдалған суландыру жүйелері 
шаруалардың қолымен жасалды.Арналар жыл сайын жөнделіп отырды.Егіннің 
жақсы шығуы негізінен суға байланысты болды.Бірақ қоныс аударушылар 
мұндай титықтатарлық дене еңбегімен айналысқысы келмеді және жердегі 
барлық жұмыстарды қазақ кедейлері орындады.Олар қоныстанушылардың жер 
учаскелерінде жалданып жұмыс істеді. 

Райым бекінісі таратылғаннан кейін қоныс аударушы казактар 1855 жылы 
№ 1 фортқа көшті. Жаңа жерде олар суландырылатын жақсы,шұрайлы 
жерлерге орналастырылды. Бұрынғысы сияқты мұнда да қоныс аударушылар 
зор артықшылықтарды пайдаланды. Олар жергілікті еңбекшілердің қарады. 
Сөйтіп Сырдария қазақтары екі жақты езгіге ұшырады,оларды бір жағынан 
патша үкіметі – шенеуніктер,көпестер,қоныс аударушылар,ал екінші жағынан 
жергілікті феодалдар байлар, билер, сұлтандар және басқалары қарады. 
Еңбекші қазақтар арасындағы наразылық жыл өткен сайын өсе түсіп, ол 
ақырында 1856 жылы қазақтардың ашық бой көрсетуге ұласты. 

Көтерілістің негізгі себебі жердің тартып алынуы болды. В.В. Григорьев: 
«Қазалы фортының төңірегінде қазақтарды егіншіліктен оларға жосықсыз 
соққыға мен казактардың ашкөздігі жирендіруде...» – деп, жазды. Бұдан әрі  
ол бұлай деп атап өткен: олар «қазақтардан егін егуге қолайлы барлық  
егістікті тартып алуға әзір; жосықсыз соқтығу мен ашкөздігі 1856 жылы байырғы 
қазақ халқыныңкөтеріліс жасауына басты себеп болды» – дейді (Қазақстан 
тарихы (көне заманнан бүгінге дейін)…, 2010: 385). 

Осылайша, Ресей империясының аймақта жүргізген отаршылдық саясаты 
елдің тынышы мен берекесін кетірді. Отаршыл биліктің енгізген саяси-
әлеуметтік жүйесі бұқара халықтың наразылығын әуелде оятқан болса, ол күн 
санап күшейе түсті. Бұрын Жанқожа Нұрмұхамедұлы сияқты Ресей әкімшілі- 
гінің аймақта берік орнығуына көмектескен саяси тұлғалардың өзі мұны 
ауыздықтай алмады. Уақыт санап Ресей әкімшілігінің енгізген жүйесіне қарсы 
жер-жерлерде көтерілістер бой көтерді. Бой көрсетуге патша шенеуніктерінің 
Сырдария қазақтарының Жанқожа Нұрмұхамедұлы Сұлтанбөрі және басқа- 
лары сияқты рулық үстем топтарының кейбір өкілдерінің мүдделері мен 
кісілігіне қысым жасауысебеп болды. Мысалы, тілмаш Ахметов өз қолшоқ- 
парларының бір тобын Жанқожа Нұрмұхамедұлының ауылына жіберіп, одан да 
өз пайдасына «сыйлықтар» жинауға бұйрық берген. Бірақ батыр Ресей заңы 
бойынша да ешбір жағдайда мұндай алым орын алмасуға тиіс екенін мәлімдеп, 
қандай да болсын алым жинауға рұқсат етпеді. Жанқожаның қарсы қимылына 
ашуланған Ахметов ауылға өзі келіп, «өз бұйрықтарына қарсылық көрсеткені 
үшін» айыппұл өндіріп ала бастады. Ақыры, Жанқожа Нұрмұхамедұлы наразы 
қазақтардың қозғалысын өзі басқармақ болып ұйғарды. 
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1856 жылдың желтоқсан айында Сырдария қазақтарының қарулы күресі 
басталды.Желтоқсанның ортасына қарай көтерілісшілер саны үш мың адамға 
дейін жетті. Көтеріліс орталығы Хиуаның бұрынғы Жаңақала бекінісі 
болды.Орал бекінісінің бастығы Михайлов Сырдария шебінің бастығы 
Фитингофқа құпия хабарламасында «Жанқожаның қарақшылары арасында 
қарасақалдар, Кішкене шектеулер және төртқаралардың бір бөлігі бар» деп 
хабарлады.Бұл рулар Әлімұлы тайпасына жататын еді. Ұрыс қарсаңында 
дерлік (1857 жылғы 9 қаңтарда) көтерілісшілерге шекті руының бірнеше жүз 
қазағы қосылды (Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін)…, 2010: 388). 

Көтерілісшілерді бұдан бұрын аталған Кішкене шекті руының ірі ру 
жетекшісі,қартайған Жанқожа Нұрмұхамедұлы батыр басқарды. Ол көтері- 
лісшілерге қолдау көрсету үшін жергілікті қазақ байларын көмекке шақырды. 
Қазақ байлары көтерілісшілерді қарумен, киіммен және тамақпен қамтамасыз 
етуге көмектесті. Ірі байлар Сұлтанбөрі, Дабыл, Қожа Баймұхамед және 
басқалар оның серіктері болды. Бұл көтеріліске шектеулердің ғана емес, 
Сырдарияның төменгі ағысында қоныстанған басқа рулардың да өкілдері 
қатысты.Көтерілісшілердің едәуір бөлігі жаяу адамдар болатын.Көтерілісшілер 
қатарында жаяу қазақтардың болуы көтеріліске қатысушылардың әлеуметтік 
құрамын сипаттайды.Олар шотпен, сойылмен, кетпенмен қаруланған болатын, 
азын-аулақ адамдарының ғана сыйлықтары болды. 

1856 жылғы желтоқсанның орта шенінде Жанқожаның қосынында 1500 
көтерілісші болды.Ол орта есеппен алғанда 150-200 адамдық бірнеше шағын 
жасақ ұйымдастырды, олар орыстардың №1 Қазалы форты мен Перовск 
фортының бекіністеріне жақын жерге орналастырылып, күтпеген жерден 
Сырдария шебіне шабуыл жасады.1856 жылғы желтоқсанның аяғында 
Қазалыны көтерілісшілер қоршауға алды. Жағдайдың ушыққан көрген форт 
бастығы 28 желтоқсанда Перовскийге былай деп жеткізді: «Қазіргі уақытта 
солтүстік жағын қоспағанда форттың бүлікшіл қазақтардың жер-жерде 
шашыратылып орналастырылған қарақшылары қоршауға алған, олар біздің 
отрядтың кез келген қозғалысы жағдайында дала түкпіріне кетіп қалады. 
Сондықтан да гарнизон жыртқыштардың бекініске шабуылын күтіп алуға  
және содан соң пішен тамыр алумен,форттың әлсіз жақтарын қорғаныс 
жағдайына келтірумен қызу айналысып отыр». Кенеттен бұрқ еткен көтеріліс 
мазасыздандырған Орынбор генерал-губернаторы Перовский Сырдария 
шебінің командашысы Фитингофқа көтерілістің басу үшін жорыққа дереу  
әскер жіберуге өкім берді. 

1856 жылы желтоқсанда басталған Сыр қазақтарының көтерілісі Ресей 
империясының отаршылдық саясатына қарсы тікелей бағытталып, оны Кішкене 
шектілердің рубасшысы, батыр Жанқожа Нұрмұхамедұлы басқарды. Бастапқы 
кезде Ресей бодандығын қабылдап кейін патша үкіметінің отаршылдық 
саясатына қарсы шыққан Жанқожа Нұрмұхамедұлының бұл әрекетіне қазақ-
хиуа қатынастарын зерттеуші А.Б. Абдуалиев былай деп анықтама береді: 
«Жанқожаның орыс бодандығына өту себебінің бірі Обручевтің қазақтарға 
жеңіл салық саясатын жүргізуі болған еді. Райым бекінісін салу барысында 
ордалықтардан түтін салығы мен көлік ретінде пайдаланатын түйеден басқадан 
салық алмаймын деген келіссөздің бұзылуынан Жанқожа ереуіл бастады» 
(Абдуалиев, 2006: 136-138). 

Жанқожа жетекшілік еткен көтерілісшілер Қазалы фортына шабуыл 
жасауға мұқият әзірленді.1857 жылдың қаңтарында көтерілісшілердің қатары 
бес мыңға жетті. Перовскийдің нұсқауын орындай отырып, Фитингофтың 
отряды 9 қаңтарда жолға шықты.Оның құрамына 300 казак, 320 жаяу әскер 
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кірді.Олардың 54-і алысқа ататын мылтықпен қаруланған еді, 1 зеңбірегі  
және 2 ракеталық станогы болатын. Көтерілісшілермен қақтығыс нақ сол күні 
Арықбалық алқасында болды. Қамыс арасында отырған қазақ атқыштары 
жазалау отрядының ту сыртынан оқ жаудырды. 

Күндізгі сағат 2-де Фитингофтың отряды шабуылға шығып, қоян-қолтық 
шайқасы болды, соның салдарынан көтерілісшілердің негізгі күштері жеңіліс 
тауып, олардың ауылдары аяусыз жазаланып тоналды. Казак отрядтары 
тұрғындардың малын тартып алды, қолға түсірілген ірі қараның өзі ғана 20 
мыңнан асты. 

Көтерілісшілердің жеңіліс табуына нашар қаруланғандығы және ескірген 
әскери себеп болды.Саны басым болғанына қарамастан, көтерілісшілердің 5 
мыңдық жасағы Фитингофтың шағын отрядына жеңе алмады. Көтерілісті басуға 
кейбір қазақ феодалдары: билер, сұлтандар да қатысты. Мәселен, Фитингоф 
отрядының құрамында бірнеше жүз адам жасағымен Ермұхамед (Елекей) 
Қасымов болды. 

Ол көтерілісті басуға мейлінше белсене қатысты.Қасымов жалғыз емес 
еді.Көтеріліс басылғаннан кейін 1857 жылы ерлік көрсеткен қазақ старшындары 
наградаларға ұсынылды.Би Сейіл Байқадамов жазалау экспедициясында 
жігерлілік көрсеткені үшін алғыс алды және Ақ ленталы күміс медальмен 
марапаттауға ұсынылды.Ұлбөбек Тайымов би күміс жүзікпен марапатталды 
және т.б. (Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін)…, 2010: 389 б.). 

Жаңқожа бастаған көтерілістің Сырдағы Ресей билігіне төндірген қауіптің 
күшті болғанын флигель адъютант Бутаковтың 1863 жылы 14 қыркүйекте 
Орынбор корпусының командиріне жазған хаты дәлелдей түседі: «Мен  
мұнда 1856-1857 жылдары болдым. Ол кезде өңірдегі бүкіл дала Жаңқожа 
батырдың басшылығымен наразылыққа шыққан еді. Сол кезде біз әрең 
дегенде форттағы шаруашылықты сақтап қалдық. Соның өзінде бүлікшілер 
жинап қойған шөбімізді өртеп кетті. Бізде оларды басып тастайтын күш 
жетіспеді» (Ибраев, 2013: 9). 

Тек Перовскіден генерал Фитингоф бекіністегі әскердің жартысын алып 
келіп қана көтерілісті баса алды. Біздің бақытымызға қарай қоқандықтар осы 
жағдайды сәтті пайдалана алмады. Хиуалық қазақтар да көтерілісшілерді 
рухани жағынан қолдады. Кім кепіл бола алады, сол кездегі бүлік соңғысы деп. 
Қазіргі уақытта қазақтарға ықпалы бар рубасылар іштей бізге қарсы. Жалпы 
алғанда бұл жердегі әскердің саны көп болғаны былай тұрсын, тіпті аз. 
Сырдария шебінің қауіпсіздігі тек Хиуа мен Қоқандағы тәртіпсіздіктердің 
негізінде ғана аман тұр. Егерде осы хандықтарда тәртіп орнаса немесе Бұхар 
әмірі оларды өзіне қосып алса, онда бізді тыныш қоймайды» (Ибраев, 2013: 8). 

Негізінде көтеріліс №1 форт маңынан қоныс аударушыларға егін өсіруге 
жер бөлген бекініс басшысының әрекетіне наразылық ретінде басталады. 
Өйткені қазақ отбасылары өздерінің егістік жерлерінен айрылып, егін салуға 
жарамайтын, егінді суаруы үшін ағын суы жоқ жерлерге қуылды. Сондай-ақ 
Арал өңіріне орыстар келген кезден бастап қазақтар оларға түтін салығын 
төледі және басқа да әр түрлі міндеткерліктерді атқарды. Яғни, қазақтар 
жолдарды жөндеуге, көпірлер салуға, су жүретін арықтарды тазалауға, 
жергілікті әкімшілік мүшелерін асырауға, жолсапарға шыққан шенеуніктерге 
қаражат бөлуге, іс-сапармен келген қызметкерлерге үй беруге, оларға отын 
жеткізіп беруге міндетті болды (Ибраев, 2013: 9). 

Сонымен қатар жергілікті патша әкімшілігі бекіністерді салу үшін мыңда- 
ған қазақтарды еріксіз айдап әкеп, тегін жұмысқа салды. Сондықтан патша 
өкіметінің қазақтарды қанауға бағытталған бұл іс-әрекеттері халықты 
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ашындырып, ашық түрдегі наразылықтар мен көтерілістерге ұласты. Көтеріліс 
бүкіл Қазалы аймағын қамтып, оған үш мыңнан аса адам қатысты және 
орталығы Жаңақала бекінісі болды. Орал бекінісінің бастығы Михайлов 
Сырдария шебінің бастығы Фитингофқа жіберген құпия мәліметінде 
«Жанқожаның қарақшылары арасында қарасақалдар, кішкене шектілер және 
төртқаралардың бір бөлігі бар», – деп, хабарлады (Ибраев, 2013: 10). Бұл 
рулар Әлімұлы тайпасына жататын еді. Ұрыс қарсаңыңда көтерілісшілерге 
шекті руларынан басқа құмды аудандарды мекендеген басқа қазақ рулары 
қосылады. Көтерілісті Жанқожамен бірге Сұлтанбөрі, Дабыл, Қожа Баймұхамед 
және басқалар басқарды. Көтерілісшілер шотпен, сойылмен, кетпенмен 
қаруланды. Азын-аулақ адамдардың ғана мылтықтары болды.  

1856 жылы желтоқсанның орта шенінде Жанқожаның жасағы алдымен 
казактар мекендеген «Солдатская слобода» поселкасын жойып, №1 қазалы 
форты мен Перовск фортының бекіністеріне жақын келіп орналасады да 
күтпеген жерден Сырдария шебіне шабуыл жасайды. 1856 жылы желтоқсанның 
аяғында Қазалыны көтерілісшілер қоршап алады. 28 желтоқсанда форт 
бастығы Перовскийге: «Қазіргі уақытта солтүстік жағын қоспағанда фортты 
бүлікшіл қазақтардың жер-жерде шашыратылып орналастырылған 
қарақшылары қоршауға алған, олар біздің әскердің кез келген қозғалысы 
жағдайында дала түкпіріне кетіп қалады. Сондықтан да гарнизон 
жыртқыштардың бекініске шабуылын күтіп алуға және сонан соң пішен тасып 
алумен, форттың әлсіз жақтарын қорғаныс жағдайына келтірумен қызу 
айналысып отыр» – деп, мәлімдеді (Ибраев, 2013: 10). 

Бекіністі қорғап тұрған казактардың жүзбасшысы Михайлов, елу жаяу  
әскер және 1 зеңбірегі бар орыстардың әскерін басқарып көтерілісшілерге 
қарсы шығады. Фортты жан-жағынан қоршап алған көтерілісшілер 3 казакты 
өлтіріп, қазынаның шөбін өртеп жібереді. Осы кезде көтерілісшілер майор 
Булатов бастаған орыс әскерлерінің екінші тобымен шайқасқа түседі. Соғыс 
қимылдары желтоқсан айының аяғына дейін созылып, алма-кезек жеңістермен 
өтті. Кенеттен басталған көтерілісті басуға Орынбор генерал-губернаторы 
Перовский Сырдария шебінің бастығы Фитингофқа бұйрық береді (Ибраев, 
2013: 11). 

Ал Жанқожа бастаған көтерілісшілер болса, Қазалы фортына шабуыл 
жасауға мұқият әзірленеді. 1857 жылы қаңтар айында көтерілісшілердің саны 
бес мыңға жетті. Перовскийдің нұсқауын орындаған Фитингоф 9 қаңтарда 1 
зеңбірегі және 2 ракеталық станогы бар 300 казак пен 320 жаяу әскерді бастап 
жолға шығады. Көтерілісшілермен қақтығыс сол күні Қазалыға жақын жердегі 
Арықбалық алқабында өтеді. Қамыс арасында жасырынған қазақ мергендері 
орыс әскерінің ту сыртына оқ жаудырып, алты адамын жаралайды. Шайқастың 
шешуші кезеңінде көтерілісшілер шабуылға шығады. Бірақ зеңбірек пен 
мылтықтардан атылған оқтардың астында қалған көтерілісшілер ауыр шығынға 
ұшырап, кейін қарай қашуға мәжбүр болады. Ауыр жараланған Жаңқожаның 
өзін көтерілісшілер оқтың астынан әрең аман алып шығады.  

Жеңіліс тапқан көтерілісшілерді патша әскерлері аяусыз жазалап, 
ауылдарын тонап, 212 үйін өртейді. Қолға түсірілген ірі қараның өзі ғана 20 
мыңнан асты. Сырдария қазақтарының көтерілісінің қайталануынан қорыққан 
патша 1858 жылы бүлікке қатысқан қазақтарға кешірім беретін жарлық 
шығарады. Бұл жарлық көтеріліс қарқынын бәсендеткенімен көтерілісшілердің 
қозғалысын баса алмады. Керісінше көтерілісшілер 1860 жылы сұлтан Бөрі, 
Жанқожа, оның ұлы Итжемес, немерелері Жанқұлы мен Жанмырза орыс 
билігіне қарсы әрекеттерін жалғастырған. А.А. Катенин 1860 жылы наурыздағы 
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әскери министрге жазған хатында Жаңадария маңында старшина Елекей 
Қасымовтың басшылығындағы әскер 1860 жылдың қысында Жанқожа 
жасақтарынан талқандалғанын көрсетеді.  

Жоғарыда аталған қазақ старшындарының қандай жағымсыз рөл 
атқарғанын түсіну қиын емес.Олар Сырдарияның төменгі ағысындағы жер 
жағдайын және көтерілісшілердің мінез-құлқын жақсы білетін. Патша шенеу- 
ніктері үшін мұндай көмек баға жеткісіз болатын.кейбір жергілікті адамдардың 
көрсеткен қарсылығына қарамастан, Жанқожа батыр отаршыл биліктің 
әрекеттеріне барынша күресіп, ол өзінің түрлі амаолдарын жүзеге асырып 
үлгереді.Бұл туралы, Орынборда статистикалық қызметте болған ресейлік 
шенді өкілдің, қазақ қоғамын зерттеуші Л. Мейердің есептерінде айқын көрінеді. 
Оның жазбалары Жанқожа батырдың және сол кездегі қазақ тарихымен 
айналысушы ғалымдардың еңбектеріне арқау болды. Ол туралы 
алғашқылардың бірі болып қалам тартқан қазақ тарихшысы Т.Ж. Шойынбаев 
және басқалар болып, Жанқожа көтерілісі кеңестік кезеңде де өзекті тақырып 
болғанын аңғару қиын емес. 

Жанқожаның Ресей билігіне қарсы күресте батырдың өзімен болған сенімді 
серіктестері туралы айта кеткен жөн. Қазіргі кезде Ресей билігіне қарсы 
көтерілістердегі қазақ батырларының ерліктерін зерттеу өзекті болып 
отырғандықтан, оған терең тоқталған орынды болып табылады. Атап айтқанда 
Жанқожаның серіктері негізінен Кіші жүз қазақ руларынан шыққан батырлар 
болып, олардың арасында Дәрменқұл Әбзеков, Дабыл Бекшин, Аманқожа 
Әлменев, Аймұхаммед Мұсылманов сынды көтерілісшілердің еңбектерін атауға 
болады (Шоинбаев, 1949: 5-8). 

Көтеріліс талқандалғаннан кейін Сырдариядағы екі жақты отаршылдық езгі 
бұрынғысынан да күшейе түсті. Сырдария бекінісінің билігіндегі аумақта 
жазалау отрядтары қимыл жасады. Қазақтың көптеген сұлтандары, стар- 
шындары, билері патша өкіметіне қызметке көшіп, шекаралық бастықтардың 
пәрменін құлақкесті орындаушылары, Сырдарияның төменгі ағысында 
патшалық отаршылдық саясаттың насихаттаушылары болды. Арал өңірі 
қазақтарының көтерілісі шағын халықтық бой көрсету болды. Оған әр түрлі 
оларға жататын қазақтардың едәуір бөлігі қатысты. Көтерілісшілер арасында 
Кішкене шекті руларына жататын басым болды. Көтерілісті прогресшіл деп 
санау лазым,өйткені ол отаршылдық езгіге қарай бағытталды. 

Кейбір жергілікті рулық үстем топқа сүйене отырып, шекаралық өкімет 
көтерілістің қалған мүшелерін аяусыз қырып-жойды.Әскерлер қазақ ауылдарын 
мейірімсіздікпен талап тонады. Жекелеген казак отрядтарын ауылдарды 
аралап жүріп, тұрғындардың малын тартып алды. Қазақтар арасында аштық 
басталып, көптеген адамдар қаза тапты.1860 жылы «мен, – деп жазды  
Л. Мейер, – Жаңадарияның бүкіл аумағында малдың түгел дерлік 
қырылғанына, адамдардың орыс форттары маңында әлдебір азық боларлық 
талдау іздеп жүргеніне көз жеткізген жағдайым болды. Тонауға ұшыраған 
бейбақтардың басқа бір бөлігі Хиуаға ауып кетті» (Мейер, 1865: 72). 

Патша әкімшілігі Сыр қазақтарының азаттық көтерілісінің басшысы әрі 
рухани жетекшісі Жаңқожа Нұрмұхамедұлын жою үшін арнаулы жазалау 
отрядын жіберді. Бұл отряд 1860 жылы Жанқара көліне жақын жердегі 
Қызылқұмда орналасқан Жаңқожа ауылын кенеттен қоршап алып, сол жерде 
80 жастағы Жаңқожа батырды мерт қылды. Батырдың өмірден өтер кездегі 
соңғы сәтін Л. Мейер былай деп суреттейді: «Қарт батыр оқ өтпейтін сауытын 
киіп, қару-жарағын асынып, үйінен шығып үлгерді. Бірақ аты жоқ екен. 
Ажалымның жеткен жері осы екен деп, ол бір төмпешіктің үстіне аспай-саспай 
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шығып алды да, өз иманын өзі үйіріп, дұға оқи бастады... зулаған оқтар... көпке 
дейін оның сауытынан өтпей, тайқып ұшып, кері түсіп жатты. Ақырында бір оқ 
оның мойнына дәл тиіп, қарт батырдың өмірін қиып кетті» (Мейер, 1865: 73). 

Орыс әскерлері Жанқожа батырдың ауылын және онымен іргелес жатқан 
ауылдардың бәрін дерлік тонап 130 түйе, 115 жылқы, 216 сиыр және 2234 
қойын айдап әкетті. Көтеріліс 1862 жылы 8 ақпанда №1 форттың маңына 
Жанқожаның немере інісі Жанмырза Ақмурзин келіп, патша әкімшілігіне өз 
еркімен берілгеннен кейін ғана тоқтайды. Патшалық Ресей Хиуа хандығындағы 
қазақтарды өзара қырқыстырып, Жанқожа бастаған көтерілісті талқандаған соң 
өзінің отаршылдық жоспарын одан әрі жүзеге асыруға кіріседі (Қазақстан 
тарихы (көне заманнан бүгінге дейін)…, 2010: 390). 

Патшалық Ресей Хиуа хандығындағы қазақтарды өзара қырқыстырып, 
Жанқожа бастаған көтерілісті талқандаған соң өзінің отаршылдық жоспарын 
одан әрі жүзеге асыруға кіріседі. Орынбор бағыты бойынша патша өкіметі 
Сырдың төменгі ағысын толық жаулап алуды аяқтауға кіріседі де Ташкент 
билеушісі Кұшбекке: «Егер сендер Ресеймен бейбітшілік қарым-қатынаста 
болғыларың келсе Ақмешіт пен Түркістан аралығындағы бекіністер еш 
қарсылықсыз берілуі тиіс», – деп шарт қояды (Оңалысқызы, 2014: 5). Патша 
өкіметінің қойған шартын ташкенттіктер жауапсыз қалдырады. 

Көтеріліс жеңілген соң, шегінген Жанқожа жасақтары төңіректен одақтастар 
табу әрекетінен түк өндіре алмады. Алайда бұл соғыстарға қатысқан 
қарапайым тұрғындар шектен тыс жауыздықтарды көрді. Малынан тігерге тұяқ 
қалдырмай сыпырып әкетті, адам айтқысыз айуандықтар бейбіт адамдарға 
жасалды. Көтеріліс жеңіліс тапқаннан кейін Жанқожа сатқындық жасаған 
рубасылары мен елағаларына ренжіп, Дауқара жаққа, одан Бұхар хандығы 
жеріндегі Ерлер тауына жалғыз кетіп қалады. Қазақтардың Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы қолбасшылық еткен көтерілісі осындай қиын жағдаймен 
аяқталды.  

Жанқожаның ерлігі мен халық үшін атқарған қызметі туралы тарихи 
деректермен қатар ел аузында сақталған жыр-дастандар да аз емес. Жанқожа 
батыр жайында 10-нан (12 мың жол) аса тарихи жыр-дастан шығарылып, ел 
арасынакең тараған. Солардың арасында Мұсабай, Нұрмағамбет, Лұқпан, 
Жөкей, Қарман, Нұрсұлтан, Ізжан, Орнықбай сынды ақын-жыраулардың 
туындыларын ерекше атауға болады. Мәселен, Мұсабай жыраунұсқасын 
Қазалы бекінісінде қызмет атқарған орыс офицері И.Аничков оның өз аузынан 
жазып алып, жариялады. 1894 жылы осы зерттеушінің «Қазақ батыры Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы» атты тарихиочеркі жарық көргені баршаға мәлім. Жанқожа 
жайындағы тарихи жырды Н. Веселовскийден бері қарай С. Сейфуллин, 
Т. Шонанұлы, С. Мұқанов, Ә. Қоңыратбаев, Б. Шалабаев, Н. Төреқұлов,  
С. Садырбаев, Ж. Тілепов, Б. Жүсіпов, тағы басқа ғалым-әдебиетшілер 
зерттеді (Оңалысқызы, 2014: 6). 

Жанқожа батыр туралы тарихи жырларда сол замандағы халықтың 
басынан кешкен түрліқиыншылықтар, Хиуа, Қоқанның залым бектерінің елге 
салған ауыр салығы, зорлық-зомбылығы, орыс отаршылдарының сұғанақтығы, 
сонымен бірге сыртқы жауға сатылып, оларды ел ішіне енгізіп, өз елін дұшпанға 
талатқан опасыз жандар мен осы зобалаң, іштей іріген топалаңға тойтарыс 
беріп,елдің еңсесін тіктеген ерлер мен билердің қажырлы күресі терең 
суреттеледі. Жаулардың құрғанқанды қақпанын басып, шырқы бұзылғанымен, 
ел басына бұлт үйірілген шырғалаң шақта бір тудыңастына, бір батырдың 
қасына жиналып, тез арада береке-бірлікке келіп, сол арқылы даңқты 
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жеңіскежеткен ел татулығы мен қайсар рухының көрінісі жырда шынайы 
сомдалады. 

Белгілі қоғам қайраткері М. Тынышбаевтың: «Жанқожа Үш жүздің ең  
атақты батыр-билерінің бірінен саналады. Ол қазақ тәуелсіздігі үшін күрескер 
ретінде орысты да, хиуалықтарды да, қоқандықтарды да, тіпті хандардың өзін 
де мойындаған жоқ» деген мінездемесі де жоғарыдағы пікірімізді айғақтай 
түседі (Бабалар сөзі…, 2010: 6 б.). Сол сияқты, мұндай пікірлер мен 
тұжырымдар қазіргі кезге дейін жасалып келеді. 2014 жылы Жанқожа батырдың 
батырлығы мен ерлігін ұлықтау мақсатында оның 240 жылдың республика 
көлемінлде атап өтілді. Осының негізінде осы кезге дейін батырдың тарихына 
қатысты жинақталдған ғылыми еңбектер, әдеби шығармалар мен 
журналистикалық ізденістердің бәрі жинақталып кітап болып басылды. Бұл 
дегеніміз, қазақ батырының, ерлігін болашақ ұрпаққа сіңіру жолындағы 
маңызды қадамдардың бірі деп санаймыз (Жанқожа батыр…, 2014: 4-7). 

Қорытынды. Жоғарыда айтылғандардың негізінде келесі қорытындылар 
шығардық: 

– қазақ тарихында өз атымен қалған батыр, өз заманының тарландарының 
бірі саналған Жанқожа Нұрмұхамедұлының Сырдария мен Арал өңірінің 
қазақтарының бостандығы жолындағы күресі тарихта өзінің өшпес ізін 
қалдырды. Жанқожаның алғашқыда Ресейдің жергілікті жердегі күштерін 
пайдалана отырып, хиуалықтар мен қоқандықтар тарапынан болған саяси 
қысымға қарсы шығуы оның халықаралық саясатпен де айналысқанын 
көрсетеді. Әуелде орта азиялық хандықтардың саяси қысымынан құтылып, 
одан соң орыс отаршылдығының қимылдарына тосқауыл болуға тырысқан 
Жанқожа Нұрмұхамедұлының отансүйгіштік пен ерен ерліктің үлкен үлгісі 
болып табылады. Өз заманының Кенесары Қасымұлы, Есет Көтібарұлы және 
қазақтан шыққан өзге де батырлармен күш біріктіріп, өз дұшпанына қарсы 
күрескен Жанқожа Нұрмұхамедұлы қазақ бірлігінің басты символына айналды;  

– Жанқожа батыр алғашқыда ресейлік әкімшілікке қызмет еткенімен, ол 
бірінші кезекке өз халқы мен ұлтының мүддесін қойды. Аймақтағы халықтар 
мен елдердің бейбіт өмір сүруіне жағдай жасады. Ол Ресей жағына өткен қазақ 
шенеуніктерінің әрекеттерін сынап, осының негізінде Ресей әкімшілігінде 
Жанқожаға деген теріс көзқарас қалыптасты. Патша билігі өзге де 
көтерілісшілерге жасалғаны сияқты Жанқожа бастаған көтерілісті де аяусыз 
жаныштағысы келді. Жанқожа батырдың аймақта Ресей әкімшілігіне қарсы 
күресінің аяқталуына және оның жеңілуіне қоғамда орын алған сатқындық пен 
ауызбірліктің болмауы себеп болды.  

Алғыс айту. Осы мақала «Ұлы даланың ұлы есімдері» жобасы үшін 
өзектендіру, ғылыми тұрғыдан таңдау және ақпараттық қамтамасыз ету 
бойынша талдамалық зерттеу жасау» жобасы аясында жазылды. 
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